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Depozytariusz pamięci historycznej  
– prof. dr hab. Tadeusz Dubicki 

 

 
ześćdziesiąta piąta rocznica urodzin stanowi dobry moment do przed-

stawienia drogi życiowej naukowca, który już z górą 40 lat pracuje na 

niwie badawczej i dydaktycznej. Ponad 20-letnia nasza znajomość  

i bliskie w tym okresie kontakty sprawiają, iż podjąłem się tego zadania z satys-

fakcją, traktując je w sensie osobistym jako ważny dla mnie przywilej. 
Tadeusz Bolesław Dubicki urodził się 4 czerwca 1948 r. w Łodzi w ro-

dzinie ekspatriowanej z dalekich Kresów, wywodzącej się po mieczu z terenów 

wołyńsko-podolskich, a po kądzieli wileńsko-inflanckich. Dorastał w szczegól-

nej atmosferze powojennej będąc naocznym świadkiem skomplikowanych lo-

sów kresowiaków, którzy z dużym trudem przystosowywali się do nowej rze-

czywistości. Ten rys życiorysu Profesora znajduje mocne odbicie podczas mniej 

zobowiązujących z nim spotkań, świadczących nie tylko o znajomości rodzinnej 

historii, ale i Jego fascynacji dziejami „ziemi utraconej”. Nawiązując do tej  

stosunkowo przecież niedawnej przeszłości Profesor często w swoich rozmo-

wach wskazuje na zacierającą się już świadomość obecności i roli Polaków na 

tych ziemiach. 

Urodzony w Łodzi, gdzie do dziś mieszka, pobierał tam również nauki 

kończąc znane w mieście III LO im. Tadeusza Kościuszki, a następnie studia 

historyczne na Uniwersytecie Łódzkim. Jego opiekunem naukowym i promoto-

rem zarówno przy pracy magisterskiej „Bitwa pod Moskwą 1941–1942”, jak  

i doktoratu obronionego w 1979 r. „Działalność Grup Operacyjnych KERM oraz 

ich stosunki z komendanturami wojennymi na terenie Pomorza Wschodniego 

oraz Warmii i Mazur w 1945 r.” był prof. dr hab. Władysław Bortnowski. Praca 

doktorska została wysoko oceniona i ukazała się drukiem w 1985 r. 

Dalszy rozwój naukowy Profesora Tadeusza Dubickiego był konsekwen-

cją wyboru tematu rozprawy habilitacyjnej, którą poświęcił niezbadanemu do-

tychczas zagadnieniu internowania żołnierzy polskich we wrześniu 1939 r. Zde-

cydował się przy tym na Rumunię, co miało też podtekst rodzinny – w ostatnich 

trzech pokoleniach, począwszy od pradziadka Jana Tytusa powstańca stycznio-

wego, przodkowie Profesora mieszkali na Pokuciu i Bukowinie, wchodzącej po 

1918 r. w skład Królestwa Rumunii. Taki wybór skierował ówczesnego doktora 

do Wojskowego Instytutu Historycznego w Rembertowie, w archiwum którego 

znajdowały się zbiory i kolekcje dokumentów związanych z tematem interno-

S 
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wania polskich żołnierzy w Rumunii. Nawiązany w latach 80. kontakt z pracują-

cym w WIH płk. prof. dr. hab. Witoldem Biegańskim, wówczas wybitnym spe-

cjalistą od dziejów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie (dalej: PSZ), dał 

asumpt do pracy nad wybranym tematem, co wymagało przeprowadzenia rozle-

głych studiów i kwerend archiwalnych. O takim charakterze i zasięgu badań 

przeprowadzonych przecież w trudnym okresie mizerii finansowej, wówczas 

powszechnie odczuwanej, świadczy bibliografia habilitacji poświadczająca stu-

dia archiwalne przeprowadzone nie tylko w archiwach bukareszteńskich, ale 

również prowincjonalnych. W ówczesnych realiach rumuńskich było to niemałe 

osiągnięcie, możliwe dzięki uzyskanemu stypendium PAN. Podobnie należy 

ocenić badania przeprowadzone w latach 80. w Londynie (Instytut i Muzeum 

im. gen. Sikorskiego, Instytut im. J. Piłsudskiego). Uparte dążenie do wyzna-

czonego celu, okupione także koniecznością opanowania podstaw języka ru-

muńskiego, przyniosło oczekiwany rezultat – obronę rozprawy habilitacyjnej  

w 1991 r. „Internowanie żołnierzy polskich w Rumunii w latach 1939–1941” 

przed Radą Naukową WIH, kierowaną przez prof. dr. hab. Andrzeja Zahorskiego. 

Praca miała charakter w pełni pionierski, przy czym zamiarem Autora by-

ło, w oparciu o starannie zebrane źródła, stworzenie syntetycznego obrazu poby-

tu żołnierzy polskich w Rumunii, co udało mu się całkowicie. Znaczenie dla 

polskiej historiografii ustaleń tam zawartych polegało przede wszystkim na we-

ryfikacji dotychczasowego stanu badań. Dotyczyły one choćby tak podstawo-

wych informacji jak liczba internowanych, którą w oparciu o materiały rumuń-

skie Tadeusz Dubicki określił jednoznacznie na 25–26 tys., co bardzo znacząco 

weryfikowało dotychczasowe oceny – obecne także w rumuńskich opracowa-

niach, określające liczbę internowanych nawet na 50 tys. W rozprawie habilita-

cyjnej przedstawił ponadto tak zasadnicze dla tematu zagadnienia jak zasady 

funkcjonowania, organizację i miejsca rozmieszczenia obozów internowania 

podlegające, co należy podkreślić częstym zmianom, relacje między władzami 

wojskowymi rumuńskimi a dowództwem polskim (starszymi obozów). Ukazał 

po raz pierwszy w polskiej historiografii proces ewakuacji (ucieczek) z obozów, 

udowadniając, iż proceder ten faktycznie był znany i tolerowany przez gospoda-

rzy, co zweryfikowało pochodzącą z literatury beletrystyczno-wspomnieniowej 

wersję mówiącą o ucieczkach. Znaczenie rozprawy habilitacyjnej polega też na 

tym, że stanowi ona podstawę wszelkich dalszych rozważań na temat historii 

PSZ. Niejako na marginesie tych ustaleń przedstawił też w innym świetle niż 

dotychczas prezentowano proces internowania władz polskich w Rumunii. Klu-

czowym było ustalenie, iż przechodzące do Rumunii władze polskie, wbrew 

późniejszym deklaracjom ministra J. Becka, nie otrzymały od strony rumuńskiej 

zapewnienia o swobodnym przejeździe. Dociekliwość w uzyskaniu możliwie jak 

najbardziej wiarygodnego obrazu wydarzeń, krytyczny stosunek do źródeł róż-

nej proweniencji i rzetelny opis, to w największym skrócie najistotniejsze zalety 

tej publikacji. 
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Uznanie dla ustaleń zawartych w opublikowanej dwukrotnie rozprawie 

habilitacyjnej znalazło dowód szczególny jakim było przyznanie Tadeuszowi 

Dubickiemu nagrody Polskiej Fundacji Kulturalnej im. Prezydenta Edwarda 

Raczyńskiego w Londynie za 1995 r. 

Uzyskanie statusu samodzielnego pracownika naukowego zbiegło się 

niemal z podjęciem pracy w ówczesnej WSP w Częstochowie, co oznaczało 

pożegnanie się po blisko 20. latach z pracą w Katedrze Nauk Społecznych AM 

w Łodzi, którą jako p.o. kierował od 1988 r. Pozyskanie Profesora Tadeusza 

Dubickiego przez Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie (ówczesną 

WSP) w 1992 r. okazało się transferem trafionym, wręcz znakomitym, o czym 

szerzej w późniejszych fragmentach tej prezentacji. 

Okres kolejnych 20. lat pracy naukowej Profesora przyniósł Mu szereg 

znaczących sukcesów, które również były udziałem WSP/Akademii im. Jana 

Długosza. Bardzo szeroko rozwinął swoje spektrum badawcze, w którym można 

wyróżnić kilka wiodących nurtów: historia wojskowości XX w., dzieje Polonii  

i uchodźstwa, stosunki polsko-rumuńskie i historia Rumunii, zagadnienia niemco-

znawcze, biografistyka, historia polskiego wywiadu wojskowego w okresie II RP. 

Rozwój naukowy Tadeusza Dubickiego nadal opierał się o bardzo wni-

kliwe badania archiwalne prowadzone zarówno w kraju, jak i za granicą.  

W związku z dominującą wówczas tematyką badawczą kilkukrotnie przebywał 

na stypendiach w Rumunii uzyskując tam jako pierwszy badacz nierumuński 

dostęp do archiwów miejscowego wywiadu z okresu II wojny światowej. Ugrun-

towana już pozycja naukowa sprawiła, iż uzyskiwał też środki na prowadzenie 

badań w Wielkiej Brytanii (Polonia Aid Foundation Trust, Stypendium Armii 

Krajowej). Prowadząc badania archiwalne przez długi czas skupiał się na szero-

ko rozumianej tematyce stosunków polsko-rumuńskich, co zaowocowało kilko-

ma publikacjami książkowymi, z których należy wymienić: „Sanatorzy kontra 

Sikorszczycy czyli walka o władzę na uchodźstwie w Rumunii” (Warszawa 

1993); „Polscy uchodźcy w Rumunii 1939–1945. Studia i materiały” (Często-

chowa 1995), „Internowanie płk. Józefa Becka w Rumunii (IX 1939 – VI 1944)” 

(Opole 1997). W swoich poszukiwaniach źródeł uzyskiwał zaskakujące i cenne 

rezultaty – dotarł m.in. do Jerzego Giedroycia, syna ministra Becka, Andrzeja  

i pasierbicy ministra Joanny Tymienieckiej, a także innych potomków lub krew-

nych osób eksponowanych w II Rzeczypospolitej, w tym wicepremiera Euge-

niusza Kwiatkowskiego, ministrów: Emila Kalińskiego, Adama Chełmońskiego. 

Konsultował i korygował swoje ustalenia z sekretarzem ministra Becka, Doma-

nem Rogoyskim, także z synem attaché wojskowego w Bukareszcie ppłk. dypl. 

Tadeusza Zakrzewskiego. Sięganie do źródeł wywołanych stało się z czasem 

ważnym elementem składowym pisarstwa historycznego Profesora. 

We wspomnianej już pracy napisanej wspólnie ze Stanisławem Janem 

Rostworowskim pt. „Sanatorzy kontra Sikorszczycy...”, na podstawie nowych 

źródeł, w tej liczbie unikalnych rękopiśmiennych pozycji (m.in. płk./gen. Stani-

sława Rostworowskiego), przedstawił kontrowersje pomiędzy ekipą reprezentu-
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jącą dotychczasowe władze II RP, a zwolennikami nowej skupionej wokół gen. 

W. Sikorskiego. Przejawiały się one w próbach uzyskania decydującego wpływu 

zarówno na wydarzenia w okupowanym kraju, jak i na uchodźstwo polskie. 

Publikacja ta, obok ujawnienia szeregu nieznanych dotychczas faktów i okolicz-

ności towarzyszących pobytowi uchodźców politycznych w Rumunii, przyniosła 

przede wszystkim wiedzę, która tłumaczy wiele posunięć rządu gen. Sikorskiego 

w początkowym okresie jego funkcjonowania, stanowiąc cenny przyczynek do 

dziejów polskich władz państwowych. Niespenetrowane badawczo zagadnienie 

polskiego uchodźstwa wojennego w Rumunii w okresie II wojny światowej dało 

też asumpt do opublikowania pracy poświęconej uchodźstwu cywilnemu 

„Uchodźcy polscy w Rumunii. Studia i materiały” (Warszawa 1995), którego 

liczba w początkowym okresie przerastała 25 tys. osób. Opracowanie to, kom-

plementarne do monografii o Wojsku Polskim w Rumunii, stanowi do dziś naj-

pełniejsze źródło wiedzy o uchodźcach polskich w Rumunii w latach 1939–1945. 

Profesor Tadeusz Dubicki nie ograniczył się do opisu dziejów Polaków  

w Rumunii. Podjął także problematykę związaną z historią wewnętrzną tego 

państwa. Wspólnie z dr. Krzysztofem Dachem (Bukowińczykiem z urodzenia) 

opublikowali na ten temat dwie książki: „Żelazny Legion Michała Archanioła.  

Z dziejów ruchu faszystowskiego w Rumunii” (Warszawa 1996) oraz „Marsza-

łek Ion Antonescu. Biografia żołnierza i polityka” (Łódź 2003). Publikacje te są 

dotychczas jedynymi poświęconymi tej tematyce, opublikowanymi w języku 

polskim. Pierwsza z nich nasycona bogactwem szczegółów, w sposób interesu-

jący omawia etapy rozwoju i upadku ruchu żelazno-gwardzistów, przedstawiając 

je na szerokim tle życia społeczno-politycznego Rumunii okresu pokoju i wojny. 

Omawia genealogię Corneliu Codreanu (mającego polskie korzenie) i źródła 

jego poglądów nacjonalistycznych, antysemickich i antykomunistycznych, połą-

czonych ze swoiście pojmowanym egalitaryzmem i solidaryzmem społecznym. 

Z kolei w pracy poświeconej marszałkowi Ionowi Antonescu – wojskowemu  

i politykowi, który odcisnął swoje piętno zwłaszcza na wojennej historii Rumu-

nii, zwrócono uwagę na uwarunkowania w jakich przyszło mu decydować  

o bieżących sojuszach. Dzięki temu, ta tragiczna w ostatecznym wymiarze po-

stać stała się bardziej zrozumiałą dla polskiego czytelnika w kontekście obra-

nych wektorów politycznych, co nie oznacza, że całkowicie wytłumaczalnych  

i usprawiedliwiających. 

W powyższym bloku tematycznym znajdują się też dwie wręcz funda-

mentalne prace stanowiące całkowite novum w polskiej historiografii, poświę-

cone polskiej konspiracji w Rumunii w okresie II wojny światowej. Ten niezna-

ny dotychczas wątek znalazł odbicie w dwutomowym wydawnictwie liczącym 

ponad 700 stron i zawierającym 184 fotografie: „Konspiracja polska w Rumunii 

1939–1945”, t. 1: 1939–1940 (Warszawa 2002) oraz t. 2 (Warszawa 2005) 

obejmujący lata 1941–1945. Znaczenie tego dzieła stanowiącego ukoronowanie 

dotychczasowego wysiłku badawczego jest trudne do przecenienia, co zostało 

podkreślone w entuzjastycznych recenzjach zamieszczonych m.in. w paryskich 
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„Zeszytach Historycznych”. Z dzisiejszej perspektywy można ocenić, iż Profe-

sor Dubicki był wręcz jedyną osobą, która mogła ocalić od zapomnienia wysiłek 

dziesiątek osób narażających swoje życie dla Polski. Ich losy ujął na tle funkcjo-

nującej na terenie Rumunii konspiracji, zawiązanej początkowo za cichym przy-

zwoleniem miejscowych władz, a od 1941 r. działającej także przeciw nim. Za-

skakujące rozmachem ustalenia, oparł jak zwykle na bardzo szerokiej bazie źró-

dłowej – zasobach archiwów krajowych, londyńskich oraz rumuńskich, przy 

czym wśród tych ostatnich zwracają szczególną uwagę pochodzące z archiwum 

wywiadu rumuńskiego. Należy przy tym podkreślić, iż wykorzystał również 

ponad 50 relacjach osób – uczestników wydarzeń i świadków aktywności Pola-

ków w Rumunii w latach II wojny światowej. Wśród nich znajdowali się także 

kurierzy przechodzący z Rumunii pod okupacje, z którymi nawiązał kontakt 

podczas I i II Zjazdu Kurierów i Emisariuszy, zorganizowanych w 1988 i 1989 r. 

przez późniejszego ministra Andrzeja Przewoźnika. 

Postępujący rozwój naukowy, na który złożyły się liczne publikacje 

książkowe, redakcje tomów, artykuły i uczestniczenie w rozlicznych sesjach 

naukowych oraz wypromowanie doktorów dały podstawę do wystąpienia przez 

Radę Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego o nadanie 

Mu tytułu profesora, co nastąpiło w 1999 r. Po otrzymaniu profesury został mia-

nowany przez ministra szkolnictwa wyższego profesorem zwyczajnym, przy 

czym stanowisko to piastował zarówno na Akademii im. Jana Długosza jak  

i w Uniwersytecie Łódzkim, gdzie od 1994 r. pracował w Katedrze Badań 

Niemcoznawczych (do 2010 r.). 

Oprócz wiodącego nurtu zainteresowań naukowych związanych z szeroko 

rozumianą tematyką polsko-rumuńską, która zaowocowała ponad 100 publika-

cjami, Profesor Tadeusz Dubicki ma w swoim dorobku szereg osiągnięć poświę-

conych innej tematyce. We współpracy z profesorem Mirosławem Cygańskim 

opublikował np. prace sytuujące się na pograniczu historii powszechnej i polito-

logii: „Polska w polityce Prus i Austrii w końcu XVIII wieku. Studium z zakresu 

polityki i dyplomacji” (Tarnowskie Góry 2004), „Skrajna prawica francuska. 

Między nacjonalizmem a faszyzmem 1918–1945” (Częstochowa 2003), „Niem-

cy wschodniobałtyccy w Estonii, na Łotwie i Litwie. Zarys dziejów do 1920 

roku” (Łódź 2004). Podobny charakter ma współautorstwo z profesorami Grze-

gorzem Łukomskim i Eugeniuszem Ponczkiem: „Myśl polityczna i propaganda. 

Świadomość i cele polskich zmagań w latach 1919–1945” (Częstochowa 2004). 

Innym terenem, na który w pierwszych latach XXI w. wkroczył badawczo 

Profesor jest biografistyka. Najbardziej znaczące z tego zakresu jest 67 haseł 

opracowanych we współpracy z dr. Krzysztofem Dachem oraz samodzielnie, 

zamieszczonych w kolejnych pięciu tomach „Encyklopedii Polskiej Emigracji  

i Polonii” pod red. profesora K. Dopierały (Toruń 2003–2005). W większości 

zostały one poświęcone Polakom działającym na Bałkanach (główne w Rumu-

nii), a także dziejom tamtejszych instytucji i organizacji polonijnych. 
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Odmienne tematycznie, ale poświęcone również biografiom są dwa do-

tychczas opracowane tomy poświęcone oficerom polskiego wywiadu wojsko-

wego działającym w latach 1918–1945. Wspólnie z dr. Andrzejem Suchcitzem  

– kierownikiem archiwum Instytutu i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie 

podjął zadanie zamierzone na kilka tomów pt. „Oficerowie wywiadu WP i PSZ 

w latach 1939–1945” (t. 1, Warszawa 2009; t. 2, Warszawa 2011). Dotychcza-

sowe edycje objęły 142 biogramy. Znaczenie tego wydawnictwa jest fundamen-

talne dla prowadzenia badań nad dziejami polskiego wywiadu, które po 1990 r. 

znacznie się rozwinęły, ale brak było niezbędnego słownika – informatora. Na-

leży przy tym podkreślić, że biogramy są hasłowo rozbudowane obejmując od  

4 do 10 stron. 

Kolejnym wydawnictwem, o charakterze biograficznym, w którym Profe-

sor Dubicki ma swój znaczący udział to współautorstwo 23 haseł (z dr. Florinem 

Anghelem) zamieszczonych w „Słowniku Biograficznym Europy Środkowo-

Wschodniej XX wieku” wydanym pod red. W. Roszkowskiego i J. Kofmana 

zarówno w Warszawie (2004 r.) jak i w Nowym Jorku – Londynie (2008 r.). 

W działalności wydawniczej Profesora znaczące miejsce zajmują redakcje 

tomów, spośród których należy wymienić przynajmniej kilka pozycji, w tym 

szczególnie ważną jako redaktora prowadzącego (przy współudziale Darii Na-

łęcz i Tessy Stirling) „Polsko-brytyjska współpraca wywiadowcza podczas  

II wojny światowej. Ustalenia Polsko-Brytyjskiej Komisji Historycznej”, t. 1. Ta 

prestiżowa publikacja ukazała się w 2004 r. w Warszawie i Londynie pod wyso-

kim patronatem premierów Rzeczypospolitej i Wielkiej Brytanii. O poziomie 

merytorycznym publikacji, w której Profesor zamieścił także 3 swoje teksty, 

świadczy przyznanie w 2005 r. zespołowi autorów nagrody ministra spraw za-

granicznych.  

Następna inicjatywa wydawnicza, której Profesor Tadeusz Dubicki po-

święca ostatnio dużo uwagi, to wydawnictwo „Wywiad i kontrwywiad wojsko-

wy II RP”, którego dwa tomy już się ukazały (t. 1, Łomianki 2010, t. 2, Łomian-

ki 2012). Wymagało to opracowania i przygotowanie do druku łącznie ponad 

800 stron tekstu kilkudziesięciu autorów. 

Publikacją o takim charakterze, przy tym szczególnie hołubioną przez 

Profesora, jest praca zbiorowa pod Jego redakcją „Współcześni historycy polscy 

o Rumunii” (Toruń 2009), w której opublikowali swoje teksty właściwie wszy-

scy liczący się autorzy zajmujący się tą problematyką. Tom ten świadczy  

o utrzymujących się nadal zainteresowaniach problematyką rumuńską, a zreda-

gowanie materiałów rozbieżnych tematycznie i czasowo (XVII–XX w.) świad-

czy o erudycji Redaktora. Wszystkim wydawnictwom książkowym Tadeusza 

Dubickiego towarzyszyły liczne publikacje w postaci artykułów, rozpraw i re-

cenzji w części korespondujących z tematem książek, lecz obejmujących rów-

nież inne zagadnienia z zakresu najnowszej historii Polski. Były one ogłaszane 

w czasopismach naukowych w Polsce, Paryżu, Londynie, Jekaterinburgu, Su-

ceavie, Bukareszcie. Z reguły bogato udokumentowane wzbogacały one histo-
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riografię o nowoodkryte fakty oraz ich interpretacje. Łącznie w dorobku publi-

kacyjnym Profesora Tadeusza Dubickiego znajduje się ponad 500 pozycji,  

w tym 22 książki i 11 redakcji tomów zbiorowych. 

O pozycji naukowej Profesora Dubickiego świadczą również inne ważkie 

wydarzenia. Takim było np. włączenie Go do składu delegacji rządowej, która  

w 1994 r. udała się do Rumunii na obchody 55 rocznicy internowania tam władz 

polskich. Funkcję reprezentacyjną połączył wówczas z pełnieniem obowiązków 

naukowych, będąc moderatorem sesji naukowej w Craiovej. W tym charakterze 

wielokrotnie uczestniczył w licznych konferencjach, także międzynarodowych 

(Rumunia, Rosja, Londyn). W 2004 r. pełnił również obowiązki organizacyjne 

związane z merytorycznym przygotowaniem sesji „Internowanie żołnierzy pol-

skich w latach II wojny światowej”. W 2005 r. współorganizował natomiast VIII 

Forum Historyków Wojskowości. Zasiadał ponadto w kolegium wydawniczym 

publikacji „Uchodźcy polscy w Rumunii 1939–1945 w dokumentach Narodo-

wych Archiwów Rumunii”, przygotowanej przez centralę IPN oraz dyrekcję 

Narodowych Archiwów Rumunii, która ukazała się drukiem w 2012 r. w dwóch 

wersjach językowych (polskiej i rumuńskiej). Jako recenzent wydawniczy opi-

niował ponad 20 publikacji książkowych. 

Profesor Tadeusz Dubicki wykazuje także niesłabnącą aktywność dydak-

tyczną, czego świadectwem jest wypromowanie dotychczas ponad 250 magi-

strów (w AJD w Częstochowie i na Uniwersytecie Łódzkim) oraz kilkunastu 

licencjatów. Ponadto stopień doktora zdobyło pod jego kierunkiem 9 osób, spo-

śród których dwie się już habilitowały (dr hab. Marek Wroński, dr hab. Robert 

Majzner). Recenzował także 16 prac doktorskich, 7 rozpraw habilitacyjnych 

oraz wydał 6 opinii na tytuł profesora. Od 4 lat prowadzi seminarium doktoranc-

kie, na które uczęszcza obecnie 15 osób. 

Profesor Tadeusz Dubicki to także czynny członek szeregu instytucji i to-

warzystw naukowych: Rady Naukowej Instytutu Tarnogórskiego i Muzeum  

w Tarnowskich Górach (przewodniczący), Rady Naukowej Muzeum Wojska  

w Białymstoku (do 2008 r.), Komitetu Naukowego Instytutu im. gen. S. „Grota” 

Roweckiego w Lesznie, Instytutu Józefa Piłsudskiego w Warszawie (sukcesor 

Instytutu w Nowym Jorku), Komisji Historycznej b. Sztabu Głównego w Lon-

dynie (od 1995 r., obecnie zlikwidowana), Rady Porozumiewawczej Badań nad 

Polonią (od 1995 r., współzałożyciel), Kolegium Elektorów IPN (w 2011 r.), 

Stowarzyszenia „Wspólnota Bukowińska” (współzałożyciel) w Zielonej Górze 

oraz Polskiego Towarzystwa Historycznego. 

Dwukrotnie wybierany był na członka Komitetu Nauk Historycznych Pol-

skiej Akademii Nauk (2001 i 2007 r.), a od 2005 r. zasiada w Komisji Historii 

Wojen i Wojskowości Polskiej Akademii Umiejętności. 

Wielokrotnie nagradzany przez ministrów nauki i szkolnictwa wyższego 

oraz rektorów uczelni, w których pracował, odznaczony Medalem Komisji Na-

rodowej, Złotym Krzyżem Zasługi oraz Orderem Kawalerskim Polonia Restituta 
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(2011 r.). W 2006 r. odznaczony przez prezydenta Rumunii Orderem Koman-

dorskim Zasługi dla Kultury. 

Od 2011 r. pełni funkcję kierownika Zakładu Historii XX w. w Instytucie 

Historii AJD w Częstochowie, w którym pracowali m.in. prof. prof. Jan Prze-

włocki, Tadeusz Panecki, Jan Walczak i Ryszard Szwed 

W 2011 r. został wybrany rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawo-

dowej we Włocławku. 

Szczególną zasługą prof. dr. hab. Tadeusza Dubickiego zarówno dla ma-

cierzystego Wydziału Filologiczno-Historycznego AJD w Częstochowie jak  

i dla całej Uczelni było skuteczne opracowanie przez Niego wniosków o nadanie 

uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych  

w dziedzinie historia w (2001 r.), a następnie uprawnień do nadawania stopnia 

doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie historia (2007 r.), 

co w praktyce warunkowało uzyskanie później przez ówczesną WSP awansu do 

rzędu Akademii. 

Prof. dr hab. Tadeusz Dubicki z uwagi na swoje osiągnięcia naukowe jest 

obecnie najwybitniejszym w kraju „rumunoznawcą”, nieograniczającym się 

jednak tylko do tej specjalności. Szeroko paleta zainteresowań i penetracji ba-

dawczych Profesora sprawia, iż jest uznanym w skali kraju specjalistą w zakresie 

historii XX w. 
 

 

Ryszard Szwed 
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1975 

1. Zabezpieczenie i uruchomienie przemysłu w Łodzi (styczeń – luty 1945 r.) 

[w:] Z badań nad dziejami Polski Ludowej, Łódź 1975, s. 114–129. 

 

1976 

2. Historyczna decyzja, „Głos Robotniczy” 1976, nr 14. 

3. Plan Barbarossa, „Głos Robotniczy” 1976, nr 139. 

 

1977 

4. Pierwsze dni, „Fakty” 1977, nr 5. 

 

1978 

5. Przemysł lekki po wyzwoleniu, „Odgłosy” 1978, nr 5. 

 

1979 

6. [rec.] K. Fiedor, Bund Deutscher Osten w systemie antypolskiej propa-

gandy, Warszawa – Wrocław 1977, „Studia Historyczne” 1979, nr 4,  

s. 708–710 [współaut. K.A. Kuczyński]. 

7.  [rec.] Ars Historica. Praca z dziejów powszechnych i Polski, Poznań 

1976, „Studia Historyczne” 1979, nr 2, s. 349–350 [współaut. K.A. Ku-

czyński]. 

8. Julian Merklejn. Z żałobnej karty, „Gazeta Obserwatora IMGW” 1979,  

nr 8, s. 15. 

9. Sonderaktion Krakau, „Fakty” 1979, nr 44. 

10. Sąsiedzi zza Odry, „Odgłosy” 1979, nr 40 [współaut. K.A. Kuczyński]. 

 

1980 

11. 30 lat granicy pokoju, „Odgłosy” 1980, nr 27. 

12. Poczdamska rocznica, „Fakty” 1980, nr 31 [współaut. K.A. Kuczyński]. 

13. Więź ze Starym Krajem, „Fakty” 1980, nr 42. 

14. Układ nie spełnionych nadziei, „Odgłosy” 1980, nr 49 [współaut. K.A. 

Kuczyński]. 

15. [rec.] E.K. Nowak, Straussowski wariant polityki zagranicznej RFN, 

Warszawa 1978, „Kapitalizm” 1980, nr 3, s. 174–195 [współaut. K.A. 

Kuczyński]. 

16. [rec.] S. Albinowski, Muellerowie na co dzień. Między Hamburgiem  

a Monachium, Warszawa 1979, „Kapitalizm” 1980, nr 4, s. 166–169 

[współaut. K.A. Kuczyński]. 

17. [rec.] A. Rowiński, Tamci żołnierze, Warszawa 1979, „Mówią Wieki” 

1980, nr 3, s. 37–38 [współaut. K.A. Kuczyński]. 

 

1981 

18. Początki władzy ludowej na terenie Polski Lubelskiej w 1944 r., „Acta 

Universitatis Lodziensis” 1981, Politologia 4, s. 155–178. 

19. Grupy Operacyjne KERM, „Mówią Wieki” 1981, nr 3, s. 10–14. 
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20. [rec.] H. Barycz, Śląsk w polskiej kulturze umysłowej, Katowice 1979, 

„Mówią Wieki” 1981, nr 4, s. 38 [współaut. K.A. Kuczyński]. 

21. [rec.] J. Oleksiński, I nie ustali w walce..., Warszawa 1980, „Mówią 

Wieki” 1981, nr 4, s. 38–39 [współaut. K.A. Kuczyński]. 

22. [rec.] L. Podhorecki, Wiedeń 1683, Warszawa 1980, „Mówią Wieki” 

1981, nr 9, s. 38 [współaut. K.A. Kuczyński]. 

23. Początki działalności Grupy Operacyjnej KERM „Prusy Wschodnie” na 

terenie Warmii i Mazur, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 1981,  

nr 1, s. 37–54. 

24. [rec.] P. Sowa, Tropem spadkobierców Hakaty. Antypolska działalność 

Bund Deutscher Osten na Warmii i Mazurach (1933–1939), Warszawa 

1979, „Studia Historica Slavo-Germanica” 1981, t. 10, s. 291–292 

[współaut. K.A. Kuczyński]. 

25. [rec.] I. Corfus, Documente privitoare la istoria României culese din 

arhivele polone. Secolul al XVI lea, Bucuresti 1979, „Studia Histo-

ryczne” 1981, nr 4, s. 687–689. 

26. [rec.] J.D. Łoś, „Tribuna Ljudu” – gazeta polskich komunistów. Posib-

nik dlja fakultetiv żurnalistyki, Lviv 1979, „Zeszyty Prasoznawcze” 

1981, nr 2, s. 125–127 [współaut. K.J. Stryjski]. 

27. [rec.] C. Ogger, Friedrich Flich superbogacz, Warszawa 1979, „Kapita-

lizm” 1981, nr 1, s. 121–124 [współaut. K.A. Kuczyński]. 

28. [rec.] PRL – RFN. Bilans stosunków wzajemnych. Problemy i perspek-

tywy normalizacji, [pod red. J. Sułka i in.], Warszawa 1979, „Kwartal-

nik Opolski” 1981, nr 4, s. 107–110. 

29. System komendantur wojennych na terenach Ziem Odzyskanych w roku 

1945, „Acta Universitatis Lodziensis” 1981, Politologia 7, s. 119–136. 

 

1983 

30. [rec.] Jan III Sobieski w literaturze narodów Europy, Warszawa 1979, 

„Zeitschrift für Slavistik” 1983, nr 5, s. 783–785 [współaut. K.A.  

Kuczyński]. 

31. [rec.] Rocznik Polonijny, R.I., 1980, „Przegląd Polonijny” 1983, nr 4,  

s. 119–120 [współaut. K.A. Kuczyński]. 

32. [rec.] K.A. Kuczyński, Bibliografia publikacji pracowników Instytutu Fi-

lologii Germańskiej Uniwersytetu Łódzkiego (1964–1980), „Acta 

Universitatis Lodziensis” 1982, Folia Litteraria 5, s. 119–151. 

33. [nota bibliograficzna] Krzysztof A. Kuczyński, Bibliografia publikacji 

pracowników Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Łódzkiego 

(1964–1980), „Acta Universitatis Lodziensis.  Folia Literaria” 1982,  

s. 119–151, „Kwartalnik Historii, Nauki i Techniki”1983, nr 3–4,  

s. 684–685. 

34. Założenia i przebieg sesji „Uchodźstwo polskie na Węgrzech w latach II 

wojny światowej (Łódź 8.VI.1982 r.), „Przegląd Polonijny” 1983, nr 3,  

s. 117–120. 

35. [rec.] R. Korban, Sport wśród Polonii amerykańskiej, Warszawa 1980, 

„Przegląd Polonijny” 1983, nr 3, s. 121–123 [współaut. K.A. Kuczyński]. 
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36. [rec.] J. Lewandowski, Polacy w Szwajcarii, Lublin 1981, „Studia Histo-

rica Slavo-Germanica” 1983, t. 12, s. 247–249. 

 

1984 

37. Iłłakowiczówna w Cluj, „Życie Literackie” 1984, nr 22, s. 13. 

38. Nad bibliografią niemieckich poloników. Rozmowa z doc. dr. hab. 

Krzysztofem A. Kuczyńskim z Uniwersytetu Łódzkiego, „Życie Literac-

kie” 1984, nr 34, s. 2. 

39. Rumunia w latach drugiej wojny światowej, „Odgłosy” 1984, nr 34 

[współaut. K.A. Kuczyński].  

40. Polityczne aspekty kontaktów kulturalnych między Polską a NRD, „Acta 

Universitatis Lodziensis” 1984, Politologia 12, s. 181–200 [współaut. 

K.A. Kuczyński]. 

41. Prof. dr hab. Stefan M. Kuczyński. W 80–tą rocznicę urodzin, „Wojsko-

wy Przegląd Historyczny” 1984, nr 4, s. 234–237 [współaut. K.A. Ku-

czyński]. 

42. [rec.] Małgorzata Willaume, Polacy w Rumunii, Lublin 1981, „Przegląd 

Polonijny” 1984, nr 2, s. 137–139. 

 

1985 

43. Wojenne losy Józefa Becka, „Polityka” 1985, nr 2. 

44. Pierwszy rok wolności. Przejmowanie i uruchamianie przemysłu na Po-

morzu, Ziemi Gdańskiej, Warmii i Mazurach w 1945 r., Warszawa 1985, 

ss. 264. 

45. [rec.] A. Koryn, Rumunia w polityce mocarstw 1944–1947, Wrocław 

1983, „Studia Historyczne” 1986, nr 1, s. 153–156. 

46. In Memoriam Prof. dr hab. S.M. Kuczyński (21.IX.1904–30.II.1985), 

„Kwartalnik Historyczny” 1985, nr 4, s. 1036–1039. 

 

1986 

47. Jeszcze o K.O.P.-ie, „Perspektywy” 1986, nr 23, s. 23. 

48. Uchodźstwo polskie w Rumunii w latach 1939–1945, „Informator Pol-

skiego Towarzystwa Farmaceutycznego Oddział Warszawski”, 1986,  

s. 2–10. 

49. [rec.] Rola mniejszości niemieckiej w rozwoju stosunków politycznych  

w Europie 1918–1945, „Studia Historyczne” 1986, nr 4, s. 658–660. 

 

1987 

50. Gdy polskie złoto wędrowało po świecie, „Odgłosy” 1986, nr 49, s. 1, 6. 

51. Profesor Stefan Maria Kuczyński (1904–1985), „Studia i Materiały do 

Historii Wojskowości” 1987, t. 30, s. 3–18. 

52. Ewakuacja internowanych żołnierzy polskich z Rumunii na Bliski 

Wschód. Kwiecień–listopad 1940 r., „Wojskowy Przegląd Historyczny” 

1987, nr 4, s. 54–67. 

53. Ppłk prof. dr hab. Władysław Bortnowski 1913–1987, „Wojskowy Prze-

gląd Historyczny” 1987, nr 4, s. 253–255. 
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54. [oprac.] Pamiętnik Mieczysława Dubickiego (Fragmenty, „Rocznik Po-

lonijny” 1984–1985 (r. wyd. 1987), nr 5–6, s. 249–275. 

55. [rec.] Szkolnictwo polonijne po II wojnie światowej. Przeobrażenia i po-

trzeby, pod red. A. Koprukowniaka, Lublin 1980 [w:] „Rocznik Polonij-

ny” 1984–1985 (r. wyd. 1987), nr 5–6, s. 297–299. 

 

1988 

56. Kilka informacji o gen. Mikołaju Przewalskim, „Odgłosy” 1988, nr 19. 

57. [rec.] Polska książka w Niemczech, K.A. Kuczyński, Polnische Literatur 

in deutsch Übersetzung von den Anfangen bis 1985. Eine Bibliographie, 

Darmstadt 1987, „Odgłosy” 1988, nr 20. 

58. [rec.] A. Magierska, Przywrócić Polsce. Przemysł na Ziemiach Odzy-

skanych 1945–1946, Warszawa 1986, „Studia Historyczne” 1988, nr 2, 

s. 329–331. 

59. [rec.] A. Sowińska-Krupka, Stosunki polsko-rumuńskie 1945–1949, War-

szawa 1985, „Studia z dziejów ZSRR” 1988, t. 24, s. 274–278. 

60. Cywilni uchodźcy polscy w prowincji Oltenia (Rumunia) w latach 1939 

–1946, „Acta Universitatis Lodziensis” 1988, Politologia 18, s. 67–83 

[współaut. L. Deaconu]. 

61. Warunki życia uchodźców polskich w Rumunii w latach 1939–1945, 

„Acta Universitatis Lodziensis” 1988, Politologia 18, s. 53–66 [współ-

aut. A. Sowińska-Krupka]. 

 

1989 

62. Polskie szkolnictwo uchodźcze w Rumunii w latach 1939–1945,  

„Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1989, nr 21/120, s. 175–186. 

63. Zgubiony trop (Rydz–Śmigły), „Przegląd Tygodniowy” 1989, nr 5. 

64. Kłopoty z Fredrą, „Przegląd Tygodniowy” 1989, nr 11. 

65. Upór (złoty FON), „Przegląd Tygodniowy” 1989, nr 18. 

66. Baza wojskowej łączności z krajem w Bukareszcie w latach 1939–1945, 

„Kultura, Oświata, Nauka” 1989, nr 7–8, s. 105–116. 

 

1990 

67. Ekspozytura „R” w Bukareszcie informowała, „Odgłosy” 1990, nr 2. 

68. Akcja niesienia pomocy uchodźcom polskim w Rumunii w latach 1939 

–1945, „Acta Universitatis Lodziensis” 1990, Politologia, s. 49–59. 

69. Studenci polscy w Rumunii w latach 1939–1945, „Przegląd Historyczny” 

1990, nr 1–2, s. 167–178. 

70. Ośrodki szkolne w Ploieşti (1939–1940) i Turnu Severin (1939–1945), 

„Przegląd Polonijny” 1990, nr 4, s. 63–77.  

71. Polskie ośrodki szkolne na uchodźstwie wojennym w Rumunii (1939 

–1945), „Przegląd Polonijny” 1990, nr 1, s. 5–18.  

72. Jak marszałek Edward Śmigły-Rydz uciekł z Rumunii, „Odgłosy” 1990, 

nr 13. 

73. Żołnierze polscy internowani w Rumunii w latach 1939–1941, Łódź 

1990, ss. 442. 
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1991 

74. Reemigracja mniejszości polskiej z Rumunii do Polski w latach 1946 

–1950, „Przegląd Polonijny” 1991, z. 1, s. 33–49, [współaut. A. Sowiń-

ska-Krupka]. 

75. Ewakuacja żołnierzy polskich z Rumunii w latach 1939–1941. Działal-

ność organizacji „Świt”, „Przegląd Kawalerii i Broni Pancernej” 1991, 

t. 19, s. 8–38. 

76. Losy polskiego sprzętu lotniczego ewakuowanego do Rumunii we wrze-

śniu 1939 r., „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1991, nr 2, s. 323–325. 

77. Działalność Amerykańskiej Komisji Pomocy Polakom na rzecz uchodź-

ców w Rumunii, „Dzieje Najnowsze” 1991, nr 4, s. 25–38. 

78. [rec.] Revista Arhivelor. Direcţia Generala Arhivelor Statului din R. S. 

România, nr 1–4, Bucureşti 1987, „Archeion” 1991, t. 89, s. 186–188. 

 

1992 

79. Internowanie prezydenta Ignacego Mościckiego w Rumunii (18 września 

– 25 grudnia 1939), „Studia Historyczne” 1992, z. 1, s. 55–67. 

80. Problematyka polonijna i uchodźstwa wojennego w Rumunii, „Biuletyn. 

Rzeczpospolita nie tylko Polaków” Częstochowa 1992, nr 1, s. 17–22. 

81. Geneza pseudonimu „Hubal” mjr. Henryka Dobrzańskiego, „Wojskowy 

Przegląd Historyczny” 1992, nr 2, s. 307–308. 

82. Żydzi obywatele polscy jako uchodźcy wojenni w Rumunii w latach 

1939–1945, „Biuletyn. Rzeczpospolita nie tylko Polaków” Częstochowa 

1992, nr 2, s. 5–11. 

 

1993 

83. Uzupełnienia i sprostowania do wspomnień płk. Zygmunta Wendy, „Ze-

szyty Historyczne” 1993, nr 104, s. 233–234. 

84. Internowani w Rumunii, „Karta” 1993, nr 10, s. 70–75. 

85. Operacja „Zima”, „Kronika. Pismo Uniwersytetu Łódzkiego” 1993, nr 

4, s. 19–20. 

86. Ekspozytura „R” w Bukareszcie (grudzień 1939 – październik 1940), 

„Mars” 1993, t. 1, s. 65–85. 

87. [rec.] „Teki Historyczne”, t. 19, Londyn 1988–1989, „Studia Historycz-

ne” 1993, nr 2, s. 259–262. 

88. Sanatorzy kontra Sikorszczycy czyli walka o władzę na uchodźstwie  

w Rumunii 1939–1940, Warszawa 1993, ss. 156 [współaut. S.J. Rostwo-

rowski]. 

89. [not. bibliograf.]  A. Suchcitz, Generałowie wojny polsko-sowieckiej  

w latach 1919–1920. Mały słownik biograficzny, Białystok 1993, „Poli-

tyka” 1993, nr 21. 

90. [not. bibliograf.]  A. Suchcitz, Generałowie wojny polsko-sowieckiej  

w latach 1919–1920. Mały słownik biograficzny, Białystok 1993, „Poli-

tyka” 1993, nr 22. 

91. Próby wydostania sprzętu PLL–LOT z Rumunii w 1939 r., „Lotnictwo” 

1993, nr 3, s. 34–35. 
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92. Polityka Wielkiej Trójki wobec Rumunii w latach 1944–1947, „Prace 

Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Zeszyty Hi-

storyczne” 1993, t. 1, s. 233–251. 

 

1994 

93. Marszałek odmawiał, „Kronika. Pismo Uniwersytetu Łódzkiego” 1994, 

nr 2, s. 25–26. 

94. Kurier do Lwowa. Zbigniew Roman Chaszczyński – „Kazimierz Polnia-

czek”, „Kozak”, „Mars” 1994, t. 6, s. 145–164. 

95. Łotewskie polonika, „Biuletyn. Instytut Filozoficzno-Historyczny WSP  

w Częstochowie” 1994, nr 1/3, s. 23–28. 

96. [rec.] H. Baranowski, I. Czarciński, Bibliografia bitwy pod Grunwaldem 

i jej tradycji, Toruń 1990, „Studia Historica Slavo-Germanica”, t. 18,  

s. 209–210 [współaut. K.A. Kuczyński]. 

97. [rec.] Galizien um die Jahrhundertwende. Politische, Soziale und Kultu-

relle Verbindungen mit Österreich, hrsg. Von Karlheinz Mack, Wien  

– München 1990, „Studia Historica Slavo-Germanica”, t.18, s. 213–214 

[współaut. K.A. Kuczyński]. 

98. [rec.] Aleksander Brückner, Ein polnischer Slavist in Berlin, hrsg. von 

Witold Kośny, Berlin – Wiesbaden 1991, „Studia Historica Slavo 

-Germanica” 1994, t. 18, s. 214–216 [współaut. K.A. Kuczyński]. 

99. Wojsko polskie w Rumunii 1939–1941 (wyd. drugie, zmienione): 

Żołnierze polscy internowani w Rumunii 1939–1941, Warszawa 1994, 

ss. 360. 

100. Likwidacja polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych w Ru-

munii – 4 listopada 1940 r., „Teki Historyczne” 1994, t. 20, s. 340–350. 

101. Polskie szkolnictwo uchodźcze w Rumunii, „Polonus” 1994, nr 4, s. 2. 

102. Katyń – tureckie ślady, „Kronika. Pismo Uniwersytetu łódzkiego” 1994, 

nr 7, s. 7–9. 

103. Po raz pierwszy – uroczyście. 55-lecie uchodźstwa polskiego w Rumunii, 

„Dziennik Łódzki” 1994, nr 297.  

104. Batalion Partyzancki Wojska Polskiego w Rumunii w 1940 r., „Prace 

Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Zeszyty Hi-

storyczne” 1994, t. 2, s. 281–288. 

 

1995 

105. Pamięć o polskich uchodźcach w Rumunii, „Niedziela – Tygodnik Kato-

licki” 1995, nr 1. 

106. Źródła archiwalne do walki o niepodległość w latach 1918–1921 w lon-

dyńskim Instytucie Polskim [w:] Częstochowa w pierwszych latach Pol-

ski Odrodzonej, red. R. Szwed, J. Mizgalski, W. Palus, Częstochowa 

1994, s. 147–152 [współaut. A. Suchcitz]. 

107. Co miesiąc, co kwartał i od czasu do czasu, „Polityka” 1993, nr 50 (list 

do redakcji). 

108. Drogi Polaków do Armii, „Kronika. Pismo Uniwersytetu Łódzkiego” 

1995, nr 2. 
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109. Wojenne losy prezydenta Mościckiego wg zapisków mjr. Józefa Hartma-

na (28 sierpnia 1939 – 8 stycznia 1940), „Zeszyty Historyczne” 1995, nr 

112, s. 148–170. 

110. Polscy uchodźcy w Rumunii 1939–1945. Studia i materiały, Warszawa 

1995, ss. 332. 

111. [rec.] Ion Dumitriu-Snagov, La România nella diplomazia Vaticana 

1939–1944, Roma 1987, „Archeion” 1995, t. 94, s. 130–132 [współaut. 

K.A. Kuczyński]. 

112. Obywatele polscy – jako przymusowi osadnicy w Besarabii w okresie  

II wojny światowej [w:] Polacy w Mołdawii, red. ks. prof. E. Walewan-

der, Lublin 1995, s. 137–151. 

113. Nieznane listy Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza z Rumunii, „Zeszyty 

Historyczne” 1995, z. 114, s. 231–236 [współaut. A. Suchcitz]. 

114. List min. St. Mikołajczyka „Do Pana Ministra Obrony Narodowej” 

24.02.1943, „Zeszyty Historyczne” 1995, z. 114, s. 237–238. 

115. Kontakty między polskimi ośrodkami uchodźczymi na Węgrzech i w Ru-

munii w latach 1939–1945, „Biuletyn. Instytut Filozoficzno-Historyczny 

WSP w Częstochowie” 1995, nr 6/2, s. 50–54. 

116. O Polakach w Rumunii – rozmowy z prof. dr. hab. Tadeuszem Dubickim 

z Instytutu Historii WSP w Częstochowie, „Forum Polonijne” 1995, nr 6, 

s. 12–13. 

117. Działalność Inspektoratu Częstochowskiego Armii Krajowej w zakresie 

służby kwatermistrzowskiej [w:] Z dziejów najnowszych Częstochowy, 

red. R. Szwed, W. Palus, Częstochowa, 1995, s. 171–191. 

118. Obchody 55–lecia uchodźstwa polskiego w Rumunii, „Mars” 1995, t. 3, 

s. 245–247. 

 

1996 

119. Strefy internowania żołnierzy polskich w Rumunii w latach 1939–1941 

[w:] Jeńcy wojenni II wojny światowej, red. B. Nowak, Opole 1996,  

s. 73–84. 

120. Zaginieni kurierzy. Antoni Boski – „Strzała” i Bolesław Burkiewicz 

„Stały”, „Teki Historyczne” 1996, t. 21, s. 236–249. 

121. [rec.] Albin Głowacki, Ocalić i repatriować. Opieka nad ludnością pol-

ską w głębi terytorium ZSRR (1943–1946), Łódź 1996, „Teki Historycz-

ne” 1996, t. 21, s. 329–332. 

122. Próba ucieczki płk. Józefa Becka z Rumunii (20.10.1940) w świetle ar-

chiwaliów rumuńskich, „Zeszyty Historyczne” 1996, z. 117, s. 19–45. 

123. Drogi ewakuacji do Armii Polskiej do Francji i na Bliski Wschód 1939 

–1940. Opis i opracowanie kartograficzne [w:] Wojna Obronna Polski 

1939. Atlas, Warszawa 1996, s. 156–157. 

124. Żelazny Legion Michała Archanioła. Z dziejów ruchu faszystowskiego  

w Rumunii, Warszawa 1996, ss. 203 [współaut. K. Dach].  

125. „Ślązak” pod Dieppe, „Kronika. Pismo Uniwersytetu Łódzkiego” 1996, 

nr 7, s. 10–12 [współaut. R. Łęczycki]. 
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126. Kształt stosunków społecznych przyszłej Polski w publicystyce konspira-

cji harcerskiej (1939–1945), „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedago-

gicznej w Częstochowie. Zeszyty Historyczne” 1996, t. 3, s. 207–220 

[współaut. E. Ponczek]. 

 

1997 

127. Kawalerzysta kurierem. Działalność wachm. Jana Kowalskiego „Józefa 

Dowbora” w Rumunii 1939–1940, „Mars” 1997, nr 4, s. 77–94. 

128. Prof. Tadeusz Dubicki o Polakach w Rumunii i swoich zainteresowa-

niach, „Res Academicae. Biuletyn Informacyjny WSP Częstochowie” 

1997, nr 2, s. 15–17. 

129. [red. nauk.] „Zeszyty Koła Naukowego Historyków WSP w Częstocho-

wie” 1997, t. 1, s. 108. 

130. Internowanie płk. Józefa Becka w Rumunii (IX 1939–VI 1944), Opole 

1997, ss. 125. 

131. Działalność Bazy łączności zagranicznej Związku Walki Zbrojnej w Bu-

kareszcie w l. 1939–1940, „Prace Naukowe Wyższej Prace Naukowe 

Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Zeszyty Historyczne” 

1997, t. 4, s. 305–328. 

 

1998 

132. Wykorzystywanie przez niemiecką propagandę materiałów z archiwum 

polskiego MSZ – „Biała Księga Nr 3”, „Biuletyn. Instytut Filozoficzno 

-Historyczny WSP w Częstochowie” 1998, nr 10/1, s. 52–63. 

133. Rumunia przed i po listopadzie 1996 [w:] Nowa Europa 1989–2000. 

Fakty i prognozy, red. M. Wilk, Łódź 1998 [współaut. R. Wyborski]. 

134. Kontynuatorka królewsko-pruskiej tradycji. Z dziejów Biblioteki Naro-

dowej w Berlinie [w:] Z polonistycznych warsztatów badawczych, red. 

M. Lesz-Duk, Częstochowa 1998, s. 173–179 [współaut. K.A. Kuczyński]. 

135. [rec.] A. Głowacki, Sowieci wobec Polaków na ziemiach wschodnich II 

Rzeczypospolitej 1939–1941, Łódź 1997, „Mars” 1998, t. 6, s. 229–233 

136. [red. nauk] Z dziejów stosunków polsko-niemieckich, Łódź. 1998,  

ss. 236. 

137. Józef Flach, Kartki z dziejów germanistyki polskiej [w:] tamże, s. 55–62 

[współaut. K.A. Kuczyński]. 

138. Echa wojennego Berlina – pamiętnik Alfreda Ponińskiego [w:] tamże,  

s. 111–113 [współaut. A. Suchcitz]. 

139. Polacy w nauce i kulturze Niemiec i Austrii. Zagadnienia wybrane, 

„Biuletyn. Instytut Filozoficzno-Historyczny WSP w Częstochowie” 

1998, nr 11/2, s. 48–69 [współaut. K.A. Kuczyński]. 
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Wstęp  
 

 
yjący w II poł. IV w. n.e. Publius Flavius Vegetius Renatus czyli We-

gecjusz, w traktacie Epitoma rei militaris, stwierdził we wstępie do III 

księgi: 
 

…kto pragnie żyć w pokoju, musi być przygotowany na wojnę; kto chce zwycię-

żać, musi pilnie ćwiczyć swych żołnierzy, kto dąży do szczęśliwej przyszłości, 

niech nie liczy na przypadek, ale na własne umiejętności. Nigdy jedna strona nie 

odważy się zaatakować drugiej, jeśli wie, że jej nie dorówna w walce1. 
 

W związku z tym, że dzieło Wegecjusza było jedynym zachowanym sta-

rorzymskim traktatem poświęconym sztuce wojennej, praktycznie do XIX w. 

chętnie go tłumaczono, przytaczano i komentowano, powszechnie przyjmując, 

że stanowi – jak to określił Janusz Sikorski – pełne kompendium idealnej woj-

skowości
2
. Na jego popularność wpływ miały jednak nie tylko treści dotyczące 

sensu stricte sztuki wojennej – poboru i wyszkolenia rekruta, organizacji armii, 

taktyki stosowanej w bitwie lądowej oraz machin oblężniczych i wojny na mo-

rzu, spośród których zresztą na przestrzeni dziejów część się w znacznym stop-

niu zdezaktualizowała. O jego ponadczasowości zadecydowały głównie obser-

wacje natury ogólnej, a więc parafrazując terminologię wojskową – nie opera-

cyjne, czy taktyczne, lecz strategiczne. Jedną z nich jest właśnie sentencja  

Si vis pacem, para bellum, której sens, bez względu na sposób tłumaczenia, 

sprowadza się do prostej konstatacji: chcąc żyć w pokoju, należy być przygoto-

wanym do wojny. Jak bowiem uczy historia, gwarancją bezpieczeństwa każdego 

państwa i narodu, ich „szczęśliwej przyszłości” – cytując Wegecjusza, nie jest 

przypadek, tylko własne umiejętności. Pomimo, iż pisząc te słowa miał na myśli 

wyłącznie wyszkolenie, wyposażenie i organizację armii, to w rzeczywistości 

należy je interpretować znacznie szerzej, co zresztą już wówczas doskonale ro-

zumiano. Na przestrzeni kolejnych szesnastu wieków świadomość ta utrwaliła 

się jeszcze bardziej, przy czym szczególną rolę w tym swoistym procesie „wy-

chowawczym” odegrał wiek XX z tragicznymi doświadczeniami dwóch wojen 

światowych oraz licznych konfliktów regionalnych. 

Świadomość, iż najlepszym gwarantem bezpieczeństwa państwa – oprócz 

silnej armii i skutecznej taktyki jest przede wszystkim konsekwentna i daleko-

wzroczna polityka zagraniczna, a także roztropna polityka wewnętrzna, była 

                                                 
1 Flawiusz Wegecjusz Renatus, Zarys wojskowości. Księga III, przekł. A.M. Komornicka, „Mean-

der” 1974, t. 29, nr 4–5, s. 199.  
2 J. Sikorski, Zarys historii wojskowości powszechnej do końca XIX w., Warszawa 1972, s. 113. 
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nieobca także przywódcom oraz elitom państwa polskiego, choć niestety nie 

zawsze znajdowało to odzwierciedlenie w praktyce rządzenia. Kiedy jednak 

podnosząc potencjał sił zbrojnych prowadzono równolegle aktywną i przemy-

ślaną akcję dyplomatyczną, budując choćby koniunkturalne sojusze oraz parali-

żując – choćby na krótko, plany i wpływy wrogów, to automatycznie wzmacnia-

no tym samym poziom zewnętrznego i wewnętrznego bezpieczeństwa państwa. 

Polska Piastów oraz Jagiellonów, Pierwsza i Druga Rzeczpospolita, Polska 

Rzeczpospolita Ludowa i III Rzeczpospolita, dostarczają w tej materii obszerne-

go materiału dowodowego, umożliwiając konstruowanie zarówno wnikliwych 

analiz oraz błyskotliwych porównań, jak i formułowanie śmiałych hipotez. Prze-

strzeń oraz wzajemne korelacje pomiędzy polityką a bezpieczeństwem wypełnia 

bowiem różnorodna problematyka obejmująca swym zasięgiem zarówno polity-

kę zagraniczną, jak i wewnętrzną, zjawiska społeczne i gospodarcze, a nawet 

kulturowe. 

Jubileusz 65-lecia urodzin oraz przede wszystkim obszar zainteresowań 

naukowych Profesora Tadeusza Dubickiego sprawiły, że sześćdziesięciu ośmiu 

autorów podjęło próbę przeanalizowania zagadnienia bezpieczeństwa i polityki 

Polski w całej jego złożoności, na przestrzeni praktycznie sześciu wieków,  

a więc w wymiarze dotychczas niepodejmowanym. 

Wieloaspektowość poruszanych zjawisk przy tak jednoznacznie zdefinio-

wanej problematyce badawczej zdeterminowała przyjęcie podziału na cztery 

zasadnicze obszary zagadnień, przy czym materiały składające się na ich treść, 

zamieszczone zostały w kolejności alfabetycznej wg autorów.  

W pierwszej grupie – „W aspekcie wewnętrznym” – znalazły się artykuły, 

w których głębokiej analizie poddano wybrane aspekty polskiej polityki zagra-

nicznej, wewnętrznej i wojskowej okresu I Rzeczypospolitej, II Rzeczypospoli-

tej, Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz III Rzeczypospolitej, w szerokim 

spektrum problemowym obejmującym m.in. zjawiska dyplomatyczne, politycz-

ne, ideologiczne, doktrynalne, gospodarcze, wojskowe (regularne i nieregularne) 

oraz wywiadowcze. 

W drugiej grupie – „W aspekcie zewnętrznym” – znalazły się artykuły de-

finiujące problem bezpieczeństwa w aspekcie geopolitycznym, poprzez pryzmat 

spraw międzynarodowych i ich reperkusji dla państwa polskiego. W związku  

z powyższym analizują one m.in. stosunek mocarstw do Rzeczypospolitej i fun-

damenty ich polityki zagranicznej, charakteryzują kluczowe doktryny oraz me-

chanizmy międzynarodowych systemów politycznych, a także opisują sytuację 

wewnętrzną w państwach trzecich, jeśli bezpośrednio lub pośrednio wpływała 

ona na położenie państwa polskiego. 

Cechą wspólną artykułów trzeciej grupy – „Z perspektywy jednostki”  

– był zamiar przedstawienia roli, jaką w dziedzinie bezpieczeństwa państwa 

polskiego swą działalnością (służbą) odgrywali „zwykli” ludzie – polityk, dy-

plomata, działacz społeczny, związkowiec, historyk, konserwator zabytków, 
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ksiądz, generał, oficer oraz agent – każdy na swój sposób, bez względu na po-

chodzenie, wykształcenie, zawód, wyznanie, a nawet obywatelstwo. 

Ostatnia, czwarta grupa – „W wymiarze transcendentnym” – obejmuje na-

tomiast krąg zagadnień częściowo wymykających się tradycyjnym metodom 

doświadczania, pozostających niejako poza zasięgiem ludzkiego poznania, poru-

szających się jak gdyby w materii bezpieczeństwa duchowego, a nawet pozornie 

wykraczających poza przyjęty zakres tematyczny. Obiektem swych badań auto-

rzy uczynili bowiem zarówno wątki historiograficzne, jak i problem bezpieczeń-

stwa w klasztorze, pojęcia strachu dla średniowiecznych ludzi, historii mitycz-

nych w wyobrażeniach zbiorowych, średniowiecznego synodu prowincjonalne-

go, a także ruchu pielgrzymkowego. Ich cechą wspólną jest więc to, że wskazały 

określone aspekty bezpieczeństwa oraz polityki w wymiarze idei, wyobrażeń, 

wiary oraz mitów.  

Zasadniczym efektem badań przeprowadzonych przez zespół sześćdzie-

sięciu ośmiu autorów jest więc analiza wpływu różnorodnych czynników we-

wnętrznych i zewnętrznych, na poziom bezpieczeństwa państwa polskiego na 

przestrzeni praktycznie sześciu wieków – od średniowiecza po czasy nam 

współczesne. Ujęcie powyższego zjawiska w tak szerokim aspekcie problemo-

wym uwypukliło jej złożoność, wieloaspektowość oraz wielopłaszczyznowość. 

Dowiodło bowiem zarówno wpływu „wielkiej” polityki na poczucie bezpieczeń-

stwa jednostki – w wymiarze materialnym i niematerialnym, jak i wkładu „zwy-

kłego” człowieka w kształtowanie polityki bezpieczeństwa całego państwa. 
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Przebieg polsko-francuskich rokowań o pożyczkę  
na cele obrony narodowej w latach 1930–1931 

 

 
olskie starania o pożyczkę na cele związane z obronnością państwa, 

podjęte latem 1929 r., były już omawiane w historiografii przedmiotu, 

przede wszystkim w pracach Piotra S. Wandycza oraz niżej podpisa-

nego
1
. Artykuł niniejszy nawiązuje zatem i stanowi dalszy ciąg szczegółowej 

pracy w której przedstawialiśmy przebieg rokowań w latach 1929–1930, do 

czasu kiedy obie strony uzgodniły i przyjęły warunki negocjowanej pożyczki
2
.  

Wracając do zasadniczego tematu, to znaczy do dalszego ciągu pertrakta-

cji w kolejnych miesiącach 1930 i 1931 r. przypomnijmy pokrótce, że sam po-

mysł podjęcia starań o kredyty w sojuszniczej Francji powstał w czasie, gdy 

bezpieczeństwo Polski doznało poważnego osłabienia w związku z podjętą na  

II konferencji w Hadze latem 1929 r. decyzją o przedterminowym zakończeniu 

przez Mocarstwa Zachodnie okupacji Nadrenii, narzuconej Niemcom w wyniku 

postanowień traktatu wersalskiego. Marszałek Józef Piłsudski zaakceptował 

wówczas wniosek szefa Sztabu Głównego gen. Tadeusza Piskora, aby zwrócić 

się do Paryża o kredyty w wysokości 1,5 mld fr.  

Rozmowy toczyły się między polskimi i francuskimi resortami spraw za-

granicznych oraz skarbu z udziałem po stronie polskiej, obok pracowników am-

basady RP w Paryżu, specjalnego pełnomocnika ds. pożyczki, Jana Władysława 

Mrozowskiego. Minął wszelako ponad rok zanim obie strony zgodziły się na 

podstawowe warunki udzielenia kredytów przyjmując za punkt wyjścia postula-

ty polskie sformułowane w tzw. II Memorandum złożonym rządowi francu-

skiemu 27 sierpnia 1930 r. 

Strona polska proponowała zatem, aby całość pożyczki w wysokości  

1,5 mld fr. zrealizować w trzech operacjach finansowych: 1) pożyczki od rządu 

do rządu (500 albo 750 mln fr.), 2) zamówień w fabrykach francuskich (375 lub 

500 mln fr.), 3) emisji polskich obligacji na rynkach francuskich, gwarantowa-

                                                 
1 P.S. Wandycz, The Twilight of French Eastern Alliances 1926–1936. French-Czechoslovak-

Polish Relations from Locarno to the Remilitarization of the Rhineland, Princeton 1988, s. 169 

–170, 183–184, H. Bułhak, Polska – Francja. Z dziejów sojuszu 1922–1939, cz. 1: (1922–1932), 

Warszawa 1993, s. 263, 265–266, 269–271, 274–278. Patrz: M. Wołos, Alfred Chłapowski (1974 

–1940). Biografia ambasadora Polski we Francji, Toruń 1999, s. 184, 202–205.  
2 H. Bułhak, Polskie starania o francuską pożyczkę na cele obrony narodowej. Okres uzgadniania 

koncepcji i sposobów jej realizacji a latach 1929–1930 [w:] W kręgu idei, polityki i wojska. Studia 

ofiarowane Profesorowi Januszowi Farysiowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. T. Sikor-

ski, H. Walczak, A. Wątor, Szczecin 2009, s. 361–372.  

P 



Henryk Bułhak 70 

nych przez rząd francuski (375 lub 500 mln fr.). Po przyjęciu przez rząd francu-

ski uzgodnionego z nim II Memorandum można było oczekiwać odpowiedzi  

i konkretnych propozycji dalszych działań.  

Istotnie, kilka tygodni później we wrześniu 1930 r. minister spraw zagra-

nicznych Francji, Aristide Briand, wystąpił podczas spotkania z polskim kolegą, 

ministrem Augustem Zaleskim w Genewie z inicjatywą wyrażającą gotowość 

rozpoczęcia w najbliższym czasie w Paryżu rozmów na temat pożyczki. Zaleski 

polecił od razu poinformować o tym marszałka Piłsudskiego oraz Ministerstwo 

Skarbu, a także poprosił o instrukcje dla Mrozowskiego
3
. 

Odpowiedź uzgodniona w Warszawie między ministrem skarbu Ignacym 

Matuszewskim i wiceministrami spraw zagranicznych, Alfredem Wysockim  

i Józefem Beckiem, który z kolei otrzymał instrukcje od Marszałka, upoważniała 

Mrozowskiego do podjęcia pertraktacji z francuskimi czynnikami oficjalnymi
4
. 

Warto w tym miejscu przytoczyć ocenę powstałej sytuacji ze strony szefa 

Sztabu Głównego w rozmowie z jego II zastępcą, gen. Kordianem Zamorskim. 

Zdaniem gen. Tadeusza Piskora strona polska stanowczo przegapiła „moment 

żądania większej pożyczki od Francji bezzwłocznie po ewakuacji Nadrenii. 

Rząd francuski przewidując nasze w tym kierunku żądania uprzedził je powia-

damiając Zaleskiego, że chętnie do rozmów na taki temat [chce] przystąpić. Nie 

ma w tym jednak winy niczyjej, bo był wyraźny zakaz prowadzenia tych roz-

mów przed jesienią”. Obecnie ewakuacja Nadrenii (czerwiec 1930 r.) należy już 

do historii, zaś „sytuacja polityczna Polski jest dla Francuzów niemożliwa do 

strawienia”
5
. 

Wzmianka o zakazie rozmów z Francją odnosiła się do stanowiska Piłsud-

skiego, o czym gen. Piskor mówił wyraźnie w kolejnej rozmowie z Zamorskim 

we wrześniu 1930 r.
6
. Natomiast zwrot o „sytuacji politycznej Polski” wskazy-

wał niewątpliwie na trwający właśnie ostry kryzys wewnętrzny w kraju. Chodzi-

ło o rozprawę z opozycją, proces „brzeski” z równoczesną pacyfikacją rozru-

chów ukraińskich w Małopolsce Wschodniej, który odbił się głośnym echem  

w opinii międzynarodowej, szczególnie francuskiej, przynosząc niewątpliwie 

poważny uszczerbek prestiżowi Polski
7
. 

                                                 
3 Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie (dalej: IPMS),  

t. 11/6, Telegram szyfrowy przychodzący nr AJ 3467 Zaleskiego do MSZ z 7 września 1930 r. 

otrzymany 17 września 1930 r. godz. 1600. 
4 Tamże, Telegramy szyfrowe Wysockiego [do Ambasady RP w Paryżu] z 20 września oraz do 

Delegacji Polskiej w Genewie z 21 września. Na blankiecie pierwszego telegramu odręczna adno-

tacja naczelnika Wydziału Zachodniego Departamentu Politycznego i Ekonomicznego MSZ Józe-

fa Lipskiego informująca o uzgodnieniu treści telegramu między Matuszewskim, Wysockim  

i Beckiem. 
5 K.J. Zamorski, Dzienniki (1930–1938), Warszawa 2011, s. 32–33. 
6 Tamże, s. 38–39. 
7 Patrz: W. Pobóg-Malinowski, Najnowsza historia polityczna Polski, t. 2, Londyn 1967,  

s. 715–727; M. Pasztor, Polska w oczach francuskich kół rządowych w latach 1924–1939, War-

szawa 1999, s. 194–197. 
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Okoliczności te – jak można sądzić – powodowały pewne skrępowanie  

i bierność ze strony polskich decydentów, przede wszystkim ówczesnego (od 23 

sierpnia) premiera rządu, marszałka Piłsudskiego, zajętego – jak to rozumiał  

– tłumieniem bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa kraju. Stąd też po-

ważny sceptycyzm gen. Piskora wobec dotychczasowych polskich działań  

i obawy przed możliwością stracenia okazji do pozytywnego załatwienia starań 

o pożyczkę. 

Tymczasem jednak ambasador Chłapowski wykonując instrukcję MSZ 

zlecił radcy ambasady, Feliksowi Frankowskiemu, przeprowadzenie rozmowy 

na Quai d’Orsay. Frankowski spotkał się tam (24 września) z dyrektorem De-

partamentu Politycznego Paulem Bargetonem oraz wicedyrektorem ds. handlo-

wych Robertem Coulondrem. Obaj rozmówcy obiecali porozumieć się z mini-

strem finansów i przyśpieszyć pertraktacje. Okazało się, że w Ministerstwie 

Finansów nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora Departamentu Obrotu Pie-

niężnego (Mouvement Général des Fondes), a więc na stanowisku decydującym 

o sprawach pożyczkowych. 26 września opuścił je Charles Farnier, z którym 

strona polska prowadziła dotąd rozmowy i który miał je kontynuować. Mogło to 

spowodować pewną zwłokę z wyznaczeniem przez stronę francuską przedstawi-

ciela do rozmów z Mrozowskim
8
.  

Niebawem sam Chłapowski interweniował na Quai d’Orsay wobec braku 

odpowiedzi na polskie memorandum, co uniemożliwiało zapoczątkowanie roz-

mów. Chłapowski prosił przy tym własne Ministerstwo o uzyskanie od Minister-

stwa Skarbu tekstu noty w sprawie zrealizowania tzw. IV transzy stumilionowej 

pożyczki wojskowej z 1924 r., która – przypomnijmy – była również tematem 

rozmów z francuskimi czynnikami od wiosny 1930 r.
9
. 

Można przypuszczać, że w powstałej sytuacji politycznej strona polska 

uznała podjęcie starań o restytucję IV transzy za rokujące większe nadzieje spo-

śród negocjowanych z Francją operacji finansowych. Komentarz jednak szefa 

Sztabu Głównego do tej sprawy wytykał polskiemu Ministerstwu Skarbu wyraź-

ne zaniechanie skoro nie zdążyło ono dotąd francuskiemu partnerowi „wykazu 

zysków brutto z lasów dyrekcji gdańskiej i bydgoskiej, które, to zyski wpłacane 

do Banku Polskiego, miały być gwarancją pożyczki francuskiej. Interpelowany 

w tej sprawie naczelnik Wydziału kredytów publicznych Ministerstwa Skarbu, 

Stanisław Kirkor obiecał do końca października 1930 r. wpłacić odpowiednie 

kwoty do banku i przedłożyć francuskiemu ambasadorowi w Warszawie odpo-

wiednie wykazy, informując przy tym Sztab Główny
10

. 

W pierwszej dekadzie października bawił w kraju ambasador Chłapowski, 

dla którego w MSZ sporządzono kilka dokumentów zawierających ocenę aktu-

                                                 
8 IPMS, t. 11/6, Pismo Chłapowskiego do MSZ nr 1248/30P z 27 września 1930 r. 
9 Tamże, Telegram szyfrowy przychodzący nr 96 Chłapowskiego do MSZ z 1 października, 

otrzymany 2 października 1930 r., godz. 900; H. Bułhak, Polskie starania o francuską pożyczkę,  

s. 365–366; M. Wołos, dz. cyt., s. 202–203. 
10 K.J. Zamorski, dz. cyt., s. 52. 
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alnej sytuacji Polski w stosunku do Niemiec i Francji, a także zapytań do Amba-

sady, wreszcie instrukcji.  

Zwracano więc uwagę na otwarty rewizjonizm niemiecki (mowa ministra 

Gottfrieda Treviranusa z 10 sierpnia) stanowiący ostrzeżenie, ale mogący rów-

nież otrzeźwić opinię francuską po ostatnich, korzystnych dla skrajnej prawicy, 

wyborach w Niemczech
11

. Przypomnijmy na tym miejscu o nader powściągliwej 

i ostrożnej reakcji na mowę Trevinarusa ministra Brianda, który w rozmowie  

z radcą Ambasady RP w Paryżu, Anatolem Mühlsteinem tłumaczył się chęcią 

nie nadawania temu wystąpieniu rozgłosu w prasie francuskiej przed kampanią 

wyborczą. Prosił przy tym, aby mu „na kredyt uwierzono, że działa energicznie 

pomimo, iż pragnie ze względów taktycznych utrzymać teraz swoją akcję  

w tajemnicy”. Komplementował dalej swojego polskiego kolegę Zaleskiego 

przypisując mu „tak wielki autorytet nie tylko we Francji, ale i w Anglii przez 

zachowanie w trudnych sytuacjach absolutnie zimnej krwi”. Liczył więc na zro-

zumienie swoich intencji w tej sprawie
12

.  

Wracając do wspomnianej wyżej oceny sytuacji politycznej – stwierdzano 

w niej, że istniejące aktualnie trudności w Republice Weimarskiej są chwilowo 

dla Polski korzystne, nie mniej jednak dalsza ewaluacja niemieckich sił poli-

tycznych zdaje się wskazywać na poważne niebezpieczeństwo w przyszłości.  

Z kolei sytuacja finansowa Niemiec obciążą także sytuację finansową Polski,  

a przypuszczalnie dotknie również Francję.  

Ministerstwo oczekiwało od Ambasady wyjaśnień w kilku interesujących 

je kwestiach. A zatem jakie reakcje wywołuje sytuacja wewnętrzna Niemiec we 

francuskiej opinii zarówno prawicowej jak i lewicowej? Czy rząd francuski za-

stanawia się nad pewnymi zabezpieczeniami politycznymi wynikającymi z ist-

niejącej sytuacji międzynarodowej, zwłaszcza wobec osłabienia politycznego 

Londynu i napięć w stosunkach francusko-włoskich? Czy obecny moment nie 

nadawałby się do pewnego pogłębienia stosunków polsko-francuskich oraz „czy 

w przewidywaniu pewnych trudności finansowych, jakie mogą się wyłonić  

w przyszłości dla Polski w razie przystąpienia Niemiec do rewizji planu Younga 

nie należy operacji finansowych z Francją, przyśpieszyć wykorzystując płynność 

rynku francuskiego”, wreszcie jakie konkretne przygotowania należy poczynić, 

aby umożliwić polską emisję na rynku francuskim
13

. 

Kolejny dokument nawiązując do rokowań pożyczkowych zleconych Mro-

zowskiemu przewidywał zwrócenie się do rządu francuskiego o szybką nominację 

                                                 
11 Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), MSZ, sygn. 3765, [Notatka Lipskiego] dla Chłapowskie-

go. Sytuacja polityczna, P. II 21.497/30 z 6 października 1930 r., k. 2–5. 
12 Hoover Institution Archives (Stanford University), Poland. Ambasada. France, (dalej: HIA, 

PAF), box 3, Telegramy szyfrowe nr 84 z 18 sierpnia 1930 r. godz. 2145 oraz nr 85 z 21 sierpnia 

1930 r. godz. 1730, Księga Szyfrów nr 9 do MSZ, k. 106–107. 
13 Patrz: przypis 11. 
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pełnomocnika strony francuskiej do prowadzenia z nim rozmów. Odpowiednie 

polecenie minister Zaleski przekazał (9 października) Chłapowskiemu
14

. 

W związku z misją dyrektora Leona Barańskiego z Ministerstwa Skarbu 

w Paryżu (na przełomie września i października) rząd polski przywiązywał 

„pierwszorzędną wagę” do szukania możliwości współpracy między instytucja-

mi emisyjnymi Bankiem Polskim i Banque de France wobec trudności finanso-

wych Niemiec i odpływu walut z niemieckiego Banku Emisyjnego. Gotów był 

przy tym użyć wpływów politycznych na miarodajne czynniki francuskie. Ocze-

kiwał przy tym informacji od Ambasady w Paryżu
15

. 

Jest rzeczą oczywistą, że starania polskie w sferze operacji finansowych  

z Francją przebiegały w czasie nasilającego się w Europie „Wielkiego kryzysu”, 

którego skutki dotknęły już ekonomikę Niemiec, a poprzez Niemcy zagrażały 

coraz bardziej Polsce. W tej sytuacji Warszawa miała słuszne powody, aby 

oczekiwać i dopominać się pomocy od sojuszniczej Francji.  

Kiedy więc Minister Skarbu Matuszewski otrzymał wiadomość – jak się 

okazało później nieprawdziwą – o zgodzie rządu francuskiego na zaciągnięcie 

przez Niemcy krótkotrwałej pożyczki w bankach francuskich – pośpieszył sam  

z pomysłem zwrócenia się do Paryża z podobną krótkotrwałą (jednoroczną) 

pożyczką w wysokości 10 mln dol. w formie ewentualnych bonów skarbowych. 

Zaznaczył przy tym, że Polska jako kredytobiorca winna się cieszyć lepszą opi-

nią we Francji, niż Niemcy
16

. 

Pomysł Matuszewskiego miał wszelako krótki żywot, zanim bowiem 

Chłapowski, któremu szef MSZ zlecił to zadanie, poczynił pierwsze kroki, 

otrzymał polecenie (uzgodnione między Matuszewskim a Zaleskim) wstrzyma-

nia się od wszelkich działań w tym kierunku
17

. Sprawa znikła z wokandy.  

Pod koniec października 1930 r. ruszyły wreszcie rozmowy na różnych 

szczeblach z Francuzami dotyczące całokształtu prowadzonych operacji kredy-

towych. O ich dokładnym przebiegu dowiadujemy się z obszernego sprawozda-

nia Chłapowskiego
18

. Francuskie MSZ zawiadomiło ambasadę (27 października) 

o gotowości Departamentu Obrotu Pieniężnego podjęcia rozmów, na co Chła-

powski wyraził natychmiast zgodę notą z 28 października. Dodajmy, że nieco 

wcześniej wicedyrektor, Jean Jacques Bizot zaproponował radcy ambasady Ste-

fanowi Michalskiemu (13 października) nawiązanie rozmów nieoficjalnych  

z Mrozowskim. Ten jednak zdecydowanie uchylił propozycję, Chłapowski zaś 

                                                 
14 AAN, MSZ, sygn. 3762, [Notatka Lipskiego] dla Ambasady RP w Paryżu. Rokowania p. Mro-

zowskiego, P. II, 21498/30 z 6 października 1930 r., k. 6. 
15 Tamże, [Notatka Lipskiego] dla Ambasady RP w Paryżu. Rezultaty podróży p. Barańskiego do 

Paryża, P. II, 21499/30 z 6 października 1930 r., k. 7. 
16 IPMS, t. 11/6, Matuszewski do Zaleskiego, D. II 379/Tjn. z 14 października 1930 r. 
17 Tamże, Zaleski do Chłapowskiego, P. II, 21.600/30 z 21 października 1930 r.; pismo Barańskie-

go do MSZ, D. II 389/Tjn. Z 21 października 1930 r.; telegram szyfrowy do Polmission – Paryż,  

P. II. 21.685 z 21 października 1930 r. godz. 2100.  
18 AAN, MSZ, sygn. 3819, Raport Chłapowskiego do MSZ nr 1379/30 z 31 października 1930 r., 

k. 54–59. 
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zażądał stanowczo od sekretarza generalnego Quai d’Orsay Philippe Berthelota 

rozpoczęcia formalnych rokowań. 

Sam Chłapowski odbył niebawem (28 października) dłuższą i bardzo 

przyjacielską rozmowę z ministrem finansów, Paulem Reynaud przedstawiając 

mu stan polskich finansów, ich małe obciążenie długami zagranicznymi (sięga-

jącymi niecałej ¼ sumy budżetu rocznego Francji), powiększanie się wkładów 

oszczędnościowych, aktywny bilans handlowy itd. Reynaud, na którym infor-

macje Chłapowskiego zrobiły duże wrażenie, obiecał poparcie dla finansowej 

współpracy z Polską, prosił też o materiały w związku z kontrakcją finansowych 

kół niemieckich oraz ich sojuszników dążących do zamknięcia rynku francu-

skiego dla Polski. Interesował się także sytuacją wewnętrzną i gospodarczą kraju.  

Chłapowski prosił Zaleskiego o ustalenie pierwszeństwa w rokowaniach 

między pożyczką wojskową a sprawą finansowania linii kolejowej Śląsk – Gdy-

nia, przypominając, że Barański sugerował tą drugą, jako bardziej zaawansowaną.  

Rozpoczęcie rozmów Mrozowskiego w sprawie pożyczki wojskowej 

opóźnione – jak pamiętamy – wskutek zmiany na stanowisku dyrektora Mouve-

ment Général des Fonds (został nim Louis Escalier) przesunięto ostatecznie na 

początek listopada.  

W sprawie utworzenia towarzystwa francusko-polskiego kolei Śląsk  

– Gdynia zarówno premier André Tardieu, jak i minister Reynaud okazywali 

wiele przychylności starając się pozyskać większość poważnych banków francu-

skich włącznie z niechętnym wobec operacji finansowych w Polsce Crédit Ly-

onnais. Ten jednak zahamował pomyślny bieg sprawy domagając się, aby rząd 

francuski przyjął wyraźną odpowiedzialność za emisję polską. Walka o wejście 

Polski na francuski rynek kredytowy weszła wówczas w decydującą fazę.  

W zawieszeniu znalazła się wspominana sprawa IV transzy kredytów 

wojskowych zależna od decyzji właściwych czynników krajowych co do syste-

mu zabezpieczeń
19

.   

Pierwsza rozmowa polskiej delegacji ds. rokowań kredytowych z francu-

skimi partnerami odbyła się 4 listopada. Brali w niej udział Mrozowski oraz 

radca Michalski, po francuskiej zaś stronie wspomniani Escalier i Bizot
20

. Strona 

polska wręczyła partnerom notatkę zawierającą propozycje warunków i zobo-

wiązań, na jakich chciałaby zaciągnąć pożyczkę
21

. Francuscy negocjatorzy 

                                                 
19 Patrz: przypis 18. 
20 IPMS, t. 11/6, [Raport] Delegacji RP do polsko-francuskich rokowań kredytowych do Prezy-

dium Rady Ministrów w Warszawie, nr 9579 z 4 listopada 1930 r.  
21 Załącznik do nr 9579 (patrz: przypis 20) „Le Governement Français accorde au Governement 

Polonais un emprunte de 1,500 milion dont le montant lui sera versé par tranches annuelues de 500 

milion ou par tranches semestrielles de 250 000 francs – la premiére tranche sera versé le... 1931. 

Pour chaque tranche le Governement Polonais délivrera des certificats de dette qui sur la demande 

du Governement Franҫais pourront être remplacé par des obligations du Governement, négociables 

sur le marché. Au fur et à mesure de versement, le montant de chaque tranche sera déposé par  

le  Governement Polonais dans une banque et employé ensuite conformément à la destination de 

l’emprunt. Un tiers de la somme totale sera employée par le  Governement Polonais au paiement 

des commandes qu’ils aura faites en France. L’intérêt est fixé à 4% par an et sera payé 



Przebieg polsko-francuskich rokowań o pożyczkę… 75 

zwrócili uwagę na trudności parlamentarne i komplikacje które mogą wyniknąć, 

gdyby parlament odmówił aprobaty dla pożyczki. Mrozowski utrzymywał, że  

w budżecie francuskim dałoby się umieścić 1,5 mld fr., a forma kredytów (od 

rządu do rządu) odpowiada intencjom obydwu stron wyrażanym w rozmowach 

Zaleskiego z Briandem. Nie obawiał się też debaty parlamentarnej wierząc  

w zdrowy rozsądek Francuzów [!]. Z kolei Escalier wskazywał na możliwość 

reperkusji międzynarodowych, np. ze strony Benito Mussoliniego czy kanclerza 

Niemiec Heinricha Brüninga. Mrozowski argumentował, że nie ma podstaw by 

oczekiwać reakcji negatywnych ze strony Mussoliniego, natomiast demonstracja 

sojuszu polsko-francuskiego i gotowość do obrony mogłaby podziałać na Niem-

cy uspokajająco. Ostatecznie Escalier zgodził się wprawdzie z wywodem Mro-

zowskiego, ale podkreślał wciąż trudności parlamentarne. Obiecał przedstawić 

sprawę minister Reynaud do dalszego rozpatrzenia. Mrozowski ze swej strony 

sugerował potrzebę oddziaływania na francuskie czynniki polityczne
22

.  Nieba-

wem też, stosując się do sugestii Chłapowskiego, sam odbył rozmowę z sekreta-

rzem generalnym Quai d’Orsay Berthelotem (13 listopada) przedstawiając mu 

dotychczasowy stan rokowań. Zwrócił przy tym uwagę, że obecna sytuacja poli-

tyczna jest najbardziej odpowiednia dla zrealizowania pożyczki. Mrozowski 

wręczył także kopie wspomnianej notatki, którą dostał wcześniej Escalier. Doda-

jąc własny komentarz stwierdził, że uchwała parlamentarna nie jest potrzebna 

„gdyż w zamian za gotówkę rząd francuski otrzymuje tytuły dające się zrealizo-

wać na giełdzie”. Berthelot obiecał przedstawić sprawę Briandowi i „zaekscy-

tować” Escalier’a
23

. Tymczasem Zaleski określił priorytety między prowadzo-

nymi negocjacjami kredytowymi przyznając pierwszeństwo staraniom o wielką 

pożyczkę przed sprawą kolei Śląsk – Gdynia
24

. 

Rozmowy Mrozowskiego (z 4 i 13 listopada), a także własne z osobisto-

ściami francuskimi pozwoliły Chłapowskiemu ocenić nastawienie Ministerstw 

Spraw Zagranicznych i Finansów jako „raczej korzystne”. Po rozmowie Chła-

powskiego z Berthelotem (18 listopada) wyglądało na to, że Quai d’Orsay nie 

odrzuca możliwości kredytów „od rządu do rządu”, zaś koniunktura polityczna, 

szczególnie spowolnienie zbliżenia francusko-niemieckiego, wydaje się dobra. 

Ponadto Rada Ministrów zdecydowała się „dać grupie banków mających ewen-

tualnie finansować kolej Górny Śląsk – Gdynia gwarancje, że wypuszczone 

przez nią obligacje będą mogły być sprzedawane w urzędach skarbowych”
25

.  

                                                                                                                         
annullement à partir de... 1932. L’amortisement commencera cinque annès après le versement  

de la dernière tranche et sera échelonné sur 15 années. Le plan l’amortisemant sera établi de telle 

façon que l’annuité comprenent l’amortisemant et intérêt sera constante”. 
22 Patrz: przypis 20. 
23 IPMS, t. 11/6, [Raport] Delegacji RP do polsko-francuskich rokowań kredytowych do Prezy-

dium Rady Ministrów w Warszawie, nr 9588 z 13 listopada 1930 r. 
24 Tamże, [Telegram] parafraza – Polmission Paris, P. II 21 754 z 15 listopada 1930 r. 
25 Tamże, [Pismo] Chłapowskiego w sprawie rokowań o pożyczkę 1 pół miliarda franków do 

Ministra Spraw Zagranicznych z 20 listopada 1930 r. 
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Istotnie pełne zaangażowanie się rządu francuskiego zaważyło decydująco 

na stanowisku banków przełamując ich, niekiedy wrogi, stosunek do polskich 

zabiegów. Na konferencji (19 listopada) banki ostatecznie postanowiły wziąć 

udział w operacji, której emisja pierwszej transzy miała wynieść 400 mln fr.
26

. 

Również stanowisko Brianda w sprawie kredytów Chłapowski oceniał 

pozytywnie sugerując jednocześnie, aby nie podnosić w krajowej prasie kry-

tycznych pretensji w związku z jego wypowiedziami podczas francuskiej debaty 

parlamentarnej, nie w pełni satysfakcjonujących polską opinię
27

.  

Dodajmy, że w tym samym czasie osiągnięto znaczący postęp w sprawie 

przywrócenia IV transzy pożyczki z 1921 r., popieranej zarówno przez francu-

skie władze wojskowe (m.in. gen. Maxime Weyganda), jak i polityczne. Działa-

nia te po stronie polskiej koordynował przybyły do Paryża (14 listopada) mjr 

dypl. Tadeusz Zakrzewski, przedstawiciel Sztabu Głównego
28

. 

Dalszy przebieg rozmów na temat operacji kredytowych zaczął jednak co-

raz bardziej ujawniać trudności, przede wszystkim ze strony francuskiego Mini-

sterstwa Finansów. Już bowiem 16 grudnia Mrozowski w rozmowie z Escalier 

usłyszał, że pożyczka „od rządu do rządu” jest niemożliwa z uwagi na parlament 

i brak wolnych funduszy, pożyczka zaś emisyjna pozostaje również niemożliwą, 

ze względu na „brak znajomości Polski wśród ludzi, którzy stanowią les gros 

subskrybentów”, a także ich niechęci do wszelkich pożyczek państwowych
29

. 

Następne spotkanie, wyznaczone na 19 grudnia, odbyło się znów z udzia-

łem: Mrozowskiego i Michalskiego, oraz Escalier i Bizot
30

. Przed tym jednak 

Chłapowski, zajęty wówczas towarzyszeniem marszałkowi Piłsudskiemu  

w trakcie przejazdu przez Francję do Portugalii (17–18 grudnia)
31

, zlecił Fran-

kowskiemu interwencję na Quai d’Orsay, gdzie ten miał oświadczyć, że roko-

wania z Escalier nie rozwijają się pomyślnie. Podczas wizyty Frankowskiego 

(18 grudnia) dyrektor Departamentu Politycznego i Handlowego André Lefèvre 

de Laboulaye podtrzymał jednak opinię o niemożności zrealizowania pożyczki 

„od rządu do rządu”, ze względu na parlament, krachy banków i związane z nimi 

afery (m.in. bankiera Alberta Oustrica). Wysnuł przy tym koncepcję uruchomie-

nia kredytów przeznaczonych na zakupy we Francji poprzez powołanie w tym 

                                                 
26 AAN, MSZ, sygn. 3819, Raport Mrozowskiego do Departamentu Obrotu Pieniężnego Minister-

stwa Skarbu z 22 listopada 1930 r. 
27 H. Bułhak, Polska-Francja…, s. 275, 306 (przyp. 242). 
28 HIA, PAF, box 3, Telegramy szyfrowe Chłapowskiego do MSZ, nr 110 z 15 listopada 1930 r. 

oraz nr 113 z 18 listopada 1930 r., księga szyfrowa nr 9 do MSZ, k. 134, 138; Centralne Archi-

wum Wojskowe (dalej: CAW), Sztab Główny Oddział I, Wydział Materiałowy 4, List odręczny 

mjr. dypl. T. Zakrzewskiego do Zamorskiego z 17 listopada 1930 r.; tamże, [Raport] Zakrzew-

skiego do szefa Sztabu Głównego [b. daty z końca 1930 r.].   
29 IPMS, t. 11/6, [Sprawozdanie] Delegacji RP do polsko-francuskich rokowań kredytowych do 

Prezydium Rady Ministrów, nr 9620 z 16 grudnia 1939 r., odpis. 
30 Tamże, [Raport] Chłapowskiego do MSZ w sprawie rokowań o pożyczkę dla rządu polskiego, 

nr 1640/30P z 23 grudnia 1930 r. 
31 W. Jędrzejewicz, J. Cisek, Kalendarium życia Józefa Piłsudskiego 1867–1935, t. 3: 1926–1935, 

Warszawa 1998, s. 252.  
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celu specjalnych instytucji, towarzystw gospodarczych. Frankowski starał się 

wykazać nierealność tej koncepcji. Sięgnął przy tym do wysuwanego od począt-

ku argumentu traktującego pożyczkę jako ekwiwalent za zgodę na przedtermi-

nową ewakuację Nadrenii i wzrost zagrożenia Polski ze strony Niemiec. Przy-

pomniał też obietnice i zobowiązania Francji w dziedzinie zapewnienia bezpie-

czeństwa jej sojuszniczki. Z kolei de Laboulaye tłumaczył stanowisko francu-

skie, wskazując na fakt, że strona polska sprawiała wrażenie mniej zaintereso-

wanej wielką pożyczką, niż sprawą kolei Śląsk – Gdynia, w której załatwieniu 

rząd francuski wykazał maksimum dobrej woli. Nie mógł przy tym brać pod 

uwagę przeprowadzenia jednocześnie obydwu tak dużych operacji odsuwając  

tą drugą na później. Frankowski polemizował z nim, podkreślając, że obie ope-

racje mają całkiem inny charakter. Sprawa kolei Śląsk – Gdynia była – jego 

zdaniem – zwykłą inwestycją w postaci lokaty kapitału, na warunkach przy tym 

uciążliwych dla Polski. Ostatecznie stanęło na tym, że de Laboulaye miał poro-

zumieć się Berthelot’em, Briandem, a następnie Escalier, którego stanowisko 

wobec pożyczki uważał za bardziej negatywne niż innych przedstawicieli resor-

tów spraw zagranicznych i finansów. Sam de Laboulaye podkreślał cały czas 

swój życzliwy stosunek do tej sprawy. Spodziewał się przy tym, że obydwie 

strony wykorzystają przerwę świąteczną dla przygotowania nowych szczegóło-

wych propozycji. A tymczasem wspomniana wyżej konferencja (19 grudnia) 

Mrozowskiego, Michalskiego, Bizota i Escalier nie przyniosła niczego nowego
32

.  

Tak więc pod koniec 1930 r. rozmowy na temat wielkiej pożyczki zdawa-

ły się utykać w martwym punkcie. Zdaniem Chłapowskiego, który sam próbo-

wał dokonać oceny, strona francuska przeciągała w czasie negocjacje pożycz-

kowe, przedstawiciele zaś Ministerstwa Finansów mieli do nich stosunek mało 

pozytywny. Stąd odwlekanie decyzji, dążenie do całkowitego zmodyfikowania 

stanowiska rządu francuskiego. Negatywny wpływ wywarła także zmiana rządu 

(13 grudnia), ustąpienie premiera Tardieu i odejście z Ministerstwa Finansów 

bardzo Polsce życzliwego ministra Reynaud’a.  Nowy premier Théodore Steeg 

zapowiedział jednak w rozmowie z Chłapowskim (19 grudnia), że sprawa kredy-

tów będzie omawiana przez Radę Ministrów, toteż ambasador sugerował, aby  

po świętach nawiązać kontakt z odpowiednimi ministerstwami, po upewnieniu 

się czy rząd Steega utrzyma się dłużej. Do rozmów z Escalier radził natomiast 

przystąpić dopiero osiągnąwszy zasadnicze porozumienie z Briandem i mini-

strem finansów.  

Dalsze sugestie Chłapowskiego dotyczyły potrzeby usprawnienia działań 

strony polskiej, lepszego zgrania i współpracy między Michalskim i Mrozow-

skim, negocjatorami różnych operacji finansowych oraz określenia ich prioryte-

tu. Sugerował przestudiowanie możliwości rozbicia wielkiej pożyczki na pewne 

transze przy zmniejszeniu sumy, która stanowiłaby ścisłą pożyczkę „od skarbu 

do skarbu”, co mogłoby ułatwić przeprowadzenie we Francji takiej operacji. Tę 

ostatnią kwestię chciałby Chłapowski poruszyć z Briandem jeszcze przed świę-

                                                 
32 Patrz: przypis 30. 
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tami
33

. Do spotkania doszło rzeczywiście 24 grudnia przy czym Briand znów 

zapewnił kategorycznie o swej najlepszej woli w sprawie kredytów
34

.  

Rok 1930 zamknął się dla polskich negocjatorów bilansem, który trudno 

uznać za pozytywny. Deklaracje ze strony Quai d’Orsay, zwłaszcza Brianda, 

powtarzane wielokrotnie, a przychylne dla pożyczki, nie przekładały się na sta-

nowisko (wciąż nieustępliwe) Departamentu Obrotu Pieniężnego Ministerstwa 

Finansów. Ogólna sytuacja ekonomiczna związana ze światowym kryzysem 

ciążyła niewątpliwie na postawie francuskiego partnera
35

.  

Po stronie polskiej zabrakło – jak można było zauważyć – zdecydowanej 

koordynacji działań między osobami prowadzącymi negocjacje dotyczące po-

szczególnych operacji. Szwankował przepływ informacji pomiędzy resortami 

spraw zagranicznych, skarbu i wojska. 

Na początku 1931 r. w polskim Sztabie Głównym żywiono jednak nadzie-

ję na możliwość pomyślnego zakończenia sprawy wielkiej pożyczki. Szef Szta-

bu gen. Piskor w oparciu o nader optymistyczne informacje gen. Victora Denain’a 

(8 stycznia), szefa Francuskiej Misji Wojskowej w Polsce, postulował wszczę-

cie, jak najszybciej, energicznych, skoncentrowanych działań wszystkich osób 

zajmujących się kredytami. Wysuwał przy tym pomysł otwarcia kredytów  

w przemyśle francuskim partiami przeznaczonymi na zakup sprzętu. Przewidy-

wał, że zainteresowane firmy będą naciskać na rząd francuski domagając się 

otwarcia takich kredytów, dla których z kolei rząd polski (minister Matuszew-

ski) powinien znaleźć gwarancje. Opinie swoje gen. Piskor wyłożył Zaleskiemu 

(9 stycznia)
36

.  

Optymizm Piskora w sprawie wielkiej pożyczki zakwestionował niebawem 

przebywający w Warszawie Mrozowski, który na konferencji z II zastępcą Szefa 

Sztabu gen. Zamorskim dobitnie wyjaśnił, że pożyczka „od rządu do rządu” jest 

wykluczona, a rząd francuski w żadnym razie nie skieruje sprawy na drogę parla-

mentarną. Jeśli zaś chodzi o pożyczkę materiałową, o której wspominał Piskor to 

– zdaniem Zamorskiego – rząd francuski nie da żadnej gotówki, a jedynie żyro  

w wysokości 60% na zamówienia. Zamorski sugerował ponadto spotkanie Piskora 

z Mrozowskim
37

. Nie wiemy jednak czy do takiego spotkania doszło. 

W ciągu stycznia i lutego 1931 r. nastąpiła wreszcie finalizacja sprawy re-

stytucji IV transzy. Odpowiednia umowa została podpisana 18 lutego, a jej sy-

                                                 
33 Patrz: przypis 30.  
34 HIA, PAF, box 3, Telegram Chłapowskiego do MSZ, nr 142 z 24 grudnia 1930 r., godz. 1800, 

księga szyfrowa nr 9 do MSZ.  
35 Patrz: H. Shamir, Economic Crisis and French Foreign Policy 1930–1936, Leiden 1989.  
36 CAW, Sztab Główny Oddział I, Wydział Materiałowy (dalej: SG OI WM), sygn. 4, List odręcz-

ny Piskora do [szefa Oddziału II Sztabu Głównego płk Tadeusza Pełczyńskiego] z 10 stycznia 

1931 r., godz. 1.30. Autor listu wzmiankuje, że rano jedzie na polowanie, co wskazuje na godz. 130 

w nocy. 
37 Tamże, List odręczny Zamorskiego do Piskora z 10 stycznia 1931 r. 
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gnatariuszami byli ministrowie finansów Pierre-Étienne Flandin i wojny François 

Piétri oraz Chłapowski i Mrozowski
38

. 

Tymczasem sprawa wielkiej pożyczki pozostawała nadal przedmiotem 

żywego zainteresowania szczególnie polskich władz wojskowych. Informował  

o niej Piskora znany nam mjr Zakrzewski, powołując się na opinię Chłapow-

skiego, według którego pożyczka byłaby w pełni możliwa zarówno „od rządu do 

rządu”, jak i od banków. Zdaniem Zakrzewskiego rozmowy Mrozowskiego były 

prowadzone bez myśli przewodniej i nie zawsze z osobami kompetentnymi. Sam 

Zakrzewski starał się docierać i działać w kołach przemysłowych
39

. 

W równie optymistycznym tonie wypowiadał się o pożyczce mjr Alek-

sander Łubieński, pomocnik attaché wojskowego we Francji (24 lutego) podkre-

ślając jednak, że Paryż boi się wciągnięcia Francji w konflikt polsko 

-niemiecki
40

. Ze swej strony premier Walery Sławek utrzymywał, że strona pol-

ska ma czas, a ponadto pod nieobecność marszałka Piłsudskiego (przebywał  

na Maderze) nie chciał na własną rękę na nowo wszczynać sprawy. Z kolei gen. 

Piskor dopatrywał się przeszkód również na polskim gruncie. Znów powoływał 

się na gen. Denain’a, który nadal powtarzał opinię o możliwości uzyskania po-

życzki nawet „od rządu do rządu”. Należało więc spieszyć się przed nadejściem 

międzynarodowych rozmów na temat rozbrojenia
41

. 

Strona polska zdecydowała wreszcie wznowić rozmowy w sprawie wiel-

kiej pożyczki i na polecenie Zaleskiego, Mrozowski i Michalski spotkali się 19 

maja z Escalier. Przedstawiciel Ministerstwa Finansów oświadczył ponownie, iż 

nie wyobraża sobie, aby rząd francuski mógł w obecnej chwili wystąpić do par-

lamentu o kredyty na zbrojenia. Doradzał na razie pożyczkę w formie wspomi-

nanych już zamówień w firmach francuskich, gwarantowanych przez rząd do 

wysokości 60%. Poinformowany o treści rozmowy Mrozowskiego z Escalier 

minister Zaleski uznał, że sprawę należy znów przenieść na płaszczyznę poli-

tyczną i przedstawić ją Briandowi
42

. Zrobił to Chłapowski przeprowadzając  

z szefem Quai d’Orsay rozmowę (8 czerwca), w której przypomniał mu obietni-

cę złożoną Zaleskiemu o aktualizacji pożyczki na cele obrony narodowej. 

Briand, kolejny raz obiecał poruszyć sprawę z ministrem finansów, ale okazało 

się, że mówił o niej bardzo ogólnikowo i niewiążąco. Natomiast de Laboulaye,  

z którym rozmawiał Frankowski (17 czerwca), uznał bieżącą chwilę za nieod-

                                                 
38 CAW, SG OI WM, sygn. 39, Notatka w sprawie realizacji IV transzy pożyczki materiałowej [po 

18 lutego 1931 r.]; T. Zakrzewski, Referat „Realizacja IV transzy kredytu francuskiego”, L. 900/1 

z 24 lutego 1931 r. 
39 CAW, Kancelaria Szefa Sztabu Generalnego, sygn. 59, [Referat Zakrzewskiego dla szefa Sztabu 

Głównego gen. Piskora] Informacje zebrane w Paryżu w myśl rozkazu pana S.S., L. 939, Mob. 

Mat z 25 lutego 1931 r., dok. 8. 
40 K.J. Zamorski, dz. cyt., s. 75–76. 
41 Tamże, s. 81. 
42 AAN, MSZ, sygn. 3819, [Raport] Przewodniczącego Delegacji RP do polsko-francuskich roko-

wań kredytowych Mrozowskiego do Prezydium Rady Ministrów, nr 9782 z 4 czerwca 1931, od-

pis, k. 13–15. 
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powiednią dla realizacji omawianej pożyczki, zaś pożyczki skarbową i emisyjną 

za zgoła niemożliwe lub mało prawdopodobne. Frankowski z kolei oświadczył, 

że pożyczka została Polsce solennie obiecana i może być dyskutowana jedynie 

forma jej realizacji
43

.   

Nieco wcześnie zabrał też głos Chłapowski zwracając uwagę na niecelo-

wość prowadzenia rozmów technicznych póki nie zostaną ustalone zasadnicze 

linie pożyczki w bezpośrednim kontakcie z decydującymi czynnikami rządo-

wymi Francji, a przede wszystkim ministrem finansów. Ambasador kładł nacisk 

na potrzebę ustalenia kolejności operacji kredytowych, na wybranie jednej naj-

ważniejszej spośród kilku, o które aktualnie zabiega Polska. Dla Chłapowskiego 

najpilniejsza była pożyczka na cele obrony narodowej, ponieważ w 1932 r. ma-

jącym zostać rokiem konferencji rozbrojeniowej trudno liczyć na utrzymanie 

koniunktury dla tego rodzaju operacji. Chłapowski doradzał pozostawienie ne-

gocjatorom szerokich pełnomocnictw i swobody w dyskutowaniu różnych pro-

jektów. Nie przesądzając możliwości uzyskania – mimo znacznych trudności  

– pożyczki „od państwa do państwa” wskazywał na ewentualną emisyjną po-

życzkę państwową na rynku francuskim. Podkreślał konieczność jasnego ustale-

nia programu działania i skoordynowania akcji różnych czynników
44

.  

Jak przebiegała dalej sprawa wielkiej pożyczki na cele obrony narodowej? 

Była ona z całą pewnością obecna w pracach Sztabu Głównego latem 1931 r., 

czego dowodzą wzmianki o niej w cennych „Dziennikach” gen. Zamorskiego. 

Marszałek Piłsudski zdecydował się nie spieszyć się z jej forsowaniem
45

, nato-

miast Zamorski wspomina pod datami 24 sierpnia i 1 września o długim raporcie 

w związku z opracowaniem wielkiej pożyczki francuskiej
46

.  

Została ona – jak wiadomo – udzielona Polsce dopiero w 1936 r., ale 

prześledzenie jej wcześniejszych losów wymaga dalszych badań. Można spo-

dziewać się, że kwerenda zwłaszcza w archiwach francuskich pozwoli bardziej 

szczegółowo wyjaśnić jak strona francuska naprawdę odnosiła się do polskich 

starań, jak traktowano je w relacjach między Quai d’Orsay, a Ministerstwem 

Finansów. Trudno bowiem np. odpowiedzieć na pytanie, czy Briand prowadził 

grę od początku zwodząc stronę polską swoim rzekomo życzliwym stosunkiem 

do pożyczki, czy też rzeczywiście istniały głębsze różnice w podejściu do spra-

wy kredytów między resortami spraw zagranicznych i finansów. To pytanie oraz 

z pewnością – sporo innych pozostaje nadal otwartych.  

 

                                                 
43 Tamże, Raport polityczny XX (2) Ambasadora RP w Paryżu Alfreda Chłapowskiego do Mini-

stra S.Z. nr 942/31P w sprawie pożyczki na cele obrony narodowej z 19 czerwca 1931 r., k. 2–4. 

Patrz też: Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1931 (dalej: PDD 1931), red. M. Wołos, Warszawa 

2008, dok. 158, s. 389–390. 
44 AAN, MSZ, sygn. 3819, Raport polityczny XIX Ambasadora RP w Paryżu Alfreda Chłapow-

skiego do Ministra S.Z. nr 888/31P w sprawie rokowań kredytowych polsko-francuskich z 13 

czerwca 1931 r. Patrz także: PDD 1931, dok. 155, s. 382–384 (kopia bez daty dziennej). 
45 K.J. Zamorski, dz. cyt., s. 102 (zapis 24 sierpnia 1931 r.). 
46 Tamże, s. 104, 106. 
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Dyplomacja II RP wobec dylematów ideowo-organizacyjnych 
mniejszości polskiej w Niemczech międzywojennych 

 

 

Uwagi wstępne 

olsko-niemieckie stosunki bilateralne w okresie międzywojennym 

determinowane były wieloma czynnikami. Do ważnych zaliczały się 

zagadnienia mniejszościowe, gdzie rywalizowało ze sobą kilka kon-

cepcji ich rozwiązania. Przyjęty na konferencji pokojowej system ochrony 

mniejszości narodowych stawiał w korzystnej sytuacji, w przeciwieństwie do 

Polski, Rzeszę Niemiecką. Nie została ona objęta małym traktatem wersalskim, 

dysponowała do tego niebagatelnym atutem, jakim były liczne, dobrze zorgani-

zowane, silne politycznie i gospodarczo skupiska Niemców zagranicznych,  

w tym w Rzeczypospolitej. Stąd też zagadnienia te znalazły się od samego po-

czątku istnienia Republiki Weimarskiej w centrum jej zainteresowania. Naczel-

nym hasłem polityki mniejszościowej Niemiec stało się hasło „autonomii kultu-

ralnej”, na którą składały się trzy zasadnicze elementy: samorząd mniejszości 

narodowych w zakresie kulturalnym i oświatowo-szkolnym, kataster narodowo-

ściowy oraz materialne jej zabezpieczenie. Koncepcja ta zmierzała do syntezy 

dwóch rodzajów przynależności: narodowej i państwowej oraz wewnętrznego 

odseparowania określoną sferą prawną mniejszości od większości. Umożliwiała 

każdej jednostce równoczesną wierność tak wobec swej wspólnoty kulturalno-

narodowej jak i państwa osiedlenia. Działania Republiki Weimarskiej na odcin-

ku mniejszościowym zostały wyraźnie zdynamizowane z chwilą wejścia Nie-

miec w 1926 r. do Rady Ligi Narodów. Opierając się na artykule 12 traktatów 

mniejszościowych, wykorzystując także i inne instytucje międzynarodowe, za-

częła oskarżać Rzeczpospolitą o łamanie zobowiązań międzynarodowych i pra-

wa wewnętrznego.  

Polityka mniejszościowa Republiki Weimarskiej była wnikliwie obser-

wowana i analizowana przez władze Rzeczypospolitej. Od rozwoju i sposobu 

rozwiązania kwestii narodowościowych zależało bowiem w dużej mierze utrzy-

manie integralności terytorialnej państwa. Polska, m.in. w ramach neutralizacji 

niemieckich tez mniejszościowych, usiłowała sprowadzić te zagadnienia do ram 

wyłącznie wewnątrzpaństwowych. Traktując zobowiązania mniejszościowe jako 

zjawisko przejściowe przeciwstawiała się rozbudowie procedury, tworzeniu 

nowych organów, popierała propozycje generalizacji zobowiązań, krytykowała 

próby przyznania mniejszościom międzynarodowym zdolności procesowej. 

P  



Henryk Chałupczak 82 

Strona polska szczególnie energicznie zwalczała koncepcje rozwiązywania za-

gadnień narodowościowych według zasady „autonomii kulturalnej”.  

Istotną rolę w neutralizowaniu niemieckich tez mniejszościowych, a tym 

samym w polityce mniejszościowej II Rzeczypospolitej, odgrywali, i to w całym 

okresie międzywojennym, Polacy mieszkający w Niemczech. Jako jedyni z li-

czących się grup polskich żyjących za granicą, przewodzący do tego wszystkim 

mniejszościom w Niemczech, wykazywali daleko idące zrozumienie dla intere-

sów państwa polskiego. Już w poł. lat 20. XX w. sprawa mniejszości polskiej  

w Niemczech uznana została przez rząd polski za „kamień węgielny zagadnienia 

polsko-niemieckiego”, za „jeden z tych czynników, który w sposób decydujący 

zaważy nad przyszłością Polski na Zachodzie”
1
.  

Polski ruch narodowy w Niemczech, reprezentowany przez Związek Po-

laków w Niemczech (ZPwN), funkcjonował w szczególnie skomplikowanych 

warunkach. Uwzględniał w swej działalności nie tylko potrzeby miejscowych 

Polaków, ale także aktualny stan stosunków polsko-niemieckich, charakter nie-

mieckiej polityki mniejszościowej, wymogi polskiej polityki wewnętrznej. Re-

prezentował ludność zależną ekonomicznie, słabo zorganizowaną, o stosunkowo 

niskim poziomie świadomości narodowej. Jednocześnie państwo osiedlenia stale 

prowadziło politykę jego osłabiania. W okresie Republiki Weimarskiej, w wa-

runkach wolnej gry sił politycznych, Polacy mogli jeszcze lawirować między 

licznymi ugrupowaniami politycznymi, sami byli też niekiedy obiektem zabie-

gów, szczególnie w okresach przedwyborczych. Konstytucja gwarantowała wte-

dy wszystkim obywatelom, w tym i członkom mniejszości polskiej, pełnię praw 

obywatelskich. Po dojściu do władzy Adolfa Hitlera, w okresie zbliżenia polsko 

- niemieckiego, chociaż ranga problemów mniejszościowych zmalała a obie 

strony starały się eliminować kontrowersje mogące rzutować niekorzystnie na 

układ stosunków dwustronnych, istota niemieckiej polityki w stosunku do lud-

ności polskiej nie uległa zmianie. Ciężar zwalczania polskości spoczął wtedy na 

władzach terenowych a działania antypolskie podjął jednocześnie nowy element  

w postaci zdyscyplinowanego i sprawnego aparatu partii narodowosocjalistycz-

nej. Przejął on kierownictwo nad realizacją, najpierw ukrytej a od 1939 r. jaw-

nej, polityki niszczenia wszystkiego co polskie.  

Przedmiotem analizy w niniejszym artykule są działania dyplomacji pol-

skiej w kontekście oddziaływania, wzmacniania i wykorzystywania do bieżącej 

polityki polskiego ruchu narodowego w Republice Weimarskiej i III Rzeszy. 

Traktuje on o wybranych, najważniejszych, przedsięwzięciach tak Ministerstwa 

Spraw Zagranicznych, Poselstwa RP w Berlinie (od 1934 r. Ambasady RP) jak  

i służby konsularnej oraz ogniw polskiego ruchu narodowego w Niemczech. Ich 

generalnym celem była z jednej strony maksymalna ochrona praw Polaków  

w Niemczech, a z drugiej neutralizacja niemieckiej polityki mniejszościowej. 

                                                 
1 Archiwum Akt Nowych w Warszawie (dalej: AAN), Ambasada RP w Berlinie (dalej: AB), sygn. 

3269, k. 89. Patrz: H. Chałupczak, II Rzeczypospolita a mniejszość polska w Niemczech, Poznań 

1992, s. 11 i n. 
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Zaprezentowane rozważania są próbą analizy procesów zachodzących w skupi-

skach polskich w Niemczech oraz polityce państwa polskiego wobec tej części 

narodu, przy uwzględnieniu tak kontekstu wewnątrzpaństwowego jak i między-

narodowego.  Przy realizacji badań wykorzystane zostały różnorodne źródła,  

w tym przede wszystkim archiwalne. 
 

Podmioty polityki dyplomacji II Rzeczypospolitej wobec skupisk polskich  

w Niemczech 

Już w pierwszych latach po zakończeniu wojny państwa posiadające 

obywateli za granicą zaczęły tworzyć specjalne struktury, najczęściej w resorcie 

spraw zagranicznych, zajmujące się ich życiem organizacyjnym i działalnością 

narodową. Odrodzona Rzeczpospolita pierwszy kontakt z Polakami żyjącymi na 

obczyźnie nawiązała za pośrednictwem placówek konsularnych i dyplomatycz-

nych. Kontakty te stopniowo zacieśniały się, włączały się do niego krajowe or-

ganizacje społeczne, różne instytucje państwowe i ugrupowania polityczne.  

Zainteresowanie Rzeczypospolitej losami ludności polskiej w Niemczech 

z całą wyrazistością ujawniło się już w okresie reemigracji, plebiscytów i po-

wstań. Poparła ona wtedy aktywność narodową przede wszystkim w skupiskach 

przygranicznych, gdzie działalność ta miała istotne znaczenie dla przyszłych 

rozstrzygnięć terytorialnych. Polacy mieszkający na terenie Prus Wschodnich 

oraz Śląska otrzymali istotną pomoc merytoryczną, finansową i kadrową. Dzięki 

niej mogli rozwinąć szeroką działalność narodową, która znalazła m.in. wyraz  

w sferze organizacyjnej i oświatowo-szkolnej.  

Na początku lat 20, XX w. sprawy Polaków w Niemczech traktowane by-

ły jako fragment ogólnych działań państwa polskiego wobec emigracji. Nie 

uwzględniano wtedy specyficznych cech tej grupy Polaków żyjących na tere-

nach przygranicznych, korzystających na Śląsku Opolskim ze szczególnych 

praw wynikających z konwencji górnośląskiej. Centrala MSZ nie posiadała od-

rębnej jednostki organizacyjnej do spraw mniejszościowych. W myśl rozporzą-

dzenia Rady Ministrów z 2 lipca 1924 r. w sprawie statutu organizacyjnego 

MSZ, problematyka Polaków za granicą znajdowała się w kompetencji dwóch 

departamentów: konsularnego i polityczno-ekonomicznego, przy czym wiele 

spraw załatwiał także Urząd Emigracyjny. Referatowi Opieki Kulturalnej Wy-

działu Ogólnego w Departamencie Konsularnym podlegały sprawy związane ze 

szkolnictwem, kulturą, oświatą, sportem, organizacjami młodzieżowymi oraz 

sprawy religijne w skupiskach za granicą
2
. Zasadniczo problematyką mniejszo-

ściową zajmował się Wydział Organizacji Międzynarodowych w Departamencie 

Polityczno-Ekonomicznym MSZ. W tym wydziale zagadnienia związane z ak-

tywnością mniejszości na forum Ligi Narodów załatwiał Referat Ligi Narodów 

zaś kwestie polityczne wynikające z opieki nad Polakami żyjącymi za granicą 

                                                 
2 Dziennik Urzędowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych (dalej: Dz.U.MSZ), 1924, nr 6, poz. 83, 

Zarządzenie w sprawie wewnętrznego podziału funkcji i kompetencji Centrali MSZ z 25 lipca 

1924 r. 
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Referat Polityczno-Kulturalny współpracujący ściśle z Wydziałem Ogólnym 

Departamentu Konsularnego. Jeśli kwestie mniejszości polskiej w Republice 

Weimarskiej dotyczyły całokształtu stosunków polsko-niemieckich trafiały one 

do Wydziału Zachodniego Departamentu Polityczno-Ekonomicznego, przede 

wszystkim zaś do Referatu Niemieckiego
3
.  

Niewiele nowego, w sensie formalnym, wniósł wprowadzony w życie po 

przewrocie majowym nowy statut organizacyjny MSZ, obowiązujący od  

1 stycznia 1927 r. W dalszym ciągu sprawy Polaków w Niemczech podlegały 

dwu departamentom: Konsularnemu oraz Polityczno-Ekonomicznemu. Więk-

szość spraw koncentrował w swym ręku Wydział Ogólno-Konsularny, poprzed-

nio Ogólny, a w nim Referat Opieki Kulturalno-Społecznej, poprzednio Opieki 

Kulturalnej. Jego zadaniem była 
 

organizacja skupisk polskich za granicą, wszechstronna opieka nad ich życiem  

i rozwojem i wytwarzanie takiego stanu umysłów Polaków zagranicznych, by 

mogli być w razie każdej potrzeby instrumentem gotowym do wykorzystania na 

arenie międzynarodowej, czy też wobec państwa pobytu w interesie Polski lub ich 

samych jako całości4.  
 

Wydział Ogólno-Konsularny zarządzał funduszami na cele kulturalno-

oświatowe, prowadził agendy Międzyministerialnej Komisji Opieki Kulturalnej. 

Współpracował też ściśle z Departamentem Polityczno-Ekonomicznym, dyskon-

tującym politycznie kwestię polską za granicą. W jego strukturze utrzymały 

swoje kompetencje Wydział Zachodni oraz Wydział Organizacji Międzynaro-

dowych
5
. W 1929 r. w tym ostatnim wydziale powstał Referat Spraw Mniejszo-

ściowych, który przejął załatwianie kwestii narodowościowych o charakterze 

międzynarodowym. 

Istotne zmiany w strukturze organizacyjnej MSZ zaszły od 1 kwietnia 

1933 r. Dostosowując podział pracy w Departamencie Konsularnym do aktual-

nej polityki państwa polskiego wobec rodaków za granicą, w miejsce Wydziału 

Ogólno-Konsularnego powstały: Wydział Polityki Emigracyjnej, Wydział Pola-

ków Zagranicą oraz Wydział Opieki Prawnej. Problematyka mniejszości pol-

skiej w Niemczech skoncentrowana została wtedy w Referacie Zachodnim Wy-

działu Polaków Zagranicą, który ogólnie rzecz biorąc realizował wytyczne pol-

skiej polityki emigracyjnej i mniejszościowej. Kierował w tym zakresie działal-

nością konsulatów, prowadził pracę organizacyjną i kulturalno-oświatową, 

                                                 
3 Tamże. 
4 Tamże, 1926, nr 10, poz. 116, Zarządzenie Rady Ministrów z 26 listopada 1926 r. w sprawie 

statutu organizacyjnego MSZ. 
5 AAN, MSZ, sygn. 10 219, k. 5. W tym okresie (w 1929 r.) powstały też: a) Komisja do spraw 

Duszpasterstwa, w której skład wchodzili: dyrektor Departamentu Konsularnego MSZ, dyrektor 

Urzędu Emigracyjnego i delegat prymasa Polski, b) Delegacja Porozumiewawcza Polskich Orga-

nizacji Emigracyjnych, Kolonialnych i Mniejszościowych – powstała 30 listopada 1929 r. Patrz: 

AAN, MSZ, sygn. 10 299, k. 18; Archiwum Państwowe w Poznaniu (dalej: APP), Polski Związek 

Zachodni (dalej: PZZ), sygn. 125a, k. 146, Protokół w sprawie utworzenia stałej Delegacji Poro-

zumiewawczej Polskich Organizacji Emigracyjnych, Kolonialnych i Mniejszościowych.  
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sprawował opiekę nad działalnością duszpasterską i gospodarczą. Z dniem  

1 lutego 1938 r. wydział ten przejął wszystkie sprawy mniejszościowe znajdują-

ce się dotychczas w kompetencji Referatu Spraw Mniejszościowych
6
.  

Bezpośrednią opiekę nad działalnością polskiego ruchu narodowego  

w Niemczech w imieniu Rzeczpospolitej sprawowały w sposób tajny Poselstwo 

RP w Berlinie (od 1934 r. w randze Ambasady) oraz polskie placówki konsular-

ne. Podział obowiązków między kierownictwem Poselstwa i konsulatów ulegał 

stałej ewolucji i zależny był m.in. od stanu stosunków polsko-niemieckich, oso-

bistych zainteresowań sprawujących te funkcje osób oraz zakresu pracy narodo-

wej w poszczególnych skupiskach, obowiązujących tam przepisów prawnych. 

Do 1927 r. zagadnienie mniejszości polskiej w Niemczech znajdowało się gestii 

posła RP Kazimierza Olszowskiego, wspieranego przez radcę emigracyjnego  

w Poselstwie Tadeusza Dalbora. Bardzo istotną rolę odgrywali wtedy kierowni-

cy niektórych placówek konsularnych, szczególnie konsul generalny RP w Byto-

miu Aleksander Szczepański. W miarę rozwoju działalności narodowej ruchu 

polskiego oraz wzrostu jego roli międzynarodowej MSZ zdecydowało się,  

w porozumieniu z Ministerstwem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publiczne-

go (dalej: MWRiOP), na utworzenie przy Poselstwie specjalnego stanowiska 

koordynującego opiekę nad tą częścią narodu polskiego. Jego kierownikiem  

w latach 1927–1933 był Eugeniusz Zdrojewski. W latach następnych kwestie te 

przejęła bezpośrednio Ambasada a sprawami mniejszości polskiej w Niemczech 

zajmował się I sekretarz Ambasady.  
 

Zjednoczenie polskiego ruchu narodowego w Niemczech 

Polacy w Niemczech międzywojennych nie tworzyli jednego, zwartego 

skupiska, lecz zamieszkiwali liczne, często niegraniczące ze sobą tereny. Fakt 

ten, jak i tradycje poszczególnych skupisk, sprzyjał powstawaniu i utrzymywa-

niu się wielu odrębności. Znalazły one wyraz w procesie jednoczenia całego 

ruchu polskiego w Niemczech, którego efektem było utworzenie 27 sierpnia 

1922 r. Związku Polaków w Niemczech (ZPwN) oraz Związku Polskich Towa-

rzystw Szkolnych w Niemczech (ZPTSzwN).  

Kwestia narodzin idei utworzenia centralnych ogniw reprezentujących 

ludność polską w Niemczech budzi do dziś kontrowersje. Ważną rolę w tych 

sporach odgrywają dość istotne luki w dokumentacji zachodzących wtedy proce-

sów. W historiografii polskiej przeważa pogląd, że była to inicjatywa samej 

mniejszości, której przywódcy wypracowali założenia organizacyjne i progra-

mowe organizacji centralnych, utworzonych na zjeździe delegatów i przedstawi-

cieli różnych skupisk w sierpniu 1922 r. Reprezentatywny może tu być pogląd 

prof. Wojciecha Wrzesińskiego, wg którego „powstanie Związku Polaków  

w Niemczech było aktem samodzielnym ludności polskiej obywatelstwa niemiec-

kiego pozostałej w Rzeszy po ukształtowaniu się granic polsko-niemieckich”.  
 

                                                 
6 AAN, MSZ, sygn. 9973, k. 1–3, 32–36; Dz.U.MSZ, 1933, nr 6, poz. 38.  
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Jego zdaniem sama idea, która doprowadziła do zjednoczeniowych decy-

zji organizacyjnych, wyrosła na bazie własnych doświadczeń i przemyśleń po-

szczególnych polskich działaczy narodowych w Niemczech.  Według W. Wrze-

sińskiego dopiero po powstaniu organizacji naczelnych zainteresowały się nią 

siły rządzące w Rzeczypospolitej
7
.    

Autor niniejszego artykułu wyraża w tym względzie nieco inny pogląd. 

Zebrane przez niego dokumenty pozwalają uznać, że w działaniach zjednocze-

niowych, obok czynników wewnętrznych, dominujących w pierwszym okresie, 

wynikających z prężności i aspiracji poszczególnych skupisk polskich w Niem-

czech, bardzo istotną rolę odgrywała pomoc i sugestie polskiej służby dyploma-

tycznej i konsularnej. W aktach Ambasady RP w Berlinie, konsulatów RP  

w Niemczech oraz centrali MSZ zachowały się dokumenty, dzięki którym moż-

liwa jest rekonstrukcja wielu podejmowanych wtedy działań oraz odtworzenie 

głównych etapów procesu zjednoczeniowego. Już to stanowi dowód, że polska 

służba dyplomatyczna i konsularna nie tylko śledziła działania integracyjne 

miejscowych działaczy, ale wpływała na ich kierunki, ułatwiała kontakty między 

skupiskami, dostarczała informacji o rozwiązaniach przyjętych przez Niemców 

mieszkających w Polsce.  

Zakres wpływów przedstawicieli Rzeczypospolitej w Niemczech na życie 

ludności polskiej tam mieszkającej był w tym okresie dość zróżnicowany: gene-

ralnie większy w skupiskach przygranicznych i Berlinie, niewielki zaś na terenie 

Westfalii-Nadrenii. Zależał on m.in. od stosunku miejscowych działaczy do 

aktualnej polityki rządu polskiego, możliwości kadrowych i finansowych orga-

nizacji mniejszościowych (im większe trudności, tym większa zależność), zaan-

gażowania i znajomości specyfiki pracy polskiej w Niemczech przez kierownika 

placówki, zaleceń MSZ. Nie ulega jednak wątpliwości, że Rzeczpospolita, do-

starczając coraz dalej idącej pomocy, wpływała na strukturę organizacyjną ruchu 

polskiego, kierunki jego działania, obsadę personalną.  

Po zakończeniu I wojny światowej praca polska w Niemczech poszła za-

sadniczo dwoma torami. Kontynuowały swoją działalność niektóre organizacje  

i instytucje powstałe w okresie poprzednim, tj. przed 1914 r. (przede wszystkim 

w sferze gospodarczej). Jednocześnie powstawały nowe struktury stawiające 

sobie za cel obronę interesów ludności polskiej. Najaktywniejszą działalność  

w tym drugim kierunku podjęły trzy skupiska polskie w Niemczech: Berlin, 

Westfalia-Nadrenia i Prusy Wschodnie.  

Wpływ Rzeczypospolitej na działania integracyjne zdecydowanie uległ 

rozszerzeniu na przełomie 1921/1922 r. Decyzja Konferencji Głównych Mo-

carstw Sprzymierzonych i Stowarzyszonych z 20 października 1921 r. usankcjo-

nowała ostateczny podział Górnego Śląska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 

zaniepokojone rozbudową procedury mniejszościowej oraz skargami Niemców  

z Polski zaczęło dostrzegać potencjalną przydatność w działaniach neutralizacyj-

                                                 
7 W. Wrzesiński, Geneza Związku Polaków w Niemczech, „Przegląd Zachodni” 1962, nr 4, s. 286; 

tenże, Polski ruch narodowy w Niemczech 1922–1939, Poznań 1970, s. 65.  
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nych mniejszości polskiej w Niemczech. Dla przyśpieszenia procesów zjedno-

czeniowych zdecydowano wtedy o przeniesieniu z dniem 1 października 1921 r., 

z Konsulatu RP we Wrocławiu, na sekretarza konsularnego w Konsulacie Gene-

ralnym w Berlinie Ignacego Ziętkiewicza. Objął on jednocześnie obowiązki 

attaché emigracyjnego w Poselstwie, które przejęło rolę koordynatora i pośred-

nika między poszczególnymi skupiskami polskimi. Jednocześnie Alfred Wysoc-

ki, charge d’affaires w Poselstwie otrzymał polecenie stworzenia jednolitego 

planu działania z określeniem priorytetów i zasad współdziałania polskiej służby 

dyplomatycznej i konsularnej z działaczami mniejszościowymi oraz form kon-

taktów z władzami niemieckimi
8
.  

Do wspierania działań integracyjnych włączył się także Związek Obrony 

Kresów Zachodnich. Generalna taktyka działania w tej sferze przedyskutowana 

została na ściśle tajnej konferencji zorganizowanej przez MSZ w Poznaniu  

w dniu 4 marca 1922 r. Wzięli w niej udział przedstawiciele Sztabu Generalnego 

Wojska Polskiego, Związku Obrony Kresów Zachodnich, województw przygra-

nicznych oraz mniejszości polskiej w Niemczech. MSZ przeciwstawiło się wte-

dy tworzeniu „biur porad prawnych”, które planowano powoływać w skupiskach 

przygranicznych, poparło natomiast projekty reprezentantów mniejszości zmie-

rzające do jak najszybszego utworzenia organizacji społecznej „rodzaj Związku 

Polaków – najzupełniej legalnej, która mogłaby z wielkim pożytkiem pracować 

w porozumieniu z ajencjami” [konsularnymi – H. Ch]
9
. 

W wyniku m.in. oddziaływania polskiej służby dyplomatycznej i konsu-

larnej w dniu 27 sierpnia 1922 r. na zjeździe przedstawicieli Komitetu Naro-

dowego Polaków, Związku Polaków w Prusach Wschodnich, Komitetu Wyko-

nawczego, Komitetu Polaków na Górnym Śląsku oraz działaczy z innych sku-

pisk, proklamowane zostało utworzenie Związku Polaków w Niemczech  

i Związku Polskich Towarzystw Szkolnych w Niemczech. W zjeździe uczestni-

czyli także reprezentanci MSZ (Tadeusz Lubaczewski), Poselstwa (A. Wysocki  

i I. Ziętkiewicz oraz MWRiOP (Jan Suchowiak). Następnego dnia Stanisław 

Sierakowski – prezes ZPwN, Cezary Vogt – prezes ZPTSzwN oraz Paweł Led-

wolorz z Towarzystwa Szkolnego „Oświata” w Berlinie, przedyskutowali  

z wymienionymi wyżej przedstawicielami Rzeczypospolitej zasady współpracy. 

W imieniu Ministerstwa zobowiązali się, w razie trudności z rejestracją nowo 

powstałych ogniw ruchu polskiego, zastosować retorsje wobec organizacji re-

prezentujących mniejszość niemiecką w Polsce. W dniu 29 sierpnia S. Siera-

kowski omówił z I. Ziętkiewiczem możliwości współpracy ruchu polskiego  

z innymi mniejszościami narodowymi w Niemczech
10

.  

Szczególnie daleko idący wpływ wywarła dyplomacja Rzeczypospolitej 

na kształtowanie się ruchu polskiego na Śląsku Opolskim. To największe skupi-

                                                 
8 AAN, AB, sygn. 2018, k. 75, 95 i 209. 
9 AAN, AB, sygn. 2910, k. 2–3, Departament Polityczny MSZ do Pana Komorowskiego, Komisa-

rza Likwidacyjnego do Spraw Granicznych w Poznaniu, kwiecień 1922 r.  
10 AAN, AB, sygn. 2053, k. 255, 286; sygn. 2018, k. 140. 
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sko polskie w Niemczech nie uczestniczyło w zasadzie, poza pojedynczymi 

osobami, w procesie zjednoczeniowym, który doprowadził do powstania ZPwN. 

Na tym terenie, m.in. ze względu na plebiscyt, powstania, proces rozgraniczania, 

rokowania nad statusem prawnym, nie wykształciły się tak prężne ogniwa jak  

w innych skupiskach polskich w Niemczech. Koncepcja działania na Śląsku 

Opolskim wypracowana została na kilku konferencjach zwołanych w latach 

1922–1923 przez MSZ, m.in. 10 grudnia 1922 r. w Krakowie z udziałem przed-

stawicieli MSZ, ZPwN, Związku Obrony Kresów Zachodnich, Urzędu Woje-

wódzkiego Śląskiego oraz działaczy mniejszościowych z tego skupiska: Adama 

Napieralskiego, Leona Powolnego i Kazimierza Malczewskiego. Zobowiązano 

wtedy centralę ZPwN do jak najszybszego utworzenia Dzielnicy I 
_
 Śląsk Opol-

ski, omówiono też program działania na odcinku szkolnym. Już po utworzeniu 

Dzielnicy I, co stało się 18 lutego 1923 r., na konferencji odbytej w marcu tego 

roku w Poznaniu przesądzone zostały kierunki pracy narodowej w tym skupisku
11

.  
 

Centralizacja w polskim ruchu narodowym w Niemczech 

W drugiej połowie lat 20 XX w. dokonał się w ruchu polskim w Niem-

czech proces określany w literaturze przedmiotu mianem „centralizacji”. Polega-

ła ona na koncentrowaniu procesów decyzyjnych w rękach władz naczelnych 

ZPwN, podporządkowaniu kierownictwu Związku ogniw wyspecjalizowanych  

i terenowych. W ramach tych działań założenia programowe Związku Polaków 

stawały się programem większości organizacji i instytucji mniejszościowych.  

Z zależności tej wyłamywały się jedynie organizacje robotnicze, niektóre reli-

gijne i ruch sokoli
12

. Równolegle następowała „centralizacja” rozumiana jako 

kumulowanie działań II Rzeczypospolitej wobec mniejszości w rękach Depar-

tamentu Konsularnego MSZ i Poselstwa RP w Berlinie. „Centralizacja” w tym 

drugim aspekcie, w pewnym sensie pierwotna w stosunku do procesów zacho-

dzących w ruchu polskim, dokonywała się kosztem konsulatów RP w Niem-

czech, organizacji społecznych (Związek Obrony Kresów Zachodnich), urzędu 

wojewódzkiego w Katowicach. 

Wstępne zasady współpracy ruchu polskiego w Niemczech z władzami 

Rzeczypospolitej wypracowane zostały w dniach 27–29 sierpnia 1922 r. Kie-

rownictwo ZPwN i ZPTSzwN, nie chcąc narażać się na zarzut o brak lojalności 

wobec państwa osiedlenia, w czasie spotkania z A. Wysockim, J. Suchowia-

kiem, T. Lubaczewskim i I. Ziętkiewiczem wyraziło zainteresowanie jedynie 

pomocą finansową krajowych organizacji społecznych, przede wszystkim 

Związku Obrony Kresów Zachodnich oraz Towarzystwa im. A. Mickiewicza.  

                                                 
11 Centralne Archiwum Wojskowe (dalej: CAW), Teki Baczyńskiego, sygn. 2442/VIa/115; sygn. 

2442/IV/112, Notatka dla Pana Ministra z dnia 26 sierpnia 1921 roku nt. Polityka Polski wobec 

mniejszości polskiej, część Górnego Śląska, przeznaczonej dla Niemieć. Patrz: APP, PZZ, sygn. 

205, k. 1–5, Program pracy nad zachowaniem narodowości polskiej w prowincji górnośląskiej; 

sygn. 212, k. 2–5, Protokół konferencji w sprawie szkolnictwa polskiego na Śląsku Opolskim 

odbytej w marcu 1923 roku w Poznaniu, sygn. 205, k. 35–36.  
12 W. Wrzesiński, Polski ruch…, s. 90. 
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Decyzja o rezygnacji z pomocy finansowej MSZ była jednym z czynników, 

który niekorzystnie wpłynął na zakres pracy polskiej w Niemczech. W pierw-

szych miesiącach funkcjonowania ruchu polskiego jego centralne ogniwa fak-

tycznie nie wypełniały swoich zadań statutowych. Dały o sobie znać trudności  

z ostatecznym wypracowaniem założeń programowych oraz z rejestracją. Celem 

przełamania bierności i znalezienia wyjścia z impasu MSZ wydelegowało do 

Berlina w dniach 20–24 kwietnia 1923 r. kierownika Referatu Opieki Kultural-

nej T. Lubaczewskiego.  

Nowy etap w stosunkach między II Rzecząpospolitą a ruchem polskim  

w Niemczech zapoczątkowany został w 1925 r., m.in. z uwagi na planowane 

wejście Niemiec do Rady Ligi Narodów. Ówczesny minister spraw zagranicz-

nych Aleksander Skrzyński zalecił wtedy podjęcie szybkich działań zmierzają-

cych do „zdobycia odpowiednich praw przez mniejszości w Niemczech”, za-

strzegając jednocześnie, że hasło to nie powinno „zaciemniać istotnych, ściśle 

narodowych zadań, jakie do rozwiązania mają tamtejsi Polacy”
13

. A. Skrzyński 

za najpilniejsze uznał: wzmocnienie kadrowe ZPwN, określenie kompetencji 

między centralą a Dzielnicami, podział zadań na poszczególnych funkcjonariu-

szy, szersze włączenie do pracy narodowej towarzystw młodzieżowych, kobie-

cych i robotniczych
14

. 

Zgodnie z powyższymi sugestiami w pierwszej połowie 1925 r. MSZ 

przejęło pełne finansowanie wydatków stałych ZPwN i ZPTSzwN. Zgodnie  

z ustaleniami i sugestiami polskiej służby dyplomatycznej Rada Naczelna ZPwN 

na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 1925 r. wprowadziła, począwszy od następne-

go roku, nowy podział kompetencji między centralą a Dzielnicami, określiła 

zadania etatowych kierowników na poszczególnych szczeblach organizacyjnych, 

zasady angażowania i wynagradzania pracowników
15

. Po kilku kolejnych konfe-

rencjach międzyministerialnych Rada Ministrów 29 marca 1926 r. powołała 

przy MSZ – Komitet dla Kresów Zachodnich. Według punktu pierwszego statu-

tu tymczasowego był on organem doradczym, koordynującym akcją pomocy dla 

Polaków w Niemczech
16

.  

Zamach majowy, chociaż oznaczał koniec działania Komitetu dla Kresów 

Zachodnich, nie zahamował realizacji powyższych ustaleń. Zainteresowanie 

nowych sił politycznych – które przejęły władzę w Rzeczypospolitej – proble-

mami Polaków w Niemczech, potwierdziła rozpoczęta 24 lipca 1926 r. wizyta 

delegacji ZPwN w Warszawie. Spotkała się ona z J. Piłsudskim, odbyła też kon-

ferencje z członkami rządu polskiego (ministrami: spraw zagranicznych, wyznań 

religijnych i oświecenia publicznego, przemysłu i handlu, skarbu). Przedysku-

                                                 
13 AAN, AB, sygn. 3261, k. 4, A. Skrzyński do Pana Posła RP w Berlinie w sprawie akcji kultu-

ralnej, Warszawa 3 marca 1925 r. 
14 Tamże, k. 5. 
15 AAN, AB, sygn. 2053, k. 46, Regulamin o czynnościach biur Związku Polaków w Niemczech T.z. 
16 AAN, AB, sygn. 1843, k. 6, 19–20, Statut Komitetu dla Kresów Zachodnich powołanego do 

życia uchwałą Rady Ministrów z dnia 29 marca 1926 r.  
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towano wtedy różne aspekty pracy polskiej w Niemczech, przede wszystkim zaś 

formy pomocy państwa polskiego dla mniejszościowych spółdzielni kredyto-

wych i handlowych. Postulaty zgłoszone przez delegację mniejszości polskiej  

w Niemczech spotkały się wtedy z całkowitym zrozumieniem rządu polskiego, 

który „stanął na stanowisku popierania potrzeb ludności polskiej”
17

. 

Decyzje, które przesądziły o zasadach i formach współdziałania Rzeczy-

pospolitej i ruchu polskiego w Niemczech zapadły na zjeździe konsularnym  

w Berlinie w dniach 22–23 listopada 1926 r., w całości poświęconym omówie-

niu problemów organizacyjnych ZPwN. W pierwszym dniu obrad uczestniczyli 

w nim także działacze mniejszościowi. Powszechnie skrytykowana została wte-

dy działalność centrali ZPwN zaś po wielowątkowej dyskusji postanowiono, by 

ogólne kierownictwo pracy polskiej w Niemczech skupić w rękach Poselstwa 

RP i centrali ZPwN. Postanowiono, by działania ogniw ruchu polskiego oprzeć 

na stałych, rocznych budżetach, wyłączyć z podziału i przekazywania funduszy 

(poza Śląskiem Opolskim) poszczególne konsulaty
18

. Wnioski powyższe poparł 

minister spraw zagranicznych August Zaleski. Za ważne dla interesu Rzeczypo-

spolitej uznał on przede wszystkim stałe występowanie ruchu polskiego z postu-

latami wobec władz niemieckich oraz jego aktywność międzynarodową „z czy-

stej ideologii mniejszościowej wysnutą, a polską rację stanu również w pewnej 

mierze uwzględniającą”
19

. Dzięki subwencjom MSZ uregulowane zostały wtedy 

długi ruchu polskiego, a jego działalność oparta na stabilnych budżetach.  

W kwietniu 1927 r. kierownictwo w imieniu Rzeczypospolitej nad spra-

wami Polaków w Niemczech przejął wydelegowany do Berlina przez MWRiOP 

oraz MSZ E. Zdrojewski. Głównym jego zadaniem było zakończenie procesu 

przekazywania wszystkich środków finansowych kierowanych do Niemiec po-

przez Poselstwo i centralę ZPwN. Oznaczało to przede wszystkim podporząd-

kowanie poszczególnych Dzielnic kierownictwu Związku, a nie jak dotychczas 

konsulatom RP.  

Istotną rolę w działaniach centralizujących proces decyzyjny oraz fundu-

sze na pracę polską w Niemczech odegrało rozporządzenie ministra spraw za-

granicznych z 21 grudnia 1927 r., które ustanawiało Poselstwo RP w Berlinie 

jedyną instytucją mającą prawo przesyłać wnioski o dotacje i subwencje. Na 

jego mocy Poselstwo zastrzegło sobie prawo przyjmowania wszelkich wnio-

sków wyłącznie za pośrednictwem central ZPwN i ZPTSzwN. Procedura ta zde-

cydowanie umacniała pozycję kierowniczych ogniw ruchu polskiego, koncen-

trowała napływające środki w jednym ręku, zrywała z niebezpieczną, łatwą do 

zdemaskowania, rolą konsulatów jako kasjerów ruchu polskiego.  

                                                 
17 APP, PZZ, sygn. 105, k. 54. 
18 Tamże, k. 56–59, Krytyczny pogląd na najważniejsze kwestie i potrzeby dotyczące Polaków  

w Niemczech. Notatka: AAN, AB, sygn. 3261, k. 85, A. Zaleski do Pana Posła RP w Berlinie  

w sprawie mniejszości polskiej w Niemczech, Warszawa 8 listopada 1926 r.  
19 AAN, AB, sygn. 3261, k. 91, A. Zaleski do Pana Posła RP w Berlinie w sprawie konferencji 

mniejszościowej, Warszawa 5 stycznia 1927 r.  
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Za zakończenie procesu centralizacji można uznać skoncentrowanie, od  

1 kwietnia 1928 r., wszystkich funduszy na pracę polską w Niemczech, w tym 

także na Śląsku Opolskim, w rękach Departamentu Konsularnego MSZ, Posel-

stwa RP w Berlinie oraz centrali ZPwN. Konsulatom pozostała jedynie rola 

„dyskretnego kontrolera i inspiratora”
20

.  

„Centralizacja”, która dokonała się w strukturze i zasadach działania ru-

chu polskiego w Niemczech, oceniana jest w literaturze przedmiotu zasadniczo 

negatywnie. W. Wrzesiński wychodząc z założenia, że u jej podstaw leżały „re-

perkusje zewnętrzne zmian w polityce polskiej po przewrocie majowym”,  

a także dążenia rządu polskiego do scentralizowania wszystkich kontaktów  

z Polakami żyjącymi na obczyźnie, słusznie eksponuje, że po pierwsze, stworzy-

ła ona warunki dla autorytarnego kierowania ruchem polskim; po drugie osłabiła 

rolę czynnika społecznego i ciał wybieralnych w życiu narodowym na rzecz 

funkcjonariuszy ZPwN; po trzecie ułatwiła likwidację odrębności regionalnych; 

po czwarte zmonopolizowała wpływy sanacji na Polaków w Niemczech oraz po 

piąte stworzyła warunki do rozłamów i nieporozumień
21

.  

Autor artykułu, traktując centralizację jako koncentrację decyzji i środ-

ków finansowych w ręku Poselstwa i kierownictwa ZPwN, ocenia ją nieco ina-

czej. Uwzględniając strukturę społeczną mniejszości polskiej, stopień zorgani-

zowania, zależność merytoryczną i finansową od II Rzeczypospolitej uznaje, że 

była ona na tym etapie rozwoju ruchu polskiego procesem obiektywnym  

i w sumie pozytywnym. Także mimo często złych praktyk po 1934 r. oraz dzia-

łań decentralizacyjnych w 1939 r. „centralizacja” wpłynęła nie tylko na metody 

kierowania pracą polską w Niemczech, ale także na formy i zasady oddziaływa-

nia II Rzeczypospolitej. Przy jednoczesnym uwzględnieniu tych dwóch pła-

szczyzn „centralizacji”, poza zjawiskami negatywnymi wskazanymi przez  

W. Wrzesińskiego, dość wyraźnie ujawniają się różnorodne elementy pozytyw-

ne. „Centralizacja” oznaczała bowiem także zdecydowane umocnienie ZPwN 

tak wobec władz niemieckich jak i polskich, wzrost jego rangi na arenie mię-

dzynarodowej, wyeliminowanie daleko idących wpływów konsulatów RP, które 

dysponując funduszami wcześniej kierowały działaniami niektórych Dzielnic 

(szczególnie w skupiskach przygranicznych). „Centralizacja”, zdaniem autora, 

to też konsekwencja dojrzewania spójnej i kompleksowej koncepcji działania  

II Rzeczpospolitej wobec Polaków żyjących za granicą, która znalazła wyraz  

w zwiększonej pomocy kadrowej, merytorycznej i finansowej. W dużej części 

trafiła ona do Polaków w Niemczech.  
 

Dekoncentracja polskiego ruchu narodowego w Niemczech  

W II. poł. 1938 r., wobec „zmieniających się i pogarszających warunków 

zewnętrznych pracy polskiej w Niemczech” MSZ i władze ZPwN przystąpiły do 

                                                 
20 AAN, MSZ, sygn. 4514, k. 165; AAN, AB, sygn. 1844, k. 241–243, Poseł RP w Berlinie do 

MSZ w sprawie centralizacji subwencji.  
21 W. Wrzesiński, Polski ruch..., s. 159–160. 
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wypracowywania nowych zasad działania i współpracy. Wymuszone one zostały 

wieloma czynnikami: brakiem pozytywnych efektów polsko-niemieckiej dekla-

racji mniejszościowej z 5 listopada 1937 r., kontrowersjami wokół planowanego 

spisu ludności w Niemczech, zabiegami strony niemieckiej o powołanie dwu-

stronnych komisji mniejszościowych. Aby wymusić zgodę rządu polskiego na 

utworzenie takiej komisji na przełomie 1938 i 1939 r. władze niemieckie zaczęły 

odmawiać przyjmowania interwencji ze strony ZPwN i odsyłać je do załatwienia 

w bezpośrednich rozmowach przedstawicieli resortów spraw zagranicznych lub 

wewnętrznych obu państw. Centrali Związku Polaków odebrane zostało prawo 

podejmowania interwencji, w przypadku braku pełnomocnictwa imiennego,  

w obronie członków Związku
22

.  

Dla omówienia zaistniałej sytuacji oraz w celu wypracowania nowej tak-

tyki działania Wydział Polaków Zagranicą zaproponował dyrektorowi Departa-

mentu Konsularnego zwołanie specjalnej konferencji konsulów polskich  

w Niemczech. Kiedy otrzymał taką zgodę rozesłał do wszystkich placówek  

w Niemczech polecenie opracowania szczegółowych propozycji wynikających 

ze specyfiki pracy polskiej w poszczególnych skupiskach. Zachowały się do dziś 

przesłane do centrali MSZ sugestie kierowników konsulatów RP w Niem-

czech
23

. Najbardziej interesujące uwagi zawarł w swoim raporcie konsul gene-

ralny RP w Opolu Jan Małęczyński. Zaproponował on zmianę taktyki działania 

ZPwN, oparcie jego funkcjonowania na szerszej bazie społecznej i materialnej 

oraz zastosowanie retorsji po polskiej stronie granicy. Konsul podkreślał też 

konieczność zwiększenia oddziaływania na ludność wiejską, przeniesienie,  

w ramach dekoncentracji, niektórych centralnych instytucji polskich z Berlina na 

tereny przygraniczne, definitywne zakończenie sporów wewnętrznych w ruchu 

polskim
24

. Podobne propozycje ujawniły się w czasie dyskusji na konferencji 

konsularnej odbytej w Berlinie 24 listopada 1938 r. Konsulowie zasygnalizowali 

wtedy powszechny spadek wpływów ZPwN i kurczenie się zakresu pracy naro-

dowej. Zaproponowali dokonanie częściowej decentralizacji pracy polskiej, 

szybkie wzmocnienie kadrowe i finansowe ogniw terenowych (Dzielnic) kosz-

tem centrali. Wypowiedzieli się również za szerszym stosowaniem retorsji wo-

bec mniejszości niemieckiej w Polsce, położeniem nacisku w działalności ZPwN 

na rozwój towarzystw młodzieży oraz organizacji kobiecych
25

.  

                                                 
22 AAN, AB, sygn. 1895, k. 26; sygn. 1885, k. 50 i 55; AAN, MSZ, sygn. 10492, k. 77–80. 
23 Zjazdy i konferencje konsulów polskich w Niemczech. Protokóły i sprawozdania 1920–1939 

(Generalversammlungen und Konferenzen von polnischen Konsuln in Deutschland. Protokolle und 

Berichte 1920–1939), opr. H. Chałupczak i E. Kołodziej, Lublin 1999; Zjazdy i konferencje konsu-

lów polskich w Niemczech. Referaty 1928–1938 (Generalversammlungen und Konferenzen von 

polnischen Konsuln in Deutschland. Referate 1928–1938), oprac. H. Chałupczak i E. Kołodziej, 

Lublin 2001.  
24 AAN, AB, sygn. 3278, k. 207–216, Konsul generalny w Opolu z 4 grudnia 1938 roku. Uwagi  

i wnioski w sprawie pracy polskiej w Niemczech (w myśl polecenia MSZ z dnia 7 listopada 1938 r.). 
25 AAN, MSZ, sygn. 10488, k. 81, Notatka z konferencji odbytej w dniu 24 listopada 1938 r.  

w sprawie pracy polskiej w Niemczech. 
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Prace nad reorganizacją ruchu polskiego nabrały nowego tempa po roz-

mowach przedstawicieli MSW i MSZ Polski i Rzeszy na przełomie lutego  

i marca 1939 r., kiedy to strona niemiecka zdecydowanie dążyła, mimo oporu 

Rzeczypospolitej, do instytucjonalizacji tego rodzaju kontaktów. W tej sytuacji 

Władysław J. Zaleski, naczelnik Wydziału Polaków Zagranicą opracował pro-

jekt kompleksowej reformy zasad działania ZPwN oraz form współdziałania  

z rządem polskim. Generalnie rzecz biorąc zaproponowane rozwiązanie szło  

w kierunku dekoncentracji, przerzucenia ciężaru pracy z centrali Związku na 

poszczególne Dzielnice oraz nadzoru z ambasady na konsulaty RP. W.J. Zaleski 

zalecał pozostawienie w rękach centrali ZPwN ogólnego kierownictwa, obrony 

prawnej i technicznego rozdziału funduszy. Głównym ogniwem stać się natomiast 

miały oddziały terenowe skupiające wszystkich Polaków „bez względu na zapa-

trywania i ustosunkowanie się do Związku Polaków” [w Niemczech – H.CH.]
26

.  

Swoją opinię, częściowo odmienną od rozwiązań zaproponowanych przez 

naczelnika Wydziału Polaków Zagranicą, przygotowało kierownictwo Ambasa-

dy RP w Berlinie. Nie negując potrzeby częściowej dekoncentracji, ambasador 

Józef Lipski opowiedział się przeciwko przesunięciu większości pracowników 

centrali ZPwN do poszczególnych Dzielnic przygranicznych. Za celowe uznał 

on przeniesienie jedynie wybranych wydziałów Związku (prasa, sprawy mło-

dzieżowe i kobiece) na teren Śląska Opolskiego oraz pozostawienie w Berlinie 

tych ogniw, które miały utrzymywać kontakty z centralnymi władzami niemiec-

kimi
27

. J. Lipski, który dekoncentrację rozumiał jako zachowanie centralizacji 

przy jednoczesnym uelastycznieniu pracy w skupiskach przygranicznych, dla 

przedyskutowania tego zagadnienia wydelegował do Poznania na spotkanie  

z W.J. Zaleskim pierwszego sekretarza ambasady Henryka Malhomme. Odbył 

także osobiście spotkanie z Włodzimierzem Tomirem Drymmerem, dyrektorem 

Departamentu Konsularnego MSZ. Podtrzymał wtedy wcześniej zgłoszoną su-

gestię, by zachować w swym ręku zwierzchność i ogólny nadzór nad dzia-

łalnością ruchu polskiego. Przekazał ponadto wniosek o dodatkową pomoc fi-

nansową na uruchomienie specjalnego „funduszu rezerwowego niezbędnego do 

przeprowadzenia dyskutowanych zmian”
28

.  

Z propozycjami reorganizacji zapoznawane było na bieżąco kierownictwo 

ZPwN. W jednym z raportów J. Lipski pisał, że Związek „wykazał jak najdalej 

idącą dobrą wolę i karność”
29

. Władze naczelne ZPwN przeciwne były daleko 

idącej dekoncentracji, opowiadały się za zachowaniem przez Związek charakte-

ru jedynej organizacji naczelnej ponoszącej prawną, organizacyjną i moralną 

                                                 
26 AAN AB, sygn. 1895, k. 19. 
27 W.J. Zaleski zalecał jednocześnie kontynuowanie dotychczasowej działalności w sferze gospo-

darczej, szkolnej, uaktywnienie akademików i organizacji kobiecych, organizacji harcerskich. Za 

niezbędne uznawał skoncentrowanie wysiłków na terenach przygranicznych; tamże. 
28 Tamże, k. 23–24. J, Lipski do Pana W.T. Drymmera dyrektora Departamentu Konsularnego 

MSZ z dnia 18 kwietnia 1939 r. 
29 Tamże, k. 29. 
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odpowiedzialność za mniejszość polską w Niemczech. Tym samym optowały za 

propozycjami ambasady a nie W.J. Zaleskiego.  

Brakuje bezpośrednich źródeł, które pozwalałyby ustalić, czy zapadła 

ostateczna i jednoznaczna decyzja o dekoncentracji i jej zakresie. Można przy-

puszczać, że przyjęta została do realizacji koncepcja J. Lipskiego i ZPwN.  

W kwietniu 1939 r., w ramach reform ruchu polskiego, część ogniw centrali 

Związku została przeniesiona na Śląsk Opolski. Jak twierdzi W. Wrzesiński 

sytuacja wewnętrzna w Niemczech nie sprzyjała dalej idącym próbom reformy 

wewnętrznej. Rozpoczęła się wtedy akcja wydalania przez władze niemieckie 

działaczy mniejszościowych, bojówki nacjonalistyczne rozbijały polskie zebra-

nia, demolowały mieszkania aktywnych narodowo Polaków, szkoły i biblioteki. 

Mnożyły się też rewizje, konfiskaty oraz aresztowania
30

.  

W sierpniu 1939 r. polskie MSZ, w porozumieniu z Ministerstwem Spraw 

Wojskowych, wydało ściśle tajne wytyczne dla aktywnych narodowo Polaków 

w Niemczech na wypadek wojny. Dla zapewnienia jednolitości działania kie-

rownictwo skoncentrowane zostało całkowicie w rękach ambasady i konsulatów 

RP. Członkom mniejszości polskiej nakazano pozostawanie w miejscu zamiesz-

kania oraz przestrzeganie zarządzeń władz niemieckich
31

.  
 

Uwagi końcowe 

Analizując zachowane instrukcje, protokoły zjazdów konsularnych, notat-

ki oraz liczne raporty można pokusić się o ustalenie ogólnych zasad, na jakich 

opierało się współdziałanie MSZ i ruchu polskiego w Niemczech w zakresie 

spraw organizacyjnych, programowych oraz finansowych. Ich punktem wyjścia 

było ustalenie, że:  
 

Związek Polaków w Niemczech jest naczelnym czynnikiem społecznym na tere-

nie niemieckim, który kieruje i czuwa nad całokształtem życia mniejszości pol-

skiej w granicach Rzeszy. W tym charakterze ZPwN jest odpowiedzialny za roz-

wój kulturalnego i narodowego życia mniejszości polskiej w Niemczech i za ca-

łość pracy prowadzonej we wszelkich dziedzinach32.  
 

Ogólny nadzór nad działalnością ruchu polskiego oddany został w ręce 

Poselstwa RP. Przełomowe znaczenie miały tu decyzje, które zapadły na zje-

ździe konsularnym w Berlinie w dniach 22–23 listopada 1926 r. W porozumie-

niu z centralą ZPwN polskie MSZ ustaliło wtedy ogólne zasady działania oraz 

plan pracy organizacyjnej na terenie całych Niemiec. Zmierzał on do wzmocnie-

nia żywiołu polskiego, tak „aby obecność jego mogła się wyraziście zaznaczać 

w życiu politycznym i kulturalnym odnośnych terenów” i stanowić zarazem 

                                                 
30 W. Wrzesiński, Polski ruch..., s. 367. 
31 AAN, MSZ, sygn. 10367, k. 13–16. Patrz: W. Wrzesiński, Polski ruch..., s. 380; tenże, Polityka 

eksterminacyjna władz hitlerowskich wobec Polaków obywateli niemieckich [w:] Zbrodnie  

i sprawcy, Warszawa 1980, s. 190–195; A. Konieczny, Likwidacja polskiego stanu posiadania  

w latach 1939–1944 [w:] Studia nad faszyzmem i zbrodniami hitlerowskimi, Wrocław 1974, s. 47.  
32 AAN, AB, sygn. 3266, k. 106, Wyciąg z protokołu zjazdu konsularnego odbytego w Berlinie 16 

i 17 stycznia 1928 r. zawierający rezolucje przyjęte przez zjazd. 
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argument w stosunkach polsko-niemieckich
33

. Poselstwo przejęło jednocześnie 

rozdzielanie funduszy na jego realizację, przy czym starano się, by ogniwa ruchu 

polskiego dysponowały określonym stałym budżetem. Do zadań poselstwa nale-

żała też kontrola wydatków ZPwN, a w porozumieniu z nim wydatków innych 

ogniw ruchu polskiego
34

. MSZ zobowiązało się także przestrzegać ważnej dla 

ruchu polskiego zasady, w myśl której:  
 

Związek Polaków z siedzibą w Berlinie ma niejednokrotnie inne może interesy 

nawet natury taktycznej, aniżeli rząd polski finansujący akcję i ma prawo żądać, 

by były one przeprowadzone w myśl interesów swej państwowości35.  
 

Oznaczało to uznanie Związku za organizację ponoszącą pełną odpowie-

dzialność za całokształt rozwoju ruchu polskiego w Niemczech.  

Zebrany i poddany analizie materiał archiwalny pozwala także skonstato-

wać, że działalność narodowa Polaków w Niemczech w okresie międzywojen-

nym opierała się prawie w całości na wsparciu ze strony Rzeczypospolitej. Po-

moc ta nakierowana była na realizację uprawnień wynikających z obowiązu-

jącego w Niemczech ustawodawstwa. Dzięki różnorodnym formom wsparcia 

mniejszość polska w Niemczech mogła utrzymać własną strukturę organizacyj-

ną, różne zakłady nauki języka polskiego, placówki spółdzielcze, prasę itp. Jej 

skład społeczno-ekonomiczny nie dawał realnych możliwości oparcia funkcjo-

nowania ruchu polskiego na dochodach własnych. Trzeba dodać, wskazując  

na powszechność takich praktyk w Europie międzywojennej, że u podstaw po-

mocy Rzeczypospolitej dla rodaków w Niemczech leżały przede wszystkim 

zobowiązania moralne wynikające z idei jedności narodu polskiego. Dopiero  

w następnej kolejności ujawniały się w tym zakresie interesy czysto polityczne 

oraz wzgląd na działania w tej sferze innych państw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33 AAN, MSZ, sygn. 10 217, k. 85; APP, PZZ, sygn. 105, k. 56–59, Krytyczny pogląd na najważ-

niejsze kwestie i potrzeby dotyczące Polaków w Niemczech. Notatka.  
34 AAN, AB, sygn. 3–66, k. 106. Wyciąg z protokołu zjazdu konsularnego odbytego w Berlinie 16 

i 17 stycznia 1928 r. zawierający rezolucje przyjęte przez zjazd. [Z tych zasad wyłączone zostało 

zagadnienie mazurskie oraz udział mniejszości w wyborach parlamentarnych i lokalnych – H.Ch.]. 
35 AAN, AB, sygn. 271, k. 3. 
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Wywiad polski w Ameryce Północnej i Południowej  
w czasie II wojny światowej1 

 

 
olski wywiad do 1941 r. nie przejawiał dużej aktywności na terenie 

obu Ameryk
2
. Latem tego roku podjęto decyzję o utworzeniu Ekspozy-

tury „Estezet” z siedzibą w Nowym Jorku. Misja działała pod przy-

krywką w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku, kierowanym w latach 

1941–1945 przez Sylwina Strakacza, byłego osobistego sekretarza Ignacego 

Jana Paderewskiego. Kierownik Ekspozytury, ppłk dypl. Ludwik Lucjan Sadow-

ski („Sadwik”), pełnił tam oficjalnie funkcję radcy konsularnego. Ten doświad-

czony oficer wywiadu był legionistą. W wywiadzie pracował od 1920 r., kiero-

wał m.in. w II poł. lat 20. XX w. Ekspozyturą Oddziału II SG nr 4 w Katowi-

cach. Przed wojną zajmował stanowiska kierownika Referatu Bezpieczeństwa 

Wojennego w Sztabie Dowództwa Okręgu Korpusu nr VIII, w Wydziale Bez-

pieczeństwa w Departamencie Dowodzenia Ogólnego Ministerstwa Spraw Woj-

skowych, zastępcy szefa Biura Personalnego Ministerstwa Spraw Wojskowych, 

a w latach 1936–1939 szefa Biura Personalnego w Ministerstwie Komunikacji. 

Uznawano go za oficera wybitnego
3
. 

Działalność polskiej placówki miała obejmować swym zasięgiem: Stany 

Zjednoczone Ameryki, Kanadę, Brazylię, Argentynę, a pośrednio także Chile, 

Paragwaj, Urugwaj, Peru oraz Boliwię. Do zadań „Estezet” należała obserwacja 

sytuacji wojskowej i politycznej krajów obu Ameryk, stanu i rozwoju Polonii, 

agitacji i penetracji komunizmu ze specjalnym uwzględnieniem jego stosunku 

do Stanów Zjednoczonych i Kanady oraz spraw polskich, a także stanu, rozwoju 

i postawy towarzystw ukraińskich oraz analiza prasy mniejszościowej (polskiej, 

niemieckiej, ukraińskiej, czeskiej, słowackiej, litewskiej i żydowskiej)
4
. W po-

                                                 
1 Niniejszy artykuł jest poszerzoną i uzupełnioną wersją pozycji: J.S. Ciechanowski, Działalność 

terenowych placówek polskich służb wywiadowczych. Ameryka Północna i Południowa [w:] Pol-

sko-brytyjska współpraca wywiadowcza podczas II wojny światowej, t. 1: Ustalenia Polsko 

-Brytyjskiej Komisji Historycznej, red. T. Dubicki, D. Nałęcz, T. Stirling, Warszawa 2004 [winno 

być: 2005], s. 355–374. Patrz także: A. Pepłoński, Współpraca Oddziału II Sztabu Naczelnego 

Wodza z wywiadem Stanów Zjednoczonych (1941–1942), „Wojskowy Przegląd Historyczny” 

1991, nr 2, 1991; tenże, Wywiad Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie 1939–1945, Warszawa 

1995, s. 196–215. 
2 Przed wojną agentem polskiego wywiadu był dr Aleksander Gawlik, dyrektor nowojorskiego 

oddziału PKO (za informację tę dziękuję p. Ministrowi dr. Bogusławowi Winidowi).   
3 Patrz szerzej: A. Pepłoński, Wywiad Polskich Sił…, s. 127.  
4 Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. Gen. Sikorskiego w Londynie (dalej: IPMS), Od-

dział II Sztabu Naczelnego Wodza (dalej: Oddział II), sygn. A.XII.24/37, Referat Zamorski Wy-

P 
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równaniu z innymi terenowymi placówkami polskiego wywiadu, Ekspozytura 

„Estezet” była w większym stopniu niźli pozostałe misje obarczona zadaniami 

kontrwywiadowczymi. 

W okresie, gdy ppłk Sadowski kierował Ekspozyturą „Estezet”, funkcję 

oficerów wywiadowczych pełnili: por. Eugeniusz Piotrowski oraz do 1 lutego 

1943 r. por. Janusz Kazimirski, który odszedł na roczny urlop, a następnie na 

stanowisko redaktora w Agencji Polskiej Agencji Telegraficznej w Nowym Jor-

ku. Placówką kontrwywiadu kierował kpt. Henryk Schmidt, przed wojną m.in. 

oficer Ekspozytury nr 3 Oddziału II SG w Bydgoszczy. W Ekspozyturze praco-

wali m.in. następujący urzędnicy cywilni i agenci: Michał Glazer („Czarny”), 

specjalista od spraw żydowskich; Józef Śliwowski („Mazur”, agent nr 1321, 

wcześniej jako „Ignis” agent Ekspozytury „P” w Lizbonie), który opracowywał 

prasę żydowską i był używany do zadań kontrwywiadowczych, zwolniono go  

w maju 1943 r.; Helena Sworakowska („Helena Monwid”), tłumacząca prasę 

litewską; wspomniany dr Aleksander Gawlik („Hopkins”, agent nr 5023, dyrek-

tor nowojorskiego oddziału PKO, zajmujący się zadaniami kontrwywiadow-

czymi, dysponującymi szerokimi stosunkami w USA); Alfred Ronald „Norton”, 

obywatel amerykański, w Stanach Zjednoczonych Ameryki od 1915 r.; Franci-

szek Pawliszak, zajmujący się sprzętem propagandowym i dywersyjnym; Michał 

Pilarski (zamówienia radiowe) oraz Stanisław Sławik (rachunkowość i ekspedy-

cja). Agentami Ekspozytury „Estezet” byli m.in. do pierwszej połowy 1943 r. dr 

Wiktor Czernow („Marszałek”, agent nr 5001, biały Rosjanin, światowej sławy 

socjolog, jeden z przywódców eserów (socjalistów-rewolucjonistów), po rewo-

lucji lutowej pomiędzy majem i sierpniem 1917 r. minister rolnictwa w Rządzie 

Tymczasowym, uciekł z Rosji przed bolszewikami) oraz do końca 1942 r. Karl 

Robert Pusta („Dyplomata”, agent nr 5002, estoński dyplomata, w latach 1924 

–1925 wicepremier i minister spraw zagranicznych, w czasie wojny wyemigro-

wał do USA; był to „kontakt” polonijnego działacza prof. Klemensa Jędrzejew-

skiego). Obaj nie przejawiali jednak dużej aktywności. Agentami polskiego wy-

wiadu na terenie obu Ameryk, prócz polskich emigrantów i członków Polonii, 

byli także politycy, naukowcy i działacze emigracyjni litewscy, w mniejszym 

stopniu – żydowscy i ukraińscy
5
. 

Współpraca wywiadów polskiego i amerykańskiego została zapoczątko-

wana latem 1941 r. w czasie wizyty w Stanach Zjednoczonych Ameryki szefa 

Wydziału Wywiadowczego Oddziału II Sztabu Naczelnego Wodza (dalej: 

                                                                                                                         
działu Wywiadowczego Oddziału Informacyjno-Wywiadowczego SNW, Londyn 20 I 1945. Patrz 

także: zachowane opracowania wywiadowcze oraz korespondencja z amerykańskim i brytyjskim 

wywiadem w: Archiwum Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce, Nowy Jork, Stany Zjednoczo-

ne Ameryki (dalej: AIJPA), Samodzielna Placówka Wywiadowcza „Estezet” (dalej: Estezet), 

sygn. 16–17, 30–33. 
5 Patrz: R. Świętek, W służbie polskiego wywiadu w Ameryce Północnej i Południowej 1941–1945, 

„Przegląd Historyczny” 1988, t. 79, z. 3, s. 539–572. 
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SNW), mjr. Jana Henryka Żychonia
6
. Odbył on rozmowy z emerytowanym płk. 

(następnie gen.) Williamem J. Donovanem, pełniącym od 11 lipca 1941 r. funk-

cję koordynatora służb informacyjnych USA (Coordinator of Information). Był 

to zaufany człowiek prezydenta Franklina Delano Roosevelta, z którym pozo-

stawał w bezpośrednim kontakcie, mając za zadanie zbudowanie skutecznego 

systemu wywiadu amerykańskiego. W sierpniu uzgodniono powstanie Ekspozy-

tury „Estezet”, a 10 sierpnia 1941 r. obydwaj oficerowie podpisali poufną umo-

wę wstępną na temat współpracy wywiadowczej pomiędzy służbami polskimi  

i amerykańskimi. Ustalono regularną wymianę dokumentów i informacji tyczą-

cych zagadnień ważnych z punktu widzenia prowadzonej wojny. Uzgodniono 

również mianowanie oficerów łącznikowych. Ze strony polskiej został nim ppłk 

Sadowski. Mjr Żychoń – zapewne na prośbę strony amerykańskiej – przygoto-

wał projekt struktury i działalności wywiadu amerykańskiego
7
. 

W październiku 1941 r. Polacy zaczęli dostarczać Amerykanom różno-

rodne materiały, które od początku oceniano bardzo wysoko
8
. Placówki amery-

kańskiego wywiadu oraz jego wysłannicy współpracowali także z polskimi mi-

sjami terenowymi, szczególnie na terenie Afryki Północnej, ZSRR i Portugalii
9
. 

Ze względów bezpieczeństwa czyniono to jednak bardzo ostrożnie, jako regułę 

przyjmując niekontaktowanie się tych ekspozytur bezpośrednio. Polski wywiad 

zamierzał utworzyć osobne polsko-amerykańskie placówki wywiadowcze, które 

byłyby zupełnie niezależne od misji ściśle narodowych
10

. Idei tej nie udało się 

zrealizować.  

Przekazywane Amerykanom materiały dotyczyły przede wszystkim: iden-

tyfikacji i dyslokacji armii państw Osi, transportów wojskowych, marynarki, 

przemysłu wojennego, lotnictwa, wyników bombardowań, strat i morale prze-

ciwnika. Polacy informowali wywiad amerykański także o niemieckiej działal-

ności w obu Amerykach oraz dostarczali luźne, zdobywane na terenie Europy 

informacje na temat USA. Przekazywano również materiały o charakterze 

                                                 
6 Wstępem do nawiązania kontaktów pomiędzy wywiadami była pierwsza wizyta gen. Sikorskiego 

w USA na przełomie marca i kwietnia 1941 r. 
7 Patrz: J.S. Ciechanowski, Major Jan Henryk Żychoń a polsko-amerykańska współpraca wywia-

dowcza podczas II wojny światowej [w:] Na tajnym froncie. Walka służb wywiadowczych podczas 

II wojny światowej. Materiały konferencji międzynarodowej zorganizowanej w dniach 5–8 X 2009 

r. w Warszawie i Bydgoszczy przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, 

Urząd Miasta Bydgoszczy, Instytut Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” Uniwersytetu 

Warszawskiego oraz Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych, w przygotowaniu do druku. 
8 Patrz: korespondencja oraz tekst umowy w: Centralne Archiwum Wojskowe (dalej: CAW), 

Oddział VI Sztabu Głównego Naczelnego Wodza z lat 1940–1949 (dalej: Oddział VI), sygn. 

II.52.483; AIPMS, Oddział II, sygn. A.XII.24/37, Zestawienie wyników pracy Wydziału Wywia-

dowczego za okres 1 X 1941–1 V 1942, b.m.w. i b.r.w. 
9 Patrz: CAW, Oddział VI, sygn. II.52.483, Szef Oddziału Informacyjno-Wywiadowczego SNW 

do Ekspozytury „Estezet”, b.m.w. 27 III 1942; „Stanisław” (płk dypl. S. Gano) do płk. dypl.  

L. Żółłtek-Mitkiewicza, Lizbona 2 VI 1942.  
10 Tamże, Mjr J.H. Żychoń, Notatka dla szefa Oddziału II SNW nt. współpracy z wywiadem ame-

rykańskim., b.m.w. 22 IV 1942. 
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kontrwywiadowczym dotyczące amerykańskich Ukraińców. Wyszukiwano 

Amerykanom przebywających w Stanach obywateli polskich, którzy mogli po-

siadać interesujące wiadomości na temat aktualnej sytuacji w różnych częściach 

Europy. Amerykanie przekazywali odpowiednie kwestionariusze, na podstawie 

których Polacy dostarczali im materiałów na temat Europy Zachodniej, 

Wschodniej i Środkowej, Bliskiego Wschodu, informacji wojskowych, gospo-

darczych i politycznych dotyczących Japonii, głównie w zakresie spraw mor-

skich
11

. I choć w założeniu miała to być wymiana wiadomości, w praktyce jed-

nak współpraca sprowadzała się do dostarczania przez Polaków informacji wy-

wiadowczych Amerykanom. Polski rząd na uchodźstwie liczył na ich pomoc  

w różnych częściach świata, a przede wszystkim na korzyści polityczne. W tere-

nie planowano udzielanie sobie wsparcia technicznego w miarę posiadanych moż-

liwości, co znalazło później wyraz przede wszystkim w ułatwianiu przez Amery-

kanów łączności Polakom na obszarze aktywności wywiadowczej tych ostatnich
12

.  

Punktem przełomowym w rozwoju amerykańskiego wywiadu, jak  

i współpracy z Polakami, stało się przystąpienie USA do wojny po japońskim 

ataku na Pearl Harbor 7 grudnia 1941 r. Już pięć dni później ppłk Sadowski za-

proponował płk. Donovanowi rozszerzenie i zacieśnienie rozpoczętej w praktyce 

w październiku współpracy wywiadów. Na wnioski strony amerykańskiej  

z pierwszych dwóch miesięcy 1942 r. Polacy zaczęli dostarczać także informacje 

wywiadowcze na temat ZSRR oraz dotyczące wszelkich zagadnień związanych 

z oddziaływaniem Sowietów
13

. Od marca 1942 r. materiały przekazywane Do-

novanowi przechodziły przez specjalne biuro łącznikowe w Nowym Jorku, na 

czele którego stał słynny później Allen Dulles. Z nim i z jego następcami utrzy-

mywano kontakt roboczy, z koordynatorem amerykańskich służb uzgadniając 

tylko najważniejsze zagadnienia. Wiosną tego roku, po okrzepnięciu organizacji 

Donovana, współpraca została znacznie rozszerzona. 13 czerwca 1942 r. po-

wstało Biuro Służb Strategicznych (Office of Strategic Services, OSS) na czele  

z Donovanem
14

. Pod naciskiem biurokracji płk. odebrano dział radiowo-

propagandowy, a OSS podporządkowano Komitetowi Szefów Połączonych 

Sztabów. Było to osłabienie pozycji Donovana, zapewniało jednakże lepsze 

stosunki i koordynację współpracy z wywiadami armii i marynarki
15

. 

                                                 
11 Tamże, Kwestionariusze. 
12 Tamże, „Sadwik” (ppłk dypl. L. Sadowski) do szefa Oddziału II SNW, New York 16 I 1942. 
13 Tamże, „Sadwik” do szefa Oddziału II SNW, New York 18 I oraz 22 IX 1942. Zastępca szefa 

SNW płk Żółłtek-Mitkiewicz wyraził na to zgodę w połowie lutego 1942 r. 
14 P. Grose, Szpieg dżentelmen, Warszawa 1998, s. 129.  
15 Na temat amerykańskich organizacji wywiadowczych w czasie wojny patrz: AIJPA, Estezet, 

sygn. 4, Mjr S.M. Dobrowolski, zastępca attaché wojskowego RP w Waszyngtonie, Organizacja 

wywiadu i kontrwywiadu w Stanach Zjednoczonych, Washington 4 X 1941; J. Srodes, Allen Dul-

les. Master of Spies, Washington 2001; R. Dunlop, Donovan. America’s Master Spy, Chicago-

New York – San Francisco 1982, s. 293–475; A.C. Brown, The Last Hero. Wild Bill Donovan, 

New York 1982; R.H. Smith, OSS. The Secret History of America’s First Central Intelligence 

Agency, Berkeley – Los Angeles – London 1972. 



Wywiad polski w Ameryce Północnej i Południowej… 101 

W tym czasie z centrali polskiej „dwójki” w Londynie przychodziło coraz 

więcej materiałów, w tym szczególnie cenne dla Amerykanów zamawiane przez 

nich obszerne opracowania na dane tematy. Polacy instruowali swoich amery-

kańskich partnerów także o organizacji i metodzie technicznego wykorzystywa-

nia informacji w polskim Sztabie. Wiedzę tę przekazywano w Waszyngtonie 

szefom poszczególnych działów dość słabego początkowo – zdaniem „Sadwika” 

– wydziału studiów OSS
16

, z którymi odbywano periodyczne konferencje. We 

wrześniu 1942 r. doszło wreszcie do oficjalnego kontaktu polskiej ekspozytury  

z Sekcją Wywiadu Wojskowego (Military Intelligence Division, G-2). Wcze-

śniej Donovan ograniczał kontakty Polaków z wywiadem wojskowym, choć 

tolerował potajemną łączność z MID, zainicjowaną wizytą w Stanach Zjedno-

czonych Ameryki zastępcy szefa SNW płk. dypl. Leona Żółłtek-Mitkiewicza
17

. 

W rezultacie referent rosyjski G-2 ppłk Ivan D. Yeaton utrzymywał konspira-

cyjny kontakt z Ekspozyturą „Estezet” za pomocą spotkań w mieszkaniu pol-

skiego attaché wojskowego płk. Onacewicza. Obu służbom przekazywano róż-

niące się od siebie materiały wywiadowcze. W styczniu 1942 r. płk Gustav  

B. Guenther zawiadamiał płk. Mitkiewicza, że wszystkie dokumenty przesyłane 

dotąd G-2 były wysoce użyteczne i zawierały wiele ważnych informacji
18

. Do-

novan wiedział o tych potajemnych kontaktach Polaków z G-2. Zanim „Sadwik” 

się o tym dowiedział, uzyskał decyzję szefa „dwójki” o przekazywaniu przez 

niego wszystkich materiałów. Attaché wojskowy miał odtąd wymieniać z MID 

tylko ogólne oceny sytuacji na podstawie komunikatów sytuacyjnych przesyła-

nych prze centralę.  

Do 1943 r. szef Ekspozytury „Estezet” był jako jedyny odpowiedzialny za 

współpracę z organami amerykańskiej służby informacyjnej (OSS, G-2, Wywia-

du Marynarki Wojennej – Naval Intelligence i Federalnym Biurem Śledczym  

– Federal Bureau of Investigation, FBI), tzn. przekazywanie Amerykanom in-

formacji i materiałów pochodzących z wywiadu ofensywnego, zdobytych przez 

podlegające mu agendy lub przesyłanych z centrali
19

. Szef ekspozytury był je-

                                                 
16 CAW, Oddział VI, sygn. II.52.483, „Sadwik” do szefa Oddziału II SNW, New York 12 VIII 

1942. Podobnie nie najlepszy miał być dział studiów G-2. Ppłk Sadowski zaznaczał, że w obu 

wypadkach szwankowała ocena przekazywanych materiałów. Stąd większe zainteresowanie du-

żymi, szczegółowymi materiałami, niż poszczególnymi niewielkimi informacjami; tamże, 

„Sadwik” do szefa Oddziału II SNW, New York 16 I 1942. Szef nowojorskiej ekspozytury wska-

zywał na duże trudności biura Donovana w rekrutacji osób, które można było natychmiast użyć do 

efektywnej roboty wywiadowczej, a także na oziębłe stosunki OSS z Departamentem Stanu, FBI 

oraz wywiadami armii i marynarki. Polski oficer wolał współpracować bliżej z MID, co jednak nie 

było możliwe bez zgody Donovana; tamże, „Sadwik” do szefa Oddziału Informacyjno-

Wywiadowczego SNW, New York 7 XII 1941. 
17 Dalej: Mitkiewicz. 
18 CAW, Oddział VI, sygn. II.52.483, Płk G.B. Guenther z G-2 do płk. L. Mitkiewicza, Washing-

ton 14 I 1942. 
19 Przekazując te dokumenty winien był dążyć do bezpośredniej współpracy z komórkami studiów 

OSS, MID i NI. Miał ją utrzymywać w formie jak najczęstszych konferencji osobistych. Kierow-
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dynym i wyłącznym przedstawicielem szefa Oddziału II na terenie obu Ameryk 

oraz oficerem łącznikowym do biura organizacji płk. Donovana. Miał również 

za zadanie domagać się od Amerykanów ocen otrzymywanych materiałów oraz 

zadań wywiadowczych. Miał też informować w ogólnych zarysach attaché woj-

skowego o przebiegu i rozwoju współpracy z organami amerykańskiej służby 

informacyjnej, udostępniając mu na żądanie do wglądu wszelkie dostarczane 

Amerykanom materiały wywiadowcze i zapoznając go w razie potrzeby z wia-

domościami traktującymi o ogólnej sytuacji wojskowej. Materiały te mógł wy-

korzystywać z kolei attaché do dyskusji oraz konferencji prowadzonych w Szta-

bie armii USA
20

.  

Współpraca wywiadowcza z wywiadem amerykańskim odbywała się w za-

łożeniu ściśle poprzez ekspozyturę. Attaché miał nie zajmować się wywiadem, 

aczkolwiek udzielać w razie potrzeby „Estezet” pomocy. Jego tradycyjnym zada-

niem było, obok reprezentacji, studium sił zbrojnych i zagadnień wojskowych
21

. 

Z FBI szef ekspozytury miał utrzymywać kontakt za pośrednictwem OSS 

lub bezpośrednio, jeżeli zaszłaby taka potrzeba. Zainicjowana pod koniec 1941 r. 

współpraca Polaków z tą instytucją bezpieczeństwa wewnętrznego nie osiągnęła 

dużego rozmiaru. Strona polska przekazywała materiały kontrwywiadowcze 

dotyczące amerykańskich Ukraińców i Niemców, a także pronazistowskich Bia-

łych Rosjan we wschodnich stanach. Na tym ostatnim kierunku kierownik Eks-

pozytury „Estezet” „Sadwik” współpracował z szefem FBI na Nowy Jork Percy 

E. Foxworthem
22

. Także na obszarze Ameryki Południowej nie doszło do szero-

kiej współpracy placówki polskiej „dwójki” z FBI, choć Federalne Biuro Śled-

cze było na tym terenie odpowiedzialne za działalność wywiadowczą. Zadecy-

dowało przede wszystkim – zdaniem Ekspozytury „Estezet” – negatywne sta-

nowisko Departamentu Stanu, pozostającego w nienajlepszych stosunkach  

z OSS
23

. Najwięcej informacji przekazano na temat Niemców przebywających  

w Argentynie. 

Materiały wywiadowcze przekazywano także nowojorskiemu oddziałowi 

Biura Zagranicznych Spraw Gospodarczych (Foreign Economic Administration, 

FEA). Była to jedyna amerykańska instytucja, której dostarczał dokumenty bez-

pośrednio mjr dypl. piechoty Marian Stanisław Chodacki, od 1943 r. szef Samo-

dzielnej Placówki Wywiadowczej „Estezet”, a nie biuro płk. Mitkiewicza  

                                                                                                                         
nik placówki miał też za zadanie udział we współpracy technicznej obu wywiadów tam, gdzie 

zachodziła taka potrzeba i odpowiednie warunki, w tym także poza terytorium USA. 
20 IPMS, Oddział II, sygn. A.XII.24/35, Projekt podziału zakresu pracy i kompetencji szefa Ekspo-

zytury „Estezet” w New-Yorku w dziedzinie współpracy z organami amerykańskiej służby infor-

macyjnej w Stanach Zjednoczonych, b.m.w. i b.r.w.  
21 CAW, Oddział VI, sygn. II.52.483, Gen. bryg. T. Klimecki, szef SNW, do attaché wojskowego 

przy Ambasadzie RP w Waszyngtonie, b.m.w. 12 X 1942. 
22 IPMS, Oddział II, sygn. A.XII.24/35, Kwestionariusze. 
23 Tamże, „Sadwik” do szefa Oddziału II SNW, New York 18 I oraz 22 IX 1942. 
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w Waszyngtonie (patrz niżej). FEA było zainteresowane szczególnie materiała-

mi na temat gospodarki niemieckiej
24

. 

Liczba przekazywanych Amerykanom w ramach współpracy meldunków 

była bardzo duża
25

, co ilustruje poniższa tabela. Zwraca uwagę szczególnie wy-

soka liczba informacji dostarczonych w II poł. 1943 r. oraz zwiększająca się  

z czasem ilość materiałów przeznaczonych dla G-2, kosztem OSS.  
 

Tabela 1. Materiały wywiadowcze przekazywane przez polski Oddział II SNW organom 

wywiadowczym Stanów Zjednoczonych Ameryki w czasie II wojny światowej26 
 

Termin Liczba przeka-

zanych mate-

riałów wywia-

dowczych 

Uwagi 

1 X 1941 – 30 VI 1942  610 Do 16 IX 1942 r. dostarczono 74% informacji, 

opracowań i raportów dla OSS, 19% – dla G-2, 4% 

– dla FBI, 2% – dla angielsko-amerykańskiego 

Oddziału Wojny Psychologicznej (Psychological 

Warfare Branch) oraz 1% – dla Służby Wywiadu 

Marynarki (Naval Intelligence Service). 176 doty-

czyło Niemiec, 80 – Francji, 54 – Afryki Północ-

nej, 38 – ZSRR, 29 – Włoch, a 74 – innych państw. 
1 VII 1942 – 30 VI 1943  6041 Z tej liczby przez „Estezet” przekazano  3195. 

1 VII – 30 XII 1943  9761 x 

1 I – 30 VI 1944  6006 Z tej liczby 3002 meldunki dla OSS, 2302 – dla 

G-2 oraz 702 – dla NIS. 

1 VII – 31 XII 1944 6062 Z tej liczby 1832 meldunki dla OSS, 3124 – dla 

G-2 oraz 1106 – dla NIS. 

1 I – 15 II 1945 869 Z tej liczby 88 materiały dla OSS, 720 – dla G.2 

oraz 61 – dla NIS. 

16 II – V 1945 ?  
 

Źródło: opracowanie własne autora na podstawie AIPMS, Oddział II, sygn. A.XII.24/37 i 56, 

zestawienia pracy Wydziału Wywiadowczego Oddziału Informacyjno-Wywiadowczego SNW.  

 

W sferach waszyngtońskich polski wywiad uważany był za najlepszy 

wśród alianckich. Amerykanom odpowiadały również bardziej ostrożne analizy 

                                                 
24 AIJPA, Estezet, sygn. 4, R.H. Scannell z FEA do M. Chodackiego, New York 15 XI 1944; 

tamże, sygn. 33–36, Raporty przekazywane FEA w latach 1944–1945. 
25 Materiały przekazywane przez Polaków G-2 znajdują się w: National Archives and Records 

Administration, College Park, Maryland, Stany Zjednoczone Ameryki, Record Group 165, Rec-

ords of the War Department General and Special Staffs, Entry 77, Military Intelligence Division, 

„Regional File” 1922–1944. 
26 Jest to zestawienie niepełne. Niektóre liczby różnią się od siebie w części zestawień. Obok 

materiałów przekazywanych przez Ekspozyturę „Estezet” znaczną część wiadomości wywiadow-

czych dostarczano amerykańskim attachés w Londynie. Ci z kolei przesyłali je do OSS. Sztab 

USA przekazywał Polakom przez biuro płk. Mitkiewicza miesięczne i półroczne oceny dostarcza-

nych informacji. 
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polskie w odróżnieniu od ich zdaniem nazbyt optymistycznych opracowań an-

gielskich, szczególnie w odniesieniu do ZSRR
27

. Płk Ivan D. Yeaton, szef Sekcji 

Europy Wschodniej G-2 amerykańskiego Sztabu, w piśmie z 8 października 

1942 r. stwierdził, że:  
 

Polski Oddział II, dostarczając dobrych i aktualnych wiadomości przyczynia się  

w poważnym stopniu do wzmocnienia pozycji Sztabu Amerykańskiego.  
 

W czasie pobytu naczelnego wodza w Stanach Zjednoczonych Ameryki, 

gen. bryg. Hayes A. Kroner, zastępca szefa Wojskowej Służby Wywiadowczej 

(Military Intelligence Service), wyraził szczególne uznanie dla pracy wywiadu 

polskiego, podkreślając, że za zasługi oddane przez Sztab polski nie miał jego 

amerykański odpowiednik dotychczas możliwości odwzajemnienia się. 20 grud-

nia 1942 r. gen. Kroner powiedział gen. Sikorskiemu:  
 

Armia Polska posiada najlepszy wywiad na świecie. Wartość jego jest dla nas 

nieoceniona. Niestety w zamian możemy dać bardzo niewiele.  
 

Z kolei zaś gen. Donovan w piśmie z 21 października tego roku pisał:  
 

Sprawozdania Oddziału Wywiadowczego polskiego przedstawiają dla Sztabu 

Amerykańskiego niezwykłą wartość. Należą one do najpoważniejszych kontrybu-

cji, jakie Sztab amerykański otrzymuje28.  
 

Na początku stycznia 1943 r., w czasie wizyty Sikorskiego w Stanach 

Zjednoczonych Ameryki, gen. gen. George V. Strong i Kroner stwierdzili, że 

zależało im ogromnie na dalszym korzystaniu z osiągnięć polskiego wywiadu. 

W zamian Amerykanie mieli wesprzeć Polaków w uzyskaniu sprzętu łączności. 

Kolejnym dowodem doceniania znaczenia polskiej działalności był list Earla 

Brennana, szefa sekcji włoskiej OSS, który pisał do mjr. Stefana Jędrzejewskiego:  
 

Mogę szczerze oświadczyć, że polskie raporty są w tej chwili wśród najlepszych 

doniesień wywiadowczych z Włoch, które lądują na moim biurku. Szczególne 

wrażenie wywarł na mnie konkretny, wysoce specyficzny rodzaj informacji. Poza 

tym raporty są w sposób oczywisty przygotowywane przez agenta lub agentów  

o wielkich zdolnościach29.  
 

Z kolei oficer wywiadowczy FEA R.H. Scannell pisał do szefa „Estezet” 

w 1944 r.:  
 

raporty polskiego wywiadu uważane są za jedne z najbardziej użytecznych  

z całej gamy informacji wywiadowczych, otrzymywanych przez Oddział Wywia-

du Gospodarczego30. 

Wywiad amerykański oceniał materiały dostarczone do wiosny 1944 r. ja-

ko zawierające bardzo cenne wiadomości. Wszystkie dane o O. de B. wojsk 

                                                 
27 CAW, Oddział VI, sygn. II.52.483, „Sadwik” do szefa Oddziału II SNW, New York 12 VIII 1942. 
28 IPMS, Oddział II, sygn. A.XII.24/37, Zestawienie pracy Oddziału Wywiadowczego SNW za 

okres od 1 VII 1942 do 30 VI 1943, Londyn 28 VIII 1943. 
29 CAW, Oddział VI, sygn. II.52.483, E. Brennan z OSS do mjr. S. Jędrzejewskiego, Washington 

16 IX 1942. 
30 AIJPA, Estezet, sygn. 4, R.H. Scannell z FEA do M. Chodackiego, New York 15 XI 1944. 
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państw Osi miały być zdecydowanie pożyteczne i interesujące. Wywiad polski 

dostarczał wiadomości zupełnie nowe. Na ogół polskie sprawozdania były  

– zdaniem Amerykanów – doskonałe z uwagi na duży zakres zagadnień, jaki 

obejmowały i z powodu ich pierwszorzędnego znaczenia. Wywiad polski sta-

wiany był na pierwszym miejscu jako źródło wiadomości dostarczanych Szta-

bowi amerykańskiemu
31

.  

Na polsko-amerykańską współpracę wywiadowczą miały wpływ stosunki 

z brytyjską Tajną Służbą Wywiadowczą (Secret Intelligence Service, SIS).  

W październiku 1942 r. doszło do charakterystycznej rozmowy oficera Ekspozy-

tury „Estezet” por. Eugeniusza Piotrowskiego („Robert”) ze wspomnianym płk. 

Yeatonem. Amerykanin skarżył się na chęć zachowania przez Anglików mono-

polu w dziedzinie wywiadowczej oraz na dostarczanie przez War Office nieo-

biektywnych i na ogół przestarzałych wiadomości. Stosunki na tym odcinku 

pomiędzy Londynem i Waszyngtonem miały być napięte. Płk Yeaton podejrze-

wał ponadto Anglików o przekazywanie informacji pochodzących z polskiego 

Sztabu, ale pod swoją firmą. Doszło wręcz do przekazania polskiego raportu 

przez Brytyjczyków Amerykanom, którzy z kolei udostępnili go Polakom jako 

pochodzący z wiarygodnego źródła londyńskiego (sic!). „Robert” konkludował, 

że Oddział II, dostarczając Amerykanom cennych wiadomości, przyczyniał się 

do wzmocnienia ich pozycji wobec Anglików
32

. 

W 1943 r. przeprowadzono gruntowną reorganizację placówek polskiego 

wywiadu na terenie obu Ameryk. Nastąpiło to w następstwie wspomnianej wizy-

ty naczelnego wodza w USA na przełomie 1942 i 1943 r. 4 stycznia 1943 r. uzy-

skano zgodę na ustanowienie wysokiej rangi oficera łącznikowego do Komitetu 

Szefów Połączonych Sztabów sprzymierzonych (Combined Chiefs of Staff, 

CCS)
33

. Został nim mianowany na mocy rozkazu naczelnego wodza z dnia 11 

lutego 1943 r. płk dypl. Mitkiewicz, szef Oddziału II w latach 1940–1941, na-

stępnie zaś zastępca dowódcy 1. Dywizji Pancernej
34

. Polski oficer był delega-

                                                 
31 IPMS, Oddział II, sygn. A.XII.24/56, Sprawozdanie z pracy Wydziału Wywiadowczego Od-

działu Informacyjno-Wywiadowczego SNW za okres od 1 I do 30 IV 1944, b.m.w. i b.r.w. Warto 

wspomnieć, że nie odbiegały od tego oceny brytyjskie. Przykładowo, z 9761 meldunków przeka-

zanych przez polski wywiad w okresie od 1 lipca 1943 do 31 grudnia 1943 r. Anglicy uznali 8% za 

posiadające bardzo dużą wartość, 70% – dużą wartość, 18% – za wartościowe, 3% – za mało 

wartościowe i 1% – za bez wartości; tamże, sygn. A.XII.24/37, Sprawozdanie z pracy Oddziału 

Informacyjno-Wywiadowczego SNW za okres od 1 VII do 31 XII 1943, b.m.w. i b.r.w.; CAW, 

Oddział VI, sygn. II.52.483, Płk dypl. A. Marecki do SNW, Washington 18 XII 1942. 
32 CAW, Oddział VI, sygn. II.52.483, „Robert” do szefa Oddziału II SNW, New York 14 X 1942. 

Na temat współpracy „Estezet” z SIS w Stanach Zjednoczonych Ameryki: AIJPA, Estezet, sygn. 

4, 31–32. 
33 CAW, Oddział VI, sygn. II.52.483, Płk dypl. A. Marecki do SNW, Washington 18 XII 1943 oraz 

płk dypl. A. Marecki do szefa SNW, Washington 4 I 1943. Amerykanie nie zgodzili się na przydzie-

lenie oficera łącznikowego do Sztabu gen. Dwighta D. Eisenhowera „ze względu na aliantów”. 
34 W latach 1938–1939 płk Mitkiewicz pełnił funkcję attaché wojskowego w Kownie. Patrz:  

T. Pankiewicz, Leon Żółłtek-Mitkiewicz. Wspomnienie (1896–1972), „Gazeta Stołeczna”, dodatek do 

„Gazety Wyborczej”, 13 XII 1972 oraz L. Mitkiewicz, Wspomnienia kowieńskie, Warszawa 1990.  
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tem naczelnego wodza i zastępcą szefa SNW do współpracy ze Sztabem USA  

i CCS z siedzibą w Waszyngtonie. Stał na czele osobnego Biura Zastępcy Szefa 

SNW. Wobec Amerykanów używał tytułu: Liaison Officer of the Polish Com-

mander in Chief to the Combined Chiefs of Staff. Do jego zadań należały: 

współpraca ze Sztabem armii Stanów Zjednoczonych i CCS, wymiana wiado-

mości o nieprzyjacielu, referowanie polskich postulatów na temat zagadnień 

operacyjnych (w szczególności dotyczących kraju) oraz planowania warunków 

kapitulacji nieprzyjaciela i przyszłej organizacji bezpieczeństwa, informowanie 

właściwych organów planowania amerykańskiego o polskim stanowisku co do 

celów wojny (w porozumieniu i przy współpracy ambasadora RP), załatwianie 

na obszarze Stanów Zjednoczonych Ameryki spraw związanych z materiało-

wymi potrzebami kraju i Armii Polskiej na Wschodzie oraz zadania zlecone 

przez naczelnego wodza lub szefa Sztabu. Płk Mitkiewicz koordynował również 

pracę attachés wojskowego, lotniczego i morskiego, którzy mu podlegali (całość 

ich poczty do centrali przechodziła przez Biuro Zastępcy Szefa SNW, który miał 

prawo wglądu i jej opiniowania) oraz szefa Ekspozytury „Estezet”. Tą ostatnią 

postanowiono zreorganizować. Podlegała ona odtąd bezpośrednio płk. Mitkie-

wiczowi jako Samodzielna Placówka Wywiadowcza „Estezet” wyłącznie pod 

względem garnizonowym, z tym że kierownictwo służbowe i kontrola fachowa 

pozostawać miały przy szefie Oddziału Informacyjno-Wywiadowczego SNW. 

Spowodowało to dość dużą niezależność „Estezet” od zastępcy szefa Sztabu. Płk 

Mitkiewicz miał kierować w ten sposób współpracą operacyjno-wywiadowczą 

ze Sztabem amerykańskim
35

. Obowiązki oficerów łącznikowych do brytyjskiej  

i amerykańskiej części CCS pełnili dalej: attaché wojskowy płk dypl. Włodzi-

mierz Onacewicz – do American Joint Chiefs of Staff oraz pomocnik płk. 

Onacewicza, rtm. dr Stefan Zamoyski – do British Joint Staff Mission. Płk Mit-

kiewicz twierdził, że zorganizowanie Ekspozytury „Estezet” i współpraca  

z Amerykanami to był jego pomysł z 1941 r. Po objęciu stanowiska w Waszyng-

tonie wnioskował do Londynu, by nowo mianowany szef Samodzielnej Placów-

ki Wywiadowczej „Estezet” mjr Chodacki informował go dokładnie i szczegó-

łowo o działalności placówki z uwagi na to, że całość odpowiedzialności wobec 

władz amerykańskich spadała na niego. Sztab USA miał uważać nowojorską 

placówkę „Estezet” za część jego biura. Pułkownik apelował także o wyłączenie 

misji wywiadu z wszelkiej działalności politycznej w odniesieniu do Polonii 

amerykańskiej
36

. 

                                                 
35 IPMS, Oddział II, sygn. A.XII.24/70, Gen. broni K. Sosnkowski do zastępcy szefa SNW, b.m.w. 

29 VII 1943.  
36 Tamże, Raport płk. dypl. L. Mitkiewicza, zastępcy szefa SNW, b.m.w. 4 XII 1943. Instrukcja 

szefa SNW przewidywała, że kierownik „Estezet” miał służyć w razie potrzeby płk. Mitkiewiczo-

wi jako ekspert w sprawach techniczno-wywiadowczych; tamże, Gen. broni S. Kopański, szef 

SNW do płk. L. Mitkiewicza, Londyn 16 III 1944. Szerzej na temat działalności płk. Mitkiewicza 

patrz: L. Mitkiewicz, W Najwyższym Sztabie Zachodnich Aliantów 1943–1945, Londyn 1971, 

passim; L. Mitkiewicz, Z generałem Sikorskim na obczyźnie (fragmenty wspomnień), Paryż 1968; 
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Od objęcia funkcji przez płk. Mitkiewicza materiały wywiadowcze były 

dostarczane Amerykanom poprzez jego biuro
37

. Do jego obowiązków wobec 

Oddziału Informacyjno-Wywiadowczego SNW należały: przesyłanie informacji 

o nieprzyjacielu, uzyskanych od Amerykanów, pochodzących z przeglądu i ana-

lizy prasy lub innych źródeł; ocena amerykańskiej sytuacji wewnętrznej w for-

mie miesięcznych raportów, które uzupełniać miały sprawozdania attachés.  

Z kolei szef Oddziału Informacyjno-Wywiadowczego SNW informował szcze-

gółowo płk. Mitkiewicza o najważniejszych zagadnieniach związanych z pracą 

polskiego wywiadu
38

. 

Szefowi „Estezet” zlecono przygotowanie planu reorganizacji placówek 

terenowych polskiego wywiadu na terenie obu Ameryk. Ppłk Sadowski rozpo-

czął likwidowanie ekspozytur na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki zgod-

nie z sugestiami centrali, pozostawiając bez zmian terytorium Kanady i Ameryki 

Południowej. Ekspozyturę „Estezet” zlikwidowano ostatecznie 31 sierpnia 1943 r. 

Po zakończeniu reformy ppłk Sadowski został odwołany do centrali. Jego pracę 

oceniano bardzo dobrze. Po krótkotrwałej służbie w Wydziale Studiów Oddziału 

                                                                                                                         
W. Onacewicz, Komentarze do książki Leona Mitkiewicza „Z generałem Sikorskim na obczyźnie”, 

„Zeszyty Historyczne” 1970, z. 18, s. 175–183. 
37 Mjr Żychoń, zdając obowiązki szefa wywiadu mjr. Langenfeldowi, zalecał mu w 1944 r., by 

działał w kierunku powrotu do praktyki przekazywania materiałów dla Amerykanów przez szefa 

„Estezet”, a nie przez biuro płk. Mitkiewicza; CAW, Oddział VI, sygn. II.52.481, Protokół zdaw-

czo-odbiorczy Wydziału Wywiadowczego Oddziału Informacyjno-Wywiadowczego SNW, b.m.w. 

15 II 1944. W Biurze Zastępcy Szefa SNW w Waszyngtonie służbę pełnili: oficer sztabowy do 

zleceń mjr dypl. Stefan Jędrzejewski, szef Sztabu Polskiej Misji Wojskowej, w połowie 1944 r. 

przewidywany na polskiego oficera, który miał być uplasowany przy placówce amerykańskiego 

wywiadu w Stambule z zadaniami pracy wywiadowczej na Bałkany; por. (następnie kpt.) Jerzy 

Piotrowski, adiutant; w oddziale łącznikowym: oficerowie wywiadowczy: por. Włodzimierz 

Czaykowski (służący wcześniej w Ekspozyturze „Estezet”, odpowiadał za współpracę biura płk. 

Mitkiewicza z G-2, praca tej komórki była oceniana bardzo dobrze) i por. kaw. Arnold Ronke 

(ukończył kurs w Szkole Wywiadu w okresie od kwietnia 1941 do marca 1942 r., w czerwcu 

1943r. przeniesiony z 1. Brygady Spadochronowej do Biura ZSSNW), oficer szyfrowy por. kaw. 

Janusz Kazimirski (ukończył kurs w Szkole Wywiadu w tym samym terminie, co por. Ronke), 

oficer dla spraw materiałowych (zakupy) z siedzibą w Nowym Jorku ppor. inż. Tadeusz Jaroński. 

W biurze pracowali ponadto urzędnicy cywilni: Michał Pilarski, Lesław Bodeński, Zofia Talmon-

towa i Kazimirska. Z biurem współpracował Aleksander Janta-Połczyński. Jędrzejewski, Piotrow-

ski, Czaykowski i Ronke zostali przeniesieni ze składu personalnego „Estezet” na mocy rozkazu  

z 6 kwietnia 1943. Sprawy materiałowe i kasowe biura prowadził szef SPW „Estezet”. Na potrze-

by studium prasy płk Mitkiewicz otrzymał dwóch dodatkowych urzędników, w tym jednego ofice-

ra młodszego; IPMS, Oddział II, sygn. A.XII.24/70, Płk dypl. L. Mitkiewicz, zastępca szefa SNW, 

Rozkaz organizacyjny, Washington 14 IV 1943; Naczelny Wódz, Instrukcja dla płk. dypl. Mitkie-

wicza, 18 VI 1943; Gen. broni K. Sosnkowski do zastępcy szefa SNW, b.m.w. 29 VII 1943; 

CAW, Oddział VI, sygn. II.52.480, Referat Zamorski Oddziału Informacyjno-Wywiadowczego 

SNW, Stan organizacyjny i budżet placówek wywiadowczych w Ameryce Północnej i Południo-

wej na dzień 1 VI 1944, b.m.w. i b.r.w.  
38 IPMS, Oddział II, sygn. A.XII.24/16. 
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Informacyjno-Wywiadowczego SNW mianowano go w 1944 r. szefem Ekspo-

zytury „T”
39

.  

Nowo zorganizowana 1 września Samodzielna Placówka Wywiadowcza 

„Estezet” z siedzibą w Nowym Jorku, działająca podobnie jak jej poprzedniczka 

pod przykrywką w Konsulacie Generalnym RP, była organem wywiadowczym 

niższego rzędu. Jej szefem został pod koniec 1943 r. mjr dypl. piechoty Marian 

Stanisław Chodacki („Maracz”), w latach 1936–1939 komisarz generalny RP  

w Wolnym Mieście Gdańsku
40

. Oficer ten pełnił funkcję szefa SPW „Estezet” 

do końca jej istnienia. W czasie, gdy kierował on placówką, oficerem wywia-

dowczym był kpt. art. Henryk Schmidt („Hudson”), latem 1945 r. awansowany 

na mjr., a urzędnikami cywilnymi: Stanisław Sławik i Wanda Musiałówna, a co 

najmniej od 1945 r. Hanna Abłamowicz. SPW „Estezet”, podobnie jak wcze-

śniej ekspozytura, utrzymywała łączność z centralą w Londynie oraz podległymi 

jej placówkami w Rio de Janeiro i Buenos Aires za pomocą radionadajników, 

przesyłanych pocztą szyfrowanych telegramów oraz kurierów własnych, angiel-

skich i amerykańskich
41

. 

W wyniku reformy zlikwidowano podlegające dawnej Ekspozyturze „Es-

tezet” placówki, działające na obszarze Stanów Zjednoczonych Ameryki.  

31 marca 1943 r. przestała istnieć placówka „Mandan” w Detroit. Kierował nią 

pracownik konsulatu Wacław Żarski („Peowiak”)
42

. Jego zastępcą był Szczęsny 

Leśniewicz („Bończa”), niemogący się – zdaniem ppłk. Sadowskiego – wyzbyć 

MSZ-owskiej rutyny. „Sadwik” uważał, że posiadanie eksponenta w Detroit 

było konieczne z uwagi na radykalizację polskich mas robotniczych w tym mie-

ście. Zlikwidowano również placówkę „Magellan” w Pittsburghu, kierowaną 

przez dr. Jana Kasprzaka („Magellan”, „Jan Rembowski”). Za bardzo pożytecz-

ne uznawano jego kontakty ze środowiskami słowiańskimi, generalnie oceniając 

jego pracę bardzo wysoko. „Magellan” miał przejść do centrali ekspozytury, 

                                                 
39 CAW, Oddział VI, sygn. II.52.481, Protokół zdawczo-odbiorczy Wydziału Wywiadowczego 

Oddziału Informacyjno-Wywiadowczego SNW, b.m.w. 15 II 1944. 
40 W latach 1927–1931 Chodacki pełnił funkcję attaché wojskowego w Szwecji i Finlandii,  

a w latach 1935–1936 był radcą poselstwa w Pradze.  
41 IPMS, Oddział II, sygn. A.XII.24/37, Wykaz ekspozytur i samodzielnych placówek wywiadow-

czych Oddziału Informacyjno-Wywiadowczego SNW, b.r.w. i d.m.w. W 1944 r. łączność radiowa 

centrali w Londynie z SPW „Estezet” i „Manchester” oraz zastępcą szefa SNW została przerwana 

w ramach angielskich ograniczeń. Do końca wojny już jej nie wznowiono; tamże, Kol. 242/62, 

Notatka dla Naczelnego Wodza w sprawie łączności radiowej Oddziału Informacyjno-

Wywiadowczego SNW, Londyn 1 V 1944 oraz schemat połączeń sieci konspiracyjnej radiostacji 

agencyjnych Oddziału Informacyjno-Wywiadowczego SNW na dzień 1 V 1945; tamże, Oddział 

II, sygn. A.XII.24/56, Sprawozdanie z pracy Wydziału Wywiadowczego za okres 5–14 V 1944, 

b.m.w. 13 V 1944. 
42 Przed I wojną światową działacz PPS, członek POW, 1928–1933 dyr. Banku Spółdzielczego  

w Kobryniu, 1933–1939 dyr. Krajowej Kasy Oszczędności w Kozienicach, członek Zarządu 

Związku Strzeleckiego; R. Świętek, dz. cyt., s. 545. Na temat agentów i informatorów polskich 

placówek wywiadowczych na terenie obu Ameryk patrz: korespondencja w CAW, IPMS oraz  

R. Świętek, dz. cyt., s. 539–572 (na podstawie przechowywanego w Archiwum Instytutu Józefa 

Piłsudskiego w Nowym Jorku notesu płk. Mitkiewicza). 
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utrzymując nadal kontakt ze swoimi agentami i informatorami. Do 31 marca 

1943 r. działała w Bufallo placówka „Mackenzie”, kierowana przez Mariana 

Wójcika („Ojciec”). Została ona zlikwidowana w związku z jego wyjazdem do 

Nowego Jorku, gdzie był dalej wykorzystywany. W Chicago istniała placówka 

„Mackay” na czele z Januszem Stamirowskim („Nowakowski”), który z dniem 

31 marca 1943 r. został zwolniony z pracy w ekspozyturze i przeszedł na stano-

wisko szefa placówki Polish Information Center w tym mieście, co spowodowa-

ło ostateczną likwidację „Mackay”. Z kolei kierownik placówki „Magog”  

w Waszyngtonie, por. Jerzy Piotrowski („Peters”), szczególnie ściśle współpra-

cujący z Amerykanami, przeszedł do biura płk. Mitkiewicza po jego przybyciu 

do stolicy Stanów Zjednoczonych
43

. Placówkę „Magdalen” w Nowym Jorku, 

kierowaną przez Zygmunta Krosnowskiego („Tabasz”), zlikwidowano w pierw-

szej połowie 1943 r., podobnie jak placówkę „Madame” w Waszyngtonie, na 

której czele stał dziennikarz „Foreign Correspondence” Edward Weintal („Kar-

piński”, agent nr 5015)
44

.  

Do czasu reorganizacji Ekspozyturze „Estezet” podlegały Placówki Wy-

wiadowcze (PW): „Manchester” w kanadyjskiej Ottawie, „Sabanilla” w Rio de 

Janeiro oraz „Salvador” w Buenos Aires. Zarządzona reforma spowodowała 

podniesienie misji „Manchester” do rangi Samodzielnej Placówki Wywiadow-

czej. W ten sposób stała się ona równorzędna „Estezet”. PW „Manchester” po-

wstała 15 sierpnia 1942 r. Działała przy polskim ataszacie wojskowym w Otta-

wie, podlegając do roku następnego Ekspozyturze „Estezet”. Terenem jej ak-

tywności była Kanada, w nieznacznej części także obszar USA. Szef placówki, 

kpt. w st. spocz. Alfred Birkenmayer („Burmistrz”), działał pod przykrywką 

urzędnika kontraktowego polskiego ataszatu
45

. Pomagał mu w 1943 r. przeby-

wający w Montrealu urlopowany por. Zygmunt Cedro, uprzednio pracujący dla 

polskiego wywiadu w Lizbonie. Urzędnikami cywilnymi PW (SPW) „Manche-

ster” w Ottawie byli: Adam Bobrowski oraz Kamila Choma-Iberszerowa. Pod-

stawowymi zadaniami placówki były: obserwacja organizacji, grup i osób dzia-

łających na szkodę państwa polskiego, w szczególności elementów ukraińskich, 

                                                 
43 Zdaniem R. Świętka, chodzi prawdopodobnie o Jerzego Piotrowskiego, w latach 1933–1939  

w polskiej służbie dyplomatyczno-konsularnej; R. Świętek, dz. cyt., s. 546. 
44 Od 1941 r. Weintal był obywatelem amerykańskim. W latach 1928–1935 pracował jako urzęd-

nik Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku oraz Ambasady RP w Waszyngtonie, w latach 

1935–1939 był dyr. Polskiego Biura Informacyjnego w USA, po wojnie zaś członkiem zarządu 

„Newsweeka” (1969–1973) oraz doradcą specjalnym dyrektora amerykańskiej Agencji Informa-

cyjnej (United States Information Agency). Zmarł w 1973 r.; R. Świętek, dz. cyt., s. 550.  
45 Na temat kpt. Birkenmayera patrz szerzej: Polsko-brytyjska współpraca wywiadowcza podczas 

II wojny światowej / Intelligence Co-operation Between Poland and Great Britain During World 

War II, tom II, Wybór dokumentów /Documents, wybór i oprac. J.S. Ciechanowski, Warszawa 

2005, s. 130; J.S. Ciechanowski, Działalność polskiego wywiadu w Hiszpanii w czasie II wojny 

światowej [w:] Szpiegostwo, wywiad, państwo, t. 1, red. C. Taracha, Lublin 2009, s. 225–226; 

CAW, Oddział II, sygn. I.303.4.7812, karta informacyjna na temat A. Birkenmayera; A. Adam-

czyk, Bogusław Miedziński (1891–1972). Biografia polityczna, Toruń 2000, s. 198 i 212. A. Mi-

siuk, Służby specjalne II Rzeczypospolitej, Warszawa 1998, s. 116–117. 
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w mniejszym stopniu niemieckich; śledzenie wpływów sowieckich i komuni-

stycznych, obserwacja środowisk polskich, pośredniczenie w przekazywaniu 

poczty z ekspozytury dla centrali w Londynie, którą przewożono bombowcami  

z Kanady do Wielkiej Brytanii. Łączność utrzymywano z ekspozyturą przy oka-

zji odpraw bezpośrednich, za pomocą poczty kurierskiej (przede wszystkim 

ataszatu i poselstwa), poczty zwykłej i lotniczej, a w sprawach najwyższej wagi 

– szyfrem telegraficznie lub pocztą lotniczą. Praca tej placówki była wysoko 

oceniana przez ekspozyturę. Jako zasadę ustanowiono nieposiadanie sieci agen-

cyjnej, a wyłącznie wykorzystywanie nawiązanych kontaktów osobistych
46

. Mjr 

Żychoń, zdając na początku 1944 r. obowiązki szefa wywiadu mjr. Witoldowi 

Langenfeldowi, twierdził, że placówka w Kanadzie była ważna z uwagi na pene-

trację sowiecką, rolę Ukraińców kanadyjskich i rozbudowę stosunków z wła-

dzami wojskowymi Kanady
47

. 

Istotnym pod względem działalności wywiadowczej obszarem była także 

Ameryka Południowa. Bardzo długo neutralna Brazylia była miejscem krzyżo-

wania się wpływów anglosaskich i niemieckich, podobnie jak Argentyna.  

W Brazylii szczególnie aktywnie działała Abwehra, opierając się na licznych 

niemieckich emigrantach i współpracy handlowej. Państwo to odgrywało istotną 

rolę w kontroli południowego Atlantyku i swobody działań na morzu pomiędzy 

Afryką i Europą a Ameryką Południową. Niemieccy agenci planowali nawet 

dokonanie przewrotów w Brazylii, Argentynie i Chile, korzystając z dużej popu-

larności idei nazizmu i faszyzmu w największych państwach latynoamerykań-

skich. Ponadto Niemcy kupowały w Ameryce Południowej na dużą skalę żyw-

ność i surowce dla swojego przemysłu wojennego
48

.  

W wyniku przeprowadzonej w 1943 r. reorganizacji na terenie Ameryki 

Południowej zachowano Placówki Wywiadowcze „Sabanilla” i „Salvador”, 

które nadal podlegały „Estezet”, choć już nie ekspozyturze, ale SPW. PW „Sa-

banilla” w Rio de Janeiro kierował początkowo Jan Schulz (alias Szulc, „Jan-

kowski”, agent nr 5153)
49

, którego zastąpił na początku 1943 r. por. mar. rez. 

Bohdan Pawłowicz („Pedro”)
50

, od maja pracujący pod przykrywką kierującego 

                                                 
46 CAW, Oddział VI, sygn. II.52.486, Tymczasowa instrukcja organizacyjna dla placówki „Manche-

ster”, „Sadwik”, szef Ekspozytury „Estezet”, New York 19 VIII 1942; Ekspozytura „Estezet”, Raport 

organizacyjny za I kwartał 1943 r., „Sadwik”, szef Ekspozytury „Estezet”, New York 14 V 1943. 
47 Tamże, sygn. II.52.481, Protokół zdawczo-odbiorczy Wydziału Wywiadowczego Oddziału 

Informacyjno-Wywiadowczego SNW, b.m.w. 15 II 1944. Patrz także: AIJPA, Estezet, sygn. 4, 

28–29, materiały dotyczące pracy wywiadowczej w Kanadzie. 
48 Rio de Janeiro zerwało stosunki z Niemcami w sierpniu 1942 r. (zawieszono je już w styczniu), 

a Argentyna dopiero w styczniu 1944 r. 
49 Schulz był agentem PW „Salvador”, co może oznaczać, że do czasu objęcia PW „Sabanilla” 

przez por. Pawłowicza była ona podplacówką tej pierwszej misji. Schulz pracował przed wojną  

w Wydziale Bezpieczeństwa MSW w Warszawie. Pomiędzy grudniem 1939 a majem 1940 r. 

pełnił służbę w Ekspozyturze „R” Oddziału II SNW. Od listopada 1941 r. w Brazylii; Życiorys 

Jana Schulza, b.m.w. 11 VI 1942 (Kopia w posiadaniu autora); R. Świętek, dz. cyt., s. 555–556. 
50 CAW, Oddział VI, sygn. II.52.486, Ppłk dypl. S. Kara do płk. dypl. S. Gano, Rio de Janeiro  

12 IX 1945. W czasie I wojny światowej Pawłowicz był członkiem POW, zaś w latach 1918–1921 
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działem morskim zastępcy attaché wojskowego w Rio de Janeiro. Znajdował się 

on na liście dyplomatycznej brazylijskiego MSZ, co w tamtejszych warunkach 

okazało się dla działalności wywiadowczej koniecznością. Do drugiej połowy 

1944 r. Pawłowicz nie dysponował oficerem wywiadowczym, ani urzędnikiem 

cywilnym, choć etat te dwa stanowiska przewidywał. W tym czasie urzędnikami 

cywilnymi zostali: Jan Schulz, były kierownik placówki „Sabanilla”, oraz Piotr 

Górecki. Agentem „Salvador” był m.in. Andrzej hr. Tarnowski („Ochotnik”, 

agent nr 5302), absolwent Oxfordu, były członek zarządu „Vickersa”, posiadają-

cy bardzo szerokie stosunki w Brazylii, szczególnie wśród Amerykanów i An-

glików oraz w kręgach dyplomatycznych. Agentem PW „Salvador” był również 

Mikołaj hr. Rostworowski (agent nr 120), wcześniej oficer polskiego wywiadu 

w Madrycie
51

. 

Placówka pozyskała sieć informatorów w São Paulo oraz w porcie Santos, 

gdzie silne były wpływy komunistyczne i z drugiej strony – niemieckie. Prowa-

dzono również działalność na terenie stanów Santa Catalina, Rio Grande do Sul  

i w zachodniej części stanu Parana, opierając się w dużej mierze na Polonii. 

Dobrze rozwijała się współpraca z Anglikami i Amerykanami, którym przeka-

zywano – podobnie jak inne placówki polskiego wywiadu na terenie obu Ame-

ryk – meldunki kontrwywiadowcze. Na ogół odbywało się to na ich prośbę  

i polegało przede wszystkim na lokalnym rozpracowywaniu kontrwywiadow-

czym wskazanych grup czy osób. Działalność tej misji obejmowała Brazylię,  

a także Peru i Boliwię. „Sabanilli” była podporządkowana podplacówka „Salta”, 

również mająca siedzibę w brazylijskiej stolicy, kierowana z bardzo dobrymi 

wynikami przez znanego polskiego dziennikarza i publicystę Konrada Wrzosa 

(„Spryciarz”, agent nr 1315). Działał on pod przykrywką szefa biura prasowego. 

Podejrzewanego go o pozostawanie całkowicie na usługach Anglików
52

. Od lata 

1944 r. w wyniku porozumienia mjr. Chodackiego z ppłk. dypl. Stanisławem 

                                                                                                                         
ochotnikiem w Wojsku Polskim. Jeden z założycieli Związku Pionierów Kolonialnych, następnie 

działacz emigracyjny w Brazylii, od 1931 r. inspektor Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej (od 

1932 r. Ministerstwa Opieki Społecznej) w Łodzi, dyr. rozgłośni Polskiego Radia w tym mieście; 

R. Świętek, dz. cyt., s. 546. W 1953 r. pełnił w Rio de Janeiro funkcję delegata Zarządu Głównego 

Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Londynie; W. Baliński, Brazylia [w:] Akcja niepodle-

głościowa na terenie międzynarodowym 1945–1990, red. T. Piesakowski, Londyn 1999, s. 580. 
51 Patrz: J.S. Ciechanowski, Działalność polskiego..., s. 215, 227–228, 236; IPMS, MSW, sygn. 

A.9.VI.10/1, Sprawozdanie M. Rostworowskiego, Lizbona 4 III 1942; M. Szumlakowski do MSZ, 

Madryt 3 III 1943; Archivo General del Ministerio de Asuntos Exteriores, Madryt, Hiszpania, 

Archivo Renovado, leg. R. 2221, exp. 20, G. Caballero, dyrektor generalny Dirección General de 

Seguridad, do szefa sekcji europejskiej hiszpańskiego MSZ, Madrid 6 II 1942. 
52 CAW, Oddział VI, sygn. II.52.486, Ekspozytura „Estezet”, Raport organizacyjny za I kwartał 

1943 r., „Sadwik”, szef Ekspozytury „Estezet”, New York 14 V 1943. Konrad Wrzos, właśc. Henryk 

Rosenberg, w latach 1929–1939 pełnił funkcję szefa redakcji i sprawozdawcy politycznego „Ilustro-

wanego Kuriera Codziennego”; zmarł w Brazylii w 1974 r.; patrz: R. Świętek, dz. cyt., s. 547. 
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Karą, attaché wojskowym RP w Rio de Janeiro, uprzednio szefem Ekspozytury 

„P” w Lizbonie, ten ostatni pełnił nadzór nad działalnością „Sabanilli”
53

. 

Z dniem 1 stycznia 1942 r. ustanowiono formalnie w Buenos Aires Pla-

cówkę Wywiadowczą „P.A.”, z czasem nazwaną „Salvador”. Podlegała ona 

Ekspozyturze, a następnie SPW „Estezet”. Jej kierownik, ppłk Stefan Fabiszew-

ski („Steffall”, „Stefal”), został uplasowany przy Poselstwie RP w Buenos Aires. 

Zastąpił go między końcem lutego a początkiem marca 1944 r. ppor. (od marca 

por.) kawalerii dr Ludwik Karol Lubicz-Orłowski („Piotr”)
54

. Rejon działania 

placówki obejmował kraje Ameryki Południowej z wyjątkiem Ekwadoru, Ko-

lumbii i Wenezueli. Skupiano się na terenie Argentyny, Brazylii, Chile i Uru-

gwaju, w mniejszym stopniu też Paragwaju. „Salvador” utrzymywał łączność  

w sprawach najwyższej wagi z centralą za pomocą radiostacji w poselstwie i za 

powiadomieniem Ekspozytury „Estezet”. Normalną zaś łączność radiową reali-

zowano z „Estezet”. Wykorzystywano też kurierów angielskich i amerykańskich 

oraz w odniesieniu do materiałów prasowych i ogólnych – pocztę lotniczą.  

Także i w tym przypadku jednym z podstawowych zadań placówki była 

lokalna współpraca z przedstawicielami wywiadu i kontrwywiadu Stanów Zjed-

noczonych Ameryki i Wielkiej Brytanii. Miano im przekazywać na miejscu 

wszelkie ważne wiadomości polityczne, wojskowe, gospodarcze, a także kontr-

wywiadowcze. Podstawowym zadaniem tej placówki było studium państw połu-

dniowoamerykańskich pod kątem ich potencjału gospodarczego i wojennego  

w odniesieniu do wpływów niemieckich w tych krajach. Największe znaczenie 

przywiązywano do stosunków Argentyny z III Rzeszą. Niemniej interesowano 

się niemiecką penetracją w innych państwach regionu. Obserwowano elementy 

szkodliwe dla sprawy alianckiej. Uzyskiwano wiadomości z Kraju, przede 

                                                 
53 AIJPA, Estezet, sygn. 4, M. Chodacki do szefa Oddziału Informacyjno-Wywiadowczego SNW, 

New York 30 IX 1944. 
54 Dysponował on paszportem dyplomatycznym. Orłowski był synem posła RP w Brazylii (1920 

–1921) i Hiszpanii (1921–1923) Ksawerego Franciszka hr. Orłowskiego z Jarmoliniec. Patrz: 

X.W. Meysztowicz, Gawędy o czasach i ludziach, Londyn 1993, s. 139 oraz Uniwersytet War-

szawski, Wydział „Artes Liberales”, Kolekcja Mariana Szumlakowskiego, dalej: KMS, Notatka 

posła RP w Madrycie M. Szumlakowskiego, b.m.w. i b.r.w. Orłowski zmarł w 1926 r. Matką 

Karola była Argentynka. On sam zaś służył po stronie prawicowej w czasie hiszpańskiej wojny 

domowej. Od stycznia 1937 r. walczył w eskadrze kawalerii Borgoña oddziałów Requeté, bojówek 

karlistowskich. Był już wtedy ppor. kawalerii Wojska Polskiego. Miał doskonale mówić po hisz-

pańsku i angielsku. Był, zdaniem Hiszpanów, bardzo dobrym jeźdźcem i znakomitym taktykiem 

kawaleryjskim. Jeszcze w tym samym miesiącu Orłowski przeszedł do Tercio El Alcázar Legii 

Cudzoziemskiej, w którym to walcząc oddziale został ranny pod Cabeza Fuerte. W wyniku niepo-

rozumień ze swoimi przełożonymi opuścił jednostkę i wyjechał do Francji; J.L. de Mesa, Los otros 

Internacionales. Voluntarios extranjeros desconocidos en el Bando Nacional durante la Guerra 

Civil (1936–1939), Madrid 1998, s. 197–198. W czasie wojny Orłowski kierował na początku 

1941 r. placówką z siedzibą w Madrycie, która z ramienia Oddziału I SNW zajmowała się niele-

galną ewakuacją żołnierzy polskich z Francji do Wielkiej Brytanii. 13 marca 1941 r. został aresz-

towany, a poselstwu zagrożono, że zostanie zlikwidowane. W końcu kwietnia uwolniono Orłow-

skiego z więzienia w Figueras, po czym opuścił Hiszpanię. Powrócił tam jeszcze raz na krótko  

w styczniu 1943 r.; Korespondencja w KMS. Zmarł w Buenos Aires w 1990 r. 
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wszystkim za pomocą wychodzącej w Argentynie prasy ukraińskiej. Prowadzo-

no obserwację i studium emigracji ukraińskiej w Ameryce Południowej, przede 

wszystkim pod kątem współpracy z Niemcami oraz stosunku do Rosji Sowiec-

kiej i Polski. W instrukcji dla tej placówki zwracano uwagę na wagę informacji 

zakulisowych z powodu dobrej orientacji prasy amerykańskiej w zagadnieniach 

południowoamerykańskich. PW „Salvador” obarczono także zadaniami kontr-

wywiadowczymi w stosunku do ochotników polskich udających się do wojska  

w Wielkiej Brytanii. Urzędnikami cywilnymi placówki byli: „Junosza” jako siła 

kancelaryjna, Józef Soboliński jako tłumacz i specjalista od spraw ukraińskich 

(przygotowywał m.in. ukraińskie raporty prasowe), od drugiej połowy 1944 r. 

zaś Jeremi Stempowski. Pracę misji Ekspozytura „Estezet” oceniała jako dobrą
55

. 

PW „Salvador” podlegały podplacówki: „Sinalca” („także „Sinalco”)  

w Santiago de Chile, „Sambrerette” w Montevideo (Urugwaj), „San Antonio”  

w Buenos Aires i „San Feli” w Asunción (Paragwaj). Pierwszą z tych placówek 

oceniano jako słabą i z końcem 1943 r. zlikwidowano. Kierował nią Wiktor 

Stanisławski („Michał Rólski”, agent nr 5154)
56

. Szefa „Sambrerette”, Józefa 

Makowskiego („Legun”, agent nr 5157), konsula honorowego RP w Montevi-

deo
57

, oskarżano o pozostawanie na usługach Anglików. Wykorzystywano go 

jednak do pośrednictwa z cennym agentem nr 5161, Miguelem Grattim („Carlos 

Carrasco”), urugwajskim dziennikarzem i urzędnikiem bankowym, członkiem 

partii Herrerystów. Do zadań tej misji należała m.in. obserwacja personelu ra-

dzieckiego poselstwa w stolicy Urugwaju. „Sambrerette” zlikwidowano w końcu 

1943 r. Placówką „San Antonio” kierował z kolei dr Roman Czesław Ciechanow 

(„Korsak”, agent nr 5152)
58

. Zlikwidowano ją w końcu 1942 r. W przypadku 

czwartej podplacówki jej kierownik (Ludwik Krotoszyński, „Łodzianin”, agent 

                                                 
55 Część dokumentacji placówki polskiego wywiadu w Argentynie wpadła po wojnie w ręce ko-

munistycznych służb specjalnych w Warszawie (kopie dokumentów w posiadaniu autora). 
56 W latach 1933 – wrzesień 1939 r. radca w Wydziale Prasowym Prezydium Rady Ministrów, 

następnie do lutego 1940 r. pracownik Komitetu Opieki nad Uchodźcami w Bukareszcie. Między 

czerwcem 1941 i lutym 1943 r. był współzałożycielem i kierownikiem biura Komitetu Pomocy 

Uchodźcom Polskim w Portugalii z siedzibą w Lizbonie, sekretarzem posła RP w Santiago de 

Chile, korespondentem pism polskich, do sierpnia 1945 r. zaś – kierownikiem placówki Minister-

stwa Informacji i Dokumentacji w Meksyku (jako attaché prasowy Poselstwa RP), współzałoży-

cielem i współpracownikiem „Agencia Mexicana de Informaciones” (AMI); R. Świętek, dz. cyt., 

s. 556 (Kopie raportów placówki „Sinalca” – w posiadaniu autora). Stałym informatorem płatnym 

placówki był m.in. Roman Jędrzejowski, powstaniec śląski, kelner na lotnisku cywilnym pod 

Santiago de Chile; tamże. 
57 Makowski był inspektorem banku oraz agentem ubezpieczeniowym. Był ożeniony z Urugwajką, 

córką byłego senatora. Posiadał bardzo rozległe stosunki. Nie najlepsze relacje łączyły go z pol-

skimi dyplomatami w Montevideo; R. Świętek, dz. cyt., s. 557. Po likwidacji placówki Makowski 

był informatorem dorywczym. 
58 Dr praw (Sorbona 1926 r.), absolwent wydziału nauk społecznych i ekonomicznych Uniwersy-

tetu Columbia w Nowym Jorku (1928 r.), działacz emigracyjny, od 1929 r. adwokat w Warszawie, 

radca prawny placówek kilku państw latynoamerykańskich oraz poselstwa Hiszpanii w Warsza-

wie, kierownik konsulatu honorowego Urugwaju. Pracował dla PW „Salvador” od listopada 1941 r.; 

R. Świętek, dz. cyt., s. 555. 
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nr 5160)
59

 miał bardzo dobre kontakty w sferach politycznych tego kraju. Pro-

blemy stwarzała jednak łączność, gdyż Anglicy nie mieli w Asunción swego 

przedstawiciela wywiadowczego
60

. Placówkę tę zlikwidowano z końcem 1943 r. 

Mjr Żychoń zalecał mjr. Langenfeldowi w 1944 r., by utrzymać misje w Amery-

ce Południowej co najmniej do końca wojny, ponieważ oddawały duże usługi 

tamtejszym wywiadom amerykańskiemu i brytyjskiemu, przy jednoczesnym 

wzroście roli państw Ameryki Łacińskiej, w szczególności Brazylii
61

. 

Polskiego wywiadu nie zabrakło również w Meksyku. Jego eksponentem 

był tam por. mar. Jacek Rewkiewicz. Od II poł. 1944 r. działała w stolicy tego 

kraju podlegająca SPW „Estezet” jednoosobowa Placówka Informacyjno-

Wywiadowcza „Mexico”. Kierował nią pod przykrywką szefa agencji prasowej 

mjr rez. Zdzisław Żórawski, wcześniej pracujący dla wywiadu polskiego na 

obszarze Półwyspu Iberyjskiego
62

. Do jego zadań należała obserwacja penetracji 

sowieckiej i antypolskiej działalności na terenie Meksyku
63

. Placówka ta podle-

gała SPW „Estezet”.  
 

 

 

                                                 
59 Pochodził z rodziny łódzkich przemysłowców. W Wojsku Polskim od września 1939 r. Inter-

nowany w Szwajcarii. Przedostał się do Francji, gdzie był aresztowany. Jako niezdolny do służby 

wojskowej wyjechał we wrześniu 1941 r. przez Hiszpanię do Paragwaju. Posiadał w tym ostatnim 

kraju dobre stosunki w sferach rządowych i dyplomatycznych. Został tam przydzielony przez 

Poselstwo RP w Buenos Aires do Konsulatu Honorowego RP w Asunción jako sekretarz. Po 

likwidacji „San Feli” pozostał jako informator dorywczy; tamże, s. 558; Notatka nt. Krotoszyń-

skiego, b.m.w. i b.r.w., kopia w posiadaniu autora. 
60 W 1943 r. szef Ekspozytury „Estezet” oceniał, że dobra praca umieszczonej tam placówki przy-

nosiła pożyteczne rezultaty, aczkolwiek nie rewelacyjne, ponieważ Asunción miała być „odpo-

wiednikiem naszego Kutna czy Rzeszowa”; CAW, Oddział VI, sygn. II.52.486, Instrukcja dla 

Placówki „P.A.” wraz z załącznikami, „Sadwik”, szef Ekspozytury „Estezet”, New York 1 II 1942; 

Ekspozytura „Estezet”, Raport organizacyjny za I kwartał 1943 r., „Sadwik”, szef Ekspozytury „Es-

tezet”, New York 14 V 1943; Korespondencja w: AIJPA, Estezet, sygn. 4.  
61 CAW, Oddział VI, sygn. II.52.481, Protokół zdawczo-odbiorczy Wydziału Wywiadowczego 

Oddziału Informacyjno-Wywiadowczego SNW, b.m.w. 15 II 1944. 
62 Patrz: Mjr Z. Żórawski, Dziennik obrońcy Warszawy. Wrzesień 1939 r., do druku podał, wstę-

pem i przypisami opatrzył T. Szarota, Warszawa 2011, s. 26–31; J. Kowalewski, Cykl rumuński,  

„Zeszyty Historyczne” 1964, z. 6, s. 139–143; S. Schimitzek, Na krawędzi Europy. Wspomnienia 

portugalskie 1939–1946, Warszawa 1970, s. 384; Polsko-brytyjska współpraca wywiadowcza,  

dz. cyt., t. 2, s. 174; T. Dubicki, A. Suchcitz, Oficerowie wywiadu WP i PSZ w latach 1939–1945, 

t. 1: Słownik biograficzny, Warszawa 2009, s. 257–258, 263–264; J.S. Ciechanowski, Działalność 

polskiego wywiadu..., s. 226; tenże, Szczególne osiągnięcia wywiadu polskiego. Misja ppłk. dypl. 

Jana Kowalewskiego w Portugalii [w:] Polsko-brytyjska współpraca wywiadowcza, dz. cyt., t. 1, 

s. 525; tenże, Działalność terenowych placówek polskich służb wywiadowczych. Półwysep Iberyj-

ski [w:] tamże, s. 274–275; Korespondencja w: Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Lizbona, 

Portugalia, Arquivo Salazar, sygn. AOS/CO/NE-1A; IPMS, MSW, sygn. A.9.VI.17/2, S. Kot, 

minister spraw wewnętrznych, do ppłk. dypl. J. Kowalewskiego („Piotra”), Londyn 9 IV 1941. 
63 CAW, Oddział VI, sygn. II.52.480, Referat Zamorski Oddziału Informacyjno-Wywiadowczego 

SNW, Stan personalny, zajmowane stanowiska oraz wysokość poborów placówek wywiadow-

czych Oddziału Informacyjno-Wywiadowczego SNW na terenie Ameryki Północnej i Południo-

wej, b.m.w. 29 V 1945. 
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Tabela 2. Struktura placówek polskiego wywiadu Am. Pn. i Pd. od poł. 1941 r. do poł. 1943 r. 
 

Termin Oficerowie Urzędnicy 

cywilni 

Agenci Informatorzy 

Ekspozytura „Este-

zet” 

2 co najmniej 

5 

13 (do maja 1942); 

19 (do września 1943), 

razem: 23 osoby. 

 

PW „Manchester” 1 2 – 21 

PW „Sabanilla” – 
 

– 1 (kierownik plac., agent PW 

„Salvador”) + 8 

 

PPW „Salta” – – 1 (kierownik plac.) + 8  

PW „Salvador” 1 – 17  

PPW „Sambrerette” – – 1 (kierownik plac.)  

PPW „San Antonio” – – 1 (kierownik plac.)  

PPW „San Feli” – – 1 (kierownik plac.)  

PPW „Sinalca” – – 1 (kierownik plac.)  

PW „Magdalen” – 1   

PW „Mackenzie“ – 1   

PW „Mackay” – 1 11 (do września 1943); 

8 (X 1943 – poł. 1944, agenci 

przejęci po likwidacji plac.); 

razem: 11 osób. 

 

PW „Magog” 1 –   

PW „Magellan” – 1 9 (do końca 1942);  

7 (I–IX 1943); 

razem: 9 osób. 

 

PW „Madame” – – 1 (kierownik plac.)  

PW „Mandan” – 2   
 

Źródło: opracowanie własne autora na podstawie dokumentacji IPMS (Oddział II), CAW (Oddział 

VI) oraz R. Świętek, dz. cyt.  
 

Tabela 3. Struktura placówek polskiego wywiadu Am. Pn. i Pd. od I poł. 1943 r. do lata 1945 r.64 
 

  Oficerowie Urzędnicy 

cywilni 

Agenci Informatorzy 

Biuro ZSSNW 7, 8 (od III 

1944) 

11 – – 

SPW „Estezet” 2 2, 3 (od 1944) 4, 2 (od I poł. 1944), 

0 (II poł. 1944) 

2 informatorów ideo-

wych doraźnych 

(byli agenci, od poł. 

1944) 

SPW „Manche-

ster” 

1 2 – 21, 22 (od I poł. 1944) 

PW „Sabanilla” 1 0, 2 (od II poł. 

1944) 

11 – 

                                                 
64 Biuro Zastępcy Szefa SNW tylko częściowo zajmowało się zagadnieniami wywiadowczymi. 

SPW „Siła” i „Savoy” znajdowały się od lutego do lipca 1945 r. w stanie organizacji. Nie 

uwzględniono informatorów nieświadomych. Dane mają charakter szacunkowy. 
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PPW „Salta” – – 1 (kierownik plac.) + 8 – 

PW „Salvador” 1 0, 1 (od 1944) 5 2 (byli agenci) 

PIO „Meksyk” – 1   

SPW „Siła” – 4 (?)   

SPW „Savoy” 1 –   
 

Źródło: opracowanie własne autora na podstawie dokumentacji AIPMS (Oddział II), CAW (Od-

dział VI) oraz R. Świętek, dz. cyt.  

 

Polskiej „dwójce” podlegali tradycyjnie również attachés wojskowi, akre-

dytowani przy polskich misjach dyplomatycznych w państwach obu Ameryk. 

Attaché wojskowy w Waszyngtonie od 25 kwietnia 1941 r., płk dypl. art. Wło-

dzimierz Onacewicz, był szczególnie wysoko oceniany przez wywiad Kierow-

nictwa Marynarki Wojennej za swoje sprawozdania na temat marynarki wojen-

nej i handlowej USA oraz operacji na Pacyfiku. Miały to być najlepsze meldunki 

wywiadowcze na tematy morskie ze strony wojskowych attachés
65

. Podobnie 

bardzo dobre oceny zbierał płk Onacewicz ze strony centrali w Londynie oraz 

płk. Mitkiewicza
66

. Jego raporty stały niezmiennie na wysokim poziomie. 

Utrzymywał on kontakt jedynie z MID, przekazując tej organizacji „oceny ogól-

nej sytuacji”, przesyłane okresowo przez centralę, oraz brał udział w dyskusjach 

i konferencjach, wykorzystując do nich materiały uzyskane od szefa Ekspozytu-

ry, a następnie SPW „Estezet”.  

Od 30 kwietnia 1942 r. pomocnikiem płk. Onacewicza był rtm. dr Stefan 

Zamoyski, mający posiadać „bardzo dobre kontakty”. Oficerem przydzielonym 

do ataszatu w Waszyngtonie był ppor. Marian Dziewanowski. Funkcję attaché 

lotniczego pełnił od 1 września 1942 r. nie najlepiej oceniany ppłk dypl. Zyg-

munt Wojciechowski. Jego pomocnikiem był od 1 października 1942 r., z prze-

rwą na staż w Birmie w 1943 r., słynny polski as myśliwski, mjr pil., następnie 

ppłk Witold Aleksander Urbanowicz. Z dniem 1 sierpnia 1944 r. zastąpił on 

ppłk. Wojciechowskiego. Zastępcą Urbanowicza został mjr Jaroński
67

. Attaché 

morskim w Waszyngtonie był od 15 listopada 1942 r. bardzo dobrze oceniany 

                                                 
65 IPMS, Oddział II, sygn. A.XII.24/56, Kmdr ppor. C. Janicki, zastępca szefa Wydziału Wywia-

dowczego Kierownictwa Marynarki Wojennej, do szefa Oddziału Informacyjno-Wywiadowczego 

SNW, Londyn 5 V 1944. 
66 Zastępca szefa SNW twierdził, że przez 2,5 roku płk Onacewicz wywiązał się ze swych obo-

wiązków bardzo dobrze, ciesząc się zasłużoną pochlebną opinią i posiadając bardzo dobre stosunki 

ze Sztabem amerykańskim; tamże, sygn. A.XII.24/70, Raport płk. dypl. L. Mitkiewicza, zastępcy 

szefa SNW, b.m.w. 4 XII 1943. 
67 Patrz: tamże, Płk. L. Mitkiewicz do gen. bryg. S. Kopańskiego, Washington 24 V 1944; Gen. 

bryg. S. Kopański do płk. L. Mitkiewicza, Londyn 21 VII 1944; Gen. bryg. pil. M. Iżycki, dowód-

ca Sił Powietrznych, Notatka w sprawie ppłk. dypl. Wojciechowskiego, Londyn 7 VII 1944;  

W. Urbanowicz, Początek jutra. Wrzesień 1939 oczami dowódcy Dywizjonu 303, Kraków 2008; 

tenże, Świt zwycięstwa. Bitwa o Anglię oczami dowódcy Dywizjonu 303, Kraków 2009; tenże, 

Ogień nad Chinami. Wojenne wspomnienia dowódcy Dywizjonu 303, wyd. 2, Kraków 2007; tenże, 

Latające tygrysy, wyd. 3, Lublin 1983; tenże, Myśliwcy. Młodzieńcze przygody dowódcy Dywizjo-

nu 303, Kraków 2010. 
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kmdr Tadeusz Podjazd-Morgenstern. Nie był on jednak zadowolony z tego 

urzędniczego stanowiska. Jego pomocnikiem był por. Zygmunt Cedro. Funkcję 

attaché wojskowego w Ottawie pełnił od 1 kwietnia 1942 r. ppłk dypl. Janusz 

Iliński, uważany za bardzo ruchliwego i posiadającego dobre kontakty. Attaché 

wojskowym w Rio de Janeiro był od 29 stycznia 1942 r., wykazujący małą ak-

tywność, płk dypl. Franciszek Arciszewski. Stanowisko to zostało utworzone  

ad personam. Miał do pomocy dwóch oficerów na etacie MON na potrzeby 

akcji werbunkowej do WP wśród Polaków na terytorium Brazylii. Zastąpił go  

w marcu 1944 r. ppłk dypl. Stanisław Kara, były szef Ekspozytury „P” w Lizbo-

nie
68

. Jego asystentem morskim, doskonale zresztą ocenianym, był Bohdan Paw-

łowicz, szef Placówki Wywiadowczej „Sabanilla”
69

. Od 1942 do sierpnia 1944 r. 

zastępcą attaché wojskowego w Rio de Janeiro był ppłk Julian Malinowski
70

. 

Funkcję attaché wojskowego w Meksyku pełnił od 1 maja 1942 r. „ruchliwy  

i pracowity” mjr kaw. Stefan M. Dobrowolski, wcześniej zastępca attaché woj-

skowego w Waszyngtonie. Centrala nie była zadowolona z decyzji o utworzeniu 

tej placówki
71

. Wszystkich attachés opłacał Oddział Informacyjno-Wywiadowczy 

SNW, uważając ich za podlegających wywiadowi
72

. Dostarczali oni zresztą do 

centrali meldunki wywiadowcze.  

Od czasu reformy działalności polskiego wywiadu na terenie obu Ameryk 

główny ciężar reprezentowania polskiego Sztabu spadł na płk. Mitkiewicza. Na 

przełomie listopada i grudnia 1943 r. donosił on o niebezpieczeństwie skompli-

kowania zagadnienia reprezentowania polskiego Sztabu w CCS w wypadku 

spodziewanego utworzenia angielsko-amerykańsko-sowieckiego sztabu, który 

działając w Londynie, byłby uzupełnieniem CCS, lub też w wypadku powstania 

Rady Czterech w Waszyngtonie. Zwracał uwagę, że lepiej byłoby w takiej sytu-

acji mianować go wyłącznie szefem polskiej misji wojskowej w USA, gdyż nie 

                                                 
68 Ppłk Kara pełnił swą funkcję do września 1945 r., kiedy Brazylia cofnęła uznanie rządowi pol-

skiemu na uchodźstwie. Po wojnie pozostał w Brazylii, był jednym z przywódców Unii Kultural-

nej Polaków w Brazylii, a od 1951 r. sekretarzem generalnym Komitetu Polskiego. Zmarł w lipcu 

1955 r.; W. Baliński, Brazylia, dz. cyt., s. 576–578.  
69 CAW, Oddział VI, sygn. II.52.486, Ppłk. dypl. S. Kara do płk. dypl. S. Gano, Rio de Janeiro 12 

IX 1945.  
70 R. Świętek, dz. cyt., s. 560. 
71 IPMS, Oddział III Sztabu Naczelnego Wodza, sygn. A.XII.23/3, Misje i Biura Wojskowe oraz 

Attaché Wojskowi, Lotniczy, Morscy, ppłk dypl. J. Leśniak, w zastępstwie szefa Oddziału Infor-

macyjno-Wywiadowczego SNW, Londyn, 8 X 1943 oraz Oddział II, A.XII.24/56, Obsada Oddzia-

łu Informacyjno-Wywiadowczego SNW wg stanu na 8 V 1944, b.m.w. i b.r.w. 
72 CAW, Oddział VI, sygn. II.52.480, Referat Zamorski Oddziału Informacyjno-Wywiadowczego 

SNW, Stan organizacyjny i budżet placówek wywiadowczych w Ameryce Północnej i Południo-

wej na dzień 1 VI 1944, b.m.w. i b.r.w. Wynagrodzenia obsady i dotacje na wydatki wywiadowcze 

wynosiły odpowiednio dolarów amerykańskich: „Estezet” – 1245 i 500, „Manchester” – 630 i 200, 

„Sabanilla” – 650 i 780, „Salvador” – 730 i 1000, Biuro Zastępcy Szefa SNW – 2245 (od Oddziału 

II pensji nie pobierali: płk Mitkiewicz, por. Piotrowski i Kazimirski oraz ppor. Jaroński) i 100. 

Oddział II nie płacił także wynagrodzenia attachés wojskowym, morskim i lotniczym na terenie 

obu Ameryk. Referat Zamorski Wydziału Wywiadowczego Oddziału II SNW prowadził dossiers 

zarówno attachés, jak i zastępcy szefa SNW. 
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doszłoby wtenczas do możliwości ignorowania oficjalnego oficera łącznikowego 

do CSS z powodu trudnych stosunków polsko-sowieckich:  
 

Amerykanom zależy bardzo na wiadomościach z Rosji, a przede wszystkim na 

możliwie obiektywnej ocenie obecnego potencjału wojennego Sowietów. Chcieli-

by oni wiedzieć nie tylko to, co dostarcza im misja wojskowa własna z Moskwy  

i sowiecka propaganda, lecz możliwie istotną prawdę. W jednej z rozmów  

z przedstawicielem G.2 usłyszałem zdanie, że kilku oficerów polskiego wywiadu 

zrobiłoby znacznie więcej aniżeli 200 członków misji wojskowej brytyjsko 

-amerykańskiej w Moskwie. Podkreślano przy tym nasz obiektywizm w wiado-

mościach z Rosji.  
 

G-2 zamierzało w tym czasie zlikwidować pośrednictwo amerykańskiego 

attaché wojskowego akredytowanego przy rządzie RP w Londynie. Cały mate-

riał wywiadowczy miał odtąd przechodzić przez biuro płk. Mitkiewicza w Wa-

szyngtonie. Zdaniem zastępcy szefa SNW byłaby to duża poprawa
73

. 

W lutym 1944 r. naczelny wódz zamierzał odwołać płk. Mitkiewicza i po-

łączyć w osobie płk. Onacewicza funkcje attaché wojskowego i przedstawiciela 

polskiego Sztabu przy CSS. Zastępca szefa SNW twierdził, że nie można było 

łączyć tych dwóch funkcji, ponieważ CSS miał w dalszym ciągu podejmować 

najważniejsze decyzje o wojennej strategii. W przypadku potwierdzenia pogło-

sek o swoim odwołaniu, płk Mitkiewicz proponował mianowanie na to stanowi-

sko mjr. Jędrzejewskiego, którego uważał za bardzo dobrego oficera. Wiązać 

musiało się to jednak z zaniechaniem planowanego mianowania go szefem Od-

działu Operacyjnego w Sztabie Korpusu w Szkocji. Ostatecznie płk Mitkiewicz 

pozostał na stanowisku, pełniąc dalej funkcję zastępcy szefa SNW oraz przed-

stawiciela naczelnego wodza Polskich Sił Zbrojnych przy CCS oraz do US War 

Department General Staff
74

. 

Rok 1945 przyniósł decyzje, które miały zapewnić polską obecność wy-

wiadowczą na terenie Ameryki Południowej po zakończeniu wojny. Z dniem 15 

lutego 1945 r. została utworzona pod przykrywką („maską”) przedsiębiorstwa 

handlowego Samodzielna Placówka Wywiadowcza „Siła” z siedzibą w Rio de 

Janeiro, którą kierował Jerzy Chmielewski. Miała to być firma handlowa utwo-

rzona w krajach Ameryki Łacińskiej w oparciu o przedstawicielstwa zagranicz-

ne. Zadaniem placówki było pokrycie siecią agenturalną tego obszaru w celu 

długofalowej penetracji pod względem gospodarczym i politycznym. Miano 

zwracać uwagę na możliwości wymiany handlowej między Polską a krajami 

Ameryki Łacińskiej, fluktuację cen i koniunktur najważniejszych surowców 

interesujących rynek polski, ścieranie się na tych terenach zewnętrznej penetra-

cji gospodarczej. Celem była również obserwacja państw regionu pod kątem 

stosunku do Polski i jej sytuacji politycznej, śledzenie penetracji politycznej 

                                                 
73 IPMS, Oddział II, sygn. A.XII.24/70, Raport płk. dypl. L. Mitkiewicza, zastępcy szefa SNW, 

b.m.w. 4 XII 1943. 
74 Tamże, Płk dypl. L. Mitkiewicz, zastępca szefa SNW do Naczelnego Wodza, Washington,  

17 II 1944; Szef SNW gen. broni S. Kopański do płk. L. Mitkiewicza, zastępcy szefa SNW, Lon-

dyn 16 III 1944. 
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państw antydemokratycznych na tym obszarze, gromadzenie wszelkich informa-

cji na temat ZSRR i ruchu komunistycznego, obserwacja działalności Polonii 

oraz organizacji ukraińskich. 

W pierwszej fazie organizacyjnej, przewidywanej na sześć miesięcy, „Si-

ła” miała dysponować podplacówkami w Buenos Aires, Montevideo i São Pau-

lo. W następnym etapie przewidywano rozszerzenie zasięgu wedle aktualnych 

potrzeb. Placówka podlegała bezpośrednio Oddziałowi Informacyjno 

-Wywiadowczemu SNW. Do zainstalowania firmy wyekspediowano z Wielkiej 

Brytanii czterech pracowników polskiego wywiadu, mających rozpocząć nor-

malną działalność handlową z wykorzystaniem pożyczki zwrotnej
75

. Koszt insta-

lacji placówek i podplacówek oraz pobory dla kierownika i pomocnika na 1945 r. 

miały wynieść odpowiednio: 600, 300, 960 i 600 £. Wysłani funkcjonariusze 

podpisali umowy regulujące ich stosunek służbowy jako pracowników Oddziału 

Informacyjno-Wywiadowczego SNW. Poza tym, 15 lutego 1945 r. płk dypl. 

Stanisław Gano, szef polskiej „dwójki”, zawarł z Jerzym Chmielewskim, „za-

mieszkałym w Rio de Janeiro”, umowę na utworzenie dwuosobowej spółki han-

dlowej „Siła” celem eksploatacji stosunków handlowych w Wielkiej Brytanii, 

Ameryce Południowej i Polsce. Jako siedzibę przedstawicielstwa wyznaczono 

Rio de Janeiro, gdzie firma miała być przez Chmielewskiego zarejestrowana. 

Umowę zawarto na jeden rok, mogła ona też być przedłużana lub wypowiedzia-

na z zachowaniem trzymiesięcznego terminu. Wkładem do spółki były: znajo-

mości, doświadczenia i stosunki handlowe Chmielewskiego oraz możliwości 

kredytowe i kapitałowe Gano jako przedstawiciela instytucji państwowej pol-

skiej. Zyski miano dzielić po połowie oraz prowadzić kwartalne rozliczenie. Płk 

Gano mógł odstąpić w całości lub w części swój udział osobie trzeciej bez zgody 

Chmielewskiego
76

. 

Powstanie placówki „Siła” było ściśle powiązane z planem zainstalowania 

w krajach Ameryki Łacińskiej niezależnej od wszelkich przedstawicielstw ofi-

cjalnych rządu RP i przedstawicieli wojska Sieci Informacyjnej (S.I.A.Ł.). Miała 

ona na celu długofalową penetrację terenu oraz stworzenie podstawy do wywia-

dowczego rozpracowania krajów Ameryki Łacińskiej. Koszta za rok funkcjono-

wania S.I.A.Ł. miały wynieść ponad 8 tys. dol. Przekazywanie środków dla sieci 

przez szefa Oddziału Informacyjno-Wywiadowczego SNW miało zostać zorgani-

zowane poza kwotą transferową wywiadu bez pozostawienia śladu w księgowości. 

Obok „Siły” założono także drugą „przyszłościową” placówkę o nazwie 

SPW „Savoy” z siedzibą w Nowym Jorku. Działać ona miała również pod przy-

krywką przedsiębiorstwa handlowego. W chwili organizacji była ona jednooso-

                                                 
75 W marcu 1945 r. rozpoczęto szkolenie ppor. Edwarda Kolasy i ppor. Antoniego Kalinowskiego, 

którzy mieli zasilić podplacówki „Siły”; A. Pepłoński, Wywiad Polskich Sił…, s. 137. 
76 IPMS, Oddział II, sygn. A.XII.24/65, Umowy płk. dypl. S. Gano z J. Chmielewskim z 15 II 1945 

oraz instrukcja dla placówki „Siła”, b.m.w. i b.r.w.; CAW, Oddział VI, sygn. II.52.480, Referat 

Zamorski Oddziału Informacyjno-Wywiadowczego SNW, Stan personalny, zajmowane stanowi-

ska oraz wysokość poborów placówek wywiadowczych Oddziału Informacyjno-Wywiadowczego 

SNW na terenie Ameryki Północnej i Południowej, b.m.w. 29 V 1945. 
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bowa. Sieć agenturalna obejmowałaby Amerykę Północną, a na przyszłość także 

kraje Europy, w których zamierzano zorganizować „filie handlowe” w krajach 

nieprzyjaciela lub stanowiących z innych względów obiekt zainteresowania 

państwa polskiego. Do czasu rozrostu placówki głównym zadaniem było zbiera-

nie informacji o nastrojach Polonii amerykańskiej, przy wykorzystaniu jej „do-

łów”. Budżet na 1945 r. określono czasowo na 2 tys. dol. Na czele misji miał 

stanąć ppłk dypl. Karol Piasecki. Także z nim podpisano 19 lutego 1945 r. 

umowę o założeniu dwuosobowej spółki. Podział zysków miał być ustalony 

później. Dokładne instrukcje uzależniano od rozwoju „przedsiębiorstwa”
77

. Nie 

znaleźliśmy w dostępnych nam źródłach informacji o dalszych losach tych pla-

cówek. Można jednak przypuszczać, że co najmniej „Siła” zaczęła funkcjono-

wać przed zakończeniem wojny. 

W tym czasie pozycja sprawy polskiej na terenie Stanów Zjednoczonych 

Ameryki wyglądała coraz gorzej. W latach 1944–1945 płk Mitkiewicz informo-

wał centralę o coraz bardziej popularnym w amerykańskim establishmencie 

stanowisku prosowieckim kosztem polskich interesów. Alarmował o poparciu 

dla koncepcji linii Curzona, o aktywizacji czynników komunistycznych, przed-

stawiających polski rząd na uchodźstwie jako reakcyjny i faszystowski oraz  

o dość popularnym porównywaniu stosunku ZSRR do małych krajów Europy 

Środkowej z relacjami pomiędzy USA a państwami latynoamerykańskimi
78

.  

W związku z ostatecznym zadecydowaniem przez aliantów oddania Polski  

w orbitę wpływów sowieckich, 4 lipca 1945 r. zarządzono redukcję Samodziel-

nej Placówki Wywiadowczej „Estezet”, ograniczając również jej zadania łączni-

kowe do minimum. Placówka, podobnie jak inne, miała pozostawać w dyspozy-

cji centrali lub po jej możliwej likwidacji – jako zawiązek polskiej służby infor-

macyjnej „niezależnej od Warszawy”
79

. Dwa dni później Waszyngton cofnął 

uznanie rządowi Polski niepodległej w Londynie, uznając warszawski, zdomi-

nowany przez komunistów Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej za jedynego 

reprezentanta państwa polskiego. Na mocy decyzji SNW, SPW „Estezet” zli-

kwidowano ostatecznie w lipcu i sierpniu 1945 r.
80

. Płk Mitkiewicz reprezento-

                                                 
77 IPMS, Oddział II, sygn. A.XII.24/65, Umowy płk. dypl. S. Gano z ppłk. dypl. K. Piaseckim z 19 

II 1945, Instrukcje dla placówki „Savoy”, b.m.w. i b.r.w.; Notatka nt. organizacji Sieci Informa-

cyjnej w krajach Ameryki Łacińskiej, b.m.w. i b.r.w.; CAW, Oddział VI, sygn. II.52.480, Referat 

Zamorski Oddziału Informacyjno-Wywiadowczego SNW, Stan personalny, zajmowane stanowi-

ska oraz wysokość poborów placówek wywiadowczych Oddziału Informacyjno-Wywiadowczego 

SNW na terenie Ameryki Północnej i Południowej, b.m.w. 29 V 1945.  
78 IPMS, Oddział II, sygn. A.XII.24/70, Płk dypl. L. Mitkiewicz, zastępca szefa SNW, Raport 

sytuacyjny za miesiąc luty 1944, Washington 15 III 1944. 
79 CAW, Oddział VI, sygn. II.52.486, Szef Oddziału Informacyjno-Wywiadowczego SNW do 

Samodzielnych Placówek „Estezet” w Nowym Jorku, „Manchester” w Ottawie, b.m.w. 4 VII 1945. 

Dotacja wegetacyjna „Estezet” miała wynosić 800 £, a „Manchester” niezmiennie 250 £. 
80 Korespondencja w: tamże, sygn. II.52.480. W związku z likwidacją działalności wywiadowczej 

na terenie obu Ameryk i zamrożeniem kont polskich rządowych organizacji przez władze amery-

kańskie i angielskie doszło do wielu nieporozumień na tle odpraw dla oficerów i pracowników 

polskiego wywiadu. 
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wał polski Sztab w Stanach Zjednoczonych do sierpnia 1945 r., kiedy zakończył 

likwidację swego biura. 

W czasie wojny na terenie obu Ameryk działał także wywiad polskiego 

resortu spraw wewnętrznych. W lipcu 1941 r. polskie MSW i Oddział II SNW 

zawarły pisemną umowę, na mocy której akcje antysabotażowe, antydywersyjne 

oraz ewentualnie dywersję i terror jako represje wobec Niemców za ich bestial-

ską okupację Polski miał prowadzić własnymi środkami i personelem resort 

spraw wewnętrznych w ramach tzw. Akcji Kontynentalnej
81

. Porozumienie to 

zawarto w reakcji na zorganizowanie w Nowym Jorku Ekspozytury „Estezet”. 

W wyniku tej umowy SNW wstrzymał zapoczątkowaną przez szefa Oddziału II 

organizację akcji terrorystycznej na Amerykę Południową oraz działalność anty-

sabotażowo-dywersyjną w Ameryce Północnej (patrz niżej). Jednakże – zdaniem 

Sztabu – do wiosny 1942 r. akcja MSW nie dawała spodziewanych rezultatów. 

W międzyczasie nadchodziły do Londynu kategoryczne żądania dowódcy Armii 

Krajowej i Delegata Rządu na Kraj, aby na obszarach zamieszkiwanych przez 

Niemców „zastosować fizyczne represje za bestialstwa w Kraju”. W czasie wi-

zyty w Stanach Zjednoczonych w końcu marca 1942 r. naczelny wódz na życze-

nie Amerykanów wydał rozkaz przejęcia „prac specjalnych”, czyli Akcji Konty-

nentalnej na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki i Kanady przez Oddział II. 

Miała się tym zająć Ekspozytura „Estezet” oraz attaché wojskowy w Ottawie 

ppłk dypl. Janusz Iliński. Dotąd prowadzący Akcję na tym terenie (pod krypto-

nimem „Maya”) pracownicy Ambasady RP w Waszyngtonie Jan Drohojowski 

(„Eryk”) oraz Tomasz Kuźniarz winni byli przekazać wszelkie sprawy z nią 

związane Ilińskiemu, kontynuując z ramienia MSW obserwację stosunków we-

wnętrznych Polonii oraz wywiad polityczny „w zakresie polskim”
82

. W końcu 

jednak wpływy MSW przeważyły. Naczelny wódz i minister spraw wojskowych 

gen. broni Władysław Sikorski nakazał w maju 1942 r. szefowi Sztabu natych-

miastowe zaprzestanie „akcji kontynentalnej” na terenie obu Ameryk przez 

czynniki wojskowe. Placówki podlegające SNW w tym celu powstałe miały być 

zlikwidowane lub użyte do celów wywiadu. Ppłk. Ilińskiemu zabroniono udziału 

w Akcji Kontynentalnej
83

 i rozkazano mu zawiadomić o całkowitym jej przeję-

                                                 
81 Patrz: J. Librach, Nota o „Akcji Kontynentalnej, „Zeszyty Historyczne” 1973, z. 23, s. 159–171; 

J.S. Ciechanowski, Pułkownik Jan Kowalewski – kontakty z władzami niemieckimi w czasie wojny, 

„Zeszyty Historyczne” 2003, z. 144, s. 66–68; The Countess of Listowel, Crusader in the Secret 

War, London b.r.w. [1952], s. 90; T. Panecki, Polonia zachodnioeuropejska w planach Rządu RP 

na emigracji (1940–1944) – Akcja Kontynentalna, Warszawa 1986, passim; S. Kot, Listy z Rosji 

do Gen. Sikorskiego, Londyn 1955, s. 88. 
82 CAW, Oddział VI, sygn. II.52.480, Gen. W. Sikorski, Prezes Rady Ministrów do MSW, szefa 

SNW i ppłk. dypl. J. Ilińskiego, b.m.w. 2 IV 1942. Niedługo okazało się, że ppłk Iliński współpra-

cował w okresie wcześniejszym z przedstawicielami MSW w ramach Akcji Kontynentalnej bez 

wiedzy i zgody Sztabu; tamże, Notatka dla Pana generała Naczelnego Wodza w sprawie „Akcji 

Kontynentalnej”, b.m.w. 30 IV 1942. 
83 Był on faktycznie w latach 1941–1943 przedstawicielem Akcji na terenie Kanady, kierując 

placówką o charakterze propagandowo-informacyjnym. Ppłk Iliński używał w ramach Akcji pseu-

donimów „Lees” i „Ott.”. 
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ciu przez MSW Donovana
84

. Ponownie inicjatywa przeszła w ręce Jana Droho-

jowskiego, który kierował pracami Akcji w USA do 1943 r., do czasu swego 

wyjazdu do Chin.  

Na terenie Ameryki Południowej prowadzono Akcję Kontynentalną pod 

kryptonimem „Soledad” („Saintly” w terminologii brytyjskiego Zarządu Opera-

cji Specjalnych, Special Operations Executive, SOE). Placówka o tej samej na-

zwie powstała w lutym 1942 r. i obejmowała w założeniu całą Amerykę Połu-

dniową, w szczególności jej południową część. Kierował nią z Buenos Aires 

Edward Paciorkowski („Gomez”, „Roca”). Jego zastępcą był Zbigniew Golędzi-

nowski („Lopez”), w maju 1941 r. wysłany do stolicy Argentyny, gdzie przeby-

wał do końca 1943 r. Placówka składała się głównie z Polaków, korzystano tak-

że z pomocy Białych Rosjan i Ukraińców. W październiku 1941 r. zorganizowa-

no sieć „korespondentów” w: Buenos Aires, Misiones, Montevideo, Paragwaju, 

Boliwii, Chile i Brazylii
85

. „Soledad” zajmowała się działalnością szpiegowską  

i politycznym przeciwdziałaniem niemieckiej aktywności na terenie Argentyny, 

Urugwaju i Brazylii
86

. Placówce udało się m.in. umieścić swego agenta w jed-

nym z niemieckich przedsiębiorstw transportu lotniczego w Buenos Aires. 

„Gomez” pozostawał w bezpośrednim kontakcie z przedstawicielem SOE  

w stolicy argentyńskiej, przesyłając przez jego kanały raporty do Londynu, obok 

wykorzystywania telegrafu na poczcie i radiostacji w polskim poselstwie
87

. Nie-

najlepsze stosunki łączyły przedstawicieli Akcji Kontynentalnej w stolicy Ar-

gentyny z reprezentantami wywiadu wojskowego. „Dwójka” zarzucała Pacior-

kowskiemu i Golędzinowskiemu niepotrzebne afiszowanie się kontaktami  

z wywiadem amerykańskim oraz brak profesjonalizmu. Niemiecki kontrwywiad 

miał ich ściśle obserwować
88

. 

Placówka Akcji, działająca w ramach akcji „Soledad”, istniała także na te-

renie Santiago de Chile. Zajmowała się przede wszystkim wpływami, penetracją 

polityczną i gospodarczą ze strony Niemiec, a także proaliancką działalnością 

propagandową, m.in. za pomocą wykładów szefa misji, dr. Jana Kaczmarka 

(„Diaz”, „Juan Diaz”), byłego prezesa Związku Polaków w Niemczech, a na-

stępnie przedstawiciela MSW w Madrycie. W październiku 1941 r. został on 

wysłany do Ameryki Południowej w celu odbycia jej objazdu. Rozpoczął swą 

misję na początku 1942 r., pozostając w Santiago de Chile do wiosny 1943 r.  

W grudniu tego roku wyjechał do USA na stanowisko „korespondenta” Akcji  

                                                 
84 CAW, Oddział VI, sygn. II.52.480, Gen. W. Sikorski do szefa Sztabu, Kwatera Polowa 31 V 1942; 

A. Kułakowski, Sekretarz z Sekretariatu Prezesa Rady Ministrów, do gen. T. Klimeckiego, Lon-

dyn 6 V 1942; Szef SNW do ppłk. Ilińskiego, b.m.w. 30 IV 1942; Ppłk Iliński do zastępcy szefa 

SNW, Ottawa 20 IV 1942. 
85 IPMS, MSW, sygn. A.9, Lista kryptonimów używanych przez MSW. 
86 Na temat niemieckiej infiltracji na terenie Ameryki Łacińskiej patrz: D. Pastor Petit, Espionaje. 

La Segunda Guerra Mundial y España, Barcelona 1990, s. 141–142, 659–660. 
87 The National Archives, Kew, Richmond, Surrey, Wielka Brytania, Records of Special Operations 

Executive, sygn. HS 4/221, The Kot Organisations, b.m.w. 14 I 1941. 
88 CAW, Oddział VI, sygn. II.52.483, „Sadwik” do szefa Oddziału II, New York 6 II 1942. 
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z siedzibą w Waszyngtonie. W tymże samym miesiącu minister spraw we-

wnętrznych Władysław Banaczyk („Orkan”) polecił udanie się do Chile Golę-

dzinowskiemu (pod nowym pseudonimem „Ombu”), uprzednio zastępcy Pa-

ciorkowskiego, który rozpoczął działalność w lutym 1944 r. Współpracował tam 

z polskim wywiadem wojskowym, od którego otrzymywał cenne informacje, 

prócz kwestii niemieckich także na temat szerzącego się w Chile komunizmu,  

w tym działalności prostalinowskiego „Komitetu Patriotów Polskich”. Placówkę 

MSW w Santiago de Chile zlikwidowano w grudniu 1944 r.
89

. Akcję Kontynen-

talną prowadzono także na terenie Brazylii pod kryptonimem „Juca”. Działał 

tam Eugeniusz Gruda („Costa”), ochotnik z Brazylii, który udał się w ramach 

Akcji do Rio de Janeiro w sierpniu 1943 r. Zwolniono go ze stanowiska w sierp-

niu roku następnego. 

Osobnym zagadnieniem była próba polsko-amerykańskiej współpracy  

w dziedzinie sabotażu. Już jesienią 1941 r. płk Donovan rozmawiał na ten temat 

z płk. dypl. Adamem Kocem, od 1940 r. przedstawicielem Ministerstwa Skarbu 

w Stanach Zjednoczonych, próbując namówić go do włączenia się do planowa-

nych za granicą akcji sabotażowych. 15 kwietnia 1942 r. na odprawie u zastępcy 

szefa SNW płk. Mitkiewicza z szefem Oddziału II płk. Gano i szefem Wydziału 

Wywiadowczego mjr. Żychoniem ustalono, że szef Ekspozytury „Estezet” ppłk 

Sadowski miał zorganizować na terenie Ameryki Południowej organizację terro-

rystyczną, działającą na rozkaz SNW. Jej zadaniem miał być sabotaż i terror  

w stosunku do osób narodowości niemieckiej w wypadku, gdyby zaistniał  

– zdaniem Sztabu – powód i potrzeba zastosowania retorsji. Kierownikiem akcji 

został płk Koc, który miał działać w porozumieniu z szefem Ekspozytury „Este-

zet”. Na organizację tę miano przeznaczyć 0,5 mln dol. z amerykańskiej po-

życzki. Nie wolno jej było prowadzić „pod marką komunistów”. Miała być ona 

ponadto realizowana za wiedzą naczelnego wodza, ale bez informowania 

MSW
90

. Płk Koc szykował się do przeprowadzenia w imieniu szefa SNW gen. 

bryg. Tadeusza Klimeckiego inspekcji polskich placówek wojskowych (atasza-

tów, ośrodków ewakuacyjnych i werbunkowych), znajdujących się na terenie 

Ameryki Południowej. W rzeczywistości chodziło o zorganizowanie wspomnia-

nej akcji. Przewidziany na lipiec 1942 r. trzymiesięczny objazd Ameryki Łaciń-

skiej „Witolda Warmińskiego” (taki bowiem pseudonim przyjął płk Koc) nie 

doszedł zapewne do skutku z powodu decyzji gen. Sikorskiego o przekazaniu 

całości Akcji Kontynentalnej z powrotem w ręce MSW
91

. 

Aktywność wywiadu polskiego na terenie obu Ameryk nastawiona była 

na zadania wywiadowcze, prowadzone w ścisłym porozumieniu z zachodnimi 

                                                 
89 Na temat Akcji Kontynentalnej na terenie Ameryki Łacińskiej patrz: IPMS, MSW, sygn. 

A.9.VI.4/1-2 (Argentyna, 1941–1945), A.9.VI.4/5 (Brazylia „Inca”, 1943–1945), A.9.VI.4/6 (Chile 

1941–1945). W Argentynie prowadzono Akcję pod kryptonimem „Perełka”, w Chile – „Almagro”. 
90 CAW, Oddział VI, sygn. II.52.483, Mjr J.H. Żychoń, szef wywiadu, Notatka służbowa z odpra-

wy z 15 IV 1942, b.m.w. i b.r.w.  
91 Tamże, Szef Ekspozytury „Estezet” „Sadwik” do zastępcy szefa SNW płk. Mitkiewicza, b.m.w. 

20 V 1942; Szef SNW do Ekspozytury „Estezet”, b.m.w. 30 V 1942.  
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aliantami. Wykorzystywano dobrą orientację w części środowisk mniejszościo-

wych. Najważniejszym jednak aspektem była działalność polskiej „dwójki”  

i placówek Akcji Kontynentalnej na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki, 

gdzie ekspozytury polskiego wywiadu pośredniczyły w polsko-amerykańskiej 

współpracy wywiadowczej, której wyniki były o wiele większe, niż do tej pory 

sądzono. Nie mówiąc już o polskiej pomocy w budowaniu amerykańskiego wy-

wiadu. W ramach współpracy z Amerykanami umiejętne ułożenie stosunków  

z konkurencyjnymi wobec siebie OSS i MID świadczyło o wysokim profesjona-

lizmie polskich oficerów. Meldunki wywiadowcze, przekazywane od 1942 r. 

Amerykanom na bieżąco, spotykały się z bardzo wysokim uznaniem. Nie ulega 

jednak wątpliwości, że w sprawie polsko-amerykańskiej współpracy wywia-

dowczej oraz działalności polskiego wywiadu na obszarze obydwu Ameryk 

potrzebne są dalsze badania, szczególnie w archiwach amerykańskich. 
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Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu 

 

 

 

Kampania mołdawska Samuela Koreckiego 1615–1616 r. 
 

 
siążę Samuel Korecki obecnie dość rzadko gości na łamach prac hi-

storycznych, a jeśli już, to w charakterze niesubordynowanego ma-

gnata, awanturnika raczej niż bohatera. W swoim czasie jednak, czyli 

na początku XVII stulecia, był on jednym z najpopularniejszych w Europie 

obywateli Rzeczypospolitej. Sława jego sięgała od Francji po Konstantynopol,  

a zniewolone przez Turków ludy bałkańskie wiązały z jego osobą wielkie na-

dzieje. Opisywano jego czyny w dalekiej Francji, stał się też bohaterem kilku 

utworów literackich, spośród których najbardziej znany jest Osman poety z Du-

brownika – Ivana Gundulicia.  

Urodzony około 1586 r. Samuel Korecki był starszym spośród dwojga sy-

nów księcia Joachima Koreckiego, wywodzącego się od stryja Jagiełły i Witolda 

– Narymunta. Jego matka, Anna z Chodkiewiczów, była rodzoną siostrą sławne-

go hetmana Jana Karola Chodkiewicza. Syn prawosławnego ojca i matki kato-

liczki został wprawdzie wychowany w wierze prawosławnej, ale, jak przystało 

na człowieka dorastającego u schyłku epoki renesansu, otrzymał bardzo dobre 

wykształcenie w szkołach innych wyznań, zarówno w kraju, jak i za granicą.  

W 1604 r. zapisał się wraz z bratem na uniwersytet w Lejdzie. Nie wiemy, jakie 

były inne etapy podróży edukacyjnej książąt Koreckich, w każdym razie Samuel 

niewątpliwie nauczył się języków zachodnioeuropejskich, zwłaszcza francuskie-

go, co zresztą później miało mu się bardzo przydać. Jego domeną, zgodnie  

z tradycją rodzinną, miała stać się jednak przede wszystkim wojna.  

Gdy książę Samuel rozpoczynał dorosłe życie, Rzeczpospolita uwikłana by-

ła w wojny ze Szwecją i z Rosją, a wewnątrz kraju trwał ostry konflikt części ma-

gnaterii i szlachty z królem Zygmuntem III. Młody książę rozpoczął swą karierę  

w wojsku koronnym pod rozkazami hetmana Stanisława Żółkiewskiego i wraz  

z nim znalazł się w obozie regalistów. Walczył po stronie królewskiej w bitwie 

pod Guzowem, 6 lipca 1607 r., w której wojska hetmańskie rozgromiły rokoszan
1
.   

Kolejną ekspedycją wojenną, w której wziął udział Samuel Korecki była 

kampania przeciw Moskwie. Tym razem znalazł się w armii litewskiej pod wo-

dzą swego wuja, hetmana wielkiego litewskiego Jana Karola Chodkiewicza, 

która jesienią 1611 r. wyruszyła na odsiecz. Otrzymał wówczas bardzo trudne  

i niebezpieczne zadanie przedarcia się do Moskwy i przewiezienia żywności dla 

głodującej załogi Kremla. Prowadzona w skrajnie trudnych warunkach, przy 

                                                 
1 J. Maciszewski, Korecki Samuel h. Pogonia [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 14, Wrocław  

– Warszawa – Kraków 1968–1969, s. 60. 
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bardzo ostrym mrozie, wyprawa zakończyła się sukcesem. Udało się zdobyć  

i przewieźć żywność, która pozwoliła polskiej załodze utrzymać się jeszcze 

przez kilka miesięcy. Sukces został jednak okupiony poważnymi stratami – wie-

lu żołnierzy zginęło, a ci, którzy dotarli na miejsce z samym księciem na czele, 

ucierpieli silnie w wyniku odmrożeń
2
.  

Nie wiemy dokładnie, kiedy i w jakich okolicznościach Samuel Korecki 

poznał Elżbietę Mohyłową, wdowę po hospodarze mołdawskim Jeremim, i jej 

dzieci. Nieprawdziwe są w każdym razie dość częste jeszcze w literaturze in-

formacje o jego rzekomym udziale w wyprawach do Mołdawii 1607 i 1612 r. 

Nie był on jeszcze wówczas żonaty z Mohylanką, choć możliwe, że obracał się 

w bliskim kręgu hospodarowej Elżbiety. Mogło to wynikać z jakichś zaszłości 

związanych z majętnością Uście w powiecie halickim, kupioną przez Mohyłów od 

wujenki Samuela
3
.  Niewątpliwie do udziału w wyprawie do Mołdawii rozpoczę-

tej jesienią 1615 r. namówiła go hospodarowa Elżbieta
4
 i Michał Wiśniowiecki

5
.  

Pisząc o wyprawach mołdawskich w latach 1607–1616 wypada zwrócić 

uwagę na kilka istotnych kwestii. Po pierwsze nie wszystkie wyprawy można 

określić mianem awanturniczych w pełnym tego słowa znaczeniu, dwie pierw-

sze były bowiem wyraźnie popierane przez króla, do udziału w drugiej wypra-

wie wzywał nawet także niechętny Elżbiecie Mohyłowej hetman Stanisław Żół-

kiewski. Najbardziej kontrowersyjna jest oczywiście trzecia wyprawa, której 

Korecki był jednym z głównych autorów, ale i w tym wypadku oficjalne wypo-

wiedzi na temat tej wyprawy niejednokrotnie diametralnie różniły się od tego, co 

pisano w prywatnych listach.   

Po drugie najpoważniejszy konflikt istniał między dwoma gałęziami rodu 

Mohyłów i był to jeden z najistotniejszych powodów ich niepowodzeń w walce 

o tron. Wdowa po Jeremim Mohyle – Elżbieta i wdowa po Szymonie Mohyle  

– Małgorzata, kaptowały zwolenników tak w Rzeczypospolitej jak i w Turcji, 

mieszając zarazem sobie wzajemnie szyki. Rodzinę Szymona protegował het-

                                                 
2 Pamiętniki Samuela i Bogusława Kazimierza Maskiewiczów (wiek XVII), oprac. A. Sajkowski, 

Wrocław 1961, s. 173; J. Budziłło, Wojna moskiewska wzniecona i prowadzona z okazji fałszy-

wych Dymitrów od 1603 do 1612 r., oprac. J. Byliński i J. Długosz, Wrocław 1995, s. 136; Mo-

skwa w rękach Polaków. Pamiętniki dowódców i oficerów garnizonu polskiego w Moskwie  

w latach 1610–1612, oprac. M. Kubala, T. Ściężor, Kraków 1995, s. 478–479. 
3 Mohyłowie w 1598 r. kupili Uście od Zofii z Mieleckich Chodkiewiczowej, wujenki Samuela 

Koreckiego. Mieli trudności z zapłaceniem od razu całej sumy, części majętności kupowali ich 

najbliżsi współpracownicy polityczni np. Luca Stroici. Najprawdopodobniej w wyniku rodzinnych 

rozliczeń część pieniędzy ze sprzedaży majętności przypadła siostrze Jana Karola Chodkiewicza  

– Annie Koreckiej, matce Samuela. Niewątpliwie Koreccy mieli jakąś sumę na Uściu w 1602 r.; 

AP, Kraków, Archiwum Sanguszków, teka 445, pl. 11.  
4 Elżbieta Mohyłowa do Karola Koreckiego (brata Samuela), 10 września 1615 r.; AP, Kraków, 

Archiwum Sanguszków, teka 423, pl. 8, s. 11–14. 
5 W swym liście do szlachty z 6 maja 1616 r. Korecki pisał: „jako próżnujący żołnierz pod regi-

ment sławnej pamięci księcia Wiśniowieckiego zaciągniony byłem”; Biblioteka Raczyńskich 

(dalej: BR) 12, s. 136 v., druk: I. Corfus, Documente privitoare la istoria României culese din 

arhivele polone. Secolele al XVI-lea şi al XVII-lea, ed. V. Matei, Bucureşti 2001, s. 230.  
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man Żółkiewski, Elżbieta mogła liczyć na swych zięciów, a także… króla. Na 

tego ostatniego nie zawsze jednak oficjalnie. 

Po trzecie wreszcie wyprawy były podejmowane w sytuacjach, gdy, przy-

najmniej jak się wówczas wydawało, istniała szansa na akceptację turecką 

wprowadzonego przez Polaków hospodara. Najczęściej były to jednak tylko 

„pobożne życzenia”. 

Największa szansa istniała w czasie pierwszej wyprawy podjętej przez 

dwóch zięciów Elżbiety: Michała Wiśniowieckiego i Stefana Potockiego w 1607 r. 

W istocie jednak było to jedynie siłowe rozwiązanie konfliktu rodzinnego po 

śmierci Szymona Mohyły (24 września 1607 r.). Obie strony oskarżały się wza-

jemnie. Rodzina Szymona oskarżała Elżbietę o otrucie szwagra, by przejąć wła-

dzę, rodzina Jeremiego oskarżała Małgorzatę i jej najstarszego syna Michała  

o sprzeniewierzenie się ostatniej woli Jeremiego Mohyły, który na łożu śmierci 

miał przekazać władzę bratu tylko do czasu pełnoletniości swojego najstarszego 

syna Konstantego. Otrucie Szymona przez szwagierkę wydaje się o tyle mało 

prawdopodobne, że po jego śmierci władzę przejął jego najstarszy syn – Michał, 

i to wbrew rodzinnemu porozumieniu, a nie Konstanty i Elżbieta. Ta ostatnia 

zwróciła się do króla Zygmunta III, który poparł jej starania. Oczywiście oficjal-

ne działania armii Rzeczypospolitej na terenie Mołdawii nie wchodziły wówczas 

w grę, jednak prywatna rodzinna wyprawa miała pełne poparcie królewskie. 

Mało tego, wysłano specjalnie posła do Porty, Abrahama Krzewskiego, którego 

głównym zadaniem miało być pozyskanie poparcia sułtana dla Konstantego. 

Powoływano się tu zresztą na dokument sułtana, przyznający oficjalnie następ-

stwo tronu mołdawskiego Konstantemu Mohyle
6
. Realizację tego planu ułatwiła 

niewątpliwie śmierć Michała Mohyły w trakcie walk. Sułtan zaakceptował Kon-

stantego, podkreślił jednak z naciskiem swe zwierzchnie prawa do Mołdawii  

i mianowania tam hospodara, zażądał też natychmiastowego wycofania się Po-

laków z ich wojskami z Mołdawii
7
. Żądanie to okazało się zresztą niepotrzebne, 

gdyż krótko po osadzeniu Konstantego na tronie, Wiśniowiecki z Potockim wró-

cili do kraju.       

                                                 
6 W instrukcji dla posła Abrahama Krzewskiego wydanej w Krakowie 20 grudnia 1607 r. napisano 

m. in.: „Jeśliby z niem expostulowali o to, że ludzie nasi w Wołoch natenczas weszli, w tym tako-

wą da sprawę, że nie była ta nigdy wola króla jegomości, aby tego, na co ma prawo gwałtem 

dochodzić miał, gdyż przyjaźń cesarza tureckiego tak szanować zwykł, jako przodkowie jego 

królewskiej mci czynili… Jednak co się tego wejścia tknie, gdy po zejściu Siemiona wojewody 

młodzi ci hospodarzykowie na to państwo, nie czekając zlecenia króla jego mości i woli cesarza 

gwałtem następowali i ludzie rożne gwoli temu zaciągali. Niektorzy powinni Konstantego, będąc 

pewni prawa jego, które ma od cesarza na hospodarstwo… chcąc do zgody rzeczy przywieść 

weszli tam, a gdy już mianowali miejsce i czas do ugody, strona Michaiłowa z wojskiem na nich 

ubezpieczonych traktatami tak nastąpiła, że się im necessario bronić przyszło…”; Biblioteka Czar-

toryskich (dalej: BCz) 101 IV, s. 1093–1101, druk: I. Corfus, Documente…. Secolele al XVI-lea şi 

al XVII-lea, s. 146–151, tu s. 150.  
7 Ahmed I do Zygmunta III, luty 1608, BCz 104, s. 53–59, druk: I. Corfus, Documente... Secolele 

al XVI-lea şi al XVII-lea, s. 159–161; Wypisy listów od Karamana Agi – BCz 104, s. 629–634, 

druk: I. Corfus, Documente... Secolele al XVI-lea şi al XVII-lea, s. 163–165. 
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Sukces jednak okazał się krótkotrwały. Bardzo trudna, skomplikowana sy-

tuacja międzynarodowa w regionie przerosła młodego hospodara i jego matkę. 

Ambicje księcia siedmiogrodzkiego Gabriela Batorego, dążącego do opanowa-

nia także obydwu księstw rumuńskich, a przynajmniej ugruntowania tam swych 

wpływów, a także współpraca z nieuznawanym przez Wysoką Portę hospoda-

rem wołoskim Radu Șerbanem i królem Węgier, Maciejem Habsburgiem, moc-

no nadszarpnęły pozycję Konstantego w oczach sułtana.  W październiku 1611 r. 

Wysoka Porta wysłała mu list detronizacyjny i wezwała do Stambułu, a na jego 

miejsce mianowała człowieka dość podejrzanego pochodzenia, rzekomego syna 

uzurpatora z 1563 r. – Stefana Tomszę. Młody Konstanty nie oddał dobrowolnie 

tronu, odmówił wyjazdu do Turcji i poprosił króla polskiego o przysłanie od-

działów wojskowych. Zanim to jednak nastąpiło został wyparty przez korzysta-

jącego z pomocy tureckiej i tatarskiej Tomszę.  

Konstanty i jego matka nie pogodzili się z utratą tronu, zwłaszcza, że  

w Rzeczypospolitej podjęto już, oczywiście nieoficjalnie ze względu na trwającą 

wojnę z Moskwą, działania mobilizacyjne. Detronizację Konstantego przyjęto  

w Polsce jak pogwałcenie zawartych porozumień, także polsko-tureckich. Trud-

no powiedzieć czy rzeczywista nieświadomość czy cynizm przemawiały przez 

wielkiego wezyra Nasuha paszę, który w liście do Zygmunta III pisał: [sułtan 

Ahmed I] „województwo wołoskie dał Stefanowi wojewodzie z dawnych ho-

spodarów wołoskich idącemu”, zwłaszcza, że dodawał przy tym, iż uczynił to 

dla zachowania pokoju z królem polskim
8
. To dość szczególne zważywszy, że 

ojca (dość wątpliwego zresztą) nowomianowanego hospodara powszechnie 

oskarżano w Polsce o spowodowanie śmierci ks. Dymitra Wiśniowieckiego 

(wprawdzie najprawdopodobniej niesłusznie) i z satysfakcją ścięto go w 1564 r. 

na rynku we Lwowie. 

Po przyjeździe do Rzeczypospolitej Konstanty począł zbierać wojsko na 

granicy z zamiarem zbrojnego odzyskania władzy. Po raz kolejny jego matka 

zwróciła się o pomoc do swych zięciów. Michał Wiśniowiecki zaangażowany 

wówczas w wojnie moskiewskiej nie podjął wezwania teściowej. Podjął je na-

tomiast drugi zięć, Stefan Potocki. Wiosną 1612 r. wyruszyła wyprawa dowo-

dzona przez Stefana Potockiego. Po początkowych sukcesach zakończyła się 

jednak tragicznie. Dowodzone przez Potockiego wojska młodego hospodara 

zostały pobite 3/13 lipca 1612 r. nad Prutem w okolicy Sasowego Rogu i, poza 

tymi, którzy dostali się do niewoli tatarskiej lub Tomszy, wycięte w pień nie 

tylko przez Turków i Tatarów, lecz także przez miejscowych chłopów
9
.  

Konstanty został wzięty do niewoli pewnego Tatara, który na swej cennej 

zdobyczy chciał ubić dobry interes. Nie oddał go więc Kantemirowi, lecz zamie-

                                                 
8 Ahmed I do Zygmunta III, luty 1612 r., I. Corfus, Documente... Secolul al XVII-lea, s. 77. 
9 „Całe pozostałe wojsko polskie popadło w niewolę tatarską i w większości potopiło się w Prucie. 

Powiadają, że ledwo kto uszedł, że jeśli ktoś przepłynął Prut, łąki za Prutem pełne były chłopów  

i koszów tatarskich, ci wszystkich chwytali i prowadzili do wojewody Tomszy, najwięcej jednak 

zabili chłopi”; M. Costin, Latopis ziemi mołdawskiej i inne utwory historyczne, Poznań 1998, s. 120. 
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rzał zawieźć do samego chana. W czasie podróży na Krym Dnieprem rozpętała 

się burza, przy silnym wietrze łódź wywróciła się i wszyscy jej pasażerowie 

włącznie z młodym hospodarem utonęli. Bojarzy mołdawscy, którzy znajdowali 

się przy Konstantym dostali się do niewoli Tomszy i zostali straceni. Sam Po-

tocki również dostał się do niewoli Tomszy, a ten z kolei odesłał go do Stambułu 

do sułtana. Jak głosiła tradycja rodzinna, zapisana przez syna Pawła, Stefan Po-

tocki miał uciec z niewoli spuszczając się po sznurze do znajdującej się pod 

oknem łodzi. Według tejże samej tradycji, Maria Mohylanka na wieść o uwię-

zieniu męża podjęła z całym swym dworem nadzwyczajne, trwające 6 miesięcy, 

posty i modlitwy, które uznano za przyczynę jego uwolnienia
10

. Niewątpliwie 

jednak nie była to prawda.  W rzeczywistości został on wykupiony i po kilku 

miesiącach powrócił do kraju. Potoccy pozazdrościli zapewne sławy i odwagi 

szwagrowi Stefana Potockiego – Samuelowi Koreckiemu. 

Niezrażona tragedią swego najstarszego syna Elżbieta zdecydowała pod-

jąć walkę o tron dla średniego syna Aleksandra. Po umocnieniu się Tomszy było 

to trudne, jednak sytuacja w Mołdawii nigdy nie była stabilna, toteż ambitna 

hospodarowa czekała okazji. Istotnie już w 1615 r. pojawiła się nowa sposob-

ność do podjęcia ataku, gdyż jesienią tego roku nastąpił poważny konflikt panu-

jącego w Mołdawii hospodara z bojarami, którzy próbowali odsunąć go od wła-

dzy zamykając w areszcie domowym. Tomszy udało się wprawdzie uwolnić  

i wbić na pale część buntowników, jednak część z nich zdołała uciec do Polski  

i poprosić o pomoc
11

. Jeśli Mohyłowie mieliby kiedykolwiek powrócić na tron, 

to mogło się wydawać, że nie było lepszej sytuacji. Tomsza faktycznie nie pa-

nował nad krajem, a Turcja nie mianowała nowego hospodara, ponadto zaanga-

żowana była w wojnę ze swym odwiecznym wrogiem – Persją i wstrząsana licz-

nymi wystąpieniami społecznymi. W dodatku panowie polscy byli przygotowa-

ni, gdyż spodziewali się najazdu tatarskiego, a Tatarów z kolei zatrzymały roz-

lane wody dolnego Dniestru
12

. 

W tej sprzyjającej sytuacji natychmiast jednak dała o sobie znać rywaliza-

cja dwóch gałęzi Mohyłów. Niektóre informacje z tego czasu zdają się wskazy-

wać, że jednocześnie obydwie szwagierki zarówno Elżbieta, jak i Małgorzata 

poczęły zbierać ludzi w celu wkroczenia do Mołdawii. Na rzecz syna Szymona  

                                                 
10 S. Barącz, Pamiątki buczackie, Lwów 1882, s. 5; http://www.pbi.edu.pl/book_reader.php?p=32113. 
11 G. Bethlen do F. Daróczy, Mediaş, 10 października 1615 r.; A. Veress, Documente privitoare la 

istoria Ardealului, Moldovei și Țării Românești, vol. IX: 1614–1636, Bucureşti 1936, s. 59;  

G. Bethlen do A. Dóczy, Alba Iulia, 20 listopada 1615 r.; A. Veress, Documente, vol. IX, s. 61; 

Ch. de Joppecourt, Histoire sommaire des choses plus memorables advenves aux derniers troubles 

de Moldavie ou sonr descrites plusieurs batailles gaignees tant par les princes polonois, que par 

les Turcs et Tartares,  [wyd.] I. Barret, Paris 1620; A. Papiu-Illarian, Tesauru de monumente 

istorice, t. 2, Bucureşti 1863, s. 26–27. 
12 G. Bethlen do A. Dóczy, Alba Iulia, 20 listopada 1615 r. i 21 listopada 1615 r.; A. Veress, Do-

cumente, vol. IX, s. 61, 62. 
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– Gabriela, zbierał osobno zbrojnych sam hetman Żółkiewski lub jego syn
13

, 

przelicytowali go jednak szybko książęta Michał Wiśniowiecki i Samuel Korec-

ki działający na rzecz kilkunastoletniego wówczas Aleksandra Mohyły
14

.   

W listopadzie 1615 r. obaj książęta wyruszyli na podbój Mołdawii
15

. We-

dług świadectwa kawalera Charles’a de Joppecourt, uczestnika i historyka tej 

wyprawy
16

, miało wziąć udział w tym przedsięwzięciu aż 12 tys. osób: Polaków, 

Kozaków, Siedmiogrodzian. Wiśniowiecki miał więcej wojska, było ono jednak 

słabo uzbrojone, Korecki miał żołnierzy mniej, zaledwie 2 tys., jednak doboro-

wych, znalazło się tam też 60 Francuzów pod dowództwem kawalera de Monte-

spin
17

. W dniu 23 listopada doszło do decydującego starcia z Tomszą i towarzy-

szącymi mu Tatarami pod Tătăreni – Tăuteşti w pobliżu Jass. Wojska Tomszy 

zostały rozbite, a on sam musiał ratować się ucieczką
18

. Zwycięzcy wkroczyli do 

stolicy i posadzili na tronie hospodarskim Aleksandra.  

Jak się jednak okazało, Mołdawianie bynajmniej nie przyjęli entuzja-

stycznie młodego hospodara, tym bardziej, że w celu pozyskania przychylności 

Porty Ottomańskiej natychmiast rozpoczęto zbiórkę haraczu. Pojawiające się tu  

                                                 
13 Simon Péchy do George Thurzó, Mediaş, 2  listopada 1615 r.; A. Veress, Documente, vol. IX,  

s. 58. Autor listu osobę, która prowadziła mobilizację na rzecz syna Szymona (mylnie nazywa go 

Aleksandrem), określa mianem Sulkowski, co Węgrzy czytali Szulkowski. W późniejszych listach 

identycznie określa się naczelnego wodza polskiego wojska, niewątpliwie, więc, chodzi tu o Żół-

kiewskiego. O przygotowaniach Gabriela Mohyły do objęcia tronu mołdawskiego świadczy też 

list Stanisława Tarnowskiego do Zbigniewa Ossolińskiego z 10 lutego 1616 r., w którym pisze: 

„Hawriłowka się napierają i swem osobnem obozem leżą”; E. Hurmuzaki, Documente privitoare 

la istoria românilor, supl. 2, vol. 2, Bucureşti 1895, s. 391.  
14 Nieprzychylni w tym Stanisław Żółkiewski (Pisma Stanisława Żółkiewskiego kanclerza koron-

nego i hetmana, Lwów 1861, s. 243) określali go jako „dziecię lat dziesięciu czy jedenastu”.  

W rzeczywistości musiał liczyć co najmniej 13 lat. Jego ojciec zmarł w 1606 r., a Aleksander miał 

jeszcze czworo młodszego rodzeństwa. 
15 Według Joppecourta książęta mieli przekroczyć granicę 16 października 1616 [!] r. Autor ten 

jednak podaje często dość niedokładne dane, w tym ustawicznie myli datę roczną, prawdopodob-

nie spisywał wspomnienia z pamięci. W korespondencji Siedmiogrodzian pierwsze informacje  

o wkroczeniu Polaków pojawiają się dopiero w końcu listopada.  
16 E. Antoche, Le gentilhomme lorrain Charles de Joppecourt et l’histoire de la Principaute de 

Moldavie dans la deuxieme decennie du XVIIe siècle, „Analele Universităţii. Dunărea de Jos”, 

Fasc. 19, Istorie, t. 1, Galaţi 2002, s. 67–78. 
17 Ch. de Joppecourt, Histoire sommaire…, s. 34. Niestety, nie znamy imienia tego francuskiego 

oficera, także w swoim oryginalnym liście pisanym ze Stambułu 8 października 1616 r. podpisał 

się wyłącznie nazwiskiem; AP Kraków, Arch. Sang., teka 423, pl. 8, s. 15–18.  
18 Na 23 listopada datował tę bitwę Michał Wiśniowiecki komentując na bieżąco jej przebieg;  

M. Wiśniowiecki do E. Mohyłowej, 24 listopada 1615 r.; BK 324, k. 187 v. Podobnie też  

M. Wiśniowiecki do Gábora Bethlena, Jassy, 9 grudnia 1615 r.; K. Szábó, Bethlen Gábor fejede-

lem politikai levelezése, Magyar Történelmi Tár 1880, s. 486–487 i Samuel Korecki do Gabora 

Bethlena, Jassy 10 grudnia 1615 r.; tamże, s. 487–488. Powszechnie w literaturze historycznej 

datuje się tę bitwę na 22 listopada; N. Iorga, Doamna lui Ieremia vodă, Bucureşti 1910, s. 24 

(1042); A. Golimaş, Lupta decisiva de la Tătăreni şi la capitularea darabanilor deasupra Tău-

teştilor, Iaşi 1935; N. Iorga, Istoria românilor, vol. V, ed. 2: C. Rezachevici, Bucureşti 1998,  

s. 401. Niekiedy pojawia się też data 21 listopada; V. Ciobanu, Idei politice la Nestor Ureche: 

determinării, surse, motivaţii, Anuarul Institutului de istorie „A.D. Xenopol”, XXIX, 1992, s. 300.   
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i ówdzie informacje na temat pochwycenia Tomszy w niewolę okazały się cał-

kowicie nieprawdziwe. W istocie zdołał on ujść do Braiły wraz z rodziną i, co 

ważniejsza, skarbem
19

. Bynajmniej zresztą nie próżnował, lecz zbierał rozsypane 

wojsko i czekał na nowe posiłki turecko-tatarskie.  

Poplecznicy Aleksandra spodziewali się, więc, kolejnego ataku bądź od 

południowego-wschodu, skąd mógł nadejść Tomsza z Tatarami budziackimi, 

bądź od południa, skąd mogły nadejść oddziały tureckie z wojskami hospodara 

wołoskiego Radu Mihnii. Wobec tego zagrożenia dwaj przywódcy wyprawy 

podzielili się zadaniami: Wiśniowiecki pozostał w Jassach przy Aleksandrze, 

natomiast Samuel Korecki ze swoim doborowym oddziałem udał się, by pilno-

wać granicy. Usadowił się w Tecuci na skrzyżowaniu dróg wiodących do Jass, 

zarówno z Braiły, jak i z Wołoszczyzny. Do początku stycznia czterokrotnie 

skutecznie odpierał ataki Tomszy
20

.  

W grudniu, wobec, jak się wydawało, w miarę ustabilizowanej sytuacji, 

do Jass przybyła również hospodarowa Elżbieta z pozostającymi jeszcze pod jej 

opieką dziećmi, synem Bogdanem i córką Katarzyną
21

. Przyjechał tam również 

książę Samuel rozpoczynając starania o rękę hospodarówny
22

, jednak sytuacja 

nie sprzyjała przygotowaniom weselnym.   

W święta Bożego Narodzenia, które w prawosławnej Mołdawii przypada-

ły wówczas 4 stycznia, został otruty w komunii Michał Wiśniowiecki i zmarł 

następnego dnia. Był to poważny cios, nie tylko dlatego, że był on mózgiem  

i naczelnym wodzem całej operacji, ale przede wszystkim dlatego, że po jego 

śmierci wszyscy jego najemnicy, a była to większość wojska, natychmiast opu-

ścili Mołdawię
23

. Osłabiło to morale samych Mołdawian, którzy zresztą niechęt-

nie garnęli się pod sztandary Aleksandra Mohyły.  

Nie przyniosły też spodziewanych rezultatów działania dyplomatyczne. 

Poseł wysłany do hospodara wołoskiego, Radu Mihnii, odesłany został do wiel-

kiego wezyra, który po uzyskaniu odpowiednich informacji zesłał go na galery. 

Książę siedmiogrodzki, Gábor Bethlen, także nigdy nie był przyjacielem Mohy-

                                                 
19 „Moldaviae vayvodam Stephanum Tomsa, hominem crudelissimum et immanissimum, exercitus 

Polonicus non sine gaudiobonorum omnium sede sua exturbavit, non quidem -victum justo proelio, 

sed levi conflictu fugatum; cum uxore, liberis, amplissimoque thesauro Braylam ad ripam Danubii 

locatam secessit, ibi Turcarum, si poterit auxilium imploraturus”; S. Péchy do I. Molarda, 7 grudnia 

1615 r.; A. Veress, Documente, vol. IX, s. 63; Ch. Joppecourt, Histoire sommaire..., s. 39. Księciu 

siedmiogrodzkiemu fałszywie doniesiono, że Tomsza został wzięty do niewoli przez Polaków. 
20 S. Tarnowski do Z. Ossolińskiego, 10 lutego 1616 r.; E. Hurmuzaki, Documente, supl. 2, vol. 2,  

s. 391. List pisany był wprawdzie 10 lutego, niewątpliwie autor listu miał wiadomości sprzed z górą 

miesiąca, nie wiedział, bowiem, jeszcze o śmierci Michała Wiśniowieckiego – 5 stycznia 1616 r.  
21 Najprawdopodobniej najmłodsza z córek, Anna, pozostała u którejś ze starszych zamężnych 

sióstr w Polsce. Ch. Joppecourt w „Histoire sommaire…” opisując rodzinę hospodarowej nie 

wiedział o jej istnieniu.  
22 O przyrzeczeniu mu przez Aleksandra ręki siostry pisał S. Korecki do G. Bethlena, 10 grudnia 

1615 r.; K. Szábó, Bethlen Gábor fejedelem politikai levelezése, s. 487–488. 
23 Ch. Joppecourt, Histoire sommaire..., s. 45–46; S. Korecki do szlachty, 6 maja 1616 r.; BR 12,  

s. 136v.  
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łów, zapewniał wprawdzie o swej przyjaźni, jednak wszelkie oficjalne działania 

uzależniał od uznania Aleksandra przez Portę
24

, a przecież właśnie w tym celu 

poparcie Bethlena było mu najbardziej potrzebne. Co gorsza, od jakichkolwiek 

działań politycznych na rzecz Aleksandra odcięli się również Polacy. Niemożli-

we okazało się nawet podjęcie zupełnie prywatnych, nieoficjalnych rozmów na 

ten temat. Przeciwny tej wyprawie hetman Stanisław Żółkiewski zadbał o to, by 

nie wysłano do Turcji żadnego posła ani gońca przychylnego Aleksandrowi 

Mohyle, a przybywającemu do Rzeczypospolitej czauszowi towarzyszył Erazm 

Otwinowski, stronnik Gabriela Mohyły
25

.  

Sułtan nie uznał władzy Aleksandra i rozkazał hospodarowi sąsiedniej Wo-

łoszczyzny – Radu Mihnii oraz księciu siedmiogrodzkiemu – Gáborowi Bethle-

nowi podjęcie działań zbrojnych w celu usunięcia Mohyły
26

. Ten ostatni jednak 

zatrzymany został wewnątrz kraju przez pretendenta Jerzego Hommonaya.  

W lutym Stefan Tomsza i Radu Mihnea zaopatrzeni w posiłki turecko-

tatarskie, wkroczyli do Mołdawii. Wobec przeważającej siły przeciwnika, Sa-

muel Korecki, który został teraz naczelnym wodzem, zdecydował się wycofać 

do pogranicznej twierdzy – Chocimia i pozostawiwszy tam Aleksandra udał się 

do Polski w celu zebrania nowych sił
27

. Oprócz dodatkowych żołnierzy potrzeb-

ne mu też było solidne leczenie, gdyż w czasie jednej z ostatnich bitew został 

ciężko ranny
28

. 

Starania o posiłki istotnie przyniosły skutek. Na początku marca przybyli 

Tyszkiewicz
29

 i Jerzy Potocki. Pierwszy przywiódł podobno aż 3,5 tys. żołnie-

rzy, drugi 1,5 tys. Napływały też inne oddziały, zwłaszcza kozackie. Według 

Joppecourta zdołano wówczas zebrać pod Chocimem 20 tys. żołnierzy
30

. Było to 

tym bardziej potrzebne, że w międzyczasie poniesiono dalsze straty. Oddział 

                                                 
24 G. Bethlen do Aleksandra Mohyły, Alba Iulia 28 grudnia 1615 r.; K. Szábó, Bethlen Gábor 

fejedelem politikai levelezése, s. 707. 
25 „A ten Otfinowski kreatura jest p. hetmana i praktykant Margiety u Porty”; Kacper Pepłowski do 

Samuela Koreckiego, 22 sierpnia 1616 r.; W. Syrokomla (L. Kondratowicz), Przyczynki do historyi 

domowej w Polsce (Samuel Korecki, Adam Tarło, Bogusław Radziwiłł), Wilno 1858, s. 23. 
26 A. Dóczy do G. Thurzo, 20 stycznia 1616 r.; A. Veress, Documente, vol. IX, s. 70.   
27 O zajęciu Jass przez Tomszę donosił już 16 lutego 1616 r. Stanisławowi Żółkiewskiemu podsto-

li śniatyński, Zygmunt Żebrowski, obawiając się również ataku na Pokucie. Wspominał on także, 

że dwukrotnie zdołał zadać nieprzyjacielowi poważne straty, jednak siły przeciwnika okazały się 

zbyt duże; E. Hurmuzaki, Documente, supl. 2, vol. 2, s. 294. Według Ch. Joppecourta, decyzja  

o wycofaniu się miała być podjęta na radzie hospodarskiej 23 lutego, data ta jednak wydaje się 

mocno wątpliwa zważywszy wcześniejsze doniesienia Żebrowskiego; Ch. Joppecourt, Histoire 

sommaire..., s. 49. 
28 Stanisław Tarnowski do Zbigniewa Ossolińskiego, 26 lutego 1616 r.; E. Hurmuzaki, Documen-

te, supl. 2, vol. 2, s. 396. 
29 Niestety zachowane źródła nie pozwalają ustalić, który z Tyszkiewiczów zaangażowany był  

w wojnę w Mołdawii. Ranny, prawdopodobnie nie brał udziału w ostatnim starciu Koreckiego  

w tej kampanii, dzięki czemu uniknął niewoli i dotarł szczęśliwie do Kamieńca – Kasper Pepłow-

ski do Samuela Koreckiego, 13 sierpnia 1616 r.; W. Syrokomla, Przyczynki do historyi domowej  

w Polsce…, s. 17.    
30 Ch. Joppecourt, Histoire sommaire..., s. 50. 
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Polaków i Francuzów liczący ok. tys. osób został zaatakowany pod Ștefanești 

przez przeważające siły turecko-tatarskie. Z całego oddziału uratowało się zale-

dwie 12 osób: siedmiu Polaków i pięciu Francuzów. Pozostali zginęli lub trafili 

do niewoli, wśród tych ostatnich znajdował się również dowódca korpusu fran-

cuskiego – kawaler de Montespin
31

.   

W marcu, wobec nowego ataku wojsk turecko-tatarsko-wołoskich na 

Chocim, Korecki ponownie przekroczył granicę mołdawską i ponownie zaczął 

odnosić sukcesy. Warto też jednak przy tej okazji wspomnieć, że często powta-

rzany w literaturze polskiej za Zdzisławem Spieralskim
32

 przebieg działań 

zbrojnych prowadzonych przez Koreckiego wiosną i latem 1616 r. jest sprzecz-

ny z większością źródeł, a także fachową literaturą inną niż polska. Wydaje się 

mało prawdopodobne, by bitwa pod Chocimiem, datowana przez Spieralskiego 

na 2 marca, mogła mieć miejsce na początku tego miesiąca, książę Samuel nie 

miałby kiedy zebrać wojska. Joppecourt pisze o końcu miesiąca marca. Stani-

sław Tarnowski, dopiero w dniu 2 kwietnia donosił o ataku wojsk Tomszy na 

obozy kozackie za Dniestrem w pobliżu Chocimia. Inna rzecz, że wiadomości  

z Mołdawii docierały czasem z dużym opóźnieniem. Tarnowski wspomniał  

o zniszczeniu jednego z dwóch obozów kozackich, dopiero interwencja w obro-

nie drugiego obozu przyniosła Koreckiemu sukces
33

. Możliwe jednak, że infor-

macje Tarnowskiego na temat zniszczenia obozu kozackiego były w istocie znie-

kształconym echem wspomnianej już bitwy pod Ştefaneşti. Sam Samuel Korecki 

przedstawił później wysłanie przodem Kozaków, jako swój manewr taktyczny
34

.  

Po sukcesie pod Chocimiem rzucił się książę w pościg za Tomszą i Radu 

Mihnią aż do Wołoszczyzny, docierając do Buzău i rozpuszczając zagony do 

Jałomicy. Skłonił tym hospodara wołoskiego do zawarcia porozumienia i wza-

jemnej wymiany jeńców
35

.  

W rezultacie działań prowadzonych przez Koreckiego Aleksander po-

nownie zasiadł na tronie w Jassach
36

. Wraz z nim znów przybyła do stolicy 

Mołdawii jego matka i siostra. Korecki nalegał na szybki ślub z siostrą hospoda-

ra i był oczywiście dobrze widzianym kandydatem na jej męża, hospodarowa 

jednak radziła z tym poczekać z powodu wielkiego postu. Niecierpliwy i zako-

chany książę Samuel zwrócił się wówczas do patriarchy (a może raczej metropo-

lity), który przybył razem z nimi z Chocimia, o dyspensę, którą otrzymał. Jego 

                                                 
31 Ch. Joppecourt, Histoire sommaire..., s. 50. 
32 Z. Spieralski, Awantury mołdawskie, Warszawa 1967, s. 164. 
33 Stanisław Tarnowski do Zbigniewa Ossolińskiego, 2 kwietnia 1616 r.; E. Hurmuzaki, Documen-

te, supl. 2, vol. 2, s. 398. 
34 S. Korecki do szlachty 6 maja 1616 r.; BR 12, s. 136 v., druk: I. Corfus, Documente... Secolele 

al XVI-lea şi al XVII-lea, s. 230.  
35 S. Korecki do szlachty 6 maja 1616 r.; BR 12, s. 136 v., druk: I. Corfus, Documente... Secolele 

al XVI-lea şi al XVII-lea, s. 231. 
36 Gábor Bethlen donosił o tych sukcesach Polaków dopiero 25 kwietnia, dlatego bardziej prawdo-

podobna wydaje się data z końca marca – G. Bethlen do A. Dóczy, 25 kwietnia 1616 r.; A. Veress, 

Documente, vol. IX, s. 79.    
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ślub z Katarzyną Mohylanką miał więc miejsce w jedną z marcowych niedziel 

przed 31 marca starego stylu, bo tego dnia przypadały prawosławne święta wiel-

kanocne. Według kalendarza gregoriańskiego prawosławna Wielkanoc była 10 

kwietnia. Ślub Koreckiego miał się odbyć dokładnie 12 dni po jego zwycięstwie 

nad Turkami, a więc prawdopodobnie 27 marca lub 3 kwietnia 1616 r.
37

. Uro-

czystości weselne miały jednak zostać zakłócone atakiem Tomszy i spaleniem 

licznych domów w Jassach
38

.  

Wydawało się już, że nastąpi stabilizacja, w istocie jednak utrzymanie 

Aleksandra na tronie zależało od armii. Ta jednak, nie zyskawszy spodziewa-

nych łupów rychło zaczęła topnieć, tym bardziej, że król Zygmunt III i hetman 

Żółkiewski zmuszeni byli zareagować na skargę posła tureckiego i surowo zaka-

zali udziału w wyprawie mołdawskiej. Przyjaciele zapewniali wprawdzie ks. 

Samuela o przychylności króla, przychylny wydawał się także kanclerz, Feliks 

Kryski
39

, nikt jednak nie odważył się powiedzieć tego głośno. Rzeczpospolita 

wyraźnie odcięła się od całej sprawy, a poseł polski w Stambule oficjalnie zwró-

cił się do sułtana o mianowanie hospodarem mołdawskim Gabriela Mohyły
40

.   

W dodatku w Mołdawii zaczęły się bunty, jak np. w Orhei, który stłumio-

no siłą
41

. Korecki, chyba niezbyt rozsądnie, po stłumieniu buntu zdecydował się 

też podjąć działania ofensywne. Efektem tego był atak na Białogród, który przy-

niósł połowiczny sukces (bez dział nie można było myśleć o zdobyciu twierdzy), 

a pociągnął znaczne straty w ludziach
42

. Zupełnie nieprawdopodobne wydaje się 

natomiast starcie, a nawet podobno zupełne pobicie Stefana Tomszy pod Bende-

rami 12 czerwca 1616 r., o którym pisał Zdzisław Spieralski
43

. Informacji na ten 

temat nie ma ani u Joppecourta, ani w korespondencji. Tomsza nie mógł znaj-

dować się wówczas w tej okolicy, cofał się, bowiem, w kierunku Wołoszczyzny 

i w czasie, gdy Korecki prowadził działania nad Dniestrem, znajdował się wraz 

z Radu Mihnią w wołoskim Buzău, a może nawet już w Braile nad Dunajem
44

.  

Do samego Buzău gonił go pułkownik Trojanowski z tysięcznym oddziałem 

wojska. Rozbił on 1,5-tysięczny oddział Tatarów towarzyszący hospodarom 

skłaniając obydwu do ucieczki. Radu Mihnea pospieszył do Nikopola na spotka-

nie wojsk tureckich, Stefan Tomsza natomiast udał się do Braiły, gdzie wkrótce 

                                                 
37 Joppecourt, s. 56. Ş.S. Gorovei proponuje datę 7 kwietnia (wg kalendarza juliańskiego, co 

oznaczałoby 17 kwietnia) – Ş.S. Gorovei, Doamna Elisabeta Movilă. Contribuţii pentru o biogra-

fie nescrisă [w:] Movileştii. Istorie şi spiritualitate moldovenească, vol. 2, Sucevita 2006, s. 297. 

W takim wypadku jednak dyspensa dostojnika kościelnego, zezwalająca na ślub w Wielkim Poście 

byłaby zupełnie zbędna. Niewątpliwie też przez określenie „deuxjeme” nie należy rozumieć ani 2 dni 

(jak słusznie kwestionuje Ş.S. Gorovei), ani 20 dni (jak przetłumaczono w edycji źródła), ale 12 dni.   
38 Ch. Joppecourt, Histoire sommaire..., s. 56. 
39 F. Kryski do Aleksandra Mohyły i F. Kryski do S. Koreckiego, 23 lipca 1616 r.; W. Syrokomla, 

Przyczynki do historyi domowej w Polsce…, s. 8–9.  
40 Awizy z Wenecji, 9 lipca 1616 r.; A. Veress, Documente, vol. IX, s. 110. 
41 Ch. Joppecourt, Histoire sommaire..., s. 62. 
42 Tamże. 
43 Z. Spieralski, Awantury mołdawskie…, s. 164. 
44 Ch. Joppecourt, Histoire sommaire..., s. 62. 
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przybył czausz z informacją, że został „mazułowany” i ma pod strażą zostać 

przewieziony do Stambułu
45

. Niewątpliwie musiało to nastąpić w końcu czerw-

ca, gdyż 25 tegoż miesiąca głównodowodzący sił tureckich, Iskender – pasza, 

przyjmowany przez Radu Mihnię w Târgovişte, uroczyście poinformował go  

o mianowaniu hospodarem mołdawskim
46

.  

Prawdziwa ofensywa turecka ruszyła w końcu czerwca 1616 r. Była do-

skonale przygotowana. „Przyjaciele” w Turcji zapewniali Aleksandra, że istnieje 

szansa na akceptację jego rządów przez sułtana i na dworze mołdawskim istotnie 

w to uwierzono. Na dwór sułtana udała się liczna grupa bojarów (25–30 osób)  

z prośbą o mianowanie Aleksandra
47

. Nadzieje na porozumienie stwarzał też 

zupełnie nieszczerze hospodar wołoski, Radu Mihnea, a także, jako pia deside-

ria, książę siedmiogrodzki, Gábor Bethlen
48

. Była to jednak zasłona dymna, za 

którą kryły się poważne przygotowania zbrojne. Książę siedmiogrodzki pisał  

o 100 tys. armii przygotowanej przez Turków i 40–50 tys. armii tatarskiej
49

. Inne 

doniesienia podają znacznie mniejsze liczby dwa razy po 20 tys. wojska turec-

kiego i 40 tys. Tatarów. Joppecourt podaje 20 tys. wojska tureckiego nie licząc 

Tatarów i to wydaje się najbardziej prawdopodobne. Według tegoż źródła Radu 

Mihnea miał zmobilizować ogromną, jak na możliwości Wołoszczyzny, armię 

liczącą 10 tys. żołnierzy
50

. Do tego dodać należy zobowiązane do udziału  

w wyprawie oddziały siedmiogrodzkie.  

Siły, jakie zmobilizowali Turcy, były nieproporcjonalnie duże w porów-

naniu z wojskiem Aleksandra Mohyły, przypominało to strzelanie z armaty do… 

myszy. Reprezentacyjne stroje i cały oddział orkiestry wojskowej grającej na 

różnych instrumentach, zdają się wskazywać, że chodziło tu także o zbrojną 

demonstrację, mającą odstraszyć Rzeczpospolitą i pozostałych pretendentów do 

tronów państw wasalnych Turcji: Radu Şerbana, Jerzego Hommonaia i Gabriela 

Mohyłę. Ten ostatni, postanowił w końcu zawalczyć o tron wołoski, pojechał 

nawet na Wołoszczyznę i był wielce zaskoczony, że mianowano tam hospoda-

rem nieposiadającego żadnego poparcia politycznego Aleksandra Iliaşa. Jeszcze 

bardziej zaskoczona była Elżbieta Mohyłowa, która spodziewała się nominacji 

tureckiej na hospodarstwo mołdawskie dla Aleksandra. Sytuacja jej syna i całej 

jej rodziny stała się niezmiernie trudna. Wojska, którym dysponował Korecki do 

                                                 
45 Ch. Joppecourt, Histoire sommaire..., s. 63–64. O dymisji Tomszy oraz wywiezieniu go do 

Stambułu wiedziano w Jassach 17 lipca – Aleksander Mohyła do G. Bethlena; K. Szábó, Bethlen 

Gábor fejedelem politikai levelezése, s. 718 i Samuel Korecki do Simona Pécsi, Jassy 17 lipca 

1616 r.; tamże, s. 719.   
46 Ch. Joppecourt, Histoire sommaire..., s. 64–65. 
47 G. Bethlen do F. Rhédei, 22 czerwca 1616 r.; S. Szilágyi, Bethlen Gábor fejedelem kiadatlan  

politikai levelei, s. 60. 
48  „Z jakiego ja postępku koliguję, że Betleem [!] Gabor swemi listami ułapić chciał hospodara 

Imci i W. X. Mość, a tymczasem gotowali swoją potęgę, żeby swemi ludźmi wpuścili do Wołoch 

którego baszę.” – pisał Kasper Pepłowski w swym liście do S. Koreckiego z 13 czerwca 1616 r.; 

W. Syrokomla, Przyczynki do historyi domowej w Polsce…, s. 21.       
49 Gábor Bethlen do komitatów siedmiogrodzkich; A. Veress, Documente, vol. IX, s. 81. 
50 Ch. Joppecourt, Histoire sommaire..., s. 65. 
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lipca już znacznie ubyło. Wobec zakazu hetmana Żółkiewskiego i wezwania do 

powrotu opuścili Koreckiego Kozacy. Opuścił swego hospodara również główny 

dowódca wojsk Aleksandra Mohyły, Costea Băcioc, który z 2 tys. konnicy prze-

szedł na stronę Radu Mihnii
51

. Toteż wobec nowego ataku tatarsko-tureckiego 

Aleksander Mohyła i jego poplecznicy znaleźli się w matni. Do Polski nie mogli 

się wycofać, ani wzmocnić sił, gdyż wszystkie drogi odwrotu zostały opanowa-

ne przez nieprzyjaciela
52

. Czując zagrożenie pozostali jeszcze żołnierze poczęli 

gwałtownie domagać się natychmiastowej wypłaty żołdu. W dniu 25 lipca 

awangarda oddziałów Radu Mihnii stanęła pod Jassami. Doradcy hospodara 

Aleksandra zdecydowali wycofanie się z Jass w stronę Chocimia. Pod samymi 

Jassami jednak oddziały towarzyszące hospodarowi zostały zaatakowane przez 

Tatarów. W potyczce z nimi zginął na miejscu trafiony strzałą Jerzy Potocki, 

brat późniejszego hetmana Stanisława „Rewery” Potockiego
53

.  

Korecki z częścią armii znajdował się w pewnej odległości od głównych 

sił w okolicach Cotnari. Tam został zaskoczony przez przeważające siły tatar-

sko-tureckie. Po ciężkiej walce, w czasie której zadał nieprzyjacielowi duże 

straty, zdołał się wycofać i dołączyć do obozu Aleksandra, jednak z 2,5 tys. żoł-

nierzy pozostało mu zaledwie 25. Ciężko ranny, postrzelony strzałami w krzyż  

i w udo, znalazł się pod opieką małżonki, o czym francuski kronikarz tak pisał:  
 

ukochana jego małżonka... była tak zatroskana jego ranami, że zapomniała o eks-

tremalnej sytuacji, w jakiej się znalazła wobec zmniejszenia liczby wojska, nie 

można sobie wyobrazić prawdziwszej miłości niż ta, którą żywiło jedno do dru-

giego, miłości, która zdawała się jeszcze umacniać przez nieszczęścia i kłopoty, 

jakie ich dotykały54. 
 

Obecność kobiet, żony i teściowej, w wyjątkowo niebezpiecznej sytuacji 

ganiła matka Samuela Koreckiego, doradzając odesłanie ich do Polski:  
 

Domnę tę odeszlij do Polski, niech tam przy tobie nie będzie, gdyż słyszę, iż siła jest 

na przeszkodzie; żona też twa co tam czynić ma w wojsku z tobą? Czy nie lepiej jej 

jechać do domu, a tu spokojnie mieszkać. Kiedy by było spokojno, to insza, ale  

w takich niebezpiecznościach, co mają białe głowy czynić? Wiem, że pomocy żad-

nej nie masz z nich, a zawady gwałt, abo nie daj Boże kiedy w jakim gwałcie jako 

ten orszak prowadzić będzie… i sobie może ich i dla ochrony zostawować. Rozka-

zuję i proszę odeszli żonę do domu i domna mogłaby z nią jechać55.  
 

                                                 
51 Ch. Joppecourt, Histoire sommaire..., s. 67. 
52 A. Sieniawski do S. Koreckiego, 22 lipca 1616 r.; W. Syrokomla, Przyczynki do historyi domo-

wej w Polsce…, s. 14.   
53 Ch. Joppecourt, s. 67–68. O śmierci brata Jerzego donosił królowi 12 sierpnia Stanisław Potocki 

prosząc o wieś po nim, o czym pisze S. Pepłowski do S. Koreckiego, 13 sierpnia 1616 r.; W. Sy-

rokomla, Przyczynki do historyi domowej w Polsce…, s. 17. Wydawca listu mylnie informował, że 

wiadomość o śmierci Jerzego Potockiego nie sprawdziła się.  
54 Ch. Joppecourt, Histoire sommaire..., s. 70–71.  
55 A. Korecka do S. Koreckiego, 03 sierpnia 1616 r.; W. Syrokomla, Przyczynki do historyi domo-

wej w Polsce…, s. 16. 
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List jej, pisany 3 sierpnia, może być świadectwem matczynego przeczucia 

tej przezornej i twardej kobiety, jaką była Anna Korecka, niestety napisany zo-

stał zbyt późno i nie mógł już dotrzeć do adresata.   

Samuel Korecki z Aleksandrem Mohyłą, żoną i teściową został zaatako-

wany w połowie drogi między Cotnari a Botoșani, co później Miron Costin zi-

dentyfikował, jako Dracşani w okręgu Hârlau nad Seretem
56

 (a nie w odległej  

o ok. 100 km okolicy Sasowego Rogu nad Prutem, jak pisał Zdzisław Spieralski, 

a za nim powtarzają to liczni polscy historycy). W pewnym sensie obydwa te 

miejsca mogą wydawać się dość podobne, w dużej części oblane przez wodę:  

w Sasowym Rogu przez załom Prutu, w Dracşani przez Seret i dwa położone 

blisko siebie wielkie jeziora. Obydwa miejsca znakomite do obrony i fatalne  

w przypadku konieczności opuszczenia placu boju i ucieczki.    

W nocy z 2 na 3 sierpnia
57

 obóz Mohyłów został zaatakowany przez woj-

ska tureckie Iskendera paszy, wołoskie Radu Mihnii, siedmiogrodzkie oraz Tata-

rów. Polacy zawiązali tabor, jednak przewaga przeciwnika była zbyt duża. Czę-

ści wojska z Tyszkiewiczem udało się przebić przez oddziały nieprzyjaciela  

i szczęśliwie dotrzeć do Kamieńca, mimo odniesionych ran
58

. Ciężko ranny 

wcześniej Korecki nie mógł podjąć podobnej próby. Mimo rozpaczliwej obrony 

obóz został zdobyty. Wszyscy członkowie rodziny hospodarskiej dostali się do 

niewoli, a wraz z nimi również książę Samuel. Jedyne, co można było zrobić, to 

próbować ukryć swą tożsamość, nakładając proste szaty. Zabieg ten okazał się 

jednak bezcelowy, gdyż ostatecznie został on rozpoznany, podobnie jak hospo-

darowa i jej synowie. Wraz z teściową i szwagrami Korecki przewieziony został 

do Stambułu. W odróżnieniu od hospodarowej Elżbiety, która by uniknąć wię-

zienia, a może i śmierci, wraz z synami zgodziła się na przyjęcie islamu, książę 

Samuel zdecydowanie oparł się naciskom i został uwięziony w jednej z twierdz 

nad Bosforem w pewnej odległości od Stambułu, być może Rumeli Hisar.  

Księżna Katarzyna, podobnie jak małżonek, w krytycznej sytuacji prze-

brała się w proste szaty. Trafiła jednak nie do niewoli tureckiej, lecz tatarskiej  

i została wraz z wieloma innymi niewolnikami wywieziona do Białogrodu. Tam 

nierozpoznana trafiła do domu pewnego Tatara, jako służąca. Joppecourt pisał 

bardzo wiele na temat jej przygód w niewoli, jednak w odróżnieniu od informa-

cji dotyczących przebiegu działań wojennych w Mołdawii, realna podstawa tych 

opisów jest bardzo trudna do zweryfikowania. Będąc w zaawansowanej ciąży, 

Katarzyna miała w niewoli urodzić syna Teodora i wraz z synkiem zostać wy-

kupiona przez brata Samuela, Karola, za 3 tys. cekinów
59

. Jednak poza świadec-

twem Joppecourta nie mamy żadnego innego śladu istnienia owego Teodora,  

                                                 
56 M. Costin, Latopis…, s. 124–125. 
57 Starcie najczęściej datowane jest na 13 sierpnia (3 starego stylu), Joppecourt datuje je dopiero 

na 23 sierpnia. Jednak niektórzy jego uczestnicy, jak Tyszkiewicz, już 5 sierpnia dotarli do Ka-

mieńca Podolskiego, niewątpliwie bitwa musiała mieć miejsce 3 sierpnia.  
58 Ch. Joppecourt, Histoire sommaire..., s. 73–74; S. Pepłowski do S. Koreckiego, 13 sierpnia 1616 r.  

– W. Syrokomla, Przyczynki do historyi domowej w Polsce…, s. 18. 
59 Ch. Joppecourt, Histoire sommaire..., s. 113.  
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w każdym razie nie było już go przy życiu w chwili śmierci Katarzyny Korec-

kiej w listopadzie 1618 r.
60

. Kronikarz turecki, Ibrahim Pecevi, podaje, że piękna 

księżna wykupiona została za 30 tys. kuruszy, ale przed wyjazdem z Białogrodu 

została zgwałcona przez swojego właściciela i po powrocie urodziła dwie córki 

bliźniaczki
61

. Możliwe, że jedną z nich była urodzona we wrześniu 1618 r. Anna 

Korecka, jedyna spadkobierczyni Samuela Koreckiego, który jednak nie mógł 

być jej biologicznym ojcem, nie mógł bowiem spotkać się ze swą małżonką 

wcześniej niż latem tegoż roku
62

.  

Wobec tego, że Turcy odmówili przyjęcia okupu za Samuela Koreckiego, 

jedynym sposobem wydostania się z więzienia była ucieczka. Pomocy udzielili 

mu Francuzi i greckie duchowieństwo. W dniu 23 lub 24 listopada 1617 r. zszedł 

on z wieży po sznurze dostarczonym przez pomocników z zewnątrz i wydostał 

się z twierdzy do miasta. Intensywne poszukiwania przeczekał w domu owego 

duchownego i dopiero po dwóch miesiącach, przebrany w szaty mnicha  

i z paszportem od greckiego patriarchy udał się w dalszą podróż.  Przez wyspy 

greckie dotarł do Neapolu, a stamtąd do Rzymu, gdzie przeszedł na katolicyzm  

i 18 maja 1618 r. został przyjęty przez papieża Pawła V
63

.  Wstąpił też wówczas 

do Milicji Chrześcijańskiej, założonej przez Karola Gonzagę de Nevers (ojca 

późniejszej królowej polskiej Ludwiki Marii), mającej na celu prowadzenie wal-

ki z Turkami. Z Karolem Gonzagą utrzymywał później kontakt listowny.  

Do kraju książę Samuel powrócił przez Wiedeń na przełomie czerwca  

i lipca 1618 r. Nie spotkały go żadne przykre konsekwencje z tytułu samowol-

nych działań politycznych w Mołdawii, niemniej dalsze jego losy określić moż-

na jako tragiczne. Uznał za swoje dziecko urodzoną wkrótce przez małżonkę 

córkę Annę, ale miesiąc z okładem po urodzeniu tego dziecka ukochana Kata-

rzyna odeszła z tego świata. Po Mohyłach pozostały spory o majętność Uście, na 

której on sam zresztą miał również zapisaną przez Elżbietę Mohyłową sumę 

                                                 
60 P. Gorczyn, Żałosnego a mężnego z światem pożegnania Jeymości Jaśnie Oświeconey Pani 

Katarzyny księżney Koreckiey Jegomości Pana Hieremiego Mohiłowicza, wielkiego hospodara 

Wołoskiego, córki a kochanej małżonki Jegomości JOnego Pana P. Samuela książęcia na Korcu 

wizerunk. Ze swemi osobliwemi przy żałobie pociechami dialogiem wystawiony, przez Piotra 

Gorczyna w Roku Pańskim 1618, w Krakowie Basili Skalski drukował [1618]. Autor zwraca się 

wyłącznie do córki Katarzyny – Anny. 
61 Ibrahim Pecevi, Tarih [w:] Cronici turceşti privind ţările române, ed. M. Guboglu, M. Mehmet, 

vol. 1: Sec. XV-mijlocul sec. XVII, București 1966, s. 317.  
62 P. Gorczyn, Poean, to iest, wdzięczne pienie Kamoen Sarmatckich, na szczęśliwe zwrócenie  

J. O. Pana J. Mci Pana Samuela Xiążęcia na Korcu Koreckiego przez Piotra Gorczyna uczynione, 

dnia siódmego Lipca w Roku Panskim 1618, b.m. i b.r. 1618. 
63 Sprawa ucieczki Samuela Koreckiego z tureckiej twierdzy to problem na oddzielne studium. Tu 

tylko sygnalizujemy, że istnieje kilka wersji opisu ucieczki bardziej lub mniej ubarwionych. Szer-

szą wersję od Ch. Joppecourta dał Abraham Bzowski w tomie XV „Annalium ecclesiasticorum”, 

jako dygresję pod rokiem 1368, co obszernie skomentował Z. Komarnicki: Z. Komarnicki, Legen-

da o ucieczce Samuela Koreckiego z niewoli tureckiej, „Biblioteka Warszawska” 1856, t. 1,  

s. 179–188. Bzowski powoływał się na opowiadanie samego Koreckiego, z którym istotnie mógł 

spotkać się w Rzymie. Niewątpliwie jednak duchowny ubrał informacje uzyskane od Koreckiego 

w religijną szatę, a sam Korecki też nie był człowiekiem pozbawionym fantazji.  
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80 tys. zł, żal do hetmana Stanisława Żółkiewskiego i szczera nienawiść do Tur-

ków. Dwa lata po powrocie z tureckiej niewoli żołnierska powinność ponownie 

zawiodła go do Mołdawii, tym razem nie tylko za aprobatą, ale pod rozkazami 

Żółkiewskiego, by bronić Gaspara Grazzianiego, habsburskiego agenta na tronie 

hospodarskim, który nie tylko nie gwarantował pokoju, ale ewidentnie sprowo-

kował wojnę. Falstart starego hetmana zakończył się klęską na wielką skalę  

i ponowną niewolą Samuela Koreckiego, z której nie miał już żywy powrócić. 

W Polsce w czasach współczesnych kampania mołdawska z lat 1615 

–1616 postrzegana jest negatywnie z kilku względów: 
 

 ze względu za uznanie jej za „awanturniczą”, negatywnie wpływającą na stosunki pol-

sko-tureckie i potępioną przez mocno wyidealizowaną w polskiej historiografii i trady-

cji postać hetmana Stanisława Żółkiewskiego; 

 ze względu na jej tragiczny finał. 
 

Faktyczny przebieg tej wyprawy był jednak dotychczas w Polsce niemal 

nieznany, a wewnętrzny i międzynarodowy kontekst także słabo zbadany.  

O dwuznacznościach związanych z „awanturniczym” charakterem działań Ko-

reckiego wspominaliśmy już wielokrotnie. Wiele ówczesnych osobistości pre-

zentowało zupełnie inne zdanie na użytek publiczny, a inne prywatnie. Działania 

księcia Samuela w Mołdawii traktowano często jako czyn patriotyczny i życzo-

no mu sukcesów. Kanclerz Feliks Kryski w listach zapewniał o swej przychyl-

ności, a na Sejmie grzmiał przeciw „swawolnemu wejściu do Wołoch”
64

. Jedno-

znacznie przeciw wojnie prowadzonej przez Koreckiego wypowiadał się kilka-

krotnie Stanisław Żółkiewski
65

. Dziś z perspektywy jego wypowiedzi wydają się 

świadectwem rozwagi i rozsądku, jednak wówczas za tymi mądrymi wypowie-

dziami kryło się poparcie dla konkurencyjnej linii Mohyłów, o czym wiedziano, 

dlatego też hetman nie był w pełni wiarygodny. Jego działania, tak na polu woj-

skowym, jak i dyplomatycznym znacznie przyczyniły się do klęski Koreckiego, 

a poparcie dla Gabriela Mohyły okazało się ostatecznie później, po rzeczywi-

stym jego osadzeniu na tronie wołoskim w 1619 r., zupełnym niewypałem.  

Wypada zadać pytanie czy Aleksander Mohyła miał szansę utrzymania się 

na tronie. Odpowiedź nie może być jednoznaczna. Nie pozyskał nigdy poparcia 

w Porcie Ottomańskiej, jednak w siedemnastym stuleciu kilkakrotnie zdarzały 

się wypadki ostatecznej akceptacji niechcianych przez Turcję wasali, Maciej 

Basarab czy Jerzy Rakoczy są tego ewidentnym przykładem. Wkrótce zresztą po 

śmierci Ahmeda I państwo osmańskie czekały poważne wstrząsy, a liczne zmia-

ny wśród urzędników tureckich też mogły stworzyć niejedną szansę dla Alek-

sandra, zwłaszcza, jeśli znalazłaby się odpowiednia gotówka na poparcie. Poli-

tyka Mołdawii z czasów Aleksandra wydaje się dość wyważona (starania o do-

bre stosunki z Siedmiogrodem, odmowa poparcia rewolty na Wołoszczyźnie, 

                                                 
64 Mowa Feliksa Kryskiego na Sejmie, 27 kwietnia 1616 r.; E. Hurmuzaki, Documente, supl. 2, 

vol. 2, s. 399–407 
65 Stanisław Żółkiewski do senatorów i szlachty, 25 lipca 1616 r.; E. Hurmuzaki, Documente, supl. 

2, vol. 2, s. 414–415. 
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usilne starania o akceptację turecką, bardzo dyskretna współpraca z pretenden-

tem wołoskim Radu Șerbanem), nastawiona raczej na poszukiwanie przyjaciół 

niż konfliktów. Z drugiej strony jednak sprzeczności wśród potencjalnych so-

juszników i nie mniejsza aktywność wrogów oraz konkurentów uniemożliwiły 

wyciągnięcie realnych korzyści z tej polityki.  

Utrzymując przez ponad 7 miesięcy Aleksandra na tronie mołdawskim 

bez jakiejkolwiek pomocy z zewnątrz, czy to militarnej, czy to dyplomatycznej, 

Samuel Korecki dokonał nie lada wyczynu. Pokazał wielki talent wojskowy  

i odwagę na pograniczu szaleństwa, jednak skuteczną. Musiał też jednak podej-

mować działania polityczne, a tu nie mógł poszczycić się sukcesami. Rzeczpo-

spolita skazała go na klęskę nie tylko odcinając się (co zrozumiałe), ale przede 

wszystkim torpedując (co niezrozumiałe) jego działania. Trudno oczywiście dziś 

powiedzieć, czy Korecki zdołałby utrzymać Mołdawię, gdyby miał możliwość 

uzupełniania sił, niemniej jednak, poświęcając rzeczywistego sojusznika Alek-

sandra Mohyłę i Koreckiego na ołtarzu zachowania dobrych stosunków z Impe-

rium Osmańskim, Rzeczpospolita dobrowolnie oddała to, co miała praktycznie 

w ręku, na rzecz iluzji, która się nie sprawdziła. Trwałego pokoju z Turcją to nie 

zapewniło, a oddało ostatecznie imperium osmańskiemu inicjatywę polityczną  

w hospodarstwie mołdawskim, niwecząc zdobycze polityczne uzyskane przez 

Jana Zamoyskiego w końcu XVI stulecia. 
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Kilka uwag na temat współpracy Oddziału II SGWP  
z organami policji w zwalczaniu szpiegostwa  

 

 
tworzenie państwa polskiego jesienią 1918 r., po 123 latach niewoli, 

było wydarzeniem niezwykłym. Odrodzona Rzeczpospolita musiała 

rozwiązywać wiele istotnych problemów. Priorytetem było ustalenie 

korzystnych granic państwa. Należy podkreślić, że obrona kraju przed wrogimi 

wpływami obcych wywiadów miała szczególne znaczenie. Tworzenie struktur 

obronnych odbywało się w trudnych warunkach. Powstanie Oddziału II Sztabu 

Generalnego/Głównego (dalej: SG) Wojska Polskiego (dalej: WP) poprzedziła 

działalność placówek służb specjalnych, których podstawowe zadania, pomimo 

licznych przemian organizacyjnych, nie uległy istotnym zmianom
1
. 

Współpraca kontrwywiadu z organami, które podlegały ministrowi spraw 

wewnętrznych miała istotne znaczenie w kontekście zwalczania szpiegostwa. 

Już w okresie poprzedzającym utworzenie scentralizowanej służby Policji Pań-

stwowej (dale: PP) z jednolitym organem kontrwywiadu politycznego, funkcjo-

nowały, niezależnie od siebie, organizacje zajmujące się działaniami o charakte-

rze defensywnym. W sierpniu 1920 r. ustalono ustrój organów defensywy poli-

cyjnej. Utworzono jej odrębny pion, nazwany Wywiadem IV D, który miał swo-

je ogniwa organizacyjne w strukturach PP. Agentury Wydziału IV D prowadziły 

przede wszystkim działania o charakterze operacyjnym wobec osób podejrza-

nych o działalność szpiegowską lub wywrotową. Agentury tworzono w miej-

scowościach gdzie występowało zagrożenie bezpieczeństwa
2
. 

W marcu 1921 r. minister spraw wojskowych gen. Kazimierz Sosnkowski 

ustalił zakres działalności placówek kontrwywiadu i wywiadu wojskowego  

w warunkach pokoju, co wiązało się z przekazaniem niektórych kompetencji 

służby informacyjno-defensywnej organom cywilnym tj. policji oraz administra-

cji politycznej. W 1922 r. określono zasady współpracy Oddziału II z formacją 

PP. Należy podkreślić, że defensywa polityczna była istotnym podmiotem  

w walce z działalnością antypaństwową. Zwiększał się jej stan kadrowy. Prze-

prowadzono także zmiany organizacyjne ekspozytur i agentur Wydziału IV D
3
. 

Mimo ustalenia ogólnych zasad współdziałania organów kontrwywiadu  

z PP zauważa się pewne mankamenty, które mogły sprzyjać dowolnej interpre-

                                                 
1 A. Pepłoński, Wywiad polski na ZSRR 1921–1939, Warszawa 1996, s. 14. 
2 A. Misiuk, Służby specjalne II Rzeczypospolitej, Warszawa 1998, s. 156–161. 
3 Tamże. 
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tacji obowiązujących przepisów. W instrukcji dotyczącej tego typu współdziała-

nia zaznaczono, że:  
 

sprawy, w które wchodzą osoby cywilne łącznie z wojskowymi, prowadzone są 

przez Ekspozytury Wydziału IV D, w porozumieniu z odpowiednimi władzami 

wojskowymi.  
 

Komenda Główna PP tak wyjaśniała ten problem:  
 

Ponieważ we wszelkie sprawy szpiegowskie wojskowe z samej natury rzeczy wmie-

szane są osoby bądź to wojskowe, bądź też pracujące w instytucjach wojskowych…, 

które to osoby podlegają ustawom i przepisom wojskowym, jak również  

z uwagi na to, że organa wojskowe posiadające fachowe wiadomości kompetentne 

są w sprawach ekspertyzy odnośnie do działań czy zamierzeń szpiegowskich Eks-

pozytury we wszelkich sprawach wspomnianej natury winne są działać wspólnie  

z powołanymi organami wojskowymi, zawiadamiając natychmiast odnośne oddzia-

ły DOK [Dowództwa Okręgu Korpusu – H.Ć.] o ujęciu szpiega względnie o wykry-

ciu działań szpiegowskich i w dalszym prowadzeniu sprawy kierować się dyrekty-

wami lub wskazówkami kompetentnych… organów wojskowych4. 
 

W centrali Oddziału II SG podkreślano znaczenie współpracy z organami 

podlegającymi resortowi spraw wewnętrznych w zakresie zabezpieczenia kraju 

przed wpływami szpiegostwa
5
. Problem ten łączył się z elementami zagrożenia 

przed dywersją i agitacją komunistyczną. W tym kontekście współpraca polega-

ła na przekazywaniu informacji dotyczących sytuacji wewnętrznej, uzgadnianiu 

wspólnych działań w celu udoskonalenia pracy organów bezpieczeństwa, pomo-

cy placówkom wojskowym w zwalczaniu szpiegostwa i wymianie doświadczeń 

w tym zakresie. Resort sprawiedliwości dostrzegał potrzebę zmian w strukturze 

organizacyjnej służb specjalnych oraz w zakresie współpracy. Postulowano, by 

zwalczaniem szpiegostwa zajęły się organy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 

(dalej: MSW). Przeciw takim zmianom był Oddział II SG. Obce służby wywia-

dowcze skupiały swą uwagę na rozpoznaniu polskiego potencjału wojskowego, 

a zatem walka z nimi mogła być prowadzona tylko przez organy wojskowe. 

Ponadto jednym z istotnych fragmentów działań kontrwywiadowczych było 

inspirowanie obcego wywiadu, którego skuteczność była uzależniona od korela-

cji wojskowych działań operacyjnych. Kontrwywiad wojskowy posiadał zorga-

nizowane sieci agenturalne w oddziałach oraz instytucjach wojskowych. Przeka-

zanie ich zadań placówkom resortu spraw wewnętrznych nie było możliwe. 

Władze wojskowe uważały, że resort spraw wewnętrznych powinien zająć się 

koordynacją działalności wywiadu płytkiego, prowadzonego przez jednostki 

administracyjne starostwa i policję graniczną. Oddział II SG zawarł z MSW 

porozumienie w sprawie współpracy w myśl którego organy tego resortu, pro-

wadzące wywiad płytki, zostały zobowiązane do przekazywania zdobytych in-

formacji ekspozyturom wojskowym. Efekty pracy tych placówek nie były za-

                                                 
4 Centralne Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (CA MSW), sygn. 266. t. 3A-7, k. 78, 

Rozkaz Okręgowej Komendy Policji Państwowej w Krakowie, z lutego 1922 r.  
5 CA MSW, sygn. 282, t. 68, k. 239–243, Pismo p.o szefa Wydziału Wywiadowczego mjr.  

T. Trapszo do szefa Oddziału II SG, z 5 grudnia 1923 r. 
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dowalające. Duży wpływ na taki stan wywierał brak koordynacji działań MSW  

i Ministerstwa Skarbu z agendami Oddziału II SG
6
. 

Resorty spraw wojskowych, wewnętrznych i skarbu ustaliły w 1924 r. za-

sady współpracy z organami administracji państwowej oraz celnymi w zakresie 

służby wywiadowczej i kontrwywiadowczej
7
.  Organy PP zostały zobowiązane 

do udzielania ekspozyturom podległym Oddziałowi II SG wszechstronnej po-

mocy. Na żądanie ekspozytur miały wykonywać następujące zadania: 
 

1. Uskuteczniać wywiady policyjne wobec osób, przebywających na terenie kraju 

stale lub czasowo… 

2. Zarządzać obserwację lub inwigilację osób, co do których Oddział II SG, jego 

Ekspozytury lub DOK dostarczą materiału obciążającego... 

3. Rozciągnąć obserwację i dozór policyjny nad wywiadowcami wojskowymi  

w czasie ich pobytu na terenie kraju w wypadkach zażądania tego przez Oddział II 

SG, jego ekspozytury i DOK... 

4. Powiadamiać właściwe DOK o każdym wypadku natrafienia na ślad lub wy-

krycie szpiegostwa wojskowego i żądać wskazówek, względnie współdziałania od 

oficerów Oddziału II SG jako rzeczoznawców w prowadzeniu dochodzeń  

w sprawach o szpiegostwo… 

5. Zgodnie z postanowieniami Ustawy postępowania karnego i przepisami..., na 

formalne żądanie Oddziału II SG, Ekspozytur... przedsięwzięcie czynności egze-

kutywnych w toku dochodzenia w stosunku do osób cywilnych, podlegających 

właściwości sądów cywilnych, względnie orzecznictwu władz administracyjnych 

w wypadku dostarczenia jej dowodów, względnie poszlak obciążających. 

6. Udzielać upoważnionym organom wojskowym do wglądu... aktów zawie-

rających materiały w sprawach, związanych ze szpiegostwem wojskowym... 

7. Oddawać w miarę możliwości do dyspozycji Oddziału II SG, Ekspozytur...,  

w wyjątkowo ważnych wypadkach na każdorazowe odpowiednio umotywowane 

żądanie wywiadowców politycznych, agentów i funkcjonariuszów policyjnych dla 

wykonania specjalnego… 

8. Zaopatrywać Oddział II SG, Ekspozytury..., w materiał ewidencyjny i inwigila-

cyjny, dotyczący... szpiegostwa, zdrady stanu, agitacji przeciwpaństwowej  

i przewrotowej, jak również bezpieczeństwa ogólnego i informacji politycznych... 

9. Dostarczyć do najbliższych Ekspozytur Oddziału II SG celem przesłuchania  

w sprawach wojskowych dezerterów z armii obcych... Po przesłuchaniu osoby te 

winny być oddane do dyspozycji władz administracyjnych. 

10. Starać się o uzyskanie wiadomości natury wojskowej od ludzi przekracza-

jących granicę. Wiadomości te winny być przekazywane bezpośrednio i jak naj-

szybciej Ekspozyturze Oddziału II SG w formie otrzymanej bez zmian i komenta-

rzy, jedynie z dokładnym określeniem źródła.... Ekspozytury udzielają swojej 

oceny z zakresu służby informacyjnej organom Policji Państwowej, Starostwom  

i Województwom... 

11. Przesyłać do Oddziału II SG, względnie Ekspozytur Oddziału II wszelkie 

kwestionariusze państw obcych, dowody osobiste lub paszporty wystawione przez 

władze obce… 

                                                 
6 Tamże. 
7 CA MSW, sygn. 291, t. 152, k. 1–2, Zasady współdziałania i współpracy władz oraz organów 

MSW i Min. Skarbu z wojskową służbą wywiadowczą, Opracowanie Sztabu Generalnego 

MSWojsk., z marca 1924 r. 
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12. Udzielać wszelkich ułatwień oficerom wywiadowczym Ekspozytur Oddziału 

II SG8. 
 

Na uwagę zasługują wytyczne SG dotyczące współpracy z organami poli-

cyjnymi oraz celnymi. Były one zobowiązane do realizacji następujących zadań: 
 

Ekspozyturom Oddziału II SG, DOK i upoważnionym przez nie oficerom udzie-

lać wszelkich wyjaśnień, dotyczących służby granicznej, punktów przejś-

ciowych... niezależnie od komunikowania drogą służbową władzom administra-

cyjnym, bezpośrednio przesyłać Ekspozyturom Oddziału II SG wiadomości, do-

tyczące militarnych zmian i ruchów sąsiedniego granicznego państwa. Podawać 

do wiadomości Ekspozytur na ich życzenie… bliższe dane, dotyczące osób nada-

jących się do użycia jako wywiadowcy i informatorzy. Współpracować w służbie 

kontrwywiadowczej, celem unieszkodliwienia i sparaliżowania działalności 

szpiegowskiej9. 
 

Kierownik Samodzielnego Referatu Informacyjnego (SRI) Dowództwa 

Okręgu Korpusu VIII podkreślał znaczenie współdziałania władz wojskowych  

z organami administracji państwowej. Referat zlecał oficerom informacyjnym 

określanie zakresu współpracy oraz wzajemnych kontaktów o charakterze pry-

watnym kierownictwa danego garnizonu ze starostą, burmistrzem, inspektorem 

szkolnym, a także naczelnikiem władz leśnych (o ile znajdował się w garnizo-

nie). Referat interesował się także współpracą komendantów garnizonów z or-

ganizacjami paramilitarnymi
10

. 

Ekspozytury zachodnie, zajmujące się rozpracowywaniem wywiadu nie-

mieckiego w 1927 r., oceniały współpracę z organami podległymi resortowi 

spraw wewnętrznych jako poprawną, mimo istniejących sprzeczności. Niewąt-

pliwie jedną z istotnych przyczyn takiego stanu była różnica w zakresie wyszko-

lenia i umiejętności technicznych. Policja była niezbyt dobrze wyszkolona  

i wykorzystywała często prymitywne metody pracy. W okresie współdziałania 

dochodziło na tym tle do zadrażnień, które wpływały negatywnie na efektyw-

ność działań. Jednak nie wszędzie panowały złe stosunki. Niektóre Samodzielne 

Referaty Informacyjne DOK oceniały pozytywnie współpracę z organami poli-

cji
11

. Na obszarze DOK VIII współpraca służby informacyjnej z policją oraz 

innymi organami bezpieczeństwa w II poł. lat 20. pozostawiała wiele do życze-

nia. W związku z tym władze wojskowe opracowały wytyczne, które miały 

przyczynić się do poprawy efektów pracy
12

. W 1929 r. komendant wojewódzki 

policji w Toruniu przypomniał szefom podległych jednostek zasady współpracy 

z wojskowymi organami wywiadu i kontrwywiadu:  

                                                 
8 Tamże, Instrukcja do okólnika MSW nr 1, k. 6–9. 
9 Tamże, k. 10. 
10 CA MSW, sygn. 269, k. 5–6, Pismo kier. SRI DOK VIII do oficera informacyjnego garnizonu  

w Bydgoszczy, z 2 grudnia 1927 r. 
11 CA MSW, sygn. 278, t. 37, k. 7, Opracowanie szefa SG w sprawie oceny działań kontrwywiadu 

za 1927 r., z 20 kwietnia 1928 r. 
12 CA MSW, sygn. 269, t. 5, k. 73–75, Rozkaz wykonawczy organizacji służby informacyjnej na 

terenie OK. VIII, z 1929 r. 
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Sztab Generalny dla przygotowania i wykonania swego zadania obrony Państwa 

posiadać musi jak najpełniejsze... wiadomości o wszystkich tych dziedzinach ży-

cia państw obcych, które z punktu widzenia militarnego pozwalają poznać  

i ocenić ich sytuację wojskowo-polityczną, organizację, siły i środki, jakimi pań-

stwa te rozporządzają..., ich wartość moralną i materialną. Dane, jakie drogą stu-

diów i poszukiwań zbiera Sztab Generalny, są tym czynnikiem, który wpływa na 

ugruntowanie postanowień i realizowanie wysiłków koniecznych dla zorganizo-

wania obrony i zabezpieczenia całości granic.  
 

Podkreślił także znaczenie współpracy:  
 

W interesie wszystkich władz i organów Państwa leży współdziałanie i udzielanie 

w granicach obowiązujących ustaw i przepisów prawnych jak największego po-

parcia i ułatwienia... organom wyższych dowództw w ich działalności... Policja 

Państwowa obowiązana jest do udzielania poparcia i ułatwień… organom woj-

skowej służby informacyjnej13.  
 

Komendant wojewódzki policji w Toruniu podkreślał, że nie wszyscy kie-

rownicy jednostek terenowych znają podstawowe zasady współpracy z wojsko-

wymi służbami specjalnymi. Pewne zdziwienie wywołuje fakt, że osoby odpo-

wiedzialne za nadzór nad współpracą w tak ważnym zakresie, jakim było bez-

pieczeństwo kraju, nie znały jej podstawowych mechanizmów. Należy także 

uwzględnić, że minęło 5 lat od czasu, gdy zostały opracowane zasady współpra-

cy ministerstw: spraw wewnętrznych, spraw wojskowych i skarbu w omawia-

nym zakresie. Kwestie współpracy policji z organami podległymi Oddziałowi II 

SG były omawiane na wielu naradach. Na uwagę zasługuje wystąpienie naczel-

nika Wydziału Śledczego Komendy Głównej PP, mjr. Bałabana, na spotkaniu  

z kierownikami SRI oraz przedstawicielami Oddziału II SG
14

. Wystąpienie do-

tyczyło różnorodnych aspektów stosunków władz policyjnych z centralą i tere-

nowymi organami Oddziału II. Wymowny był apel majora o nadzór kontrwy-

wiadu wojskowego nad oficerami i szeregowymi PP, szczególnie z obszarów 

pogranicza niemieckiego, gdzie wielu z nich nie ukrywało sympatii do Niem-

ców. Wypowiedź oficera Komendy Głównej PP stawiała go raczej w roli petenta 

niż partnera władz wojskowych. Znaczenie wojska po przewrocie majowym 

było wyraźnie zauważalne w stosunkach z policją.   

SRI były także obarczone zadaniami, które miały niewiele wspólnego ze 

zdobywaniem wiadomości o przeciwniku i ochroną przed szpiegostwem. Jeśli 

uwzględnimy, że przy DOK funkcjonowało 5–6 oficerów SRI, to można przy-

puszczać, że działalność kontrwywiadowcza była zaniedbywana. Przekazanie na 

początku lat 20. przez Oddział II agend tzw. defensywy politycznej organom 

MSW nie zostało do końca zrealizowane, a władze bezpieczeństwa nie mogły 

                                                 
13 CA MSW, sygn. 291, t. 153, k. 1–3, Pismo komendanta wojewódzkiego policji w Toruniu do 

komendantów powiatów i miast Policji Państwowej woj. pomorskiego, z 13 kwietnia 1929 r. 
14 W. Kozaczuk, Bitwa o tajemnice. Służby wywiadowcze Polski i Rzeszy Niemieckiej 1922–1939, 

Warszawa 1978r, s. 293–301. 
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się skutecznie przeciwstawić działalności antypaństwowej
15

. Organy Oddziału 

II, skupione w ogniwach zajmujących się sprawami narodowościowymi oraz 

komunistycznymi, współpracowały z policją w zwalczaniu opozycji i działalno-

ści lewicowej.  

Interesujące są wywody Oddziału II dotyczące jakości współpracy agen-

tów kontrwywiadu z PP w zakresie zwalczania szpiegostwa:  
 

Policja winna śledzić za przejawami roboty szpiegowskiej i w razie odkrycia śla-

du lub uchwycenia nici tej roboty, alarmować kontrwywiad i przekazywać spra-

wy. Samej nie rwać się do wyników. Jeśli idzie o przekazywanie spraw szpiegow-

skich, to są one bardzo rzadkie..., Policja odkrywa ich niewiele, i to przeważnie 

wówczas, kiedy robota sama pcha się w ręce. O wyśledzeniu roboty szpiegow-

skiej lepiej nie mówić. Policja winna prowadzić na żądanie kontrwywiadu drobne 

obserwacje osób wskazanych, znajdujących się na jej terenie, udzielać opinii  

o wskazanych osobach, wreszcie w zakresie ruchu wywrotowego w wojsku, ko-

munikować wszelkie posiadane informacje i materiały o pracy żołnierzy w partii 

komunistycznej... By jednak współpracę... z organami Policji Państwowej pchnąć 

na odpowiednie tory kierownik kontrwywiadu w terenie winien jak najczęściej 

osobiście kontaktować się z wymienionymi w dyskusjach, poruszać i podkreślać 

ważność kontrwywiadu, nie zadrażniając jednak nigdy ambicji własnej panów staro-

stów czy też odnośnych kierowników organów Policji Państwowej16.  
 

Prezydent Rzeczypospolitej Ignacy Mościcki na początku 1928 r., rozsze-

rzył uprawnienia wojewodów
17

. Koordynowali oni działalność administracji 

cywilnej w zakresie ochrony państwa, rozpatrywanej w kontekście potrzeb woj-

ska. Kompetencje administracji ogólnej, którą kierował wojewoda, były rozległe 

i wkraczały w sferę zainteresowania wielu resortów. W rozporządzeniu prezy-

denta Rzeczypospolitej Polskiej z 22 marca 1928 r., o postępowaniu administra-

cyjnym w artykule 4 czytamy:  
 

władze administracji ogólnej są kompetentne ilekroć nie da się ustalić, jaka inna 

władza jest właściwa lub gdy obowiązujące przepisy przewidują właściwość 

władz nieistniejących, a nie można ustalić, kto posiada te uprawnienia.  
 

W rzeczywistości bardzo duży obszar władzy państwowej należał do wo-

jewodów i starostów
18

. 

 Wojewodowie realizowali swe kompetencje w zakresie bezpieczeństwa 

pośrednictwem za pośrednictwem Wydziałów Bezpieczeństwa, przekształco-

nych w 1934 r., w Wydziały Społeczno-Polityczne. Podlegały im organy PP  

w dziedzinie utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Wojewodowie 

decydowali o sprawach dotyczących obrony interesów państwa, zaopatrzenia  

i użycia oddziałów wojska w okresie wystąpień rewolucyjnych bądź innych 

zaburzeń, dyslokacji organów PP, wprowadzania i odwoływania stanu wyjątko-

                                                 
15 CA MSW, sygn. 278, t. 32, k. 2–15, Współpraca kontrwywiadu z władzami cywilnej admini-

stracji państwowej i organizacjami ideowymi, Opracowanie z 12 lipca 1934 r. 
16 Tamże.  
17 R. Hausner, Pierwsze dwudziestolecie administracji spraw wewnętrznych, Warszawa 1939,  

s. 88–92. 
18 F. Dwojak, Władze bezpieczeństwa w Polsce w latach 1926–1939, Warszawa 1964, s. 31–41. 
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wego. Starostowie posiadali duże uprawnienia w zakresie bezpieczeństwa. 

Utrzymywali oni kontakty z ludnością, rozstrzygali wiele spraw. Władza staro-

stów była rozległa. W związku z tym w istotnym stopniu wywierali oni wpływ 

na kształtowanie się nastrojów w społeczeństwie. Odpowiadali również za stan 

bezpieczeństwa powiatu przed naczelnikiem Wydziału Społeczno-Politycznego 

Urzędu Wojewódzkiego i wojewodą, a niejednokrotnie bezpośrednio przed mi-

nistrem spraw wewnętrznych. W dziedzinie bezpieczeństwa starostom podlegały 

wszystkie organy państwowe i samorządowe znajdujące się w powiecie. Zagad-

nienia bezpieczeństwa odgrywały istotną rolę w sprawowaniu władzy przez staro-

stów. Dysponowali oni wywiadem politycznym i policją polityczną, tzw. Defą, co 

umożliwiało im odpowiednie rozpoznanie. Byli przełożonymi PP na obszarze 

powiatu i dysponowali jej siłami według swego uznania. Wykorzystywali także 

zorganizowaną sieć konfidentów. Władze centralne oraz wojewódzkie przywią-

zywały duże znaczenie do działalności starostów w zakresie bezpieczeństwa
19

.  

Urzędy Wojewódzkie posiadały statuty organizacyjne i precyzyjne po-

działy czynności. Szczególne znaczenie odgrywał wydział bezpieczeństwa, zaj-

mujący się sprawami politycznymi, bezpieczeństwa, porządku publicznego  

i narodowościowymi. Wydział był podzielony na dwa lub trzy oddziały. Na 

uwagę zasługuje oddział bezpieczeństwa, w którym ewidencjonowano między 

innymi działalność szpiegowską. Tam też analizowano dokumenty dotyczące 

walki z wpływami obcych wywiadów, informacje dotyczące zagrożenia bezpie-

czeństwa, porządku publicznego oraz zwalczania nielegalnych organizacji
20

. 

Współdziałanie placówek Oddziału II z organami administracji państwowej było 

określone szczegółowo w instrukcjach, zatwierdzanych przez władze wojewó-

dzkie. W 1929 r., posterunki oficerskie „Bigu”, w ramach współpracy, starały 

się o pomoc władz w zakresie: typowania kandydatów do działań specjalnych, 

informowania o osobach podejrzanych o współpracę z wywiadem niemieckim, 

wydawania paszportów i przepustek granicznych oraz wynajmowania mieszkań 

do celów specjalnych. Aby uniknąć niepotrzebnej rywalizacji między kierowni-

kami posterunków oficerskich w zakresie wykorzystania informacji pochodzą-

cych od starostw i policji, ustalono podział zadań polskiego pasa przygraniczne-

go między posterunki
21

.  

Władze wojskowe starały się doskonalić wszelkie formy współpracy dzia-

łania z innymi organami bezpieczeństwa, aby skutecznie zwalczać szpiegostwo. 

Współpraca ulegała zmianie. Niektóre zadania jednostek policji, przejęły organy 

administracji państwowej. 
 

                                                 
19  CA MSW, sygn. 278, t. 32, k. 5–7, Współpraca kontrwywiadu z władzami cywilnej administra-

cji państwowej…  
20 CA MSW, sygn. 292, t. z-1, k. 39, Organizacja służby bezpieczeństwa. Stosunek władz admini-

stracji ogólnej i policji do władz wojskowych, z 1 marca 1934 r. 
21 CA MSW, sygn. 291, t. 153, k. 15–16, Wytyczne kierownika „Bigu”, Instrukcja współpracy 

posterunków oficerskich z władzami administracyjnymi, z 11 maja 1929 r. 
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To, co w okólniku ciążyło na policji, dziś ciąży na władzy administracji ogólnej, 

to też wszelkie kontaktowanie się odnośnych władz wojskowych nie posiadają-

cych egzekutywy – tj. nieupoważnionych przez specjalne ustawy i rozporządzenia 

do prowadzenia dochodzeń karnych i ścigania przestępstw — powinno się odby-

wać na poziomie drugiej instancji, tj. w wojewódzkich wydziałach, mianowicie  

w osobach naczelników wydziałów bezpieczeństwa lub wyznaczonych przez nich 

referentów. Nie wyklucza to kontaktowania się z poszczególnymi funkcjonariu-

szami policji... Samodzielny Referat Informacyjny kontaktuje się z wojewódzkim 

naczelnikiem wydziału bezpieczeństwa, podczas gdy placówki w sprawach lokal-

nych danego powiatu zwracają się do referatu bezpieczeństwa danego starostwa. 

Brak przymusu formalnego w sprawie załatwiania żądań Samodzielnych Refera-

tów Informacyjnych skierowanych bezpośrednio do organów policji w zakresie 

prowadzonych dochodzeń karnych i ścigania przestępstw... zostały usunięte przez 

zarządzenia Wydziału Bezpieczeństwa MSW, wydane policji śledczej i policji 

mundurowej. Wyjaśniają one, że obowiązek ten wypływa z istoty współpracy. Za-

sadniczo SRI powinny zwracać się do władz administracji ogólnej, jeżeli jednak 

zwrócą się bezpośrednio do organów policji, to policja ma obowiązek uważać to 

za wypadek, w którym zwłoka zagraża niebezpieczeństwem22.  
 

Z materiałów źródłowych dowiadujemy się, że policjanci popełniali wiele 

podstawowych błędów. Dla przykładu w meldunkach dotyczących spraw szpie-

gostwa nie podawano wymaganych danych personalnych delikwentów, co 

uniemożliwiało wykonywanie stosownych czynności. Naruszano zasady kompe-

tencji. Materiały operacyjne trafiały do osób, które nie powinny znać ich treści. 

Podobnych spraw było więcej. Świadczyły o lekceważącym stosunku niektórych 

pracowników policji czy nawet komendantów jednostek terenowych i braku 

zrozumienia znaczenia współpracy z organami Oddziału II SG
23

. Szef toruńskiej 

policji w styczniu 1935 r. wytyczył podległym organom dokładny zakres zadań 

realizowanych w ramach współpracy z agendami Oddziału II. Plan działań miał 

wyeliminować błędy policji i przynieść wymierne korzyści. Obejmował on kil-

kanaście zakresów tematycznych. Zostały omówione zagadnienia dotyczące:  
 

legitymowania na punktach granicznych, wykonywania poleceń oficerów wywia-

du, prowadzenia płytkiego wywiadu w III Rzeszy, obserwacji urzędników nie-

mieckich przebywających na terytorium polskim, kontroli samochodów tranzyto-

wych, współpracy funkcjonariuszy policji z organami policji kryminalnej  

w Gdańsku24.  
 

Działalność informacyjna PP, mimo pewnych sukcesów, wzbudzała wiele 

zastrzeżeń ze strony władz administracyjnych. Przeprowadzane kontrole ujaw-

niały uchybienia. Podejmowano różnorodne przedsięwzięcia by poprawić sku-

                                                 
22 CA MSW, sygn. 292, t. z-1, k. 44–46, Organizacja służby bezpieczeństwa. Kooperacja władz 

administracji ogólnej policji z władzami wojskowymi w sprawie zwalczania szpiegostwa, z marca 

1934 r. 
23 CA MSW, sygn. 291, t. 196, k. 1–2, Wytyczne komendanta wojewódzkiego policji w Toruniu  

w sprawie współpracy z władzami wywiadu wojskowego, z lutego 1933 r.  
24 CA MSW, sygn. 291, t. 168, k. 1–3, Zakres współpracy organów Policji Państwowej z władza-

mi wywiadu wojskowego, Opracowanie Komendy Wojewódzkiej Policji w Toruniu z 2 stycznia 

1935 r. 
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teczność działań
25

. Policjantów wykorzystywano między innymi do obserwacji 

osób odwiedzających Polskę, podejrzanych o działalność szpiegowską, choć 

rezultaty ich działań były niejednokrotnie niezadawalające.  

Niezwykle istotnym problemem było przygotowanie organów bezpie-

czeństwa do obrony kraju, rozpatrywane w kontekście współpracy. W marcu 

1928 r. przystąpiono do nowelizacji rozporządzenia prezydenta Rzeczypospoli-

tej o PP
26

. W rozdziale IV przedstawiono współdziałanie policji w sprawach 

obrony państwa, zawarte w ramach 4 artykułów. Oto treść art.28:  
 

W razie częściowej lub całkowitej mobilizacji albo w innych wypadkach,  

w których ze względu na interes obrony państwa Rada Ministrów uzna to za ko-

nieczne, Policja Państwowa z chwilą ogłoszenia mobilizacji, względnie do dnia 

wskazanego uchwałą Rady Ministrów, staje się z mocy samego prawa częścią sił 

zbrojnych państwa i wchodzi w jej skład jako wojskowy korpus służby bezpie-

czeństwa27.  
 

Rozporządzenie opracowano bez konsultacji z SG i dlatego nie zostało 

zaakceptowane przez ten organ. Do współpracy nad nowelizacją rozporządzenia 

upoważniono Departament Sprawiedliwości MSWojsk, który we wrześniu 1931 r., 

zorganizował konferencję poświęconą tej problematyce. Jednak przedstawiciele 

niektórych biur resortu spraw wojskowych nie wyrazili zgody, by policjanci 

otrzymywali stopnie wojskowe oraz korzystali z uprawnień przysługujących 

żołnierzom zawodowym. W marcu 1932 r. Departament Sprawiedliwości opra-

cował projekt zmiany rozporządzenia, uwzględniając postulaty SG. W czasie 

narady, zorganizowanej w sierpniu 1932 r., omawiano zagadnienia dotyczące 

zadań policji w przypadku mobilizacji. Wyłoniły się trudności w uregulowaniu 

kwestii związanych z militaryzacją policji. W 1933 r. szef Departamentu Spra-

wiedliwości, gen. Stanisław Burhardt-Bukacki, zaproponował przeprowadzenie 

nowelizacji ustawy o policji, tak by można było tę formację traktować jako 

część składową wojska. Uzyskał on poparcie SG, którego przedstawiciel ujął to 

zagadnienie następująco:  
 

W razie mob. tworzy się z Policji Państwowej wojskowy korpus bezpieczeństwa, 

oficerowie i szeregowi policji otrzymują w wojskowym korpusie bezpieczeństwa 

stopnie wojskowe czasu wojny. Rezerwiści przydzieleni jako uzupełnienie Policji 

Państwowej zatrzymują swe stopnie posiadane w rezerwie. Wojskowy korpus bez-

pieczeństwa otrzymuje umundurowanie Policji Państwowej czasu pokojowego28.  
 

Minister spraw wewnętrznych w październiku 1934 r. wysunął zastrzeże-

nie dotyczące postanowień regulujących współdziałanie PP w sprawach obrony 

państwa. Uważał, że władze wojskowe powinny zweryfikować swe stanowisko 

w tej kwestii. W listopadzie 1934 r. szef SG zadecydował by: 

                                                 
25 Patrz: A. Pepłoński, Kontrwywiad II Rzeczypospolitej, Warszawa 2002, s. 83–84. 
26 CA MSW, sygn. 292, t. z-1, k. 35–40, Referat w sprawie nowelizacji rozporządzenia Prezydenta 

RP, z 6 marca 1928r., o Policji Państwowej. 
27 Tamże, k. 35–36. 
28 Tamże, k. 38. 
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nowelizację obowiązującej ustawy o Policji Państwowej przeprowadzić w sposób 

usuwający z niej wszystkie postanowienia, które określają stosunek policji do 

wojska w czasie pokoju lub stanowią podstawę prawną do przeprowadzenia mili-

taryzacji Policji Państwowej w czasie mob29.  
 

W okresie zagrożenia wojennego ze strony III Rzeszy w 1939 r. podjęto 

działania, których celem było dostosowanie zadań resortu spraw wewnętrznych  

i policji do zmieniającej się sytuacji politycznej. Uwzględniono konsekwencje 

wprowadzenia stanu wyjątkowego, mobilizacji i ewakuacji ludności z zagrożo-

nych obszarów
30

. W maju 1939 r. opracowano wytyczne dotyczące współdziała-

nia policji z wojskiem i Strażą Graniczną na wypadek zagrożenia wojennego. 

Poczynania policji były skorelowane z działaniami wojska, choć nie przewidy-

wano, by formacja policyjna była aktywnie wykorzystywana do działań bojo-

wych. Jej zadaniem była  
 

służba mająca na celu ułatwienie wojsku wykonanie jego celów przez stworzenie 

na bliższych i dalszych tyłach warunków bezpieczeństwa, co oznacza tak służbę 

porządkową w miejscowościach i na drogach, jak i usuwanie elementu podejrza-

nego i przeszkadzającego wojsku. Na służbę policyjną w tym wypadku składać się 

będzie zwykła służba bezpieczeństwa i specjalne zadania, dyktowane sytuacją, jak 

zaostrzenie wywiadu… ingerencja w stosunku do ludności cywilnej31.     
 

Cechą charakterystyczną działalności organów policyjnych była różno-

rodność realizowanych przez nie zadań
32

. Do zwalczania szpiegostwa angażo-

wano funkcjonariuszy policji politycznej, służby śledczej, a także mundurowej. 

Współpracę tajnych ogniw Oddziału II z organami policji trudno ocenić jedno-

znacznie. Policja wspierała działalność kontrwywiadowczą, mimo popełnianych 

błędów. Współdziałanie było potrzebne i przynosiło określone efekty. 

 

 

                                                 
29 Tamże, k. 40. 
30 A. Pepłoński, dz. cyt., s.87. 
31 Archiwum Państwowe w Katowicach, Policja Województwa Śląskiego, sygn. 493, k. 81–87, 

Instrukcja o współdziałaniu policji z wojskiem i Strażą Graniczną na terenie operacyjnym. 
32 A. Pepłoński, dz. cyt., s. 87. 
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„Cud Wisły” 1920 r. w ocenie polskich ugrupowań politycznych 
 

 

oczątki II Rzeczypospolitej naznaczone były wojnami z wszystkimi 

prawie sąsiadami. Chodziło w nich o kształt granic. Wojna Polski  

z Rosją Radziecką tym różniła się od pozostałych, że walczono nie 

tylko o granice, ale byt państwa. Rezultat zmagań oznaczał utrwalenie niepodle-

głości lub przekształcenie kraju w małą republikę radziecką. Utworzona z nicze-

go armia polska odnosiła w 1919 r. ogromne sukcesy na polu walki. W 1920 r. 

wódz naczelny Józef Piłsudski wsparł orężnie ukraińskie aspiracje niepodległo-

ściowe. Armia polska i ukraińska zajęły Kijów. Propagowanej przez lewicę nie-

podległościową myśli federacyjnej realne kształty nadawał naczelnik państwa  

i armia. Na skutek kontrofensywy radzieckiej, 10 czerwca armia polska wycofa-

ła się z Kijowa. W początkach lipca zaś z bramy smoleńskiej ruszył czerwcowy 

najazd, który w połowie sierpnia dotarł do bram Warszawy i tutaj nastąpiło prze-

silenie. Bitwa warszawska była niewątpliwie „osiemnastą decydującą bitwą  

w dziejach świata”. W Polsce nazwano ją „Cudem nad Wisłą”. Wszystko są to 

rzeczy znane i wielokrotnie opisane
1
. 

Ocena tego przełomu przez polskie ugrupowania polityczne, a za nimi 

przez opinię publiczną jest też generalnie znana. Wynikała ona z ukształtowanej 

latami myśli politycznej i zbudowanych na niej orientacji. Z jednej strony naro-

dowcy, Roman Dmowski, stojący na gruncie państwa narodowego, tworzyli tzw. 

obóz inkorporacyjny. Przeciwni rozbijaniu Rosji i budowaniu na jej peryferiach 

państw narodowych, szczególnie Ukrainy oraz w nawiązaniu do historii, wielo-

narodowego państwa obejmującego ziemie byłego Wielkiego Księstwa Litew-

skiego. Obóz przeciwny, jak już wspomniałem, tworzyła głównie lewica niepod-

ległościowa, także Józef Piłsudski. Cel ich stanowiło rozbicie Rosji, zepchnięcie 

jej do granic etnograficznych i budowa pod przewodem Polski, silnego zespołu 

państw, bariery oddzielającej Rosję od Niemiec. Zatem był to obóz federacyjny
2
. 

                                                 
1 Z ogromnej ilości źródeł i literatury przedmiotu zwłaszcza patrz: J. Piłsudski, Pisma zbiorowe. 

Wydanie prac dotychczas drukiem ogłoszonych, t. 2, Warszawa 1937. W tomie tym zawarta jest 

praca Piłsudskiego, Rok 1920 oraz M. Tuchaczewskiego, Pochód za Wisłę; E.V. D’Abernon, 

Osiemnasta decydująca bitwa w dziejach świata. Pod Warszawą 1920 roku, Warszawa 1990 

(reprint); A. Przybylski, Wojna polska 1918–1921, Warszawa 1930; L. Wyszczelski, Operacja 

warszawska. Sierpień 1920, Warszawa 2005; G. Nowik, Zanim złamano „Enigmę”… rozszyfro-

wano rewolucję. Polski radiowywiad podczas wojny z bolszewicką Rosją 1918–1920, t. 2, War-

szawa 2010; A. Nowak, Polska i trzy Rosje. Studium polityki wschodniej Józefa Piłsudskiego (do 

kwietnia 1920 roku), Kraków 2001. 
2 J. Faryś, Koncepcje polskiej polityki zagranicznej 1918–1939, Warszawa 1982. 
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Sukcesy armii polskiej na wschodzie, zajęcie Kijowa, przytłumiło spory 

orientacyjne. Porażki, konflikty spotęgowały, chociaż w obliczu groźby katastro-

fy politycy i prasa przyjęli częściowo pakt o nieagresji. Zwycięstwo warszaw-

skie wznieciło emocje. Sukces, jak wiadomo, ma wielu ojców. Celem artykułu 

jest pokazanie sposobu interpretacji oraz następstw zwycięstwa, dokonanych 

przez polityków i publicystów polskiej sceny politycznej. 

Najlepsze pióro na prawicy miał Stanisław Stroński, redagował też 

„Rzeczpospolitą”, poczytny dziennik, wydawany za pieniądze Ignacego Pade-

rewskiego. Docierał więc do szerokiego kręgu odbiorców i miał znaczący 

wpływ na kształtowanie opinii publicznej. Stroński nie należał do Związku Lu-

dowo-Narodowego, ani też „Rzeczpospolita” nie była dziennikiem endeckim. 

Na jej łamach propagowana była jednak myśl narodowa. Ponadto Strońskiemu 

przypisuje się autorstwo określenia „Cudu nad Wisłą”, popularnemu wówczas  

i dzisiaj, na trwałe związanego z bitwą warszawską
3
. W pierwszych dramatycz-

nych dniach zmagań przed Radzyminem napisał artykuł pt. „O cud Wisły”,  

w którym porównywał obronę Paryża w 1914 r., z walkami pod Warszawą.  

I tam i tutaj o dalszym cofaniu mowy być nie mogło. Tam stał się cud Marny, 

tutaj będzie cud Warszawy
4
. 

Ideę cudu rozwijał dalej po pierwszych sukcesach wojsk polskich. Pisał, że 

po 8-dniowym nabożeństwie zarządzonym przez gen. Józefa Hallera stał się cud, 

„a ten cud, to był wysiłek woli narodu, który zrozumiał, że lekkomyślność w za-

mierzeniach i niedbałość w urządzeniach doprowadziły go na skraj przepaści”. 

Wówczas nastąpił zwrot w polityce wewnętrznej i zagranicznej. Rząd 

jedności narodowej pod przewodnictwem Wincentego Witosa przystąpił gorli-

wie do naprawy zabagnionych spraw wojskowych. Wielki udział w tej pracy 

miały zagraniczne misje wojskowe, szczególnie zaś gen. Maxime Weygand. 

Miejsce „lekkomyślnej samodzielności” w polityce zagranicznej zajęła ścisła 

współpraca ze Sprzymierzonymi
5
. 

W kolejnych artykułach Stroński dawał wykładnię przyczyn dramatycznej 

sytuacji w lipcu i pierwszej połowie sierpnia. Źródeł doszukiwał się w tych si-

łach, które osłabiając autorytet Sejmu i rządu samowolnie zdecydowały o wy-

prawie kijowskiej. Czytelnym adresatem uwag był Józef Piłsudski i lewica. 
 

Teraz – pisał – nie czas upajać się zwycięstwem lecz w pokorze, w poczuciu po-

pełnionych win i błędów, z myślą o nauce na przyszłość, zastanawiać się będzie-

my nad tem, co nas uratowało z tamtych błędów.  
 

                                                 
3 Patrz: J. Faryś, „O cud Wisły”. Stanisław Stroński wobec wojny polsko-radzieckiej 1920 roku 

[w:] Od najazdów pogańskich dotąd są państwa Waszej Królewskiej Mości spokojne… Studia 

ofiarowane w siedemdziesiątą rocznicę urodzin profesorowi Karolowi Olejnikowi, red. Z. Pilar-

czyk i M. Franz, Toruń 2008, s. 302–310. 
4 „Rzeczpospolita” z 14 sierpnia 1920 r. wydanie poranne (dalej: wyd. p.). 
5 S. Stroński, Wierna rzeka, „Rzeczpospolita” z 21 sierpnia1920 r. wyd. p. 
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Zasługi sukcesu przypisywał przede wszystkim Witosowi, dowódcy obrony 

Warszawy gen. Hallerowi oraz gen. Weygandowi
6
. Taka tonacja utrzymana była 

w kolejnych artykułach. Zwycięstwo militarne, przejście od obrony do ataku wy-

nikała z pomocy „nieocenionej wartości… twórczego umysłu wielkiego wodza, 

jakim jest jenerał Weygand”, dobrze współpracujący z gen. Tadeuszem Rozwa-

dowskim. Plan polskich działań, według Strońskiego, polegał na silnej obronie  

I Armii oraz ataku V, dowodzonej przez gen. Władysława Sikorskiego i IV gen. 

Edwarda Śmigłego-Rydza. Nadzór ogólny i rozkazy wydawał gen. Haller. W tym 

kontekście dopiero wspomniane zostało natarcie grupy Piłsudskiego
7
. 

Eksponując dokonania gen. gen. Weyganda, Hallera, Rozwadowskiego,  

a nawet Sikorskiego i Śmigłego-Rydza, do których na co dzień odnosił się kry-

tycznie ze względu na przeszłość legionową, marginalizował rolę Piłsudskiego. 

Wpisane to zostało w reguły gry politycznej obozu narodowego. Józef Piłsudski 

był głównym przeciwnikiem obozu i personalnie Romana Dmowskiego, zatem 

w propagandzie pozbawiono go wszelkich cech charyzmatycznych, zdolności 

(poza destrukcją) i jakichkolwiek zasług. Już w połowie lipca 1920 Stroński 

pisał o piłsudczykach, że powinni „wdziać wory pokutne, sypać popiół na zielo-

ne głowy i zarzec się raz na zawsze mówienia o wojnie i polityce”
8
. Taką ocenę 

bitwy warszawskiej będzie Stroński powielał do końca II Rzeczypospolitej, tak-

że później w publicystyce emigracyjnej. 

Tak wiele uwagi poświęciłem Strońskiemu i „Rzeczypospolitej”, ponie-

waż prasa obozu narodowego często wzorowała się na mistrzu polemiki poli-

tycznej i jego argumentację powtarzała. Najbardziej miarodajny dziennik endec-

ki „Gazeta Warszawska” używał podobnych argumentów oceniając bitwę war-

szawską. W dramatycznych dniach, gdy ważyły się losy zmagań pisano: 
 

z tego co od trzech dni urzędowo nam komunikują przekonać się powinniśmy, jak 

wielkiej wagi jest kompetentne dowództwo i zarazem zrozumieć, ze Francja przez 

przysłanie nam generała Weyganda i jego pomocników okazała nam pomoc 

ogromną9.  
 

Podtekst oczywisty dotychczasowe dowództwo, a wiec Piłsudski, to igno-

rancja, kompetentne kierownictwo zapewnia Weygand. Nie trudno się domyśleć 

kogo dziennik obdarzył laurem zwycięzcy. 
 

Cała Warszawa, a nawet cała Polska wie, że plan obrony Warszawy, a raczej cały 

plan obrony Polski wygotowany został przez szefa sztabu marszałka Focha, gene-

rała Weyganda. 
 

                                                 
6 S. Stroński, Ocalenie ojczyzny, „Rzeczpospolita” z 29 sierpnia 1920 r. wyd. p. 
7 Jenerał Haller pod Warszawą, „Rzeczpospolita” z 11 września 1920 r. wyd. wieczorne (dalej: 

wyd. w.). Wybrane artykuły Strońskiego na temat bitwy warszawskiej zamieszczone zostały  

w zbiorze: S. Stroński, Pierwsze lat dziesięć 1918–1928, Lwów 1928, s. 99–132. 
8 S. Stroński, Straceńcy, „Rzeczpospolita” z 16 lipca 1920 r. wyd. p. 
9 Nieco o zgrzytach, „Gazeta Warszawska” z 17sierpnia 1920 r. 
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Autor artykułu napisał co prawda, że Weygand oficjalnie odżegnał się od 

autorstwa planu bitwy. Publicysta jednak wiedział swoje, wypowiedź generał 

kładł na karb skromności
10

. 

Józef Hłasko na łamach „Przeglądu Narodowego” oceniając dramatyczne 

dni lata 1920 r. zwrócił uwagę na zawód, który sprawiła armia. Oczywiście cho-

dziło o korpus oficerski, z podtekstem obarczającym odpowiedzialnością do-

wództwo. Zwycięstwo nie zwalnia od wyciągania wniosków i gruntownej prze-

budowy sił zbrojnych. 
 

Należy wykorzystać cenne uwagi krytyczne, sporządzone przez misję francusko 

-angielską i personalnie przez gen. Weyganda.  
 

Fascynacja Francją, zakrawająca na serwilizm, wyzierała z łamów całej 

prasy narodowej. Tutaj w „Przeglądzie Narodowym” obok armii krytykowano 

także dyplomację właśnie za brak współpracy z sąsiadami, Zachodem, w szcze-

gólności zaś z Francją, która skutkowała pełną izolacją. Hłasko pisał: 
 

wszystkie błędy naszej polityki miały swój początek w tym, że człowiek o silnej 

woli mógł, nie uciekając się nawet do żadnych specjalnie przewrotniczych, lub 

nielegalnych sposobów, kierować naszą polityką, nie licząc się z uchwałami Sej-

mu i opinią ogółu11.  
 

Bez wymieniania nazwiska, ale w sposób czytelny, tradycyjnie Piłsudskie-

go obarczał odpowiedzialnością za wszelkie nieszczęścia spadające na Polskę. 

Bardziej oględny w atakach na Piłsudskiego był „Kurier Warszawski”, 

mieszczący się także na obrzeżach obozu narodowego. Natomiast jednoznacznie 

odcinał się od pomysłów federalistycznych, które oznaczały dalszą wojnę, nie-

akceptowaną przez Zachód, a zatem prowadzoną w izolacji. Bolesław Koskow-

ski powtarzał tezę Romana Dmowskiego i innych narodowców, że idea rozbija-

nia Rosji wpycha Moskwę w objęcia Niemiec. Porozumienie niemiecko 

-rosyjskie oznacza rozbiór Polski. Wojnę zatem należy kończyć po wyzwoleniu 

wszystkich ziem polskich. Zwycięstwo nie może w żadnym wypadku oznaczać 

powrotu do samodzielnej polityki wschodniej
12

. Nie wolno, jak napisał Bohdan 

Wasiutyński ulegać „pociągowi przestrzeni”
13

. 

Najważniejsza zatem stała się sprawa pokoju. „Gazeta Warszawska” po-

nownie odwoływała się do rzekomej wypowiedzi gen. Weyganda, który podob-

no radził, aby armia prowadziła ofensywę do linii, która spełnia walory obronne, 

na niej zatrzymała działania bojowe i czekała na rozejm i pokój. Natomiast jed-

noznacznie dziennik przeciwstawiał się dalszej wojnie w imię budowy niepodle-

głej Ukrainy, czy Białorusi. Marsz w rosyjskie przestrzenie stanowił drogę do 

katastrofy
14

. Tak pisała cała prasa narodowa. Ograniczała nawet ataki na socjali-

                                                 
10 Pomyślny tydzień, „Gazeta Warszawska” z 21 sierpnia 1920 r. 
11 J. Hłasko, Po przesileniu, „Przegląd Narodowy” z sierpnia – września 1920 r.  
12 B.K.[oskowski], Tylko o własną ziemię, „Kurier Warszawski” z 18 sierpnia 1920 r. wyd. w. 
13 B. Wasiutyński, Międzynarodowe zadania Polski, „Przegląd Narodowy” z października – listo-

pada 1920 r. 
14 O rozejm i pokój, „Gazeta Warszawska” z 28 sierpnia 1920 r. 
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stów, którzy ad acta odkładali ideę federacyjną i optowali za pokojem. Nato-

miast z całą furią rzuciła się na piłsudczykowski „Naród”, który pozostał wierny 

złudzeniom federacyjnym. 

Sprawa kończenia wojny była wówczas oczywista w momencie osiągnię-

cia sensownych granic. Sprawa pokoju definitywnego nie była jednak tak jedno-

znacznie stawiana. Stroński na przykład lansował tezę „ni pokój ni wojna”. Ro-

zejm owszem. Dalsze rokowania pokojowe Polska prowadzić powinna w łącz-

ności z mocarstwami zachodnimi
15

. 

Jeżeli tutaj Stroński był pewnym wyjątkiem, to przecież nikt na prawicy 

(na lewicy również) bolszewikom nie dowierzał. Cały natomiast obóz narodowy 

dążył do zakończenia działań wojennych i zaniechania realizacji koncepcji fede-

racyjnych. Przesilenie wojny w bitwie warszawskiej, „cud nad Wisłą” sprzyjał 

budowie państwa narodowego, realizacji idei inkorporacyjnej i w tym sensie 

stanowił zwycięstwo narodowców. Także propaganda lansowana przez polity-

ków i publicystów tego obozu dała efekty. Nie mała część społeczeństwa pol-

skiego uwierzyła, że zwycięstwo nad Wisłą to zasługa gen. gen.: Weyganda, 

Rozwadowskiego, Hallera i innych, żadnego zaś udziału, poza destrukcją, nie 

miał w nim wódz naczelny, marszałek Józef Piłsudski. 

Na antypodach nurtu narodowego zawsze stali piłsudczycy. Szczególnie 

zaś widoczne to było w sierpniu 1920 r. Prasa narodowa ze szczególną zawzię-

tością atakowała „Naród”, „Kurier Poranny”, „Rząd i Wojsko”, prominentne 

tytuły piłsudczykowskie. W przełomowych dniach sierpnia, a szczególnie po 

zwycięstwie warszawskim, piłsudczycy, jako jedyni bowiem konsekwentnie 

opowiadali się za dalszą realizacją idei federalistycznej. 

W przeddzień sukcesu ofensywy warszawskiej „Naród” pisał, że „walka, 

którą toczymy, nie może zakończyć się pojednaniem”. Kompromis nie jest moż-

liwy, bo nie wolno oddać nawet kawałka ziemi polskiej.  
 

Jeśli pod naciskiem koalicji musimy prowadzić pertraktacje w Mińsku, to pro-

wadźmy je w ten sposób, abyśmy nie zdradzili samych siebie16. 
 

W dniach przełomu „Naród” też wybił w tytule, a właściwie zapożyczył 

od Strońskiego, słowo „cud”. Nieznany autor napisał słusznie  
 

nad Wisłą Polska zdobywa swoją niepodległość. Nie otrzymuje jej w podarku od 

państw europejskich, nie z traktatów i pieczęci wersalskich, ale z własnego trudu, 

własnego doświadczenia, własnych rozczarowań.  
 

Rozczarowań do postawy Zachodu, do mocarstw sprzymierzonych, które 

uchyliły się od wsparcia, a nawet działały przeciw Polsce. Na tym tle korzystnie 

odbijała się jedynie postawa Francji
17

. Jednocześnie, co oczywiste, prasa tzw. 

belwederska podkreślała zasługi Piłsudskiego. Zapewne Adam Skwarczyński, 

czołowy ideolog grupy (artykuł tym razem nie był podpisany) porównywał dzia-

                                                 
15 S. Stroński, Ni pokój ni wojna, „Rzeczpospolita” z 28 sierpnia 1920 r. 
16 Z dnia, „Naród” z 17 sierpnia 1920 r. 
17 Cud Wisły, „Naród” z 18 sierpnia 1920 r. 
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łania zbrojne 1831 i 1920 r. Toczyły się one bowiem na tym samym terenie  

i podobne były zamiary wroga. Wówczas Polacy przegrali, bo brakło wodza, 

teraz wygrali dzięki wodzowi. Gdziekolwiek na froncie zdarzył się kryzys, Pił-

sudski przejmował osobiste dowodzenie oraz całkowitą odpowiedzialność  

i zwyciężał. Jednocześnie Skwarczyński zwracał uwagę na konieczność naprawy 

błędów popełnionych w Spa przez Władysława Grabskiego. Proponował także 

dalsze rozwijanie współpracy z wszystkimi naturalnymi sojusznikami mieszka-

jącymi na terenach położonych między Bałtykiem a Morzem Czarnym, we-

wnątrz kraju zaś budowanie siły państwa na tworzeniu dobrego ustroju republiki 

ludowej pod przywództwem Józefa Piłsudskiego
18

. 

Elementy te przewijają się w dalszej ofensywie propagandowej piłsud-

czyków. W poczuciu siły w „Narodzie” pisano, że klęska bolszewików jest 

oczywista. Polska zatem powinna rozmawiać z rządem reprezentującym Rosję. 

Za tym eufemistycznym określeniem zapewne kryła się wymarzona jakaś Rosja 

„różowa” na przykład z Borysem Sawinkowem na czele. W żadnym natomiast 

wypadku – głoszono – Warszawa nie może uznać Ukrainy Radzieckiej.  
 

Jedynym przedstawicielem Ukrainy, uznanym przez rząd polski, jest ataman Pe-

tlura i jego ministrowie19.  
 

W podobnej tonacji pisał Skwarczyński. Proponował wymianę całej dele-

gacji polskiej wysłanej na rokowania pokojowe w Mińsku, ponieważ gotowa 

była pertraktować nawet z „czerwoną” Ukraina. Tymczasem 
 

nie wolno nam ani na krok odstępować od polskich celów wojny, nie wolno nam 

ani na chwilę przemilczać sprawy niepodległości Ukrainy i Białorusi. Rosja so-

wiecka musi czuć, że inaczej nie zakończy ona wojny, jak tylko wyrzekając się 

tych uroszczeń, które odziedziczyła po caracie20. 
 

Zwycięstwo nad Wisłą oznaczało, według piłsudczyków, „…dopiero je-

den rozdział naszej wojny…”. Celem jej pozostawała nadal budowa zespołu 

państw złożonego z Polski, Ukrainy, Litwy i Białorusi, który potrafi rozdzielić 

imperializm rosyjski od niemieckiego i zapewnić każdemu narodowi przyszłość 

bezpieczną
21

. Stąd gwałtowna krytyka narodowych demokratów za gotowość 

kapitulacji oraz apele do socjalistów i ludowców, aby nie wycofywać się z pro-

gramu wschodniego i rozpoczęli akcję międzynarodową na rzecz prawa do sa-

mostanowienia narodów kresowych. Skwarczyński apelował „nie czas więc 

dzisiaj ulegać nastrojom znużenia i zniechęcenia”
22

. 

Zwycięstwo w bitwie warszawskiej starali się piłsudczycy wykorzystać 

dla wzmocnienia reputacji Józefa Piłsudskiego, solidnie nadszarpniętej po nie-

powodzeniach wyprawy kijowskiej oraz odwrotu wojsk polskich znad Berezyny 

aż po Wisłę. Sukces militarny odrodził także nadzieję na urządzenie Europy 

                                                 
18 Pod osobistym kierownictwem, „Rząd i Wojsko” 22 sierpnia 1920 r. 
19 Warunki bolszewickie, „Naród” z 24 sierpnia 1920 r. 
20 A. Płomieńczyk [Skwarczyński], Wobec rokowań w Mińsku, „Rząd i Wojsko” z 29 sierpnia 1920 r. 
21 Po zwycięstwie nad Wisłą i Bugiem, „Naród” z 25 sierpnia 1920 r. 
22 A. Płomieńczyk [Skwarczyński], Polskie warunki pokoju, „Rząd i Wojsko” z 5 maja 1920 r. 
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Wschodniej według planów propagowanych od zarania niepodległości. Tym 

razem jednak piłsudczycy zostali prawie całkowicie izolowani. Ugrupowania 

federalistyczne rozumiały zmęczenie społeczeństwa wojną i ponad piękne fraze-

sy sprawiedliwego urządzenia Europy Wschodniej, przedkładały pokój. 

Szczególnie socjaliści z wielkim rozmachem rozpoczęli akcję propagan-

dową na rzecz pokoju. W czasie dramatycznych zmagań Zygmunt Kisielewski 

pisał, że bolszewicy kierując się tradycyjnym rosyjskim imperializmem pragną 

zdobyć Warszawę.  
 

Bitwa pod Warszawą jest bitwą, w której po stronie polskiej stoi prawo do wolno-

ści, po stronie rosyjskiej żądza przemocy i despotyzmu23.  
 

Nawet jednak wówczas krakowski „Naprzód” pisał, że jeśli szale wojny 

się odwrócą, co jest bardzo prawdopodobne, to trzeba szybko zawierać pokój
24

. 

Podobne stanowisko zajął Jan Maurycy Borski. Pisał:  
 

odparcie bolszewików z pod Warszawy nie tylko uratowało stolicę i kraj cały 

przed klęską najazdu, ale uchroniło Europę a być może i Amerykę od możliwości 

nowej, nieobliczalnej w następstwach wojny.  
 

Po wypędzeniu Rosjan z granic Polski należy jednak szybko dążyć do 

zawarcia pokoju
25

. 

Socjaliści doceniali znaczenie zwycięskiej bitwy warszawskiej. Doceniali 

rolę Piłsudskiego, bez jednak nadmiernej ekscytacji, bez uciekania się do pole-

mik na temat autorstwa planu, który armii polskiej dał pełne zwycięstwo. Sukces 

militarny ułatwiał rokowania pokojowe, sytuacja na froncie powodowała ustęp-

stwa radzieckie. Rokowania wreszcie mogły być prowadzone miedzy równo-

rzędnymi partnerami. Socjaliści rozpoczęli więc ofensywę pokojową. Ostro przy 

tym atakowali prasę narodową, szczególnie „Gazetę Warszawską”, za wspiera-

nie Rosji „białej” gen. Piotra Wrangla, co w konsekwencji mogło prowadzić do 

przedłużenia wojny. Polemizowali też z ideowo bliską prasą piłsudczykowską 

zwłaszcza „Narodem” i „Kurierem Porannym” za wspieranie dalszych działań 

wojennych. 

Program pokojowy socjalistów wynikał z myśli federalistycznej, którą 

zresztą współtworzyli. Domagali się więc niepodległej, zjednoczonej Polski  

w granicach etnograficznych, a także utworzenia niepodległej Litwy, Białorusi  

i Ukrainy. Rozgraniczenie między Polską a tymi państwami miało zostać zreali-

zowane zgodnie z zasadą samostanowienia ludności. Pozornie zatem program 

socjalistów nie różnił się od piłsudczykowskiego. Tyle tylko, że założone cele 

osiągnąć chcieli bez dalszej wojny, drogę rokowań pokojowych i zrywu niepod-

ległościowego samych Ukraińców i Białorusinów
26

. Postulaty prasowe poparły 

29 sierpnia, zebrane na wspólnym posiedzeniu, Centralny Komitet Wykonawczy 

                                                 
23 Z. Kisielewski, Bitwa pod Warszawą, „Robotnik” z 15 sierpnia 1920 r. 
24 W.G., Francja i Anglia wobec pokoju z Rosją, „Naród” z 16 sierpnia 1920 r. 
25 J.M. B[orski], Wojna – pokój, „Robotnik” z 20 sierpnia 1920 r. 
26 J.M. B[orski], Zagadnienia pokoju, „Robotnik” z 27 sierpnia 1920 r. 
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PPS oraz Zawiązek Polskich Posłów Socjalistycznych. W jednomyślnej uchwale 

najwyższe gremia partyjne opowiedziały się za pokojowym współżyciem narodu 

polskiego i rosyjskiego. Domagały się też, aby narody zamieszkujące ziemie 

miedzy Polską a Rosją, siłą w przeszłości wcielone do państwa rosyjskiego, 

miały prawo decydowania o swoim losie. Z zaznaczeniem wszakże, że niepod-

ległość powinna zostać osiągnięta pracą wyzwoleńczą tych narodów, bez ucie-

kania do działań wojennych
27

. 

Socjaliści niejednokrotnie w przeszłości żywili się złudzeniami. Podobnie 

było w sierpniu 1920 r. Budowa niepodległej Ukrainy, Białorusi, czy jakiegoś 

państwa na wzór dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego, realizacja idei fe-

deracyjnej, wymagała dalszej wojny. Pokój całkowicie wykluczał realizację tych 

pomysłów. Socjaliści zatem praktycznie rezygnowali z federalizmu. 

Istotną rolę w obozie belwederskim odgrywało Polskie Stronnictwo Lu-

dowe „Wyzwolenie”. Konsekwentnie wspierało federalizm. W początkach 

sierpnia 1920 r. Rada Naczelna PSL „Wyzwolenie” stwierdzała, że w istniejącej 

sytuacji Polska liczyć może jedynie na własne siły, ponieważ Zachód, a także 

Francja nie przychodzi z pomocą. Broniła Piłsudskiego przez atakami narodow-

ców i opowiadała się za niepodległością Ukrainy
28

. Zasługę zwycięstwa war-

szawskiego przypisali „Wyzwoleńcy” ludowi polskiemu, bo z niego składa się 

armia oraz Józefowi Piłsudskiemu. Te dwa czynniki stanowiły „Polski moc  

i zwycięstwo”
29

. 

Ludowcy z „Wyzwolenia” bronili Piłsudskiego przed atakami prawicy. 

Dostrzegali jednak zmęczenie społeczeństwa wojną i dlatego, chociaż bez entu-

zjazmu, opowiedzieli się za pokojem
30

. W kierownictwie PSL „Wyzwolenie” 

dominowali piłsudczycy nie dziwi zatem ocena bitwy i wodza naczelnego. Mu-

sieli jednak oni liczyć się elektoratem wiejskim, szczególnie dotkniętym skut-

kiem wojny. 

Najsilniejsze ugrupowanie chłopskie, Polskie Stronnictwo Ludowe 

„Piast”, krytycznie traktowało lewicę niepodległościową, z mniejszym zaś dy-

stansem oceniało narodową demokrację. Sukces wyprawy kijowskiej przejścio-

wo zbliżył piastowców do federalizmu. W obliczu klęski Wincenty Witos, 

przywódca „Piasta”, stanął na czele rządu jedności narodowej. Zwycięstwem 

warszawskim, według tygodnika „Piast”, nie tylko obroniła Polska swoją nie-

podległość, ale też ustrzegła świat (raczej Europę) przed wielkim kataklizmem. 

Dokonała tego własnymi siłami, przy obojętności Zachodu i wrogości Anglii. 

Jedynie Francja „wierna zawsze” pospieszyła Polsce z pomocą
31

. Armia polska 

zmiażdżyła przeciwnika. Znakomity plan bitwy, według ludowców przygotowali 

                                                 
27 „Robotnik” z 30 sierpnia 1920 r. 
28 „Wyzwolenie” z 8 sierpnia 1920 r. 
29 W godzinę chwały, „Wyzwolenie” z 29 sierpnia 1920 r. 
30 Pokój bliski, „Wyzwolenie” z 10 października 1920 r. 
31 Wojska nasze biją bolszewików, „Piast” z 22 sierpnia 1920 r. 
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dzielni generałowie polscy przy współudziale gen. Weranda. Największe jednak 

zasługi przypisali Witosowi, wokół którego skupił się cały naród
32

. 

Po zwycięstwie jednak piastowcy jednoznacznie opowiedzieli się za po-

kojem. Prasa ich pisała „niedopuszczalnym byłoby prowadzenie wojny o pół 

godziny dłużej, niż konieczna nakazuje potrzeba”. Polska bowiem szczerze po-

trzebuje rychłego pokoju. Żegnała się też z federalizmem. „Nie wolno nam się 

bawić w wyzwolenie małych narodów i tym podobne eksperymenty”. „Mamy 

myśleć tylko o sobie tylko o Polsce. Inni niech myślą o sobie sami. Zasięg zaś 

polskich aspiracji granicznych ludowcy ograniczali do terytoriów polskich, bądź 

terytoriów o „zdecydowanych wpływach polskich”
33

. 

„Piast” łatwo wyzbył się federalistycznych złudzeń i wrócił do zasady in-

korporacji. Zwycięstwo warszawskie, wykorzystał do wyeksponowania roli 

Wincentego Witosa i tym samym własnej partii. Czynnik ważny w dalszej grze 

politycznej. 

Także probelwederski „Kurier Polski”, którego sytuowano na prawicy te-

go obozu i łączono ze sferami przemysłowymi, zmienił front. „Zwycięski po-

chód armii polskiej na flanki wroga”, pisał Jan Dąbrowski, nie powinien skła-

niać do lekceważenia rokowań pokojowych. Wojna prowadzona jest po to, aby 

zakończyć ją dobrym układem pokojowym
34

. W dalszej publicystyce dziennik 

wskazywał, że Polska zapewne zrezygnuje z zamiaru wyzwolenia ludów kreso-

wych. Dotychczasowa polityka (i wojna) była sensowna i korzystna dla Polski  

i Zachodu. Zwycięstwo oznaczało trwałe oddzielenie Niemiec od Rosji. Niestety 

mocarstwom zachodnim brakło wyobraźni politycznej i działań polskich nie 

poparły. W tej sytuacji pozostaje konieczność zawarcia rychłego pokoju. Wyko-

rzystując zwycięstwo należy sięgnąć po linię graniczną zapewniająca bezpie-

czeństwo Polski, na przykład linię okopów niemieckich zbliżoną do granic  

II rozbioru Polski
35

. 

„Kurier Polski” nie reprezentował partii politycznej. Stanowił jednak 

znaczny czynnik wpływu w kręgach inteligenckich i przemysłowych. Przejście 

dziennika do obozu zwolenników rychłego pokoju skutkowało osłabieniem ze-

społu, który trwał przy federalizmie i gotów był ryzykować dalszą wojnę w imię 

budowy Ukrainy niepodległej. 

Podobnie było z konserwatystami krakowskimi. Wspierali federalizm, 

gdyż dostrzegli w nim jedyną szansę obrony polskiego stanu posiadania (mająt-

ków ziemskich) na Ukrainie, Białorusi, etc. Złudzeń pozbyli się latem 1920 r. 

Zwycięstwo warszawskie nadziei nie przywróciło. Wypowiadali się więc za 

pokojem przyznającym Polsce tereny z przewagą ludności polskiej. Tereny zaś 

położne między Rosją etnograficzną a Polską, chcieli przekazać pod kontrolę 

                                                 
32 Zwycięstwo!, „Piast” z 29 sierpnia 1920 r. 
33 Po zwycięstwie, „Piast” z 5 września 1920 r. 
34 J. D[ąbrowski], Zwycięski pochód armii polskiej na flanki wroga, „Kurier Polski” z 17 sierpnia 1920 r. 
35 J. D[ąbrowski], W sprawie granic wschodnich, „Kurier Polski” z 27 sierpnia 1920 r. 
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międzynarodową na przykład Ligi Narodów
36

. Jednocześnie konserwatywny 

krakowski „Czas”, dziennik reprezentujący wówczas najwyższy poziom wśród 

prasy polskiej, bronił Piłsudskiego, ale także Ignacego Daszyńskiego, lidera 

socjalistów i wicepremiera oraz innych działaczy tej orientacji przed atakami 

narodowców. Uznał tego typu akcję za szkodliwą dla Polski
37

. 

Konserwatystów krakowskich cechowała zawsze rozwaga. Wspierali Pił-

sudskiego, ale latem 1920 r. zrozumieli, że ambitne cele przerastały możliwości 

Polski i dlatego opowiedzieli się za pokojem, który mimo różnych sugestii, zo-

stawiał ziemie ukraińskie i większość białoruskich w rękach Rosji Radzieckiej. 

Reputacja wodza naczelnego, marszałka Józefa Piłsudskiego mocno 

ucierpiała na skutek ewakuacji Kijowa i szczególnie szybkiego odwrotu znad 

Berezyny. Zwycięstwo warszawskie, „cud nad Wisłą”, poprawiły notowania. 

Obóz narodowy zrobił wszystko, aby zasługę zwycięstwa przypisać innym, 

głównie gen. Weygandowi, Piłsudskiego zaś kreować na symbol klęski. Lewica 

niepodległościowa, także konserwatyści krakowscy bronili Piłsudskiego, zasług 

nie odmawiali, stawiali na piedestał jako symbol zwycięstwa. W mało spójnym 

obozie belwederskim natężenie gloryfikacji było jednak mocno zróżnicowane. 

Zwycięstwo warszawskie stawiało na porządku dziennym sprawcę pokoju 

i wojny. Klęska ACz pod Warszawą, następnie kolejne przegrane i odwrót mu-

siały spowodować ustępstwa Moskwy. Pokój zawierany na godziwych warun-

kach stał się w pełni realny. Opowiedziały się za nim prawie wszystkie ugrupo-

wania polityczne, tak z prawicy, jak i z lewicy. Za pokojem było społeczeństwo, 

zmęczone 6-letnią wojną. Budowa Ukrainy niepodległej, tworzenie federacji 

wymagało dalszej, długiej wojny. Dlatego federaliści, szczególnie socjaliści,  

a nawet PSL „Wyzwolenie” licząc się z nastrojami społecznymi, zmuszeni byli 

odłożyć ad acta realizacje programu wschodniego. Jedynie piłsudczycy pozo-

stawali wierni myśli politycznej nawiązującej do tradycji jagiellońskiej. Zostali 

jednak całkowicie izolowani. 

 

 

 

 

                                                 
36 Polskie warunki pokoju, „Czas” z 27 sierpnia 1920 r. 
37 Cui bono?, „Czas” z 1 września 1920 r. 
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Inwigilacja emigracyjnych „dwójkarzy” przez służby specjalne 
PRL w latach 1945–1956. Wybrane problemy 

 

 

oniec II wojny światowej przyniósł ze sobą całkowicie zmienioną sytu-

ację geopolityczną świata. Miejsce dotychczasowych rozgrywających 

w wielkiej polityce takich jak Wielka Brytania, czy Francja, zajęły 

Stany Zjednoczone i Związek Radziecki. Podpisane, w wyniku rozmów trzech 

najważniejszych przywódców koalicji antyhitlerowskiej, porozumienia w Tehera-

nie, Jałcie i Poczdamie zmieniły polityczne oblicze świata. Ich realizację w jak 

najbardziej negatywnym znaczeniu odczuło państwo polskie. Dualizm władzy, 

jaki pojawił się na przełomie lat 1944/1945 za sprawą dwóch konkurujących ze 

sobą ośrodków władzy: rządu na emigracji, którego działalność legitymizowały 

decyzje podjęte przez prezydenta RP Ignacego Mościckiego we wrześniu 1939 r., 

uznawanego za kontynuatora tradycji II RP oraz narzuconego drogą sowieckich 

bagnetów Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego – Rządu Tymczasowe-

go, a następnie Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej, podzielił nie tylko 

społeczeństwo w kraju, ale i wpłynął na postawę osób spośród zamieszkującej 

Europę Zachodnią emigracji politycznej. Determinantami tego stanu rzeczy były 

wizje powojennej rzeczywistości, diametralnie odmiennie interpretowane przez 

obie strony. Czynniki emigracyjne starały się dostrzegać tymczasowość podjętych 

w czasie wojny i realizowanych po jej zakończeniu umów. Próbowano ekspono-

wać te wydarzenia i zjawiska, które miały świadczyć o nadciągającym nieuchron-

nie konflikcie między dotychczasowymi sojusznikami. Wobec prognozowanego 

konfliktu ważną rolę miały odegrać Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie (dalej: 

PSZ), formowane od 1939 r. Zakładano znaczny udział Wojska Polskiego (dalej: 

WP), a co za tym szło, realizację w przypadku zwycięstwa sił anglo-amerykańskich 

wizji odbudowy państwa polskiego w granicach przedwojennych. Z drugiej stro-

ny, propaganda komunistyczna umiejętnie podsycała nastroje zmęczenia Polaków 

wojną, eksponowała potrzebę stabilizacji kraju pod względem politycznym, ale 

przede wszystkim ekonomicznym. Umiejętnie wygrywano tęsknoty tych, którzy 

zmuszeni lub z własnej woli, opuścili kraj we wrześniu 1939 r. i w kolejnych mie-

siącach, a koniec wojny uznali za czas powrotu do Ojczyzny. Na tle tych wyda-

rzeń, a w zasadzie w ich cieniu toczyły się zmagania tajnych służb. 

Jednym z najważniejszych ogniw konstruowanego w Polsce systemu wła-

dzy komunistycznej był cywilny pion służb specjalnych uplasowany w Resorcie 

K 
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Bezpieczeństwa Publicznego (RBP)
1
. Tworzony od podstaw według sowieckich 

wzorców i z pomocą radzieckich towarzyszy, służyć miał jako narzędzie w walce 

z podziemiem niepodległościowym oraz wrogami zewnętrznymi, za których uwa-

żano między innymi przedstawicieli różnych kręgów środowisk emigracyjnych. 

W pierwszych latach budowy Polski Ludowej szczególną uwagę funkcjonariusze 

komunistycznych służb specjalnych zwracali w kierunku kadry oficerskiej PSZ  

i jej pionu informacyjnego. Nie bez podstaw uważano w Warszawie, iż to właśnie 

reprezentanci służb specjalnych, w szczególności o przedwojennym rodowodzie 

wykorzystywani będą przez Amerykanów i Anglików w przygotowaniach do 

budowy nowych siatek szpiegowskich ukierunkowanych na rozpracowanie ra-

dzieckiego potencjału militarnego i ich satelitów w postaci krajów „demokracji 

ludowej”. Szczególną uwagę poświęcano oficerom wywiadu przedwojennego, 

którzy specjalizowali się w problematyce sowieckiej, jej specyfice i dysponowali 

znaczną wiedzą na ten temat. Wiedzą, która mogła w wydatnym stopniu ułatwić 

pracę plasowanym na terenie Europy Środkowo-Wschodniej agentom brytyjskich 

i amerykańskich służb specjalnych. Z punktu widzenia operacyjnego, penetracja 

środowisk emigracyjnych w porównaniu do inwigilacji tworzonej od podstaw 

konspiracji w kraju nastręczała więcej problemów. Przede wszystkim koszty takiej 

działalności były niewspółmiernie wyższe. Do tego dochodziła kwestia metod  

i środków z pomocy których można było skorzystać. W przeciwieństwie do dość 

prymitywnych i brutalnych metod, które z powodzeniem były stosowane wobec 

opozycji krajowej, ich skuteczność ograniczona była jedynie do „własnego po-

dwórka”. Na terenie przeciwnika, za którego uważano kraje Europy Zachodniej,  

w grę wchodziły jedynie subtelne i wyrafinowane metody pracy operacyjnej, które 

z racji wykształcenia i przygotowania zawodowego funkcjonariuszy Ministerstwa 

Bezpieczeństwa Publicznego (dalej: MBP), były im zupełnie obce. Dodatkowe 

utrudnienie stanowiła sama grupa docelowa prowadzonego rozpracowania, bo-

wiem niełatwo było rozpracować środowisko zawodowych oficerów wywiadu, 

pracujących na tym polu latami, niektórzy wręcz poświęcając tej służbie całe życie 

zawodowe. Okres zmagań obu służb w pierwszych latach powojennych można 

przyrównać do zmagań amatorów z MBP i profesjonalistów z Oddziału II przed-

wojennego Sztabu Głównego (dalej: SG) i Sztabu Naczelnego Wodza (dalej: 

SNW) PSZ. Tym niemniej ta cicha konfrontacja miała miejsce i angażowała siły 

oraz środki komunistycznych sił specjalnych przez kolejne dwie dekady. 

W zasobach Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej przechowywane są 

akta dwóch spraw obiektowych o kryptonimach „Skorpion” i „Para”
2
. W obu 

                                                 
1 L. Pawlikowicz, Tajny front zimnej wojny. Uciekinierzy z polskich służb specjalnych 1956–1964, 

Warszawa 2004, s. 18–21; P. Gontarczyk, Departament I Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. 

Opracowanie dotyczące genezy i zmian organizacyjnych komunistycznego wywiadu cywilnego  

w latach 1944–1986, „Glaukopis” 2006, nr 5/6, s. 355; A. Paczkowski, Wywiad cywilny Polski 

komunistycznej 1945–1989. Próba ogólnego zarysu, „Zeszyty Historyczne” 2005, z. 152, s. 6. 
2 Instytut Pamięci Narodowej (dalej: IPN), Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów 

(dalej: BUiAD), sygn. 01419/79, Sprawa obiektowa „Para”; sygn. 01227/486, Sprawa obiektowa 
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przypadkach celem rozpracowania wywiadu cywilnego PRL były struktury i per-

sonel służb specjalnych polskiego rządu na uchodźstwie oraz tych osób, cywili  

i oficerów, którzy współpracowali z wywiadami państw kapitalistycznych w wal-

ce z komunistyczną „zarazą”. Stan zachowania pozwala postawić tezę o dużym 

stopniu wybrakowania dokumentacji, tym niemniej selekcja materiału umożliwiła 

określenie, w zarysie, głównych kierunków zainteresowania służb specjalnych pań-

stwa komunistycznego i oceny pozyskiwanych informacji oraz osiągnięć agentury. 

Zaostrzający się w Europie konflikt w latach 1945–1949 wywołał szereg 

spekulacji na temat możliwości wybuchu III wojny światowej. W perspektywie 

kolejnego starcia zbrojnego na skalę globalną, głównym celem służb specjalnych 

poszczególnych krajów „demokracji ludowej” była ocena zagrożenia działaniami 

szpiegowsko-dywersyjnymi ze strony zachodnich sojuszników z okresu II wojny 

światowej. W przypadku powstałego w grudniu 1944 r., w strukturach RBP, Wy-

działu Wywiadu ważną rolę odgrywała kwestia rozpracowania środowisk emigra-

cyjnych powiązanych szerokim wachlarzem zależności z Oddziałem II SG/ SNW 

PSZ, których przedstawiciele w żargonie bezpieki określani byli często „dwójka-

rzami”. Zagadnienia, którymi interesowała się bezpieka można pogrupować  

w cztery, powiązane ze sobą, grupy tematyczne: struktura służb specjalnych pol-

skiej emigracji, sprawy personalne czyli charakterystyki osobowe poszczególnych 

oficerów wywiadu, zarówno tych przedwojennych, jak i aktywnie uczestniczących  

w działaniach wymierzonych przeciwko nowej władzy, ośrodki dyspozycyjno-

szkoleniowe oraz związana z tą tematyką kwestia łączności z krajem.  

Informacje na temat struktury organizacyjnej gromadzono w ujęciu chrono-

logicznym począwszy od okresu międzywojennego, z tą tylko różnicą w stosunku 

do czasu wojny i współczesnym, że dane te zbierane były w kontekście konkret-

nych osób, oficerów wywiadu, którzy pełniąc funkcje przed wojną, aktywnie 

uczestniczyli w pracach wywiadu polskiego w ramach PSZ. Z pozycji centrali 

Oddziału II aktywnemu rozpracowaniu byli poddani tacy oficerowie jak Stanisław 

Gano, Stefan Antoni Mayer, czy Jerzy Niezbrzycki. Wszyscy ci oficerowie zainte-

resowanie zawdzięczali roli jaką spełniali w strukturach wywiadu przedwojennego 

oraz ich zawodowym zainteresowaniom, czyli znajomości problematyki Związku 

Radzieckiego. W przypadku płk dypl. S. Gano w grę wchodziła również rola jed-

nego z czołowych rozgrywających w grze politycznej jaka toczyła się na szczy-

tach władzy w środowisku „londyńskiej” emigracji. 

Z pozycji działań wywiadu PSZ wobec komunistycznych władz Polski, 

bezpieka uznała za istotne rozpracowanie schematu jego placówek (ekspozytur) 

uplasowanych w różnych regionach Europy. Badano okoliczności ich powstania, 

skład personalny oraz starano się poznać zadania im stawiane. Istota podjętych  

w tym celu kroków sprowadzała się do tezy, iż w obecnej, powojennej rzeczywi-

stości, władze emigracyjne zechcą z nich skorzystać jako wypróbowanych kana-

                                                                                                                         
„Skorpion”. Materiały te są zarchiwizowane w formie mikrofilmu, który został zeskanowany, stąd 

podawany jest w przypisach przy konkretnym odniesieniu numer klatki mikrofilmu. 
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łów do przerzutu zarówno osób udających się do kraju w celach dywersyjno-

szpiegowskich, jak i służących tym którzy chcieli Polskę opuścić.  

Z perspektywy toczącej się na tajnym froncie wojny najważniejszym zada-

niem dla specsłużb komunistycznych było rozpoznanie tworzonych od podstaw 

placówek, których zadaniem m. in. było utrzymanie łączności z krajem. Zadanie  

o tyle skomplikowane, że do budowy nowych struktur angażowane były często 

osoby, które albo wcześniej nie posiadały kontaktów z środowiskami penetrowa-

nymi lub współpracującymi z emigracyjnym wywiadem, albo też wydostały się  

z kraju z myślą o osiedleniu się w którymś z państw Europy Zachodniej lub Pół-

nocnej i tam zostały skaptowane. Wobec braku dokumentacji w zasobach bezpie-

ki, jej aparat wywiadowczy zmuszony był do przeprowadzenia operacji rozpraco-

wania i inwigilacji takich osób od podstaw. Dodatkowym utrudnieniem było usta-

lenie właściwych mocodawców tych przedsięwzięć. Rozmowy, o których donosili 

agenci, prowadzonych między przedstawicielami emigracyjnego wywiadu, z jed-

nej strony, a oficerami wywiadów: angielskiego i amerykańskiego z drugiej,  

o finansowaniu działalności wywiadowczej, utrudniały ustalenie dla kogo dana 

placówka de facto pracuje. Było to istotne ze względu na odmienny charakter 

metod, którymi obie służby posługiwały się w prowadzeniu działań operacyjnych. 

Podobne wątpliwości nasuwały się przy próbach ustalenia miejsc funkcjo-

nowania ośrodków dyspozycyjno-szkoleniowych tworzonych w oparciu o perso-

nel agenturalny działający w Europie Zachodniej i w Niemczech w okresie II woj-

ny światowej. Również i w tej kwestii znacznie utrudnione było ustalenie właści-

wego dysponenta danego ośrodka. Specyficzny charakter tych zależności wypły-

wał w dużej mierze z wewnętrznych tarć w kręgach emigracyjnych i wynikają-

cych z nich podziałów, które nieobce były także środowisku wywiadowczemu. 

Rozszerzający się podział na zwolenników linii programowej reprezentowanej 

przez gen. Władysława Andersa i niechętnemu jego osobie obozowi „piłsudczy-

kowskiego”
3
, wpłynął także na stopniową polaryzację stanowisk wewnątrz struk-

tur emigracyjnego Oddziału II. Poszukiwano nowych możliwości utrzymania nie 

tylko dotychczasowego stanu posiadania, ale przede wszystkim zapewnienia wła-

snej egzystencji. Temu celowi podporządkowane były starania o finansowanie 

dalszej działalności z tajnych funduszy brytyjskiego i amerykańskiego rządu za 

pomocą swoistej „autoprezentacji”. Próbowano przekonać przyszłych mocodaw-

ców o istotnej roli, jaką mogą spełnić oficerowie wywiadu emigracyjnego w tajnej 

wojnie kapitalistycznego Zachodu z socjalistycznym Wschodem. Płynące z krę-

gów agentury informacje dopingowały działania centrali bezpieki do poszukiwań 

rozwiązań, których celem miało być operacyjne rozpracowania decydentów  

wywiadu PSZ. 

Wspomniani wcześniej Stanisław Gano, Stefan Antoni Mayer, czy Jerzy 

Niezbrzycki to oficerowie, którzy znaleźli się na celowniku wywiadu komuni-

stycznego w pierwszym okresie walk służb specjalnych po zakończeniu II wojny 

                                                 
3 A. Adamczyk, Piłsudczycy w izolacji (1939–1945). Studium z dziejów struktur i myśli politycz-

nej, Bełchatów 2008, s. 65. 
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światowej. Z tych trzech oficerów, którzy swoimi osobowościami odcisnęli piętno  

w dziejach nie tylko przedwojennego Oddziału II, ale i w okresie II wojny świa-

towej, każdy był postrzegany z innej perspektywy. Najwięcej emocji i dość ambi-

walentnego stosunku, który wypływał z lektury meldunków agentów bezpieki, 

wzbudzała postać płk dypl. Stanisława Gano. Według niektórych ocen uchodził za 

osobę bezbarwną, niewykazującą inicjatywy, dbającą przy tym o zapewnienie 

sobie korzyści majątkowych
4
. Natomiast w innym z meldunków uznawano jego 

za osobę bardzo inteligentną, której cecha ta miała umożliwić poruszanie się po 

zawiłych meandrach salonów emigracji politycznej w Londynie i tym samym 

umożliwić pełnienie eksponowanych stanowisk
5
. Uchodził nie tylko w mniemaniu 

agentów bezpieki za człowieka ściśle związanego z brytyjskimi służbami specjal-

nymi. Padały stwierdzenia o wysokim stopniu oficerskim, który Anglicy mieli 

ofiarować polskiemu oficerowi, liczących się również z jego zdaniem i ocenami
6
. 

To jego działaniom w 1945 r. przypisywano fiasko rozmów między polskimi  

a amerykańskimi kręgami wywiadowczymi, których celem było nawiązanie bliż-

szej współpracy, a w ostatecznym rozrachunku przejęcie przez tych ostatnich 

agend Oddziału II
7
. Zwracano uwagę na fakt, iż dzięki zajmowanej pozycji mógł 

on tuszować szereg niewygodnych dla wywiadu spraw lub wykorzystywać dawne 

znajomości do działań niezgodnych z literą prawa. Za jeden z takich przypadków 

podawano casus mjr. Tadeusza Szumowskiego, którego płk. dypl. S Gano i mjr 

Jan Żychoń w czasie wojny mieli wykorzystywać do „najbardziej brudnych za-

dań”
8
. Wszystkie te niepochlebne, czy wręcz szkalujące opinie należy przypisać 

chęci wyolbrzymienia negatywnej roli płk. dypl. S. Gano w strukturach kierownic-

twa wywiadu i umiejscowienia w grupie osób, których należało zaliczyć do „wro-

gów klasy pracującej”. Z drugiej strony pojawiały się także adnotacje, gdzie szefa 

wywiadu prezentowano jako zwolennika powrotu dużej części emigracji do kraju. 

Wnioski takie nasuwały się w wyniku bezpośrednich rozmów agentów z S. Gano. 

Podobne opinie miał wyrażać płk. dypl. Stefan Mayer, osobno i w obecności in-

nych oficerów, m. in. mjr. M. Jaworskiego, czy płk dypl. S. Gano
9
. Te nieudolne, 

                                                 
4 IPN, BUiAD, sygn. 01419/79, k. 39, Charakterystyka oficerów 2-go Oddziału i Wydziału Spe-

cjalnego [b.r.]. 
5 Tamże, Teczka „Anglia – ogólny”. Wyciąg z „sylwetek emigracyjnych” o płk. Gano. Meldunek 

z 26.07.1946, k. 107. W dokumencie tym znalazła się również informacja o wydostaniu z okupo-

wanej Polski żony płk. Gano. Fakt ten miał sugerować potencjalną współpracę szefa Oddziału II  

z niemieckimi służbami, w tym przypadku z Gestapo. 
6 Tamże, Wyciąg z raportu agenta „Szpilek” z 10.02.1947, k. 131. 
7 Tamże, Wyciąg z raportów agenta „Szpilek” z 18.07.1947, k. 161. Jako źródło tych informacji 

podana została osoba mjr. Mieczysława Jaworskiego, osoby blisko współpracującej zarówno z płk. 

dypl. S. Gano, jak i innymi wyższymi oficerami wywiadu, chociażby płk. dypl. Stefanem Mayerem. 
8 Tamże, Wyciąg z Kart Personalnych z 22.06.1948, k. 303. 
9 Zapisy o przychylności oficerów wywiadu wobec akcji repatriacyjnej pojawiają się w meldun-

kach agenta „Szpilki”. Determinanta takiego postępowania należy szukać w fakcie, iż o agentural-

nej działalności agenta do kręgów emigracyjnych dotarły pewne, ale niepotwierdzone informacje. 

Wobec zaistniałej sytuacji należy poddać pod wątpliwość szczerość wynurzeń oficerów wywiadu 

wobec osoby podejrzewanej o współpracę ze służbami specjalnym państwa komunistycznego. 
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trzeba przyznać, próby dyskredytacji nie znalazły uznania w oczach centrali, bo-

wiem opracowany w 1963 r. wykaz pracowników Oddziału II zupełnie w innym 

świetle przedstawiał osobę płk. S. Gano
10

. Prócz zaprezentowania przebiegu służ-

by na uwagę zasługują oceny pracy i znajomości problematyki pracy wywiadow-

czej. Zwracano uwagę na bardzo dobre wyszkolenie zawodowe, uznano za jedne-

go z najlepszych specjalistów od spraw niemieckich. Podkreślano wpływ jego 

osoby na podejmowane przez najważniejszych polityków (gen. Władysław Sikor-

ski i gen. Kazimierz Sosnkowski) decyzji o charakterze politycznym. Podtrzyma-

no natomiast wcześniejsze doniesienia o zażyłych kontaktach z oficerami brytyj-

skich służb specjalnych
11

. Na tle informacji o pozostałych oficerach wywiadu 

emigracyjnego, zainteresowanie bezpieki osobą płk. dypl. Stanisława Gano zwra-

cało uwagę swoją dociekliwością oraz szeroką retrospekcją spraw, w których po-

stać ta występowała. 

Swoistego rodzaju fenomenem była postać płk dypl. Stefana Antoniego 

Mayera. Ów fenomen sprowadzał się do m. in. opinii, jakie na temat tego oficera 

pojawiały się w toku całej jego kariery zawodowej. Zarówno jego zwolennicy jak  

i przeciwnicy podkreślali na każdym kroku wysoki stopień profesjonalizmu, który 

cechował Mayera w wykonywaniu obowiązków, bez względu na pełnione funk-

cje. Te i inne przymioty przewijały się także w meldunkach agentów bezpieki, 

którzy mieli okazję zetknąć się z tym wybitnym oficerem wywiadu. W jednym  

z zachowanych dokumentów znalazła się krótka charakterystyka Mayera przed-

stawiająca nie tylko jego losy w okresie II wojny światowej, ale przede wszystkim 

eksponująca te umiejętności, które pozwoliły mu mieć pewien wpływ na przebieg 

wydarzeń w środowisku „londyńskiej” emigracji
12

. Przede wszystkim zwracano 

uwagę na dwa elementy, po pierwsze płk dypl. S. Mayer cieszył się niekwestio-

nowanym autorytetem i estymą wśród oficerów wywiadu. Dzięki temu potrafił 

wykorzystywać lojalnych wobec siebie ludzi, którzy pełniąc odpowiedzialne sta-

nowiska we rządzie emigracyjnym mieli dostęp do informacji o bieżącej polityce 

władz polskich. Po drugie sama osobowość Mayera gwarantowała mu przychyl-

ność różnych środowisk nie tylko politycznych. Charakteryzując go jako osobę 

wysoce inteligentną, czy nadzwyczaj sprytną zwracano uwagę na wyrobienie to-

warzyskie oraz znajomość języków obcych. Niewątpliwym plusem dla niego był 

fakt, iż nie uwikłał się w żadne towarzyskie afery. Osobowość jego żony, odbie-

                                                                                                                         
Tym bardziej, że wobec agenta okazywano pewnego rodzaju zażyłość, która z perspektywy metod 

operacyjnych wywiadu należy uznać za formę „gry operacyjnej”. Familijność relacji miała na celu 

uśpienie czujności i próbę prowadzenia działań inspiracyjnych. 
10 IPN, BUiAD, sygn. 01227/486, k. 11–12, Wykaz pracowników II Oddziału. 
11 W tym miejscu trzeba zaznaczyć, iż w wskazanym dokumencie część danych pochodziła  

z okresu lat 1946/1947, co świadczyłoby o braku dopływu dalszych informacji na temat osoby  

S. Gano oraz możliwości ich weryfikacji w toku przygotowywania powyższego opracowania. 

Potencjalnie wywiad PRL mógł nie wykazywać zainteresowania losami osoby, która w latach 60. 

nie odgrywała już tak znaczącej roli, jak to miało miejsce w latach 40. czy 50. 
12 IPN, BUiAD, sygn. 01419/79, k. 57, Charakterystyka płk Mayera. Materiał ten pochodził  

z teczki „Bolesław”. 
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rana pozytywnie, przysparzała mu jedynie zwolenników. Cień na jego profesjo-

nalny stosunek do pracy miała rzucać, według doniesień wywiadu komunistycz-

nego, słabość do różnego rodzaju form ezoteryzmu. Miał on ufać przepowied-

niom, zwłaszcza w oparciu o Nostradamusa i żydowskich pism religijnych. Po-

glądami swymi na ten temat miał się dzielić z innymi oficerami wywiadu, którzy 

z racji szacunku jakim darzono Mayera, głośno nie kwestionowali tego typu 

sposobu myślenia. 

Klęska września 1939 r. nie pozbawiła całkowicie wpływu płk. dypl.  

S. Mayera na działalność Oddziału II, mimo iż oficjalnie od marca 1939 r. nie 

pełnił on funkcji szefa Wydziału II (Wywiadowczego) Oddziału II SGWP
13

. Po 

przedostaniu się do Rumunii skupił wokół siebie gros oficerów wywiadu. Utwo-

rzono placówkę eksponowaną (ekspozyturę) o kryptonimie „R”
14

, której twórcą  

i pierwszym szefem został ppłk dypl. Tadeusz Skinder. W krótkim okresie czasu 

spora grupa oficerów przedwojennego wywiadu objęła najważniejsze stanowiska  

w tworzonym od podstaw Oddziału II SG i dzięki temu możliwy stał się wyjazd 

m. in. Mayera do Paryża.  

Brak angażu do pracy operacyjnej nie umniejszył roli byłego szefa wywia-

du w kształtowaniu nowego środowiska wywiadowczego. Klęska Francji i wyjazd 

do Wielkiej Brytanii chwilowo wpłynęły na pogorszenie się sytuacji. Dużo więk-

szym problemem dla reprezentacji obozu piłsudczykowskiego, do którego zaliczał 

się Mayer stała się próba całkowitego wyeliminowania tego środowiska z życia 

politycznego emigracji poprzez umieszczenie, uznanych za wrogów Sikorskiego, 

ludzi w obozie odosobnienia w Rothesay na wyspie szkockiej Bute, wśród których 

znalazł się także płk Mayer
15

. Jego dawni podwładni nie pozwolili mu pozostać 

tam długo. Dzięki ich działaniom powrócił do służby czynnej i mimo, że nie został 

wciągnięty do bieżących działań operacyjnych, to gen. Sikorski powierzył mu 

stanowisko świeżo utworzonej Szkoły Wywiadu w Glasgow. Wydawało się, że 

instytucja której przyszyło kierować Mayerowi, to szczyt jego możliwości, tym-

czasem praktycznie do końca wojny oddziaływał w wyraźny sposób na organiza-

cje i funkcjonowanie wywiadu emigracyjnego. Wydarzenia sytuacyjne, gdy szef 

wywiadu płk. S. Gano salutował na widok wchodzącego do pokoju szefa szkoły 

wywiadu (czyli przełożonego względem podwładnego) mówi samo za siebie
16

. 

Uznawano go za osobę nieprzekupną, a potencjalny werbunek za niemożliwy 

wręcz do przeprowadzenia. Niewątpliwy wpływ na zainteresowanie osobą płk. 

                                                 
13 A. Pepłoński, Kontrwywiad II Rzeczypospolitej, Warszawa 2002, s. 26. 
14 IPN, BUiAD, sygn. 01227/486, Ekspozytury II-ki w latach 39–49, k. 84. W pierwszym okresie 

pracy skupili się tam czołowi przedstawiciele obozu „legionowego”, wyżsi rangą oficerowie Woj-

ska Polskiego a zarazem Oddziału II: płk dypl. Tadeusz Schätzel, płk dypl. Wilhelm Heinrich, czy 

kpt. Jerzy Niezbrzycki. W krótkim okresie czasu oficerowie ci zostali wezwani do Paryża. Zastęp-

cą stojącego na czele placówki ppłk. dypl. Tadeusza Skindera został ppłk Kazimierz Iranek-

Osmecki; A. Pepłoński, Wywiad Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie 1939–1945, Warszawa 

1995, s. 28. 
15 S. Mękarski, Zapiski z Rothesay 1940–1942, Londyn – Piotrków Trybunalski 2003, s. 23. 
16 IPN, BUiAD, sygn. 01419/79, k. 57, Charakterystyka płk Mayera. 
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Mayera miał fakt, iż również po zakończeniu II wojny światowej miał on wyko-

rzystywać swoje doświadczenie w prowadzeniu działań operacyjnych przeciwko 

Związkowi Radzieckiemu, przygotowując wykłady i odczyty dla oficerów pol-

skich, którzy pozostali na emigracji
17

. Podejrzewano, iż z wiedzy tego znakomite-

go oficera korzystają również Brytyjczycy za pośrednictwem płk. S. Gano. Starał 

się on prowadzić swoistego rodzaju grę inspiracyjną z osobami, co do których 

padały sugestie, iż mogą pracować dla reżimu komunistycznego. Wobec takich 

osób szermował on poglądami racjonalnego podejścia do kwestii akcji repatria-

cyjnej. W notatkach informacyjnych, które spływały do centrali bezpieki padały 

stwierdzenia, iż Mayer opowiada się za powrotem większości emigrantów do 

Polski i w ostatecznym rozrachunku wszyscy oni wrócą do Ojczyzny
18

.  

O charakterze osoby takiej jak Stefan Mayer może świadczyć jedno, wydaje 

się drobne wydarzenie. Otóż w meldunku jednego z agentów została przekazana 

informacja, iż wśród członków misji handlowej która przybyła do Londynu na 

rozmowy handlowe, miał znaleźć się członek rodziny Mayera (chrześniak). Udało 

mu się spotkać z oficerem wywiadu, który wsparł go drobną sumą pieniędzy, jed-

nocześnie prosząc o przekazanie innej, przebywającemu w Warszawie kpt. Zie-

miańskiemu
19

. Postać płk. dypl. S. Mayera na tyle intrygowała i interesowała 

służby specjalne komunistycznego reżimu, iż poszukiwano informacji, które moż-

na było nawet luźno powiązać z jego osobą. Starano się m. in. odszukać osób, 

które w jakimś stopniu zetknęły się z nim i które można było ewentualnie wyko-

rzystać przeciwko niemu
20

.  

                                                 
17 Archiwum Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie (dalej: AIP), sygn. 100/12/20, Kolekcja 

płk. Stefana Mayera. 
18 IPN, BUiAD, sygn. 01419/79, Notatka informacyjna dotycząca „dwójki” w Londynie  

z 28.02.1947, k. 115. Podobne sformułowania padały w raportach agenta „Szpilki”. W kontekście 

wydarzeń, które miały miejsce ówcześnie w kraju (likwidacja podziemia niepodległościowego) 

traktowanie poważnie słów tak doświadczonego oficera wywiadu, który notabene nie krył się ze 

swoim przywiązaniem do tradycji II RP, należy uznać za przejaw nadinterpretacji ze strony agen-

tów bezpieki i formę gry inspiracyjnej, która miała polegać na przekonaniu władz reżimowych  

o realnych możliwościach likwidacji środowiska emigracyjnego za pomocą akcji repatriacyjnej. 

Działania te miały na celu potwierdzenie współpracy osób podejrzewanych o działalność szpie-

gowską na rzecz władz komunistycznych. Możliwe to było dzięki uplasowaniu agentury wywiadu 

emigracyjnego w strukturach Ludowego Wojska Polskiego i policji politycznej. 
19 IPN, BUiAD, sygn. 01227/486, k. 17, Wykaz pracowników II Oddziału. Z dużą dozą prawdo-

podobieństwa można przyjąć, iż chodziło o osobę kpt./mjr. Bolesława Ziemiańskiego, byłego 

szefa ochrony Józefa Piłsudskiego, a następnie pracującego w Wydziale IIb (kontrwywiad) Od-

działu II SG; A. Pepłoński, Kontrwywiad…, s. 24; tenże, Wywiad Polskich Sił Zbrojnych…, s. 92. 

Trudno na dzień dzisiejszy ustalić, czy i w jakim celu pieniądze te miały zostać spożytkowane. 

Możliwe są trzy scenariusze: współpraca operacyjna Ziemiańskiego z wywiadem, pomoc dla 

uwięzionych członków podziemia niepodległościowego lub, co według autora jest najbardziej 

prawdopodobne, zwykła ludzka pomoc dla człowieka, który z racji pełnionych przed wojną funk-

cji mógł mieć problemy z aklimatyzowaniem się w realiach budowy państwa socjalistycznego. 
20 Informacja dotycząca sierż. Adama Lubeckiego, byłego członka ochrony Belwederu, uchodzą-

cego za ulubieńca płk. dypl. S. Mayera, IPN, BUiAD, sygn. 01419/79, k. 300, Wyciąg z Kartoteki 

Personalnej z 22.06.1948. 
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W meldunkach, które spływały do centrali wywiadu bezpieki, pojawiał się 

szereg adnotacji poświęconych poszczególnym oficerom wywiadu poddanym 

operacyjnemu rozpracowaniu, które często przejawiały pewną tendencyjność  

w odniesieniu do cech charakterologicznych lub postaw osobistych bohaterów 

tych doniesień. Często ze sobą sprzecznych lub nieprawdziwych. Były jednak  

i takie przypadki, gdy oceny zgodnie prezentowały daną jednostkę w negatyw-

nym świetle. By stać się przedmiotem takich enuncjacji trzeba było „dobrze” 

zasłużyć się wobec reżimu komunistycznego. Taką postacią była osoba kpt. 

Jerzego Niezbrzyckiego, który w przeciwieństwie do dwóch wyżej wzmianko-

wanych oficerów, zasłużył sobie w opiniach osób współpracujących z bezpieką 

na jak najgorszą opinię
21

. 

Uznawany za bardzo niebezpiecznego osobnika, a wręcz w niektórych ra-

portach za kanalię
22

, Jerzy Niezbrzycki niewątpliwie dał się poznać jako zagorzały 

antysowieciarz. I nie chodzi tu bynajmniej tylko o jego pracę w Oddziale II, ale  

i aktywność na polu publicystyki, gdzie publikując teksty pod pseudonimem Ry-

szard Wraga, dobitnie dawał wyraz swoim poglądom
23

. Starano się powiązać jego 

osobę z organizacjami, które za cel stawiały sobie walkę z komunizmem w jego 

wszelakich formach. Co ciekawe, sprzeczne w swej treści były informacje na te-

mat cech charakterologicznych, bowiem raz postrzegany był jako nieuk, z kolei  

w innym przypadku uznawano go za bardzo zdolnego i bezwzględnego oraz 

świetnego znawcę problematyki sowieckiej
24

. Zwracano przy tej okazji uwagę na 

udział w głośnym procesie jaki wytoczył mjr Jan Żychoń przeciwko Niezbrzyc-

kiemu i drugiemu oficerowi wywiadu mjr. Tadeuszowi Nowińskiemu. Ów proces 

był następstwem oskarżeń jakie wysuwali wymienieni oficerowie przeciwko by-

łemu szefowi ekspozytury nr 3 w Bydgoszczy oraz zarzutów czynionych innym 

oficerom, m. in. płk. dypl. S. Mayerowi, płk. dypl. S. Gano, płk. dypl. Leonowi 

Mitkiewiczowi, płk. dypl. Józefowi Smoleńskiemu. To jeden z nielicznych przy-

padków, kiedy osobiste animozje i antagonizmy od których nie był wolny i wy-

                                                 
21 Wpływ na to w jaki sposób prezentowano sylwetkę kpt. J. Niezbrzyckiego niewątpliwie miał 

fakt, iż wobec „zasług” jakich dokonał na polu polsko-sowieckiej rywalizacji wywiadowczej  

w okresie międzywojennym, nie udało się dopaść go siepaczom z UB i NKGB. 
22 IPN, BUiAD, sygn. 01419/79, k. 69, Charakterystyka kpt. Niezbrzyckiego, meldunek agenta 

„Seinfelda” [b.r.]. 
23 Z szczególnym zainteresowaniem Niezbrzycki śledził rozwój ruchu komunistycznego w oku-

powanej Polsce, szczególnie zaciekle walcząc (polemizując) piórem z wszelkiego rodzaju inicja-

tywami politycznymi polskich działaczy komunistycznych. Patrz: Moskiewska „Wolna Polska”, 

„APW” 1943, nr 58 [w:] Polskie Państwo Podziemne wobec komunistów polskich (1939–1945). 

Wypisy prasy konspiracyjnej, oprac. K. Sacewicz, Olsztyn 2005, s. 177–181. W artykule tym 

przedrukowano uwagi z tekstu Niezbrzyckiego pt. Wolna Polska z „Wiadomości Polskich” (Lon-

dyn) nr 19/165 z 9 maja 1943 r. traktujących o organizacji Związku Patriotów Polskich. 
24 IPN, BUiAD, sygn. 01419/79, k. 97, Charakterystyka kpt. Niezbrzyckiego, meldunek agenta 

„Seinfelda” [b.r.], k. 69; tamże, Informacja w sprawie kierownictwa dywersji z ramienia Rządu 

Londyńskiego, meldunek agenta „Opałka” [b.r.], k. 97. 
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wiad polski w okresie II wojny światowej zostały upublicznione
25

. Nie tylko agen-

ci bezpieki próbowali w ten sposób wywołać wrażenie, że Niezbrzycki to typ 

zwykłego awanturnika i jednocześnie pokazać konflikty targające środowiskiem 

oficerów wywiadu od wewnątrz. Rola inspiratora działań antysowieckich, która 

towarzyszyła Niezbrzyckiemu wiązała go m. in. z próbami organizowania działal-

ności dywersyjnej na obszarze państwa polskiego
26

.  

Służby specjalne komunistycznego reżimu interesowały się również, a mo-

że przede wszystkim tymi kadrowymi pracownikami Oddziału II, których aktyw-

ność operacyjna przypadła na czas wojny. Szczególną uwagę poświęcano tym 

spośród oficerów, którzy posiadali znaczący wpływ na kształtowanie zarówno 

struktury organizacyjnej wywiadu jak i zadań stawianych przed służbą informa-

cyjną. Aktywnemu rozpracowaniu zostało poddanych dwóch oficerów, których 

rola w kręgach centrali wywiadu zaczęła wzrastać wraz ze zbliżaniem się końca 

wojny: ppłk dypl. Wincenty Bąkiewicz i ppłk dypl. Witold Langenfeld. Obaj wy-

mienieni oficerowie pracowali w wywiadzie już od lat 30. Każdy z nich specjali-

zował się w innym zakresie operacyjnym: Bąkiewicz kierował pracami Samo-

dzielnego Referatu „Rosja” w ramach prac ewidencyjno-studyjnych Oddziału II 

SGWP, natomiast Langenfeld pełnił obowiązki zastępcy mjr. J. Żychonia w Eks-

pozyturze nr 3 Oddziału II w Bydgoszczy
27

. W okresie wojny ppłk dypl. W. Bą-

kiewicz znalazł się w ZSRR, gdzie udało mu się dostać do tworzonej od 1941 r. 

Armii Polskiej. Tworzył od podstaw zręby służby informacyjnej tej formacji, zy-

skując przychylność swoimi działaniami nie tylko gen. W. Andersa, ale i bliskiego 

współpracownika gen. W. Sikorskiego, ambasadora rządu RP w ZSRR, prof. Sta-

nisława Kota
28

. Następnie przeszedł szlak bojowy wraz z oddziałami 2 Korpusu. 

Natomiast ppłk dypl. W. Langenfeld towarzyszył od początku wojny swojemu 

bezpośredniemu przełożonemu J. Żychoniowi, pomagając mu odtworzyć na emi-

gracji zręby polskiego wywiadu wojskowego. Lojalny wobec swojego mentora dał 

się poznać jako wybitny oficer szkoleniowy, świetny instruktor oficerów pracują-

cych w terenie oraz organizator siatek wywiadowczych
29

. W obu przypadkach 

zainteresowania bezpieki wynikały z przeciwstawnych celów. W przypadku Lan-

genfelda, wobec kampanii oszczerstw która wymierzona przeciwko Żychoniowi, 

także pośrednio uderzała w niego, zakładano iż w poczuciu krzywdy łatwiejsza 

                                                 
25 Patrz: A. Pepłoński, Wywiad…, s. 95–97. Wyrok w tej sprawie zapadł w listopadzie 1943 r. 

Patrz: Studium Polski Podziemnej w Londynie (dalej: SPP), kol. 13/86. Wyrok Morskiego Sądu 

Wojskowego z listopada 1943 roku, k. 1–16. 
26 Tamże. 
27 H. Ćwięk, Przeciw Abwehrze, Warszawa 2001, s. 29; A. Misiuk, Służby specjalne II Rzeczypo-

spolitej, Warszawa 1998, s. 35; A. Pepłoński, Wywiad polski na ZSRR 1921–1939, Warszawa 

1996, s. 288. 
28 R. Terlecki, Walka wywiadów, czyli rozpracowanie pułkownika Bąkiewicza [w:] Aparat bezpie-

czeństwa wobec emigracji politycznej i Polonii, red. R. Terlecki, s. 321. 
29 IPN, BUiAD, sygn. 01419/79, k. 153, Informacja o ppłk. Langenfeldzie, wyciąg z raportu 

„Młodnickiego”. 
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będzie szansa próby zbliżenia i ewentualnego werbunku
30

. Natomiast osoba ppłk 

dypl. W. Bąkiewicza wzbudzała w kręgach centrali bezpieki znacznie większe 

ożywienie, z dwóch powodów: znajomości problematyki sowieckiej i bliskiej 

współpracy z gen. Władysławem Andersem, którego rola w środowisku emigra-

cyjnym niewspółmiernie wzrosła wobec nieustępliwej postawy, jaką prezentował 

wobec kwestii porządku pojałtańskiego. Obaj oficerowie znaleźli się w zasięgu 

operacyjnego rozpracowania, które z racji ich współpracy mocno zazębiało się
31

. 

W ramach operacji „Skorpion” i „Para” zainteresowanie bezpieki kadrą 

Oddziału II było bardzo rozległe. Obejmowało osoby, które pozostały na emigra-

cji oraz te decydujące się na powrót do Ojczyzny. Tęsknota za krajem, za bliskimi 

była podsycana ze strony różnych przedstawicieli reżimu, którzy pełniąc oficjalnie 

stanowiska reprezentantów „nowej” Polski, mieli możliwości penetracji środowi-

ska emigracyjnego. Dużą rolę odgrywały dawne, przedwojenne, znajomości  

i kontakty. W niektórych przypadkach wykorzystywano konflikty i animozje in-

terpersonalne, tak jak to miało miejsce w przypadku wspominanego już mjr. Ta-

deusza Nowińskiego. Nieoczekiwany obrót sprawy, jakim był wyrok skazujący  

w procesie wytoczonym jemu i Jerzemu Niezbrzyckiemu przez Jana Żychonia, 

gdzie ci pierwsi oficerowie wystąpili z oskarżeniami wobec reszty personelu Od-

działu II, wywołał uczucie niesprawiedliwości i poczucia krzywdy. Według jed-

nego z doniesień agenturalnych miał on wyjechać w grudniu 1946 r. do Polski
32

.  

Jakość pracy agentury bezpieki, jej zróżnicowany stopień, wymuszała na 

kierownictwie MBP podwojenie starań zmierzających do weryfikacji przesyła-

nych informacji. Nie raz przytrafiały się lapsusy słowne, szczególnie w odniesie-

niu do imion, które wymuszały zakrojoną na szerszą skalę kwerendę w kartote-

kach personalnych. Mimo posiadanych informacji pochodzących z zeznań, czy 

opracowań osób powracających do kraju a posiadających wiedzę na temat PSZ, 

nie zawsze dawano im wiarę. Przykładem jest notatka w sprawie prośby o pracę  

w MSZ niejakiego Bogdana Smolińskiego, którego utożsamiano z osobą płk. 

dypl. Józefa Smoleńskiego, mimo iż na temat tego ostatniego bezpieka posiadała 

                                                 
30 Tamże, k. 155. Nieznane są dokumenty, które świadczyłyby o próbach realizacji tego pomysłu 

lub jego odrzuceniu. 
31 O działaniach bezpieki wobec gen. W. Andersa. Patrz: K. Tarka, „Watażka” na celowniku. 

„Rozpracowanie operacyjne” generała Andersa przez wywiad PRL, „Zeszyty Historyczne” 2008, 

z. 164, s. 61–74. Kulisy rozpracowania ppłk. dypl. W. Bąkiewicza przedstawił Ryszard Terlecki; 

R. Terlecki, dz. cyt., s. 318–349. 
32 IPN, BUiAD, sygn. 01419/79, Szyfrogram o wyjeździe mjr. Nowińskiego do Polski  

z 05.12.1946. Przybycie oficera wywiadu do kraju było bez wątpienia odebrane w centrali bezpie-

ki za sukces. Nowiński dysponował dużą wiedzą na temat działalności wywiadu w okresie przed-

wojennym, ale i w czasie wojny. Sukces w skaptowaniu przypisywano, w meldunku, ppłk. dypl. 

Józefowi Kuropiesce, attaché wojskowego przy Ambasadzie RP w Londynie. Jego aktywność na 

polu akcji repatriacyjnej koncentrowała się na wyłuskiwaniu spośród repatriantów specjalistów 

przydatnych dla wojska i przemysłu obronnego; J. Wróbel, Działalność Ministerstwa Bezpieczeń-

stwa Publicznego przeciwko repatriantom z Zachodu w latach 1945–1953 [w:] Aparat bezpieczeń-

stwa wobec emigracji…, s. 206. 
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dossier dzięki zeznaniom mjr. T. Nowińskiego
33

. W pewien sposób casus ten rzu-

ca światło na poziom przygotowania zarówno personelu agenturalnego jak i pra-

cowników centrali MBP. 

Zainteresowania bezpieki nie ograniczały się jedynie do rozpracowania ofice-

rów emigracyjnej „dwójki” i ewentualnych próbach werbunku. Istotną sprawą było 

właściwe uplasowanie danego figuranta w strukturze poziomej i pionowej wywiadu. 

Dlatego każda informacja spływająca do centrali MBP niosąca za sobą nawet  

w sposób fragmentaryczny dane o organizacji służby informacyjnej PSZ była bar-

dzo cenna. Pozyskiwane drogą operacyjną materiały klasyfikowano według bardzo 

prostego układu: struktura wywiadu przedwojennego, wywiad PSZ i ewentualnie 

(jeśli taki materiał wystąpił) ZWZ-AK oraz kwestia zaangażowania poszczególnych 

oficerów wywiadu przez służby wywiadowcze państw anglosaskich w momencie 

formalnego rozwiązania struktur polskiego wywiadu w 1947 r. Wartość nadsyła-

nych meldunków oceniano różnorodnie. Szczególnie krytycznie postrzegane były 

wiadomości powtarzające się lub możliwe do zweryfikowania z dużo większą pre-

cyzją. Takiej krytyce został poddane raporty agenta o kryptonimie „L-21”. W ocenie 

przełożonych ów agent koncentrował się na pozyskiwaniu informacji, do których 

bezpieka mogła dotrzeć za pomocą innych źródeł. Podkreślano, iż wyższy stopień 

wiarygodności cechował tę część materiału odnoszącego się do dziejów przedwo-

jennego wywiadu niż do czasów późniejszych, pomimo że podawane w meldun-

kach dane osobowe najczęściej nie odzwierciedlały stanu faktycznego
34

.  

Wywiad bezpieki bardzo mocno naciskał na swoją agenturę w celu rozpra-

cowania najbardziej zaangażowanych w działalność wymierzoną w reżim komu-

nistyczny formacje służb informacyjnych PSZ. W związku z postawą gen.  

W. Andersa deklarującego wrogą postawę wobec wydarzeń, które miały miejsce  

w Polsce w latach 1945–1948, intensywnie poszukiwano dróg dotarcia do orga-

nów wywiadu i kontrwywiadu 2 Korpusu. W toku działań operacyjnych udało się 

namierzyć miejsca funkcjonowania stałych placówek Oddziału II (ekspozytur)  

w momencie zakończenia wojny
35

. 

Szczególną uwagę władze bezpieczeństwa poświęcały nowej formie dzia-

łalności emigracyjnego wywiadu, a mianowicie próbom przejścia pod kuratelę 

brytyjską lub amerykańską i przekazania nowym mocodawcom aktywów obejmu-

jących rozsiane, praktycznie w całej Europie, ekspozytury wraz z siecią kurierską  

                                                 
33 IPN, BUiAD, sygn. 01419/79, k. 167, Informacja Dyrektora Departamentu VII w sprawie Smo-

lińskiego z 03.09.1947. W notatce informowano, iż prawdopodobnie chodzi o dwie różne osoby, 

tym niemniej błędnie podtrzymywano, że noszą to samo imię i nazwisko. 
34 Tamże, k. 439, Okładka dotycząca Dwójki Londyńskiej z 24.06.1949. Nadesłany przez agenta 

materiał był konfrontowany z informacjami pozyskanymi przez Informację Wojskową. Na tej 

podstawie stwierdzono, iż materiały pozyskiwane przez wojskowe służby specjalne były bardziej 

wiarygodne ze względu na wyższy stopień ścisłości. Tym niemniej próbując w jakimś stopniu 

usprawiedliwić agenta, wykazywano, iż braki występujące w jego raportach nie są wynikiem złej 

woli, a jedynie skutkiem niepamięci; tamże, k. 689, Notatki informacyjne dotyczące Oddziału II 

Sztabu Generalnego, 09.05.1949. 
35 IPN, BUiAD, sygn. 01227/486, k. 61–65, Ekspozytury Oddziału II. 
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i drogami łączności z krajem. Interesowano się formami tej współpracy, czy też 

raczej należałoby stwierdzić podległości, próbowano rozszyfrować miejsca upla-

sowania stałych placówek oraz rozpoznać kanały przerzutowe. Zwracano uwagę 

na potencjalne możliwości, w tym ostatnim przypadku, wykorzystania państw,  

w których albo funkcjonowała liczna Polonia, albo które za racji uwarunkowań 

międzynarodowych odbierano jako słabe ogniwa bloku państw socjalistycznych. 

Opierając się na sygnałach, które płynęły m. in. z raportów wspomnianego agenta 

„L-21” i innych, domniemywano iż najczęściej wybierano Szwecję, Rumunię, 

Jugosławię i Czechosłowację jako kraje przez które próbowały przenikać do Pol-

ski osoby powiązane z zachodnimi służbami specjalnymi
36

. W mniej więcej tym 

samym czasie spływały do centrali MBP meldunki wskazujące na fakt, iż ciężar 

prowadzenia działań antysowieckich w zakresie wywiadu zaczyna przesuwać się 

w stronę amerykańskich służb specjalnych, wykorzystujące w tym celu m. in. 

aktywa emigracyjnego wywiadu polskiego
37

. 

Jednym z kluczowych zadań stawianych agenturze bezpieki było rozpraco-

wanie ośrodków szkoleniowo-dywersyjnych organizowanych przez przedstawicieli 

emigracyjnego wywiadu i finansowanych ze budżetów służb wywiadowczych 

Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Jednym z przykładów rozpracowania 

miejsca, uznanego za tajny ośrodek Oddziału II jest sprawa fermy Chateau de Pre-

slun a Presles au Brie/Seine at Marne
38

. Miejsce to miało służyć jako etap w podró-

żach wysyłanych do Polski agentów oraz miejsce szkolenia. Podkreślano udział  

w realizacji tego przedsięwzięcia ppłk. dypl. Wincentego Bąkiewicza, który miał 

stać za zakupem tej posiadłości oraz mjr. Olgierda Cumfta jako jej dysponenta. 

Ocena pozyskiwanych przez agenturę materiałów była dość zróżnicowana, 

co już zostało zasygnalizowane. Niewątpliwie wpływ na ten stan rzeczy miała 

kondycja zawodowa pracowników centrali MBP, którzy nie zawsze byli w stanie 

sprostać nakładanym na nich zadaniom. W początkach lat 50. większość z nich 

została zwolniona ze służby
39

. Przy okazji ocen wystawianych agentom pojawia 

                                                 
36 IPN, BUiAD, sygn. 01419/79, k. 544, Pismo Naczelnika Wydziału II Departamentu VII MBP 

do Naczelnika Wydziału III Wydziału II Departamentu VII MBP z 30.10.1948. Przypuszczenia te 

nie były bezzasadne, gdyż faktycznie z myślą o łączności z krajem Oddział II SNW organizował, 

we wskazanych w meldunkach wywiadu PRL państwach, swoje placówki, przykładowo na terenie 

Szwecji funkcjonowała placówka o kryptonimie „Alfred”. Patrz: Archiwum Instytutu Polskiego  

i Muzeum im. gen. W. Sikorskiego w Londynie (dalej: IPMS), sygn. A.XII.24/58/25, k. 83–84, 

Organizacja placówki „Alfred” z grudnia 1946 r. 
37 Tamże, Notatka operacyjna z 11.05.1948. Autor meldunku, agent „Conrad” wskazał uwagę 

przede wszystkim na nowy podział ogniw dawnego Oddziału II. Ośrodek dyspozycyjny, na czele 

którego miał stać płk. dypl. Leon Mitkiewicz, został przeniesiony do Waszyngtonu, a w Europie 

miały powstać dwie duże ekspozytury: w Londynie i w Paryżu lub Brukseli. 
38 Tamże, k. 529, Pismo Naczelnika Wydziału II Departamentu VII MBP do Naczelnika Wydziału 

III Wydziału II Departamentu VII MBP z 01.10.1948. Zapis miejscowości zgodny z oryginałem. 

Faktycznie chodziło o zamek w miejscowości Melun, położonej w gminie o tej samej nazwie, 

sąsiadującej z gminą Presles en Brie, zaś obie wchodzą w skład departamentu Seine et Marne. 
39 A. Paczkowski, dz. cyt., s. 12. A. Paczkowski uznaje za główny powód czystek, rozgrywki 

wewnętrzne w łonie PZPR w kontekście walk frakcyjnych pod hasłem „tropienia wroga we-
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się pytanie, skąd czerpali swoje wiadomości? Kto był ich źródłem informacji? 

Pytania na które, dziś, potrafimy jedynie odpowiedzieć częściowo. Z analizy ma-

teriałów omawianych, w niniejszej publikacji, operacji wynika, iż w dużym stop-

niu danych dostarczały osoby bezpośrednio związane z wywiadem emigracyjnym, 

pracujący na jego rzecz wcześniej lub mające dostęp do ludzi i dokumentów za 

pośrednictwem znajomych lub nawet członków rodzin. Można tutaj przytoczyć 

przykład agenta o pseudonimie „Dąbek”. Zachowane raporty tej osoby świadczą  

o dobrym rozpoznaniu środowiska emigracyjnego wywiadu. Na dzień dzisiejszy 

można z dużą dozą prawdopodobieństwa uznać, iż pod tym pseudonimem krył się 

oficer zawodowy współpracujący z Oddziałem II lub nawet będąc jego etatowym 

pracownikiem
40

. W dokumencie prezentującym sylwetki osób, które mogły mieć 

kontakt z wywiadem emigracyjnym lub pracującym na jego rzecz, pojawił się 

zapis wskazujący na Bronisława Lemańczyka, jako byłego agenta „Dąbka”, który 

skierowany na kurs dla dywersantów, miał znaleźć się w Polsce od 1946 r.
41

. Bar-

dziej konkretne w ustaleniach personaliów tego agenta są informacje zawarte  

w notatce z 7 listopada 1951 r., gdzie wśród wymienianych oficerów wywiadu 

emigracyjnego wskazywany był kpt. Edward Grabowski jako brat „Dąbka”
42

. 

Spory materiał faktograficzny pochodził od osób, które powracały do kraju pod 

prawdziwymi lub fałszywymi nazwiskami. I w jednym i w drugim przypadku 

wcześniej, czy później znalazły się na celowniku zainteresowania komunistycz-

nych specsłużb
43

. 

Wywiad cywilny PRL interesował się intensywnie organizacją, strukturami 

i działalnością poszczególnych osób z dawnego wywiadu emigracyjnego jeszcze 

pod koniec lat 50.
44

. Jednak już 10 lat później władze bezpieczeństwa doszły do 

wniosku, iż prowadzenie aktywnego rozpracowania tego środowiska mijało się  

z celem, ponieważ ludzie, którzy stanowili jego trzon albo już nie byli aktywni 

zawodowo, albo współpracowali sporadycznie z organami bezpieczeństwa pań-

stw, które zamieszkiwali
45

. 

                                                                                                                         
wnętrznego”.  Według autora skorzystano również z nadarzającej okazji do pozbycia się osób 

niewygodnych lub wręcz niezdolnych do pracy w służbach specjalnych. 
40 IPN, BUiAD, sygn. 01227/486, Notatka agenta „Dąbka” nt. „Wywiad na terenie Wielkiej Bry-

tanii w latach 1940–1946 w Polskich Siłach Zbrojnych pod dtwem Brytyjskim”, 25.04.1952. 

Dokument ten w bardzo syntetyczny sposób odzwierciedlał strukturę i personel Oddziału II, jed-

nocześnie agent w znamienny sposób usprawiedliwiał brak szczegółów faktem, iż „pracowałem 

dość krótko i nie stykałem się z nimi”. 
41 Tamże, k. 68, Wykaz osób w kraju związanych z Oddziałem II. 
42 Tamże, k. 77, Notatka z 07.11.1951. 
43 Bardzo obszerny materiał poglądowy na temat struktury i organizacji wywiadu zarówno przed-

wojennego, jak i emigracyjnego dostarczył Witold Synoradzki, pracownik Ekspozytury O. II SG 

nr 3 w Bydgoszczy, a następnie w Oddziale II SNW i w 1 Dywizji Pancernej. Następnie odko-

menderowany do służby w brytyjskim 131 skrzydle myśliwskim, z którym odbył szlak bojowy na 

froncie zachodnim. Do Polski powrócił w 1947 r.; tamże, k. 99–129, Oświadczenie „Synoradzkie-

go” z 15.06.1955. 
44 Tamże. Plan operacyjnego przedsięwzięcia odnośnie Sztabu i Oddziału II Andersa oraz organi-

zacji wojskowych na emigracji z 04.03.1957. 
45 Tamże, k. 217–218, Notatka końcowa dotycząca działalności II Oddziału w okresie po 1939 r. 
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Zarys problematyki 

 

 

Początki  

lęska militarna II Rzeczypospolitej i zajęcie jej terytorium przez agre-

sorów (III Rzeszę i Związek Sowiecki), spowodowały ewakuację na-

czelnych władz państwowych, ale także części polityków opozycyj-

nych, do Rumuni i na Węgry. W skład utworzonego na przełomie września  

i października 1939 r. w Paryżu rządu gen. Władysława Sikorskiego w większo-

ści weszli przedstawiciele dotychczasowej opozycji wobec sanacji. Jednym  

z podstawowych zadań nowego rządu było nawiązanie stałej łączności z okupo-

wanym krajem, celem otrzymywania wiarygodnych informacji na temat aktual-

nej sytuacji w kraju, a także celem przekazywania własnych wytycznych. 

Prace przygotowawcze do tworzenia przez dotychczasową opozycję kon-

spiracji w Polsce oraz do tworzenia sieci łączności były już prowadzone od wrze-

śnia 1939 r. Jednym z najpoważniejszych w skutkach były rozmowy prowadzone 

z udziałem gen. W. Sikorskiego w Osmolicach i we Lwowie.  

Pierwsi kurierzy byli wysyłani do Polski drogą lądową. Choć warto odno-

tować, że już 14 stycznia 1940 r. do Kraju (na działalność PPS) został zadyspo-

nowanych 500 tys. zł, które miały być przerzucone „parasolem” (spadochro-

niarz)
1
. Do lotów do Polski przygotowywano, ale bez powodzenia, dwa samoloty 

Lockheed L-14H należące do przedsiębiorstwa „LOT”
2
. 

W dniu 2 lutego 1940 r., na posiedzeniu Komitetu do Spraw Kraju jego 

członkowie zostali powiadomieni o zadaniach ministra Stanisława Kota. Doty-

czyły one zmontowania organizacji politycznej w kraju oraz aparatu łączności 

politycznej z krajem. Jeszcze w tym samym miesiącu, 28 lutego, uzgodniono 

zadania Wydziału Politycznego Prezydium Rady Ministrów. Należała do nich 

m.in. organizacja łączności politycznej z krajem oraz przesyłanie pieniędzy na 

działalność konspiracyjną i opiekę społeczną. Realizując uchwały lutowe 1940 r. 

Komitetu dla Spraw Kraju, rząd przystąpił do organizowania łączności cywilnej 

(politycznej) z krajem. W tym celu powołano w kwietniu 1940 r. Dział Krajowy 

                                                 
1 Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie (dalej: IPMS), sygn. 

A.18/42, Pismo gen. Kazimierza Sosnkowskiego do Ministra Opieki Społecznej z 31 I 1940 r. 

Tutaj adnotacja „nie poszły”. 
2 Armia Krajowa w dokumentach 1939–1945, t. 6: Uzupełnienia, Londyn 1989, s. 39–41; K. Bie-

niecki, Lotnicze wsparcie Armii Krajowej, Warszawa 2005, s. 11. 
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Prezydium Rady Ministrów na czele z Władysławem Banaczykiem
3
 z SL oraz  

w dniu 27 kwietnia 1940 r. zaprzysiężono pierwszych 15 pracowników skiero-

wanych do tej służby: Józef Słyś
4
, Jan Skorobohaty-Jakubowski

5
, Tadeusz Tra-

wiński
6
, Jan Hulewicz

7
, W. Banaczyk, Władysław Kański

8
, Edmund Fietowicz

9
, 

Wanda Modlibowska
10

, Mateusz Siwek
11

, Jan Tabaczyński
12

, Paweł Siudak
13

, 

                                                 
3 Władysław Banaczyk (1902–1980), („Grzymała”, „Orkan”), do 1939 r. członek Rady Naczelnej 

SL, w latach 1940–1945 członek Komitetu Zagranicznego SL, od kwietnia 1940 r. kierownik Dzia-

łu Krajowego Prezydium Rady Ministrów, od 12 czerwca 1940 r. członek Rady Narodowej  

I i II kadencji, członek polsko-czechosłowackiego Komitetu Polityczno-Prawnego, w okresie od 14 

lipca 1943 r. do 24 listopada 1944 r. minister spraw wewnętrznych. W lipcu 1945 r. wrócił do 

Polski, w latach 1945–1949 członek PSL; A. Kołodziejczyk, Władysław Banaczek „Orkan” 

(1902–1980), „Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego” 2002, nr 32. 
4 Józef Słyś (1894–1945) („Sieniawski”), urodzony 15 września 1894 r. w pow. Krosno, syn Tomasza 

i Anieli, ppłk sap., przedstawiciel SP w placówce łączności ogólnej i politycznej w Budapeszcie. 
5 Jan Skorobohaty-Jakubowski (1878–1955) („Jan Kaczmarek”, „Skupień”, „Truszkowski”, „Vo-

gel”), płk, w latach 1914–1928 żołnierz Legionów Polskich i Wojska Polskiego, od 1935 r. wice-

prezes Zarządu Głównego Federacji Polskich Związków Obrońców Ojczyzny, w latach 1938–1939 

szef Wydziału Społecznego Komendy Naczelnej Związku Legionistów Polskich. We wrześniu 

1939 r. dowódca batalionu w Grupie „Dubno”. 25 maja 1940 r. wysłany do kraju jako Tymczasowy 

Delegat Rządu. Od 16 czerwca do 13 września 1940 r. przewodniczący Zbiorowej Delegatury 

Rządu, od grudnia t.r. zastępca Głównego Delegata Rządu na Generalne Gubernatorstwo, 10 lutego 

1941 r. mianowany łącznikiem między Delegatem Rządu a KG ZWZ. Od listopada 1942 r. komen-

dant Rezerw AK, uczestnik Powstania Warszawskiego; J. Gmitruk, Raport emisariusza Rządu RP 

płk. Jana Skorobohatego-Jakubowskiego „Kaczmarka” dla ministra Stanisława Kota w Angers  

z 10 I 1941 r., „Rocznik Historyczny Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego” 1999, nr 14,  

s. 167. 
6 Tadeusz Trawiński (Stefan Hanecki, Tadeusz Kowal, „Bayrowicz”, „Kowal”), urodzony 1909 r., 

od 24 stycznia 1941 r. kierownik placówki w Belgradzie, aresztowany przez Niemców 4 paździer-

nika 1941 r., w sierpniu 1942 r. przyjechał do Stambułu, gdzie udało mu się uciec Niemcom, wyje-

chał przez Bejrut do Londynu (konwojowany przez mjr. Richarda Truszkowskiego z SOE), gdzie 

dotarł 15 października 1942 r., następnie pracował w MSW. 
7 Jan Hulewicz (1907–1980), w okresie lipiec 1940 r.–1943 r. kierownik Działu Kulturalno-

Oświatowego MSW, kierownik Funduszu Kultury Narodowej, członek polsko-czechosłowackiego 

Komitetu Współpracy Kulturalnej; M. Hułas, Goście czy intruzi? Rząd polski na uchodźstwie wrze-

sień 1939–lipiec 1943, Warszawa 1996, s. 157; Protokoły posiedzeń Rady Ministrów Rzeczypospo-

litej Polskiej, t. 4: grudzień 1941 – sierpień 1942, red. M. Zgórniak, oprac. M. Rojek, A. Suchcitz, 

Kraków 1998, s. 341. 
8 Władysław Kański (1906–1983) („KJK”), urodzony 6 maja 1906 r. w Krakowie, syn Władysława 

i Wandy z Laiterów, referendarz Prokuratorii Generalnej RP (1929–1939), wicekonsul RP w Buka-

reszcie i Jerozolimie (1940–1942), konsul RP w Brazzaville (1943–1945), kierownik działu  

w MSW w Londynie (1945–1946), po wojnie był m.in. prezesem prezydium Polskiej Macierzy 

Szkolnej w Londynie; Biblioteka Polska w Paryżu, 1258: S. Lam, Materiały do „Słownika Biogra-

ficznego Polaków w Świecie”, k. 20; Rocznik Polonii 1958–59, Londyn b.r.w., s. 206. 
9 Józef Fietz (Edmund Fietowicz) (1904–1944), urodzony 15 listopada 1904 r. w Michałowie, woj. 

poznańskie, aresztowany przez Niemców w Budapeszcie w nocy 18/19 marca 1944 r., odznaczony 

Krzyżem Walecznych; Studium Polski Podziemnej (dalej: SPP), t. 5.2.2.4, k. 173, Pismo płk. dypl. 

Gano do P. Siudaka z 13 VI 1944 r.; SPP, Sk 20, Pismo ppłk. Hartmana z 23 X 1946 r.; W. Banaczyk, 

T. Nowak, Fietz Edmund [w:] Polski Słownik Biograficzny (dalej: PSB), t. 6, Kraków 1948, s. 439.  
10 Wanda Modlibowska (1909–2001), ppor. cz.w., kurierka do Kraju, następnie kurierka na trasie 

Warszawa – Budapeszt, i w końcu kierowniczka sekretariatu w Biurze Prezydialnym Delegatury 

Rządu na Kraj. 
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Jerzy Kurcyusz
14

, Stanisław Olszewski
15

, Stefan Pronaszko
16

, Franciszek Mo-

skal
17

. Obok emisariuszy znaleźli się w tym gronie kierownicy placówek politycz-

nych podlegających MSW, a instalowanych w różnych krajach Europy, z zada-

niem utrzymywania łączności kurierskiej i radiowej pomiędzy krajem a rządem. 

Jak pisano w sprawozdaniu: „Pierwsi emisariusze i kurierzy wyjechali  

z Angers w początkach maja 1940 r. równocześnie z kierownikami placówek. Są 

to: przedstawiciel Rządu Kaczmarek, emisariusz Michał
18

 i Karski
19

 oraz kurie-

                                                                                                                         
11 Marek Mateusz Siwik (Michał Sikora, Marek Siewruk, Marek Sirewicz, Aleksander Starzyński, 

„Sikora”), urodzony 29 sierpnia 1895 r., ppor. rez., w Polsce przebywał od 3 czerwca do 15 paź-

dziernika 1940 r., od 6 czerwca 1941 r. w PSZ; W. Grabowski, Kurier „Sikora”, „Biuletyn” SPP, 

praca w druku. 
12 Jan Tabaczyński (1903–1961), do 1939 r. redaktor „Polonii” w Katowicach, 12 lipca do 15 

sierpnia 1940 r. redaktor „Dziennika Polskiego” w Londynie, w okresie od 1 września 1941 r. do 

listopada 1942 r. radca ambasady RP w Kujbyszewie, sekretarz Komitetu dla Spraw Kraju, dyrek-

tor Centrum Informacji Polskiej w Jerozolimie, po wojnie współpracownik Radia Wolna Europa; 

Biblioteka Polska w Paryżu, 1265: S. Lam, Materiały…, k. 1–2; Protokoły posiedzeń Rady Mini-

strów Rzeczypospolitej Polskiej, t. 2: czerwiec 1940 – czerwiec 1941, red. M. Zgórniak, oprac.  

W. Rojek, A. Suchcitz, Kraków 1995, s. 109; tamże, t. 3: czerwiec – grudzień 1941 r., red.  

M. Zgórniak, oprac. W. Rojek, A. Suchcitz, Kraków 1996, s. 127; J. Kurcyusz, Na przedpolu...,  

s. 405; M. Hułas, Goście czy..., s. 142. 
13 Paweł Siudak (1905–1972) („Bohun”, „Espe”, „Odo”), urodzony 11 stycznia 1905 r. w Dobroci-

cach, syn Ignacego i Ewy z d. Ciuk, ppor. rez. (1933 r.), członek SL, od lutego 1940 r. bliski 

współpracownik S. Kota, następnie zastępca kierownika Wydziału Społecznego (Spraw Krajo-

wych) MSW, 27 czerwca 1940 r. przypłynął do Liverpoolu, a od jesieni tr. kierownik tegoż Wy-

działu. Funkcję tę pełnił do grudnia 1944 r.; A. Kołodziejczyk, Paweł Siudak (1905–1972), „Rocz-

niki Dziejów Ruchu Ludowego” 1998, nr 30, s. 292–311. 
14 Jerzy Kurcjusz (1907–1988); J. Kurcyusz, Na przedpolu Jałty. Wspomnienia z tajnej służby  

w dyplomacji, Katowice 1995. 
15 Stanisław Olszewski (1902–1961), polityk Stronnictwa Demokratycznego, wysłany na placówkę 

w Bukareszcie, następnie w Palestynie w Polish Information Centre, po wojnie na emigracji  

w Londynie. 
16 Stefan Pronaszko (1904–1986) („Dunin”), urodzony 25 marca 1904 r. w Warszawie, ppor. rez., 

pracował w Biurze Personalnym MSWojsk. w Paryżu, 18 kwietnia 1940 r. prof. S. Kot wystąpił  

o zwolnienie go na okres 6 miesięcy do PRM, kierownik punktu przerzutowego w Turynie, wydo-

stał przy pomocy Włochów z Polski żonę i córkę, natomiast nie udało się zorganizować stałej drogi 

łączności, następnie przebywał we Francji, Palestynie, Egipcie i Kanadzie.  
17 Franciszek Moskal (1918–2012), urodzony 10 stycznia 1918 r. w mieście Grodzisko, pow. Łań-

cut, syn Andrzeja i Marii z d. Kryla, w Polsce był od 3 grudnia 1940 r., wrócił do Londynu 25 

kwietnia 1941 r., zwolniony z MSW 1 sierpnia 1945 r., zmarł 24 lutego 2012 r.; F. Moskal, Z pasją 

naprzód, Warszawa 2002. 
18 Chodzi o Wiktora Jana Strzeleckiego (1904–1942) (Jan Łyszcz, „Michał Buka”), który w maju 

1940 r. został wysłany do kraju. Przebywał przez kilka tygodni w Warszawie i Krakowie, gdzie 

m.in. przekazał Zygmuntowi Żuławskiemu 400 tys. zł. W sierpniu był już w Budapeszcie. Powrócił 

do Londynu. Ponownie wysłany jako kurier w sierpniu 1940 r. do Warszawy. Następnie zrzucony 

27/28 grudnia 1941 r. w Polsce; W. Grabowski, Polska Tajna Administracja Cywilna 1940–1945, 

Warszawa 2003, s. 86. 
19 Jan Karski. IPMS, Kol. 25/12, Raport z misji Jana Karskiego w 1940 r.; J. Karski, Tajne pań-

stwo. Opowieść o polskim podziemiu, Warszawa 2000; A. Żbikowski, Karski, Warszawa 2011,  

s. 117–144. Karski, wbrew informacjom podanym w cytowanym sprawozdaniu Wydziału Społecz-

nego MSW, wyjechał z Francji w kwietniu 1940 r. 



Waldemar Grabowski 178 

rzy: Marta
20

 – Sikora i dwaj inni /L. i S.
21

/”
22

. 1 czerwca został zaprzysiężony 

kolejny kurier Andrzej Gąsienica Makowski, który następnie z polecenia prof.  

S. Kota udał się przez Budapeszt do kraju
23

. 

W końcu lipca 1940 r. został wysłany do Kraju przez Rzym kurier Stani-

sław Starczewski („Watys”)
24

. Jego zadaniem było przedstawienie sytuacji  

w Anglii oraz przekazanie polecenia przyspieszenia uzgodnienia kandydata na 

Delegata Rządu.  
W początkach grudnia 1940 r. wyjechał kurier Franciszek Moskal („Mar-

tyniuk”), który zabrał nominacje dla dwóch Głównych Delegatów Rządu. Dotarł 

on do Warszawy 5 stycznia 1941 r. 

Zmiany zachodzące w Europie i w jej najbliższych okolicach powodowały 

coraz większe utrudnienia dla kurierów wysyłanych drogą lądową. Dlatego też, 

coraz większe znaczenie wiązano z operacjami lotniczymi. Już w 1940 r. przygo-

towywano przerzut tą drogą do kraju funduszy organizacyjnych. Od jesieni 1940 r. 

organizowaniem cywilnej łączności zajmował się Wydział Społeczny MSW. 

Jego biuro mieściło się w Stratton House, a od 1944 r. przy Bedford Street
25

. 

                                                 
20 Chodzi o Wandę Modlibowską (Marta Manitius), w sierpniu 1940 r. była już ponownie w Buda-

peszcie, po dotarciu wcześniej do Warszawy. Prof. Kot prosił Fietowicza o uzyskanie pomocy 

Anglików w jej przejeździe do Londynu.  
21 Wśród tych kurierów L. i S. był zapewne Samson Mikiciński („Lis”), zajmujący się głównie 

przerzucaniem do Kraju funduszy organizacyjnych. W. Grabowski, Polska Tajna…, s. 84–85.  

W maju 1940 r. P. Siudak wystąpił do ambasady RP w Paryżu o uzyskanie wiz na wyjazd Olszew-

skiego jako kuriera do Rumunii, oraz Sieniawskiego jako kuriera na Węgry; IPMS, sygn. 

A.9.VII/6, Pismo P. Siudaka z 2 V 1940 r. 
22 IPMS, sygn. A.9.IA/2, Część tajna sprawozdania Wydziału Społecznego MSW. 
23 Andrzej Gąsienica Makowski, urodzony 19 listopada 1906 r. w Poroninie, leśnik, st. sierż., we 

wrześniu 1939 r. dowódca plutonu w 1 psp, wysłany jako kurier do kraju, przewoził pocztę oraz 15 

tys. dol., 23 czerwca 1940 r. był w Budapeszcie, następnie dotarł do Nowego Targu, aresztowany  

w drodze powrotnej na Słowacji, więziony w „Palace” w Zakopanem, wywieziony do obozu KL 

Auschwitz 9 października 1940 r.; Archiwum Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej, akta Ludwika 

Muzyczki, t. 51; Księga pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Krakowa i innych miej-

scowości Polski południowej 1940–1944, t. 1, red. F. Piper, I. Strzelecka, Warszawa – Oświęcim 

2002, s. 294, 297, 298, 311, 317. 
24 Stanisław Starczewski „Watys” (1894–1953), urodzony 10 czerwca 1894 r., syn Eugeniusza  

i Marii z Kozłowskich, ppor. pospolitego ruszenia kawalerii (1 lipca 1919 r.), odznaczony Orderem 

Wojennym Virtuti Militari, zarządca majątków rodziny Gawrońskich, członek Prezydium Zjedno-

czenia Polskiej Myśli Państwowej. W 1940 r. wysłany przez władze polskie, jako emisariusz do 

kraju, dotarł jedynie do Rzymu, gdzie organizował placówkę łączności politycznej. Jego misję  

w kraju przejęła Luciana Frassati-Gawrońska. W latach 1944–1945 stał ponownie na czele placów-

ki łączności politycznej we Włoszech. Zajmował się m.in. likwidacją funduszy i sprzętu przezna-

czonego dla Delegatury Rządu w bazie w Brindisi, a niewysłanego do kraju z powodu przerwania 

lotów do Polski. Do Londynu przyjechał 14 października 1945 r. Po wojnie na emigracji; A.A. 

Zięba, Starczewski Tomasz Eugeniusz Marceli [w:] PSB, t. 42, Warszawa – Kraków 2003, s. 283 

(dotyczy ojca S. Starczewskiego); Rocznik Oficerski Rezerw 1934 (reprint), Warszawa Londyn 

2003, s. 271, 868; L. Frassati-Gawrońska, Przeznaczenie nie omija Warszawy, Warszawa 2003. 
25 Stanisław Mikołajczyk w dokumentach aparatu bezpieczeństwa, t. 1: Działalność w latach 1945 

–1947, Warszawa 2010, s. 458, Protokół przesłuchania P. Siudaka z 29 X 1947 r. 
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W 1942 r. planowano wydać na cele realizowane przez Wydział Społeczny 

MSW 456 390 funtów, z czego 31 970 funtów przeznaczano na funkcjonowanie 

placówek, a 18 420 funtów na szkolenie i działalność 24. kurierów
26

. Natomiast 

w roku następnym (1943 r.) budżet Wydziału opiewał na 1,5 tys. funtów, w tym 

38 800 funtów na działalność placówek, a 17 600 funtów na działalność 20. ku-

rierów
27

. Analogiczne kwoty przyjęto w projekcie budżetu na 1944 r. Wynagro-

dzenie 20 kurierów do kraju miało wynieść 9600 funtów, ekwipunek dla 20. ku-

rierów – 2 tys. funtów, szkolenie 20. kurierów – 3 tys. funtów, powrót 10. kurie-

rów – 3 tys. funtów. Na działalność instruktora kurierów i opracowanie tematów 

do prac dywersyjnych przeznaczono 1 tys. funtów
28

.  

Roczne plany przerzutu kurierów cywilnych nigdy nie zostały wykonane 

w pełni. Władysław Banaczyk, minister spraw wewnętrznych, był tym rozczaro-

wany. Wydawało się, że posiadanie dwóch baz do transportu zaopatrzenia i ludzi 

drogą lotniczą do Polski, jedną w Anglii i drugą we Włoszech, zabezpieczy  

w pełni potrzeby w tym zakresie. Przyczyn niepowodzeń upatrywał w: 
 

 zbyt małej ilości samolotów oddanych do dyspozycji władz polskich,  

 dużych strat (50%) podczas lotów w okresie wrzesień – październik 1943 r.,  

 silnym naciskom politycznym na Anglików w celu ograniczenia zaopatrywania w broń 

polskiej konspiracji, z obawy aby nie użyli tej broni przeciw „partyzantom sowieckim”,  

 złej pogodzie w bazie południowej w okresie zimy29. 
 

W październiku 1940 r. rozpoczął się w brytyjskim ośrodku Parachute Tra-

ining School No. 1 w Ringway (pod Manchesterem) pierwszy kurs specjalnych 

kandydatów na spadochronowych wysłanników do Polski. Wśród 12 jego 

uczestników znalazł się przyszły cywilny kurier kanonier z cenzusem Czesław 

Raczkowski
30

. Jednak zanim został zrzucony w Polsce, odbył jeszcze misję spe-

                                                 
26 Instytutu Pamięci Narodowej (dalej: IPN), Rząd RP w Londynie, t. 194, k. 8–9, Preliminarz 

budżetowy Wydziału Społecznego MSW na 1942 r. 
27 IPN, Rząd RP w Londynie, t. 195, k. 4, Preliminarz budżetowy Wydziału Społecznego MSW na 

1943 r. 
28 IPMS, Prezydium Rady Ministrów (dalej: PRM), sygn. L.22, Preliminarz budżetu tajnego Wy-

działu Społecznego MSW na 1944 r. 
29 SPP, MSW, t. 6, k. 820, Pismo „Orkana” do Delegata Rządu z 5 IV 1944 r. 
30 W. Grabowski, Pierwszy kurs specjalny „cichociemnych” w Polskich Siłach Zbrojnych na Za-

chodzie, „Mars” 2006, t. 21, s. 223–229. Warto przywołać pierwotny skład kandydatów na spado-

chroniarzy wyznaczonych 22 października 1940 r., gdyż różni się od ostatecznego: ppłk dypl. 

Albin Habina, kpt. Jan Górski, kpt. Maciej Kalenkiewicz, rtm. Feliks Szymański, kpt. Adam Hey-

bowicz, por. Józef Zabielski, ppor. Olgierd Dzierżyński, por. Andrzej Świątkowski, bomb. Jerzy 

Karniewski, szer. Stefan Rogala-Siwirski oraz rtm. dypl. Kajetan Czarkowski-Golejewski, jako 

tłumacz; SPP, t. 2.3.10.4.1., k. 5, Pismo płk. dypl. T. Klimeckiego do Dowódcy Okręgu Wojsko-

wego w Szkocji z 22 X 1940 r. Dzień później dołączono do tej listy kpt. Stanisława Krzymowskie-

go. SPP, t. 2.3.10.4.1., k. 1, Pismo płk. dypl. Smoleńskiego do Szefa Oddziału V Sztabu NW z 23 

X 1940 r. Co ciekawe korespondencję w tej sprawie prowadzono z brytyjską Misją Wojskową nr 4, 

jaka działała w Polsce we wrześniu 1939 r. Misja ta została zlikwidowana dopiero 22 listopada 

1940 r.; SPP, t. 6.2.1, k. 11, Pismo Charlesa Bridge do Szefa Sztabu NW z 20 XI 1940 r. Czesław 

Raczkowski (1917–1994) „Włodek Olczyk”, urodzony 1 stycznia 1917 r. w m. Małochwiej, pow. 

Krasnystaw, syn Franciszka i Zofii z Marczewskich, student Politechniki Lwowskiej, od początku 
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cjalną w Sztokholmie, dokąd wyjechał w kwietniu 1941 r. jako kurier Michał 

Bukowiński
31

. 

Wraz z przeprowadzeniem pierwszej akcji zrzutowej w Polsce rozpoczął 

się nowy etap w łączności z okupowanym Krajem. Odtąd operacje spadochro-

nowe odgrywały coraz większą rolę w przesyłaniu do kraju ludzi, poczty i wypo-

sażenia (zwłaszcza radiostacje). 
 

Wyszukiwanie kandydatów  

W sierpniu 1940 r. do Szkocji pojechał z ramienia prof. S. Kota ppor. Sta-

nisław Ścigalski
32

. Jego zadaniem było wyszukanie „kilku osób, w związku  

z akcją w kraju”
33

. Już kilka dni później do Londynu przyjechał kanonier z cen-

zusem Franciszek Moskal, wezwany przez Dział Społeczny Prezydium Rady 

Ministrów
34

. 

Wraz z utworzeniem w Londynie we wrześniu 1940 r. MSW cała akcja 

łączności cywilnej z krajem została skoncentrowana w tym ministerstwie. Nie-

długo też do zadań MSW zostało włączone jeszcze prowadzenie „Akcji Konty-

nentalnej”, zmierzającej do włączenia do aktywnej działalności niepodległościo-

wej skupisk Polaków w Europie. 

Wyszukiwanie kandydatów na spadochronowych kurierów było jednym  

z ważniejszych zadań Wydziału Społecznego. Skupiano się na ludziach młodych, 

w zdecydowanej większości ówczesnych żołnierzach Polskich Sił Zbrojnych. 

Rodziło to pole konfliktów z władzami wojskowymi, niechętnie przekazujących 

żołnierzy do pracy w MSW. We wrześniu 1940 r. przebywał w Londynie Jerzy 

Lerski
35

. Rozmawiał wówczas m.in. z gen. Lucjanem Żeligowskim
36

, dr. Janem 

                                                                                                                         
1940 r. kurier ZWZ, od maja 1940 r. w Armii Polskiej we Francji, a następnie w Wielkiej Brytanii, 

zaprzysiężony do pracy krajowej 11 lutego 1941 r., zrzucony w Polsce 15/16 lutego 1941 r., aresz-

towany, wykupiony z więzienia w Wadowicach, 9 czerwca 1941 r. zameldował się u Delegata 

Rządu, w grudniu 1941 r. wyruszył do Londynu, aresztowany na Węgrzech, więziony na Pawiaku, 

oraz w obozach Gross-Rosen i Hersbruck, zbiegł z transportu 17 kwietnia 1945 r., zwolniony  

z MSW 1 sierpnia 1945 r., zmarł w 1994 r. w Pittsburgu, odznaczony Krzyżem Walecznych, Meda-

lem Wojska oraz Krzyżem AK. 
31 IPMS, sygn. A.9.VII/6, Pismo prof. S. Kota do MSZ z 31 III 1941 r. 
32 Stanisław Ścigalski (1904–1999), adwokat, ppor., sekretarz Zarządu Wojewódzkiego SL  

w Warszawie, członek Rady Naczelnej SL, we wrześniu 1939 r. walczył w 9 p.a.l., członek Komi-

tetu Zagranicznego SL w Paryżu, po ewakuacji do Wielkiej Brytanii przeszedł szkolenie spado-

chronowe (kontuzjowany), zaprzysiężony „do pracy na Kraj” w Londynie 11 lutego 1941 r., pra-

cownik Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej, po wojnie mieszkał w Toronto w Kanadzie, był 

wiceprezesem ZG Stronnictwa Ludowego „Wolność”. Rocznik Polonii 1958 –1959, Londyn b.r.w., 

s. 214, 380; B. Dereń, Stanisław Ścigalski (1904–1999), „Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego” 

2006, nr 34, s. 383–404 – tu informacja o otrzymaniu w 1942 r. funkcji zastępcy dyrektora Wydzia-

łu Społecznego MSW. 
33 IPMS, sygn. A.9.VII/6, Pismo S. Kota do gen. dyw. M. Kukiela, dowódcy obozów WP w Szko-

cji, z 26 VIII 1940 r. 
34 IPMS, sygn. A.9.VII/6, Pismo P. Siudaka do Komendy Placu z 29 VIII 1940 r. 
35 Jerzy Lerski (Jerzy Goździewicz, „Jur”), urodzony 20 stycznia 1917 r., zaprzysiężony 28 maja 

1942 r., zrzucony w Polsce 19/20 lutego 1943 r., przydzielony do Departamentu Informacji i Prasy, 

w styczniu 1944 r. wysłany z powrotem do Londynu. 
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Jaworskim
37

, Witoldem Kulerskim
38

 oraz Stanisławem Mikołajczykiem. Lerski był 

już wówczas zdecydowany na powrót do kraju, lecz jak pisze we wspomnieniach:  
 

Dla dopięcia tej sprawy udałem się do naszej ambasady przy Portland Place, gdzie 

kątem urzędowało przejściowo nasze Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Profe-

sor Kot wydawał się jednak bardziej zainteresowany politycznymi intrygami  

w korpusie oficerskim w Szkocji, a zwłaszcza reakcją na odosobnienie tzw. sana-

cyjnych figur na wyspie Rothesay pod Glasgow, aniżeli moją misją do kraju. Wraz 

z szefem Bezpieczeństwa inż. Tadeuszem Ullmanem39 poddali mnie krzyżowym 

pytaniom na temat opozycyjnych wpływów obozu piłsudczyków, odsuniętego od 

władzy przez gen. Sikorskiego i jego najbliższych współpracowników. Z niesma-

kiem wyszedłem z tych politykierskich rozmów40.  
 

Jednak nie oznaczało to rezygnacji Lerskiego z rozmów z politykami. 

Swoje kolejne spotkanie tak wspominał:  
 

W styczniu 1941 r. otrzymałem tajemnicze wezwanie udania się do Saint An-

drews, by w hotelu nad słynnym polem golfowym spotkać się z ministrem Spraw 

Wewnętrznych, prof. Kotem. W rozmowie uczestniczył kierownik tzw. „akcji kon-

tynentalnej”, znany dyplomata z okresu ministra Becka, dr Jan Librach41. Chodziło 

o potwierdzenie mej gotowości do służby łączności z krajem. Prof. Kot powiado-

mił mnie że w odpowiednim czasie wysłany będę śladem Karskiego nie jako zwy-

czajny kurier, lecz jako emisariusz rządu gen. Sikorskiego i czterech stronnictw 

(tzw. Grubej Czwórki) Jedności Narodowej. Prosił jednak bym się uzbroił w cier-

pliwość i starał się być jak najbardziej au courant spraw politycznych zarówno pol-

skich jak i międzynarodowych42.  
 

W maju 1941 r. Lerski ponownie był w Londynie i rozmawiał z T. Ulla-

manem, Pawłem Siudakiem, J. Jaworskim i S. Mikołajczykiem. Doszło wówczas 

również do spotkania z grupą inżynierów pracujących w Mill Hill nad „szybką 

telegrafią” (inż. Stanisław Grycko
43

, Palewicz, Wzgard). Lerski rozmawiał także 

                                                                                                                         
36 Patrz: D. Fabisz, Generał Lucjan Żeligowski (1865–1947). Działalność wojskowa i polityczna, 

Warszawa 2007. 
37 Jan Jaworski (Jan Dąbkowski, „Judym”, „Leczyński”) (1898–1981), lekarz, przed wojną członek 

NKW SL, w latach 1939–1940 członek Rady Narodowej, należał do Komitetu Zagranicznego SL. 
38 Witold Zygmunt Kulerski („Orlicz”) (1911–1997), członek Rady Narodowej RP, czynny w akcji 

montowania placówek łączności ogólnej i politycznej PRM (następnie MSW), po wojnie w Polsce, 

aresztowany w czerwcu 1948 r., skazany na 12 lat więzienia, zwolniony w 1954 r. 
39 Tadeusz Ullman (1903–1975), inż. górnik, kierownik Działu Bezpieczeństwa MSW do połowy 

1943 r., następnie czynny w Akcji Kontynentalnej, po wojnie nieoficjalny przedstawiciel Rządu RP 

w Londynie w Algierze. 
40 J. Lerski, Emisariusz „Jur”, Warszawa – Waszyngton 2006, s. 56–57. 
41 Jan Librach (1904–1973) („Arwa”), w latach 1935–1939 I sekretarz ambasady RP w Paryżu, od 

1939 r. w Wojsku Polskim we Francji, od 15 czerwca 1940 r. w Prezydium Rady Ministrów, od 

jesieni 1940 r. pomysłodawca i współorganizator Akcji Kontynentalnej, zaprzysiężony 11 stycznia 

1941 r., w latach 1941–1944 kierownik Biura Centralnego Akcji Kontynentalnej w MSW, w latach 

1944–1945 kierownik wydziału w MSZ w Londynie; IPMS, sygn. A.9.VI1/20, Pismo W. Bana-

czyka z 8 IX 1943 r.; J. Librach, Nota o „Akcji Kontynentalnej”, „Zeszyty Historyczne” 1973,  

z. 23, s. 161–162. 
42 J. Lerski, Emisariusz „Jur”, Warszawa – Waszyngton 2006, s. 61–62. 
43 Stanisław Grycko (1909–1996), kierownik referatu łączności w Chorągwi Warszawskiej ZHP, 

we wrześniu 1939 r. w Kierownictwie Zaopatrzenia Lotnictwa, kierownik sieci łączności radiowej 
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z grupą żołnierzy przygotowujących się do lotów do Polski, w tym z kpt. Macie-

jem Kalenkiewiczem i Janem Górskim. Po powrocie do Perth, gdzie stacjonowa-

ła jego jednostka wojskowa, odbył kolejną rozmowę, tym razem z W. Banaczy-

kiem. Chodziło o wytypowanie kandydatów na kurierów. Lerski wskazał sobie 

znanych: Jerzego Mara-Meyera
44

, Tadeusza Samotusa
45

, Aleksandra Olędzkie-

go
46

, Stanisława Stacha
47

, oraz Jana Przytockiego
48

. 

W początkowym okresie MSW prowadziło rozmowy nie tylko z młodymi 

żołnierzami o dość wyraźnych ideach politycznych. Między innymi zamierzano 

wykorzystać w służbie łączności oficerów WP. Jednym z nich był por. Andrzej 

Świątkowski, z którym prowadzono rozmowy już w początkach września 1940 r.
49

. 

Został zaprzysiężony do pracy na rzecz Kraju 21 lutego 1941 r. Następnie, dość 

nieoczekiwanie, w kwietniu 1941 r. MSW zrezygnowało z zatrudnienia go do 

spraw specjalnych
50

. Ostatecznie A. Świątkowski („Amurat”) zaprzysiężony na 

rotę przysięgi ZWZ dnia 7 listopada 1941 r., został zrzucony w Polsce 27/28 

grudnia 1941 r. Poległ w walce z niemieckimi celnikami zaraz po skoku. 

W październiku 1940 r. MSW wystąpiło do władz wojskowych o udziele-

nie 6-miesięcznego urlopu kanonierowi z cenzusem C. Raczkowskiemu. Służył 

on w dywizjonie artylerii przeciwlotniczej I Brygady
51

. W listopadzie t.r. Wiktor 

                                                                                                                         
MSW, zaprzysiężony 12 listopada 1941 r., zwolniony 1 września 1945 r., po wojnie w USA; Złota 

piątka. Pokolenie wielkiej próby. Dzieje 5 Warszawskiej Drużyny Harcerzy przy gimnazjum i li-

ceum im. Joachima Lelewela – ze wspomnień i dokumentów, red. H. Spigarski, Warszawa-Gdańsk 

2004, s. 176–178 (tu niezbyt precyzyjna informacja, iż był „szefem Łączności Walki Cywilnej  

w ramach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych rządu emigracyjnego”). 
44 Jerzy Józef Andrzej Mara-Meyer (Eugeniusz Zakrzewski, „Filip”, „Vis”) (1919–1943), zaprzy-

siężony 12 listopada 1941 r., zrzucony w Polsce 30/31 marca 1942 r., przydzielony do BCh, wal-

czył na Lubelszczyźnie, zginął 27 maja 1943 r. w Warszawie. 
45 Tadeusz Władysław Samotus (Jurko Sokołycz, Jerzy Martosz, „Lis 2”, „Parasol”), urodzony  

1 sierpnia 1919 r. we Lwowie, syn Adama i Matyldy, zaprzysiężony 21 lutego 1942 r., zrzucony  

w Polsce 16/17 II 1943 r., przydzielony do komórki łączności radiowej Delegatury Rządu, praco-

wał na „szybkiej telegrafii”, w Powstaniu Warszawskim walczył w baonie „Kryska”, ranny 17 

września 1944 r., ewakuowany na Pragę, wstąpił do „ludowego” Wojska Polskiego, zagrożony 

aresztowaniem 25 lipca 1945 r. nielegalnie wyjechał z Polski, do Londynu przybył 29 września 

1945 r., odznaczony dwukrotnie Krzyżem Walecznych (1 stycznia 1945, 13 kwietnia 1946 r.), 

Medalem Wojska (28 listopada 1946 r.). 
46 Aleksander Olędzki („Rab”, „Tatar”), urodzony w 1917 r. w Radomiu, w Wielkiej Brytanii w 10 

batalionie artylerii plot., zaprzysiężony 28 maja 1942 r., zrzucony w Polsce 24/25 marca 1943 r., 

przydzielony do ochrony Delegata Rządu, od stycznia 1944 r. w oddziałach partyzanckich na Lu-

belszczyźnie, aresztowany 2 października 1946 r., skazany na 6 lat więzienia, zwolniony 6 wrze-

śnia 1952 r. 
47 Stanisław Stach (Stanisław Uryc, „Marian”), zaprzysiężony 28 maja 1942 r., zrzucony w Polsce 

3/4 września 1942 r., przydzielony do BCh, aresztowany w Warszawie 27 maja 1943 r. 
48 J. Lerski, Emisariusz „Jur”, Warszawa – Waszyngton 2006, s. 70–71. 
49 IPMS, sygn. A.9.VII/6, Pismo P. Siudaka do Komendy Placu z 3 IX 1940 r.  
50 IPMS, sygn. A.9.VII/6, Pismo P. Siudaka do Oddziału VI Sztabu NW z 11 IV 1941 r. 
51 IPMS, sygn. A.9.VII/6, Pismo prof. S. Kota do Oddziału I Sztabu NW z 21 X 1940 r. 
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Karamać
52

 podawał prof. S. Kotowi adres ppor. Jana Piwnika
53

, jako osoby za-

sługującej na pełne zaufanie.  

W maju 1941 r. Paweł Siudak zwrócił się do wojska o udzielenie  

10-dniowego urlopu kpr. pchor. Napoleonowi Segiedzie
54

.  

Dość powszechnie znane są już nazwiska 28 cywilnych kurierów (a także 

emisariuszy, radiotelegrafistów) przerzuconych drogą lotniczą do kraju. Nie-

mniej jednak liczba kandydatów na takie loty była znacznie większa i w przeci-

wieństwie do przeszkolonych „cichociemnych” dotychczas nieustalona.  

W grudniu 1940 r. prof. S. Kot wystąpił do Sztabu Naczelnego Wodza (da-

lej: SNW) o wezwanie do Londynu: por. A. Świątkowskiego, plut. pchor. Józefa 

Moskala, kan. Adama Cużytka
55

, ppor. Edwarda Sojkę
56

, Kazimierza Koźniew-

skiego
57

. Wymienieni mieli zgłosić się do MSW w Stratton House
58

. 

W materiałach archiwalnych możemy odnaleźć przynajmniej część z kan-

dydatów, którzy nigdy nie zostali zrzuceni w Polsce, część z nich nie ukończyła 

nawet odpowiedniego przeszkolenia. Jednym z nich był pchor. Adrian Kowalik, 

który w maju 1944 r. zgłosił wobec pracownika MSW „gotowość udania się  

w charakterze kuriera do Kraju”
59

. Niektórym z nich udzielano odpowiedzi od-

                                                 
52 Wiktor Karamać (Wiktor Kasperczyk, Łukasz Witkowski, „Kabel”) (1909–1988), urodzony  

6 marca 1909 r. w Strupinie Dużym, przed wojną pracownik MSZ, zaprzysiężony w Londynie 20 

stycznia 1943 r., zrzucony w nocy z 8/9 kwietnia 1944 r., po wypełnieniu misji W. Karamać brał 

udział w Powstaniu Warszawskim (ciężko ranny) w składzie komórki „RA” (Polskie Radio) Depar-

tamentu Informacji i Prasy Delegatury, po wojnie pracował w Ministerstwie Rolnictwa, aresztowa-

ny 3 lipca 1950 r., oskarżony o współpracę z wywiadem USA, skazany na 10 lat więzienia, zwol-

niony 10 października 1955 r., zmarł w grudniu 1988 r. 
53 Jan Piwnik („Ponury”) został wysłany do kraju jako cichociemny, zaprzysiężony na rotę przysię-

gi ZWZ 10 października 1941 r., zrzucony w Polsce 7/8 listopada 1941 r. Poległ w walce z Niem-

cami 16 czerwca 1944 r. na Nowogródczyźnie. 
54 Napoleon Segieda (Gustav Molin, Jerzy Salski, „Wera”) (1908–1991), urodzony 28 grudnia 

1908 r. w kol. Suchowola, pow. Zamość, syn Konstantego i Felicji z d. Szyper, rolnik, zaprzysię-

żony 1 września 1941 r., zrzucony w Polsce 7/8 listopada 1941 r., w lecie 1942 r. wyruszył do 

Londynu, w 1945 r. student Uniwersytetu Londyńskiego, odznaczony Orderem Wojennym Virtuti 

Militari V klasy, zmarł 11 czerwca 1991 r. IPMS, sygn. A.9.VII/6, Pismo P. Siudaka do Szefa 

Sztabu NW z 22 V 1941 r.; NA, HS 9/1337/7, akta osobowe. 
55 Adam Cużytek (Paluch, „Roman”, „Wicek”), zaprzysiężony najprawdopodobniej 28 maja 1942 r., 

zrzucony w nocy z 3/4 września 1942 r., przydzielony został do BCh, pełnił funkcję Komendanta 

Okręgu IX BCh, Zmarł 22 kwietnia 1943 r. we Lwowie. 
56 Edward Sojka (1905–1979) (Cpt. Edward Soyer, „Miedza”), kapitan, urodzony 31 sierpnia 1905 r., 

mgr praw, od 1 I 1941 do 19 grudnia 1942 r. był referentem prasowym w Wydziale Społecznym 

MSW. IPMS, sygn. A.9E/107, Pismo S. Mikołajczyka z 28 grudnia 1942 r.; W. Frazik, Edward 

Paweł Sojka [w:] Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944–1956. Słownik biograficzny, t. 1, 

Kraków – Warszawa – Wrocław 2002, s. 417–421. 
57 Kazimierz Koźniewski, urodzony 1919 r. K. Koźniewski, Zamknięte koła. Wspomnienia z lat 1929 

–1945, t. 1–2, wyd. 2, Kraków 1984–1985; P. Gontarczyk, S. Cenckiewicz, Agent „33” stopnia.  

O współpracy Kazimierza Koźniewskiego z bezpieką, „Arcana” 2006, nr 3 (69), s. 126–145. 
58 IPMS, sygn. A.9.VII/6, Pismo S. Kota do Sztabu NW z 17 XII 1940 r. 
59 IPMS, sygn. A.9E/106, Notatka Sklenarza z 30 V 1944 r. 
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mownej, np. z powodu wyczerpania „ustalonego ściśle w tym dziale kontyngentu 

pracowników, który został już wypełniony”
60

. 

W październiku 1941 r. Paweł Siudak zawiadomił Oddział VI SNW, że 

MSW zgłasza na najbliższe cztery loty do Polski po dwie osoby. Jeden z nich 

przeszedł już przeszkolenie spadochronowe, natomiast drugi miał przejść takie 

przeszkolenie na kursie rozpoczynającym się 21 października. Tym drugim kan-

dydatem na lot miał być Piotr Nycka, urodzony 27 grudnia 1901 r. w miejscowo-

ści Mokre
61

.  

W odpowiedzi na list P. Siudaka zastępca Szefa SNW płk dypl. Leon Mit-

kiewicz prosił o skierowanie 8. kandydatów na kurs odprawowy rozpoczynający 

się 8 listopada. Operacje spadochronowe miały się odbyć w końcu listopada i na 

początku grudnia
62

. 

Kandydaci na cywilnych kurierów byli urlopowani czasowo, przeważnie 

bez uposażenia, z sił zbrojnych na okres do roku czasu
63

. Następnie konieczne 

było, na wiosek MSW, wnioskowanie o przedłużenie urlopu. 

Wśród kandydatów na kurs „dywersyjny” w lipcu 1941 r. znaleźli się
64

:  

st. szer. Bolesław Winiarski
65

, szer. inż. W. Ochyński, wachmistrz pchor. Józef 

Boryna, ppor. J. Lerski, strzelec z cenzusem Jan Dulniak
66

, por. Zbigniew Lityń-

ski (prawnik), sierż. pchor. Józef Sawicki (adwokat), Piotr Zaremba
67

, ognio-

mistrz pchor. J. Mara-Meyer, bomb. A. Olędzki, plut. pchor. Benedykt Moszyń-

ski
68

 oraz kpr. pchor. Marian Błażejewski
69

. W tym samym miesiącu na 3 dni do 

                                                 
60 IPMS, sygn. A.9E/106, Pismo P. Siudaka do kpr. pchor. Mieczysława Krawczyszyna. 
61 SPP, t. 2.3.10.4.1., k. 136, Pismo P. Siudaka do Oddziału VI z 18 X 1941 r. 
62 SPP, t. 2.3.10.4.1., k. 137, Pismo płk. dypl. Mitkiewicza do MSW z 31 X 1941 r. 
63 IPMS, sygn. A.9E/106, Zarządzenie płk. dypl. Sulisławskiego z 1 VI 1943 r. w sprawie urlopo-

wania ppor. cz.w. Romana Litwina. Jako ciekawostkę dodajmy, że władze wojskowe domagały się 

powiadomienia o każdorazowej zmianie miejsca pobytu ppor. R. Litwina. 
64 IPMS, sygn. A.9.VII/6, Pismo E. Sojki do Sztabu NW z 8 VII 1941 r. Najbliższy kurs dywersyj-

ny, w którym mogli wziąć udział rozpoczynał się 1 września 1941 r. Większość kandydatów  

w piśmie została przedstawiona w kilku zdaniach. Obok wykształcenia i przydziału wojskowego 

podano też zapatrywania polityczne. Pięciu z wymienionych było członkami lub sympatykami SL, 

jeden ONR, a jeden SD. 
65 Bolesław Winiarski posiadał Zwykły Znak Spadochronowy nr 0930. Patrz: Historia Polskiego 

Znaku Spadochronowego…, s. 169 – tu jako: st. strz., I Korpusu. 
66 Jan Dulniak posiadał Zwykły Znak Spadochronowy nr 0939. Patrz: Historia Polskiego Znaku 

Spadochronowego…, s. 32 – tu jako: strz., I Korpusu. 
67 Piotr Zaremba zbiegł w sierpniu 1940 r. z niewoli niemieckiej, był kurierem w akcji ewakuacji 

żołnierzy polskich z Francji do Portugali, posiadał Zwykły Znak Spadochronowy nr 3488. Patrz: 

Historia Polskiego Znaku Spadochronowego…, s. 176 – tu jako: chorąży, 1 SBS, Market Garden. 
68 Benedykt Moszyński („Andrzej”), zaprzysiężony 12 listopada 1941 r., został zrzucony do kraju 

w nocy z 6/7 stycznia 1942 r., zaginął we wrześniu 1943 r. w drodze powrotnej do Londynu przez 

Budapeszt. 
69 SPP, t. 2.3.10.4.1., k. 57, Załącznik do pisma L.dz. 2556/41. Marian Błażejewski posiadający 

Zwykły Znak Spadochronowy występuje. Patrz: Historia Polskiego Znaku Spadochronowego…,  

s. 11 – tu jako: podporucznik, I Korp., Market Garden; W.K. Stasiak, W locie szumią spadochrony. 

Wspomnienia żołnierzy spod Arnhem, Warszawa 1991, s. 282 – tu jako: sierżant podchorąży, kom-

pania łączności SBS. 
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dyspozycji prof. S. Kota zostali wydelegowani: kpr. Ignacy Nawrocki, uł. Stani-

sław Baran
70

, oraz strz. Zbigniew Nehrebecki
71

. 

W sierpniu 1941 r. na okres szkolenia do 4 Kadrowej Brygady Strzelców 

zostali odkomenderowani B. Winiarski, J. Dulniak i A. Olędzki
72

. W tym samym 

czasie na kurs miał być skierowany również por. Stanisław Lickendorf
73

, jednak-

że został skreślony z listy z dopiskiem „kandydat min. Kota”
74

. W październiku 

1941 r. ze względu na stan zdrowia, MSW zrezygnowała z angażowania do prac 

krajowych, B. Winiarskiego i J. Dulniaka
75

. 

W październiku 1941 r. MSW wystąpiło o urlopowanie z wojska na 6 mie-

sięcy: kpr. pchor. Tadeusza Chciuka
76

, ogn. J. Mara-Meyera, plut. B. Moszyńskie-

go
77

. Dzień wcześniej cała trójka podpisała zobowiązanie pójścia do kraju w cha-

rakterze emisariusza lub kuriera rządu RP. Jednocześnie ministerstwo zawiadamia-

ło o rezygnacji z angażowania J. Boryny, M. Błażejewskiego i W. Ochyńskiego. 

W początkach listopada 1941 r. P. Siudak wystąpił do władz wojskowych 

o udzielenie 6-miesięcznego urlopu ułanowi Stanisławowi Zaborowskiemu
78

  

                                                 
70 Stanisław Baran urodzony w 1918 r. w Rzeszowie, w 1944 r. w biurze szyfrów Polskiego Biura 

Operacyjnego, szyfrant w MSW, zwolniony 1 sierpnia 1945 r. IPMS, sygn. A.9.VI.1/9, Wykaz 

imienny personelu Polskiego Biura Operacyjnego. 
71 IPMS, sygn. A.9.VII/6, Fonogram płk. dypl. Glabisza, szefa Oddziału I Sztabu NW z lipca 1941 r. 

Zbigniew Nehrebecki urodzony 16 lipca 1918 r. w Mohylewie, syn Filemona i Marii z Trawiń-

skich-Herburtt, w 1938 r. zdał maturę w Rumunii, student uniwersytetu w Czerniowcach, od 1930 r. 

w ZHP w Rumunii, od 6 grudnia 1939 r. w Wojsku Polskim we Francji, ewakuowany do Anglii, 

ukończył Szkołę Podchorążych Piechoty w Dundee, 22 grudnia 1941 r. przeniesiony do MSW 

(Wydział Akcji Kontynentalnej), ukończył kursy konspiracyjne i dywersyjne, szyfrant w MSW, 

zwolniony 1 sierpnia 1945 r.; IPMS, sygn. A.9.VI.1/20, Wniosek W. Banaczyka do Sztabu NW  

o awans na podporucznika rezerwy, Londyn, 14 III 1944 r. 
72 SPP, t. 2.3.10.4.1., k. 73, Pismo płk. dypl. Smoleńskiego do Szefa Oddz. I Sztabu NW z 20 VIII 

1941 r. Następnie 2 września 1941 r. wymienieni żołnierze zostali odkomenderowani na kurs spe-

cjalny; SPP, t. 2.3.10.4.1., k.94, Fonogram gen. bryg. Klimeckiego do dowódcy „Kora” z 2 wrze-

śnia 1941 r. oraz pismo gen. bryg. Klimeckiego do MSW. 
73 Stanisław Lickindorf, urodzony 8 maja 1914 r. we Włodzimierzu Wołyńskim, zmarł 17 paź-

dziernika 1979 r. w Salisbury. W czasie wojny był m.in. delegatem RP w Pawłodarze w Rosji. 
74 SPP, t. 2.3.10.4.1., k. 74, Pismo płk. dypl. Smoleńskiego do Szefa Oddz. I Sztabu NW z 21 VIII 1941 r. 
75 IPMS, sygn. A.9.VII/6, Pismo P. Siudaka do Oddziału I Sztabu NW z 16 X 1941 r. 
76 Tadeusz Tomasz Chciuk (Marek Celt, Marek Jurkiewicz, Michał Lasota, „Celt”, „Sulima”), 

urodzony 17 października 1916 r. w Drohobyczu, syn Michała i Marii z d. Śpiewak, zaprzysiężony 

12 listopada 1941 r., odbył dwie wyprawy do Polski od 27 grudnia 1941 do 16 czerwca 1943 r., 

drugi raz od 27 lutego 1944 do 1 sierpnia 1944 r., zwolniony z MSW 1 sierpnia 1945 r., po wojnie 

był w Polsce, aresztowany, we wrześniu 1948 r. wyjechał potajemnie z Polski, pracował w Radio 

Wolna Europa, zmarł 10 kwietnia 2001 r. w Monachium; SPP, MSW, t. 5, k. 2–3, List odprawowy 

T. Chciuka, 18 II 1944 r.; [T. Chciuk] M. Celt, Koncert. Opowiadanie cichociemnego, Monachium 

1987; M. Celt, Raport z podziemia – 1942, Monachium 1990; K. Sikora, Ostatni emisariusz Tade-

usz Chciuk-Celt 1916–2001. Informator o wystawie, Warszawa 2005. 
77 IPMS, sygn. A.9.VII/6, Pismo P. Siudaka do Oddziału I Sztabu NW z 30 X 1941 r. 
78 Stanisław Zaborowski (1920–1944) (Stanisław Wójcik, „Grzegorz”, „Walek”), zaprzysiężony 12 

listopada 1941 r., zrzucony 30/31 marca 1942 r., Po krótkim okresie działalności w Delegaturze 

(prawdopodobnie do sierpnia 1942 r.) skierowany został do komórki łączności zagranicznej KG 

AK, aresztowany 6 marca 1944 r. w Warszawie, rozstrzelany w kwietniu. 
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z 1. dywizjonu rozpoznawczego, który miał być użyty do prac specjalnych
79

.  

W końcu tego miesiąca do Oddziału I SNW zostali wezwani ze swoich jedno-

stek: kpr. pchor. Michał Stopa, kpr. pchor. Nikodem Nierzwicki, st. strz. Zbi-

gniew Czarniecki, oraz st. strz. Roman Litwin
80

.  

W grudniu 1941 r. na 4 dni do Londynu zostali wezwani: bomb. A. Cuży-

tek, A. Olędzki, kan. Bolesław Kamiński, oraz kan. S. Stach. Już po kilku dniach 

MSW wystąpiło o udzielenie im 6-miesięcznych urlopów z wojska „z uwagi na 

wyznaczony już termin kursów specjalnych”
81

. Koszta delegacji nie miały obcią-

żać budżetu wojska – stąd wniosek o wystąpienie MSW w tej sprawie. Kilka dni 

wcześniej podobne wezwanie otrzymali przełożeni szer. A. Cużytka
82

. Przywo-

ływany już kilkakrotnie wcześniej J. Lerski tak wspominał:  
 

Dnia 12 grudnia 1941 r. zameldowałem się definitywnie w Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych, otrzymując następnego dnia poufną nominację komendanta kurie-

rów cywilnych. Zamieszkałem wraz z przybyłymi wcześniej ochotnikami do służ-

by krajowej przy 21 Nottingham Place w pobliżu niepozornej centrali brytyjskiego 

wywiadu przy Baker Street83. 
 

W 1942 r. MSW sprawdzało przydatność do funkcji emisariuszy, kurie-

rów, bądź dywersantów: ppor. Wacława Morawskiego, strz. Wiktora Czyżew-

skiego
84

, strz. Jana Cegłowskiego
85

, st. strz. Tadeusza Truszczyńskiego, kpr. 

pchor. Stanisława Łuczkiewicza
86

. Wynik musiał być w większości pozytywny, 

gdyż w marcu tr. na przeszkolenie do Glasgow zostali wysłani: kpr. pchor.  

                                                 
79 IPMS, sygn. A.9.VII/6, Pismo P. Siudaka do Oddziału I Sztabu NW z 3 XI 1941 r. 
80 IPMS, sygn. A.9.VII/6, Fonogram płk. dypl. Glabisza z 26 XI 1941 r. Kopię fonogramu otrzyma-

ło MSW. Roman Litwin (Roman Olejnik, „Sowa”) (1909–1943), urodzony 19 września 1909 r.  

w Kałuszu, nauczyciel, absolwentem Studium Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Poznańskie-

go (1932 r.), we wrześniu 1939 r. walczył w obronie Gdyni, przedostał się do Francji, przydzielony 

do 4 pp, we Francji był uczniem Szkoły Podchorążych w Coetquidan, ewakuowany 28 czerwca 

1940 r. do Wielkiej Brytanii, służył jako kierowca w 3 batalionie I Brygady, zaprzysiężony 28 maja 

1942 r., zrzucony w Polsce 16/17 marca 1943 r., aresztowany 13 września 1943 r. w Warszawie; 

IPMS, sygn. A.9E/106, Życiorys R. Litwina z 18 V 1942 r. 
81 IPMS, sygn. A.9.VII/6, Pismo S. Mikołajczyka do Oddziału I Sztabu NW z 23 XII 1941 r. 
82 IPMS, sygn. A.9.VII/6, Fonogram płk. dypl. Mitkiewicza, zastępcy Szefa Sztabu NW, z 22 XI 

1941 r. Kopię fonogramu skierowano do MSW. 
83 J. Lerski, Emisariusz „Jur”, Warszawa – Waszyngton 2006, s. 75. Patrz: B. Sweet-Escott, Baker 

Street Irregular, London 1965. 
84 Wiktor Czyżewski („Cap”), zaprzysiężony najprawdopodobniej 28 maja 1942 r., zrzucony  

w nocy z 25/26 stycznia 1943 r., zginął 27 maja 1943 r. w Warszawie. 
85 Jan Cegłowski („Konik”, „Maciej”), urodzony 6 stycznia 1917 r. w Warszawie, w Wielkiej 

Brytanii służył w 16 brygadzie czołgów, zaprzysiężony 28 maja 1942 r., zrzucony w Polsce 1/2 

października 1942 r., pracował w komórce łączności radiowej Delegatury Rządu oraz w Departa-

mencie Informacji i Prasy, w Powstaniu Warszawskim walczył w batalionie „Łukasiński” na Sta-

rym Mieście. 
86 Stanisław Łuczkiewicz („Zając”, „Sęp”), urodzony 18 kwietnia 1916 r. w Pogorzeli, pow. Kroto-

szyn, syn Wincentego i Władysławy z Przepierzyńskich, we wrześniu 1939 r. w 56 pp, w niewoli  

w Niemczech, skąd uciekł 5 maja 1940 r., ewakuowany do Wielkiej Brytanii, zaprzysiężony 28 

maja 1942 r., zrzucony w Polsce 25/26 stycznia 1943 r., zaginął we wrześniu 1943 r. w drodze 

powrotnej do Londynu; IPMS, sygn. A.9E/106, Życiorys S. Łuczkiewicza. 
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S. Łuczkiewicz, strz. W. Czyżewski, strz. J. Cegłowski, st. strz. T. Truszczyński, 

st. strz. Z. Czarniecki, st. strz. R. Litwin, oraz plut. pchor. Władysław Stręk
87

. 

W grudniu 1942 r. MSW zwróciło się do Oddziału V SNW o przydzielenie 

na 3 miesiące do ministerstwa ppor. rez. art. W. Karamacia, który był dotychczas 

zatrudniony w Wydziale Prac Kulturalno-Oświatowych MON
88

. W tym samym 

miesiącu MSW zwróciło się o przydzielenie kpr. T. Samotusa i kpr. pchor. Lesz-

ka Janickiego
89

 z III kolumny samochodowej
90

, oraz por. Jana Lerskiego  

z ośrodka artylerii przeciwlotniczej. Mieli oni zgłosić się w MSW do 11 grudnia, 

w związku z wyznaczonym miejscem na kursie specjalnym. 

Cały niniejszy referat dotyczy cywilnych kurierów spadochronowych 

zrzucanych z Anglii lub Włoch. Niemiej jednak planowane były jeszcze inne 

operacje. Profesor S. Kot przygotowywał przerzut do Kraju spadochroniarzy ze 

wschodu, z ZSRS. Jednym z kandydatów, przygotowywanych do takiej operacji 

był Józef Spychalski („Jurand”). We wrześniu 1941 r. pisano o nim, że ma pole-

cieć do kraju w końcu miesiąca. Prof. Kot zamierzał przekazać mu kontakt  

z „Czarną Marią”. Do ludowców zwracano się o umożliwienie J. Spychalskiemu 

kontaktu z Londynem pominąwszy ZWZ. Miał on zabrać ze sobą 6 kwarcy do 

radiostacji, po trzy dla Delegata Rządu i dla Stronnictwa Ludowego, wszystkie 

miał oddać po zrzucie „Czarnej Mańce” – jak pisał Paweł Siudak dalej: „niby dla 

Delegata – bo my tu mimo wszystko chcielibyśmy by nie był wtajemniczony  

o stacji Trójkąta, ze względu na Del. i inne figury”
91

. Spychalski miał wylecieć 

do Polski w początkach listopada 1941 r.
92

. 

Planowany wylot J. Spychalskiego do Polski spowodował też wysłanie in-

teresującej depeszy do Londynu, gdzie zamówiono wyposażenie dla niego (a być 

może i dla następnych spadochroniarzy „ze wschodu”, mowa była o co najmniej 

dwóch oficerach
93

). Zamówienie to obejmowało: 3 pary silnych trzewików nr 43, 

10 lampek elektrycznych, 10 kompasów małych fosforyzowanych, 10 większych 

uniwersalnych scyzoryków, 3 pistolety z tłumikami, 2 aparaty fotograficzne wy-

wiadowcze i 2 aparaty Leica. Proszono też o japońską bibułkę i kilka dobrych 

wiecznych piór
94

. 

                                                 
87 Władysław Stręk, urodzony 31 maja 1904 r. w Krośnie, nauczyciel, w latach 1931–1939 pracował 

w Lotaryngii i Alzacji, we Francji w 1939–1940 w I batalionie czołgów, ewakuowany do Wielkiej 

Brytanii, zaprzysiężony 28 maja 1942 r.; IPMS, sygn. A.9E/107, Życiorys W. Stręka z 18 V 1942. r.; 

IPMS, sygn. A.9.VII/6, Pismo S. Mikołajczyka do Oddziału I Sztabu NW z 9 III 1942 r. 
88 IPMS, sygn. A.9E/106, Pismo S. Mikołajczyka z 15 XII 1942 r. 
89 Leszek Franciszek Janicki („Jan”, „Maciej”), urodzony 10 października 1913 r. w Dąbrowie 

Tarnowskiej, syn Franciszka, zaprzysiężony 3 marca 1942 r., zrzucony w nocy z 27/28 marca 1942 r., 

przydzielony do KWC, po upadku Powstania Warszawskiego działał w Krakowie, zmarł  

8 października 1992 r. 
90 IPMS, sygn. A.9.VII/6, Pismo S. Mikołajczyka do Oddziału I Sztabu NW z 5 XII 1941 r. 
91 IPMS, sygn. A.9.III/4/10, Depesza P. Siudaka do S. Kota w Moskwie z 2 X 1941 r.  
92 IPMS, sygn. A.9.III/4/10, Depesza Ferne (J. Karszo-Siedlewski) z Samary z 8 XI 1941 r. 
93 IPMS, sygn. A.9.III/4/10, Depesza S. Kota z Moskwy z 13 IX 1941 r. Zachowano pisownię 

oryginału przy wyliczaniu potrzebnych rzeczy. 
94 IPMS, sygn. A.9.III.4/8, Depesza Farne z Moskwy z 8 X 1941 r. 
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Kandydacie na kurierów i emisariuszy, po wstępnych rozmowach  

w MSW, podpisywali zobowiązanie o treści następującej:  
 

Niżej podpisany, zobowiązuje się wykonać polecenie pójścia do Kraju, w charak-

terze emisariusza lub kuriera Rządu Polskiego, drogą przez Rząd R.P. wskazaną  

i spełnić te zadania, które mu zostaną powierzone. 

O przygotowaniach do tego celu, jak i o roli wyznaczonej – zobowiązuję się za-

chować bezwzględną tajemnicę95. 
 

Po przeszkoleniu, zwykle niedługo przed wyruszeniem na misję do Polski, 

składali przysięgę o treści:  
 

Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu, w Trójcy Świętej Jedynemu, że  

w całej mej działalności przyczyniać się będę ze wszystkich sił, aż do ofiary życia, 

do odzyskania wolności, niepodległości i potęgi Rzeczypospolitej. Wszelkim roz-

kazom Rządu Polskiego będę bezwzględnie posłuszny, a tajemnicy niezłomnie do-

chowam, cokolwiek by mnie spotkać miało. 

Jako emisariusz96 Rządu Polskiego do Kraju wykonam gorliwie i sumiennie zleco-

ne mi zadania i powierzoną misję przez przełożone władze rządowe niezależnie od 

mych przekonań osobistych. 

Za sprawę Ojczyzny mej walczyć będę do ostatniego tchu i w ogóle tak postępo-

wać, abym mógł żyć i umierać jak prawy Polak97. 
 

Zawiadomienia o akcji zrzutowej i planowanym przybyciu kuriera lub 

emisariusza podawane były Delegatowi Rządu telegraficznie. Również w po-

czcie kierowanej do Delegata Rządu były przedstawiane zadania takiego wysłan-

nika „centrali”. Dość typowym tego przykładem jest pismo S. Mikołajczyka 

przywiezione przez cywilnego spadochroniarza N. Segiedę:  
 

Przesyłam 170.000 marek niemieckich i 2 gwoździe z dolarami, których zawartość 

podaję szyfrem. Nominację delegata, zastępcy delegata i delegatów [okręgowych] 

prześlę następną pocztą pomiędzy 11-15ym listopada. Oddawca tj. kurier Wera ma 

polecenie dostarczenia pieniędzy dla WPana, pocztę do Trójkąta [SL], a to ze 

względu na zaszyfrowanie szyfrem Trójkąta. Pobyt jego przewidziany jest 4 do 5 

tygodni poczem winien wrócić drogą przez organizację waszą wskazaną, względ-

nie przez własną inicjatywę98.  
 

W innej depeszy określono precyzyjnie zadania kurierów:  
Leszek winien być oddany do dyspozycji del[egata] okręgowego krakowskiego. 

Walek ma Panu zainstalować szybką radiostację… Jerzy winien być oddany Trój-

kątowi wraz z dwoma pudełkami blaszanymi do specjalnych zdań99. 
 

Ustalano również punkty kontaktowe oraz hasła. W listopadzie 1941 r. ha-

sło dla spadochroniarzy brzmiało: Przychodzę od Stema. Odzew: nie znam żad-

nego Stema. Odpowiedź: Znał go Pan z Wareckiej
100

. Kurierzy otrzymywali ad-

                                                 
95 IPMS, sygn. A.9E/106, Zobowiązanie F. Klimy z 1943 r. 
96 W tym miejscu wpisywano odpowiednią funkcję zaprzysięganego, np. kierownik placówki, 

pracownik, wysłannik itp. 
97 SPP, MSW, t. 52, Dokument zaprzysiężenia Mateusza Siwika, Angers, 27 IV 1940 r. 
98 IPMS, Kol. 25/12, Pismo S. Mikołajczyka z 3 XI 1941 r. 
99 SPP, MSW, t. 11, k. 230, Depesza „Stema” do „Wartskiego” z 1942 r. 
100 SPP, MSW, t. 11, k. 178, Depesza „Stema” do „Wartskiego” z 27 XI 1941 r. 
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resy Marii Maniakówny („Alina”) i Marii Żelechowskiej („Ewa”) w Warsza-

wie
101

. Napoleon Segieda otrzymał adres do Marii Szczawińskiej („Czarna Ma-

ria”) oraz hasło: „Marek wolny zapytuje o rodzinę”, odzew: „Rodzina szczęśliwa 

już nie żyje”. 

Przygotowaniem placówek odbiorczych w kraju zajmował się Dział Zrzu-

tów Powietrznych (krypt. „Syrena”), a od 1942 r. Wydział Zrzutów V-S (krypt. 

„Import”, „M II Grad”) Komendy Głównej AK
102

. W lutym 1942 r. S. Mikołaj-

czyk zwracał się do Delegata Rządu o wysłanie własnych przedstawicieli na 

placówkę odbiorczą, celem „zabezpieczenia przesyłki”
103

. Od tego też roku  

w przyjmowaniu zrzutów uczestniczył z ramienia SL i Delegatury Rządu Leon 

Lutyk („Bereda”, „Jakub”)
104

. Był on zastępcą kierownika Wydziału Bezpieczeń-

stwa w Departamencie Spraw Wewnętrznych Delegatury Rządu.  

W opiece nad kurierami brały także udział łączniczki Biura Prezydialnego 

Delegatury, np. Bronisława Podlewska Grzelak („Ewa”) wymienia jako podo-

piecznych kurierów: Stanisława Niedbałę („Bask”)
105

, T. Chciuka („Celt”),  

J. Lerskiego („Jur”)
106

. 

Przed podróżą do Polski kurierzy otrzymywali fundusze na zakup wyposa-

żenia oraz wręczano im zegarki. Jak zapisano w przepisach z 1943 r. spadochro-

niarze wyznaczeni na kurs odprawowy otrzymywali „ekwipunek cywilny w natu-

rze”
107

. Polscy spadochroniarze zrzucani we Francji otrzymywali wyposażenie 

przekazywane przez SOE. Składały się na to następujące przedmioty: szalik, 

beret, rękawiczki, 1 lub 2 ręczniki, 6 chustek, kapelusz, pulower, piżama, szelki, 

grzebień, portfel, szczotka do włosów, 4 pary skarpet, 2 kamizelki, 2 koszule,  

                                                 
101 Osoby te stanowiły adresy kontaktowe nie tylko dla spadochroniarzy, wykorzystywane były 

także dla łączności lądowej. Maria Żelechowska mieszkała przy ul. Zielnej 29/13, Maria Mania-

kównaq – ul. Mokotowska 49/6. Znane są adresy jeszcze dwóch punktów kontaktowych: Jan Wita-

szek („Julek”) – ul. Rakowiecka 12/17, oraz Maria Hulewicz („Bunia”) – ul. Barska 8/5; IPMS, 

sygn. A.9.III/4/5, Depesza P. Siudaka do Berna z 16 X 1941 r. 
102 H. Szołdrska, Lotnictwo Podziemia czyli dzieje Wydział Lotniczego KG AK, Warszawa 1986;  

J. Tucholski, Cichociemni, wyd. 3, Warszawa 1988, s. 111–128; M. Ney-Krwawicz, Komenda 

Główna..., s. 127, 173–176. 
103 SPP, MSW, t. 11, k. 212, Depesza „Stema” do „Wartskiego” z 19 II 1942 r. 
104 Leon Lutyk (1902–1971), inżynier, członek ZMW RP „Wici”, PAML i SL, w konspiracji żoł-

nierz BCh, od 1943 r. zastępca naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa w Departamencie Spraw 

Wewnętrznych Delegatury Rządu, od 1945 r. w PSL, od 1947 r. w PSL Lewica, a następnie  

w ZSL; Słownik biograficzny działaczy ruchu..., s. 236. 
105 Stanisław Edward Niedbal (Stanisław Mostwin, „Bask”) (1917–2011), urodzony 31 marca 1917 r. 

w Poznaniu, syn Ignacego i Marii z Donatów, studiował prawo i ekonomię na Uniwersytecie Po-

znańskim, od grudnia 1939 r. w OW WP mjr. Hubala, w sierpniu 1940 r. przeszedł potajemnie na 

Węgry, w październiku tr. w szeregach Brygady Karpackiej, w 1943 r. przybył do Anglii, zaprzy-

siężony 5 października 1943 r., zrzucony w Polsce 10/11 maja 1944 r., w 1945 r. wyjechał  

z Polski, zmarł 30 maja 2011 r.; SPP, MSW, t. 6, k. 1050; IPMS, sygn. A.9E/105, Życiorys S.E. 

Niedbala z 29 V 1943 r.; Z.S. Siemaszko, Misja kuriera politycznego Mostwina, „Zeszyty Histo-

ryczne” 1973, z. 24, s. 212–222. 
106 List Bronisławy Grzelak do autora z 3 marca 1995 r. 
107 SPP, t. 2.3.10.1.3, k. 110, Zasady postępowania personalnego i gospodarczego z kandydatami 

do prac w kraju w czasie ich szkolenia i przygotowania do zrzutu w kraju, 30 IX 1943 r. 
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2 pary butów, 2 krawaty, garnitur, płaszcz przeciwdeszczowy, para pantofli, ka-

lesony, maszynka do golenia i 6 żyletek lub brzytwa, mydło do golenia, puszka 

pasty do zębów, szczoteczka do mycia zębów, 4 kostki mydła, pędzel do golenia, 

lusterko, scyzoryk z piłką, 2 puszki pasty do butów, szczotka do butów, zegarek, 

2 lub 3 paczki papierosów, pudełko zapałek francuskich, pióro wieczne, ołówek, 

notatnik, papierośnica, pas na pieniądze, aktówka. Podobne wyposażenie przy-

sługiwało kurierom idącym drogą lądową. 
 

Szkolenie  

Kierowani na kursy w ośrodkach wojskowych kandydaci na kurierów cy-

wilnych byli utrzymywani przez wojsko, natomiast MSW miało zwracać koszta 

ich utrzymania i szkolenia
108

. Władze wojskowe, zarówno polskie, jak i brytyj-

skie dbały o zwrot sort mundurowych i innego wyposażenia pobranego w czasie 

służby wojskowej przez „cywilnych” już kurierów
109

. 

Cywilni kandydaci spotykali się z różnego rodzaju ograniczeniami wpro-

wadzanymi przez władze angielskie. Już podczas pierwszego kursu Czesław 

Raczkowski nie mieszkał razem z innymi, wojskowymi, Polakami. Nie miał 

również wstępu do angielskiego kasyna oficerskiego
110

. 

Zdarzały się również nieporozumienia między cywilnymi a wojskowymi 

spadochroniarzami. Niemniej jednak warto odnotować opinię wydaną przez woj-

skowych jednemu z „kociaków”:  
 

Kurjer M.S.Wewn. ppor. Lerski człowiek wyjątkowej ideowości, inteligencji  

i zapału w ciągu paru dni zrósł się z zespołem w jedną całość i przyczynił się  

w bardzo poważnym stopniu do zwiększenia zaufania do Rządu, który pracuje 

przy użyciu tej klasy kurierów111.  
 

Wbrew powszechnej opinii, cywilni kurierzy nie przechodzili tylko prze-

szkolenia spadochronowego. Zakres ich szkolenia był znacznie szerszy. Wystar-

czy przywołać kursy odbyte przez kandydata na cywilnego kuriera – Władysława 

Stręka. Ukończył on kurs paramilitarny w Szkocji, kurs spadochronowy w Rin-

gway, kurs konspiracyjny w STS 31 (Beaulieu, Hampshire
112

), kurs propagandy 

                                                 
108 SPP, t. 2.3.120.4.1., k. 94, Pismo gen. bryg. Klimeckiego do MSW z IX 1941 r. 
109 IPMS, sygn. A.9E/106, Pismo ppłk Bogacza, dowódcy 3 batalionu 1 SBS do kierownika Wy-

działu Społecznego MSW z 24 III 1942 r. W piśmie ppłk. Bogacz domagał się zwrotu przez st. 

strzelca Kazimierza Koźniewskiego sort mundurowych lub zapłacenia ponad 3 funtów. Dodajmy, 

że sprawa ciągnęła się wówczas już od ponad roku czasu. Dodajmy, że wspomniany powyżej  

K. Koźniewski został wysłany jako kurier, drogą lądową, do kraju. 
110 W. Grabowski, Pierwszy kurs specjalny „cichociemnych” w Polskich Siłach Zbrojnych na 

Zachodzie, „Mars” 2006, t. 21, s. 223–229. 
111 SPP, t. 2.3.10.1.1, k. 295, Sprawozdanie z Kursu Odprawowego odbytego w dniach od 28 XI do 

22 XII 42. 
112 Patrz: C. Cunningham, Baeulieu. The Finishing School for Secret Agents, Barnsley 2011. 
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oraz kurs końcowy w STS 43 (Audley End House, Essex)
113

. Także z listów od-

prawowych innych spadochroniarzy wynika, że ukończyli oni kursy dywersji
114

. 

O swoich kursach szkoleniowych wspomina również Franciszek Moskal:  
 

Kursy przygotowawcze do drugiej misji… ukończyłem w Ringway koło Manche-

steru, w Szkocji koło Inverness i w południowej Anglii koło Southampton  

w lecie 1943 roku. W grupie naszej było wraz ze mną 11 chłopców. Jako doświad-

czony podróżnik do kraju i do Moskwy byłem więc ich komendantem115. 
 

14 grudnia 1941 r. kurs specjalny w Ringwey rozpoczęli J. Lerski, T. Sa-

motus, L. Janicki, oraz S. Zaborowski. Do Wilmslow pod Manchesterem  

w grudniu J. Lerski pojechał razem z L. Janickim i S. Zaborowskim. W styczniu 

1942 r. J. Lerski wysłany został wraz z 14. innymi cywilami na kurs dywersyjno 

-wywiadowczy w tzw. „Nowym Lesie” w pobliżu Bournemouth. Razem z nim 

był Bolesław Kamiński
116

. 

W trakcie szkolenia spadochronowego zdarzały się wypadki, nieraz tra-

giczne, częściej kończące się uszkodzeniem kończyn dolnych. Wśród cywilnych 

spadochroniarzy złamał nogę w czerwcu 1941 r. Napoleon Segieda
117

. Okres 

leczenia trwał 6 tygodni. 

Kursy spadochronowe kończyli w okresie: 
 

 w 1941 r.: por. J. Lerski, ppor. T. Chciuk, ppor. B. Moszyński, ppor. N. Segieda, ppor. 

L. Janicki, kpr. Wiktor Strzelecki118, st. uł. S. Zaborowski, bomb. C. Raczkowski;  

 w 1942 r.: ppor. T. Samotus, kpr. A. Olędzki, kpr. A. Cużytek, ppor. J. Mara-Meyer, 

bomb. S. Stach, ppor. S. Łuczkiewicz, st. strz. J. Cegłowski, ppor. R. Litwin, kpr.  

W. Czyżewski119; 

                                                 
113 IPMS, sygn. A.9E/107, Pismo kpt. L.H. Massey’a do Sklenarza z 30 III 1944 r.; NA, HS 4/277; 

I. Valentine, Station 43. Audley End House and SOE’s Polish Section, Stroud 2006. 
114 W. Grabowski, Delegatura Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Kraj 1940–1945, Warszawa 

1995, s. 53–59 – zostały tu opublikowane listy odprawowe 11 cywilnych kurierów. 
115 F. Moskal, Z pasją naprzód, Warszawa 2002, s. 145. 
116 J. Lerski, Emisariusz: Jur”, Warszawa – Waszyngton 2006, s. 77. 
117 IPMS, sygn. A.9.VII/6, Pismo Wydziału Społecznego MSW do Oficera Gospodarczego KU 1  

w Abernethy z 7 lipca 1941 r. 
118 Wiktor Jan Strzelecki (Michał Bukowiński, „Karol”, „Michał Buka”),, urodzony 1904 r., dzia-

łacz PPS z Pruszkowa, pracownik Związku Zawodowego Robotników Rolnych, był doświadczo-

nym kurierem. Już w listopadzie 1939 r. wyruszył z Warszawy do Paryża, gdzie dotarł w lutym 

1940 r. W maju tr. został skierowany do kraju. Przebywał w Warszawie i Krakowie, gdzie m.in. 

przekazał Zygmuntowi Żuławskiemu 400 tys. zł. Po kilku tygodniach udał się w drogę powrotną, 

Jeszcze raz, w sierpniu, odbył podróż do Warszawy. Kontaktował się ze środowiskiem „Barykady 

Wolności”, a także Zygmuntem Zarembą i Tymczasowym Delegatem Rządu. W celu zintensyfi-

kowania polskich prac w Skandynawii w kwietniu 1941 r. zostali wysłani do Sztokholmu prof. 

Olgierd Górka oraz W. Strzelecki, zaprzysiężony w Londynie 11 stycznia 1941 r. do pracy na rzecz 

kraju, został zrzucony w nocy z 27/28 grudnia, w pierwszych dniach stycznia 1942 r. przekazał 

przywiezioną pocztę oraz 145 tys. marek i 19 tys. dol. Delegatowi Rządu, działał następnie  

w środowisku socjalistów w Warszawie, a także kontaktował się ze Szwedami zaangażowanymi  

w przerzucanie funduszy i poczty pomiędzy Sztokholmem a krajem, aresztowany w sierpniu t.r., 

zaginął (prawdopodobnie zamordowany w Berlinie). 
119 SPP, Sk. 9.26, Pismo gen. bryg. Kopańskiego z 12 VII 1944 r. Stopnie wojskowe nie odpowia-

dają tym posiadanym przez konkretnych żołnierzy w czasie kursu spadochronowego. Przywołane 
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 w 1943 r.: ppor. Kazimierz Smolak120, ppor. Franciszek Młynarz121, kpr. Henryk Wa-

niek122, szer. Franciszek Klima (Franciszek Witoski)123, plut. Jan Ciaś124, plut. pchor. 

Jan Nodzyński125, ppor. W. Karamać, ppor. Franciszek Niedbal126; 

 od 30 lipca do 4 sierpnia 1944 r.: plut. pchor. Zygmunt Kunczyński127, plut. Jan Błasz-

czyk128, kpr. Wiktor Stasiak129, szer. Józef Gójski130. 

                                                                                                                         
pismo nadaje wymienionym spadochroniarzom Zwykłe Znaki Spadochronowe. W piśmie zostali 

podani w jednym punkcie spadochroniarze kończący kursy w 1942 i 1943 r. 
120 Kazimierz Smolak (Kazimierz Smolara, „Nurek”), zaprzysiężony 3 września 1943 r., zrzucony 

w Polsce 16/17 września 1943 r., przydzielony do komórki łączności radiowej Delegatury Rządu, 

wysłany na Kielecczyznę z zadaniem uruchomienia radiostacji, zginął w Kielcach 15 czerwca 1944 r. 

podczas akcji likwidacyjnej Franza Witka. 
121 Franciszek Młynarz (Franciszek Kokoryczki, „Biegacz”, „GNOM”, „013”) (1920–1944?), 

urodzony 12 marca 1920 r. w Cholewianej Górze, pow. Nisko, syn Michała i Katarzyny z d. Fila,  

w 1939 r. w Junackim Hufcu Pracy, od lutego 1940 r. w Armii Polskiej we Francji, przydzielony 

do 2 pal, ewakuowany do Wielkiej Brytanii, zaprzysiężony 5 października 1943 r., zrzucony  

w Polsce 18/19 października 1943 r. przydzielony do komórki łączności radiowej Delegatury Rzą-

du, pracował na „szybkiej telegrafii”, aresztowany 14 czerwca 1944 r. w Warszawie; SPP, MSW,  

t. 4, k. 266–267, List odprawowy F. Młynarza. 
122 Henryk Waniek (Henryk Małyk, „Pływak”) urodzony 22 stycznia 1898 r. w Karwinie, syn 

Henryka i Marii z d. Bura, ukończył Wyższą Szkołę Handlową w Krakowie, pracował w Katowi-

cach, najpierw w banku, a następnie w Urzędzie Miar, należał do Związku Strzeleckiego i Związku 

Powstańców Śląskich, we wrześniu 1939 r. ochotniczo walczył, we Francji służył w Brygadzie 

Podhalańskiej, przedostał się do Anglii w sierpniu 1942 r., od 22 kwietnia 1943 r. w MSW, zaprzy-

siężony 5 października 1943 r., zrzucony w Polsce 9/10 kwietnia 1944 r.; IPMS, sygn. A.9E/107, 

Życiorys H. Wańka z 5 I 1943 r.; SPP, MSW, t. 4, k. 271–272, List odprawowy H. Wańka;  

S. Starba Bałuk, Byłem cichociemnym…, Warszawa 2007, s. 158. 
123 Franciszek Klima (Franciszek Belch, „Dysk”, „Oszczep”), urodzony 25 marca 1913 r. w Babi-

cach, pow. Racibórz, syn Józefa i Marii z d. Kotstuła, w latach 1934–1938, z przerwami, studiował 

w Berlinie i Wrocławiu, w 1939 r. student SGGW, przedostał się do Francji, gdzie służył w oddzia-

le rozpoznawczym 2 Dywizji, ewakuowany do Wielkiej Brytanii, 3 kwietnia 1943 r. ukończył 

studia na Seale Hayna Agricultural College, zaprzysiężony 5 października 1943 r., zrzucony  

w Polsce 19/20 maja 1944 r., brał udział w Powstaniu Warszawskim, 4 czerwca 1945 r. wyjechał  

z Polski, zwolniony z MSW 1 sierpnia 1945 r.  Jego żona Anna z d. Bożek, pracowała w placówce 

MSW w Lizbonie. IPMS, sygn. A.9E/106, Życiorys F. Klimy; SPP, MSW, t. 5, k. 4, List odpra-

wowy F. Klimy. 
124 Jan Ciaś (Jan Kawka, „Kula”), urodzony 31 marca 1915 r., zaprzysiężony 5 października 1943 r., 

zrzucony w Polsce 12/13 kwietnia 1944 r., przydzielony do komórki łączności radiowej Delegatury 

Rządu, pracował do grudnia 1944 r., następnie wyjechał do Londynu, gdzie dotarł 26 kwietnia 

1945 r., zwolniony z MSW 1 sierpnia 1945 r. 
125 Jan Kazimierz Karol Marian Stanisław Nodzyński (Jan Duda, Roman Śmigielski, „Łuk”), uro-

dzony 29 marca 1909 r. we Florynce k. Grybowa, syn Mariana i Herminy z Lauterbachów, przed 

wojną zarządca lasów, brał udział w kampanii polskiej 1939 r., internowany na Węgrzech,  

w lutym 1940 r. przez „zieloną granicę” przez Jugosławię i Włochy dotarł do Francji, przydzielony 

do 3 pal, ewakuowany do Wielkiej Brytanii, przydzielony do 1 pal, ukończył Szkołę Podchorążych 

Artylerii w Kelty, przeniesiony do 1 pam, zaprzysiężony jako „wysłannik Rządu Polskiego”  

w Londynie 20 marca 1944 r., zrzucony w Polsce 24/25 maja 1944 r., w Powstaniu Warszawskim 

dowódca plutonu w zgrupowaniu „Golski”, po upadku powstania więziony w obozach Sandbostel 

i Lubeka, 11 maja 1945 r. przybył do Londynu, szykowany do wyprawy do Polski, jako kurier 

MSW; SPP, MSW, t. 8, k. 127; IPMS, sygn. A.9E/105, Życiorys J. Nodzyńskiego. 
126 SPP, Sk. 9.26, Pismo kpt. L.H. Massey’a do P. Siudaka z 24 V 1944 r. 
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W styczniu 1942 r. szkolenie w STS 22 (Rhubana Lodge, Morar, Inver-

ness-shire) kończyli: J. Mara-Meyer, Z. Nehrebecki, A. Cużytek, B. Kamiński, 

Jan Mika
131

, Andrzej Tęcza
132

, S. Stach. Tworzyli oni grupę szkolną 38, a jej 

dowódca wystawił im opinie:  
 

Cała grupa jest bardzo chętna i przy większym treningu powinna stać się dość bie-

głą w swych licznych zadaniach. Wykazują zrozumienie dobrej współpracy  

i wzajemnie sobie pomagają.  
 

Opinie indywidualne były znacznie zróżnicowane. Najlepszą opinię uzy-

skał J. Mara-Meyer, o którym napisano wprost „Byłbym doskonałym przywód-

cą”. Jan Mika miał zadatki na bardzo dobrego dowódcę, a np. A. Tęcza był bar-

dzo dobry w gimnastyce i walce bez broni.  

W lutym 1942 r. utworzono specjalny ośrodek szkolenia kurierów „poli-

tycznych” w Tewkesbury, niedaleko Gloucester. Jego działalność była finanso-

wana z funduszy Akcji Kontynentalnej (kredyt 600 tys. funtów) oraz specjalnych 

funduszy MSW. Wykładowcami byli zarówno Brytyjczycy, jak i Polacy. Na-

stępnie ośrodek ten został przekształcony w „normalną” STS SOE (STS 49, For-

thampton House). Jednym z przeszkolonych tam kurierów był J. Mara-Meyer
133

. 

O pobycie w Tewkesbury tak pisał J. Lerski:  
 

po Wielkanocy [1942 r.] przeniesiono wszystkich kandydatów na cywilnych kurie-

rów pod moim dowództwem, na uroczą farmę w pobliżu historycznego miasteczka 

                                                                                                                         
127 Zygmunt Kunczyński („Rak”), (1902–1967), syn Edwarda i Zofii Wiśniewskiej, inż. rolnik,  

w latach 1942–1944 pracownik Ministerstwa Przemysłu, Handlu i Żeglugi, zaprzysiężony 5 paź-

dziernika 1943 r., zwolniony z MSW 1 sierpnia 1945 r. 
128 Jan Błaszczyk (Jan Borecki, „Kret”), urodzony 1 listopada 1910 r. w Wołowie, pow. Kutno, syn 

Piotra i Stanisławy z Przezdzięków, zaprzysiężony 6 października 1944 r., zrzucony w Polsce 

18/19 listopada 1944 r., do lipca 1945 r. pracował przy obsłudze radiostacji Delegata Rządu (nr 

58); SPP, MSW, t. 9, k. 501, List odprawowy J. Błaszczyka. 
129 Wiktor Bogdan Stasiak („Lin”), urodzony 12 sierpnia 1912 r., w Wielkiej Brytanii żołnierz 

szwadronu łączności Dywizji Pancernej, zaprzysiężony „do pracy krajowej” 5 października 1943 r., 

„odkomenderowany do prac specjalnych MSW” 4 maja 1944 r., w początkach 1945 r. miał być 

zrzucony w Polsce, następnie w składzie placówki MSW w Rzymie. IPMS, sygn. A.9E/107, Za-

świadczenie P. Siudaka z 22 IX 1944 r.; NA, HS 9/1408/3, akta osobowe – niedostępne do  

1 stycznia 2031 r. 
130 SPP, Sk. 9.26, Pismo gen. dyw. Kopańskiego z 7 XII 1944 r. Józef Gójski (Józef Szymoński, 

„Borowik”), (1912–1982), syn Józefa i Honoraty z Mroczków, zaprzysiężony 6 października 1944 r., 

zrzucony 18/19 listopada 1944 r., w grudniu 1944 r. przewoził Wincentego Witosa na teren pow. 

piotrkowskiego, podczas nieudanej operacji wywiezienia go do Londynu; SPP, MSW, t. 9,  

k. 496–497, List odprawowy J. Gójskiego. 
131 Jan Mika (Jean Legrand, „Jasiek”), ułan, urodzony 7 października 1920 r. w Brzesku k. Krako-

wa, żołnierz Wojska Polskiego we Francji, od jesieni 1941 r. w MSW, zrzucony we Francji 14/15 

maja 1943 r. w rejonie Saint–Etienne, operacja „Shawl”/”Physicican 28”; W. Grabowski, Konspi-

racja polska we Francji – część 2, „Zeszyty Historyczne” Paryż 2009, z. 170, s. 89–119. 
132 Andrzej Tęcza (Andrew Krypel, André Lejeune, „Jędrek”), strz., urodzony 19 stycznia 1921 r.  

– zrzucony we Francji 16/17 września 1943 r. w rejonie Saint–Etienne, operacja „Muster”; NA, HS 

9/1449, akta osobowe – niedostępne do 1 stycznia 2031 r. 
133 NA, HS 7/184, Historia Sekcji EU/P. 
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Tewkesbury w hrabstwie Gloucestershire w zachodniej Anglii… Mieszkając w ob-

szernym pokoju z dwoma brytyjskimi oficerami SOE (służby specjalne) mogłem 

wreszcie poprawić swoją angielszczyznę. Dojeżdżali też do nas z Londynu wyżsi 

oficerowie kierujący akcją kontynentalną, ppłk Peter Wilkinson134 oraz major Ronald 

Hazell135. Nasze stosunki z brytyjskimi dowódcami i łącznikami, a także z lokalną 

farmerską rodziną, jak najlepiej się układały w imię hasła, że przecież jednej służymy 

sprawie. Odwiedzał nas również minister Spraw Wewnętrznych Mikołajczyk. 

Miałem pod czujną opieką kilkunastu, podobnie jak i ja na odlot czekających, ku-

rierów. Byli wśród nich między innymi Jan Cegłowski, Adam Cużytek, Wiktor 

Czyżewski, Roman Litwin, Stanisław Łuczkiewicz, Aleksander Olędzki, Tadeusz 

Samotus i Stanisław Stach, a ponadto paru innych przeznaczonych w ramach tzw. 

akcji kontynentalnej do zrzutu na teren Europy zachodniej. Jednym z moich zadań 

była opieka nad indywidualnym przygotowaniem poszczególnych kurierów do ich 

specjalnych zadań. Wszyscy pracowaliśmy także nad lepszym opanowaniem języ-

ka niemieckiego, oraz w oparciu o dostarczaną nam z Londynu literaturę nad peł-

niejszym znawstwem krajowej i wojennej sytuacji. Brytyjscy instruktorzy czuwali 

zaś nad naszą fizyczną sprawnością przez systematyczną gimnastykę. Szybkie 

 i dalekie marsze, oraz intensywne wiosłowanie wzdłuż brzegów uroczej rzeki 

Avon utrzymywało nas w świetnej kondycji. Dzięki nim zwiedziliśmy dokładnie 

jeden z najpiękniejszych zakątków Anglii, ale nużyła się nam już mimo wszystko 

ta przymusowa turystyka w oczekiwaniu dramatycznej akcji136. 
 

Jak pisano w sprawozdaniu Wydziału Społecznego MSW w 1942 r.: 
 

Wydział Społeczny posiada specjalny dom poza Londynem, w którym kształci 

emisariuszy i kurierów do kraju, oraz pracowników na Placówki. W tej chwili 

Wydział Społeczny ma 16-tu kurierów w akcji, oraz 12-tu137 na punkcie przygoto-

wawczym do akcji w kraju. 
 

W listopadzie 1942 r. Wydział Społeczny MSW zwracał się do władz woj-

skowych o dalsze przedłużenie zwolnienia z czynnej służby wojskowej 11. oso-

bom „zatrudnionym w dziale prac specjalnych”. Wśród wymienianych już wcze-

śniej pojawił się plut. Jan Furmanek
138

. 

                                                 
134 Patrz: P. Wilkinson, Foreign fields: The Story of an SOE Operative, London-New York 2002. 
135 Ronald Hazell, urodzony 11 października 1901 r. w Northampton, ppor./kpt./mjr Intelligence 

Corps, w latach 1929–1931 makler w Warszawie, 1936–1939 makler w Gdyni, 1931–1939 należał 

do polskiego Stowarzyszenia Maklerów, w latach 1936–1939 wicekonsul brytyjski w Gdyni, 25 

sierpnia 1939 r. powołany do służby czynnej, przydzielony do misji gen. A. Cartona, 17 września 

ewakuowany do Rumunii, od kwietnia 1940 r. w specjalnej misji na Bałkanach wysłany przez gen. 

Gubbinsa, do Anglii wrócił w lutym 1941 r. Od lipca 1941 do września 1944 r. szef sekcji EU/P 

SOE, w latach 1945–1947 przedstawiciel Ministry of War Transport w Gdyni, do 1950 r. wicekon-

sul brytyjski w Gdyni; IPMS, sygn. A.9.Ib/1, poz. 59. 
136 J. Lerski, Emisariusz „Jur”, Warszawa – Waszyngton 2006, s. 79–80. Ten przydługi cytat 

postanowiłem zamieścić idąc, trochę wbrew sobie, „z prądem” nowej tendencji tworzenia „no-

wych” publikacji ze wspomnień uczestników dramatycznych wojennych wydarzeń. Najlepszym 

przykładem takiej działalności jest książka Rodericka Bailey’a, która nie jest oczywiście żadną 

historią operacji specjalnych, jest natomiast zbiorem pokawałkowanych wspomnień opublikowa-

nych oraz niepublikowanych; Roderick Bailey, Tajna wojna. Historia operacji specjalnych podczas 

II wojny światowej, Warszawa 2009. 
137 Pierwotnie wpisano „20-tu”, następnie ręcznie poprawiono na „12-tu”. 
138 IPMS, sygn. A.9.VII/6, Pismo P. Siudaka do Oddziału I Sztabu NW z 23 XI 1942 r. Jan Furma-

nek był kierownikiem radiostacji w Ośrodku Łączności MSW, zwolniony 1 października 1945 r. 
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Żołnierze oddelegowani do prac specjalnych w MSW pozostawali w ewi-

dencji Komendy Uzupełnień nr 1, gospodarczo byli przypisani do Oddziału Admi-

nistracyjnego SNW. W sierpniu 1943 r. byli to: st. strz. Janusz Laskowski, st. strz. 

Tadeusz Kochanowicz
139

, plut. pchor. F. Młynarz, plut. pchor. J. Nodzyński, kpr. 

W. Czyżewski, kpr. A. Olędzki, st. strz. J. Cegłowski, bomb. S. Stach, st. strz.  

H. Waniek, kpr. K. Smolak, plut. Bruno Kunkiel
140

, plut. J. Ciaś, st. strz. Z. Nehre-

becki, strz. A. Tęcza, uł. J. Mika, strz. S. Baran, oraz strz. Adam Ilnicki
141

. 
 

Zrzuty – problemy z uzgodnieniami z wojskowymi [Oddz. VI]  

Współpraca MSW z Oddziałem VI SNW nie układała się najlepiej. Wza-

jemne relacje usiłowano ustalić w regulaminie przerzutów z 1942 r. Niemniej 

jednak nie rozwiązało to trwale problemów. Nie brakowało zadrażnień związa-

nych z zagubionymi przesyłkami
142

. Kilkakrotnie P. Siudak usiłował przekazać 

przesyłki przeznaczone do zrzucenia w kraju przez Brytyjczyków, z pominięciem 

Oddziału VI. Spotkał się z odmową
143

. 

Szczegóły odnośnie pakowania przesyłek, ich wagi, uzgodniono w sierp-

niu 1943 r. Wówczas to ppłk dypl. Michał Protasewicz przekazał P. Siudakowi 

informacje, że poczta (filmy, pasy) zabierana przez kuriera może ważyć ok. 12 

funtów. Ostateczna decyzja należała do oficera odprawiającego ekipę skoczków 

spadochronowych. Waga „paczek” ze sprzętem zrzucanych na osobnych spado-

chronach miała być każdorazowo uzgadniana pomiędzy kpt. Janem Podoskim
144

 

a T. Chciukiem. Szef Oddziału Specjalnego oceniał ryzyko skuteczności zrzutów 

na 50%
145

. Swój start do lotu do Polski tak wspominał J. Lerski:  
 

Sprawdzali nasz sprzęt i odzież zarówno Polacy jak i Brytyjczycy. Włożono mi 

dwa ciężkie pasy z dolarami, na uważnie kiedyś u Selfridge’a dobrane, średniawe 

                                                 
139 Od 27 kwietnia 1943 r. w dziale prac specjalnych MSW. Zarówno Laskowski, jak i Kochano-

wicz pracowali w obsłudze tajnej radiostacji „Świt”; IPMS, sygn. A.9E/106, Pismo P. Siudaka do 

Sztabu NW z 18 XII 1943 r. Patrz: T. Kochanowicz, Na wojennej emigracji. Wspomnienia z lat 

1942–1944, Warszawa 1975. 
140 Bruno Kunkiel radiotelegrafista w Ośrodku Łączności MSW. 
141 IPMS, sygn. A.9.Id/16, Pismo ppłk. dypl. L. Bogochwalskiego, szefa Wydz. Uzupełnień  

i Administracji MON, do MSW z 19 VIII 1943 r. Wymienieni tutaj A. Ilnicki, S. Baran, Z. Nehre-

becki, A. Tęcza i J. Mika byli zatrudnieni w biurze Akcji Kontynentalnej MSW. 
142 W depeszy z 13 kwietnia 1942 r. Delegat Rządu „Wartski” informował, że poczta przywieziona 

przez „Jerzego” została zniszczona podczas nieumiejętnego otwierania pojemnika przez AK. Była 

to już druga poczta zniszczona w podobny sposób. Poprzednio stało się tak z pocztą przywiezioną 

przez C. Raczkowskiego w pierwszej operacji spadochronowej w Polsce w lutym 1941 r. Ponadto 

MSW zarzucało wówczas wojskowym zatrzymanie dwóch „szybkich radiostacji”, oraz wysyłki  

1 mln marek; SPP, Sk 8.16, Depesza „Wartskiego” z 13 IV 1942 r.; SPP, t. 3.8.3.1.1, k. 60, Pismo 

ppłk. dypl. Sobocińskiego do P. Siudaka z 21 IV 1942 r. 
143 SPP, t. 3.3.3.1., k. 41–42, Notatka w sprawie działalności radcy Siudaka, w zakresie akcji prze-

rzutowej do Polski, w stosunku do władz brytyjskich. 
144 Jan Podoski (1904–1998), inż., profesor Politechniki Warszawskiej; zastępca szefa Wydziału 

„S” (operacyjnego) zajmującego się zaopatrzeniem zrzutów i przerzutami lotniczymi, w 1947 r. 

skazany na 8 lat więzienia. 
145 SPP, t. 1.4.2., k. 57, Pismo ppłk. dypl. Protasewicza do P. Siudaka z 17 VIII 1943 r. 
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– a la pan szewc na niedzielę – ubranie cywilne. Trzeba było przedtem pamiętać, 

by z roztargnienia nie trzymać w kieszeniach tak kompromitujących przedmiotów 

jak np. londyńskie autobusowe bilety. Na ciepły płaszcz naciągnąłem biały obszer-

ny skafander. Była połowa lutego, w Polsce leżał jeszcze śnieg. Wyglądaliśmy jak 

członkowie wyprawy polarnej. Smukła Helen, szoferka, podziwiała jak przystojnie 

się prezentujemy. Na plecy wpakowali mi ciężką szafę – jeden z pierwszych apara-

tów szybkiej telegrafii. Szczelnie zasłoniętymi samochodami podwożono nas do 

maszyn. Było duszno i ciemno, chyba trochę tak jak w trumnie. Kazik146 i Piotr147 

nie tracili rezonu. Na lotnisku w Tempsford148, we wschodniej Anglii, żegnali nas 

serdecznie przedstawiciele Sztabu Naczelnego Wodza, szef tzw. „Szóstki” (Wy-

dział Sztabu do Współpracy z Krajem) ppłk dypl. Michał Protasewicz („Rawa”), 

przedstawiciel lotnictwa płk inż. Wacław Makowski, no i reprezentant brytyjskie-

go wywiadu, tzw. „Perx”, ppłk Harold Perkins149, nasz anioł stróż, który był jak 

zwykle w wyśmienitym humorze. Laseczka, z którą się nigdy nie rozstawał, od-

grywała niemal rolę pałeczki dyrygenta150. 
 

Cywilni kurierzy spadochronowi byli traktowani „z przymrużeniem oka” 

przez władze wojskowe. Dotyczyło to również przyznawania Bojowych Znaków 

Spadochronowych. Wyraźnie to widać na przykładzie uczestników pierwszego 

zrzutu cichociemnych. Kapitan Stanisław Krzymowski i por. Józef Zabielski 

otrzymali Bojowe Znaki rozkazem naczelnego wodza z 15 kwietnia 1943 r. Na-

tomiast bomb. C. Raczkowski musiał czekać na ten zaszczyt do 16 grudnia 1943 r. 

W początkach listopada 1943 r. Paweł Siudak zwracał się do Oddziału Spe-

cjalnego SNW o przyznanie „złotych bojowych odznaki spadochronowej” dzie-

więtnastu kurierom MSW
151

. Ponownie wystąpił w tej sprawie w maju 1944 r., 

wówczas już wymienił 24. kurierów wysłanych do kraju oraz J. Nodzyńskiego 

„mającego polecieć lada dzień”
152

. 

Bojowe Znaki Spadochronowe cywilnym kurierom były nadawane co pe-

wien czas: rozkazem naczelnego wodza z 16 grudnia 1943 r., oraz rozkazem 

specjalnym nr 7 szefa SNW z 12 lipca 1944 r. Jak wyjaśniał ppłk dypl. M. Prota-

sewicz, nie było specjalnych znaków bojowych. Po nadaniu Znaku Bojowego 

należało w legitymacji Zwykłego Znaku wpisać numer rozkazu i datę nadania 

Znaku Bojowego. Wówczas posiadacz znaku „złoci we własnym zakresie dziób 

                                                 
146 Plut. Kazimierz Człapka („Pionek”), zrzucony razem z J. Lerskim 19/20 lutego 1943 r. w opera-

cji „Spokeshave”. 
147 Sierż. Piotr Nowak („Oko”), również zrzucony razem z J. Lerskim. 
148 B. O’Connor, RAF Tempsford: Bedfordshire’s TOP SECRET airfield during World War Two, 2009. 
149 Kpt./mjr Harold A. Perkins („MP”), urodzony 1905 r., od 1941 r. szef Sekcji Polskiej SOE,  

9 paźdzernika 1942 r. ppłk dypl. Protasewicz, szef Oddziału VI SNW, wystąpił o odznaczenie 

Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, w latach 1945–1946 konsul brytyjski w Pilźnie  

i Karlovych Varach; IPMS, PRM, sygn. K/59, k. 161. Informacja J. Lerskiego o tym, że Perkins był 

przedstawicielem wywiadu brytyjskiego jest, niestety, dowodem na błędy występujące we wspo-

mnieniach nawet bardzo zasłużonych osób. Powinno to zastanowić bezkrytycznych zwolenników 

oral history. 
150 J. Lerski, Emisariusz „Jur”, s. 96. 
151 IPMS, sygn. A.9E/107, Pismo P. Siudaka z 4 XI 1943 r. 
152 IPMS, sygn. A.9E/107, Pismo P. Siudaka z 27 V 1944 r. 
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i szpony swego Znaku”
153

. Rozkazy naczelnego wodza nadające bojowe znaki 

spadochronowe były przechowywane w Oddziale Specjalnym SNW. 

Wcześniej pisałem o nadawaniu Znaku Spadochronowego, obecnie kilka 

uwag na temat awansowania cywilnych kurierów. Znaczna ich część była szere-

gowymi lub podoficerami. MSW zabiegało o awanse swoich kurierów. W kwiet-

niu 1943 r. minister S. Mikołajczyk wystąpił wprost do gen. W. Sikorskiego  

z wnioskiem o mianowanie podporucznikiem czasu wojny bomb. F. Moskala.  

W piśmie podnosił zasługi kuriera, przypominając, że  
 

w grudniu 1940 r. zwolniony z czynnej służby wojskowej i wysłany jako emisa-

riusz do Kraju, skąd po wypełnieniu swej misji powrócił przez Bałkany do Wiel-

kiej Brytanii z końcem kwietnia 1941 r. Przez okres czteromiesięcznego pobytu  

w Wielkiej Brytanii przeszedł bomb. Moskal kurs spadochronowy oraz dywersyj-

ny i pełnił funkcje łącznika Ministerstwa na kursy specjalne łączności z Krajem.  

W sierpniu 1941 r. wysłany został na świeżo utworzoną polską placówkę dyploma-

tyczną w ZSRR, gdzie przebywał do marca 1942 r. Od ponownego przybycia do 

Londynu, bomb. Moskal zatrudniony jest w dziale prac specjalnych Ministerstwa, 

obecnie zaś wyznaczony został na starszego kursu specjalnego łączności z Krajem, 

mającego na celu wyszkolenie osób przewidzianych do wysłania do Kraju w okre-

sie 1943/1944 r.154. 
 

Kurierzy, a ściślej biorąc kandydaci na kurierów byli oczywiście miano-

wani również wcześniej, za zasługi w służbie wojskowej. 20 października 1941 r. 

podporucznikiem rezerwy został mianowany Benedykt Moszyński
155

. 

31 października 1942 r., zarządzeniem naczelnego wodza, zostali miano-

wani podporucznikami rezerwy: kpr. S. Łuczkiewicz, sierż. Franciszek Krzy-

żak
156

, kpr. N. Segieda, kpr. T. Chciuk, plut. J. Mara-Meyer, kpr. T. Samotus, plut. 

W. Stręk. Podporucznikiem czasu wojny został wówczas kpr. Leszek Janicki
157

. 

W tym samym miesiącu tytularnymi kapralami zostali mianowani: bomb. 

A. Cużytek, bomb. A. Olędzki, st. strz. W. Czyżewski, st. strz. Z. Czarnecki,  

st. strz. R. Litwin. Równocześnie starszymi szeregowcami mianowani zostali: 

kan. F. Moskal, kan. C. Raczkowski, uł. S. Zaborowski, kan. S. Stach, strz.  

K. Koźniewski, oraz strz. J. Cegłowski
158

. 

Sprawy awansów dla kurierów cywilnych ciągnęły się jeszcze po wojnie. 

Szef Oddziału Specjalnego ppłk dypl. Utnik w sierpniu 1945 r. stwierdzał, że:  
 

p. Rettinger Józef, szereg. Gójski Józef, plut. Błaszczyk Jan, mogliby być awan-

sowani do stopnia podporucznika na czas wojny tylko w drodze wyjątku159. 
 

                                                 
153 SPP, Sk. 9.27, Pismo ppłk. dypl. Protasewicza do kierownika Wydziału Społecznego MSW  

z 15 VI 1944 r. 
154 IPMS, sygn. A.9E/105, Pismo S. Mikołajczyka do Prezesa Rady Ministrów z 21 IV 1943 r. 
155 IPMS, sygn. A.9E/105, Pismo B. Moszyńskiego do dowództwa 1 pal z 23 XII 1941 r. 
156 Franciszek Krzyżak, urodzony 1917 r., w 1939 r. w szeregach 4 pp, kurier 
157 IPMS, sygn. A.9.VII/6, Pismo gen. bryg. Klimeckiego do MSW z 3 XI 1942 r. 
158 IPMS, sygn. A.9.VII/6, Pismo gen. bryg. Klimeckiego do MSW z 14 XI 1942 r. 
159 SPP, Sk. 9.27, Pismo ppłk. dypl. Utnika z 11 VIII 1945 r. 
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Zgodnie z przepisami z 1943 r. podchorążowie mieli być mianowani pod-

porucznikami, a szeregowi z momentem zrzutu – podoficerowie o jeden stopień, 

st. szeregowcy i szeregowcy – kapralami
160

. 

Równie opornie jak awansowanie, przebiegał proces odznaczania kurierów 

cywilnych. 29 listopada 1944 r. MSW wystąpiło o odznaczenie J. Rettingera  

i ppor. T. Chciuka Krzyżami Walecznych. W lipcu 1945 r. ppłk dypl. Marian 

Utnik
161

, szef Oddziału Specjalnego, stwierdzał, że na odznaczenie Krzyżem 

Walecznych zasługują Czesław Raczkowski, Jan Ciaś oraz w drodze wyjątku 

Tadeusz Chciuk. Na odznaczenie Krzyżem Zasługi z Mieczami zasługiwał, jego 

zdaniem, Franciszek Kilma. 

Krzyże Walecznych 19 września 1945 r. zostały nadane następującym cy-

wilnym spadochroniarzom: ppor. Tadeusz Chciuk, ppor. cz.w. Jan Ciaś, bomb. 

Czesław Raczkowski
162

.  

Tadeusz Celt został odznaczony Orderem Wojennym Virtuti Militari V 

klasy 20 września 1943 r. 
 

Droga powrotna 

Część z kurierów cywilnych pozostała w Polsce do końca wojny. Niektó-

rzy z nich na wezwanie centrali w Londynie wracali drogą lądową przez Buda-

peszt, nieliczni szli przez Niemcy.  

Tylko wyjątkowo istniała możliwość powrotu samolotem. Przeprowadzo-

no jedynie trzy operacje „Most”
163

, połączone z przerzuceniem samolotami kurie-

rów do kraju, i zabrania z powrotem do Włoch krajowych wysłanników. Jako 

ciekawostkę można podać informacje o przygotowywanej w 1943 r. drodze dla 

krajowych kurierów przez Niemcy do Francji, a z tamta samolotami do Anglii. 

Operacja ta była przygotowywana we współpracy z Anglikami. Chodzi tu za-

pewne o operacje typu pick-up, przeprowadzane przez lekkie samoloty (Hudson 

lub Lysander) połączone z lądowaniem we Francji i podjęciem kurierów. Wia-

domość o przygotowywaniu takiej drogi łączności znajdowała się w liście Wy-

działu Społecznego MSW, zabranym do Polski przez kuriera K. Smolaka („Nu-

rek”) we wrześniu 1943 r.
164

.  

Jak do tej pory brak informacji o wykorzystywaniu tej drogi z Francji do 

Anglii przez kurierów cywilnych wysłanych z kraju. Z operacji pick-up korzysta-

ło kilku Polaków, ale należeli oni do konspiracji na terenie Francji. Natomiast 18 

                                                 
160 SPP, t. 2.3.10.13, k. 107, Zasady postępowania personalnego i gospodarczego z kandydatami do 

prac w kraju w czasie ich szkolenia i przygotowania do zrzutu w Kraju, 30 IX 1943 r. 
161 M. Utnik, Oddział łącznikowy Komendanta Głównego AK przy Naczelnym Wodzu na emigracji 

(VI Oddział Sztabu Naczelnego Wodza), „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1981, nr 3–4; tamże 

1982, nr 1. 
162 IPMS, sygn. A XII 85/14, Zarządzenie Prezydenta RP z 19 IX 1945 r. 
163 A. Olejko, K. Mroczkowski, Mosty, które rozwiesiła noc. Armia Krajowa i lotnicy Polskich Sił 

Powietrznych w operacjach typu Wildhorn – Most. Dokumenty, wspomnienia, relacje, Piekary 

Śląskie 2011. 
164 SPP, MSW, t. 3, poz. 27. 



Kurierzy cywilni (kociaki) na spadochronach… 199 

października 1944 r. odleciał samolotem z Lyonu do Anglii ppor. Alfons Franci-

szek Zając (Ryszard Mieszkowski, „Fonsio”, „Szprot”)
165

. Był on żołnierzem 

AK, choć istnieją też informacje o jego pracy w cywilnej komórce „Zachód”, 

zajmującej się utrzymywaniem kontaktu ze skupiskami Polaków wywiezionymi 

na roboty do III Rzeszy. Został 6 czerwca 1944 r. wysłany drogą lądową do 

Szwajcarii, celem sprowadzenia stamtąd 25 ludzi (tzw. „werowców”) gotowych 

do działania na terenie Niemiec. Ze Szwajcarii został przerzucony do Francji,  

a stamtąd do Anglii. Ukończył kurs spadochronowy od 19 do 24 listopada 1944 r. 

W lutym 1945 r. przeniesiony do Samodzielnej Sekcji Oficerów Łącznikowych. 

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami 18 czerwca 1946 r.
166

.  

W tymże roku był p.o. dowódcy kompanii w Ośrodku Zapasowym nr 1 Jedno-

stek Dyspozycyjnych
167

. 
 

Podsumowanie, postulaty badawcze  

Kończąc uwagi na temat cywilnych spadochroniarzy należy podkreślić do-

tychczasowe niewielkie zainteresowanie tym tematem wśród historyków. Stoi to 

w jaskrawej opozycji do literatury na temat „cichociemnych”. Jako swego rodza-

ju kuriozum należy traktować jedną z publikacji, gdzie o polskich bohaterach 

pierwszego zrzutu spadochroniarzy w Polsce napisano jedynie o dwóch „cicho-

ciemnych”, pomijając zupełnie kuriera cywilnego?! 

Podobnie wygląda sytuacja w odniesieniu do historii łączności zagranicz-

nej Delegatury Rządu na Kraj oraz struktur cywilnych. Podczas gdy ukazało się 

już sporo publikacji na temat łączności zagranicznej ZWZ-AK, łącznie z serią 

publikacji o bazach i placówkach łączności; analogiczne opracowania dotyczące 

łączności cywilnej jeszcze nie powstały.  

Również nie zostało opracowane jak dotąd zagadnienie przepływu poczt 

od Delegata Rządu na Kraj do naczelnych władz państwowych w Londynie. Brak 

takiego opracowania utrudnia w dość znacznym stopniu rozwikłanie problemów 

odnośnie terminów wpłynięcia konkretnych informacji lub sprawozdań. 

 

 

 

                                                 
165 Alfons Franciszek Zając, urodzony 2 grudnia 1911 r. w Katowicach, syn Franciszka. 
166 SPP, TP2, teczka osobowa Alfonsa Zająca. 
167 W. Grabowski, Polska Tajna…, s. 156; W. Grabowski, Konspiracja polska we Francji – część 2, 

„Zeszyty Historyczne” Paryż 2009, z. 170, s. 89–119. 
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Organizacja i działalność służby poborowej WP w pierwszych 
latach po zakończeniu II wojny światowej (1945–1949) 

 

 

łużba poboru zajmowała się mobilizacją rezerw ludzkich dla potrzeb 

sił zbrojnych poprzez przygotowanie i przeprowadzenie poboru oraz 

prowadzenie ewidencji i administracji rezerw. Organizacja omawia-

nej służby ulegała w latach 1945–1949 wielu zmianom mającym na celu rozsze-

rzenie sieci organów poborowych, by lepiej dostosować ją do realizacji spoczy-

wających na niej zadań. Ponadto, wobec coraz mniejszej roli zaprzęgów kon-

nych w armii, po 1944 r. nie odtworzono służby remontu zajmującej się prowa-

dzeniem ewidencji i poborem koni dla potrzeb wojska, zaś zadania te przekaza-

no służbie poborowej, która realizowała je poprzez powiatowe komisje poboru 

koni podległe rejonowym komendom uzupełnień. Opracowywane w latach 

1944–1945 plany rozbudowy Wojska Polskiego (dalej: WP) wiązały się ściśle  

z procesem tworzenia na obszarach wyzwolonych spod okupacji niemieckiej 

aparatu poborowego. Organem kierowniczym omawianej służby było Szefostwo 

Mobilizacji i Formowania (dalej: SMiF) – powołane rozkazem Naczelnego Do-

wództwa Wojska Polskiego (dalej: NDWP) z 8 sierpnia 1944 r. – na bazie zaj-

mującego się dotychczas sprawami mobilizacyjnymi Głównego Sztabu Formo-

wania Armii Polskiej w ZSRR. Na czele omawianego szefostwa, będącego or-

ganem zwierzchnim powstającej służby poborowej, stał gen. bryg. Bronisław 

Półturzycki. Szefostwo to odgrywało zasadniczą rolę w pierwszym etapie roz-

woju WP między sierpniem a październikiem 1944 r. z uwagi na brak w dotych-

czasowej strukturze sił zbrojnych dowództw rodzajów wojsk i szefostw służb. 

Wraz z ich stopniowym powstawaniem oraz rozszerzaniem zakresu działania 

Sztabu Generalnego (dalej: SG), rozkazem NDWP nr 46 z 9 października 1944 r. 

przekształcono dotychczasowe SMiF na Szefostwo Mobilizacji i Uzupełnień 

(dalej: SMiU), na czele którego stanął gen. bryg. Antoni Siwicki. Wiązało się to 

z przekazaniem części kompetencji dotyczących formowania oddziałów woj-

skowych nowo powstałym instytucjom szczebla centralnego, w wyniku czego  

– szefowi zreorganizowanego szefostwa pozostawiono jedynie sprawy z zakresu 

poboru, rejestracji i administrowania rezerwami, a także formowania jednostek 

zapasowych
1
.  

                                                 
1 W. Jurgielewicz, Rozwój organizacyjny Ludowego Wojska Polskiego w drugiej połowie 1944 r., 

„Myśl Wojskowa” 1964, z. 11, s. 76; tenże, Organizacja aparatu mobilizacji Ludowego Wojska 

Polskiego w latach 1944–1945, „Myśl Wojskowa” 1965, z. 11, s. 59–62; Wojskowe Biuro Badań 

S 
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Do tworzenia terenowego aparatu służby poborowej przystąpiono na mo-

cy rozporządzenia z 15 sierpnia 1944 r. o utworzeniu na wyzwolonym obszarze 

pierwszych 17 rejonowych komend uzupełnień, określając zarazem ich siedziby 

i zasięg terytorialny. Były one organami wykonawczymi SMiF z zakresie prac 

mobilizacyjnych oraz rejestracji zasobów ludzkich i materiałowych niezbędnych 

dla potrzeb rozwijających się sił zbrojnych. Powstającym rejonowym komen-

dom uzupełnień podlegały wojskowe komisje poborowe, powiatowe komisje 

poboru koni, punkty zborne i przesyłkowe oraz przedstawicielstwa wojska przy 

terenowych organach administracji państwowej. W tym samym czasie utworzo-

no także komórki wojskowe przy radach narodowych działających w terenie  

w postaci: wydziałów wojskowych przy radach narodowych wojewódzkich, 

powiatowych i miejskich oraz referaty wojskowe przy radach narodowych 

szczebla gminnego. Działania te przyczyniły się do szybszego i sprawniejszego 

uzupełniania formowanych jednostek, choć nie na taką skalę, na jaką liczyły 

władze wojskowe, przez co trzeba było niebawem zrezygnować z wielu zamie-

rzeń, w tym m.in. z formowania 3 Armii. W myśl rozporządzenia z 15 sierpnia, 

sformowano – jak wspomniano – 17 Rejonowych Komend Uzupełnień (dalej: 

RKU), w tym 10 kategorii I (Białystok, Chełm, Garwolin, Lublin I, Lublin II, 

Przemyśl, Rzeszów, Siedlce, Warszawa i Zamość) oraz 7 kategorii II (Augu-

stów, Bielsk, Jarosław, Kraśnik, Ostrów Mazowiecka, Sokołów i Tarnobrzeg). 

Posiadały one jednakową strukturę, lecz różniły się liczbą etatowych pracowni-

ków, gdyż w komendach kategorii I miało pracować po 32 osoby (w tym 22 

wojskowych i 10 cywilów), zaś w komendach kategorii II po 29 osób (w tym 20 

wojskowych i 9 cywilów). Powstałe komendy zakresem swego działania obej-

mowały od jednego do czterech powiatów, w zależności od liczby mieszkańców 

danego terenu i tak dla przykładu właściwość terytorialna RKU Lublin nr 1 zo-

stała rozciągnięta jedynie na miasto Lublin, podczas gdy RKU Siedlce objęła 

swym działaniem teren aż czterech powiatów
2
.  

 

Tabela 1. Rejonowe komendy uzupełnień powołane rozporządzeniem z 15 sierpnia 1944 r. 
 

Rejonowa 

komenda 

uzupełnień 

Kategoria Siedziba Zasięg terytorialny 

Lublin nr 1 I Lublin m. Lublin 

Lublin nr 2 I Lublin pow. Lublin, Lubartów i Puławy 

Siedlce I Siedlce pow. Siedlce, Biała-Podlaska, Łuków i Radzyń 

Chełm I Chełm pow. Chełm, Hrubieszów i Włodawa 

Zamość I Zamość pow. Zamość, Tomaszów Lubelski i Krasnystaw 

Rzeszów I Rzeszów pow. Rzeszów, Brzozów i Krosno 

Przemyśl I Przemyśl pow. Przemyśl, Lesko i Sanok 

Garwolin I Garwolin pow. Garwolin, Mińsk Mazowiecki i Warszawa 

Warszawa I Warszawa m. Warszawa 

                                                                                                                         
Historycznych (dalej: WBBH), sygn. IV.103.269, S. Dobrowolski, Powstanie, rozwój i funkcjo-

nowanie administracji wojskowej w latach 1944–1953, s. 61–65. 
2 Dz.U.R.P. 1944, nr 3, poz. 14. 
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Białystok I Białystok m. Białystok, pow. Białystok i Sokółka 

Bielsk II Bielsk 

Podlaski 

pow. Bielsk Podlaski i Wysoko-Mazowiecka 

Augustów II Augustów pow. Augustów, Suwałki i Szczucin 

Jarosław II Jarosław pow. Jarosław, Przeworsk i Łańcut 

Tarnobrzeg II Tarnobrzeg pow. Tarnobrzeg, Nisko i Kolbuszowa 

Sokołów II Sokołów pow. Sokołów, Węgrów i Radzymin 

Kraśnik II Kraśnik m. Kraśnik, pow. Janów Lubelski i Biłgoraj 

Ostrów Mazo-

wiecka 

II Ostrów 

Mazowiecka 

pow. Ostrów Mazowiecka, Łomża i Ostrołęka 

 

Źródło: Dz.U.R.P. 1944, nr 3, poz. 14.  

 

Według Wacława Jurgielewicza, liczba RKU wzrosła jeszcze w 1944 r.  

z 17 do 21, gdyż rozkazem NDWP z 21 września na bazie RKU Warszawa-

Miasto miano utworzyć RKU Warszawa-Praga oraz RKU Warszawa-Powiat, po 

czym w grudniu 1944 r. także RKU Dębicę z tymczasową siedzibą w Mielcu 

oraz RKU Ostrowiec Świętokrzyski z tymczasową siedzibą w Sandomierzu. 

Kwestia ta nie jest do końca jasna, gdyż rozporządzenie z 20 stycznia 1945 r. 

mówiące o powołaniu kolejnych 41 RKU, wymienia wśród nich również RKU 

Warszawa-Powiat, Warszawa-Praga, Dębica i Ostrowiec Świętokrzyski – co 

może sugerować, iż nie zdołano ich utworzyć w 1944 r., choć być może podjęto 

jakieś prace w tym zakresie
3
. 

Szczegółową organizację i zakres działania RKU określiła instrukcja 

SMiF z 19 sierpnia 1944 r., zgodnie z którą miały one zajmować się przeprowa-

dzeniem poboru, przydziałem poborowych do odpowiednich rodzajów wojsk 

zgodnie z otrzymywanymi wytycznymi, administrowaniem posiadanymi rezer-

wami ludzkimi i środkami transportowymi, a także współpracować w tym zakre-

sie z terenowymi organami administracji cywilnej. W tym celu posiadały one  

w swoim składzie po pięć Referatów: Mobilizacyjny, Poborowy, Ewidencji Ofi-

cerów Rezerwy, PW oraz Gospodarczy. Powstające komendy uzupełnień od 

samego początku borykały się z problemami kadrowymi, szczególnie widocz-

nymi w przypadku kadry oficerskiej, co znacznie utrudniało prowadzenie prac 

mobilizacyjnych i rejestracyjnych
4
. Rejonowym komendom uzupełnień podpo-

rządkowano komisje poborowe, powiatowe komisje poborowe koni, punkty 

zborne i przesyłkowe oraz przedstawicielstwa wojska przy terenowych organach 

administracji państwowej. Pierwsze z nich zajmowały się przeprowadzaniem 

poboru, zaś ich liczba zależała od specyfiki terenu podległego danej komendzie. 

W skład komisji wchodziło przeciętnie 10–12 żołnierzy, w tym 2–3 oficerów. 

Poborowi po zbadaniu ich stanu zdrowia przez komisję lekarską, która określała 

                                                 
3 W. Jurgielewicz, Organizacja Ludowego Wojska Polskiego (22.VII.1944 – 9.V.1945), Warszawa 

1968, s. 130–131 i 396; Dz.U.R.P. 1945, nr 4, poz. 15. 
4 W. Jurgielewicz, Organizacja aparatu mobilizacji…, s. 62–63; B. Dolata, O naczelnych wła-

dzach i instytucjach Ludowego Wojska Polskiego w latach 1944–1945. Zarys organizacji, „Woj-

skowy Przegląd Historyczny” 1964, nr 4, s. 42–43.  
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ich przydatność do służby wojskowej, kierowani byli następnie do punktów 

zbornych podległych określonej komendzie. Tu otrzymywali odpowiednie przy-

działy i byli jak najszybciej odsyłani do punktów przesyłkowych bądź bezpo-

średnio do jednostek wojskowych. Pod koniec 1944 r. istniały dwa punkty prze-

syłkowe: nr 1 przy RKU Warszawa-Miasto i nr 2 przy RKU Lublin-Miasto 

(wcześniej noszącą nazwę RKU Lublin nr 1). Punkty te przyjmowały rekrutów 

przysyłanych z rejonowych komend uzupełnień, przeszkalały ich w podstawo-

wym zakresie oraz formowały kompanie marszowe wysyłane następnie do jed-

nostek wojskowych. Z kolei powiatowe komisje poborowe koni zajmowały się 

mobilizacją zarejestrowanych koni i wozów nadających się dla potrzeb wojska, 

które później kierowano do punktów przyjęcia i rozdziału koni, skąd rozsyłano 

je do wyznaczonych jednostek. Pod koniec 1944 r. na obszarze tzw. Polski Lu-

belskiej istniało łącznie 41 powiatowych komisji poborowych koni oraz 16 

punktów przyjęcia i rozdziału koni. Ponadto przy wojewódzkich, powiatowych  

i miejskich radach narodowych utworzono wydziały wojskowe, zaś przy pozo-

stałych miejskich i gminnych radach narodowych zorganizowano referaty woj-

skowe. Wszystkie te organy współdziałały z wojskowym aparatem poborowym 

w pracach poborowych, mobilizacyjnych i przy prowadzeniu ewidencji rezerw
5
.  

 

Tabela 2. Rejonowe komendy uzupełnień utworzone na podst. rozporządzenia z 20 stycznia 1945 r. 
 

RKU Kat. Zasięg terytorialny 

Warszawa-

Powiat 

I pow. Warszawa 

Warszawa-

Praga 

I Warszawa-Praga 

Ciechanów I pow. Ciechanów, Maków, Przasnysz i Pułtusk 

Kutno I pow. Kutno, Łowicz, Gostynin i Sochaczew 

Skierniewice I pow. Błonie, Grójec, Rawa Mazowiecka i Skierniewice 

Łódź-Miasto I m. Łódź 

Łódź-Powiat I pow. Łódź, Brzeziny i Łęczyca 

Łask I pow. Łask, Piotrków Tryb. i Sieradz 

Kielce I pow. Kielce, Opoczno i Końskie 

Pińczów I pow. Pińczów, Jędrzejów, Stopnica i Włoszczowa 

Częstochowa I m. Częstochowa, pow. Częstochowa, Lubliniec i Radomsko 

Miechów I pow. Miechów i Olkusz 

Ostrowiec  I pow. Sandomierz, Opatów i Iłża 

Sosnowiec I pow. Będzin, Sosnowiec, Tarnowskie Góry i Zawiercie 

Kraków-

Miasto 

I m. Kraków 

Kraków-

Powiat 

I pow. Kraków i Myślenice 

Tarnów I pow. Bochnia, Brzesko i Tarnów 

                                                 
5 WBBH, sygn. IV.103.269, S. Dobrowolski, Powstanie, rozwój i funkcjonowanie…, s. 71–76;  

W. Jurgielewicz, Rozwój organizacyjny Ludowego Wojska…, s. 78; tenże, Organizacja aparatu 

mobilizacji…, s. 63–65; B. Dolata, O naczelnych władzach i instytucjach Ludowego Wojska…,  

s. 42–44. 
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Żywiec I pow. Bielsko-Biała, Cieszyn i Żywiec 

Katowice I m. Katowice, pow. Katowice, Chorzów i Świętochłowice 

Pszczyna I pow. Pszczyna i Rybnik 

Toruń I m. Toruń i Grudziądz, pow. Toruń, Grudziądz, Chełmno, Wąbrzeźno 

Brodnica I pow. Brodnica, Mława, Działdowo, Rypin i Lubawa 

Starogard I pow. Starogard, Chojnice, Tczew, Świecie i Tuchola 

Bydgoszcz I m. Bydgoszcz, pow. Bydgoszcz, Chodzież, Sępolno, Szubin, Wyrzysk 

Poznań-

Miasto 

I m. Poznań 

Konin I pow. Konin, Koło i Turek 

Kalisz I pow. Kalisz, Ostrów, Jarocin i Krotoszyn 

Płock II m. Płock, pow. Płock, Sierpc i Płońsk 

Wieluń II pow. Wieluń i Kępno 

Radom II pow. Kozienice i Radom 

Dębica II pow. Dębica i Mielec 

Jasło II pow. Jasło i Gorlice 

Nowy Sącz II pow. Nowy Sącz i Limanowa 

Nowy Targ II pow. Nowy Targ 

Wadowice II pow. Chrzanów i Wadowice 

Gdynia II pow. Gdynia, Morski, Kościerzyna i Kartuzy 

Włocławek II pow. Włocławek, Lipno, Nieszawa i Inowrocław 

Poznań-

Powiat 

II pow. Poznań, Środa i Śrem 

Gniezno II pow. Gniezno, Mogilno, Wągrowiec, Września i Żnin 

Szamotuły II pow. Szamotuły, Czarnków, Międzychód, Oborniki i Nowy Tomyśl 

Kościan II pow. Kościan, Leszno, Gostyń, Rawicz i Wolsztyn 
 

Źródło: Dz.U.R.P. 1945, nr 4, poz. 15. 
 

Dalsza rozbudowa służby poborowej nastąpiła na początku 1945 r., kiedy 

to – rozporządzeniem z 20 stycznia – na kolejnych obszarach tworzących za-

chodnią część II RP nakazano sformowanie kolejnych 41 RKU, dzięki czemu 

ich liczba miała wzrosnąć do 58. Tworzenie nowych komend uzupełnień, po-

dobnie jak i w 1944 r., przebiegało z dużymi trudnościami – wynikającymi nie 

tylko z braków kadrowych, ale także z tego powodu, iż planowano je stworzyć 

na obszarach, które miały dopiero zostać wyzwolone spod okupacji niemieckiej. 

Dzięki szybkiemu przesuwaniu się frontu w kierunku zachodnim, jeszcze  

w styczniu 1945 r. zaczęto organizować 21 RKU (Ciechanów, Częstochowa, 

Dębica, Jasło, Kielce, Kraków-Miasto, Kraków-Powiat, Kutno, Łódź-Miasto, 

Łódź- Powiat, Łask, Miechów, Nowy Sącz, Ostrowiec Świętokrzyski, Pińczów, 

Płock, Radom, Skierniewice, Tarnów, Warszawa-Praga i Warszawa-Powiat), zaś 

w miarę dalszego przesuwania się linii frontu w kierunku zachodnim – kolej-

nych 20 (Brodnica, Bydgoszcz, Gdynia, Gniezno, Kalisz, Katowice, Konin, 

Kościan, Nowy Targ, Poznań-Miasto, Poznań-Powiat, Pszczyna, Sosnowiec, 

Starogard, Szamotuły, Toruń, Wadowice, Wieluń, Włocławek i Żywiec)
6
.  

                                                 
6 Dz.U.R.P. 1945, nr 4,poz. 15; W. Jurgielewicz, Organizacja Ludowego Wojska…, s. 305–306; 

W. Jurgielewicz, Organizacja aparatu mobilizacji…, s. 62.  
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Wraz z rozbudową sieci RKU, władze wojskowe rozkazem z 1 lutego 

1945 r. przystąpiły do stworzenia sieci 6 okręgów wojskowych mających objąć 

zasięgiem swego działania następujące województwa: Warszawski OW – biało-

stockie i warszawskie, Lubelski OW – lubelskie i rzeszowskie, Krakowski OW  

– krakowskie i śląskie, Poznański OW – poznańskie, Łódzki OW – kieleckie  

i łódzkie oraz Pomorski OW – pomorskie wraz z Gdańskiem. Jednakże z tymi 

założeniami nie w pełni pokrywała się stworzona na początku 1945 r. sieć 

wspomnianych komend uzupełnień, których granice wyznaczono wcześniej niż 

określono kształt terytorialny okręgów wojskowych, przez co niektóre komendy 

obejmowały powiaty należące administracyjnie do dwóch lub nawet trzech wo-

jewództw. Warto tu dodać, iż zarówno okręgi wojskowe, jak i tworzone RKU  

– nie obejmowały Ziem Odzyskanych. Dlatego też, 13 kwietnia 1945 r. NDWP 

wydało rozkaz nr 92, w którym określiło przebieg granic poszczególnych okrę-

gów wojskowych mających obejmować obszar wyznaczonych województw 

(wówczas to wyłączono województwo rzeszowskie ze składu Lubelskiego OW  

i wcielono je Krakowskiego OW, dzięki czemu okręg ten obejmował odtąd tery-

torium trzech województw. Jednak i tym razem nowo wyznaczone granice okrę-

gów nie zawsze pokrywały się z granicami RKU, gdyż w przypadku 6 z nich 

(Częstochowa, Brodnica, Bydgoszcz, Kutno, Skierniewice i Wieluń) ich obszar 

przecinał granice okręgów wojskowych. Zmusiło to władze wojskowe 30 kwiet-

nia do ostatecznego określenia terytorium poszczególnych okręgów wojskowych 

oraz przynależności do nich wszystkich 58 RKU, wśród których było 37 ko-

mend kategorii I i 21 – kategorii II. Zdecydowanie najwięcej, bo aż 17 RKU, zna-

lazło się w składzie Krakowskiego OW, po 11 – w Łódzkim OW i niesformowa-

nym jeszcze Warszawskim OW, 7 – w Poznańskim OW oraz po 6 – w Lubelskim 

i Pomorskim OW. Od tej pory wojskowy podział terytorialny na szczeblu rejo-

nowych komend uzupełnień pokrywał się z granicami okręgów wojskowych, 

jednak nadal występowały odstępstwa w zestawieniu z podziałem kraju na wo-

jewództwa. Szczególnie było to widać w przypadku Łódzkiego OW, który 

zgodnie ze wstępnymi założeniami miał obejmować jedynie terytorium woje-

wództwa kieleckiego i łódzkiego, zaś w praktyce w jego skład weszły wówczas 

dodatkowo 4 powiaty z województwa warszawskiego oraz po jednym powiecie 

z województwa poznańskiego i śląskiego (szerzej patrz poniższa tabela)
7
. 

 

Tabela 3. Rejonowe komendy uzupełnień w ramach okręgów wojskowych (maj – sierpień 1945 r.) 
 

Okręg  

Wojskowy 

Ilość 

RKU 

Kategoria I Kategoria II 

Warszawski 11 Białystok, Ciechanów, Garwolin, Augustów, Bielsk, Płock, Ostrów 

                                                 
7 CAW, Lubelski Okręg Wojskowy (dalej: OW), sygn. IV.510.7, t. 3, Rozkaz NDWP nr 23 z 1 II 

1945 r.; Łódzki OW, sygn. IV.510.6; t. 14, Rozkaz NDWP nr 092 z 13 IV 1945 r. oraz Pismo 

Szefostwa Mobilizacji i Uzupełnień do Dowództwa Łódzkiego OW z 30 IV 1945 r.; WBBH, sygn. 

IV.103.269, S. Dobrowolski, Powstanie, rozwój i funkcjonowanie…, s. 98–99; W. Jurgielewicz, 

Organizacja Ludowego Wojska…, s. 306–307; W. Jurgielewicz, Organizacja aparatu mobiliza-

cji…, s. 60–61. 
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Warszawa-Miasto, Warszawa-

Praga i Warszawa-Powiat 

Maz. i Sokołów 

Pomorski 6 Brodnica, Bydgoszcz, Starogard, 

Toruń 

Gdynia i Włocławek 

Poznański 7 Kalisz, Konin i Poznań-Miasto Gniezno, Kościan, Poznań 

-Powiat i Szamotuły 

Krakowski 17 Katowice, Kraków-Miasto, Kra-

ków-Powiat, Miechów, Pszczyna, 

Przemyśl, Rzeszów, Sosnowiec, 

Tarnów i Żywiec 

Dębica, Jarosław, Jasło, Nowy 

Targ, Nowy Sącz, Tarnobrzeg, 

Wadowice 

Łódzki 11 Częstochowa, Kielce, Kutno, 

Łask, Łódź-Miasto, Łódź-Powiat, 

Ostrowiec, Pińczów i Skierniewice 

Radom i Wieluń 

Lubelski 6 Chełm, Lublin-Miasto, Lublin-

Powiat, Siedlce i Zamość 

Kraśnik 

Razem 58 37 21 
 

Źródło: CAW, Łódzki OW, sygn. IV.510.6, t. 14, Pismo Szefostwa Mobilizacji i uzupełnień do 

Dowództwa Łódzkiego OW z 30 IV 1945 r. 
 

Okręgi wojskowe zaczynały przejmować pod swe rozkazy coraz większą 

liczbę jednostek dyslokowanych na swych obszarach. Jednym z przejawów owego 

procesu było przejście z dniem 1 maja 1945 r. sieci RKU bezpośrednio pod rozka-

zy dowódców okręgów wojskowych, gdzie ich pracą kierował Oddziału Mobili-

zacji i Uzupełnień, a od sierpnia 1945 r. Wydział I. Mobilizacyjno-Organizacyjny 

i Uzupełnień sztabu właściwego dowództwa okręgowego (komendy uzupełnień 

nadal podlegały SMiU, lecz już pośrednio poprzez wojskowe władze terytorialne 

szczebla okręgowego). Tworzone w I poł. 1945 r. RKU borykały się jednak  

z poważnymi brakami kadrowymi, gdyż w maju obsadzonych było w nich jedynie 

około 60% stanowisk etatowych, zaś 3 miesiące później około 75%. Prowadziło to 

do zaniedbań w pracy poszczególnych komend, czego częstym przejawem było 

nienależyte prowadzenie ewidencji osób podlegających obowiązkowi służby woj-

skowej czy nieprawidłowości w rozpatrywaniu reklamacji, choć często wynikało 

to także ze zwykłej nieuczciwości ich pracowników. Biorąc jednak pod uwagę 

ogrom pracy w związku z rozpoczętą demobilizacją – władze wojskowe zwięk-

szyły ich obsadę etatową do 1698 ludzi (w tym 868 oficerów, 464 podoficerów  

i 366 szeregowych), zaś uwzględniając stworzenie dodatkowych 64 stałych komi-

sji poborowych i 58 plutonów ochrony – ogółem aparat poborowy w terenie miał 

liczyć 3284 ludzi, w tym 1188 oficerów, 650 podoficerów i 1446 szeregowych
8
. 

 

Tabela 4. Obsada 58 RKU na początek sierpnia 1945 r. 
 

Wyszczególnienie Ilość Oficerowie Podoficerowie Szeregowi Razem 

RKU kat. I 38 608 304 266 1178 

RKU kat. II 20 260 160 100 520 

                                                 
8 CAW, Departament Poboru i Uzupełnień, sygn. IV.501.2, t. 5, Wykaz stanu RKU z 18 VIII 1945 

r. i t. 8, Meldunek szefa Departamentu Poboru i Uzupełnień z 18 VIII 1945 r.; K. Frontczak, Siły 

zbrojne Polski Ludowej. Przejście na stopę pokojową 1945–1947, Warszawa 1974, s. 115.  
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Stałe komisje poboro-

we 

64 320 128 384 832 

Plutony ochrony 58 – 58 696 754 

Ogółem 1188 650 1446 3284 
 

Źródło: CAW, Dep. Poboru i Uzupełnień, sygn. IV.501.2, t. 8, Meldunek szefa Dep. Poboru  

i Uzupełnień z 18 VIII 1945 r. 
 

Zasadniczą reorganizację aparatu poborowego przeprowadzono w latem 

1945 r. Najpierw – rozkazem z 9 sierpnia – NDWP nakazało sformować kolej-

nych 17 RKU położonych tym razem na Ziemiach Odzyskanych: 4 na terenie 

dawnych Prus Wschodnich (Łuczany
9
, Elbląg, Olsztyn i Gdańsk), 7 na Pomorzu 

Zachodnim (Gorzów, Kołobrzeg, Krosno, Słupsk, Starogard, Szczecin i Szczeci-

nek) oraz 6 na Śląsku (Gliwice, Głogów, Legnica, Opole, Świdnica i Wrocław). 

Każda z nich miała administrować terenem obejmującym od 5 do 12 powiatów, co 

z uwagi na niewielką wówczas jeszcze liczbę ludności polskiej na tych ziemiach  

– było racjonalnym rozwiązaniem wynikającym z istniejących ograniczeń kadro-

wych. Jednakże, zanim owe komendy sformowano, rozpoczął się proces przecho-

dzenia WP na organizację pokojową, w ramach którego rozkazem z 21 sierpnia  

– zniesiono wszystkie dotychczas istniejące RKU, formując na ich bazie na obsza-

rze całego kraju w nowych granicach 122 nowe komendy, w tym 36 na Ziemiach 

Odzyskanych oraz 86 powstałych z przeorganizowania istniejących wcześniej 58 

komend. Nowy podział terytorialny służby poborowej był konieczny z uwagi na 

reorganizację terytorialną systemu okręgów wojskowych i zwiększenia ich liczby 

do 7 (utworzono wówczas nowy Śląski OW) oraz przejściem armii na stopę poko-

jową. Tworzenie rejonowych komend uzupełnień na ziemiach poniemieckich 

miano zakończyć do 15 września, zaś reorganizację komend w starych granicach 

państwa do 15 października. Przystąpienie w pierwszej kolejności do formowania 

aparatu poborowego na tzw. Ziemiach Odzyskanych było ze wszech miar słuszne, 

gdyż chodziło o jak najszybsze utworzenie rozbudowanej administracji wojskowej 

na tych ziemiach. Nowo powstające na obszarze Polski RKU zostały podzielone 

na cztery kategorie (I–IV) odpowiadające randze poszczególnych komend, któ-

rych zadaniem było prowadzenie bieżącej ewidencji personalnej i zasobów ludz-

kich według roczników, rodzajów broni, stopni i specjalności wojskowych, zawo-

dów cywilnych czy wykształcenia cywilnego, a także prowadzenie ksiąg ewiden-

cyjnych koni i wozów zdatnych do użytku wojskowego według powiatów
10

. 
 

Tabela 5. Przynależność RKU do okręgów wojskowych zgodnie z rozkazem z 21 sierpnia 1945 r. 
 

Okręg  

wojskowy 

Ilość  

RKU 

Kat.  

I 

Kat.  

II 

Kat.  

III 

Kat.  

IV 

Województwa 

Warszawski 27 3 2 17 5 14 – warszawskie 

                                                 
9 Późniejsze Giżycko. 
10 CAW, Departament Poboru i Uzupełnień, sygn. IV.501.2, t. 5, Rozkaz Dep. Poboru i Uzupeł-

nień z 9 VIII 1945 r.; CAW, Łódzki OW, sygn. IV.510.6, t. 18, Zarządzenie Ministra Obrony 

Narodowej z 21 VIII 1945 r. w sprawie utworzenia nowych i reorganizacji istniejących dotychczas 

RKU; Dz.U.R.P. 1945, nr 33, poz. 196; K. Frontczak, Siły zbrojne Polski Ludowej…, s. 114–115. 
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7 – białostockie 

6 – Prusy Wschodnie 

Pomorski 13 1 3 9 – 

 

7 – gdańskie 

6 – Pomorze Zachodnie 

Poznański 23 1 7 14 1 15 – poznańskie 

8 – pomorskie 

Śląski 21 4 2 14 1 10 – śląskie 

11 – Dolny Śląsk 

Krakowski 17 1 2 14 – 9 – krakowskie 

8 – rzeszowskie 

Łódzki 13 2 3 7 1 8 – łódzkie 

5 – kieleckie 

Lubelski 8 – 1 6 1 8 – lubelskie 

Razem 122 12 20 81 9  
 

CAW, Łódzki OW, sygn. IV.510.6, t. 18, Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z 21 VIII 1945 

r. w sprawie utworzenia nowych i reorganizacji istniejących dotychczas RKU; Dz.U.R.P. 1945, nr 

33, poz. 196. 
 

Spośród 36 nowych rejonowych komend uzupełnień mających powstać na 

ziemiach północnych i zachodnich aż 14 miało utworzyć Dowództwo Poznań-

skiego OW
11

, 11 – Dowództwo Pomorskiego OW
12

, 7 – Dowództwo Warszaw-

skiego OW
13

 i 4 – Dowództwo Krakowskiego OW
14

. Poszczególne dowództwa 

okręgów wojskowych, korzystając ze swych rezerw kadrowych miały sformować 

kolejne ogniwa aparatu poborowego, także na terenach mających wejść w skład 

innych okręgów wojskowych, co było widoczne zwłaszcza w odniesieniu do rejo-

nowych komend uzupełnień na Dolnym i Górnym Śląsku, które miały wejść  

w skład nowo powstającego Śląskiego OW. Wśród organizowanych 122 rejono-

wych komend uzupełnień kategorię I posiadało 12 komend, II – 20 komend, III  

– aż 81 komend i IV – zaledwie 9. Spośród 122 RKU 27 utworzono na obszarze 

Warszawskiego OW (14 w województwie warszawskim, 7 w białostockim oraz 6 

na terenie dawnych Prus Wschodnich), 23 – na obszarze Poznańskiego OW (15  

w województwie poznańskim i 8 w pomorskim), 21 – na obszarze Śląskiego OW 

(10 w województwie katowickim i 11 we wrocławskim), 17 – na obszarze Kra-

kowskiego OW (9 w województwie krakowskim i 8 w rzeszowskim), po 13 – na 

obszarze Pomorskiego i Łódzkiego OW (w pierwszym przypadku: 7 w wojewódz-

twie gdańskim i 6 na Pomorzu Zachodnim, zaś w drugim: 8 w województwie 

łódzkim i 5 w kieleckim) oraz 8 – na obszarze Lubelskiego OW (wszystkie na 

terenie województwa lubelskiego). Wprowadzono także IV kategorię RKU,  

                                                 
11 Były to RKU Bolesławiec, Brzeg, Głogów, Gorzów, Kłodzko, Krosno, Legnica, Oleśnica, Rze-

pin (zwany wówczas Rypinem), Świdnica, Trzebnica, Wrocław-Miasto, Wrocław-Powiat i Żagań. 
12 Były to RKU Chojna (zwana wówczas Królewcem), Elbląg, Gdańsk, Koszalin, Nowogard 

(zwany wówczas Nowogrodem), Stargard (zwany wówczas Starogrodem), Malbork, Lębork, 

Sławno, Szczecinek i Szczecin.  
13 Były to RKU Olecko, Kętrzyn (zwany wówczas Rastenbork), Lidzbark, Morąg, Olsztyn, Ostró-

da i Pisz (zwany wówczas Jansborkiem). 
14 Były to RKU Gliwice, Nysa, Opole i Racibórz. 
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z czego 12 komend otrzymało kategorii I
15

, 20 – kategorii II
16

, 81 – kategorię III
17

 

oraz 9 – kategorię IV
18

. Wszystkie one posiadały jednakową strukturę wewnętrzną 

i składały się z komendanta, czterech referatów (Mobilizacyjnego, Poborowego, 

Ewidencyjnego i Gospodarczego) oraz kancelarii. Różniły się za to obsadą etato-

wą, która przewidywała 33 pracowników w komendach kategorii I, 28 – w ko-

mendach kategorii II, 23 – w komendach kategorii III oraz 21 – w komendach 

kategorii IV. Oznaczało to, iż pełna obsada etatowych wszystkich 122 RKU wy-

nosić miała aż 3005 osób, w tym 1075 oficerów, 1003 podoficerów, 564 szerego-

wych oraz 363 pracowników kontraktowych
19

.  
 

Tabela 6. Etaty RKU kategorii I-IV z 26 września 1945 r. 
 

Wyszczególnienie Kategoria 

 

Razem 

w  

122 RKU I 

etat 1/61 

II 

etat 1/62 

III 

etat 1/63 

IV 

etat 1/64 

Oficerowie 12 11 8 7 1075 

Podoficerowie 11 8 8 7 1003 

Szeregowi 7 6 4 4 564 

Pracownicy kon-

traktowi 

3 3 3 3 366 

Razem w jednej 

RKU danej kate-

gorii 

33 28 23 21  

Razem we 

wszystkich RKU 

danej kategorii 

396 560 1863 189 3008 

 

Źródło: CAW, Śląski IV, sygn. IV.510.4/A, t. 343, Etaty RKU z 26 IX 1945 r. 
 

Jak łatwo było przewidzieć, obsadzenie ponad 3 tys. stanowisk w 122 ko-

mendach w realiach jesieni 1945 r. okazało się bardzo trudne, toteż już po 4 mie-

siącach, zarządzeniem z 26 stycznia 1946 r. zmniejszono o ponad 1/3 obsadę eta-

tową komend wszystkich kategorii poprzez wprowadzenie nowych etatów nr 

1/70-1/73, zgodnie z którymi w RKU kategorii I pracować miało już tylko 19 

osób, w komendzie kategorii II i III – po 16, zaś w komendzie kategorii IV – 14. 

Tym samym, zamiast dotychczasowych 3005 stanowisk etatowych, wedle nowych 

                                                 
15 Z tego 4 w Śląskim OW, 3 w Warszawskim OW, 2 w Łódzkim OW oraz po jednej w Pomor-

skim, Poznańskim i Krakowskim OW.  
16 Z tego 7 w Poznańskim OW, po 3 w Pomorskim i Łódzkim OW, po 2 w Warszawskim, Śląskim 

i Krakowskim OW oraz jedna w Lubelskim OW.  
17 Z tego 17 w Warszawskim OW, po 14 w Poznańskim, Śląskim i Krakowskim OW, 9 w Pomor-

skim OW, 7 w Łódzkim OW oraz 6 w Lubelskim OW. 
18 Z tego 5 w Warszawskim OW oraz po jednej w Poznańskim, Śląskim, Łódzkim i Lubelskim OW. 
19 CAW, Łódzki OW, sygn. IV.510.6, t. 18, Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z 21 VIII 

1945 r. w sprawie utworzenia nowych i reorganizacji istniejących dotychczas RKU; Śląski OW, 

sygn. IV.510.4/A, t. 343, Etaty RKU z 26 IX 1945 r.; Dz.U.R.P. 1945, nr 33, poz. 196. 
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etatów we wszystkich komendach pracować miało 1970 osób, w tym 645 ofice-

rów, 715 podoficerów i 610 pracowników kontraktowych
20

.  

 W powyższym kształcie służba poborowa przetrwała do końca listopada 

1946 r., kiedy to w związku z likwidacją Łódzkiego OW zmieniono granice  

4 okręgów wojskowych wcielając województwo kieleckie z dawnego Warszaw-

skiego OW w skład Lubelskiego OW, województwo łódzkie do Poznańskiego 

OW, zaś województwo pomorskie wydzielono z Poznańskiego OW i włączono do 

Pomorskiego OW. W konsekwencji zmieniła się także liczba RKU wchodzących 

w skład Pomorskiego Lubelskiego OW, gdyż w przypadku pierwszego wzrosła  

z 13 do 21, zaś w Lubelskim OW – z 8 do 13. Bez zmian pozostała za to liczba 

RKU w pozostałych okręgach (w Warszawskim OW – 27, w Poznańskim OW  

– 23, w Śląskim OW – 21, w Krakowskim OW – 17), a także w Poznańskim OW, 

którego granice uległy poważnym zmianom, gdyż na miejsce 8 RKU (Brodnica, 

Bydgoszcz-Miasto, Bydgoszcz-Powiat, Chojnice, Grudziądz, Sępolno, Toruń  

i Włocławek) włączonych wraz z województwem pomorskim do Pomorskiego 

OW – do Poznańskiego OW włączono z kolei wraz z województwem łódzkim  

8 RKU znajdujących się na jego terenie (Kutno, Łask, Łódź-Miasto, Łódź-Powiat, 

Opoczno, Piotrków Trybunalski, Sieradz i Wieluń)
21

.  

Istniejący od sierpnia 1945 r. aparat poborowy spełniał zasadniczo spoczy-

wające na nim zadania, jednak niejednokrotnie komendy z uwagi na zbyt duży 

obszar im podległy (nawet po pięć powiatów) nie mogły racjonalnie gospodaro-

wać znajdującymi się na ich terenie ludzkimi zasobami mobilizacyjnymi. Dlatego 

też 31 maja 1947 r. w Departamencie Poboru i Uzupełnień przygotowano projekt 

reorganizacji służby poborowej mający wejść w życie w 1948 r., który przewidy-

wał radykalne zwiększenie liczby komend uzupełnień z dotychczasowych 122 do 

303, tak by każda z nich zasięgiem swego działania objęła jeden powiat – jedynie 

w dwóch największych miastach planowano utworzyć większą liczbę owych ko-

mend (w Warszawie – pięć oraz w Łodzi – dwie). Zakładano przy tym, iż taka 

organizacja służby poborowej usprawni jej prace, co było szczególnie ważne przy 

nadal trwających ruchach migracyjnych na terenie całego kraju, a zwłaszcza na 

ziemiach północnych i zachodnich. Wraz z tą reorganizacją planowano też w ra-

mach wprowadzanych w siłach zbrojnych oszczędnościach, połączyć istniejące 

dotąd powiatowe urzędy WFiPW w ramach rejonowych komend uzupełnień jako 

Referat WFiPW, choć sama liczba pracowników planowanych nowych zreorgani-

zowanych 303 rejonowych komend uzupełnień miała wzrosnąć o prawie 400 

osób. Oszczędności zamierzano więc szukać w zmniejszeniu kosztów funkcjono-

                                                 
20 CAW, Departament Poboru i Uzupełnień, sygn. IV.501.2, t. 8, Zarządzenie III wiceministra ON 

z 26 I 1946 r. o wprowadzeniu nowych etatów dla RKU; SG, IV.501.1/A, t. 149, Rozkaz NDWP 

nr 10 z 14 I 1946 r.; K. Frontczak, Siły zbrojne Polski Ludowe…, s. 115. 
21 CAW, Departament Poboru i Uzupełnień, sygn. IV. 501.2, t. 8, Reorganizacja RKU w związku 

likwidacją Łódzkiego OW z 23 IX 1946 r. Ponadto w skład Lubelskiego OW włączono RKU 

Busko, Częstochowa, Kielce, Ostrowiec i Radom. 
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wania dwóch dotychczas odrębnych sieci organów jakimi były rejonowe komendy 

uzupełnień i powiatowe urzędu WFiPW, co miało nastąpić po ich połączeniu
22

.  
 

Tabela 7. Planowana reorganizacja RKU z 31 maja 1947 r. 
 

Wyszczególnienie Ogólna 

ilość 

urzędów 

Ofice-

rów 

Podoficerów Pracownicy 

kontraktowi 

Razem  

pracowni-

ków 

Dotychczasowa obsada RKU i powiatowych urzędów WFiPW na dzień 31 maja 1947 r. 

RKU kat. I-IV 122 645 593 467 1705 

Powiatowe urzędy WF  

i PW 

303 606 – 1229 1835 

Razem 425 1251 593 1696 3540 

Planowana obsada RKU po włączeniu do nich Referatów WF i PW z dotychczasowych powia-

towych urzędów WF i PW 

Nowe RKU kat. I-IV 303 1515 593 1515 3939 
 

Źródło: CAW, SG, sygn. IV.501.1/A, t. 454, Projekt reorganizacji RKU z 31 V 1947 r. 
 

Planu tego ze względu na ówczesne trudności finansowe nie wdrożono  

w życie, jednakże by dostosować istniejącą sieć RKU do zachodzących zmian  

w gęstości zaludnienia w poszczególnych regionach kraju – już w styczniu 1948 r. 

władze wojskowe ponownie przystąpiły do opracowania nowej koncepcji reor-

ganizacji terenowego aparatu poborowego. W owym czasie – wedle prowadzo-

nego przez wszystkie komendy rejestru – zasoby mobilizacyjne kraju wynosiły 

około 4,6 mln ludzi, w tym: 790 tys. w Warszawskim OW, 631 tys. w Pomor-

skim OW, 1,1 mln w Poznańskim OW, 785 tys. w Śląskim OW, 739 tys.  

w Krakowskim OW i 569 tys. w Lubelskim OW. Dlatego też planowano po-

czątkowo zwiększenie liczby RKU do 126 oraz wprowadzenie nowych etatów 

przewidujące pięć kategorii RKU dostosowanych do gęstości zaludnienia admi-

nistrowanego przez nie terenu, gdyż komendy I kategorii miały posiadać  

w swych zasobach po 60–100 tys. ludzi, kategorii II – po 45–60 tys., kategorii 

III – po 30–45 tys., kategorii IV – po 15–30 tys. i kategorii V – poniżej 15 tys. 

Poszczególne kategorie omawianych komend miały się także różnić etatami  

i strukturą, gdyż: RKU kategorii I miały się składać z kierownictwa oraz czte-

rech referatów (Mobilizacji i Administracji Rezerw, Poboru, Ewidencji Ofice-

rów Rezerwy oraz Ogólnego), RKU kategorii II i III miały posiadać taką samą 

strukturę wewnętrzną, lecz o mniejszej obsadzie etatowej, RKU kategorii IV 

miały mieć w swym składzie z kolei o jeden referat mniej (Referaty: Mobilizacji 

i Administracji Rezerw oraz Poboru połączono w tym wypadku w jeden Referat 

Mobilizacji, Administracji Rezerw i Poboru), zaś RKU kategorii V według pla-

nu miały się składać jedynie z kierownictwa i dwóch referatów (Mobilizacji, 

                                                 
22 CAW, SG, sygn. IV.501.1/A, t. 454, Projekt reorganizacji RKU z 31 V 1947 r.; K. Frontczak, 

Siły zbrojne Polski Ludowe…, s. 115–116. Wraz z projektowaną reorganizacją, planowano także  

– w ramach poszukiwania dalszych oszczędności – połączyć istniejące dotąd Powiatowe Urzędy 

Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego (dalej: WFiPW) w ramach rejonowych 

komend uzupełnień jako Referat WFiPW. 
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Administracji Rezerw i Poboru oraz Ogólny)
23

. Jednakże ostatecznie założeń 

tych również nie zrealizowano, choć w oparciu o nie 19 marca 1948 r. utworzo-

no RKU Łódź-Miasto II, przez co ogólna liczba RKU wzrosła do 123
24

. 

Ostatecznie, nowy podział kraju na rejonowe organy służby poborowej 

wprowadzono latem 1948 r., kiedy to – rozkazem MON nr 138 z 5 lipca i rozpo-

rządzeniem ministra ON z 16 sierpnia – zwiększono liczbę RKU z 123 do 130,  

z czego 16 otrzymało kategorię I, 23 – kategorię II, 36 – kategorię III i 55 – ka-

tegorię IV. Wraz z nowymi zmniejszonymi etatami, pomimo zwiększenia liczby 

RKU do 130 – liczba ich etatowych pracowników utrzymana została praktycznie 

na dotychczasowym poziomie, gdyż zmniejszyła się jedynie z 1970 do 1955 

osób (w tym 1510 wojskowych i pracowników 445 kontraktowych)
25

. Wraz  

z wprowadzeniem nowej sieci RKU, iż ich liczba w Poznańskim OW zwiększy-

ła się z 24 do 28 (4 kategorii I, 6 – II, 10 – III i 8 – IV), w Pomorskim OW  

– z 21 do 23 (jedna kategorii I, 2 – II, 5 – III i 15 – IV), w Lubelskim OW – z 13 

do 15 (jedna kategorii I, 3 – II, 7 – III i 4 – IV), w Śląskim OW spadła z 21 do 

20 (3 kategorii I, 6 – II, 3 – III i 8 – IV), w Warszawskim i Krakowskim OW ich 

liczba nie uległa zmianie i wynosiła nadal 27 w pierwszym z nich (4 kategorii I,  

2 – II, 5 – III i 16 – IV), zaś w drugim – 17 (3 kategorii I, 4 – II, 6 – III i 4 – IV)
26

.  
 

Tabela 8. Reorganizacja RKU w 1948 r. 
 

Okręgi  

wojskowe 

Liczba 

RKU  

w IV 

1948 r. 

Plan 

reorga-

nizacji  

ze I 

1948 r. 

Faktyczna 

liczba 

RKU  

w VIII 

1948 r. 

Ilość RKU danej 

kategorii 

Liczba RKU  

w poszczególnych 

województwach  

w sierpniu 1948 r. 

Warszawski 27 25 27 I kategorii – 4 

II kategorii – 2 

III kategorii – 5 

IV kategorii – 16 

15 – warszawskie 

6 – białostockie 

6 – olsztyńskie 

Pomorski 21 23 23 I kategorii – 1 

II kategorii – 2 

7 – pomorskie 

6 – gdańskie 

                                                 
23 CAW, Departament Personalny, sygn. IV.500.4, t. 814, Projekt reorganizacji RKU z 22 I 1948 r. 

Według planu reorganizacji ze stycznia 1948 r. – zakładającego podział obszaru kraju na 126 

komend – miało istnieć 14 komend I kategorii, 22 – II kategorii, 36 – III kategorii, 42 – IV katego-

rii i 12 – V kategorii. 
24 Dz.U.R.P. 1948, nr 17, poz. 119. Nowo powstałą RKU Łódź-Miasto II utworzono z podzielenia 

dotychczasowej RKU Łódź-Miasto, która po tej zmianie otrzymała nazwę RKU Łódź-Miasto I. 

Komenda ta zasięgiem swego działania objęła teren VI, VII, VIII, IX, X i XV komisariatu MO, 

zaś RKU Łódź-Miasto II – teren I, II, III, IV, V, XI, XII, XIII i XIV komisariatu MO. Obie te 

komendy posiadały kategorię I. 
25  Etat nr 1/200 dla komend kategorii I przewidywał etatowo 23 ludzi (18 wojskowych i 5 pra-

cowników kontraktowych), nr 1/201 dla komend kategorii II – 16 ludzi (w tym 12 wojskowych  

i 4 pracowników kontraktowych), nr 1/202 dla komend kategorii III – 14 ludzi (w tym 11 wojsko-

wych i 3 pracowników kontraktowych) oraz nr 1/203 dla komend kategorii IV – 13 ludzi (w tym 

10 wojskowych i 3 pracowników kontraktowych). 
26 CAW, SG, sygn. IV.501.1/A, t. 168, Rozkaz organizacyjny MON nr 138 z 5 VII 1948 r.; 

Dz.U.R.P. RP 1948, nr 41, poz. 302. 
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III kategorii – 5 

IV kategorii – 15 

10 – szczecińskie 

Poznański 24 27 28 I kategorii – 4 

II kategorii – 6 

III kategorii – 10 

IV kategorii – 8 

17 – poznańskie 

11 – łódzkie 

Śląski 21 19 20 I kategorii – 3 

II kategorii – 6 

III kategorii – 3 

IV kategorii – 8 

10 – wrocławskie 

10 – śląskie 

Krakowski 17 17 17 I kategorii – 3 

II kategorii – 4 

III kategorii – 6 

IV kategorii – 4 

9 – krakowskie 

8 – rzeszowskie 

Lubelski 13 15 15 I kategorii – 1 

II kategorii – 3 

III kategorii – 7 

IV kategorii – 4 

9 – lubelskie 

6 – kieleckie 

Razem 123 126 130 I kategorii – 16 

II kategorii – 23 

III kategorii – 36 

IV kategorii – 55 

130 – na obszarze 

całego kraju 

 

Źródło: CAW, Dep. Personalny, sygn. IV.500.4, 814, Projekt reorganizacji RKU z 22 I 1948 r.; 

SG, sygn. IV.501.1/A, t. 168, Rozkaz organizacyjny MON nr 138 z 5 VII 1948 r.; Dz.U.R.P. 1948, 

nr 41, poz. 302. 
 

Jednocześnie unieważniono wcześniejsze ich etaty, zastępując je nowymi: 

nr 1/200 dla komend kategorii I o stanie osobowym 23 ludzi (w tym 18 wojsko-

wych i 5 pracowników kontraktowych), nr 1/201 dla komend kategorii II o sta-

nie 16 ludzi (w tym 12 wojskowych i 4 pracowników kontraktowych), nr 1/202 

dla komend kategorii III o stanie 14 ludzi (w tym 11 wojskowych i 3 pracowni-

ków kontraktowych) oraz nr 1/203 dla komend kategorii IV o stanie 13 ludzi  

(w tym 10 wojskowych i 3 pracowników kontraktowych). Oznaczało to, iż  

w komendach kategorii I i II miało etatowo pracować łącznie po 368 osób (przy 

czym w komendach kategorii I – 288 wojskowych i 80 pracowników kontrakto-

wych, zaś w komendach kategorii II – 276 wojskowych i 92 kontraktowych),  

w komendach kategorii III – 504 ludzi (w tym 396 wojskowych i 108 kontrak-

towych), zaś w komendach kategorii IV – 715 ludzi (w tym 550 wojskowych  

i 165 kontraktowych), co ogólnie dawało 1955 pracowników etatowych we 

wszystkich 130 rejonowych komendach uzupełnień (w tym 1510 wojskowych  

i 445 kontraktowych). Organizacja ta przetrwała do końca kwietnia 1949 r., 

kiedy to w związku z ogólną reorganizacją sił zbrojnych – w ramach której zli-

kwidowano Poznański i Lubelski OW oraz zmieniono granice pozostałych czte-

rech okręgów wojskowych. Warszawskiemu OW podlegało odtąd 36 RKU  

w 4 województwach (białostockim, lubelskim, olsztyńskim i warszawskim, Po-

morskiemu OW – 23 komendy w 3 województwach (gdańskim, pomorskim  

i szczecińskim), Śląskiemu OW – 38 komend w 3 województwach (łódzkim, 
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poznańskim i wrocławskim) oraz Krakowskiemu OW – 33 komendy w 4 woje-

wództwach (kieleckim, krakowskim, rzeszowskim i śląskim)
 27

.  

Wraz z przejściem służby poborowej na organizację pokojową w sierpniu 

1945 r., dotychczasowy wojenny system szkolenia sił zbrojnych oparty na jak 

najszybszym przygotowaniu żołnierzy do wzięcia udziału w walkach stał się 

nieadekwatny do zmienionej sytuacji. Konieczność ograniczenia w czasie wojny 

procesu szkolenia do jak największego minimum nie pozwalała w owym czasie 

na opracowanie jednolitego i gruntownego programu szkolenia żołnierzy, co 

umożliwiło dopiero zakończenie wojny i wspomniane przejście armii na stopę 

pokojową. Szeregowi i podoficerowie powołani do wojska w czasie wojny, zo-

stali po jej zakończeniu zdemobilizowani w oparciu dekret z 10 sierpnia 1945 r. 

„O częściowej demobilizacji armii czynnej”. Została ona przeprowadzona do 

jesieni 1947 r. w kilku etapach połączonych z kolejnymi redukcjami etatów WP. 

Umożliwiło to przejście do pokojowego systemu służby czynnej w oparciu  

o dwa roczniki poborowe (pobór rocznika 1925 przeprowadzono w 1946 r., zaś 

rocznika 1926 w 1947 r.), przy jednoczesnej demobilizacji roczników starszych 

oraz roczników młodszych (1927 i 1928) z których rekrutowali się w czasie 

wojny ochotnicy. Całkowita i szybka wymiana przeszkolonych i doświadczo-

nych żołnierzy na nowych poborowych nie była w praktyce możliwa bez zna-

czącego obniżenia zdolności bojowej armii, toteż czasowo zatrzymano w 1946 r. 

w służbie roczniki 1921–1925, przy jednoczesnym poborze 35 tys. rekrutów  

z rocznika 1925. W wyniku tych działań, na początku 1947 r. około 45% stanu 

osobowego szeregowych przypadało na roczniki młodsze, zaś 55% na roczniki 

starsze, co zapewniło sprawne przeszkolenie młodych żołnierzy. W tym samym 

roku przeprowadzono pobór prawie 100 tys. rekrutów rocznika 1926, co umoż-

liwiło zakończenie procesu demobilizacji, przy jednoczesnym zachowaniu od-

powiedniego poziomu szkolenia żołnierzy w pokojowym systemie służby czyn-

nej. Do zmian w istniejącym systemie szkolenia sił zbrojnych zaczęto się przy-

gotowywać już latem 1945 r. w oparciu o rozkaz wyszkoleniowy nr 28 z 15 

lipca, w którym NDWP nakazało ukierunkować organizację szkolenia i wycho-

wania na podniesienie dyscypliny oraz na stworzenie warunków umożliwiają-

cych realizację szkolenia ogólnowojskowego, specjalistycznego i fizycznego. 

Wraz z przejściem sił zbrojnych na stopę pokojową, istotną rolę w procesie wy-

szkolenia zaczęły odgrywać także okręgi wojskowe, w sztabach których utwo-

rzono Wydziały Wyszkolenia Bojowego odpowiadające za organizację i prowa-

dzenie wyszkolenia w jednostkach podległych dowództwu danego okręgu
28

.  

                                                 
27 CAW, SG, sygn. IV.501.1/A, t. 168, Rozkaz organizacyjny MON nr 138 z 5 VII 1948 r.; 

Dz.U.R.P. 1948, nr 41, poz. 302. 
28 CAW, Pomorski OW, sygn. IV.510.2/A, t. 14, Instrukcja o organizacji I zakresie działania 

Okręgów Wojskowych z 15 XII 1945 r.; J. Marcickiewicz, Szkolenie w Ludowym Wojsku Polskim 

w latach 1945–1948, „Przegląd Wojsk Lądowych” 1984, nr 12, s. 135; L. Grot, T. Konecki,  

E. Nalepa, Pokojowe dzieje Wojska Polskiego, Warszawa 1988, s. 100–101. 
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W pierwszych latach powojennych pobór do wojska był przeprowadzany 

w oparciu o Ustawę o powszechnym obowiązku wojskowym z 9 kwietnia 1938 r. 

oraz uchwalane rokrocznie od 1946 r. dekrety lub ustawy o poborze rekruta,  

w których określano termin jego przeprowadzenia oraz roczniki podległe pobo-

rowi. Powszechny obowiązek wojskowy obejmował wszystkich mężczyzn, któ-

rzy ukończyli 21 lat oraz kobiety, które ów obowiązek przyjęły ochotniczo. Od 

powszechnego obowiązku wojskowego były zwolnione osoby uznane za trwale 

niezdolne do służby wojskowej, funkcjonariusze MO i UB w służbie czynnej, 

pracownicy PKP w służbie czynnej, duchowni i zakonnicy prawnie uznawanych 

wyznań, osoby wpisane w czasie wojny na niemieckie listy narodowościowe 

oraz kobiety podlegające obowiązkowi służby wojskowej w przypadku posiada-

nia choćby jednego dziecka. Odroczenia od służby wojskowej udzielano z kolei 

jedynym żywicielom rodzin, jedynym właścicielom gospodarstw rolnych, ucz-

niom ostatnich klas gimnazjalnych i licealnych, studentom szkół wyższych oraz 

górnikom pracującym pod ziemią. Ponadto, od powołania do czynnej służby 

wojskowej mogli być czasowo zwolnieni na czas pełnienia funkcji m.in. wysoko 

wykwalifikowani urzędnicy i pracownicy, pracownicy szkół wyższych, nauczy-

ciele szkół podstawowych i średnich, administratorzy państwowych gospo-

darstw rolnych oraz lekarze uznani za niezbędnych dla prawidłowego funkcjo-

nowania cywilnej służby zdrowia. Czas trwania zasadniczej służby wojskowej  

w czasie pokoju we wszystkich rodzajach wojska – oprócz kawalerii i Marynarki 

Wojennej – wynosił 24 miesiące, zaś w kawalerii – 25 miesięcy i w Marynarce 

Wojennej – 27 miesięcy. Pobór miał się odbywać wiosną oraz jesienią w grani-

cach ustalonego kontyngentu. Organami właściwymi do przeprowadzenia prze-

glądu poborowych i orzekaniu o ich zdolności do służby wojskowej były komisje 

poborowe, które mogły poborowym nadać pięć kategorii zdrowia: A – zdolny do 

zasadniczej służby wojskowej, B – czasowo niezdolny do służby wojskowej,  

C – zdolny do służby w pospolitym ruszeniu, D – zdolny do pomocniczej służby 

wojskowej oraz E – zupełnie niezdolny do służby wojskowej. Po odbyciu zasadni-

czej służby wojskowej żołnierze byli obowiązani do odbycia służby wojskowej  

w rezerwie do 40 r. ż. w przypadku podoficerów i szeregowych i 50 r. ż. w odnie-

sieniu do oficerów. Służba wojskowa w rezerwie polegała na obowiązku odbycia 

ćwiczeń wojskowych, których łączny czas trwania nie mógł przekraczać 24 tygo-

dni dla szeregowców, 30 tygodni dla podoficerów i 48 tygodni dla oficerów
29

.  

Poborem do wojska kierowała służba poborowa, posiadająca swój aparat 

wykonawczy w postaci sieci RKU obejmującej cały obszar kraju i podległej 

terytorialnie dowództwom właściwych okręgów wojskowych. Według niepełne-

go zestawienia z 15 września 1945 r. dotyczącego rejestracji i mobilizacji prze-

prowadzonych od kwietnia do września 1945 r., w sześciu istniejących wówczas 

okręgach zgłosiło się do rejestracji ogółem 1 504 268 poborowych
30

, w tym 36 

                                                 
29 Dz.U.R.P. RP 1938, nr 25, poz. 220; J. Babula, Wojsko Polskie 1945–1989. Próba analizy ope-

racyjnej, Warszawa 1998, s. 112–113.  
30 Dane niepełne – bez liczby oficerów, którzy zgłosili się do rejestracji w Warszawskim OW. 
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122 oficerów, 174 417 podoficerów, 1 277 499 szeregowych oraz 16 230 kobiet. 

Spośród nich zdecydowanie najwięcej poborowych zgłosiło się do rejestracji  

w Łódzkim OW (418 839 – co stanowiło 27,8% ogółu zgłaszających się pobo-

rowych) i Krakowskim OW (393 837 – co stanowiło 26,2%), podczas gdy  

w pozostałych okręgach ich liczba była jednolitego ponad połowę mniejsza:  

w Warszawskim OW – 189 285 (12,6%), Poznańskim OW – 185 072 (12,3%), 

Lubelskim OW – 183 611 (12,2%) oraz Pomorskim OW – 133 624 (8,9%).  

Z ogólnej liczby poborowych, którzy zgłosili się do rejestracji zmobilizowano 

234 294, czyli niewiele ponad 15,5%, z czego w Krakowskim OW – 57 292 

(24,5% zmobilizowanych), w Lubelskim OW – 54 556 (23,3% zmobilizowa-

nych), w Łódzkim OW – 43 040 (18,4% zmobilizowanych), w Poznańskim OW 

– 33 158 (14,2% zmobilizowanych), w Warszawskim OW – 26 870 (11,4% 

zmobilizowanych) oraz w Pomorskim OW – 19 378 (8,2% zmobilizowanych). 

Jak więc widać, Łódzki OW pomimo największej liczby poborowych, którzy 

zgłosili się do rejestracji, dostarczył tylko 18,4% ogółu zmobilizowanych, co 

spowodowało, iż pod tym względem znalazł się on na trzeciej pozycji. Z kolei 

Lubelski OW, w którym w omawianym okresie do rejestracji stawiło się 12,2% 

spośród wszystkich poborowych, którzy zgłosili się do RKU w całym kraju  

– zmobilizowano aż 23,3% ogółu powołanych do wojska. Jeszcze lepiej tę róż-

nicę widać, gdy zestawimy w każdym z okręgów liczbę zmobilizowanych  

z liczbą poborowych, którzy zgłosili się do rejestracji, gdyż w Lubelskim OW 

wyniosła ona aż 29,7%, a w Łódzkim OW tylko 10,3% ( w pozostałych okrę-

gach: w Poznańskim OW – 17,9%, Krakowskim i Lubelskim OW – po 14,5% 

oraz Warszawskim OW – 14,2%)
31

.  
 

Tabela 9. Zestawienie rejestracji i mobilizacji poborowych według okręgów wojskowych  

z 15 września 1945 r. 
 

Okręg  

Wojskowy 

Zgłosiło się do  

rejestracji 

Zmobilizowano Zasoby zdolnych do 

służby liniowej 

Łódzki 418 839 27,8% 43 040 18,4% 315 267 30,9% 

Krakowski 393 837 26,2% 57 292 24,5% 256 767 25,2% 

Warszawski 189 285 12,6% 26 870 11,4% 138 522 13,6% 

Poznański 185 072 12,3% 33 158 14,2% 121 733 11,9% 

Lubelski 183 611 12,2% 54 556 23,3% 98 278 9,6% 

Pomorski 133 624 8,9% 19 378 8,2% 89 606 8,8% 

Ogółem 1 504 268 100% 234 294 100% 1 020 173 100% 
 

Źródło: CAW, Dep. Poboru i Uzupełnień, sygn. IV.501.2, t. 34, Sprawozdanie jednolitego ruchu 

rejestracji i mobilizacji według okręgów wojskowych z 15 IX 1945 r. 

 

Sytuacja ta wynikała z rozpoczęcia rejestracji i poboru w najludniejszych 

polskich województwach, choć warto podkreślić, iż największy wysiłek mobili-

zacyjny poniosła Lubelszczyzna, w której do rejestracji stawiło się co prawda 

                                                 
31 CAW, Departament Poboru i Uzupełnień, sygn. IV.501.2, t. 34, Sprawozdanie jednolitego ruchu 

rejestracji i mobilizacji według okręgów wojskowych z 15 IX 1945 r. 
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tylko 12,2% w skali całego kraju, lecz spośród nich zmobilizowano w tym okrę-

gu aż 29,7% poborowych, co z kolei stanowiło aż 23,3% ogółu zmobilizowa-

nych we wszystkich okręgach oraz aż 29,7%. Ten stosunkowo duży procent 

zmobilizowanych w Lubelskim OW obejmującym relatywnie niewielki obszar 

(tylko województwo lubelskie) był spowodowany, faktem, iż na tym terenie 

aparat poborowy zaczął działać już latem 1944 r., dzięki czemu wiosną następ-

nego roku funkcjonował on już stosunkowo dobrze, w porównaniu z pozostały-

mi obszarami kraju, przez które niedawno przetoczyła się linia frontu. Tam też 

aparat poborowy znajdował się często jeszcze w fazie tworzenia, nie mówiąc już 

– z powodu ciągłych migracji ludności – o niekompletnych danych dotyczących 

zasobów ludzkich na danych terenie. W tej sytuacji, na obszarach wyzwolonych 

w 1945 r. zmobilizowano – z uwagi na ograniczenie dalszej rozbudowy WP  

– niewielki procent zasobów ludzkich zdolnych do służby liniowej.  

Z uwagi na trwający od końca lata 1945 r. proces demobilizacji i przecho-

dzenia sił zbrojnych na organizację pokojową, pierwszy pobór w warunkach 

pokojowych przeprowadzono dopiero wiosną 1946 r., gdyż – wobec trwających 

nadal w Polsce ruchów migracyjnych – konieczne stało się wcześniejsze sporzą-

dzenie rejestru zasobów osobowych poszczególnych roczników poborowych, co 

zajęło władzom wojskowym i cywilnym sporo czasu. Według danych na dzień  

1 maja 1946 r. do rejestracji w całym kraju zgłosiło się łącznie 3 mln 285 tys. 

podoficerów i szeregowych z roczników 1926–1896, w tym 170 tys. podofice-

rów i 3 mln 115 tys. szeregowców. Spośród nich uznano za zdolnych do służby 

wojskowej 2 mln 659 tys. mężczyzn, czyli 80,1% spośród zgłoszonych do reje-

stracji (145,5 tys. podoficerów i 2 513 500 szeregowych), w tym do służby li-

niowej zakwalifikowano – 2 mln 443 tys. mężczyzn (134,5 tys. podoficerów  

i 2 308 500 szeregowych), do służby nieliniowej – 216 tys. osób (11 tys. podofi-

cerów i 205 tys. szeregowych). Liczebność zarejestrowanych podoficerów  

i szeregowych poszczególnych roczników z lat 1926–1896 była różna: po około 

100 tys. – liczyły roczniki 1914–1896, po około 70 tys. – roczniki 1918–1915, po 

około 120 tys. – roczniki 1919–1924 oraz po około 150 tys. – roczniki 1925–1926.  

Dzięki sporządzeniu ogólnych zestawień zasobów poszczególnych roczni-

ków, w maju 1946 r. – na mocy dekretu z 5 kwietnia tego roku – przeprowadzono 

pierwszy w warunkach pokojowych pobór rocznika 1925, w wyniku którego 

wcielono dla uzupełnienia szeregów WP i KBW 13 441 poborowych spośród 35 

516 mężczyzn, którzy zgłosili się do rejestracji. Jednak główny pobór owego 

rocznika przeprowadzono dopiero pomiędzy 20 sierpnia a 5 września w oparciu  

o rozdzielnik rekruta tegoż rocznika z 1 czerwca 1946 r., który przewidywał po-

wołanie do odbycia zasadniczej służby wojskowej kolejnych 34 650 osób, co sta-

nowiło 23,3% całości zarejestrowanych poborowych wspomnianego rocznika. 

Spośród 149 021 poborowych, którzy wiosną 1946 r. zgłosili się do rejestracji, 

126 489 (85%) zostało wówczas uznanych za zdolnych do służby wojskowej  

(w tym 120 365 do służby liniowej i 6445 do służby nieliniowej). W ramach 

omawianego rozdzielnika poboru rocznika 1925 najwięcej poborowych planowa-
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no powołać do odbycia zasadniczej służby wojskowej z obszaru Poznańskiego 

OW – 10 700 osób (30,9% powołanych), podczas gdy z terenu pozostałych okrę-

gów zamierzano powołać: 9,5 tys. (27,4%) – z Łódzkiego OW, 6,5 tys. (18,8%)  

– z Warszawskiego OW, 4 tys. (11,5%) – z Krakowskiego OW, 2,5 tys. (7,2%)  

– ze Śląskiego OW, 1 tys. (2,9%) – z Pomorskiego OW oraz 450 (1,3%) – z Lu-

belskiego OW. Jak widać, w pierwszym okresie powojennym, poborowych powo-

ływano do wojska zasadniczo z obszarów dotychczas mniej „eksploatowanych” 

przez służbę poborową w trakcie wojny, na których znajdowała się większość 

zasobów podoficerów i szeregowych rezerwy. Łącznie, do jednostek podległych 

dowództwom siedmiu okręgów chciano skierować zdecydowaną większość po-

wołanych – 29 188 osób, czyli 84,2% ogółu zmobilizowanych rekrutów rocznika 

1925, w tym: 6600 (19%) – do Warszawskiego OW, 5832 (16,8%) – do Poznań-

skiego OW, 4120 (11,9%) – do Krakowskiego OW, 4041 (11,7%) – do Śląskiego 

OW, 3548 (10,2%) – do Pomorskiego OW, 2565 (7,7%) – do Lubelskiego OW 

oraz 2482 (7,2%) – do Łódzkiego OW. Natomiast pozostałą część, w postaci 5462 

(15,8%), planowano wcielić do służby wojskowej w lotnictwie (1059), Marynarce 

Wojennej (1403) oraz KBW (3 tys.). Jednakże latem 1946 r. w rozdzielniku pobo-

ru rekruta rocznika 1925 dokonano kilku poważnych zmian, z których najważniej-

sza polegała na zwiększeniu liczby osób planowanych do wcielenia o ponad 5 tys. 

– zwiększając rozdzielnik do 40 tys. poborowych. Cel ten zamierzano osiągnąć 

poprzez powołanie do wojska kilkukrotnie większej liczby poborowych z Lubel-

skiego OW, gdzie rozdzielnik z dotychczasowych zaledwie 450 osób – zwiększo-

no do 3,4 tys. W przypadku pozostałych sześciu okręgów liczba osób mających 

zostać powołana do wojska uległa już dużo mniejszym zmianom, i tak w pięciu 

okręgach została zwiększona (w Warszawskim OW – z 6,5 tys. do 7,7 tys.,  

w Pomorskim OW – z 1 tys. do 1750, w Śląskim OW – z 2,5 tys. do 3,3, tys.,  

w Krakowskim OW – z 4 tys. do 4,4 tys. oraz w Łódzkim OW – z 9,5 tys. do 10,1 

tys.), zaś w Poznańskim OW zmniejszono ją z 10,7 tys. do 9350 osób. Rozdzielnik 

ten został w pełni wykonany w trakcie poboru głównego rocznika 125 przeprowa-

dzonego na przełomie sierpnia i września 1946 r., kiedy spośród 97 301 osób, 

które zgłosiły się do rejestracji – wcielono do wojska 40 103 poborowych
32

. 

W kolejnym poborze rocznika 1926 przeprowadzonym w kwietniu 1947 r. 

do poboru miało stanąć 177 034 mężczyzn, z czego zgłosiło się aż 95,8% czyli 

169 687. Najlepiej pod tym względem wypadł Poznański OW, gdzie stawiennic-

two osiągnęło 97,5%, zaś w pozostałych okręgach było minimalnie niższe:  

w Krakowskim OW – 96,6%, w Warszawskim OW – 95,6%, w Lubelskim OW 

– 95,1%, w Śląskim OW – 95,0% oraz w Pomorskim OW – 94,5%. Spośród tych, 

którzy stawili się do poboru za zdolnych do służby wojskowej uznano 151 330,  

(w tym 121 617 zakwalifikowanych do służby liniowej oraz 29 713 do służby 

                                                 
32 CAW, Departament Poboru i Uzupełnień, sygn. IV.501.2, t. 15, Rozdzielnik poborowych rocz-

nika 1925 z 1 VI 1946 r. i t. 56, Ogólne zestawienie poboru rocznika według stanu z 27 VIII 1946 r.; 

Gabinet Ministra ON, sygn. IV.500.1/A, t. 139, Expose ministra ON z 1 IV 1947 r.; Dz.U.R.P. 

1946, nr 15, poz. 197. 
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nieliniowej), z czego 33 870 w Poznańskim OW (20,0%), 26 602 w Lubelskim 

OW (15,7%), 25 398 w Warszawskim OW (15,0%), 24 836 w Krakowskim OW 

(14,6%), 22 761 w Śląskim OW (13,4%) oraz 17 863 w Pomorskim OW (10,5%), 

zaś 18 357 (10,8%) uznano za niezdolnych do służby wojskowej lub odroczono ze 

względu na zły stan zdrowia. W rezultacie do służby wojskowej wcielono ogółem 

99 285 poborowych rocznika 1926, co umożliwiło kontynuowanie dalszej demo-

bilizacji bez większego uszczerbku dla procesu szkolenia wojska. Procentowo 

spośród ogółu wcielonych, najwięcej – bo aż 24,1% – poborowych pochodziło  

z Poznańskiego OW, zaś najmniej – bo tylko 10,5% – z Pomorskiego OW. Nato-

miast w przypadku pozostałych okręgów, liczba wcielonych była podobna i oscy-

lowała w granicach 16–17% (w Lubelskim OW – 17,4%, w Warszawskim OW  

– 16,2%, w Śląskim OW – 16,o% i w Krakowskim OW – 15,8%)
33

. 
 

Tabela 10. Wyniki poboru rocznika 1926 z kwietnia 1947 r. 
 

Wyszczegól-

nienie 

War-

szawski 

OW 

Pomor-

ski OW 

Poznań-

ski OW 

Śląski 

OW 

Kra-

kowski 

OW 

Lubel-

ski OW 

Razem 

Mający sta-

wić się do 

poboru 

30 143 21 342 38 535 27 233 28 879 30 902 177 034 

Stawiło się do 

poboru 

28 814 20 179 37 562 25 883 27 864 29 385 169 687 

Zdolni do 

służby linio-

wej 

20 289 14 128 27 804 18 975 19 377 21 044 121 617 

Zdolni do 

służby nieli-

niowej 

5109 3735 6066 3786 5459 5558 29 713 

Odroczeni 1 553 844 1539 1350 1267 1070 7623 

Niezdolni do 

służby woj-

skowej 

1 863 1 472 2153 1772 1761 1717 10 734 

Spośród osób uznanych za zdolnych do służby liniowej 

Wcielono 

zgodnie  

z rozdzielni-

kiem 

14 031 8 790 19 052 8 990 10 471 9949 71 283 

Wcielono jak 

nadwyżkę 

2089 1605 4 848 6927 5216 7317 28 002 

Razem wcie-

lono 

16 120 10 395 23 900 15 917 15 687 17 266 99 285 

Wcieleni  16,2%  10,5%  24,1%  16,0%  15,8%  17,4%  100%  
 

Źródło: CAW, Dep. Poboru i Uzupełnień, sygn. IV.501.2, t. 56, Ogólne sprawozdanie jednolitego 

przebiegu poboru rocznika 1926 przeprowadzonego w dniach 9–30 IV 1947 r. 

                                                 
33 CAW, Departament Poboru i Uzupełnień, sygn. IV.501.2, t. 56, Ogólne sprawozdanie jednolite-

go przebiegu poboru rocznika 1926 przeprowadzonego w dniach 9–30 IV 1947 r.; L. Grot,  

T. Konecki, E. Nalepa, dz. cyt., s. 102; J. Babula, dz. cyt., Warszawa 1998, s. 113. 
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Pragnąc zorientować się – z uwagi na trwające nadal na ziemiach polskich 

ruchy migracyjne – władze wojskowe postanowiły dokonać rejestrację męż-

czyzn 20-letnich. Pierwsza tego typu rejestracja rocznika przedpoborowego na-

stąpiła w 1947 r. tu po poborze rocznika 1926 i została przeprowadzona przez te 

same komisje poborowe w maju i czerwcu tego roku. Według nadal niepełnych 

spisów, do rejestracji miało stawić się 215 843 przedpoborowych rocznika 1927, 

z czego faktycznie zgłosiło się 189 838 mężczyzn, co stanowiło 88% ogólnej 

ilości przedpoborowych tegoż rocznika. Spośród nich 145 474 (76,6%) uznano 

za zdolnych do służby liniowej, 27 332 (14,4%) – za zdolnych do służby nieli-

niowej, 9402 (5%) – odroczono ze względu na stan zdrowia, zaś 7630 (4%)  

– uznano za zupełnie niezdolnych do służby wojskowej. Jak podano, w całym 

kraju do rejestracji stawiło się 88% przedpoborowych. Natomiast w rozbiciu na 

poszczególne okręgi powyżej owej średniej było stawiennictwo w Poznańskim 

OW (92,7%), Śląskim OW (92,1%) i Pomorskim OW (91,1%), podczas gdy  

w pozostałych trzech okręgach było ono niższe (w Lubelskim OW – 87,2%, 

Warszawskim OW – 83,3% i Krakowskim OW – 81,1%). Było to spowodowane 

najprawdopodobniej tym, iż na obszarze Warszawskiego, Krakowskiego i Lu-

belskiego OW najsilniej działało podziemie niepodległościowe, popierane przez 

znaczną część mieszkańców województw Polski południowo-wschodniej, nie-

przychylnych, czy wręcz wrogo nastawionych do władzy komunistycznej. Na-

tomiast na obszarze pozostałych trzech okręgów (w Pomorskim, Poznańskim  

i Śląskim OW) obejmujących województwa centralne, północne i zachodnie, 

gdzie trwające nadal ruchy migracyjne spowodowały rozbicie więzów lokalnych 

stanowiących podstawę oparcia w działaniu podziemia, stawiennictwo przedpo-

borowych było na dużo wyższym poziomie – wynoszącym średnio około 92%. 

Warto jeszcze wspomnieć, iż najwięcej przedpoborowych spośród 145 474, 

którzy zgłosili się do rejestracji, zostało uznanych za zdolnych do służby linio-

wej w Poznańskim OW – 31 111 (21,4%), podczas gdy w pozostałych okręgach 

liczba ta wahała się od 19 do 26 tys.: w Śląskim OW – 26 617 (18,3%), w Lu-

belskim OW – 23 965 (16,5%), w Warszawskim OW – 23 638 (16,2%), w Kra-

kowskim OW – 20 836 (14,3%) i w Pomorskim OW – 19 307 (13,3%)
34

.   

W 1947 r. – a więc już po rozformowaniu Łódzkiego OW – okręgiem, 

który zajmował czołowe miejsce zarówno pod względem posiadanych zasobów 

poborowych, jak stawiennictwa, czy ilości powołanych do wojska – był Poznań-

ski OW obejmujący województwo łódzkie i poznańskie, zaś najgorzej pod tym 

względem wypadał w owym czasie Lubelski OW, co było spowodowane mniej-

szą liczbą ludności zamieszkujących obszar Pomorza. Powyższa tendencja 

utrzymała się do czasu kolejnej reorganizacji sieci okręgów wojskowych, czyli 

do wiosny 1949 r. W latach 1946–1949 liczba poborowych roczników 1925 

–1928 uznanych za zdolnych do służby wojskowej (zarówno liniowej, jak i nie-

liniowej) ustabilizowała się na poziomie około 150 tys. ludzi. Po rekordowym 

                                                 
34 CAW, Gabinet Ministra ON, sygn. IV.500.1/A, t. 139, Sprawozdanie z rejestracji rocznika 1927 

z 31 VII 1947 r. 
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poborze rocznika 1926 przeprowadzonym w 1947 r., kiedy powołano do wojska 

99,2 tys. rekrutów, w kolejnym roku – z uwagi na dalsze zmniejszanie stanów 

osobowych WP – liczba poborowych rocznika 1927 powołanych do wojska 

jesienią 1948 r. spadła do 28 086, z czego w poszczególnych okręgach wcielono 

następującą ilość poborowych: w Poznańskim OW – 6619, w Śląskim OW  

– 5071, w Krakowskim OW – 4478, w Pomorskim OW – 4190, w Lubelskim 

OW – 3959 i w Warszawskim OW – 3.769. Podobnie, jak i w poprzednim roku, 

większość rekrutów – 24 967, czyli 88,9% – wcielono do jednostek podporząd-

kowanych organizacyjnie sześciu okręgom (4918 – do jednostek podległych 

Dowództwu Poznańskiego OW, 4896 – Dowództwu Śląskiego OW, 4739  

– Dowództwu Warszawskiego OW, 3831 – Dowództwu Lubelskiego OW, 3310 

– Dowództwu Krakowskiego OW i 3273 – Dowództwu Pomorskiego OW), zaś 

3119 poborowych wcielono do Marynarki Wojennej. Warto tu dodać, iż spośród 

28 086 rekrutów wcielonych do wojska, zdecydowaną większość stanowili 

chłopi (13 165 – 46,9%) i robotnicy (13 157 – 46,8%), podczas gdy rekrutów 

wywodzących się z tzw. inteligencji pracującej było jedynie 1764, czyli 6,3%
35

. 

Zredukowanie WP do etatowego poziomu około 150 tys. żołnierzy w la-

tach 1947–1948 i około 135 tys. w I poł. 1949 r. (bez pracowników cywilnych) 

poważnie utrudniło szkolenie poborowych w systemie 2-letniej zasadniczej 

służby wojskowej. Głębokie skadrowanie większości jednostek wojskowych, nie 

tylko utrudniało bieżące szkolenie żołnierzy i rezerw osobowych, lecz także 

stawało się poważną przeszkodą w pracach mobilizacyjnych. Trudności budże-

towe nie pozwalały jednak na przeszkolenie wszystkich poborowych, wobec 

czego pod koniec 1948 r. władze wojskowe opracowały koncepcję wprowadze-

nia tzw. terytorialnego systemu organizacji wojska, polegającego na podziale 

jednostek wojskowych na kadrowe, w których żołnierze odbywaliby nieprze-

rwaną 2-letnią służbę wojskową, oraz na jednostki terytorialne, w których pobo-

rowi odbywaliby służbę wojskową w ciągu 4 lat, służąc czynnie w kilku okre-

sach od 1 do 4 miesięcy (łączny czas szkolenia miał nie przekroczyć 10 miesię-

cy). Nowy system szkolenia miał objąć te rodzaje broni, w których większość 

żołnierzy posiadała specjalności niewymagające dłuższego szkolenia, podczas 

gdy w specjalistycznych rodzajach broni i służb (jak np. artyleria, broń pancer-

na, czy artyleria ciężka) szkolenia rekrutów miało się nadal odbywać według 

dotychczasowego systemu (2 lata nieprzerwanej służby). Dzięki temu systemowi 

możliwe było – jak planowano – objęciu szkoleniem wojskowym większości 

młodzieży poborowej, przy dalszym zmniejszeniu etatowego stanu wojska do 

etatowego poziomu około 135 tys. żołnierzy. Założenia te wdrożono w 1949 r., 

jednak już dwa lata później – z powodu rozpoczęcia rozbudowy WP – zrezy-

gnowano z tej formy przeszkalania poborowych
36

. 

                                                 
35 CAW, SG, sygn. IV.501.1/IV, t. 220, Sprawozdanie z przebiegu wcielenia jesiennego poboro-

wych rocznika 1927 przeprowadzonego w dniach 10-20 X 1948 r.  
36 CAW: SG, sygn. IV.501.1/A, t. 546, Meldunek o stanie WP z 1 XII 1948 r.; t. 551, Meldunek  

o stanie WP z 1 IV 1949 r.; t. 558, Meldunek o stanie WP z 1 VII 1948 r.; t. 420, Instrukcja jedno-
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Przygotowując się na przełomie 1948 i 1949 r. do szybkiego powiększe-

nia armii w ciągu kilku najbliższych lat, konieczne stało się przeprowadzenie  

w kraju pełnej rejestracji rezerwistów, gdyż – z uwagi na trwające w tym czasie 

ruchy migracyjne ludności oraz niepełność ewidencji prowadzonej w tym czasie 

przez organa służby poborowej – rejestracje rezerw mające miejsce w latach 

1945–1948 nie obejmowały całości poszczególnych roczników poborowych. 

Pierwszym krokiem w tym kierunku była rejestracja roczników 1910–1925 

przeprowadzona we wrześniu 1948 r., w wyniku której ogólne zasoby rezerwi-

stów w całym kraju obliczono na 4 372 184 osób, w tym: 971 980 – w Poznań-

skim OW, 794 765 – w Śląskim OW, 690 345 – w Warszawskim OW, 668 495 

– w Lubelskim OW, 639 170 – w Krakowskim OW oraz 607 430 – w Pomor-

skim OW. Następnie – dekretem z 25 października 1948 r., dyrektywą MON  

z 24 listopada 1948 r. oraz rozkazem MON z 7 grudnia 1948 r. – wiosną 1949 r. 

przeprowadzono wielką akcję rejestracji mężczyzn urodzonych w latach 1926 

–1900
37

 (bez względu na to czy odbyli służbę wojskową, czy nie) oraz mężczyzn 

i kobiet posiadających stopień oficerskie urodzonych w latach 1926–1895.  

W tym celu we wszystkich okręgach utworzono komisje rejestracyjne, jednakże 

z powodu braku danych ze Śląskiego OW – nie można podać ich ogólnej liczby, 

choć z uwagi na fakt, iż w pięciu okręgach komisji takich powało 135 (w War-

szawskim OW – 33, w Pomorskim OW – 32, w Poznańskim OW – 32, w Kra-

kowskim OW – 19 i w Lubelskim OW – 19), można założyć, iż powstało ich 

łącznie około 160. Dzięki przeprowadzonej rejestracji, w ewidencji służby pobo-

rowej znalazło się 3 218 717 rezerwistów, w tym 55 342 oficerów, 31 900 sze-

regowych z wyższych wykształceniem, 388 379 podoficerów oraz 2 744 096 

szeregowych. Jak widać ogólne zasoby rezerwistów pomiędzy wrześniem 1948 r. 

a wiosną 1949 r. zmalały z prawie 4,4 mln do 3,2 mln osób. Przyczyn tego stanu 

rzeczy nie udało się ustalić, choć można przypuszczać, iż rozbieżność ta wynika-

ła najprawdopodobniej z niedokładności i bałaganu panującego w dokumentacji 

RKU. W tej sytuacji za wiarygodną wielkość należy przyjąć liczbę około 3,2 

mln rezerwistów, gdyż rejestracja wiosenna 1949 r. była przeprowadzona bardzo 

sumiennie i skrupulatnie przy pomocy komisji rejestracyjnych. Sporządzenie 

dokładnego rejestru rezerwistów było jednym z koniecznych elementów podję-

cia w II poł. 1949 r. rozbudowy sił zbrojnych, gdyż umożliwiało wojsku racjo-

nalne gospodarowanie posiadanymi zasobami osobowymi
38

. 

Działalność służby poborowej w pierwszych latach powojennych odby-

wała się w niezwykle trudnych warunkach, wynikających przede wszystkim  

                                                                                                                         
stek terytorialnych z końca 1949 r. i t. 461, Projekt wprowadzenia systemu terytorialnego w WP  

z 30 VIII 1948 r.; J. Kajetanowicz, Polskie wojska lądowe w latach 1945–1960: skład bojowy, 

struktury organizacyjne i uzbrojenie, Wrocław 2002, s. 142–143 i 148. 
37 Pominięto w niej roczniki 1927 i 1928, gdyż mężczyźni urodzeni w owych latach podlegali 

szczegółowej rejestracji przedpoborowych w wieku 20 lat, które przeprowadzono w 1947 i 1948 r.  
38 CAW, Departament Poboru i Uzupełnień, sygn. IV.501.2, t. 18, Wyniki rejestracji rezerwistów 

rocznika 1925–1910 z września 1948 r.; L. Grot, T. Konecki, E. Nalepa, dz. cyt., t. 59, s. 102–103, 

Zarządzenie GZPW nr 66 z 13 XII 1948 r. 
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z trudności kadrowych. Tym niemniej kilkukrotne reorganizacje jej aparatu tere-

nowego przeprowadzano zazwyczaj w miarę sprawnie, co wyraźnie świadczyło 

o postępującej poprawie w odniesieniu zarówno do personelu omawianej służby, 

jak i jej bezpośrednich organów zwierzchnich w postaci dowództw okręgów 

wojskowych. Oczywiście, aby służba poborowa mogła skuteczniej realizować 

jej zadania musiała dysponować szczegółową i wiarygodną dokumentacją znaj-

dujących się w jej dyspozycji rezerw ludzkich. Z uwagi na uwarunkowania 

pierwszych lat powojennych, w których odbywały się ogromne ruchy migracyj-

ne na ziemiach polskich, było to zadanie niezwykle trudne i złożone. W prakty-

ce, także i w tym zakresie personel wspomnianej służby dość dobrze poradziły 

sobie z tym zadaniem, podobnie jak z poborem kolejnych roczników, dzięki 

czemu możliwe było przejście na system 2-letniej zasadniczej służby wojsko-

wej. W tej sytuacji, pomimo występujących braków i niedociągnięć, należy jed-

nak wysoko ocenić sprawność działania służby poborowej, stanowiącej w wa-

runkach pokojowych filar zajmujący się w siłach zbrojnych przygotowaniem  

i przeprowadzaniem poboru, prowadzeniem ewidencji i administracji rezerw, co 

było niezbędnym elementem przeprowadzenia ewentualnej mobilizacji rezerw 

ludzkich dla potrzeb obronnych państwa. 
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Ewakuacja i internowanie 10. pułku strzelców konnych  
na Węgrzech w 1939 r. 

 

 

pułk strzelców konnych, którego miastem garnizonowym był Łań-

cut, to obok 24 pułku ułanów (dalej: puł.) z Kraśnika, jeden  

z dwóch pułków II Rzeczypospolitej, które od swojego powstania 

do końca wojny zachowały prawną podstawę nieprzerwanej egzystencji, gdyż 

przeniosły przez trzy kampanie swoje sztandary. Oba te pułki kawaleryjskie  

w składzie 10 Brygady Kawalerii – jako pierwsze w okresie międzywojennym  

– zostały w 1937 r. zmotoryzowane. Jesienią 1938 r. pułk wziął udział w zajęciu 

Zaolzia. W tym też czasie nastąpiła zmiana na stanowisku dowódcy 10 Brygady 

Kawalerii. Na miejsce płk. dypl. Antoniego Trzaska-Durskiego przyszedł płk 

dypl. Stanisław Maczek. Dowódcą pułku był w tym czasie ppłk dypl. Witold 

Cieśliński, ale na krótko przed wybuchem wojny zastąpił go ppłk. dypl. Janusz 

Bokszczanin.  

Wybuch wojny zastał pułk, który wraz z brygadą wszedł w skład Armii 

„Kraków” gen. bryg. Antoniego Szyllinga, w rejonie Zabierzowa k/Krakowa. 

Zadaniem pułku w ramach brygady było powstrzymywanie i opóźnianie ataku 

niemieckiego XXII Korpusu Pancernego gen. Ewalda von Kleista. Od 1 do 5 

września toczył ciężkie walki w rejonie Beskidu Średniego, pod Naprawą, Lu-

bieniem i Myślenicami. Dalsze bitwy to: Wiśnicz (6 września), Radłów (7 wrze-

śnia), Rzeszów (8 września), Łańcut (9 września), Krakowiec (12 września)  

i ostatni, krwawy bój o wzgórza w rejonie Zboisk niedaleko Lwowa (14–17 

września). Pod Zboiskami 16 września ciężko ranny został ppłk. Bokszczanin. 

Po nim dowództwo pułku objął mjr. Emil Słatyński
1
.   

Wzgórza zostały zdobyte przez oddziały 10 Brygady Kawalerii 17 wrze-

śnia ok. godz. 16
00

. Wtedy przybył do płk. Maczka oficer ze sztabu dowódcy 

obrony Lwowa gen. bryg. Władysława Langnera z rozkazem zarządzającym 

natychmiastowe przerwanie walki i zluzowanie brygady przez piechotę. Płk 

Maczek miał niezwłocznie zameldować się u gen. Langnera. W związku z tym 

dowódca brygady rozkazał, aby oddziały pozostały na stanowiskach do zmroku  

i do godz. 20
00

 wycofały się do Jaryczowa Nowego, gdzie znajdowało się miej-

sce postoju sztabu brygady
2
. Płk Maczek z szefem sztabu brygady mjr. dypl. 

Franciszkiem Skibińskim i kwatermistrzem rtm. dypl. Stanisławem Maleszew-

                                                 
1 Album 10 Pułku Strzelców Konnych. Niemcy 1946, s. 4–5; Archiwum Instytutu Polskiego  

i Muzeum Sikorskiego (dalej: IPMS), sygn. C.620, Kronika 10 Pułku Strzelców Konnych od dnia 

5 kwietnia 1929 r. 
2 IPMS, sygn. B.I.58/A, k. 32, Generał bryg. Maczek Stanisław, Sprawozdanie z kampanii wrze-

śniowej 1939 r. 10 Brygady Kawalerii. Patrz: R. Dalecki, Armia „Karpaty” w wojnie 1939 roku. 

Rzeszów 2009, s. 300. 

10 
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skim udali się najkrótszą drogą, przez Zboiska do Lwowa
3
. Gen. Langner przyjął 

płk. Maczka i mjr. Skibińskiego w obecności płk. dypl. Bronisława Rakowskie-

go. Przekazał informację o wkroczeniu do Polski wojsk sowieckich oraz rozkaz 

naczelnego wodza, aby brygada odeszła za Dniestr do rejonu Halicza do jego 

dyspozycji. Nie potrafił wyjaśnić, czy Rosjanie weszli do Polski jako sprzymie-

rzeńcy czy jako wrogowie
4
. Płk Maczek postanowił nie przekazywać informacji 

o wkroczeniu Rosjan podległym oddziałom
5
.   

Po powrocie do Jaryczowa na odprawie z dowódcami oddziałów poin-

formował ich o decyzji naczelnego wodza. Około godz. 23
00

 brygada rozpoczęła 

marsz w kierunku na Kurowice – Przemyślany – Halicz. Licząc się z możliwo-

ścią spotkania wojsk niemieckich lub sowieckich płk Maczek postanowił, że 

razem z szefem Sztabu mjr. Skibińskim pojadą tuż za trzema tankietkami szpicy 

kolumny, aby w razie zagrożenia odpowiednio kierować reakcją podległych 

oddziałów. Gros sił brygady maszerowała pod dowództwem płk. Leonarda Ło-

dzia – Michalskiego, zastępcy dowódcy brygady, w ugrupowaniu: 10 pułk 

strzelców konnych (dalej: psk), artyleria, dywizjon rozpoznawczy, batalion sape-

rów, 24 puł. Tabory i służby włączyły się do kolumny w takim porządku,  

w jakim były zmieszane z elementami bojowymi. 18 września przed świtem 

czoło kolumny dotarło do Halicza, gdzie oczekiwał na brygadę oficer łączniko-

wy z Naczelnego Dowództwa i przekazał rozkaz kontynuowania marszu do 

Stanisławowa. W Stanisławowie czekał na brygadę płk dypl. Ludwik Rudka  

z rozkazem juzowym szefa sztabu naczelnego wodza gen. bryg. Wacława Sta-

chiewicza
6
. Rozkaz ten nakazywał brygadzie natychmiastowy przemarsz ku 

granicy polsko-węgierskiej i przekroczenie jej w Tatarowie
7
.  

Mjr dypl. F. Skibiński w relacji spisanej w 1939 r. wspomina, iż:  
 

Stanisławów tego dnia miał wygląd miasta w dniach rewolucji. Na ulicach gro-

madziły się tłumy podejrzanych typów. Strzelano zza węgłów i z okien do po-

szczególnych oficerów. Wisiały odezwy wydane przez burmistrza, wzywające do 

radosnego powitania „wojsk bratniego słowiańskiego państwa radzieckiego”. Całe 

wsie ciągnęły na rabunek do Stanisławowa. Były nawet próby rozbrajania ofice-

rów polskich przez bojowców z czerwonymi opaskami na rękawach. W stosunku 

do oficerów 10 B.K. próby takie zakończyły się zastrzeleniem na miejscu kilkuna-

                                                 
3 S. Maczek, Od podwody do czołga, Edinburgh 1961, s. 92–93; IPMS, sygn. B.I.58/A, s. 32–33, 

Gen. bryg. Maczek Stanisław, Sprawozdanie z kampanii wrześniowej 1939 r. 10 Brygady Kawale-

rii; R. Dalecki, dz. cyt., s. 327.  
4 Gen. Langner w swojej relacji tak streścił otrzymane 17 września w godzinach popołudniowych 

instrukcje Szefa Sztabu Naczelnego Wodza „Bijemy się tylko z Niemcami. Z Bolszewikami wojny 

nie prowadzimy. Do nich nie strzelać, chyba że sami zaczepiają”; Polskie Siły Zbrojne w II wojnie 

światowej (dalej: PSZ), t. 1, cz. 4: Przebieg działań od 15 do 18 września, Londyn 1986, s. 419; 

W. Langner, Ostatnie dni obrony Lwowa (1939) [w:] Wrzesień 1939 w relacjach i wspomnieniach, 

wybór i oprac. M. Cieślewicz, E. Kozłowski. Warszawa 1989, s. 697. 
5 PSZ, t. 1, cz. 4, s. 419. 
6 IPMS, sygn. B.I.58A, k. 33, Gen. bryg. Maczek Stanisław, Sprawozdanie z kampanii wrześnio-

wej 1939 r. 10 Brygady Kawalerii; S. Maczek, dz. cyt., s. 93;  
7 Treść rozmowy juzowej między płk. Rudką a gen. Stachiewiczem; T. Dubicki, K. Spruch, 

Przedmoście rumuńskie. Wrzesień 1939, Częstochowa 2000, s. 115–117; także: J. Englert,  

K. Barbarski, Generał Maczek i żołnierze 1 Dywizji Pancernej, Londyn 1992, s. 134–135. 
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stu takich bojowców. Podobne sceny odbywały się we wsiach, przez które prze-

jeżdżaliśmy w kierunku Nadwornej n.p. Bohorodczanach8.  
 

O różnych „ekscesach” z Ukraińcami w trakcie przemarszu ze Stanisła-

wowa wspominają w swoich relacjach także oficerowie 10 psk
9
 oraz Dywizjonu 

Rozpoznawczego
10

. 

W trakcie marszu kolumna brygady rozciągnęła się z uwagi na zatory na 

wąskiej, górskiej szosie prowadzącej do granicy. Czoło brygady przybyło do 

Tatarowa tegoż dnia w godzinach wieczornych, natomiast – idący w straży tyl-

nej – 24 puł. dotarł dopiero w nocy
11

. 19 września 1939 r. w godzinach poran-

nych 10 Brygada Kawalerii – jako zwarty oddział z całym uzbrojeniem i zdo-

bycznym sprzętem – wyruszyła do granicy z Węgrami w Jabłonicy na Przełę-

czy Tatarskiej
12

.  

Nie są znane dokładne dane co liczby żołnierzy 10 Brygady Kawalerii, 

którzy przeszli na Węgry. Ogólnie szacuje się, że było to 100 oficerów oraz 

około 2 tys. szeregowych
13

.  

Po przekroczeniu granicy żołnierze zastanawiali się co będzie dalej z bry-

gadą. Jedni sądzili, że przejdzie przez Węgry do Francji, gdzie tworzyła się Ar-

mia Polska, inni uważali, że brygada zostanie zreorganizowana na Węgrzech  

i wejdzie do walki z Sowietami lub Niemcami
14

. Rzeczywistość okazała się zgo-

ła inna. Nie wiedzieli, że już 18 września odbyły się pertraktacje między ofice-

rami polskimi z Grupy „Stryj” gen. Dembińskiego z dowódcą odcinka węgier-

skiej straży granicznej w sprawie przyjęcia Wojska Polskiego (dalej: WP) na 

terytorium Węgier. Po konsultacji z naczelnymi władzami w Budapeszcie, 

przedstawił on polskim oficerom warunki przyjęcia WP na terytorium Węgier, 

które nie wykraczały poza ramy obowiązujących norm prawa międzynarodowe-

go.  Zgodnie z nimi: 

                                                 
8 IPMS, sygn. B.I.58A, k. 44, Mjr dypl. Franciszek Skibiński, Sprawozdanie z działań 10 Brygady 

Kawalerii w czasie wojny Polsko-Niemieckiej 1939 roku. W opracowaniach wydanych po wojnie 

w Polsce o tych faktach F. Skibiński już nie wspomina z oczywistych względów. Patrz: Pierwsza 

pancerna, Warszawa 1968 i późn.;  F. Skibiński, Zarys dziejów 1 Dywizji Pancernej Polskich Sił 

Zbrojnych na Zachodzie, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1956 r., nr 1.  
9 IPMS, sygn. B.1441, k. 19, Cieśliński Herman por., Dziennik 4. Szwadronu 10 Pułku Strzelców 

Konnych w kampanii wrześniowej. 
10 E.P. Nowak, Dywizjon Rozpoznawczy 10 Brygady Kawalerii 1938–1939, Kraków 1999, s. 87. 
11 IPMS, sygn. B.I.58A, k. 34, Gen. bryg. Maczek Stanisław, Sprawozdanie z kampanii wrześnio-

wej 1939 r. 10 Brygady Kawalerii. 
12 S. Maczek, dz. cyt., s. 95. W Kronice 10 PSK odnotowano, że pułk ten przekroczył granicę  

w godzinach rannych 19 września; IPMS, sygn. C.610, k. 38, Kronika 10 Pułku Strzelców Kon-

nych od dnia 5 kwietnia 1929 r. 
13 IPMS, sygn. B.I.58A, k. 34, Gen. bryg. Maczek Stanisław, Sprawozdanie z kampanii wrześnio-

wej 1939 r. 10 Brygady Kawalerii. W wydanych w 1961 r. wspomnieniach Stanisław Maczek 

podaje już, że stan osobowy brygady stopniał w wyniku walk z 3 tys. do poniżej 1,5 tys. żołnierzy 

i tylu przekroczyło granicę. F. Skibiński podaje, że granicę przekroczyło około 60% stanu wyj-

ściowego brygady, który wynosił około 3 tys. żołnierzy; S. Maczek, dz. cyt., s. 95; F. Skibiński, 

Zarys dziejów…, s. 198. Autorzy opracowań o walkach 10 Brygady Kawalerii podają jedną lub 

drugą liczbę; J. Majka, Brygad płk. Maczka. Organizacja i udział w kampanii wrześniowej 1939 r. 

10 Brygady Kawalerii (Zmotoryzowanej), Rzeszów 1999, s. 135; R. Dalecki, dz. cyt., s. 334. 
14 IPMS, sygn. 620, k. 39, Kronika 10 Pułku Strzelców Konnych od dnia 5 kwietnia 1929 r.;  

S. Komornicki, 24 Pułk Ułanów: zarys historii 1920–1947, Londyn 1976, s. 171. 
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 oficerowie mieli zachować broń boczną, 

 szeregowi mieli złożyć bron jako depozyt, 

 wojsko przechodziło na utrzymanie rządu węgierskiego15. 
 

Podobnie było w przypadku oddziałów 10 Brygady Kawalerii. Przez całe 

popołudnie 18 września i ranek 19 września trwały rozmowy z Węgrami. Wę-

grzy pierwotnie stawiali żądanie zdania broni na granicy, po czym zgodzili się 

na przemarsz brygady do Beregszász, gdzie miała zostać złożona broń indywi-

dualna szeregowców, natomiast brygada miała zatrzymać broń kolektywną 

(działa, działka ppanc., ckm i opl.)
16

.  

10 psk, podobnie jak pozostałe oddziały brygady, udał się marszem koło-

wym do Beregszász. Podczas przemarszu ludność węgierska nie szczędziła pol-

skim żołnierzom wyrazów sympatii, częstując ich jedzeniem i napojami
17

.  

Na pierwszym postoju w Raho 19 września do brygady dołączyła część 

Ośrodka Zapasowego 10 Brygady Kawalerii pod dowództwem ppłk. Jarosława 

Kaczyńskiego z 24 puł. W samochodzie dowódcy przewożone były sztandary 24 

puł. i 10 psk, nad którymi pieczę sprawował st. wachm. Władysław Gdula  

z 10 psk. Następnego dnia rano przekazał sztandary: 24 puł. ppłk. Kaczyńskie-

mu, natomiast 10 psk dowódcy pułku mjr. Emilowi Słatyńskiemu. Mjr Słatyński 

polecił przekazać sztandar na przechowanie szefowi kancelarii pułku st. wachm. 

Edwardowi Schneiderowi
18

. Jakaś część Ośrodka Zapasowego, w bliżej nieokre-

ślonych okolicznościach, dostała się do niewoli sowieckiej, a oficerowie zostali 

zamordowani w Katyniu: rtm. Józef Adam Karcz (10 psk), rtm. Roman Janas 

(24 puł.), rtm. Romuald Kamiński (24 puł.), por. Kazimierz Nelczarski (24 puł.) 

lub Charkowie: por. Bolesław Józef Cwakliński (10 psk), por. Witold Ostapo-

wicz (24 puł.)
19

. Na tzw. ukraińskiej liście katyńskiej znajduje się inny oficer OZ 

10 Brygady rtm. Mikołaj Maciejowicz (10 psk), aresztowany przy próbie prze-

kroczenia granicy rumuńskiej
20

.  

W tym samym dniu wieczorem zastępca dowódcy brygady płk Łodzia 

-Michalski wezwał na odprawę wszystkich oficerów i podoficerów od plutono-

                                                 
15 M. Gojawiczyńska, Internowanie polskich oddziałów wojskowych na Węgrzech we wrześniu 

1939 roku [w:] Internowanie żołnierzy polskich w latach II wojny światowej, red. T. Dubicki,  

T. Panecki, Tarnowskie Góry 2004, s. 65–66; W. Dec, Narwik i Falaise. Warszawa 1981, s. 8–9. 
16 IPMS, sygn. B.I.58A, k. 34, Gen. bryg. Maczek Stanisław, Sprawozdanie z kampanii wrześnio-

wej 1939 r. 10 Brygady Kawalerii. 
17 F. Skibiński, Pierwsza..., s. 133; A. Majewski, Wojna, ludzie i medycyna, Lublin 1977, s. 39;  

A. Tokarski, W gościnie u bratanków Węgrów, Toruń 1998, s. 22. 
18 W. Gdula, Sztandar pułku [w:] 10 Pułk Strzelców Konnych. Wspomnienia, Londyn 1995, s. 39. 

W oryginale W. Gdula pisze, że przekazał sztandar chor. Schneiderowi. E. Schneider miał jeszcze 

wtedy stopień st. wachm. Nieco inną wersję przedstawia dowódca 3 szwadronu 10 PSK rtm. Wło-

dzimierz Korytkowski. W swojej relacji pisze, że to on otrzymał sztandar pułkowy z rąk ppłk. 

Kaczyńskiego w Beregszász, a następnie przekazał go adiutantowi pułku por. Marianowi Czarnec-

kiemu; IPMS, sygn. 1440, k. 10, Dziennik bojowy d-cy 3-go szwadronu 10 Pułku Strzelców kon-

nych od dnia 1 IX – do dnia 19 IX 1939 r.  
19 Z. Godyń, Straty spośród kawalerzystów i pancernych z rąk sowieckich w II. wojnie światowej, 

Londyn 1976, s. 34; J. Majka, Brygada…, s. 134. 
20 K. Banaszek, W.K. Roman, Z. Sawicki, Kawalerowie Orderu Virtuti Militari w mogiłach katyń-

skich, Warszawa 2000, s. 186. 
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wego w górę i wskazał, że rozkazy najwyższych przełożonych musza być wy-

konane a krytyka nie należy do wojska
21

. 

Po dotarciu do m. Beregszász Węgrzy zażądali zdania całości sprzętu  

i wyposażenia brygady a oddziały brygady miały zostać internowane i prze-

mieszczone do różnych obozów.  Płk Maczek protestował oświadczając, że nie 

może wykonać takiego zarządzenia bez aprobaty władz polskich. Rozmowa 

stawała się momentami nieprzyjemna, gdyż płk Maczek sugerował, że może 

dojść do oporu zbrojnego ze strony brygady. Sytuacja była na tyle poważna, że 

dowództwo 7 Brygady Honvedów prosiło Sztab Generalny, aby przysłało kogoś 

odpowiedniego, kto uświadomi żołnierzom polskim w jakim znaleźli się położe-

niu. Żołnierze brygady uważali bowiem, że z bronią lub bez będą mogli jechać 

dalej do Francji
22

. Ostatecznie płk Maczek wyraził zgodę na rozbrojenie i inter-

nowanie, po otrzymaniu rozkazu od najstarszego stopniem oficera polskiego 

przebywającego w Beregszász gen. bryg. Bolesława Jacyna-Jatelnickiego oraz 

konsultacjach telefonicznych z Poselstwem RP w Budapeszcie
23

. W poufnej 

rozmowie z przedstawicielem sztabu węgierskiego płk Maczek uzyskał zapewnie-

nie, że władze węgierskie nie będą przeszkadzały ewakuacji brygady do Francji, 

pod warunkiem, że będzie ona „ostrożna, cicha i przeprowadzona częściami”
24

. 

Ostatecznie pułk, podobnie jak pozostałe oddziały brygady, zdał posiada-

ną broń i sprzęt, pozostawiając do swojej dyspozycji 2 samochody, 4 kuchnie 

polowe i wyposażenie izby chorych
25

.  Pierwotnie dla 10. psk na miejsce inter-

nowania Węgrzy wyznaczyli leżącą nad Balatonem miejscowość Tapolca. Do 

miejsca przeznaczenia żołnierze udali się transportem kolejowym w nocy  

z 22/23 września. W Budapeszcie Węgrzy bez zapowiedzi odłączyli od transpor-

tu wagon oficerski. Część oficerów zdołała dołączyć do pułku, natomiast 8 ofi-

cerów, wśród których znajdowali się m. in. rtm. Jan Sikorski i ppor. Jan Salwa, 

zostało odesłanych najpierw do Nagymaros a potem do Wyszegradu (Visegrád) 

do obozu oficerskiego
26

. 

Do Tapolca pułk przybył 24 września w składzie 15 oficerów, na czele  

z dowódcą pułku mjr. Emilem Słatyńskim, i 595 szeregowych (do stanu pułku 

zostali wliczeni żołnierze z plutonu dywizjonu rozpoznawczego i inni, którzy 

przyłączyli się w trakcie ewakuacji na Wegry)
27

. Zadanie doprowadzenia samo-

chodów do miejsca internowania pułku otrzymał z rozkazu mjr. Słatyńskiego  

d-ca 3 szwadronu – rtm. W. Korytkowski. Jednak z uwagi na chaos, jaki pano-

wał na węgierskich szosach, kolumna została zatrzymana przez Węgrów w miej-

                                                 
21 24 Pułk Ułanów…, s. 125. 
22 M. Gojawiczyńska, Internowanie…, s. 67. 
23 F. Skibiński, Pierwsza..., s. 133; S. Maczek, dz. cyt., s. 96–97. 
24 S. Maczek, dz. cyt., s. 97. 
25 IPMS, sygn. C.620, k. 39, Kronika 10 Pułku Strzelców Konnych od dnia 5 kwietnia 1929 r. 
26 IPMS, sygn. B.1442, k. 4, Szwadron ckm 10 PSK w kampanii wrześniowej; sygn. B.1339,  

k. 85, Salwa Jan ppor., 10 PSK dziennik z okresu kampanii wrześniowej. 
27 IPMS, sygn. A.V.2/29, [Zbiór luźnych dokumentów], Rozkaz dzienny nr 1/39 z 26 IX 1939.  

W kronice pułkowej odnotowano, że pułk przybył do m. Tapolca 23 września; sygn. C.620, k. 39, 

Kronika10 Pułku Strzelców Konnych od dnia 5 kwietnia 1929 r. 
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scowości Mándok i nie połączyła się z pułkiem. Rtm. Korytkowski do pułku 

dołączył już we Francji
28

. 

W Tapolca doszło do incydentu żołnierzy pułku z Węgrami, którzy zażą-

dali przekazania magazynu żywnościowego, kancelarii pułkowej i sztandaru 

pułkowego. Zdecydowana postawa strzelców konnych, grożąca nawet rozru-

chami, spowodowała, że władze węgierskie wycofały się ze swych żądań
29

. Po 

internowaniu sztandar nie został oddany Węgrom, lecz ukryty przez st. wachm. 

E. Schneidera na polecenie mjr. Słatyńskiego. Następnie został przekazany do 

Poselstwa RP w Budapeszcie, skąd w zaplombowanych walizach z dokumenta-

mi został przewieziony do Paryża przez por. Antoniego Górnego, podróżującego 

na podrobionych papierach jako kurier dyplomatyczny
30

. 

Być może ten incydent albo – według innej wersji – przekonanie władz 

węgierskich, że Tapolca, jako jedno z centrów ruchu turystycznego nad Balato-

nem nie nadaje się na obóz dla internowanych żołnierzy spowodował, że 10 PSK 

przeniesiono do zabudowań folwarku Petlend-puszta oddalonego o 6 km od 

Kapuvaru (północno-zachodnie Węgry)
31

. 29 września żołnierze pułku zostali 

przewiezieni transportem kolejowym do Kapuvaru. Na stacji w Kapuvar Węgrzy 

podjęli kolejną próbę oddzielenia oficerów od szeregowych i wydali zarządze-

nie, aby do nowego miejsca pobytu oficerowie i szeregowi udali się w osobnych 

grupach. Oficerowie odmówili wykonania rozkazu, podobnie jak szeregowi, 

którzy oświadczyli Węgrom, że do obozu bez oficerów nie pójdą. Po długich 

pertraktacjach Węgrzy zgodzili się i pułk w całości udał się marszem pieszym 

do nowego miejsca postoju. Warunki zakwaterowania nie były najlepsze. Fol-

wark składał się bowiem z kilku budynków gospodarczych i stajennych. Szwa-

drony urządziły sobie całkiem znośne kwatery, mając do dyspozycji tylko sło-

mę. Zorganizowano kantynę w formie spółdzielni żołnierskiej, chór żołnierski, 

kaplicę obozową, która do złudzenia przypominała stajenkę betlejemską. Zaku-

piono aparat radiowy umożliwiający słuchanie polskich komunikatów z Paryża. 

Dyscyplina w obozie była bardzo wysoka, a wygląd strzelców i ich postawa 

niczym nie różniła się od przedwojennych czasów. Węgierscy generałowie in-

spekcjonujący obóz gratulowali dowódcy pułku mjr. Słatyńskiemu świetnej 

postawy jego oddziału
32

. Wydaje się, że dla zachowania dyscypliny pułku 

wpływ miało to, iż w obozie razem z żołnierzami przebywała kadra oficerska  

i podoficerska pułku. Pułk bowiem od pierwszych dni internowania funkcjono-

wał w miarę normalnie, gdyż był zorganizowany w strukturze szwadronowej, 

wydawane były rozkazy dzienne regulujące tok służby, przebieg zajęć oraz kwe-

stie porządkowo-regulaminowe. Nakładane były także kary dyscyplinarne na 

żołnierzy. Dominowały raczej drobne przewinienia, takie jak np.: krnąbrne za-

chowanie się wobec przełożonego, samowolne oddalenie się i pijaństwo, wyjście 

                                                 
28 IPMS, sygn. 1440, k. 10, Dziennik bojowy d-cy 3-go szwadronu 10 Pułku Strzelców Konnych 

(1–19 IX 1939 r.).  
29 IPMS, sygn. C.620, k. 39, Kronika 10 Pułku Strzelców Konnych od dnia 5 kwietnia 1929 r. 
30 L. Kukawski, A. Jeziorkowski, Sztandary kawalerii polskiej XX wieku. Grajewo 2009, s. 528. 
31 J. Majka, Brygada…, s. 144. 
32 IPMS, sygn. C.620, k. 39, Kronika 10 Pułku Strzelców Konnych od dnia 5 kwietnia 1929 r. 
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do sąsiedniej wioski na zabawę bez zezwolenia czy rozmowy w czasie marszu  

w zwartym szeregu
33

.  

Bardzo dobrze ułożyły się też stosunki z komendantem obozu kpt. Wikto-

rem Pinterem, który był wielkim przyjacielem Polaków
34

. Żołnierze pułku brali 

udział w różnych uroczystościach, m. in. składali kwiaty na grobach poległych żoł-

nierzy węgierskich, 11 listopada 1939 r. odbyło się uroczyste nabożeństwo, po któ-

rym żołnierze pułku defilowali przed swoim dowódcą i węgierskimi oficerami
35

.  

Żołnierze w obozie posiadając radioodbiornik wiedzieli, że we Francji or-

ganizowana jest przez gen. Władysława Sikorskiego Armia Polska. Nawiązana 

została łączność z Poselstwem Polskim w Budapeszcie, które poprzez podległe 

jej agendy ewakuowało żołnierzy z obozów internowania. Ewakuacją żołnierzy 

zajmowało się przede wszystkim utworzone przy ataszacie Biuro Ewakuacyjne 

noszące kryptonim „Ewa”
36

. Ewakuacją objęto żołnierzy w wieku 18–42 lat. 

Zgodnie z wytycznymi otrzymanymi z MSWojsk. w Paryżu, w ramach którego 

funkcjonował tzw. samodzielny referat ewakuacji, w pierwszej kolejności ewa-

kuacji podlegali podoficerowie, szeregowcy i ochotnicy w wieku 18–35 lat oraz 

podoficerowie zawodowi bez względu na wiek i stopień wojskowy, dalej ofice-

rowie zawodowi i rezerwy do stopnia kapitana włącznie, ale wieku nie przekra-

czającym 40 lat. Oficerowie wyżsi stopniem oraz oficerowie sztabowi byli eks-

pediowani przez ataszat wyłącznie na imienne wezwanie z Paryża
37

. Tak było  

w przypadku płk. Stanisława Maczka, dowódcy 10 Brygady Kawalerii, który  

z Budapesztu do Paryża przyjechał koleją 22 października 1939 r.
38

.  

Masowa ewakuacja żołnierzy wymagała podjęcia szeregu czynności tech-

niczno-proceduralnych, jak zaopatrzenie każdego ewakuowanego w cywilne 

ubranie, pieniądze i żywność na drogę oraz paszport z fotografią i wizami: wy-

jazdową (węgierską), docelową (francuską) i paru tranzytowymi (z reguły jugo-

słowiańską i włoską)
39

.  Trzeba było sfotografować w cywilnych strojach prze-

szło 200 żołnierzy, którzy zgłosili się na wyjazd do Francji. W obozie posiadano 

tylko jedna marynarkę i niewielką ilość materiałów fotograficznych
40

.  

Początkowo ewakuacja odbywała się trasą „jawną”. Żołnierze, przebrani 

w cywilne ubrania byli przewożeni do Budapesztu, skąd zaopatrzeni w paszpor-

ty z właściwymi wizami tranzytowymi, udawali się do Francji koleją przez Ju-

gosławię i Włochy. Pierwsza grupa 15 strzelców opuściła obóz 11 listopada. 

Początkowo transporty szły w małych grupach po kilka osób
41

. Rozpoczęcie 

                                                 
33 IPMS, sygn. A.V.2/29, [Zbiór luźnych dokumentów], Wykaz ukaranych podoficerów i szere-

gowych z 22 XII 1939. 
34 IPMS, sygn. C.620, k. 39, Kronika 10 Pułku Strzelców Konnych od dnia 5 kwietnia 1929 r.  
35 Tamże. 
36 PSZ, t. 2: Kampanie na obczyźnie. Część 1, Londyn 1959, s. 28. 
37 W. Biegański, Wojsko Polskie we Francji 1939–1940, Warszawa 1967, s. 128; A. Przewoźnik, 

Polacy na ziemi węgierskiej w latach 1939–1945 [w:] T. Lachowicki-Czechowicz, Dziennik egerski. 

Zapiski komendanta obozu oficerów polskich na Węgrzech 1939–1944, Warszawa 2003, s. 22–23. 
38 S. Maczek, dz. cyt., s. 85–87. 
39 PSZ, t. 2, cz.1, s. 28.  
40 IPMS, sygn. C.620, k. 39, Kronika 10 Pułku Strzelców Konnych od dnia 5 kwietnia 1929 r. 
41 Tamże. 
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zorganizowanych akcji przerzutowych do Francji wpłynęło niewątpliwie pozy-

tywnie na atmosferę w obozie. 

Ewakuacja żołnierzy z Węgier do Francji, przy przyjaznej postawie władz 

węgierskich wzbudzała wielokrotne protesty MSZ Rzeszy. Ministerstwo Hon-

wedów, co prawda 28 października, wydało zarządzenie o zamknięciu granicy, 

ale dopiero 21 listopada wydało zarządzenie, zgodnie z którym osoby wojskowe 

narodowości polskiej nie mogły opuścić kraju nawet wtedy, gdy posiadały waż-

ny paszport. Jednocześnie polscy uchodźcy cywilni oraz osoby uznane za takich, 

posiadające paszport mogą w dalszym ciągu opuścić terytorium Węgier
42

.  

W zaistniałej sytuacji – w dalszym ciągu ewakuowano żołnierzy drogą „jawną”, 

ale przekwalifikowywano ich na uchodźców cywilnych, zmieniając daty uro-

dzenia, m. in. na 17-latków przekwalifikowano: strz. Antoniego Łączyńskiego 

(urodzonego w 1920 r.), strz. Eugeniusza Piórkowskiego (urodzonego w 1919 r.), 

strz. Franciszka Rożdżyńskiego (urodzonego w 1917 r.), strz. Jana Szpytmę 

(urodzonego w 1916 r.), kpr. Mieczysława Wójcika (urodzonego w 1920 r.), 

natomiast na 43-latków: wachm. Stefana Bylicę (urodzonego 1905 r.), plut. To-

masza Chomę (urodzonego 1905 r.), wachm. Stanisława Figiela (urodzonego 

1899 r.), wachm. Piotra Magdę (urodzonego 1902 r.)
43

. 

Zaczęto też wykorzystywać drugą trasę – „niejawną”. Żołnierzy transpor-

towano nad granicę z Jugosławią do miejscowości Barsc nad rzeką Drawa sa-

mochodem ciężarowym, którym przewożone było piwo z majątku Denesta (nad 

Jeziorem Nezyderskim na granicy z Austrią), gdzie jako cywilni uchodźcy roz-

mieszczani byli w domach okolicznych mieszkańców. W Barsc ewakuacją dalej 

do Jugosławii kierował rtm. Romuald Dowbór, oficer 17 puł., we wrześniu 1939 r. 

dowódca Szwadronu KOP Nowe Świeciany. Po otrzymaniu paszportów byli 

przeprawiani przez Drawę łódkami a następnie pieszo udawali się do najbliższej 

stacji kolejowej na pociąg do Zagrzebia. Nieocenionej pomocy przy przejściu 

granicy udzielała chorwacka organizacja – tzw. gwardia Mačka
44

.  Z Zagrzebia 

żołnierze pułku udawali się do portu w Splicie, skąd greckim statkiem ss. „Pa-

tris” płynęli do Marsylii
45

.  

Akcja ewakuacyjna największe natężenie miała w grudniu 1939 r., kiedy 

to w okresie od 13 do 22 t.m. w 5 grupach ewakuowano 144 podoficerów  

i strzelców
46

.  

                                                 
42 I. Lagzi, Droga żołnierza polskiego przez węgierską granicę w latach 1939–1941, Poznań 1987, 

s. 44–45. 
43 IPSM, sygn. A.V.2/29, [Zbiór luźnych dokumentów], 10 PSK. Obóz Petlenpuszta. Lista 17 i 43 

letnich. 
44 W kronice pułkowej jest co prawda zapis „jugosłowiańska organizacja – tzw. gwardia Mačka”, 

ale wydaje się bardziej prawidłowe jest określenie – chorwacka organizacja. Vladko Maček 

(1879–1964) był bowiem chorwackim politykiem, który w 1939 r. został wicepremierem Jugosła-

wii, w wyniku porozumienia zwanego Sporazum, które dało Chorwacji autonomię w ramach 

jednego państwa, własny parlament, Sabor, i przywódcę. Vladko Maček był krewnym dowódcy 10 

Brygady Kawalerii płk. Stanisława Maczka; http://pl.wikipedia.org/wiki/Vladko_Ma%C4%8Dek 

(odczyt: 28 września 2012 r.). 
45 IPSM, sygn. C620, k. 39, Kronika 10 Pułku Strzelców Konnych od dnia 5 kwietnia 1929 r.; 

J. Puzio, Kampania wrześniowa i Węgry [w:] 10 Pułk Strzelców Konnych. Wspomnienia, Londyn 

1995, s. 35. 
46 IPSM, sygn. A.V.2/29, [Zbiór luźnych dokumentów], Wyjechali (wykaz żołnierzy).  
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Ze wspomnień gen. Maczka dowiadujemy się, w jaki to sposób mjr Sła-

tyński „organizował” przerzuty żołnierzy z Węgier do Francji: 
 

A mjr Słatyński, choć nie bardzo władał językiem niemieckim, nie mówiąc już  

o węgierskim, co noc pił na umór z pułkownikiem węgierskim. I co noc przed 

godz. 12 do stołu ich w kasynie oficerskim podchodził wachmistrz żandarmerii  

z meldunkiem, o której godzinie i na jakim kierunku będą jego patrole; a raczej 

podkreślając, o której i gdzie ich nie będzie. Na co pułkownik węgierski, nachyla-

jąc się do Słatyńskiego, dorzucał „tylko nie więcej jak trzydziestu47. 
 

W ostatniej partii żołnierzy pułku, składającej się z oficerów, wyjechał 

mjr Słatyński. Ostatni rozkaz pułkowy wydał w obozie 24 grudnia 1939 r.
48

. 

Wraz z wyjazdem dowódcy pułku ewakuacja nie zakończyła się, trwała 

nadal.  Na wiosnę 1940 r. uruchomiono tzw. ewakuację „B”. Uciekinierów  

z obozów internowania kierowano do jugosłowiańskiego portu Split i greckiego 

Pireusu, a dalej szlakiem morskim do Bejrutu, a stąd do ośrodków formowania 

SBSK w Syrii
49

. Wiadomo, że do Syrii zostali ewakuowani m. in.: por. Andrzej 

Jagniński
50

, por. Józef Cichocki, wachm. Józef Bieńkowski
51

, strz. Antoni Filip-

czuk, strz. Władysław Drabik
52

.  

Spora grupa żołnierzy – ulegając niemieckiej propagandzie
53

 – zgłosiła się 

na powrót z Węgier do Polski, m. in. ze szwadronu CKM było to 26 żołnierzy
54

, 

z 4 szwadronu – 12
55

. Trudno określić, jakie były ich dalsze losy. 

Na Węgrzech pozostali głównie starsi i schorowani podoficerowie,  

a wśród nich: st. wachm. Władysław Gdula, wachm. Stanisław Haas, wachm. 

Franciszek Piekuta, wachm. Teofil Rejus. Wachm. Rejus zmarł 8 września 1944 r. 

na skutek ran odniesionych w wyniku postrzału w brzuch przez sowieckiego 

żołnierza i pochowany został na cmentarzu w Györ
56

. Pozostał też kapelan puł-

ku, ks. rtm. rez. Franciszek Sudoł, który do 1945 r. pełnił obowiązki kapelana  

i katechety w różnych obozach na terenie Węgier
57

. Z oficerów pułku na Wę-

grzech pozostał dowódca 3 plutonu w 4 szwadronie ppor. Adolf Pietrucha.  

                                                 
47 S. Maczek, dz. cyt., s. 99. Komendantem obozu nie był pułkownik, lecz kapitan W. Pinter. 
48 Tamże. 
49 Polskie Siły Zbrojne w Drugiej wojnie światowej, t. 2, cz. 1, Londyn 1959, s. 28. 
50 Z żałobnej karty – ś.p. rtm. Andrzej Jagniński, „Przegląd Kawalerii i Broni Pancernej” 1988, nr 

116, s. 265. 
51 IPN Oddział w Rzeszowie (dalej: IPN Rz), sygn. 053/165, t. 3/CD, Dokumenty żołnierzy  

i oficerów armii gen. Andersa, Zeszyt ewidencyjny st. wachm. J.W. Bieńkowskiego; 
52 Tamże, IPMS, sygn. B.1442, Sikorski Jan rtm, Szwadron ckm 10 PSK w kampanii wrześniowej. 
53 Władze niemieckie wystosowały apel do internowanych żołnierzy, obiecując bezpieczny powrót 

w zamian za podjęcie pracy w kraju. Niemieckiej propagandzie uległo ok. 10 tys. szeregowych. 

Niemcy zorganizowali cztery transporty, z których tylko pierwszy dotarł do kraju. Jeńców z pozo-

stałych transportów skierowali do obozów pracy przymusowej w Niemczech. Patrz: K. Łubczyk, 

G. Łubczyk, Pamięć. Polscy uchodźcy na Węgrzech 1939–1946, Warszawa 2009, s. 53. 
54 IPMS, sygn. B.1442, Szwadron ckm 10 PSK w kampanii wrześniowej. 
55 IPMS, sygn. A.5.2.17, Straty, odznaczenia, awanse, [Zbiór luźnych dokumentów], Lista 4 szwa-

dronu 10 PSK z dnia 1 IX 1939 r. 
56 Relacja Józefa Wojnarskiego z Łańcuta (maszynopis w zbiorach autora); Śladami rodaków. 

Groby polskich uchodźców wojennych na węgierskich cmentarzach 1939–1945. Zeszyt historyczny 

nr 4 PSK im. J. Bema na Węgrzech, Budapeszt 2009, s. 178. 
57 http://olesnicaw.archidiecezja.wroc.pl/strony/historia/h_ksinf.htm (odczyt: 28 sierpnia 2012 r.).  

http://olesnicaw.archidiecezja.wroc.pl/strony/historia/h_ksinf.htm
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W 1944 r. przebywał w obozie Zalaszentgrót, a następnie został przewieziony do 

niemieckiego obozu w Kaisersteinbruch k/Wiednia
58

.  

Dotychczas nie udało się ustalić dokładnej liczby żołnierzy 10 psk ewa-

kuowanych z Węgier. Niektórzy autorzy podają, że było to ok. 450 oficerów  

i żołnierzy
59

, ale wydaje się, że jest to liczba zawyżona w świetle analizy wyka-

zów żołnierzy sporządzonych przez dowódców: 4 szwadronu, szwadronu CKM  

i plutonu motocyklistów. Zgodnie z nimi z 4 szwadronu do Francji ewakuowało 

się 26 z 82 żołnierzy, którzy przekroczyli granicę
60

, ze szwadronu CKM – 27  

z 87 żołnierzy
61

, a z plutonu motocyklistów było to 16 żołnierzy na 34
62

. Wia-

domo, że – poza wspomnianymi już ppor. A. Pietruchą i kapelanem ks. F. Sudo-

łem – pozostali oficerowie 10 psk, spośród tych którzy przekroczyli granicę 

polsko-węgierską znaleźli się w szeregach Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie 

i tworzyli kadrę oficerską pułku we Francji a potem w Wielkiej Brytanii.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
58 A. Pelc, Łańcuckie życiorysy – ppor. Adolf Pietrucha, „Gazeta Łańcucka” 2000, nr 7–8/82–83. 
59 Rodowody pułków jazdy polskiej, red. K. Krzeczunowicz, Londyn 1983, s. 305. Tę samą liczbę 

ewakuowanych żołnierzy podaje również L. Kukawski: L. Kukawski, Oddziały kawalerii II Rze-

czypospolitej, Grajewo 2004, s. 250.  
60 IPMS, sygn. A.5.2.17, Straty, odznaczenia, awanse [Luźne dokumenty], Lista 4 szwadronu 10 

PSK z dnia 1 IX 1939 r. 
61 IPMS, sygn. B.1442, Sikorski Jan rtm., Szwadron ckm 10 PSK w kampanii wrześniowej. 
62 IPMS, sygn. B.I.58.d, k. 6–11, por. Wasilewski, plut. Walczak, pchor. Maksymowicz, Pluton 

motocyklistów 10 Pułku Strzelców Konnych w kampanii wrześniowej 1939 r. 
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Polski wkład w rozwój i interpretację międzynarodowego  
prawa rzecznego w okresie międzywojennym  

 

 

drodzenie państwa polskiego po pierwszej wojnie światowej i towa-

rzyszące temu zmiany terytorialne i polityczne, wymagały uregulo-

wania wielu kwestii z zakresu prawa międzynarodowego publiczne-

go. Polskie służby dyplomatyczne potrzebowały wsparcia prawników, a ko-

nieczność kształcenia w tym zakresie dostrzegało polskie środowisko naukowe. 

Zygmunt Cybichowski, prof. prawa państwowego i międzynarodowego, członek 

Stałego Sądu Polubownego w Hadze, autor pracy „System prawa międzynaro-

dowego”, wydanej w 1923 r. ujął to w następujący sposób:  
 

Nauka prawa narodów najwięcej dotąd zawdzięcza uczonym germańskim, mia-

nowicie niemieckim, holenderskim i anglo-amerykańskim; lecz od dłuższego cza-

su wysuwają się na czoło falangi uczonych pisarze romańscy pod przewodem au-

torów francuskich. Ponieważ każda rasa, każdy naród ma obowiązki wobec nauki, 

nie ustępujące żadnym innym, więc życzyć wypada, aby także rasa słowiańska, 

która już wydała tyle genialnych umysłów, wysłała więcej aniżeli dotąd pracow-

ników na rozległe niwy nauki prawa narodów1. 
 

Podobnie wypowiadał się prof. Uniwersytetu w Poznaniu, Bohdan Wi-

niarski w 1922 r.:  
 

Polska jest uprawniona, na równi z innemi państwami, do uczestniczenia w two-

rzeniu, formułowaniu tego prawa; obowiązkiem naszym jest uprawnienie to w ca-

łej rozciągłości wyzyskać w obronie interesu narodowego i naszego poczucia 

prawnego, tego, co sumienie polskie uważa za słuszne i sprawiedliwe; będzie to 

możliwe jedynie pod warunkiem, że nasz wysiłek naukowy w tej dziedzinie nie 

ustąpi wysiłkowi myśli Zachodu2. 
 

Po pierwszej wojnie światowej wiele uwagi poświęcano statusowi pol-

skich rzek, który uległ zmianie w wyniku zmian granic w Europie Środkowej. 

Wisła płynąca przed wojną przez Austro-Węgry, Rosję i Prusy, znalazła się 

niemal w całości na terytorium Polski. Odra, przecinająca przed wojną Austro-

Węgry i Niemcy, rozpoczynała odtąd swój bieg na terenie Czechosłowacji, na-

stępnie biegła od granicy dawnego Śląska austriackiego do Raciborza wzdłuż 

zachodniej granicy Polski, po czym wpływała na terytorium Niemiec i tam koń-

czyła bieg. Warta i Noteć przecinające przed wojną terytoria Rosji i Niemiec, po 

wojnie znalazły się w granicach Polski i Niemiec. W Polsce znalazł się górny 

                                                 
1 M. Gąsiorowski, Międzynarodowe prawo żeglugi rzecznej, Warszawa 1923, s. II. 
2 B. Winiarski, Rzeki polskie ze stanowiska prawa międzynarodowego, Poznań 1922, s. 7–8.  

O 
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odcinek Prutu i Dniestru oraz część Prypeci. Polska uzyskała również dostęp do 

Dźwiny i do Niemna. Wszystkie te rzeki, jako rzeki żeglowne angażowały lub 

mogły angażować międzynarodowe prawo. Klauzule rzeczne traktatu wersal-

skiego i postanowienia konferencji rzecznej w Barcelonie w 1921 r. wywołały 

gorącą dyskusję nad kierunkiem rozwoju prawa rzecznego. Nie zabrakło w niej 

polskiego stanowiska. 
 

Klauzule rzeczne traktatu wersalskiego i postanowienia konferencji 

barcelońskiej 

Zygmunt Cybichowski określił główną oś dyskusji wokół prawa rzeczne-

go, a zwłaszcza zakresu wolności żeglugi na rzekach, jako spór między „nacjo-

nalizmem a kosmopolityzmem”. Ujął to następująco: stając  
 

na gruncie władzy najwyższej państwa, odrzucimy zasadę wolności; jeśli nato-

miast wzniesiemy się na poziom wyższy społeczności międzynarodowej, na obro-

cie międzynarodowym opartej, ujrzymy ideał otwarcia rzek dla zagranicy3. 
 

Na konferencji pokojowej w Paryżu zwyciężyło forsowane przez Wielką 

Brytanię „kosmopolityczne” przekonanie o konieczności otwarcia rzek dla że-

glugi wszystkim państwom na zasadzie zupełnej równości. Rzeki bowiem, cho-

ciaż przepływają przez suwerenne terytoria państw to jednak, ze względu na 

swoją geograficzną specyfikę nie mogą być traktowane, jak stały ląd. Rzeki 

płynące w całości przez terytorium jednego państwa mogą pozostawać pod jego 

wyłączną jurysdykcją, jednak jeśli przecinają terytoria dwóch lub kilku państw, 

wymagają międzynarodowej współpracy i ograniczenia kompetencji państw 

nadrzecznych. Rzeka jako przedłużenie morza, „droga w ruchu”, powinna tak 

jak morze pełnić rolę otwartej drogi komunikacyjnej. Odstąpiono od zasady, że 

o żegludze na rzekach decydują wyłącznie państwa nadrzeczne
4
.  

Najważniejsze postanowienia w kwestii rzek znalazły się w traktacie po-

kojowym z Niemcami z 28 czerwca 1919 r. (art. 327–364). Część z nich 

umieszczono następnie w takim samym brzmieniu w traktatach z Austrią (art. 

291–308); z Węgrami (art. 275–291) i z Bułgarią (art. 219–248)
5
.    

Na mocy traktatu wersalskiego niemieckie drogi wodne oraz porty zostały 

otwarte dla statków, towarów i obywateli państw sprzymierzonych i stowarzy-

szonych, na tych samych zasadach, co dla obywateli Niemiec. Jednostkom pań-

stw sprzymierzonych przyznano prawo do przewozów wewnętrznych, czyli 

małego i dużego kabotażu (art. 327)
6
. 

                                                 
3 M. Gąsiorowski, dz. cyt., s. II. 
4 K. Równy, Wolność żeglugi tranzytowej na rzekach międzynarodowych, Wrocław 1986, s. 55–56. 
5 Tamże, s. 9–10, 57; S. Wajda, Magistrala wodna Bałtyk – Morze Czarne. Studium z prawa mię-

dzynarodowego publicznego, Opole 1982, s. 149. 
6 Traktat pokoju między mocarstwami sprzymierzonymi i stowarzyszonymi a Niemcami podpisany 

w Wersalu 28 czerwca 1919 r., Warszawa 1919 (dalej: Traktat wersalski), s. 161; słowo kabotaż 

oznacza przewozy na wodach przybrzeżnych między portami tego samego państwa. W odniesie-

niu do żeglugi rzecznej także oznacza przewozy wewnętrzne. W dokumentach brytyjskich pojawi-
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Za rzeki międzynarodowe uznano Łabę od ujścia Wełtawy, Odrę od ujścia 

Opawy, Niemen od Grodna, Dunaj od Ulmu oraz te żeglowne części ich sieci 

rzecznych, które dawały więcej niż jednemu państwu naturalny dostęp do mo-

rza, a także kanały boczne i łącznikowe (art. 331). Na drogach uznanych za mię-

dzynarodowe obywatele, rzeczy i bandery wszystkich państw miały być trakto-

wane na zasadach zupełnej równości. Jednocześnie jednak statkom niemieckim 

zabroniono małego kabotażu, (chyba że po uzyskaniu pozwolenia) na terytorium 

państw sprzymierzonych i stowarzyszonych (art. 332). Opłaty żeglugowe mogły 

być pobierane od statków korzystających z drogi wodnej wyłącznie w celu po-

krycia kosztów jej utrzymania (art. 333). Obowiązek utrzymania rzeki w stanie 

żeglownym, gdyby nie powstała specjalnie powołana do tego organizacja, spo-

czywała na państwie, przez które przepływała rzeka (art. 336). Państwa nad-

rzeczne nie mogły także podejmować prac, które utrudniałyby żeglugę na mię-

dzynarodowym odcinku rzeki (art. 337). Zapisy te miały charakter przejściowy. 

Miała je zastąpić specjalna konwencja rzeczna zatwierdzona przez Ligę Naro-

dów. Niemcy zostały zobowiązane do przystąpienia do tej konwencji (art. 338)
7
. 

Traktat wersalski przewidywał powołanie komisji rzecznych dla Łaby, 

Odry, Niemna z udziałem delegatów państw nienadrzecznych (postronnych).  

W komisji Łaby mieli zasiąść przedstawiciele niemieckich państw nadrzecz-

nych, Czechosłowacji, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch i Belgii (art. 340);  

w komisji Odry z kolei przedstawiciele: Polski, Prus, Czechosłowacji, Wielkiej 

Brytanii, Francji, Danii, Szwecji (art. 341). Komisja Niemna miała powstać na 

żądanie jednego z państw nadrzecznych skierowanego do Ligii Narodów (art. 

342). Zadaniem komisji rzecznych było opracowanie regulaminów żeglugi 

zgodne z postanowieniami traktatu wersalskiego lub przyszłej konwencji rzecz-

nej (art. 343)
8
. 

Na Dunaju miały działać dwie komisje rzeczne: Europejska Komisja Du-

naju, z udziałem delegatów Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch i Rumunii (art. 

346) i Międzynarodowa Komisja Dunaju złożona z przedstawicieli państw nad-

rzecznych i państw postronnych, zasiadających w Europejskiej Komisji Dunaju 

(art. 347). W odniesieniu do Renu traktat wersalski podtrzymał konwencję 

mannheimską (17 października 1868 r.), sankcjonując funkcjonowanie Central-

nej Komisji Renu, w której zasiadali przedstawiciele Holandii, Szwajcarii, pań-

stw niemieckich, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch i Belgii. (art. 354–355). 

Wolna żegluga na Renie została zagwarantowana dla wszystkich państw, pod 

warunkiem przestrzegania tamtejszych przepisów (art. 356)
9
.  

W trakcie konferencji pokojowej w Paryżu polska delegacja starała się 

zapewnić Polsce dostęp do międzynarodowych rzek związanych z jej teryto-

                                                                                                                         
ło się rozróżnienie dużego kabotażu, czyli transportowania towarów między portami tej samej 

rzeki i małego kabotażu, czyli przewozu towarów między portami tego samego państwa. 
7 Traktat wersalski, s. 163–164. 
8 Tamże, s. 165–166. 
9 Tamże, s. 168–171.  



Agnieszka Kastory 240 

rium, przy jednoczesnym zachowaniu kontroli nad rzekami narodowymi. Uzy-

skała reprezentację w Międzynarodowej Komisji Odry argumentując, że nawet 

w wypadku przegranego plebiscytu na Górnym Śląsku, co pozbawiłoby Polskę 

bezpośredniego dostępu do rzeki, nadal miałaby dostęp do niej poprzez odrzań-

skie żeglowne dopływy: Wartę i Noteć
10

. 

Natomiast tylko częściowym sukcesem zakończyły się starania zmierzają-

ce do uznania Wisły za narodową rzekę Polski, a więc pozostającą w całości pod 

jej zwierzchnictwem. Granicę na wysokości Prus Wschodnich wytyczono w ten 

sposób, by Wisła płynęła wyłącznie po polskim terytorium (art. 97). Jednak  

w wyniku utworzenia Wolnego Miasta Gdańska Polska utraciła bezpośrednią 

kontrolę nad jej ujściem. Na mocy traktatu wersalskiego (art. 104) i konwencji 

polsko-gdańskiej (9 listopada 1920 r.), zarząd Wisły na terenie Wolnego Miasta 

Gdańska przejęła drogą własnej uchwały z 29 lipca 1921 r. Rada Portu i Dróg 

Wodnych Gdańska. Ciało to składało się w równej liczbie z polskich i gdańskich 

komisarzy, najwyżej po pięciu z każdej strony. Przewodniczącego wybierano  

w porozumieniu z władzami Polski i Gdańska, albo w razie braku zgody, powo-

ływała go Liga Narodów
11

.  

Polska delegacja nie dopuściła natomiast, mimo nacisków Czechosłowacji 

i Wielkiej Brytanii, by w traktacie wersalskim zaliczono Wisłę w poczet mię-

dzynarodowych rzek. Jednak art. 93 traktatu wersalskiego zobowiązywał Polskę, 

by zaakceptowała zapisy, „które… mocarstwa uznają za konieczne dla ochrony 

wolności tranzytu oraz dla słusznego taktowania handlu innych narodów”. Zapi-

sy te zostały następnie umieszczone w art. 18 traktatu między głównymi mocar-

stwami sprzymierzonymi i stowarzyszonymi a Polską (małego traktatu wersal-

skiego) w następującej formie:  
 

Do czasu zanim nastąpi zawarcie Konwencji ogólnej co do urządzenia międzyna-

rodowego dróg wodnych, Polska zobowiązuje się stosować do systemu rzecznego 

Wisły (włączając w to Bug i Narew) porządek określony w artykułach 332–337 

Traktatu Pokoju z Niemcami dla międzynarodowych dróg wodnych12.  
 

Zapis ten wywołał oburzenie polskiej opinii publicznej nie tylko z powo-

du zastosowania w stosunku do Polski takich samych zapisów, jak w stosunku 

do pokonanych Niemiec, ale także z powodu groźby ograniczenia polskiego 

zwierzchnictwa nad rzeką.  

                                                 
10 B. Winiarski, dz. cyt., s. 9–10, 141–151; K. Równy, dz. cyt., s. 55–56; Status prawnomiędzyna-

rodowy Odry, red. J. Gilasa i S. Wajdy, Opole 1982, s. 21–22. 
11 Traktat pokoju pomiędzy mocarstwami sprzymierzonymi i stowarzyszonymi a Niemcami  

i protokół podpisany w Wersalu 28 czerwca 1919 r., Warszawa 1920, (dalej: Mały traktat wersal-

ski), s. 61; Konwencja polsko gdańska z 9 XI 1920 r. [w:] Zbiór dokumentów urzędowych dotyczą-

cych stosunku Wolnego Miasta Gdańska do Rzeczpospolitej Polskiej, cz. 1: 1918–1920, Gdańsk 

1923, nr 34, s. 104–107; B. Winiarski, dz. cyt., s. 164–167, 170–171.   
12 Fragmenty protokołu Komisji Ustroju Międzynarodowego Portów, Dróg Wodnych i Kolei  

– Sprawy polskie na konferencji pokojowej w Paryżu w 1919 r. Dokumenty i materiały, t. 3, War-

szawa 1968, nr 16, s. 47–48; B. Winiarski, dz. cyt., s. 6–7, 10–12, 21; K. Równy, dz. cyt., s. 11, 

56–57; Traktat wersalski, s. 56; Mały Traktat wersalski, s. 225.  
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Trudne dla państw nadrzecznych klauzule rzeczne traktatu wersalskiego 

zostały złagodzone na konferencji poświęconej opracowaniu powszechnej kon-

wencji rzecznej, która z inicjatywy Ligi Narodów obradowała w Barcelonie od 

10 marca do 20 kwietnia 1921 r. Udział szerokiego grona państw (Albania, Au-

stria, Belgia, Boliwia, Brazylia, Bułgaria, Chile, Chiny, Czechosłowacja, Dania, 

Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Gwatemala, Haiti, Hiszpania, Holandia, 

Honduras, Japonia, Kolumbia, Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców, 

Kuba, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Norwegia, Panama, Paragwaj, Persja, Polska, 

Portugalia, Rumunia, Szwajcaria, Szwecja, Urugwaj, Wenezuela, Wielka Bryta-

nia, Włochy, oraz z głosem doradczym Niemcy i Węgry) pozwoliły państwom 

nadrzecznym wystąpić w obronie swych narodowych interesów
13

.    

Polska delegacja przedstawiła swe stanowisko 23 marca 1921 r. Odrzuciła 

zasadę równego traktowania obywateli państw nadrzecznych i postronnych, co 

zagrażało gospodarce państw nadbrzeżnych, które musiałyby ulec w rywalizacji 

z państwami o rozwiniętym handlu i żegludze. Taką wolność żeglugi polska 

delegacja interpretowała, jako przywilej przyznany państwom postronnym ze 

szkodą dla nadrzecznych. Nie zgadzała się na rozciągnięcie zasady wolności 

żeglugi na rzeki narodowe. Zaproponowała własną klasyfikację rzek i wyróżniła 

rzeki wspólne dla grupy państw i rzeki umiędzynarodowione we właściwym 

tego słowa znaczeniu, tzn. takie, na których działały komisje złożone z państw 

nadrzecznych i postronnych. Rozróżnienie to było konieczne wedle polskiej 

delegacji, ponieważ rzeki wspólne tak naprawdę były rzekami narodowymi  

i zwierzchnictwo państwa nadrzecznego nie powinno ulegać innym ogranicze-

niom, jak tylko tym, które wynikały z zasady dobrego sąsiedztwa i konieczności 

umożliwienia dostępu do morza państwom, które go nie posiadały. Państwa 

nadrzeczne powinny za wspólną zgodą same regulować wszystko, co dotyczy 

żeglugi na ich rzece, a przyszła konwencja powinna zawierać jedynie ogólne 

przepisy, które państwa mogłyby stosować zawierając umowy dotyczące kon-

kretnych rzek
14

.  

Na konferencji barcelońskiej uzgodniono konwencję i statut w sprawie 

urządzenia dróg żeglownych o znaczeniu międzynarodowym (konwencja barce-

lońska) oraz konwencję i statut wolności tranzytu. Konwencja barcelońska pod-

pisana 20 kwietnia 1921 r. składała się z dwóch części: właściwej konwencji 

zawierającej postanowienia formalne i statutu, który zawierał postanowienia 

merytoryczne. Całość podlegała ratyfikacji, a do jej uprawomocnienia potrzebna 

była ratyfikacja przez co najmniej pięć państw
15

. 

W konwencji barcelońskiej pojęcie „rzeki międzynarodowej” zastąpiono 

określeniem „drogi żeglowne o znaczeniu międzynarodowym”. Są to te drogi 

                                                 
13 La Conférence de la Société des Nations à Barcelone. Texte complet des conventions et recom-

mandations adoptées précédé d’une introduction, Lausanne 1921, s. 16–26; S. Wajda, dz. cyt., s. 65 

–66; B. Winiarski, dz. cyt., s. 10, 22–25; J. Gilas, Prawo międzynarodowe, Toruń 1995, s. 182. 
14 B. Winiarski, dz. cyt., s. 255–258. 
15 S. Wajda, dz. cyt., s. 65; B. Winiarski, dz. cyt., s. 33–34, 88, 236–238 (Tekst konwencji).  
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wodne, które na odcinku żeglownym z natury do morza i od morza przecinają 

lub rozdzielają różne państwa lub łączą z morzem drogę wodną z natury że-

glowną i rozdzielającą różne państwa oraz te, które na skutek jednostronnej de-

klaracji państwa, na którego terenie się znajdują, lub na skutek umowy między-

narodowej uznano za podlegające przyjętej konwencji. Specjalną kategorię sta-

nowią drogi wodne, na których już działała lub miała powstać w przyszłości 

międzynarodowa komisja z udziałem państw postronnych. Wolność żeglugi na 

drogach żeglownych o znaczeniu międzynarodowym została zagwarantowana 

statkom wszystkich sygnatariuszy konwencji, a nie wszystkim państwom. Kon-

wencja gwarantowała traktowanie uczestników żeglugi na zasadzie zupełnej 

równości, bez względu na to, czy należą do państw nadrzecznych, czy nie. Pań-

stwa nadrzeczne zachowały prawo wyłączności do małego kabotażu i do samo-

dzielnego ustanawiania na swych odcinkach dróg wodnych przepisów związa-

nych z bezpieczeństwem żeglugi. Konwencja pozwalała pobierać tylko opłaty 

służące utrzymaniu drogi wodnej. Wszystkie statki układających się stron mogły 

korzystać z urządzeń portowych na zasadach zupełnej równości. Opłaty celne 

pobierane na rzekach nie mogły być wyższe od ceł pobieranych na zewnętrz-

nych granicach państwa. Państwa nadrzeczne miały obowiązek dbać o żeglow-

ność swego odcinka drogi wodnej. Nie mogły odmówić wykonania koniecznych 

prac, chyba że w grę wchodziłoby naruszenie ich żywotnych interesów. Państwo 

nadrzeczne mogło jednak zamknąć, po uprzednim wypowiedzeniu, drogę wodną 

na swym odcinku z powodów ważniejszych, niż żegluga. Państwa nadrzeczne,  

o ile nie istniały inne ustalenia, miały prawo wprowadzać na swym odcinku 

drogi żeglownej przepisy żeglugowe i je egzekwować. Konwencja dopuszczała 

istnienie lub tworzenie nowych komisji rzecznych i ogólnie określała ich zada-

nia. Dołączony do konwencji protokół dodatkowy umożliwiał dopuszczenie do 

żeglugi na rzekach narodowych statków państw sygnatariuszy na zasadzie rów-

ności. Państwo nadrzeczne samo jednak decydowało do jakich dróg wodnych 

zastosuje protokół dodatkowy
16

.    

Postanowienia konwencji barcelońskiej były mniej radykalne, niż klauzu-

le rzeczne traktatu wersalskiego zastosowane w stosunku do niemieckich rzek. 

Za drogi wodne o znaczeniu międzynarodowym, gdzie wolność żeglugi miała 

być bezwzględnie stosowana uznano tylko te, na których działały komisje  

z udziałem państw postronnych. Natomiast wolność na pozostałych rzekach 

wspólnych miała być rezultatem porozumienia państw nadrzecznych i koncesją 

udzielaną przez nie innym państwom
17

.  
 

„Nacjonalistyczna” i „kosmopolityczna” interpretacja prawa rzecznego  

Duży wpływ na polskie stanowisko w Barcelonie wywarły poglądy Boh-

dana Winiarskiego (27 kwietnia 1884 r. – 4 grudnia 1969 r.), delegata polskiego 

                                                 
16 B. Winiarski, dz. cyt., s. 236–249; J. Gilas, dz. cyt., s. 182; K. Równy, dz. cyt., s. 11, La Con-

férence…, s. 58–59. 
17 B. Winiarski, dz. cyt., s. 26, s. 118–121 i n.; S. Wajda, dz. cyt., s. 65–66; J. Gilas, dz. cyt., s. 182. 
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rządu do Komisji Komunikacji i Tranzytu, będącej organem Stałej Organizacji 

Komunikacji i Tranzytu Ligi Narodów. Bohdan Winiarski zdobył wykształcenie 

prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie 

uzyskał tytuł doktora, wyjeżdżał też na studia do Paryża i Heidelbergu, rozsze-

rzając wiedzę z zakresu nauki o państwie, prawa administracyjnego i międzyna-

rodowego. Pierwszą pracę w charakterze nauczyciela akademickiego podjął  

w 1913 r. w Polskiej Szkole Nauk Politycznych w Krakowie. W 1922 r. został 

zatrudniony na Uniwersytecie w Poznaniu. Od 1926 do 1939 r. był przewodni-

czącym Komisji Prawa Rzecznego Ligi Narodów, w latach 1946–1967 pełnił 

funkcję sędziego Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze, a od 

1961 r. jego przewodniczącego. Prawu rzecznemu poświęcił dwie prace: „Rzeki 

polskie ze stanowiska prawa międzynarodowego”, wydaną w 1922 r. w Poznaniu  

i „Principes généraux du droit fluvial international”, wydaną w Paryżu w 1934 r.
18

.   

W pracy „Rzeki polskie…” Bohdan Winiarski dał wielokrotnie wyraz 

swej niechęci wobec brytyjskiej polityki forsowania zasady zupełnej wolności 

żeglugi rzecznej. Traktował ją, jako pozbawioną skrupułów realizację racji stanu 

Wielkiej Brytanii, która sama nie posiadała rzek mogących podlegać tej zasa-

dzie. Jego zdaniem idee propagujące mnożenie zależności między ludźmi i gru-

pami społecznymi ponad granicami państw, zagrażały narodowym interesom. 

Wyrażał satysfakcję, że na konferencji w Barcelonie udało się zawrzeć kom-

promis w duchu obrony interesów państw i powrotu do „tradycyjnych pojęć  

i metod prawa międzynarodowego”. Winiarski uważał, że postulat umiędzyna-

rodowienia rzek był niekorzystny dla nowopowstałych państw nadrzecznych, 

które musiały przeciwstawić się obcej konkurencji, w przypadku Polski przede 

wszystkim niemieckiej
19

. 

Winiarski zaproponował własną klasyfikację rzek. Wziął pod uwagę że-

glowne rzeki, bowiem tylko one podlegają regulacjom prawnym. Wyróżnił spo-

śród nich rzeki narodowe, które w całości płyną przez terytorium jednego pań-

stwa i podlegają jego kontroli. Rzeki, które przecinają lub rozdzielają kilka pań-

stw, nazwał początkowo międzynarodowymi, by następnie zawęzić tę definicję. 

Jego zdaniem państwa nadrzeczne mogły kontrolować tylko „swój” odcinek,  

a chcąc korzystać z całego biegu rzeki, musiały porozumieć się między sobą  

i ograniczyć swoje interesy na rzecz pozostałych państw nadrzecznych. Dlatego 

proponował nazwać te rzeki „wspólnymi”. Wszystkie rzeki nienarodowe były 

jego zdaniem wspólne. Polska delegacja na konferencji w Barcelonie posługiwa-

ła się właśnie tym określeniem. Natomiast, wedle Winiarskiego, rzeką między-

narodową można nazwać tylko taką, którą zarządza komisja z udziałem państw 

postronnych. Pojęcie umiędzynarodowienia Winiarski łączył więc z formą za-

rządu rzeki, nie zaś z prawem jej używania przez mniejsze lub większe grono 

państw. Jego zdaniem przestrzeganie prawa do wolnej żeglugi na rzece nie mu-

                                                 
18 Szerzej o Bohdanie Winiarskim pisze Jan Sandorski: J. Sandorski, Bohdan Winiarski. Prawo. 

Polityka. Sprawiedliwość, Poznań 2004.   
19 B. Winiarski, dz. cyt., s. 28–29, 31–32, 34–35. 
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siało oznaczać poddania jej pod kontrolę międzynarodowego zarządu. Ostatecz-

nie proponował podział na rzeki narodowe, wspólne i międzynarodowe, za zby-

teczną uznając kategorię rzek granicznych
20

.  

Winiarski dowodził, że umiędzynarodowienie rzeki bardzo poważnie 

ogranicza suwerenne prawa państw nadrzecznych, dając państwom postronnym, 

także tym niezainteresowanym żeglugą, prawo mieszania się w nie swoje spra-

wy. Stał na stanowisku, że stosunki na rzekach wspólnych powinny być uregu-

lowane przez państwa nadrzeczne, z uwzględnieniem ochrony interesów ich 

obywateli. Był przeciwny równemu traktowaniu własnych obywateli i obywateli 

innych państw w odniesieniu do żeglugi rzecznej. Uważał, że zarówno w Barce-

lonie, jak i w Paryżu nadużywano słowa „wolność”, rozumiejąc je jako wolność 

państw postronnych, a zapominając, że „wyższą, pierwszą, że prawdziwą wol-

nością jest przede wszystkim prawo być panem we własnym domu”
21

. Z tego też 

powodu traktował jako nieuzasadnione żądanie otwarcia dla żeglugi narodo-

wych dopływów rzek o znaczeniu międzynarodowym. Jego poglądy zostały  

w pełni odzwierciedlone w polskim oświadczeniu z 23 marca 1921 r.
22

. 

W odniesieniu do polskich rzek, Winiarski uważał, że Polski nie wiążą 

prawno-międzynarodowe zobowiązania podejmowane przez państwa rozbioro-

we, a jedynie te traktaty, które sama podpisała, lub podpisze w przyszłości. 

Uznawał więc międzynarodowy charakter Odry, Warty i Noteci. Uważał jednak, 

że powołana w traktacie wersalskim Międzynarodowa Komisja Odry powinna 

obejmować swym zasięgiem Wartę od Międzychodu, a Noteć tylko od Ujścia,  

a więc praktycznie na terytorium Niemiec. Warta i Noteć na terytorium Polski 

dawały, jego zdaniem, dostęp do morza tylko Polsce i powinny pozostać pod 

polskim zarządem. W sprawie Niemna Winiarski poparł stanowisko Litwy, która 

nie życzyła sobie poddania go pod kontrolę komisji rzecznej. Nie czuła się zwią-

zana postanowieniami traktatu wersalskiego, ponieważ go nie podpisała i dekla-

rowała, że wiążą ją tylko umowy, które sama podpisała lub podpisze
23

.  

Wisłę wraz z Bugiem i Narwią Winiarski uważał za polskie rzeki naro-

dowe. Udowadniał, że Niemcy nie mają dostępu do Wisły, a Wolne Miasto 

Gdańsk nie jest państwem „udzielnym”. Narzucono mu wiele ograniczeń na 

rzecz Polski, a więc pod względem gospodarczym, komunikacyjnym i w sferze 

polityki zewnętrznej Gdańsk stanowił z Polską jedność. Polska jego zdaniem 

powinna drogą umów z państwami zainteresowanymi otworzyć Wisłę, Bug  

i Narew dla statków idących tranzytem, ale tylko na odcinkach rzeczywiście 

służących dla ruchu tranzytowego. Za drogę wodną o znaczeniu międzynarodo-

wym był gotów uznać jedynie Nogat, będący samodzielną żeglowną rzeką, 

wspólną dla Polski i Niemiec. Przejęcie kontroli nad Wisłą na terenie Wolnego 

                                                 
20 Tamże, s. 38–41, 43, 45. 
21 Tamże, s. 128–129. 
22 Tamże, s. 116, 119,133, 257–258. 
23 Tamże, s. 143, 145–146, 149, 151, 156–157, 159–161, 163. 
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Miasta Gdańska przez Radę Portu i Dróg Wodnych, Winiarski taktował, jako 

naruszenie postanowień traktatu wersalskiego
24

.  

W kwestii wolności żeglugi Winiarski reprezentował także stanowisko 

„narodowe”. Jego zdaniem zapisy traktatowe, a przede wszystkim praktyka sto-

sowana od 1814 r. zarówno na Dunaju, jak i na Renie ograniczały swobodę że-

glugi tylko do państw nadrzecznych. Zupełna wolność żeglugi dla wszystkich 

bander istniała, jego zdaniem, tylko na Kongu i Nigrze na podstawie Aktu gene-

ralnego z 1885 r. Wiele państw Ameryki Łacińskiej było gotowych otworzyć 

swe żeglowne rzeki dla państw postronnych, jednak na zasadzie udzielenia kon-

cesji, a nie wykonania prawa, które państwa postronne mogłyby przeciwstawiać 

państwom nadrzecznym, żądając jego poszanowania
25

. 

Przewozy wewnętrzne, czy też mały kabotaż, Winiarski rezerwował wy-

łącznie dla państw nadrzecznych. Podkreślał polityczny raczej, niż prawny 

aspekt tej sprawy i wskazywał, że większość traktatów, albo zachowuje przewo-

zy wewnętrzne dla państw nadrzecznych, albo nic o nich nie mówi. Wprawdzie 

traktat wersalski wprowadził zapisy uniemożliwiające zastrzeżenie przewozów 

wewnętrznych dla własnej bandery, jednak zdaniem Winiarskiego zapisy trakta-

tów pokojowych mają czasowy charakter i utracą ważność z chwilą wejścia  

w życie ogólnej konwencji rzecznej. Gdyby jednak nie weszła w życie, Niemcy 

mogły wypowiedzieć po pięciu latach prawo kabotażu państwom, które im tego 

prawa nie przyznały. Konwencja barcelońska, także dzięki polskim staraniom, 

pozwoliła państwom nadrzecznym zachować wyłączne prawo do przewozów 

wewnętrznych, chyba że istniały wcześniejsze umowy inaczej definiujące na 

danej rzece wolność żeglugi
26

.        

Winiarski wielokrotnie podkreślał konieczność stosowania w prawie 

rzecznym zasady wzajemności. Skoro nakłada się na państwa nadrzeczne obo-

wiązki związane z utrzymaniem drogi wodnej w stanie żeglownym, powinny 

one w zamian uzyskać potwierdzenie swych zwierzchnich praw do rzeki, jako 

niepodzielnych części ich terytoriów. Winiarski krytycznie odnosił się do ustroju 

żeglugi istniejącym na Dunaju, gdzie powstały międzynarodowe komisje  

z udziałem państw postronnych o bardzo szerokich uprawnieniach. Europejska 

Komisja Dunaju posiadała jurysdykcję w sprawach policji rzecznej i żeglugi. 

Winiarski uważał, że ustalenie regulaminów żeglugi i organizacja wymiaru 

sprawiedliwości powinny pozostać w gestii państw
27

.  

Winiarski zaatakował także samą zasadę obecności państw postronnych  

w komisjach rzecznych, uznając ją za uwłaczającą suwerennym państwom nad-

rzecznym i naruszającą ich prawo do kontroli swego terytorium. Jej stosowania 

nie można było uzasadnić nawet bezpieczeństwem żeglugi, tymczasem traktat 

wersalski ją umocnił. Winiarski argumentuje, że w żadnym zakątku świata nie 

                                                 
24 Tamże, s. 169, 172–173, 177, 179. 
25 Tamże, s. 185. 
26 Tamże, s. 190–191, 193–195. 
27 Tamże, s. 202–204. 
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udało się powołać komisji rzecznej z udziałem państw postronnych, nawet na 

Kongu. Sprzeciwiał się też praktyce powierzania komisjom rzecznym prawa 

prowadzenia prac na rzece. Komisja może podjąć decyzję o wykonaniu prac, ale 

ich realizacja i związane z tym zarządzenia należą do kompetencji państwa, na 

którego terytorium mają być przeprowadzone
28

. 

Bohdan Winiarski występował więc zdecydowanie przeciw ograniczaniu 

suwerenności państw nadrzecznych, zwłaszcza tych, które rozpoczynały swój 

niepodległy byt po wojnie:  
 

Nie wahamy się twierdzić, że byłoby zgubnem dla samej idei prawa narodów, 

gdyby kraje silniejsze traktowały słabsze jako drogi tylko dla swych statków  

i towarów29.  
 

Rok po wydaniu książki Bohdana Winiarskiego, ukazała się drukiem roz-

prawa Mirosława Gąsiorowskiego – „Międzynarodowe prawo żeglugi rzecznej, 

(część teoretyczna)”. Była to pierwsza praca doktorska obroniona na Wydziale 

Prawa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego po wojnie. Autor był 

uczniem Zygmunta Cybichowskiego i sekretarzem prezydenta RP
30

.  

Mirosław Gąsiorowski stanął w wyraźnej opozycji do poglądów Winiar-

skiego i nie wahał się poddać ich krytyce. W swej pracy przyjął, że międzynaro-

dową jest rzeka żeglowna od morza, przepływająca przez lub wzdłuż terytoriów 

dwóch albo więcej państw i odrzucił terminologię, zastosowaną przez Bohdana 

Winiarskiego. Skrytykował jego pojęcie rzeki wspólnej twierdząc, że Winiarski 

wyłonił ją, by umożliwić uznanie rzeki w rzeczywistości międzynarodowej za 

narodową, co znalazło wyraz w polskim oświadczeniu, wygłoszonym w Barce-

lonie 21 marca 1921 r., że „rzeki wspólne są w istocie rzekami narodowemi”
31

. 

Gąsiorowski zarzucił Winiarskiemu, błędną interpretację pojęcia rzeki 

międzynarodowej, ponieważ o międzynarodowym charakterze rzeki decyduje 

nie tylko jej zarząd, ale także położenie względem granic państw i położenie 

geograficzne, a więc nie tylko umowa, ale i natura rzeczy. Powołał się przy tym 

na definicję Juliana Makowskiego, który pisał, że międzynarodowa jest żeglo-

wana rzeka, która w swym biegu przecina terytorium kilku państw i jest żeglow-

ną od morza. Gąsiorowski wskazał na niebezpieczeństwa, jakie niosła teza Wi-

niarskiego, że jedynie prawo stanowione decyduje o międzynarodowym charak-

terze rzeki. W takim wypadku rzekę narodową można by, dzięki obowiązującym 

na niej przepisom, uznać za międzynarodową. Przywołał przykład Padu, uzna-

nego za rzekę międzynarodową na kongresie wiedeńskim. Gdyby trzymać się 

litery prawa, nadal miałaby taki status, mimo zjednoczenia Włoch w 1866 r. 

Tymczasem, chociaż przepisy z 1815 r. nadal na nim obowiązują, Pad jest rzeką 

narodową Włoch
32

.        

                                                 
28 Tamże, s. 207–209, 222–223. 
29 Tamże, s. 234. 
30 M. Gąsiorowski, dz. cyt., s. II. 
31 Tamże, s. 25–27. 
32 Tamże, s. 29. 
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Gąsiorowski, za Julianem Makowskim, wyróżnił międzynarodowe drogi 

wodne de iure i de facto. Droga wodna de iure została uznana za międzynaro-

dową na podstawie umowy, natomiast de facto to taka, która przepływa lub roz-

dziela wiele państw lub łączy z morzem drogę wodną przepływającą przez kilka 

państw. Gąsiorowski gotów był jednak wyszczególnić dwie kategorie rzek mię-

dzynarodowych, ze względu na istniejący na nich zarząd. Gdy zarząd składa się 

wyłącznie z państw nadrzecznych – rzekę można uznać za międzynarodową. 

Jeśli zasiadają w nim państwa postronne – za umiędzynarodowioną
33

. 

Gąsiorowski uważał, że kategoria rzek granicznych może być przydatna, 

gdy chodzi o rzeki żeglowne. O ile na rzekach granicznych nieżeglownych gra-

nica biegnie środkiem rzeki, o tyle na rzekach międzynarodowych tę granicę 

stanowi talweg, czyli linia najgłębszego koryta, która jest zmienna, a której 

używają statki w trakcie żeglugi i taki korytarz żeglugowy nie powinien przy 

zmianie nurtu znaleźć się w granicach jakiegokolwiek państwa
34

. 

Zasadę wolności żeglugi na rzekach międzynarodowych Mirosław Gąsio-

rowski wywodził z funkcjonującego w prawie rzymskim pojęcia rzeki publicz-

nej, czyli wspólnej dla wszystkich. Uważał, że wspólny jest nie tylko jej bieg, 

ale także brzegi i łożysko. Stąd wniosek, że rzeka nie może być przedmiotem 

własności, z drugiej jednak strony państwa nadrzeczne posiadają specjalne 

uprawnienia, których nie mają inne państwa, a zasadniczym problemem jest czy 

i jak wolność żeglugi da się pogodzić z prawami zwierzchnimi państwa
35

. 

Gąsiorowski przeanalizował różne doktryny prawne z punktu widzenia 

ich przydatności dla uzasadnienia wolności żeglugi, by zakończyć stwierdze-

niem, że wolność żeglugi rzecznej jest częścią prawa narodów, a państwa poło-

żone w dole rzeki nie mogą zabronić dostępu do morza tą drogą państwom poło-

żonym wyżej. Prawo międzynarodowe kieruje się bowiem zasadą współistnienia 

i współzależności państw
36

. 

Wolność żeglugi rzecznej interpretował bardzo szeroko, jako prawo przy-

sługujące wszystkim państwom i wszystkim ludziom. Jeśli praktyka odbiega od 

tej zasady, to powinno się ją zmienić, ponieważ nauka zmierza do upowszech-

nienia wolności żeglugi. Wprawdzie wolność żeglugi początkowo uznawano 

raczej za normę moralną, lecz stopniowo przeobrażała się w normę prawną. 

Gąsiorowski krytykuje poglądy Winiarskiego, który uważał, że suwerenne pra-

wa państw obejmują rzeki i mogą zostać ograniczone tylko na drodze dobrowol-

nego zrzeczenia, a więc poprzez podpisanie umowy międzynarodowej. Stara się 

wykazać niespójność tego rozumowania, z którą nie poradził sobie Winiarski, 

twierdząc z jednej strony, że zamknięcie drogi wodnej jednemu państwu nad-

rzecznemu przez drugie byłoby wbrew Deum et iustitium, z drugiej zaś dowo-

dząc, że przed prawami państwa powinny ustąpić najżywotniejsze interesy in-

                                                 
33 Tamże, s. 29–32.  
34 Tamże, s. 34–35. 
35 Tamże, s. 38–41. 
36 Tamże, s. 45. 
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nych państw. Gąsiorowski uważa, że tę sprzeczność można usunąć przyjmując, 

że wolność żeglugi rzecznej jest prawem niedoskonałym, które powinno być 

uzupełnione drogą międzynarodowych umów. Gąsiorowski uzasadniając po-

wszechne rozumienie wolności żeglugi odwołuje się do rozwiązań stosowanych 

w żegludze morskiej, czyli prawa przejścia przez cudze wody terytorialne. Ze 

względu na związek rzek z morzem podobną praktykę powinno się zastosować 

do żeglugi rzecznej
37

. 

Gąsiorowski przekonuje, że wolność żeglugi rzecznej sprzyja postępowi 

cywilizacyjnemu, który jest uzależniony od nawiązywania jak najściślejszych  

i najdogodniejszych stosunków międzynarodowych w każdej dziedzinie. Polity-

kę autarkii i izolacji traktuje jako naruszenie naturalnych ludzkich praw i powo-

łując się na pisma Monteskiusza stwierdza, że „dwa narody, które utrzymują ze 

sobą stosunki handlowe, czynią się wzajemnie zależnymi”. Tej zależności nie 

należy się obawiać, ale trzeba ją pogłębiać tak, by wzajemne kontakty stały się 

ważniejsze od wynikających z nich konfliktów. Walka orężna zostałaby wów-

czas zastąpiona pokojową rywalizacją, zapewniającą każdemu narodowi nor-

malny rozwój i kultywowanie swej odrębności. Wolność żeglugi, jego zdaniem, 

łamie monopol wielkich firm transportowych, a tym samym obniża koszty 

transportu, co pociąga za sobą rozwój handlu, będącego źródłem dochodów dla 

całego narodu. Uważa dalej, że zarówno interes państwa nadrzecznego, jak i całej 

społeczności „państw cywilizowanych” wymaga wolności żeglugi, mimo że ozna-

cza ona w praktyce ograniczenie suwerenności państwowej. Handel jest tak donio-

słą, rzeczą, że usprawiedliwia ograniczenia zwierzchnictwa państwowego
38

.  

Gąsiorowski uważał, że międzynarodowa rzeka powinna być otwarta od 

miejsca, w którym uznano ją na mocy umowy, za żeglowną. Wolność żeglugi 

powinna być zagwarantowana do ujścia i obejmować swobodę przejścia przez 

wody przybrzeżne, ponieważ rzeka ma być oknem na pełne morze. Dla swobod-

nej żeglugi powinny być otwarte wszystkie ujścia rzeki, jeśli wymaga tego inte-

res międzynarodowy. Szczególną pieczą powinno być otoczone ujście najbar-

dziej nadające się do międzynarodowej żeglugi. Żeglowne dopływy międzyna-

rodowej rzeki, mogące być równie ważne lub ważniejsze dla komunikacji, także 

powinny być otwarte. Gąsiorowski postuluje więc, by stosować pojęcie systemu 

rzecznego, jako całości. Jeśli system rzeczny znajduje się na terenie jednego 

państwa można go uznać za narodowy, jeśli rozciąga się na terenie dwóch lub 

więcej państw – za międzynarodowy. Jeśli rzeka główna jest narodowa, a do-

pływy leżą na terenie dwóch lub większej liczby państw – system jest międzyna-

rodowy, podobnie gdy rzeka główna jest międzynarodowa a dopływy narodowe. 

Uważał, że wolność żeglugi powinna być zagwarantowana także na kanałach 

łączących żeglowne rzeki
39

. 

                                                 
37 Tamże, s. 47, 52–53, 55–56, 59, 62–63, 70, 72–73. 
38 Tamże, s. 73–74, 78. 
39 Tamże, s. 80–83, 85. 
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Gąsiorowski, zgodnie z poglądem sformułowanym przez Instytut Prawa 

Międzynarodowego i zapisami konwencji barcelońskiej podkreślał, że państwa 

nadrzeczne nie mogą traktować żeglugi na swym odcinku rzeki, jako dodatko-

wego źródła dochodów. Wszelkie opłaty powinny być przeznaczone na utrzy-

manie żeglowności rzeki. W tym celu dopuszczał opłaty za korzystanie z urzą-

dzeń portowych.  Przewozy wewnętrzne powinny być zarezerwowane dla pań-

stw nadrzecznych z wyjątkiem przypadków jednorazowego przewozu towarów 

między portami tego samego państwa przez obce statki płynące ku morzu. Takie 

dorywcze usługi w ramach małego kabotażu powinny być dostępne dla wszyst-

kich bander, podobnie jak duży kabotaż
40

. 

W kwestii rzek narodowych Gąsiorowski głosił poglądy zupełnie odmien-

ne, niż Winiarski. Rozważał, na przykładzie Padu, status rzek uznanych za mię-

dzynarodowe, a które w wyniku zmiany granic stały się narodowymi. Włochy 

po zjednoczeniu zachowały na Padzie swobodę żeglugi, natomiast znawcy pra-

wa międzynarodowego publicznego oddali się dyskusji, czy zmiana płożenia 

geograficzno-politycznego pociąga za sobą zmianę zobowiązań. Gąsiorowski 

stał na stanowisku, że podpisane traktaty powinny obowiązywać, by nie wpro-

wadzać zamętu w prawie międzynarodowym publicznym. Poza tym, jeśli rzeka 

stanowi dogodną drogę komunikacyjną, jest sprawą drugorzędną, czy przepływa 

przez terytorium jednego, czy wielu państw i czy można ją otworzyć zgodnie  

z prawem wzajemności, do którego wielką wagę przywiązywał Winiarski. Rea-

lizacja zasady wzajemności nie zawsze jest możliwa, poza tym państwo nad-

rzeczne w innym rejonie świata może być państwem postronnym i z tego powo-

du nie powinno zamykać swojej rzeki. Gąsiorowski podkreślał także pozapraw-

ne aspekty wolności żeglugi, a zwłaszcza dobrodziejstwa rozwoju handlu dla 

mieszkańców państw nadrzecznych. Wyrażał przekonanie, jak się okazało zbyt 

optymistyczne, że w przyszłości narodowe rzeki również będą objęte prawem 

wolności żeglugi, które stanie się powszechnie uznaną i obowiązującą normą 

prawa międzynarodowego. Uważał, że pierwszy krok w tym kierunku stanowił 

protokół dodatkowy konwencji barcelońskiej. Powoływał się także na przykład 

niektórych państw Ameryki Łacińskiej, które otworzyły swe rzeki dla żeglugi 

międzynarodowej (Boliwia i Ekwador w 1853 r., Peru w 1868 r.)
41

.  

Praca Mirosława Gąsiorowskiego jest pełna optymizmu i kończy się na-

stępującym stwierdzeniem:  
 

Celem prawa narodów to pojednanie dążeń poszczególnych ludów z dążeniami 

całej ludzkości, to twórcze, harmonijne współdziałanie, a nie ustawiczna, niszczą-

ca walka42. 
 

 
 

 

                                                 
40 Tamże, s. 86–90. 
41 Tamże, s. 99–100, 102–103, 106–108.  
42 Tamże, s. 108. 
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Zakończenie 

Poglądy Mirosława Gąsiorowskiego zostały poddane negatywnej weryfi-

kacji na skutek wydarzeń zachodzących w Europie w okresie międzywojennym. 

Państwa nadbrzeżne zmierzały raczej do wzmocnienia narodowej kontroli nad 

rzekami, niż do ich bezwarunkowego otwarcia. Polska nie zgodziła się na pod-

danie swoich odcinków Warty i Noteci Międzynarodowej Komisji Odry, a tym 

samym na uznanie je za międzynarodowe, w obawie przed niemiecką domina-

cją. Nie ratyfikowała także konwencji barcelońskiej. Po drugiej wojnie świato-

wej zwyciężyło przekonanie o dominującej roli państw nadbrzeżnych w decy-

dowaniu o zakresie wolności żeglugi na rzekach międzynarodowych. Julian Ma-

kowski w swym „Podręczniku prawa międzynarodowego”, wydanym w 1948 r. 

pisze, iż:  
 

wolność żeglugi na rzekach międzynarodowych nie jest jakimś obowiązkiem 

apriorycznym, obciążającym ipso facto państwa przybrzeżne. Nie istnieje żadna 

norma międzynarodowego prawa zwyczajowego, któraby obowiązek taki na nie 

nakładała. Jeżeli jakaś droga wodna ma być umiędzynarodowiona, to musi to 

opierać się na zgodzie państw przybrzeżnych, oświadczonej wyraźnie w jakimś 

akcie międzynarodowym43.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
43 J. Makowski, Podręcznik prawa międzynarodowego, Warszawa 1948, s. 338. 
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Przemiany w Polsce w latach 1989–1990,  
w świetle wydawanych w Wielkiej Brytanii periodyków  

kół oddziałowych PSZ 
 

 
Warszawa w 1831 roku wzywała Naród, 

by bagnetami wywalczyć wolność. 

Dzisiaj, po stu pięćdziesięciu latach, 

bagnetów już nie trzeba, wystarczy 
kij i miotła” [podkr. TK]. 

(z czasopisma Koła Żołnierzy 12 Pułku 

Ułanów Podolskich, marzec 1990 r.)
1
 

 

ydarzenia z lat 1989–1990, które określiły obecny kształt Polski, 

były z dużą uwagą śledzone przez polskie środowiska kombatanckie 

w Wielkiej Brytanii. Nie dziwi to zważywszy, że kraj i jego proble-

my zawsze stanowiły ważny punkt odniesienia wewnętrznych dyskusji emigracji 

niepodległościowej, oficjalnych dokumentów władz RP na uchodźstwie; znajdo-

wały też wyraz na łamach wydawanych przez emigrację publikacji. 

Niniejszy artykuł ma ukazać obraz Polski w latach 1989–1990, w tym 

dokonujących się w niej przemian, jaki wyłania się z wydawanych w Wielkiej 

Brytanii periodyków (komunikatów, biuletynów itp.) działających jeszcze 

wtedy kół oddziałowych PSZ. Jest to więc ilustracja stanu wiedzy, ale i opinii 

– oczekiwań, nadziei, a niekiedy też zawodów – znacznej części środowiska pol-

skich kombatantów, w newralgicznym okresie dziejów ich ojczystego kraju. 

Pole obserwacji jest interesujące ponieważ dotyczy pism organizacji na-

leżących do trzonu emigracji niepodległościowej, stanowiących przez dziesię-

ciolecia zaplecze polityczne i oparcie dla urzędu prezydenta RP oraz Rządu RP 

na uchodźstwie (abstrahujemy tu od – szeroko opisywanego w literaturze 

przedmiotu – zagadnienia wewnętrznych podziałów emigracji, w tym ruchu 

kombatanckiego, w latach 1954–1972).  

Przy analizie, w tym ocenie wartości poznawczych publikowanych ma-

teriałów, trzeba uwzględniać nie tylko kwestię dostępu redakcji periodyków do 

różnych typów informacji, tak z Polski, jak i z zagranicy, oraz wykazywanych 

przez redakcje preferencji tematycznych. Brać również trzeba pod uwagę  

– warunkowaną głównie kosztami – kwestię częstotliwości ukazywania się pe-

                                                 
1 Warszawianka, „Podolak: Komunikat Koła Żołnierzy 12 Pułku Ułanów Podolskich” 1990, nr 

114, s. 1.   
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riodyków (na ogół wychodziły one z częstotliwością jednego – kilku numerów 

rocznie; czasami rzadziej, niekiedy za to w znacznie większej niż zwykle objęto-

ści). Przy znacznej dynamice szybko po sobie następujących wydarzeń, w Pol-

sce w latach 1989–1990, musiało to rzutować na dobór i aktualność zamieszcza-

nych materiałów.  
 

Wprowadzenie 

Znaczne rozdrobnienie środowiska kombatantów PSZ w Wielkiej Bryta-

nii, w 1989 r. wyrażało się współistnieniem trzech głównych organizacji komba-

tanckich. Odpowiadało to zasadniczemu podziałowi PSZ na Wojska Lądowe, 

Polskie Siły Powietrzne (dalej: PSP) i Marynarkę Wojenną.  

Głównie na bazie najliczniejszych Wojsk Lądowych w 1945 r. powstała 

Samopomoc Wojska, która już w 1946 r. przyjęła nazwę Stowarzyszenia Pol-

skich Kombatantów (dalej: SPK). Znacznie mniej liczne od Wojsk Lądowych, 

PSP były reprezentowane przez Samopomoc Lotniczą (dalej: SL; od 1953 r. pod 

nazwą Stowarzyszenia Lotników Polskich). Spośród personelu – najmniej licz-

nej w PSZ – Polskiej Marynarki Wojennej wyłoniła się Samopomoc Marynarki 

Wojennej (dalej: SMW; od 1961 r. pod nazwą Stowarzyszenia Marynarki Wo-

jennej). Obok trzech głównych organizacji, odpowiadających podziałowi na trzy 

rodzaje broni, istniała osobna struktura kół oddziałowych wojsk lądowych PSZ, 

zespolonych w 1948 r. w ramach Sekretariatu Kół Oddziałowych (dalej: SKO). 

Podział Wojsk Lądowych w latach ich intensywnej rozbudowy (1939 

–1945), doprowadził do powstania dziesiątek jednostek różnych broni, tak pie-

choty, jak artylerii, czy broni pancernej. Część z utworzonych na Zachodzie 

oddziałów stanowiła kontynuację jednostek Armii II RP; niektóre były organi-

zowane od podstaw.  

Proces rozbudowy PSZ, zwłaszcza Wojsk Lądowych, do rozmiarów znacz-

nie przekraczających w 1945 r. 200 tys. osób, wpłynął na wykształcenie się, czę-

ściowo już w okresie wojny, ale głównie w pierwszych latach po 1945 r., dużej 

liczby kół oddziałowych (przejściowo było ich nawet około 130). Grupowały one 

początkowo żołnierzy, a po demobilizacji byłych żołnierzy PSZ – kombatantów. 

Kulminacja procesu tworzenia kół oddziałowych przypadła na lata 1948 i 1949. 

Zjawisko organizowania kół, a później też większych struktur (zwłaszcza związ-

ków dywizyjnych), znacznie nasiliło się w fazie przechodzenia byłych żołnierzy  

z obozów Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia (dalej: PKPR) do 

życia cywilnego. Okresem dużego rozrostu struktur podległych Sekretariatowi Kół 

Oddziałowych był zwłaszcza 1949 r. O ile w listopadzie 1948 r. w skład SKO 

wchodziło nieco ponad 90 kół (z 14 tys. członków), to w 1949 r. było już 114 kół 

(16 200 osób), w tym cztery związki dywizyjne: 1. DPanc., 3. Dywizji Strzelców 

Karpackich, 4. DP i 5. Kresowej Dywizji Piechoty (dalej: KDP). 

Wśród 114 kół oddziałowych z 1949 r. podział według rodzajów broni 

przedstawiał się następująco: 31 kół jednostek piechoty, 22 koła jednostek kawa-

lerii, 19 kół jednostek artylerii, 22 koła – innych broni i służb, 20 kół określa-
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nych, jako „specjalne”. Głównym centrum działania kół oddziałowych pozosta-

wał Londyn, gdzie swoje siedziby miało 77 kół (to jest ponad 2/3 całości)
2
. 

Ambicją dużej części kół oddziałowych było posiadanie własnego pisma 

– biuletynu, czy komunikatu. Pełniły one funkcje swoistych skrzynek kontakto-

wych, tym bardziej istotne, im bardziej rozproszone w terenie było środowisko 

macierzystej jednostki. W okresie konsolidacji struktur SKO, na przełomie lat 

1948 i 1949, swoje biuletyny wydawało 47 kół, na 114, tj. ok. 41 procent cało-

ści
3
. Z czasem pojawiały się nowe tytuły. Z kolei, bardzo często zaprzestawały 

wychodzenia periodyki tych środowisk kombatanckich, które ze względu na 

podeszły wiek członków i zmniejszenie ich liczby, ograniczały formy działalno-

ści (innym czynnikiem limitującym liczbę periodyków były koszty związane  

z ich publikacją). W okresie objętym ramami chronologicznymi tego artykułu, tj. 

w latach 1989–1990, liczba pism kół oddziałowych PSZ na terenie Wielkiej 

Brytanii nie przekraczała już zapewne 45–50. Poniższe treści oparte są o prze-

prowadzoną latem 2010 r. analizę zawartości blisko czterdziestu z nich, prze-

chowywanych w, najbardziej kompletnych pod tym względem, zbiorach biblio-

tecznych Studium Polski Podziemnej w Londynie.  
 

Nadzieje i obawy – do wyborów w czerwcu 1989 r.  

Punktem wyjścia analizy stosunku środowisk kombatanckich do przemian 

w kraju, wyrażonego przez periodyki kół oddziałowych, jest poniższa ocena 

sytuacji w Polsce u progu 1989 r. Pochodzi ona z przemówienia prezydenta Ka-

zimierza Sabbata, wygłoszonego na spotkaniu noworocznym na „Zamku”, tj.  

w siedzibie prezydenta RP w Londynie, 1 stycznia 1989 r.  
 

Fala strajków w Polsce w ubiegłym roku [tj. 1988] – mówił prezydent – zakoń-

czyła się obietnicą Kiszczaka4 konferencji »okrągłego stołu« między przedstawi-

cielami »Solidarności« oraz władzy komunistycznej. Dotychczas nie doszło do tej 

konferencji.  
 

W dalszej części przemówienia znalazły się słowa, świadczące o trakto-

waniu z daleko posuniętą rezerwą, według oceny prezydenta warunkowanych 

taktyką, obietnic ze strony władz komunistycznych:  
 

Partia komunistyczna [tj. PZPR] z władzy, i to pełnej władzy, pod groźbą samo-

zniszczenia, nie zrezygnuje. Żadnych porozumień nie dotrzyma. Wszelkie układy 

są tylko manewrem w okresie słabości, manewrem, którego nie traktuje się po-

ważnie, tak jak to pokazało przekreślenie jednostronne Porozumienia Gdańskiego 

z 1981 roku. Z drugiej strony, nawet taka próba naruszenia monopolu Partii może 

mieć znaczenie. Będzie świadczyć o osłabieniu władzy Partii.  
 

                                                 
2 T. Kondracki, Polskie organizacje kombatanckie w Wielkiej Brytanii w latach 1945–1948, War-

szawa 2007, s. 447–454.  
3 Z.E., Zjazd przedstawicieli kół oddziałowych w Londynie, „Dziewiątak (Koła 9 Pułku Ułanów 

Małopolskich)” 1949, nr 25, s. 9.  
4 Gen. Czesław Kiszczak był ministrem spraw wewnętrznych i bliskim współpracownikiem gen. 

Wojciecha Jaruzelskiego.  
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W końcowej części przemówienia prezydent odniósł się do roli (także po-

litycznej) działających na Zachodzie polskich organizacji kombatanckich:  
 

Nie wybieraliśmy emigracji. Wybieraliśmy walkę o wolność kraju… Rozproszeni 

w wielu krajach poczuwamy się do dawnej wspólnoty. Na takim fundamencie 

opiera się struktura legalnych władz konstytucyjnych na uchodźstwie. Takie za-

plecze daje władzom legalnym siłę, znaczenie i możność dotarcia do wszystkich 

ośrodków polskich w świecie. To zaplecze, zorganizowane w związkach komba-

tanckich, ze Stowarzyszeniem Polskich Kombatantów na czele, a także w licz-

nych organizacjach ogólnoemigracyjnych, i organizacjach terenowych, zapewnia 

zgodność i skuteczność działania w obronie sprawy Polski w świecie5. 
 

Co najmniej dwa periodyki kół oddziałowych odnotowały – podobne w to-

nie – „Oświadczenie Rządu RP na Uchodźstwie w sprawie łączności z Krajem”,  

z 19 grudnia 1988 r., w którym zalecano zwiększenie czujności wobec zagrożenia 

ze strony reżimu komunistycznego w Polsce dla postawy ideowej uchodźstwa
6
. 

Środowiska kombatanckie w Wielkiej Brytanii żyły w tych miesiącach 

1989 r. ostrożnymi nadziejami na zmiany polityczne w Polsce. Jednak zmiany te 

przez wielu oczekiwane były raczej w perspektywie lat niż miesięcy. Zdaje się  

o tym świadczyć pożegnalny list ppłk. dr. Kornela Krzeczunowicza (zmarłego  

3 grudnia 1988 r. w Londynie), zamieszczony w kwietniowym numerze „Ko-

munikatu…” Koła 8 Pułku Ułanów:  
 

Da Bóg, nadejdzie chwila, gdy [Koło 8 PU] będzie mogło połączyć się ze znacz-

nie liczniejszym Kołem w Kraju w jedną całość, aby utworzyć jednolitą organiza-

cję kontynuującą naszą wielką historię – najstarszego Pułku Polskiej Kawalerii. 

Życzę Wam z całego serca dożyć tego wielkiego dnia7. 
 

List ppłk. dr. K. Krzeczunowicza potwierdzał liczebność i aktywność śro-

dowiska kombatanckiego w Polsce, co ważne – utrzymującego stałą łączność  

z kolegami na obczyźnie (korespondencyjną i osobistą). Prasa kombatancka 

wydawana w Londynie informowała o nasilającym się fermencie wewnętrznym 

                                                 
5 Tekst przemówienia prezydenta Rzeczypospolitej wygłoszonego na spotkaniu noworocznym  

w siedzibie Prezydenta Rzeczypospolitej w Londynie 1-go stycznia 1989 r.; Dziennik Ustaw 

Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: Dz.U.R.P.) 1989, nr 1, s. 17–20. Nadziejom na zmiany politycz-

ne w Polsce i Europie pod koniec 1988 r. dawał wyraz również rząd RP: „Imperium zła – jak 

określił Rosję Sowiecką prezydent USA Ronald Reagan – imperium łagrów, terroru i kłamstwa  

– musi się rozpaść. Na ten dzień Polacy czekają niecierpliwie” (Oświadczenie Rządu Rzeczypospoli-

tej w rocznicę najazdu wojsk sowieckich w dn. 17 września 1939 r., Dz.U.R.P. 1988, nr 4, s. 44). 
6 „Władze te [komunistyczne w PRL] w ich ofensywie na niepodległościową postawę Polaków  

w Kraju i na obczyźnie używają obecnie psychologicznych środków działania, nie wyłączając 

jednak możliwości zastosowania w Kraju terroru fizycznego. Na co dzień posługują się prawie że 

prawdą, prawie że ugodowością. Ucisk materialny usiłują osłonic mirażem dobrobytu za cenę 

uległości. Taktyka ta, podbudowana pozą patriotyzmu oraz rzekomą skruchą za »błędy i wypacze-

nia przeszłości«, może wywołać zamieszanie pojęć i wrażenie jakichś zasadniczych zmian ustro-

jowych”; Oświadczenie Rządu RP na Uchodźstwie w sprawie łączności z Krajem, „Ułan Poznań-

ski: Biuletyn Informacyjny Koła 15 Pułku Ułanów Poznańskich im. Generała Władysława Ander-

sa” 1989, nr 1/111, s. 39.    
7 „Komunikat. Koło 8 Pułku Ułanów ks. J. Poniatowskiego” 1989, nr 147, s. 4–5. Ppłk dr  

K. Krzeczunowicz (1894–1988) dowodził 8. pułkiem ułanów w kampanii 1920 r.  



Przemiany w Polsce w latach 1989–1990… 255 

w krajowym Związku Bojowników o Wolność i Demokrację (dalej: ZBoWiD), 

którego istotną przyczyną było funkcjonowanie w łonie Związku popieranego 

przez władze środowiska tzw. „utrwalaczy władzy ludowej”. W biuletynie 

Związku Lwowskich Kadetów z maja 1989 r. informowano o głosach 2 byłych 

kadetów, mieszkających w kraju, którzy solidaryzowali się z oświadczeniem 21 

innych kombatantów, domagających się oczyszczenia szeregów ZBoWiD  

z „elementów, które w latach 1945–1954 uczestniczyły w represjach wobec żoł-

nierzy WP [Wojska Polskiego], AK [Armii Krajowej], BCH [Batalionów Chłop-

skich], LWP [Ludowego Wojska Polskiego] i mają ręce zbrukane krwią bratnią”
8
. 

Uwagę środowisk kombatanckich w Wielkiej Brytanii zwracały w tym 

okresie natarczywe, pojednawcze gesty ze strony władz PRL skierowane do 

emigracji. „Obecnie jesteśmy świadkami szczególnie natarczywej akcji komuni-

stów, którzy starają się dotrzeć indywidualnie do osób zajmujących w życiu 

emigracji niepodległościowej poczesne stanowiska” – głosił tekst uchwały Rady 

Organizacji Kombatanckich z 31 marca 1989 r. Zarazem zwracano uwagę na 

akcję propagandową władz PRL, polegającą na oferowaniu emigracji ułatwień 

wizowych i finansowych „jako zachętę do wzięcia udziału w organizowanych  

w Kraju obchodach. Przestrzegamy przed tą akcją, która również – a może 

zwłaszcza – obliczona jest na rozbicie szeregów żołnierskiej emigracji niepodle-

głościowej” – pisano w uchwale
9
. 

Sygnalizowane wyżej gesty pod adresem kombatantów mieszkających na 

Zachodzie ze strony władz PRL (nasilone pod koniec lat 80.) sprawiły, że część 

z nich – nawet należących do organizacji o antykomunistycznym obliczu – da-

wała się skusić do brania udziału w firmowanych przez władze PRL uroczysto-

ściach, przyjmowania odznaczeń itp. W środowiskach kombatanckich w Wiel-

kiej Brytanii znana była m.in. sprawa niektórych członków SMW z koła w Ply-

mouth, którzy za uporczywe utrzymywanie kontaktów z przedstawicielstwami 

PRL zostali w październiku 1988 r. zawieszeni w prawach członków. Konflikt 

wokół tej sprawy – zaogniany ze strony koła Plymouth – spowodował, w marcu 

1989 r., rozwiązanie tej placówki SMW przez Zarząd Główny Stowarzyszenia
10

. 

Dla Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii – i mających dostęp do 

pism kombatanckich – szczególnie ciekawe były informacje na temat sytuacji  

w kraju i to nie tylko politycznej, ale również na temat warunków życia, spraw 

                                                 
8 „Związek Lwowskich Kadetów Marszałka Józefa Piłsudskiego. Łobzów – Lwów – Modlin  

– Chełmno – Rawicz” 1989, nr. 64, s. 5. Według wiedzy wydawców biuletynu, w protestach prze-

ciwko obecności w ZBoWiD środowiska „utrwalaczy władzy ludowej” najbardziej aktywni byli 

dawni kadeci oraz żołnierze różnych zgrupowań Kedywu AK; tamże. Na podstawie rozległych 

badań środowiska kombatanckiego w Polsce w latach 80. XX w., realizowanych przez piszącego 

te słowa, można potwierdzić, że najbardziej aktywne w kontestacji oficjalnego ruchu kombatanc-

kiego (ZBoWiD) było – ze względu na postawę ideową i, co ważne, liczebność – krajowe środo-

wisko Armii Krajowej. 
9 Postawa organizacji żołnierskiej wobec nowej ofensywy reżimu, „Komunikat. Koło Kobiet Żoł-

nierzy PSZ” 1990, nr 1/90, s. 4–5. 
10 Patrz: T. Kondracki, Stowarzyszenie Marynarki Wojennej 1945–1992, Gdynia 2003, s. 191–196.  
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gospodarczych, kulturalnych itp. Redakcje periodyków oddziałowych korzystały 

w tym zakresie z informacji przesyłanych przez kolegów i koleżanki – komba-

tantów mieszkających w Polsce, względnie osoby z Zachodu goszczące nad 

Wisłą. Przykładowo, w pierwszym, półrocznym numerze „Komunikatu…” Koła  

10. Pułku Huzarów, z 1989 r., Stefan Brykczyński dzielił się wrażeniami z poby-

tu w PRL w newralgicznym okresie poprzedzającym wybory z czerwca 1989 r. 

Korespondent, będąc wnikliwym obserwatorem, szeroko i skrupulatnie opisał 

realia krajowe, poczynając od podróży samolotem „Lot-u” i wyglądu lotniska na 

warszawskim Okęciu. W relacji – poza nielicznymi jaśniejszymi punktami  

– dominuje obraz niskiego poziomu życia zwykłych obywateli i panującego 

powszechnie niedostatku i bałaganu. Uwagę zwracają obserwacje dotyczące 

sfery politycznej. Autor korespondencji zauważył, iż:  
 

w ciągu ostatniego roku rząd PRL poszedł na duże ustępstwa w dziedzinie wolności 

osobistej. Pisarze emigracyjni publikują w kraju swe książki. Z punktu widzenia pa-

triotyzmu są to czyny wątpliwej wartości, gdyż stanowią wodę na młyn reżimu. 

Temu ostatniemu zależy przecież na zamazywaniu granicy między reżimem a emi-

gracją. To samo stosuje się do nieszczęsnych wywiadów udzielanych przez naszych 

prominentów emigracyjnych korespondentom komunistycznej prasy11.  
 

Innym przejawem „odwilży” miało być powstanie – szerzej wzmianko-

wanej – „Pomarańczowej alternatywy”, założonej przez studentów we Wrocła-

wiu („Chodzi o walkę z reżimem, polegającą na jego ośmieszaniu”). S. Bryk-

czyński opisywał wręczanie kwiatów funkcjonariuszom ZOMO („co ich wpra-

wia we wściekłość”), a także opis – zapewne zasłyszany – zainscenizowanego 

przez „Pomarańczową alternatywę” szturmu na Pałac Zimowy w Piotrogrodzie  

z 1917 r.
12

. O ile część informacji korespondent czerpał z informacji uzyskanych 

od innych, to sam w marcu 1989 r. uczestniczył w publicznym zebraniu w pod-

ziemiach klasztoru przy ul. Żytniej w Warszawie, z udziałem przywódców opo-

zycji („słyszałem Geremka, Strzembosza, Bratkowskiego, Maję Komorowską  

i kilku innych świetnych mówców”).  
 

Ogólnie trzeba mieć na uwadze – pisał w zakończeniu – że przywódcy reżi-

mu są doświadczonymi i sprytnymi politykami, oraz że obecna »odwilż« jest co-

faniem się do tyłu, aby jeszcze lepiej uderzyć później. Opinie w Kraju są podzie-

lone, ale na ogół wyczuwa się, że ustępstwa reżimu, a przede wszystkim Sowie-

tów, poszły jednak za daleko, aby mógł powrócić stan sprzed kilku lat13. 
 

W maju 1989 r. pod Monte Cassino odbyły się tradycyjne, coroczne ob-

chody historycznej bitwy 2. Korpusu. Szeroko obchody relacjonował biuletyn 

informacyjny Koła 15. Pułku Ułanów Poznańskich (w czasie wojny pułk wcho-

                                                 
11 S. Brykczyński, Wrażenia z pobytu w PRL, „Huzar: Komunikat Koła 10-go Pułku Huzarów” 

1989, t. 2, nr 5, s. 91–92.  
12 „Studenci przebrani byli m.in. za Lenina, Trockiego i… Katarzynę Wielką. Po aresztowaniu 

»Katarzyna Wielka« zeznawała dane personalne, podając swe imię Katarzyna, a nazwisko Wielka 

i dopiero podając datę urodzenia w osiemnastym wieku, [dopiero wtedy] urzędnik milicji zorien-

tował się, że z niego zakpili”; tamże, s. 92.    
13 Tamże.  
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dził w skład 5. KDP 2. Korpusu). W drukowanym w biuletynie przesłaniu skie-

rowanym do kombatantów, gen. Klemens Rudnicki podkreślał:  
 

Doczekaliśmy się zwycięstwa nad swastyką, ale problem o który walczyliśmy, nie 

został rozwiązany. Polska nie jest jeszcze wolna – walka trwa – prowadzi ją dzi-

siaj naród polski. O tym musimy pamiętać14.  
 

W drukowanych w tymże numerze „Refleksjach montekasyńskich” An-

drzej Grochowski, opisując spotkanie pod Monte Cassino z towarzyszami broni 

– weteranami 4. Dywizji Indyjskiej, porównał ich sytuację polityczną z sytuacją 

polskich uchodźców – kombatantów spod Monte Cassino:  
 

teraz mają [weterani 4 Dywizji Indyjskiej] Indie dla hindusów, a Pakistan dla mu-

zułmanów. My Polacy straciliśmy całe Kresy, skąd większość żołnierzy  

2 Korpusu pochodziła, a do wolnej Polski też nam jeszcze daleko [podkr. – TK]15. 
 

Symbolem nowych czasów stała się swoboda w głoszeniu, także w me-

diach, prawdy o zbrodni katyńskiej. Pierwsze oznaki otwarcia w tym zakresie 

notowano w Polsce już w 1988 r., jednak 1989 r. przyniósł w tym zakresie dale-

ko idący postęp. Informowały o tym pisma kombatanckie w Wielkiej Brytanii. 

Przykładowo, czasopismo „Ku wolnej Polsce” (środowiska Samodzielnej Bry-

gady Strzelców Karpackich) donosiło o wyjeździe, w kwietniu 1989 r., „pierw-

szej grupy polskich rodzin do Katynia, na groby swoich najbliższych”
16

. Wiele 

dalszych informacji na ten temat przyniosły niektóre pisma oddziałowe już  

w 1990 r.
17

. 
 

W atmosferze zmian – od czerwca do grudnia 1989 r. 

Mimo zaawansowanych poszukiwań w periodykach kół oddziałowych  

z obszaru Wielkiej Brytanii, nie udało się odnaleźć żadnych relacji z przebiegu 

wyborów do Sejmu (zwanego kontraktowym) i Senatu w czerwcu 1989 r. Nie 

brak natomiast w analizowanych periodykach refleksji na temat następstw wy-

borów – głównie nastrojów radości z następujących zmian, powstania rządu 

Tadeusza Mazowieckiego (12 września 1989 r.), czy sytuacji gospodarczej  

i poziomu życia w dobie radykalnych reform gospodarczych. Tu również, jak  

i poprzednio, najwięcej informacji pochodziło od korespondentów – kombatan-

tów mieszkających w Polsce. 

                                                 
14 „Biuletyn Informacyjny Koła 15 Pułku Ułanów Poznańskich im. Generała Władysława Ander-

sa” 1989, nr 3/113, s. 9.    
15 Tamże, s. 13.  
16 W katyńskim lesie…, „Ku Wolnej Polsce: Czasopismo Związku b. Żołnierzy SBSK »Tobruk-

czycy«”, 1990, nr 87 (505), s. 71. 
17 Patrz: informacje na temat zbiórki na pomnik w Katyniu, przekazania przez Michaiła Gorba-

czowa na ręce W. Jaruzelskiego dokumentów zbrodni oraz na temat żądania Stowarzyszenia Ro-

dzin Ofiar Katynia umożliwienia stronie polskiej udziału w ekshumacji z dołów śmierci pod Char-

kowem; Wiadomości z Polski, „Rzeczpospolita Podchorążacka” 1990, nr 40, s. 24. Ekshumacje  

w Piatichatkach pod Charkowem na Ukrainie przeprowadzono w lipcu i sierpniu 1991 r.   
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„Dla mnie i dla mili[onów] Polaków dzień 4 czer[wca] 1989 r. był jednym 

z najpiękniejszych dni w życiu” – pisał krajowy korespondent „Komunikatu 

Koła 24 Pułku Ułanów”.  
 

Poczułem się wolnym obywatelem w wolnym kraju. Gospodarczo jesteśmy wiele 

lat wstecz za Europą zach[odnią], ale mamy wielu młodych ludzi, pełnych zapału, 

zdolnych do przezwyciężenia tych 40 lat zastoju18.  
 

W podobnym tonie utrzymany był list Ireny Fornalczyk nadesłany do re-

dakcji „Komunikatu Koła Kobiet Żołnierzy PSZ”:  
 

U nas »Cud nad Wisłą« – mamy nowy Rząd z mądrym, kochanym Premierem. 

Ciężko w tej chwili, za wiele wziął na swoje barki, ale wytrwamy. Matka nasza 

Częstochowska czuwa nad nami. Teraz swobodnie oddychamy i żadną siłą nie 

damy się. Twardo stoimy na posterunku naszej Solidarności. Nasz Lech Wałęsa 

ma uznanie w całym świecie i to raduje nasze serca, chociaż biedni, ale dumni je-

steśmy. Chciałabym jeszcze dożyć, aby zobaczyć zupełny koniec komunizmu19.  
 

„Cieszymy się, że mamy Premiera katolika. Rząd niekomunistyczny”  

– pisała inna korespondentka „Komunikatu…”
20

. 

Korespondenci krajowi dostrzegali też zjawiska składające się na deko-

munizację w zewnętrznej sferze symboli – „co parę dni pokazują w TV, jak to 

jest, że do niedawna czczone przez komunistów pomniki Stalina [?], Lenina, 

Dzierżyńskiego, Bieruta i innych czerwonych oprawców, znienawidzonych 

przez naród polski – dziś z wielką przyjemnością ogląda się, jak te olbrzymie 

postacie z wielkim łomotem spadają z piedestałów i rozsypują się w ogromną 

kupę gruzów”
21

. 

Obok wydarzeń krajowych odbieranych pozytywnie, nowe czasy przynio-

sły również zjawiska negatywne. I one również – zwłaszcza uwolnienie cen  

i postępująca drożyzna – znajdowały odbicie w pismach kół oddziałowych. Wy-

nikało to głównie stąd, że większość odbiorców i korespondentów periodyków 

środowisk kombatanckich, u progu lat 90. XX w., stanowili w Polsce ludzie  

w podeszłym wieku, najczęściej emeryci i renciści, często schorowani. To dlate-

go znaczna (a często większa) część pomocy polskich kombatantów z Zachodu 

kierowana była do kraju
22

. „Nasze skoki cen (codziennie) doprowadzają niektó-

rych do rozstroju nerwowego – pisała jedna z krajowych korespondentek pisma 

środowiska kobiet-żołnierzy PSZ. – Prawdę mówiąc, to ci najbiedniejsi, o naj-

niższych emeryturach, mają rzeczywiście ciężkie życie”
23

. „Gdyby nie te galo-

                                                 
18 Echa z „nowej” Polski, „Komunikat. Koło 24 P[ułku] Ułanów” 1989–1990, nr 122, s. 23.  
19 „Komunikat. Koło Kobiet Żołnierzy PSZ” 1990, nr 1/90, s. 100–101.  
20 Tamże, s. 101.  
21 Tamże, s. 103–104. Autorka korespondencji (w podpisie: Wita) zapewne nawiązywała do de-

montażu (zburzenia) pomnika Feliksa Dzierżyńskiego w Warszawie, 16 listopada 1989 r.  
22 Patrz: T. Kondracki, Fundusz Pomocy Wdowom, Sierotom i Inwalidom 5 K[resowej] D[ywizji] 

P[iechoty], passim (w druku, w przygotowanej monografii 5 KDP, red. A. Suchcitz).   
23 „Komunikat. Koło Kobiet Żołnierzy PSZ” 1990, nr 1/90, s. 101–102.  
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pujące ceny w górę z dnia na dzień – byłoby łatwiej ten cały ciężar znieść”  

– pisała inna kombatantka z Polski
24

.  

Zauważane były też inne niekorzystne zjawiska, jak rozluźnienie dyscypli-

ny pracy, przez niektórych korespondentów wiązane z przemianami. „Komuni-

kat...” nr 120 wysłany z datą 25 maja 1989 [roku] dotarł do mnie w Polsce dopiero 

6 września 1989 r., a zatem [szedł] całe 3 miesiące i 12 dni – narzekał korespon-

dent „Komunikatu Koła 24. Pułku Ułanów”. – Zmiany 4 czerwca [19]89 [tj. wy-

bory] wpłynęły na opóźnienie jego doręczenia…”
25

. 

Jednym z widocznych efektów zmian politycznych w Polsce, było otwarcie 

się Wojska Polskiego (dalej: WP) w kraju na środowiska kombatanckie na Zacho-

dzie, w tym zwłaszcza w Wielkiej Brytanii. Zjawiska składające się na ten proces 

były odnotowywane – niekiedy krytycznie – przez pisma kół oddziałowych. Przy-

czyną zdarzających się napięć były upamiętnienia, a zwłaszcza nadawanie tradycji 

jednostek PSZ jednostkom WP, ale bez koniecznej konsultacji z zainteresowany-

mi środowiskami kombatanckimi. „W Belgii pojawiła się ulotka z PRL, [a] w niej 

długa lista odznaczeń nadanych przez Senat ludziom na Zachodzie (uchwała  

z kwietnia [1989 r.]) – mówiono na, relacjonowanym w komunikacie, zebraniu 

Zarządu Głównego Związku Kół 1. Dywizji Pancernej, 8 grudnia 1989 r. – Histo-

ryczne nazwy i tradycje WP (Ułani Karpaccy) są przejmowane przez oddziały  

w Polsce. Wszystkie miały miejsce bez konsultacji z naszymi prawowitymi 

władzami” [podkr. – TK]
26

. Kontrowersje z tym związane ciągnęły się jeszcze  

w 1990 r., a w niektórych przypadkach nawet i później. 

Nie wszystkie kontakty na linii WP – kombatanci na Zachodzie przebie-

gały w atmosferze konfliktu. W 1989 r., najczęściej po raz pierwszy, wielu 

kombatantów z Zachodu przejechało do Polski na uroczystości zorganizowane 

przez wojsko. Taki charakter miał, obszernie relacjonowany w biuletynie Koła 

Ułanów Wielkopolskich, pobyt kombatantów – kawalerzystów z kraju i z zagra-

nicy w kuźni kadr jazdy II RP w Grudziądzu. Pobyt, 10 września 1989 r. – jak  

o tym świadczy relacja – zapisał się w pamięci uczestnika Jana Estkowskiego: 
 

Choć miasto [Grudziądz] przy swoim rozroście pochłonęło już teren naszego 

C[centrum] W[yszkolenia] K[awalerii], to jednak nasze koszary stoją, żyją, zosta-

ło też kawał »Sahary« [tj. największego placu ćwiczeń]… Za bramą w otoczeniu 

wielu oficerów umundurowanych »na wysoki połysk«, d-ca jednostki płk [An-

drzej] Skoracki kilkoma serdecznymi zdaniami wita wychowanków S[zkoły] 

P[odchorążych] Kaw[alerii] i zaprasza na żołnierski obiad w naszym kasynie pod-

chorążackim. Po obiedzie następuje odsłonięcie głazu pamiątkowego… [z napi-

                                                 
24 Tamże, s. 104. Komunikat środowiska żołnierzy 12 Pułku Ułanów Podolskich informował,  

w liście rtm. Leona Będkowskiego, z grudnia 1989 r., o inicjatywie ministra pracy i opieki spo-

łecznej w rządzie T. Mazowieckiego, Jacka Kuronia, stworzenia „w tym trudnym okresie” sieci 

„kuchni dożywiających”. Redakcja komunikatu informowała czytelników o finansowym wsparciu 

tej akcji przez Koło 12 PUP w Londynie; „Podolak: Komunikat Koła Żołnierzy 12 Pułku Ułanów 

Podolskich” 1990, nr 114, s. 18. 
25 Echa z „nowej” Polski, „Komunikat. Koło 24 P[ułku] Ułanów” 1989–1990, nr 122, s. 23 
26 Zebranie Zarządu Głównego Związku, „Związek Kół 1 Dywizji Pancernej: Komunikat Informa-

cyjny” 1989, nr 136, s. 1.   
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sem:] W tych koszarach w latach 1920–1939 mieściła się Szkoła Podchorążych 

Kawalerii, którą ukończyło 1061 oficerów służby stałej. Wychowankowie tej 

szkoły zgodnie z żołnierską przysięgą poświęcili swe siły i życie na wszystkich 

frontach walki w latach 1939–45 – Wrzesień 1989. Wychowankowie27.  
 

Jak odnotowano w relacji, podczas kończącego zjazd koleżeńskiego ze-

brania w Warszawie, podjęto m.in. uchwałę o wystąpienie do władz z wnio-

skiem w sprawie przywrócenia godłu państwowemu, Białemu Orłowi, korony
28

.  

Swój powód do satysfakcji mieli też w 1989 r. kombatanci 1 Dywizji 

Pancernej (dalej: DPanc.) gen. Stanisława Maczka. „Komunikat…” informacyj-

ny tego środowiska zawiadamiał jesienią 1989 r. o idei budowy w Warszawie 

pomnika Dywizji. Jak podkreślał, w liście do kolegów-kombatantów, prezes 

Związku Kół 1. DPanc. Witold A. Deimel:  
 

Późna data budowy i odsłonięcia mówi sama za siebie i będzie zawsze miała swo-

ją niedwuznaczną wymowę. Pomysł budowy pomnika [1 DPanc. w Warszawie] 

jest tym bardziej chwalebny, że w niedawno wydanym Albumie Pomników  

1 Dywizji Pancernej, miejsce Polski świeci rażąco białą plamą29.  
 

Prezes środowiska żołnierzy 1. DPanc. nie omieszkał przypomnieć, że do-

tychczas „w Polsce Ludowej panowała na ten temat [dokonań Dywizji] nie tylko 

bolesna cisza i pustka, ale również fałszowanie i zakłamywanie historii.”
30

. List 

kończyło wezwanie Związku Kół 1. DPanc. i żołnierzy Dywizji do „moralnego  

i materialnego poparcia budowy Pomnika”
31

. 

Fundamentem wiedzy o sytuacji w Polsce pozostawały listy i kontakty 

osobiste z kolegami – kombatantami mieszkającymi w Polsce. Dlatego stałym 

punktem uwagi pozostawała sytuacja krajowego ruchu kombatanckiego. W tej 

dziedzinie obserwowano charakterystyczną ewolucję, zmierzającą w kierunku 

ograniczenia roli ZBoWiD-u, krytykowanego za niedawną służalczość wobec 

władz komunistycznych. Dlatego z satysfakcją notowano tworzenie nowych 

struktur ruchu kombatanckiego. „ZBoWiD na ostatnich nogach – informował 

swoich czytelników „Komunikat…” Związku Kół 1 DPanc. – Powstało Stowa-

rzyszenie Polskich Kombatantów [krajowe], współpracujące z Londynem. 

Większość członków [pochodzi] z AK”
32

. 

                                                 
27 J. Estkowski, Sprawozdanie ze Zjazdu Absolwentów XVI i XVII Promocji S.P.Kaw. w Grudziądzu, 

„Ułan Wielkopolski: Biuletyn Informacyjny Koła Ułanów Wielkopolskich” 1989, nr 1/68; „Ułan 

Wielkopolski: Biuletyn Informacyjny Koła Ułanów Wielkopolskich” 1989–1990, nr 1/69, s. 23. 
28 Tamże, s. 24.  
29 „Związek Kół 1 Dywizji Pancernej: Komunikat Informacyjny” 1989, nr 135, s. 3. W.A. Deimel 

nawiązywał do wydanego po polsku i angielsku, bogato ilustrowanego, albumu „Pomniki Pierw-

szej Dywizji Pancernej / Monuments of the Polish Armoured Division”; „Pomniki i Pamiątki 

Wojenne na Szlaku Walk 1 Dywizji Pancernej / Monuments and War memoriale on the Battle-

fields of the Polish Armoured Division”, Londyn 1989, ss. 189.  
30 „Związek Kół 1 Dywizji Pancernej: Komunikat Informacyjny” 1989, nr 135, s. 3. 
31 Tamże. Rezultat wzmiankowanej w liście akcji zbiórkowej, Pomnik 1 Dywizji Pancernej, został 

odsłonięty w Warszawie (przy Placu Inwalidów) w 1995 r.   
32 Zebranie Zarządu Głównego Związku, „Związek Kół 1 Dywizji Pancernej: Komunikat Informa-

cyjny” 1989, nr 136, s. 2. „Rzeczpospolita Podchorążacka” informowała czytelników o zareje-
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Prasa kombatancka, jak zawsze od kilkudziesięciu lat, drukowała teksty 

oficjalnych wystąpień najwyższych władz RP na obczyźnie. Tak było również 

przy okazji – przypadającej 1 września 1939 r. – 50. rocznicy napaści niemiec-

kiej na Polskę (do której, jak podkreślano, 17 września 1939 r., doszła „niespo-

dziewana agresja ze Wschodu”). W orędziu prezydenta RP na uchodźstwie Ry-

szarda Kaczorowskiego – drukowanym m.in. przez czasopismo Związku Kar-

patczyków – znalazły się słowa, bardzo ostrożnie oceniające dotychczasowy 

kierunek przemian politycznych w Kraju:  
 

Naród zniewolony w wyniku tej wojny [II wś.] oczekuje dnia, kiedy sprawiedli-

wość dziejowa kierowana ręką Boga przywróci Polsce należne jej miejsce wśród 

narodów świata.  
 

W zakończeniu przesłania znalazło się wezwanie do weteranów walki  

o Polskę, i idących ich drogą nowych pokoleń Polaków, by nie szczędzili dal-

szych wysiłków „prowadzących do Polski wolnej, szczęśliwej i sprawiedliwej”
33

. 

Znacznie bardziej spontanicznie i otwarcie, bez cechującej postawę 

„Zamku” powściągliwości i wyczekiwania, wypowiadało się wielu szeregowych 

członków emigranckiej społeczności. Podczas „Opłatka” środowiska 12 Pułku 

Ułanów Podolskich – jak to zarejestrował oddziałowy „Komunikat…” – łamano 

się nadesłanym z Polski opłatkiem, składając sobie „wzajemne życzenia w na-

stroju ogólnej radości z dużych przemian w Kraju, na które czekaliśmy tyle 

lat…”. Podkreślano: „nasze pragnienia wreszcie się spełniają”
34

. To jedna z wie-

lu ocen dokonujących się przemian. Nie brakowało wszakże głosów krytycznie 

spoglądających na rzeczywistość Polski przełomu 1989/1990 r.  
       

Droga do Zamku Królewskiego 

Z końcem grudnia 1989 r., decyzją Sejmu kontraktowego, przywrócono  

w Polsce godło państwowe w postaci Orła Białego w koronie oraz, uświęconą 

wielusetletnią tradycją, nazwę Rzeczypospolitej Polskiej (niektórzy, najbardziej 

wnikliwi, przypominali, że taką samą nazwę nosił kraj po wojnie, do 1952 r., jak 

na urągowisko w okresie najbardziej represyjnej fazy polskiego stalinizmu, 

utożsamianej z postacią Bolesława Bieruta). 

W periodykach kombatanckich wątek ‘Orła Białego pojawiał się wielo-

krotnie i w różnych, niekiedy skrajnie przeciwstawnych, kontekstach. „Nasze 

starsze pokolenie – podkreślał autor artykułu zamieszczonego w piśmie środo-

wiska podchorążackiego – zżyło się z orłem w koronie w dzieciństwie i wcze-

                                                                                                                         
strowaniu w Warszawie, pod koniec 1989 r., Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kraju, do 

którego mogli wstąpić „wszyscy żołnierze, którzy walczyli o niepodległość Polski”; „Rzeczpospo-

lita Podchorążacka” 1990, nr 40, s.  26.     
33 Orędzie prezydenta Rzeczypospolitej [Ryszarda Kaczorowskiego] na dzień 1 września, „Goniec 

Karpacki: Czasopismo Związku Karpatczyków” 1989, nr 316, s. 4.   
34 Opłatek w Londynie, „Podolak: Komunikat Koła Żołnierzy 12 Pułku Ułanów Podolskich” 1990, 

nr 114, s. 2.   
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snej młodości”. Przypominał, że znak Orła w koronie towarzyszył żołnierzom  

II RP, PSZ i AK i był zawsze „niepisanym symbolem suwerenności państwowej”
35

. 

Zmiany dokonane m.in. w warstwie symboliki narodowej odnotował też 

w biuletynie Koła Ułanów Wielkopolskich Edward Wojciechowicz: 
 

Orzeł Biały w koronie znów unosi się nad Polską, jak 50 lat temu Polska znów 

nazywa się Rzeczpospolita Polska i znów będzie w pełni niepodległa! Jeszcze 

Polska nie zginęła i zginąć nie może!!!36. 
  

Z pism oddziałowych czytelnicy dowiadywali się też o „dekomunizacji”  

– zmianie nazw części ulic (i tak, przykładowo, korespondentka „Ułana Karpac-

kiego” z Koszalina informowała o zmianie nazwy ulicy Armii Czerwonej na 

ulicę Józefa Piłsudskiego oraz o zamiarze podjęcia starań dla nazwania jednej  

z ulic miasta imieniem Bohaterów Monte Cassino
37

. 

Na drugim biegunie znajdowały się – publikowane w periodykach kół od-

działowych – głosy wskazujące na niewystarczający zakres przemian dokona-

nych w kraju. Krytykę niektórych obserwatorów budziło pozostawanie u władzy 

osób zaangażowanych w dawne porządki. W tym świetle zmiany w zakresie 

symboliki i nazewnictwa sprawiały u części obserwatorów wrażenie działań 

pozornych, kosmetycznych. „PRL-u już nie ma. Rzeczpospolita Polska…! Orzeł 

przywdział koronę… Ale czemu nie tę samą, z krzyżem?” – zapytywał w czaso-

piśmie środowiska 15. Wileńskiego Batalionu Strzelców Edward W. Dzierżek. 

Autor wyrażał zawód z powodu braku perspektyw powrotu na dawne ziemie 

wschodnie II RP (większość żołnierzy 2. Korpusu, skąd wywodził się 15 WBS, 

pochodziła ze Wschodu):  
 

Naród jest ten sam. A ziemia…? – Okrojona ze wschodu… Gdzie jest ta kraina 

Mickiewiczów, Piłsudskich, ta „Ojczyzna moja”? Przed oczami pamięci staje 

wstęga błękitnego Niemna – jakże czarująca. Otoczona jest zielenią pól i lasów.  

A dalej – szara Wilia i to wielkie miasto z Ostrobramską Panią… A może pomy-

ślisz bracie o Lwowie i cmentarzu Orląt!... Wydaje się, że dla wielu nie ma po-

wrotu, bo teraźniejszość jest obcym zjawiskiem. Bramy domowe są zamknięte.  
 

Głęboką krytykę budził też – w opinii autora – układ sił politycznych  

w kraju.  
 

Premier wyszedł z woli narodu, a więc jest taki, jakiego dobra sprawa potrzebuje. 

Natomiast, kto jest jego przełożonym, kto jest głową państwa?!... Jak przedstawia 

się armia? Kto nią rządzi i kto dowodzi na różnych szczeblach? Jeżeli oddziały 

służby bezpieczeństwa zostały rozwiązane, to czy ich ciężar zdjęto ze społeczeń-

stwa, a groza recydywy znikła? Na te pytania i te wątpliwości tylko przyszłość 

może dać odpowiedź. Chcemy Polski wolnej i demokratycznej, której władze od-

                                                 
35 Orzeł, symbol narodowo-państwowy, znów w koronie, „Rzeczpospolita Podchorążacka” 1990, nr 40.   
36 E. Wojciechowicz, Polska – Ojczyzna ma!!, „Ułan Wielkopolski: Biuletyn Informacyjny Koła 

Ułanów Wielkopolskich” 1989–1990, nr 1/68; „Ułan Wielkopolski: Biuletyn Informacyjny Koła 

Ułanów Wielkopolskich” 1989–1990, nr 1/69, s. 11.  
37 „Ułan Karpacki: Miesięcznik Związku Ułanów Karpackich” 1990, t. 11, nr 112, s. 515. Obecnie 

w centrum Koszalina znajduje się Aleja Monte Cassino, dawniej Aleja Aleksandra Zawadzkiego 

(łącząca się z Aleją Armii Krajowej, dawniej Aleją Trzydziestolecia).     
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powiedzialne są przed narodem, całym narodem, a nie kliką – obojętnie jakiej 

barwy. Dotychczas sprawa nie jest przesądzona, na razie – w zawieszeniu38. 
 

„Biuletyn Informacyjny Koła 15. Pułku Ułanów Poznańskich” przedru-

kowywał – krytyczne wobec sytuacji w kraju – fragmenty z dyskusji na posie-

dzeniu emigracyjnego parlamentu – Rady Narodowej, 24 marca 1990 r.:  
 

PRL – przestało istnieć. Jest Rzeczypospolita z ukoronowanym orłem. Trzeba tyl-

ko dodać która? Radość i brawa. W pierwszym dniu roku, tu w Londynie na zam-

ku [tj. w siedzibie Prezydenta RP na uchodźstwie] polityczni emigranci walą  

w dłonie. Paru obecnych tam ludzi z kraju patrzy na siebie ze zdumieniem. Co się 

zmieniło? …Magdalenka39 – obrady przy okrągłym stole – »bez kantów« – jak 

mówi ulica. Co tam nam komuniści oddali? Oddali, czy otrzymali w darze? Za 

zgodą Solidarności, poza orłem w koronie i zmienionymi szyldami siedzą ci sami 

ludzie. W miejscach newralgicznych, jak pionki na szachownicy, ustawiono gene-

rałów i pułkowników. Generał Jaruzelski i jego wojsko. Mamy rząd Tadeusza 

Mazowieckiego. Mamy swoje 35% w sejmie, I mamy przecież naród polski, cią-

gle jeszcze głodny, czekający na to, by »góra przestała gadać i zajęła się oczysz-

czaniem dołów z nomenklatury«40.  
 

W końcu 1990 r., w piśmie Związku b. Żołnierzy Samodzielnej Brygady 

Strzelców Karpackich „Tobrukczycy”, przedrukowano list otwarty Polaka, biz-

nesmena z USA, skierowany do premiera T. Mazowieckiego. Autor listu wska-

zywał na brak istotnych zmian w polskich placówkach dyplomatycznych za 

Oceanem.  
 

Są tu ci sami ludzie, którzy prześcigali się w szykanowaniu Polonii, ludzie którzy 

gorliwie reprezentowali PRL w czasie stanu wojennego i po nim, ludzie którzy 

ubliżali Polonii i Polakom, zaciekli wrogowie »Solidarności«. Na Boga  

– kończył autor listu dramatycznym apelem – jakże ja sam, a za mną ca-

ła Polonia, a z nami amerykańscy biznesmeni, możemy mieć zaufanie do tych lu-

dzi, którzy bądź co bądź reprezentują Pański rząd!41. 
 

Biuletyny kombatanckie informowały społeczność emigracyjną o powro-

cie do Polski, po dziesiątkach lat spoczywania w obcej ziemi, prochów wybit-

nych przedstawicieli uchodźstwa. Jak podawało cytowane wyżej pismo „Ku 

Wolnej Polsce”, w czerwcu i sierpniu 1990 r. stało się tak ze szczątkami gen. 

                                                 
38 „W Marszu: Czasopismo – Koła i Funduszu 15 Wileńskiego Batalionu Strzelców »Wilków« im. 

Generała Władysława Andersa (15 P.P. »Wilków« w ZSRR)” 1990, nr 35/405, s. 16. Formalnie 

głową państwa od lipca 1989 r. do grudnia 1990 r. (do wyboru L. Wałęsy) był w Polsce W. Jaru-

zelski, wysoce krytycznie oceniany przez większość Polaków żyjących na emigracji. Ministrem 

obrony narodowej, w czasie z którego pochodzi analizowany tekst, był wywodzący się z kierow-

nictwa PZPR gen. Florian Siwicki. 
39 Rozmowy w Magdalence pod Warszawą, między władzami a opozycją, przygotowały grunt pod 

obrady „Okrągłego Stołu”.  
40 „Ułan Poznański: Biuletyn Informacyjny Koła 15 Pułku Ułanów Poznańskich im. Generała 

Władysława Andersa” 1990, nr 1/114, s. 30–31).  
41 List otwarty do premiera Mazowieckiego, „Ku Wolnej Polsce: Czasopismo Związku b. Żołnie-

rzy SBSK »Tobrukczycy«” 1990, nr 88 (506), s. 47.  
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Felicjana Sławoja-Składkowskiego i gen. Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego
42

. 

W sierpniu również pochowano w Polsce (na Cmentarzu Muzułmańskim przy 

ul. Tatarskiej w Warszawie) prochy wiernego żołnierza WP, z pochodzenia Aze-

ra – płk. Veli Bek Jedigara i jego żony, o czym czytelników poinformował ko-

munikat koła jego macierzystego 7. Pułku Ułanów Lubelskich
43

. 

W 1990 r., trwający od dłuższego czasu ferment w krajowym ruchu kom-

batanckim doprowadził do rozwiązania – na VII Kongresie – ZBoWiD-u i po-

wstania w jego miejsce Związku Kombatantów RP i b. Więźniów Politycznych. 

Jak informowano w piśmie „Ku wolnej Polsce”:  
 

W dyskusji pełnej goryczy mówiono [na kongresie] o przyznawaniu uprawnień 

kombatanckich osobom nieuprawnionym i o tym, że znalazły się w ZBoWiD-zie 

osoby splamione stalinowskimi zbrodniami. Domagano się weryfikacji, ale indy-

widualnej, a nie zbiorowej. Mówiono też o pojednaniu i współpracy z innymi or-

ganizacjami kombatanckimi, ale delegaci opuścili kongres tak samo poróżnieni, 

jak byli przed nim44. 
 

Periodyki kół oddziałowych nadal, również w 1990 r., szeroko informo-

wały o warunkach życia kolegów i koleżanek – kombatantów PSZ. Skłaniały do 

tego kontynuowane radykalne reformy gospodarcze, które najtrudniej znosili 

ludzie starzy i często schorowani, a tacy byli w tych latach kombatanci w kraju. 

Jeden z korespondentów czasopisma środowiska SBSK pisał: 
 

Emerytom ciężko się żyje, bo drożyzna okropna, ale co robić, musimy to prze-

trwać. Nasz premier Mazowiecki dobrze sobie radzi – są tam troszeczkę spory 

między nim a p. Wałęsą, ale to tylko na tle powolnych przemian w Kraju45.  
 

Inna korespondentka „Komunikatu Koła Kobiet Żołnierzy PSZ” w liście 

do Londynu narzekała, iż: 
 

Urynkowienie przyniosło nam okropną drożyznę. Ceny artykułów żywnościo-

wych wzrosły sześciokrotnie. Podwyżkami objęto prawie wszystko. Emeryci w tej 

chwili mają najgorzej – co dalej, nie wiem. Jedno jest pewne, że stresów przyby-

wa, żeby coś »zdobyć« nie kupić – sił ubywa, nerwica na pograniczu zawału i kac 

ze zmarnowanego życia46.  
 

Równie dramatyczny był wydźwięk dużej części listów nadsyłanych do 

redakcji „Komunikatu Koła 24. Pułku Ułanów”. Niektóre z nich wskazywały na 

utratę, w nowej, budującej demokrację Polsce, stabilności ekonomicznej.  
 

                                                 
42 Wracają do Kraju, „Ku Wolnej Polsce: Czasopismo Związku b. Żołnierzy SBSK »Tobrukczy-

cy«” 1990, nr 88 (506), s. 46.  
43 Pogrzeb płk. Veli Bek Jedigara i jego żony w Warszawie, „Komunikat Informacyjny Koła Żoł-

nierzy 7 Pułku Ułanów Lubelskich im. gen. K. Sosnkowskiego” 1990, nr 73, s. 13–14.  
44 VII Kongres Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, „Ku Wolnej Polsce: Czasopismo 

Związku b. Żołnierzy SBSK »Tobrukczycy«” 1990, nr 88 (506), s. 46.       
45 Piszą nam (Tadeusz Bąk, Gorlice), „Ku Wolnej Polsce: Czasopismo Związku b. Żołnierzy 

SBSK »Tobrukczycy«” 1990, nr 87 (505), s. 71.  
46 „Komunikat. Koło Kobiet Żołnierzy PSZ” 1990, nr 1/90, s. 102–103.  
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Przez długie lata mieliśmy pewność jutra, pewność że stać na skromne życie. Dziś 

mamy Najjaśniejszą Rzeczpospolitą z orzełkiem w koronie, mamy ceny podcią-

gnięte do cen światowych w dolarach, tylko zarobki pozostały polskie, a renty  

i emerytury na poziomie 3-go świata. Kto młody i sprawny ucieka na zachód,  

a dla reszty nędza. Przyszłość napawa nas zgrozą!47.  
 

Niektórzy korespondenci periodyków oddziałowych zwracali uwagę na 

uboczny efekt przemian – nasilenie przestępczości.  
 

Jesteśmy krajem wybitnie religijnym i co rusz mamy nowych świętych i błogo-

sławionych. Niestety, czyny naszych wiernych nie idą w parze z nakazami wiary 

– zawiść, kołtuństwo i chamstwo to pospolite przywary naszych rodaków. A teraz 

w dodatku szerzy się bandytyzm, a wszelkie akcje represyjne traktowane są jako 

godzenie w prawa człowieka i demokrację. Gwałtownie wzrosła liczba rozbojów  

i kradzieży, a siły porządkowe są bezradne48. 
 

Biuletyny organizacyjne kół oddziałowych w 1990 r. szeroko informowa-

ły o rozszerzaniu kontaktów pomiędzy WP w kraju a kombatantami polskimi na 

Zachodzie. Początek tego zjawiska wyznaczyły jeszcze w 1989 r. inicjatywy 

krajowe, zmierzające do nadania wybranym jednostkom WP tradycji zasłużo-

nych jednostek PSZ. Problem polegał na tym, że początkowo inicjatorzy akcji 

nie konsultowali swoich decyzji ze środowiskami kombatanckimi na Zachodzie. 

Szczególnie wymownego przykładu dostarcza – szeroko opisywana w wydawa-

nym w Londynie miesięczniku Związku Ułanów Karpackich (dalej: ZUK)  

– sprawa przejęcia tradycji Ułanów Karpackich przez 73. Pułk Czołgów Śred-

nich 5. Saskiej Dywizji Pancernej im. gen. Aleksandra Waszkiewicza (nr 111 

miesięcznika ZUK zawiera niemal kompletne dossier sprawy). 

Początek dał rozkaz ministra obrony narodowej (w rządzie T. Mazowiec-

kiego) – gen. F. Siwickiego, jeszcze z 2 sierpnia 1989 r., nakazujący 73. Pułkowi 

Czołgów Średnich w Gubinie „przyjąć w godne dziedzictwo i z honorem konty-

nuować bojowe tradycje Pułku Ułanów Karpackich (dalej: PUK) 2 Korpusu 

Polskiego”. Pułk miał odtąd nosić imię „Ułanów Karpackich”
49

. W następstwie 

wydania tego rozkazu, dowódca 73. Pułku Czołgów Średnich mjr dypl. Andrzej 

Lelewski zwrócił się z listem do kombatantów 3. Dywizji Strzelców Karpackich 

(w skład której wchodził PUK). W piśmie poinformował kombatantów o prze-

kazaniu jego jednostce przez ministra Siwickiego tradycji bojowych tego zasłu-

żonego pułku PSZ
50

. Reakcja środowiska kombatantów PUK w Wielkiej Bryta-

nii przybrała postać pisma wystosowanego do ministra gen. F. Siwickiego.  

W liście relacjonowano decyzje nadzwyczajnego zebrania Zarządu Związku 

Ułanów Karpackich, zwołanego na dzień 8 lutego 1990 r. w sprawie – jak to 

ujęto – „»przekazania« tradycji bojowych i »nadania« imienia Ułanów Karpac-

                                                 
47 Echa z „nowej” Polski, „Komunikat. Koło 24 P[ułku] Ułanów” 1989–1990, nr 122, s. 23.    
48 Tamże. 
49 Rozkaz ministra obrony narodowej Nr Pf 16/MON z dnia 2 sierpnia 1989 r., „Pancerniak: Ga-

zetka Żołnierska” 1989, nr 26; „Ułan Karpacki: Miesięcznik Związku Ułanów Karpackich” 1990, 

t. 11, nr 111, s. 444.   
50 Tamże, s. 445.  
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kich 73 Pułkowi Czołgów Średnich 5 Saskiej Dywizji Pancernej im. gen.  

A. Waszkiewicza Armii PRL”. W liście zawarto treść przyjętej na zebraniu 

uchwały, ostro piętnującej działanie Ministerstwa Obrony Narodowej 
51

. Próbę 

zatuszowania fatalnego wrażenia, jakie u kombatantów w Anglii wywołały arbi-

tralne decyzje MON, podjął dowódca 73. Pułku Czołgów mjr dypl. A. Lelewski. 

W liście z 23 marca 1990 r. – również przedrukowanym w piśmie Ułanów Kar-

packich – wskazywał na wysiłki dowództwa 73. Pułku Czołgów, podjęte w celu 

powiadomienia Związku Ułanów Karpackich o fakcie nadania nazwy („natych-

miast po uzyskaniu informacji o jego [Związku] istnieniu oraz adresu od miesz-

kających w Polsce ułanów”). Informował też, że w ceremonii nadania imienia 

Pułkowi „uczestniczyło kilkudziesięciu byłych żołnierzy 2 Korpusu Polskiego, 

w tym ośmiu Ułanów Karpackich – wszyscy, których adresy udało się nam na 

terenie kraju ustalić i którym stan zdrowia pozwalał na przyjazd do Gubina”. 

Podkreślał, że inicjatywa nadania jednostce WP imienia Ułanów Karpackich 

wynikała z dążenia do „naprawienia wielu błędów, jakie w przeszłości popeł-

niono w ocenie wkładu narodu polskiego w zwycięstwo” i z chęci „wymazania  

z najnowszej historii Polski kolejnej białej plamy”
52

. Odpowiedź ZUK skiero-

wana 28 kwietnia 1990 r. do „dowódcy 73 Pułku Czołgów Średnich” (z pomi-

nięciem nadanego przez MON imienia), zawierała informację o przekazaniu 

całej sprawy do decyzji Walnego Zebrania ZUK, w sierpniu tego roku. Komba-

tanci odnieśli się też szerzej do sformułowania o przełamywaniu w nowej Polsce 

„białych plam”. „Pisze Pan o wymazaniu z najnowszej historii Polski »kolejnych 

białych plam« – zwracali się do mjr. Lelewskiego. – Dla nas taką białą plamą 

jest imię gen. Aleksandra Waszkiewicza; imię to nosi Saska Dywizja Pancerna, 

której częścią składową jest dowodzony przez Pana pułk czołgów. Encyklopedia 

Powszechna PWN, wydanie Warszawa 1976, na str. 592 czwartego tomu poda-

je, że gen. Waszkiewicz jest bohaterem Związku Radzieckiego w służbie woj-

skowej w armii sowieckiej i polskiej od roku 1919 do 1945, ale nie podaje co 

                                                 
51 „1) Stwierdzamy wobec Boga, którego Imię jest wypisane na naszym Sztandarze Bojowym, że 

akt Ministra Obrony Narodowej PRL Pana Generała Floriana Siwickiego Nr Pf 16/MON z dnia 26 

sierpnia [błąd, powinno być 2 sierpnia] 1989 r. jest aktem jednostronnym i zupełnie bezprawnym. 

Związek Ułanów Karpackich zgłasza wobec tego aktu ostry i stanowczy protest. 

2) Stwierdzamy dalej, że dopóki istnieje Związek Ułanów Karpackich, a Sztandar Bojowy Pułku 

Ułanów Karpackich znajduje się wśród nas, byłych żołnierzy Pułku, nikt nie ma prawa przywłasz-

czania i rozporządzania tradycją bojową Pułku Ułanów Karpackich.  

3) Stwierdzamy, że jedynie Związek Ułanów Karpackich jest strażnikiem tradycji bojowej i histo-

rii Pułku Ułanów Karpackich. Za przywilej ten i honor zapłaciliśmy życiem Naszych Poległych na 

Polu Chwały i krwią naszych Kolegów rannych w akcjach bojowych Pułku. 

4) Wzywamy Pana Generała Floriana Siwickiego do odwołania i unieważnienia rozkazu  

Nr Pf 16/MON z dnia 26 [powinno być 2 sierpnia] 1989 r., rozkaz ten bowiem jest bezprawny  

i jako taki przez nas nie może być uznany”; Kopia pisma Zarządu Związku Ułanów Karpackich 

[podpisani: prezes Stanisław Kubacki i sekretarz L. Pierożyński] do ministra obrony narodowej  

F. Siwickiego, Nottingham, 10 lutego 1990 r., tamże, s. 446.        
52 Kopia pisma dowódcy 73 Pułku Czołgów (w podpisie: im. Ułanów Karpackich) mjr. dypl.  

A. Lelewskiego do prezesa Związku Ułanów Karpackich por. S. Kubackiego, Gubin, [23 marca 

1990 r.], tamże, s. 447–449.  
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robił w 1920 r. i w dniu 17 września 1939 roku. Może Pan będzie tak uprzejmy  

i uzupełni nam te braki encyklopedyczne”
53

. 

Istotne rozładowanie napięcia między MON a kombatantami w Wielkiej 

Brytanii, wokół kwestii nadania jednostce pancernej z Gubina imienia Ułanów 

Karpackich, przyniosło dopiero pismo Bronisława Komorowskiego, mianowa-

nego w 1990 r. wiceministrem obrony narodowej do spraw wychowawczych. 

Uznał on przyjętą wcześniej przez MON procedurę nadania imienia jednostce 

WP „z pominięciem opinii środowiska Związku Ułanów Karpackich w Anglii” 

za „naruszenie ogólnie przyjętych zasad”, za co przeprosił kombatantów. Zara-

zem zachęcał weteranów PUK „do włączenia się w proces przekształcania Woj-

ska Polskiego i przywracania mu należnych tradycji”
54

. 

Rozwiązanie kontrowersji wokół nadania jednostce pancernej z Gubina 

imienia Ułanów Karpackich nastąpiło w rezultacie – relacjonowanego w czasopi-

śmie środowiska ZUK – Walnego Zebrania Członków Związku, 19 sierpnia 1990 r. 

Na tym posiedzeniu sprawę dokładnie przedyskutowano i „po zasięgnięciu opinii 

władz kombatanckich w Anglii, w ogólnym głosowaniu obecnych na Walnym 

Zebraniu Członków ZUK, w obliczu zmian zachodzących w Polsce, postanowio-

no zaakceptować nadanie naszego imienia 73 Pułkowi Czołgów Średnich…”. Za 

przyjęciem wniosku opowiedziało się 90% członków, przy przeciwnych 3% i 7% 

wstrzymujących się. Równocześnie powołano funkcję oficera łącznikowego przy 

Pułku, którą powierzono koledze mieszkającemu w Polsce. W końcowej części 

listu wyrażano nadzieję, że jego dowództwo „utrzyma ożywiony kontakt” z Za-

rządem ZUK w Wielkiej Brytanii. Zarazem deklarowano gotowość do wszelkiej 

możliwej pomocy „dla dobra wspólnej sprawy”
55

. 

Tak szerokie zrelacjonowanie, z obu stron, kontrowersji związanych z prze-

jęciem tradycji Ułanów Karpackich służy ukazaniu, jak bardzo złożona była to 

kwestia, jak wiele niezręczności popełniono i jak wiele uprzedzeń trzeba było 

przełamać. Tym większa zasługa ZUK, którego czasopismo zamieściło związaną 

z tym dokumentację – cenny materiał dla badacza wydarzeń z lat 1989–1990. 

                                                 
53 Kopia pisma Zarządu ZUK (podpisani: prezes S. Kubacki i sekretarz L. Pierożyński) do dowód-

cy 73 Pułku Czołgów Średnich, Nottingham, 28 kwietnia 1990 r., tamże, s. 450. Gen. A. Wasz-

kiewicz (1901–1945) był Białorusinem (ur. w Białowieży). „Uczestnik wojny domowej [w Rosji] 

w 1920 [roku] na Froncie zachodnim”. W latach 1938–1942 w Wydziale Szkolenia Akademii 

Wojskowej im. Frunzego w Moskwie. Jako dowódca 5. DP WP, której oddziały zostały okrążone 

pod Budziszynem w kwietniu 1945 r., ranny został wzięty do niewoli, torturowany i zamordowa-

ny; M. Szczurowski, Dowódcy Wojska Polskiego na Froncie Wschodnim 1943–1945, Pruszków 

1996, s. 152–153; Mała Encyklopedia Wojskowa, t. 3, Warszawa 1971, s. 421. 
54 Kopia pisma wiceministra obrony narodowej B. Komorowskiego do prezesa Związku Ułanów 

Karpackich S. Kubackiego, [Warszawa], b.r., „Ułan Karpacki: Miesięcznik Związku Ułanów 

Karpackich” 1990, t. 11, nr 111, s. 452.  
55 Kopia pisma Zarządu ZUK (podpisani: prezes S. Kubacki i sekretarz S. Jakubczyk) do wicemi-

nistra obrony narodowej do spraw wychowawczych B. Komorowskiego, Nottingham, 25 sierpnia 

1990 r., „Ułan Karpacki: Miesięcznik Związku Ułanów Karpackich” 1990, t. 11, nr 112, s. 472 

–473. Jednocześnie wydano, 25 sierpnia 1990 r., oświadczenie „do wiadomości zainteresowanych 

władz” nt. powołania delegata ZUK na Kraj w osobie Tomasza Skrzyńskiego; tamże, s. 471.    
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Kwestia nawiązania współpracy środowisk kombatanckich na Zachodzie  

z WP nabrała przyspieszenia od grudnia 1990 r. Stało się to w związku z wyborem 

na urząd prezydenta RP L. Wałęsy i związanym z tym apelem nestorów generalicji 

PSZ – S. Maczka i K. Rudnickiego. Apel obu zasłużonych generałów – „List do 

żołnierzy byłych Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie”, opublikowany przez kilka 

oddziałowych biuletynów kombatanckich w Wielkiej Brytanii, wzywał weteranów 

PSZ do przekazania „odradzającemu się w Polsce żołnierzowi” tradycji i postawy 

ideowej, wykazanej na polach bitew za Polskę. Celem było – jak to ujęto w apelu  

– „po 45 latach ciemni komunistycznej” umocnić „moralny kręgosłup tego wojska”. 

„Bez tych wartości – podkreślali S. Maczek i K. Rudnicki – nie będzie dobrego, 

nowego wojska polskiego. Z pustki ideowej niczego nie wykrzeszesz”
56

. 

Analizowany wyżej przypadek przejęcia tradycji PUK składa się na szer-

sze zjawisko przejmowania na początku lat 90. XX w. tradycji wielu innych 

zasłużonych jednostek PSZ przez odpowiedniki w WP
57

. Niestety, niekiedy 

zaangażowanie finansowe, a zwłaszcza emocjonalne, kombatantów z Zachodu 

zaprzepaszczono. Dochodziło do tego w latach 90., a i później, wskutek restruk-

turyzacji WP. W następstwie rozwiązano szereg istniejących dotychczas jedno-

stek w wojsku, w tym również tych, które przejęły tradycje jednostek PSZ  

i znajdowały się pod opieką kombatantów z Zachodu
58

. 

W orbicie zainteresowania redakcji periodyków oddziałowych znajdowały 

się w analizowanym okresie także kwestie międzynarodowego położenia Polski, 

a zwłaszcza jej bezpieczeństwa. Było to istotne w obliczu dynamicznych zmian 

w Europie Środkowo-Wschodniej, na co składały się – upadek Muru Berlińskie-

go i rozmowy na temat zjednoczenia dotychczas podzielonych Niemiec oraz 

postępująca erozja ZSRR. 

W tym nurcie problemów mieścił się „Komunikat…” Zrzeszenia Kół Od-

działowych Broni Pancernej, który informował o zebraniu Zarządu Zrzeszenia, 

28 lutego 1990 r. Na posiedzeniu tym uchwalono rezolucję  
 

                                                 
56 Gen. S. Maczek i gen. K. Rudnicki, List do żołnierzy byłych Polskich Sił Zbrojnych na Zacho-

dzie, „Komunikat. Koło 24 P[ułku] Ułanów” 1990–1991, nr 124, s. 1; „W Marszu: Czasopismo  

– Koła i Funduszu 15 Wileńskiego Batalionu Strzelców »Wilków« im. Generała Władysława 

Andersa (15 PP »Wilków« w ZSRR)” 1991, nr 36/406, s. 8. 
57 M.in. Związek Karpatczyków 3. Dywizji Strzelców Karpackich przekazał tradycje Dywizji 

Karpackiej – 22. Brygadzie Piechoty Górskiej, środowisko 1 Dywizji Pancernej – 11. Dywizji 

Zmechanizowanej z Żagania, zaś środowisko 2. Dywizji Pancernej (z 2 Korpusu Polskiego)  

– 2. Dywizji Zmechanizowanej WP.   
58 Tak było m.in. z – bliżej analizowanym przez piszącego te słowa – przypadkiem przekazania  

w 1993 r. tradycji 5. KDP (ze składu 2 Korpusu Polskiego) 5. Dywizji Zmechanizowanej z Gubi-

na. Przyjęła ona nazwę 5. Kresowej Dywizji Zmechanizowanej. W pięć lat później Dywizję,  

w ramach restrukturyzacji WP, zlikwidowano. Również powstała w jej miejsce w 1999 r. 5 Kre-

sowa Brygada Zmechanizowana została – w następstwie nowych przeobrażeń WP – rozformowa-

na w 2001 r. Sprawa pozostawiła u kombatantów 5. KDP zrozumiały osad goryczy. Patrz:  

T. Kondracki, Związek Kół Oddziałowych 5 KDP, (w druku).  
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w sprawie zagrożenia zachodnich granic Polski w obliczu zjednoczenia państw 

niemieckich i niejasnego stanowiska w tej sprawie przywódców naszych dawnych 

sojuszników. 
 

Jak akcentowano piśmie Zrzeszenia Kół Oddziałowych Broni Pancernej 

do Rady Organizacji Kombatanckich PSZ  
 

Wymagana jest natychmiastowa, skoordynowana reakcja najwyższych Władz 

Emigracyjnych, tak cywilnych, jak i organizacji byłych żołnierzy PSZ59. 
 

Drugi kompleks spraw międzynarodowych dotyczących Polski, widoczny 

na kartach periodyków oddziałowych, związany był z postępującym na początku 

lat 90. XX w. rozpadem ZSRR. Stawiało to przed emigracją konieczność ustosun-

kowania się do aspiracji sąsiadów na wschodzie, w tym kwestii terytorialnych
60

. 

W niektórych pismach odniesiono się do kwestii niepodległości Litwy i relacji 

polsko-litewskich. Janusz Kowalewski pisał na łamach „Ułana Poznańskiego”: 

                                                 
59 Pismo prezesa Zrzeszenia Kół Oddziałowych Broni Pancernej M. Sawickiego do Rady Organi-

zacji Kombatanckich PSZ na ręce przewodniczącego Rady Wojska W.A. Deimela, b.m., 9 marca 

1990 r., „Komunikat Informacyjny Zrzeszenia Kół Oddziałowych Broni Pancernej” 1990, nr 73,  

s. 6. Wspomniana rezolucja wyrażała uznanie premier Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher „za 

zdecydowane poparcie stanowiska Premiera Tadeusza Mazowieckiego w sprawie zabezpieczenia 

zachodniej granicy Polski, która przed nieuniknionym zjednoczeniem Niemiec, winna być zagwa-

rantowana traktatami obydwu Państw Niemieckich”. W rezolucji zwracano uwagę, że „Polska po 

zrzuceniu jarzma komunizmu, na drodze odrodzenia, na progu wolności napotyka na śmiertelne 

niebezpieczeństwo, grożące Jej ze strony rosnącej w potęgę IV-tej Rzeszy Niemieckiej. Zapo-

mniano już, że zjednoczona III-cia Rzesza wywołała 2-gą Wojnę Światową, że zapoczątkowała 

erę ludobójstwa, a w konsekwencji tego zostało zamordowanych i zabitych 60 milionów ludzi. 

Naszemu Krajowi przyniosła zniszczenie i zagładę biologiczną na niespotykaną w historii świata 

skalę (ponad 6 milionów zabitych, nie licząc strat spowodowanych dyskryminacją Narodu Pol-

skiego)… Konferencje i decyzje nad kwestią Niemiec i ich granic nie mogą być załatwiane bez 

udziału pierwszej ofiary niemieckiej agresji zbrojnej… Jałta i Poczdam dały przykład do czego 

doprowadza załatwianie cudzych spraw przez »Wielkich« tego świata. Całkowicie popieramy 

stanowisko Premiera T. Mazowieckiego: »Nic o nas, bez nas«”; tamże, s. 7–8. Dokument przedru-

kował też „Komunikat…” Związku Kół 1 Dywizji Pancernej. W tym samym numerze zamiesz-

czono również kopię pisma wystosowanego przez prezesa Związku Kół 1 DPanc. W.A. Deimela 

do prezydenta USA George’a Busha, przywołującego argumentację polskiego stanowiska, zawar-

tego w cytowanej wyżej rezolucji; „Związek Kół 1 Dywizji Pancernej: Komunikat Informacyjny” 

1990, nr 137, s. 6; Nic o nas bez nas. Polsko-brytyjski wiec w POSK-u [Polskim Ośrodku Społecz-

no-Kulturalnym w Londynie], „Ułan Poznański: Biuletyn Informacyjny Koła 15 Pułku Ułanów 

Poznańskich im. Generała Władysława Andersa” 1990, nr 1/114, s. 22. 
60 Rząd RP na uchodźstwie reprezentował w sprawie w sprawie ziem wschodnich, wchodzących  

w skład II RP, stanowisko, że „Wschodnia granica Polski z jej sąsiadami [tj. granica sprzed wrze-

śnia 1939 r.] może być zmieniona tylko przez wolne i suwerenne parlamenty tych krajów”; Sta-

nowisko Rządu RP na uchodźstwie w sprawie polskich ziem wschodnich, Dz.U.R.P. 1990, nr 2,  

s. 37. Była to reakcja na stwierdzenie ministra spraw zagranicznych w Rządzie T. Mazowieckiego 

prof. Krzysztofa Skubiszewskiego, z maja 1990 r., że Polska nie ma roszczeń terytorialnych wobec 

ziem na wschodzie; tamże, s. 36. Część uchodźstwa, przynajmniej przez dłuższy czas, odrzucała 

możliwość uznania okrojonych granic Polski, uznając „walkę o odzyskanie Ziem Wschodnich” za 

jeden z polskich priorytetów; J.L. Tułodziecki, Co dalej?, Czasopismo – Koła i Funduszu 15 

Wileńskiego Batalionu Strzelców »Wilków« im. Generała Władysława Andersa (15 P.P. »Wil-

ków« w ZSRR)” 1991, nr 36/406, s. 9.  



Tadeusz Kondracki 270 

Litwa niedawno [11 marca 1990 r.] heroicznym aktem przeciwstawienia się impe-

rium Moskwy ogłosiła swą »pełną wolność i niezawisłość«… Zrozumiałe jest 

ostrożne zachowanie rządu warszawskiego p. Mazowieckiego. Nie pospieszył  

z uznaniem wolności bratniego narodu litewskiego. Zrobił to jednak rząd emigra-

cyjny – prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego. I chociaż do Litwinów można mieć 

wiele zastrzeżeń – w ten czas dla nich uroczysty i święty powstrzymajmy się od re-

kryminacji i słusznych pretensji. Na to zawsze jeszcze będzie pora. Tymczasem 

życzmy im, by mogli doprowadzić do końca swe starania o niepodległość, by potra-

fili sami wolność utrzymać i drugim jej nie odbierać61.  
 

W tych dniach, decydujących o przyszłości Litwy, środowiska polskie  

w Londynie wyciągały do Litwinów bratnią dłoń, wzywając do pojednania. Do-

wodzi tego treść przynajmniej kilku periodyków. Jak wskazywano w piśmie 

Związku Karpatczyków, zaczynem polsko-litewskiego pojednania winna stać się 

pamięć niedawnego, wspólnego, a jakże dramatycznego losu obu narodów:  
 

Rozdzielała nas mieczem niezgoda granicy 

I broń chrzęściła wojną w groźbie ultimatum, 

Dziś – kładziemy się zgodnie, bez mów i traktatów, 

Na tym samym cmentarzu i tej samej pryczy… 

Ukochaniem Trzech Krzyży zawistni i bliźni, 

Wspólnym przebite gwoździem spotkaliśmy dłonie  

– Synowie dwóch narodów i jednej Ojczyzny62. 
 

 Periodyki kół oddziałowych nie pomijały w swych komentarzach i artyku-

łach roli ZSRR, zagrożonego w swym kształcie terytorialnym przez narastające 

aspiracje narodowe zamieszkujących go, najczęściej podbitych, ludów. Jak dowo-

dził Romuald Wernik, w artykule drukowanym w biuletynie środowiska Ułanów 

Poznańskich, „tajną bronią Moskwy w zwalczaniu ruchów separatystycznych” stał 

się szowinizm, służący zwracaniu jednych przeciw drugim. Autor dostrzegał też 

zagrożenie dla rodzącej się niepodległości postsowieckich państw bałtyckich,  

w postaci rosyjskiej enklawy wokół Królewca (kaliningradzkiej). Podkreślał:  
 

Nie mogą istnieć niepodległe państwa bałtyckie przy istnieniu tej enklawy. Przypo-

mina ona sytuację Pomorza przed wojną, gdy Prusy Wschodnie stanowiły część te-

rytorium Niemiec63.   
 

Innym zagrożeniem dla rodzącej się niepodległości Polski była – jak zwra-

cano uwagę w komunikacie Koła 12. Pułku Ułanów Podolskich – ciągła obecność 

na ziemiach polskich „wojska zaborczej Rosji”
64

. 

Znakiem nowych czasów były coraz liczniejsze przyjazdy uchodźców 

mieszkających w Wielkiej Brytanii do Polski i to nie tylko w odwiedziny. Wcze-

sną jesienią 1990 r. „Biuletyn Koła 15 Pułku Ułanów Poznańskich” informował  

                                                 
61 J. Kowalewski, „Wolni z wolnymi, równi z równymi…”, „Ułan Poznański: Biuletyn Informacyj-

ny Koła 15 Pułku Ułanów Poznańskich im. Generała Władysława Andersa” 1990, nr 1/114, s. 24. 
62 Do Litwinów, „Goniec Karpacki: Czasopismo Związku Karpatczyków” 1990, nr 317, 1990, s. 14.   
63 R. Wernik, Tajna broń Moskwy, „Ułan Poznański: Biuletyn Informacyjny Koła 15 Pułku Uła-

nów Poznańskich im. Generała Władysława Andersa” 1990, nr 1/114, s. 23.     
64 „Podolak: Komunikat Koła Żołnierzy 12 Pułku Ułanów Podolskich” 1990, nr 115, s. 6. Ostatni 

żołnierze rosyjscy opuścili terytorium Polski we wrześniu 1993 r. 
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o powrocie na stałe do Ojczyzny córek marsz. J. Piłsudskiego – Wandy Piłsud-

skiej oraz Jadwigi, z domu Piłsudskiej, Jaraczewskiej z mężem, weteranem Pol-

skiej Marynarki Wojennej – Andrzejem Jaraczewskim. Jak relacjonował biuletyn:  
 

Na powracających czekała najbliższa rodzina, w tym pięcioro wnucząt. Premier 

Mazowiecki w krótkim przemówieniu powiedział, że wita córki wielkiego marszał-

ka w imieniu Rzeczypospolitej. Pani Jadwiga Jaraczewska zapytana o pierwsze wra-

żenia odpowiedziała, że czuje się oszołomiona przyjęciem. Serdecznie powitała cór-

ki marszałka delegacja z Sulejówka. Tłum przyjaciół, znajomych i sympatyków od-

śpiewał »Pierwszą Brygadę«65. 
 

Kulminacją długiego procesu przemian dokonujących się w Polsce, oraz  

w relacjach między władzami polskimi w kraju i w Londynie, była ceremonia 

przekazania insygniów władzy prezydenta Rzeczypospolitej. Odbyła się ona na 

Zamku Królewskim w Warszawie, 22 grudnia 1990 r. Z rąk prezydenta R. Kaczo-

rowskiego atrybuty władzy państwowej przejął – wybrany w demokratycznych 

wyborach – prezydent L. Wałęsa. Wydarzenie to, stanowiące zwieńczenie  

45-letniej, realizowanej na uchodźstwie, walki o Polskę, było szeroko opisywane  

i komentowane również przez periodyki kół oddziałowych. Były to m.in.: 

„Rzeczpospolita Podchorążacka”, „W Marszu” (15. Wileńskiego Batalionu 

Strzelców), „Komunikat Koła 16-go Pułku Ułanów Wielkopolskich im. gen. dyw. 

Gustawa Orlicz-Dreszera”, „Ku Wolnej Polsce” (Związku b. Żołnierzy SBSK), 

czy „Goniec Karpacki” (Związku Karpatczyków). 

Zaangażowanie środowiska emigracyjnego w Wielkiej Brytanii na rzecz 

przemian w kraju – poza politycznym i moralnym – miało też znaczący wymiar 

materialny. Jednym z jego przejawów była, zainicjowana na przełomie 1989/90 r. 

– a administrowana przez Biuro SPK – zbiórka na Fundusz Doraźnej Pomocy 

Krajowi im. Tadeusza Mazowieckiego – Help Poland Fund. Jej celem była pomoc 

dla najbiedniejszych, a zwłaszcza dla niepełnosprawnych dzieci. Wycinkowe in-

formacje na temat przebiegu zbiórki na „Fundusz Mazowieckiego” w różnych 

środowiskach kombatanckich znajdujemy także na kartach periodyków kół od-

działowych
66

. 

 

 

                                                 
65 Córki Piłsudskiego w Warszawie (6.10.90), „Ułan Poznański: Biuletyn Informacyjny Koła 15 

Pułku Ułanów Poznańskich im. Generała Władysława Andersa” 1990, nr 2/115, s. 30. Liczba emi-

grantów powracających z Zachodu na stałe do Polski była niewielka. Wynikało to po części stąd, że  

– jak w piśmie środowiska 15. Wileńskiego Batalionu Strzelców wyjaśniał J.L. Tułodziecki  

– „… większość z nas jest zbyt stara, by wytrzymać obecne warunki życia w Polsce, a wracając – nic 

nie jesteśmy w stanie pomóc Krajowi, sami jej [pomocy] potrzebując”; J.L. Tułodziecki, Co dalej?, 

„Czasopismo – Koła i Funduszu 15 Wileńskiego Batalionu Strzelców »Wilków« im. Generała Wła-

dysława Andersa (15 P.P. »Wilków« w ZSRR)” 1991, nr 36/406, s. 10. 
66 Np. „Podolak: Komunikat Koła Żołnierzy 12 Pułku Ułanów Podolskich” 1990, nr 114, s. 18. 

Rozliczenie Funduszu przeprowadzone w marcu 1991 r. wykazało, że od 9362 osób prywatnych, 

organizacji i z imprez wpłynęło i zostało przekazane do Polski ponad pół mln funtów (503 452,52)  

i 6 tys. dol. Dokładne rozliczenie Funduszu patrz: T. Kondracki, Historia Stowarzyszenia Polskich 

Kombatantów w Wielkiej Brytanii 1946–1996, Londyn 1996, s. 151–153. 





 
Andrzej Krzysztof Kunert  

Warszawa 

 

 

 

„Żołnierze! Wy, co w laurach wiekopomnej sławy  do wolnej  
i radosnej weszliście Warszawy”.  

Zapomniane święto stolicy Polski 22 maja 
 

 

pilogiem pamiętnych dla Warszawy dni sierpniowych była uroczy-

stość, zorganizowana przez władze miejskie w porozumieniu z wła-

dzami wojskowymi, w dniu 22 maja 1921 r. Dnia tego Warszawa wita-

ła powracające z pola walki pułki „Dzieci Warszawskich” – pisała po latach 

„Kronika Warszawy” w zeszycie pamiątkowym, zatytułowanym „Józef Piłsud-

ski w Warszawie” 
1
.  

W niedzielę, 22 maja 1921 r., po zakończeniu zwycięskiej wojny polsko 

-bolszewickiej i po podpisaniu traktatu pokojowego z Rosją powróciły do stolicy 

entuzjastycznie witane pułki warszawskie: 21. i 36. pułk piechoty (dalej: pp),  

1. pułk szwoleżerów i 1. dywizjon artylerii konnej (dalej: dac). 

21. Warszawski pp nazywany był zwyczajowo „Dziećmi Warszawy”  

w nawiązaniu do tradycji 5. pułku strzelców pieszych „Dzieci Warszawy”  

z okresu powstania listopadowego. Utworzony 11 listopada 1918 r. w Warsza-

wie, 21. pp już od stycznia 1919 r. bił się na froncie ukraińskim, sławę zdobywa-

jąc w następnych dwóch miesiącach w obronie Bełza, zwanej „drugim Zbara-

żem”, i podczas Bitwy Warszawskiej, gdy w dniach 12–18 sierpnia 1920 r.  

w zażartej walce utrzymał odcinek Okuniew-Leśniakowizna. Straty wojenne 

pułku: 292 poległych oficerów i żołnierzy. 

Również 11 listopada 1918 r. powstała w Warszawie Legia Akademicka 

(dalej: LA), która 5 kwietnia 1919 r. otrzymała nazwę: 36. pp LA. Także i ten 

pułk od stycznia 1919 r. brał udział w walkach na froncie ukraińskim i w obro-

nie Bełza (która II. batalionowi przyniosła zaszczytne miano „batalionu śmier-

ci”), a podczas Bitwy Warszawskiej w dniach 13–14 sierpnia 1920 r. utrzymał 

odcinek Ossów-Leśniakowizna. Straty wojenne pułku: 434 poległych oficerów  

i żołnierzy. Wielu żołnierzy odniosło rany. W sumie z 1200 żołnierzy 36. pp LA, 

którzy wyruszyli z Warszawy na front – żywych i zdrowych powróciło do War-

szawy 22 maja 1921 r. zaledwie 300.  

1. pułk szwoleżerów Józefa Piłsudskiego, utworzony nieco wcześniej – 5 li-

stopada 1918 r. w Lublinie – brał udział w walkach już od grudnia, w kwietniu 

1919 r. uczestnicząc w wyprawie wileńskiej, w kwietniu – maju 1920 r. w ofen-

                                                 
1 „Kronika Warszawy” z 19 marca 1936 r.: Zeszyt Pamiątkowy: Józef Piłsudski w Warszawie, s. 35. 
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sywie kijowskiej, a w Bitwie Warszawskiej zdobywając i utrzymując Płońsk. 

Straty wojenne pułku: 289 poległych oficerów i szwoleżerów. 

1. dak (pierwszy pododdział artylerii odrodzonego Wojska Polskiego), two-

rzony od 18 grudnia 1918 r., także uczestniczył w wyprawie wileńskiej i w ofen-

sywie kijowskiej. Straty wojenne dywizjonu: 15 żołnierzy. 

Dzień przed powrotem zwycięskich pułków warszawskich do stolicy „Ku-

rier Warszawski” wzywał warszawiaków: 
 

Otrzymaliśmy komunikat następujący: 

Jutro Warszawa wita uroczyście pułki i oddziały wojska, które po długich miesią-

cach trudów i znojów bojowych powracają do stolicy okryte wawrzynami zwycię-

stwa i chwały. 

Uroczystość ta ma być pięknym i podniosłym świętem na cześć armii naszej, ma 

być manifestacją uczuć wdzięczności dla bohaterskich »żołnierzyków«, którzy stali 

się godnymi spadkobiercami chwały rycerskich naszych dziadów i ojców. 

Warszawa na powitanie obrońców ojczyzny przystroić ma się w szaty świąteczne, 

dekorując miasto całe flagami narodowymi i łukami triumfalnymi, a ludność cała 

przez manifestacje uczuć serdecznych da niewątpliwie wyraz swym pragnieniom 

zaciśnięcia węzła miłości bratniej z szeregami żołnierskimi2. 
 

I rzeczywiście, był to triumfalny powrót drogich sercom mieszkań-

ców stolicy pułków, niezwykle entuzjastycznie witanych w Warszawie 

wolnej i radosnej. 
 

Warszawa składała wczoraj hołd serdeczny armii polskiej, witając wracające z pola 

chwały, po skończonej wojnie, oddziały wojsk szczególnie bliskie sobie i drogie, 

gdyż stale w murach jej konsystujące, a które z dumą synami swoimi mieni. 

Powitaniu temu nadała stolica cechy uroczystej manifestacji, mającej zadokumen-

tować serdeczna łączność społeczeństwa z armią, która zasłużyła sobie na wdzięcz-

ność narodu i która musi być i nadal obrońcą i ostoją wywalczonej niepodległości 

Rzplitej. 

Jak ceni i jak kocha Warszawa swą armię narodową, stwierdziła to raz jeszcze 

wczorajsza podniosła i radosna uroczystość, na którą wyległy niezliczone tłumy. 

Plac Zamkowy i Kr.[akowskie] Przedmieście pomieścić mogły zaledwie cząstkę 

tych, którzy pragnęli wziąć udział w powitaniu i manifestacji. Morze głów wyłania-

ło się poza tym u wszystkich wylotów ulic, ze wszystkich okiem domów i balko-

nów. Obszerny plac z pięknie udekorowanym zielenią ołtarzem u podnóża kolumny 

króla Zygmunta, mieniące się w słońcu wielobarwne sztandary naszych cechów 

rzemieślniczych, upiększone dywanami i emblematami narodowymi kamienice, 

wreszcie pięknie w girlandy zieleni i kwiecia przybrane łuki tryumfalne na Kr. 

Przedm.[ieściu] (na wprost Resursy Obywatelskiej) nadawały miastu imponujące tło 

dekoracyjne  – następnego dnia po uroczystości relacjonował „Kurier 

Warszawski
3
.    

 

Trasa uroczystego powrotu do stolicy zwycięskich pułków – jako pierw-

szy wkraczał 21. pp – wiodła przez Plac Zamkowy, gdzie żołnierze uczestniczyli 

w polowej mszy świętej celebrowanej przez bp polowego Stanisława Galla,  

w obecności naczelnika państwa marszałka Józefa Piłsudskiego, przedstawicieli 

                                                 
2 Powitanie wojska, „Kurier Warszawski” 1921, nr 138.  
3 Powitanie wojska, „Kurier Warszawski” 1921, nr 140.  
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Rady Ministrów i Sejmu RP, władz miasta, generalicji, delegacji cechów, 

związków i korporacji. 
 

Punktualnie o g.[odzinie] 10 rano zgromadzili się pod kolumną króla Zygmunta,  

u stóp ołtarza polowego, ministrowie, jeneralicja, posłowie, wojskowe misje zagra-

niczne, z najliczniejszą jeneralicją francuską na czele, władze miejskie, cechy i róż-

ne organizacje ze sztandarami, wreszcie wiele osób reprezentujących świat nauki, 

sztuki i kultury. Plac Zamkowy i Nowy Zjazd obramowały długim wieńcem rozcią-

gnięte szeregi wojsk ze swymi dowódcami. 

Po dokonanym przez naczelnika państwa przeglądzie wojsk, odbyło się nabożeń-

stwo polowe, które odprawił J.E. ks. biskup Gall w asyście licznego duchowieństwa.  

Rozpoczął się z kolei ceremoniał powitalny. 

Pierwszy przemawiał ze stopni ołtarza ks. prof. [Antoni] Szlagowski, w pięknych  

i podniosłych słowach sławiąc trud i ofiarność żołnierza polskiego, które umiłowa-

niem ojczyzny przepojone sprawiły, iż ziściła się księga przeznaczeń, wymodlona  

u Boga przez kilka cierpiących pokoleń polskich.  

W imieniu ludności stolicy i jej władz witał następnie wojska prezes rady 

miejsk.[iej] p. I. Baliński4.  
 

Przemówienie przewodniczącego Rady Miejskiej Warszawy Ignacego Ba-

lińskiego wypada przytoczyć w całości: 
 

Wielką i radosną uroczystość obchodzi dziś Warszawa. 

Składając po skończonej wojnie hołd serdeczny całej armii, Stolica Polski wita  

i przyjmuje wracające z pola chwały pułki, szczególnie bliskie sobie i drogie, bo sta-

le w murach jej konsystujące, a które z dumą synami swymi mienić może. 

Nie wiem, jakie nas czekają jeszcze walki i wojny, ale to wiemy wszyscy, żeśmy 

zwycięsko zakończyli wojnę o niepodległość, tę straszliwą wojnę wiekową przez ca-

ły szereg pokoleń na różny sposób prowadzoną. I to wiemy, że takiej wojny bez 

własnego wojska regularnego ani wygrać ostatecznie niepodobna, ani plonów wy-

granej utrzymać. 

I oto mamy to nasze własne ukochane wojsko, z krwi i kości całego narodu powsta-

łe, i cieszyć się nim, chlubić i polegać na nim możemy. 

Piękne, szlachetne, święte są hasła sprawiedliwości, wolności i miłości ludów. Któż 

bardziej od Polaków im hołdował i krew za nie przelewał. Ale niestety nie nadszedł 

jeszcze czas, kiedy samo wyznawanie tych haseł będzie broniło od obcych drapież-

ców i ujarzmicieli. Żeby być wolnym – trzeba być silnym, a pierwszym warunkiem 

siły państwowej jest wojsko własne. 

Są państwa, których granic bronią wyniosłe góry i morza głębokie, ale Polska ze 

skrawkiem Bałtyku i krótką ścianą Tatr gościnnie rozsiadła się w środku Europy  

i ma drzwi na roścież otwarte dla złych i chciwych sąsiadów. Najpewniejszym 

obrońcą granic, jak i obrońcą wolności jest również wojsko własne. 

Ludu stołeczny, ludu warszawski! Ty, co przez lat dziesiątki z zaciśniętymi zębami  

i spuszczonym czołem musiałeś cierpieć i znosić obce, wrogie wojska, brutalne na-

rzędzie przemocy i ucisku, ty, co niejednokrotnie z pięściami porywałeś się na ich 

bagnety, wznieś dziś dumnie czoło do góry, roztwórz szeroko ramiona i ze łzami ra-

dości witaj to wojsko swoje, tę moc i siłę narodu, co dzieła wyzwolenia ziemi ojczy-

stej dokonała.  

A jakież to hufce przyjmuje dziś Stolica? 

Słuchajmy. Czy to kędyś nie chrzęszczą skrzydła husarii. Czy nie dolata nas tętent 

spod Kirchholmu i Chocimia i ze wzgórz Kahlenbergu i z wąwozów Samosierry. 

                                                 
4 Tamże.  
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Oto hufiec kawalerii. Jeden z dziedziców tej sławnej jazdy polskiej, co przez wieki 

broniła cywilizacji i skarbów Europy. To 1-y pułk szwoleżerów Józefa Piłsudskiego, 

z orderem „Virtuti Militari” na sztandarze.  

Uformowany w Chełmie w listopadzie 1918 r. z ułanów Beliny za rajd na Lwów, za 

szarżę pod Krystonopolern otrzymuje miano szwoleżerów. Kronika tego pułku to 

szereg świetnych czynów po całym wschodzie Rzeczypospolitej: zajęcie Wilna, 

Dźwina, Berezyna, Ukraina, Wołyń, szarża pod Woropejem, udział w obronie War-

szawy, Płońsk, Mława, Korosteń, Zwiahel. 

Pięćdziesięciu poległych i rannych oficerów, kilkuset poległych i rannych szwoleżerów. 

Obok nich widzimy dzielne regimenty infanterii naszej, 21. i 36. pp. Powstaliście 

samorzutnie w pamiętnych dniach listopadowych, rzucając się na ostatniego  

okupanta. 

21-y p.p. był najprzód 1-ym p.p., a 36-y legią akademicką ze słuchaczy wyższych 

uczelni złożoną. Bełz, Rawa Ruska, fronty Białoruski i Wołyński to obok obrony 

Warszawy, obok bitw pod Okuniewem i Leśniakowizną bohaterskie czyny 21-go pułku. 

Odsiecz Lwowa, Żółkiew, Czortków, Złoczów to najświetniejsze wawrzyny jedno-

rocznej kampanii studentów legii akademickiej. Z tysiąca dwustu, co na ten front ru-

szyło, żywych i zdrowych wróciło zaledwie trzystu.  

Narody świata! Tak mówią cyfry o najmłodszych pułkach polskich. 

A w sierpniu roku zeszłego przy obronie Warszawy oba te pułki z przydzielonym 

batalionem 236 pułku ochotniczego młodzieży szkolnej warszawskiej okrywają się 

nieśmiertelną sławą i tam w bitwie pod Ossowem poległ ks. Skorupka, zagrzewając 

swe pacholęta do boju. 

A oto 1-szy dywizjon artylerii konnej. Polskie armaty. Polskie działa ziejące ogniem 

w obronie wolności, jak owe działa z Reduty Ordona na Woli, którym jednak Bóg 

Najwyższy już tym razem pod przemagającym naporem wroga zamilknąć nie duł. 

O cześć wam, cześć i wdzięczność, waleczne pułki, oficerowie i żołnierze, bracia  

i dzieci nasze. 

Warszawa, święcąc Wasz zwycięski powrót, przyciska was do serca jak matka. A na 

to powitanie wybrała – zaprawdę miejsce godne waszych rycerskich czynów i wa-

szej chwały – najpiękniejszą, najszacowniejszą świetlicę swego domu. 

Tu na tym dziedzińcu zamkowym, stąd stacza się szlak ku Wiśle i rozbiegają ulice 

na wszystkie strony miasta, tu patrzą na was i prastary zamek i wieże katedry i ko-

lumna królewska. Pomnijcie, tu każdy odłam muru i każdy kamień przesiąknięty 

jest krwią ofiarną i męką przodków waszych. 

Tu pod Stefanem Czarnieckim wrzała najgorętsza walka o wyżęcie Szwedów, tu za 

powstania Kościuszkowskiego wojsko i lud wypędzały moskala, tu za orłami Napo-

leona weszły legiony Dąbrowskiego z nieśmiertelną pieśnią o zmartwychwstanie 

Polski. Tu polała się krew pięciu poległych [w 1861 r.], lud ponosił tyle udręki i ka-

tuszy, tędy kolejno nadchodzili i ustępowali najeźdźcy. 

Ci wszyscy przodkowie i poprzednicy wasi spoglądają dziś na Was z radością  

i chlubą, żeście tak samo jak oni wciąż »szli z potrzeby w potrzebę i z wału na wał«, 

że nikt, jak do nich, tak do was wyrzec nie może, iż »miecze były wśród was, lecz 

serca brakło wam«, i żeście dokonali tego, co oni rozpoczęli. 

Jeden tylko obłok smutku przesłania ten dzień radosny, że nie wszyscy, co z wami 

wyruszali w pole, wrócili, że nie ma domu, rodziny, w całej Polsce jak długa i sze-

roka, gdzie by nie zbrakło syna, brata lub małżonka. Bohaterom poległym – cześć  

i pamięć na wieki. 

Oficerowie i żołnierce drogich pułków naszych! Warszawa pragnie, aby w jej mu-

rach było wam jak najlepiej i najdogodniej i starać się będzie, aby dla upamiętnienia 

zwycięstwa stanął wspaniały Dom żołnierski, godny stolicy i godny zasług waszych. 

A teraz w imieniu m. st. Warszawy wzywam Was i proszę, abyście w tym dniu uro-

czystym powrotu z pola chwały, wobec Naczelnika Państwa i Naczelnego Wodza, 
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Sejmu, Rządu, Duchowieństwa i Magistratury, wobec przedstawicieli wysokich 

Państw Sprzymierzonych i ludności całej, wstąpili do miasta przez łuk triumfalny, 

który wdzięczna stolica Polski nad wami i całym zwycięskim wojskiem naszym 

rozpięła. 

Niech sława czynów i zasług waszych i pamięć dnia tego przejdzie do potomności. 

Cześć Naczelnikowi Państwa i Naczelnemu Wodzowi! 

Cześć walecznym pułkom warszawskim! 

Cześć wszystkim obrońcom Ojczyzny i wolności!5. 
 

Niezwłocznie rozpoczęła się – wracam do relacji „Kuriera War-

szawskiego” – defilada wojsk przed naczelnikiem państwa i całym orsza-

kiem władz i dostojników, którzy spod kolumny Zygmunta przeszli do 

wylotu ul. Miodowej, oraz przed reprezentacją władz miejskich, organiza-

cji i cechów, które rozciągnęły się ze sztandarami przy łuku tryumfalnym.  
 

Pod takt kilku orkiestr ruszyły najpierw pułki piechoty, dalej artyleria, wreszcie 

szwoleżerowie. 

Na widok kroczących oddziałów w niezliczonym tłumie warszawian zawrzał entu-

zjazm. Rozległy się, niesione jakby falą, gromkie okrzyki: »Niech żyje armia pol-

ska!«, »Cześć wam!«. Z okien balkonów, z chodników sypią się kwiaty. Tysiące 

kapeluszy powiewa w powietrzu przy entuzjastycznych okrzykach na cześć wojska. 

Nastrój niezwykle podniosły i wzruszający, pozbawiony wszelkich cech sztywności. 

Ludność Warszawy daje najszlachetniejszy upust swoim uczuciom wdzięczności  

i miłości, jakie żywi dla armii. Uroczyste powitanie nabiera form imponującej mani-

festacji.  

Wśród weteranów [18]63 r., którzy uformowali się przy łuku triumfalnym, wzrusze-

nie, a u wielu łzy radości i dumy w oczach. 

Ogólne wrażenie niezatarte.   

O g. 1-ej pp. dla niektórych oddziałów urządzono przyjęcie w ogrodzie Saskim. 

Przy rozstawionych wzdłuż głównej alei, aż do głównego przejścia poprzecznego, 

stołach zasiadło kilkuset żołnierzy, w środku zaś podkowy, udekorowanej palmami  

i emblematami, zajęli miejsca naczelny wódz, jeneralicja, ministrowie z prezesem 

[Wincentym] Witosem na czele, jen. [Henri Albert] Niessel z oficerami francuskimi, 

prezydium magistratu i rady miejskiej, dowódcy pułków i liczni goście. 

Podejmowano wszystkich obiadem. Usługiwały panie z Kół pomocy żołnierskiej 

oraz członkowie rady miejskiej.  

Biesiadę żołnierska wypełniły liczne przemówienia i toasty. Pierwszy zabrał głos 

prezydent miasta inż. [Piotr] Drzewiecki, toastując na cześć wojska i naczelnego 

wodza, z kolei przemawiali wice-prezydent p. Artur Śliwiński [przewodniczący Ra-

dy Obrony Stolicy w sierpniu 1920 r.] i radny Artur Oppman (Or-Ot), sławiąc  

w pięknych słowach bohaterstwo żołnierza polskiego, prezes Baliński toastował na 

cześć jen. Niessela i armii sprzymierzonych, mówił wreszcie w imieniu sybiraków 

J.A. Święcicki... 

Na zakończenie przemawiał jeszcze naczelnik państwa jako »najstarszy żołnierz« 

młodej armii polskiej. Naczelny wódz podkreślił, że Warszawa odgrywała zawsze 

szczególna rolę w życiu porozbiorowym Polski, stając się ogniskiem wszelkich po-

czynań, które jako hasła szły na kraj cały. Tego wielkiego znaczenia nie straciła 

Warszawa w dobie kształtowania się nowoczesnej Polski. 

W jej to murach , po wypędzeniu okupantów, zaczęły się formować pierwsze szere-

gi regularnej armii i to w momencie, gdy mieliśmy wokół fale nienawiści na siebie. 

                                                 
5 Warszawa do żołnierza polskiego, „Żołnierz Polski” 1921, nr 31.  
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Mimo nędzy i niedostatku, trudności, Warszawa pierwsza pospieszyła na obronę za-

grożonych kresów i stała się znowu tym moralnym czynnikiem, który był niezbędny 

do podtrzymywania ducha i energii w narodzie.   

Naczelny wódz przypomina, jak to zapał młodzieży i ludności Warszawy splata się 

w jeden zgodny wysiłek żołnierski. Dzięki temu zespoleniu społeczeństwa z szere-

gami żołnierskimi, dzięki jednolitej postawie, jaką się następnie wykazała zarówno 

na froncie żołnierskim, jak i na tyłach, osiągnęliśmy wspólny cel.  

Połowa zasługi w zeszłorocznej obronie stolicy, zdaniem naczelnego wodza, spada 

na ludność Warszawy, która w dniach ciężkiej trwogi nie upadła na duchu, lecz, 

owszem, żywiołowym wysiłkiem scementowała się z armią. Obrona wielkich miast 

należy do najtrudniejszych w technice wojskowej, ponieważ panika i zamęt działają 

zabójczo na żołnierza. Gdzie wrażliwość i nerwy są trzymane na wodzy, gdzie każ-

dy obywatel, każda kobieta i każde dziecko staje się żołnierzem w potrzebie, tam 

żołnierz frontowy może spokojnie wypełniać swój obowiązek. 

W dni przeżytej grozy Warszawa wykazała hart, ofiarność i poświęcenie żołnierskie 

i za to właśnie naczelny wódz wzniósł okrzyk na cześć Warszawy... 

Podobne przyjęcie zorganizował komitet miejski w koszarach dla reszty żołnierzy, 

którzy w ogrodzie Saskim nie mogli się pomieścić przy stołach lub nie mogli opusz-

czać koszar. W wielu miejscach radni wygłaszali przy stołach żołnierskich przemó-

wienia, stwarzając atmosferę serdecznej łączności, o która właśnie chodziło6. 
 

Po południu o godz. 15
30

 trzy teatry warszawskie wystawiły przedstawienia 

dla żołnierzy: Teatr Wielki – „balet z muzyką” – „Pan Twardowski”; Teatr Reduta 

– komedię „Fircyk w zalotach”, Teatr Praski – komedię Damy i huzary.   

Warto zaznaczyć w tym miejscu, iż tekst przemówienia Piłsudskiego – któ-

ry przemawiał bez kartki – nie zachował się. W „Pismach zbiorowych” Józefa 

Piłsudskiego znalazło się zatem jedynie krótkie streszczenie tego wystąpienia, 

zamieszczone w „Kurierze Polskim” 
7
. Trzeba dodać, iż w cytowanym wyżej spe-

cjalnym numerze „Kroniki Warszawy” zostało przedrukowane znacznie obszerniej-

sze streszczenie przemówienia Piłsudskiego w ślad za „Kurierem Porannym” 
8
.    

Natomiast przywołane wyżej według relacji „Kuriera Warszawskiego” 

określenie „piękne słowa”, opisujące wystąpienie najbardziej warszawskiego  

z poetów Artura Oppmana (Or-Ota) w Ogrodzie Saskim, oznaczało recytowany 

przezeń własny wiersz Powitanie pułków, napisany na tę okazję. W przeciwień-

stwie do przemówienia Piłsudskiego, wiersz Or-Ota został w całości opublikowa-

ny na łamach „Żołnierza Polskiego”: 
 

Żołnierze! Wy, co w laurach wiekopomnej sławy  

Do wolnej i radosnej weszliście Warszawy,  

Co bronią, z której wrogów krwi nie znikły ślady,  

Budzicie podziw świata, jak wasze pradziady,  

Żołnierze, nad te krzyże, które pierś młodzieńczą  

Zdobią wam, nad wawrzyny, co wam skronie wieńczą,  

Droższe jest to, co śmiercią walecznych się płaci:  

Niepodległość Ojczyzny i szczęście współbraci. 
 

                                                 
6 Powitanie wojska, „Kurier Warszawski” 1921, nr 140.  
7 J. Piłsudski, Pisma zbiorowe, t. 5, oprac. K. Świtalski, Warszawa 1937, s. 214.  
8 „Kronika Warszawy” z 19 marca 1936 r.: Zeszyt Pamiątkowy: Józef Piłsudski w Warszawie, s. 35.  
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Żołnierze! Waszym dziełem ta największa chwała,  

Że wita was w stolicy Polska zmartwychwstała,  

Żeście, jedni z tych właśnie, których walka święta  

Nie dała wolnej ziemi na nowo skuć w pęta  

I obaliła wroga u serca Ojczyzny;  

Żołnierze! Błogosławcie trudy swe i blizny,  

Bo one was zapiszą głoski niestartymi  

Na pierwszej karcie dziejów tej rozkutej ziemi. 
 

Tak niegdyś, przy odgłosie triumfalnych dzwonów,  

Wkraczali do Poznania z piosenką legionów  

Żołnierze Dąbrowskiego, po bitew krwawiźnie,  

Zza mórz, zza gór i lasów wróceni Ojczyźnie.  

Tak rycerze Raszyna pod księciem Józefem,  

Odebrawszy Galicję, co żałobnym kwefem  

Niewoli przesłonięta wlokła dni surowe,  

Wnosili do Krakowa orły narodowe.  

Tak pułki, co na Moskwę, szły w dwunastym roku,  

Wilnu jutrznię swobody zapaliły w mroku  

I splotły w jeden uścisk dwie siostry rodzone,  

Tęskniące od ćwierć wieku Litwą i Koronę.. 
 

A dziś wyście widzieli, jak Warszawa wasza  

Wyległa na ulice z suteryn, z poddasza,  

Z kamienic, co w śródmieściu wznoszą się bogate,  

I z domów staromiejskich, co w odwieczną szatę  

Ukryły serca czujne, wierne, kochające;  

Widzieliście te oczy zapałem płonące,  

Zwrócone do was, wdzięczne, często od łez mętne,  

Oczy kochania pełne, dobre i pamiętne. 
 

Dzieci, co was widziały, nigdy nie zapomną  

Tego dnia, pamięć o nim będzie im przytomną,  

Gdy kiedyś na bój nowy Polska ich zawoła;  

Dziś jeszcze, wśród cichego rodzinnego koła  

Matki będą mówiły o tych, co krew leli  

Za Ojczyznę, a kiedy z dziecięcej pościeli  

Popłynie pacierz dziecka do błękitów proga:  

Ono się będzie za was modliło do Boga. 
 

Żołnierze! dziś przez polskie drogi, pola, łany,  

Jak w piosnce: wszędzie „nasi biją w tarabany”,  

Na wolnej polskiej ziemi, od brzega do brzega,  

Wolny się głos podnosi, wolna pieśń rozlega;  

Ta gleba, którą orzem, to nasza od Piasta,  

To ziarno, które siejem, na nasz plon wyrasta,  

Ojczyźnie jeno służym, dzieciom swym i sobie:  

Tyś to sprawił, żołnierzu... i ci, co śpią w grobie... 
 

Więc znów, jak mówi piosnka, tym, co borem, lasem 

Szli do Ojczyzny, z głodu przymierając czasem, 

I wzięli w serce młode kulę z wroga ręki 

I leżą w bratnim grobie, gdzieś u Bożej Męki, 

Tym na mogiłę rzućcie wspomnienie braterskie; 
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Nie doszli do swej Polski, ale bohaterskie 

Groby ich Polska znajdzie i tęczę rozwiesi 

I w pieśni narodowej na wieczność ich wskrzesi. 

A teraz tę pieśń moją starą pieśnią skończą,  

Dawny Maj z nowym Majem w jeden akord splączę:  

Wiwat Wolność wrócona! Wiwat Kraj kochany!  

Wiwat Wódz! Wiwat Wojsko! Wiwant wszystkie stany!9. 
 

Dla upamiętnienia uroczystego powitania w stolicy zwycięskich pułków 

warszawskich, staraniem Stołecznego Komitetu Budowy Pomnika Marszałka 

Józefa Piłsudskiego położono w Ogrodzie Saskim tablicę pamiątkową następują-

cej treści: 
 

22 MAJA 1921 R 

MARSZAŁEK 

PIŁSUDSKI 

W DNIU POWROTU 

ZWYCIĘSKIEGO WOJSKA 

WITANEGO RADOŚNIE PRZEZ 

STOLICĘ WYRAZIŁ Z TEGO 

MIEJSCA UZNANIE 

DLA WARSZAWY 

ZA JEJ PATRIOTYCZNĄ 

POSTAWĘ W PAMIĘT- 

NYCH DNIACH 

SIERPNIOWYCH 1920 ROKU. 
 

Tablica, uroczyście odsłonięta 12 listopada 1938 r. przez inspektora armii 

gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego w obecności prezydenta miasta stołecznego 

Warszawy Stefana Starzyńskiego, zaginęła w czasie II wojny światowej.  

Odtworzone staraniem Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, upamiętnienie 

to zostało ponownie odsłonięte 11 listopada 1995 r. przez prezydenta RP Lecha 

Wałęsę i córkę marszałka, Jadwigę Piłsudską-Jaraczewską.  

Tablica pamiątkowa w Ogrodzie Saskim mówi o święcie radosnym, upa-

miętniającym entuzjastyczne powitanie zwycięskich pułków przez wolną i rado-

sną Warszawę, nieujarzmioną stolicę Polski.  

To właśnie w imieniu „Warszawy nieujarzmionej” 2 czerwca 1979 r. witał 

prymas Polski Stefan Wyszyński Ojca Świętego Jana Pawła II przybywającego  

z pierwszą pielgrzymką do ojczyzny. W mszy św. odprawionej przez Ojca Świę-

tego tuż obok, na Placu Piłsudskiego (wówczas jeszcze Placu Zwycięstwa) 

uczestniczyło kilkaset tysięcy Warszawiaków. W poruszającej homilii Jana Pawła 

II mogliśmy wtedy usłyszeć o naszej stolicy: 
 

Nie sposób zrozumieć tego miasta, Warszawy, stolicy Polski, która w roku 1944 

zdecydowała się na nierówną walkę z najeźdźcą, na walkę, w której została opusz-

czona przez sprzymierzone potęgi, na walkę, w której legła pod własnymi gruzami, 

                                                 
9 „Żołnierz Polski” 1921, nr 33.   
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jeśli się nie pamięta, że pod tymi samymi gruzami legł również Chrystus-Zbawiciel 

ze swoim krzyżem sprzed kościoła na Krakowskim Przedmieściu10.  
 

Na tym samym Krakowskim Przedmieściu, którym wracały do stolicy 

zwycięskie pułki warszawskie 22 maja 1921 r. tablicę pamiątkową w Ogrodzie 

Saskim, odrestaurowaną oraz umieszczoną na cokole i granitowym plateau sta-

raniem Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, odsłoniliśmy jeszcze raz 22 

maja 2011 r.  

W czasie tej uroczystości wicedyrektor Biura Kultury miasta stołecznego 

Warszawy Małgorzata Naimska odczytała list napisany przez prezydent Warsza-

wy Hannę Gronkiewicz-Waltz: 
 

Szanowni Państwo, 

przeszło 90 lat temu, po zwycięskiej bitwie nad bolszewikami Warszawa odetchnęła 

z ulgą. Od bram miasta została odparta nawałnica, która realnie zagrażała dopiero co 

odzyskanej niepodległości. 

Pod łukiem triumfalnym ustawionym na Krakowskim Przedmieściu marszałek Józef 

Piłsudski przyjął defiladę powracających pułków, a potem podczas żołnierskiego 

obiadu mówił o znaczeniu ludności cywilnej w przełomowych chwilach wojny. 

Warszawa, jak podkreślił, swoją postawą, pełną poświęcenia i odwagi, przechyliła 

szalę zwycięstwa na naszą stronę. 

Pragnę przytoczyć opis atmosfery dni prawie sprzed wieku we wspomnieniach Ar-

tura Śliwińskiego, ówczesnego wiceprezydenta Warszawy:  

Gorące tchnienie wojny owionęło mieszkańców i budziło wśród nich coraz większe 

poruszenie. Zaczęty samorzutnie powstawać najróżnorodniejsze komitety, usiłujące 

bądź to przyczynić się do powiększenia kadrów ochotniczych, bądź też przyjść wal-

czącym z pomocą. Na front! Na front! Oto wezwania, które rozlegały się nieustan-

nie, a widziane były w postaci jaskrawych napisów na murach domów, parkanach, 

szyldach, trotuarach. Na niezliczonych zebraniach uchwalano mnóstwo odezw, 

wskazań, rezolucyj, a od nawoływania do broni huczało w całej Warszawie. 

Dzisiejsze spotkanie przypomina o tym, jak społeczeństwo stolicy potrafiło się zjed-

noczyć w dniach zagrożenia. Przypomina niezliczoną liczbę inicjatyw obywatel-

skich, bohaterską postawę młodzieży zapatrzonej w bohaterstwo Orląt Lwowskich 

oraz działania kobiet warszawskich, wspomagających mężczyzn, którzy poszli do 

boju. Przypomina harcerzy – gońców w sztabie generała Hallera, licealistów i stu-

dentów, urzędników magistratu w walkach pod Radzyminem i Ossowem, artystów 

występujących dla żołnierzy na pierwszej linii frontu, księgarzy i bibliotekarzy, two-

rzących biblioteki pułkowe... 

Doprawdy – miał za co Józef Piłsudski dziękować Warszawie – zawsze walecznej  

i niezłomnej.  
 

Kolejne uroczystości Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa wspólnie 

z miastem stołecznym Warszawa i Dowództwem Garnizonu Warszawa zorgani-

zowała rok później, 22 maja 2012 r. Dzień ten – po wielu dziesiątkach lat zapo-

mnienia – staje się powoli nieformalnym świętem wolnej i radosnej Warszawy.    

 

 

 

                                                 
10 Jan Paweł II. Pielgrzymki do Ojczyzny 1979. 1983. 1987. 1991. 1995. 1997. 1999. Przemówie-

nia, homilie, red. J. Poniewierski, Kraków 1999, s. 23–24.   
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Funkcja zewnętrzna państwa  
w doktrynie agraryzmu ludowcowego 

 

 
elem niniejszego opracowania jest zwięzłe przedstawienie zasadni-

czych cech funkcji zewnętrznej państwa polskiego, zawartych w pro-

gramach i publicystyce tzw. agraryzmu ludowcowego
1
. Przedstawione 

więc zostaną wyłącznie kwestie wypracowane w polskim ruchu ludowym, 

głównie przez teoretyków Związku Młodzieży Wiejskiej Rzeczypospolitej Pol-

skiej „Wici” (dalej: ZMW) m.in. Józefa Niećkę (1891–1953), Ignacego Solarza 

(1891–1940), Stanisława Miłkowskiego (1905–1945) oraz Jerzego Kuncewicza 

(1893–1984), jako ideologa Stronnictwa Ludowego (dalej: SL). Wynikające  

z nich projekcje programowe mieściły się w ramach ogólnej wizji Polski Ludo-

wej i wypełniały swoją treścią funkcję zewnętrzną
2
 naszego państwa.  

 W tym miejscu zaznaczmy, że dojrzewający w latach 30. XX w. agraryzm 

ów posiadał cechy ideologii i doktryny politycznej. Jako ideologia „uzasadniał 

całość działania politycznego chłopów, zaś jako doktryna starał się „przełożyć ją 

na tory praktycznego działania…, będąc zespołem poglądów teoretycznych”
3
. 

 W budowaniu wizji Polski Ludowej agraryści zajmowali się głównie za-

gadnieniami funkcji wewnętrznej państwa, mającymi zasadniczy wpływ na 

określenie miejsca obywateli, w tym chłopów, w obszarze społeczno-politycznym, 

gospodarczym i kulturalnym organizacji politycznej społeczeństwa. Głosili,  

w związku z tym, ograniczenie wpływu administracji państwowej w tych dzie-

dzinach, jednocześnie dowartościowując inicjatywy oddolne społeczeństwu  

– rolę organizacji społecznych oraz samorządów terytorialnych i zawodowych
4
. 

Natomiast kwestie realizacji przez państwo funkcji zewnętrznej pozostawiali,  

w zasadzie, władzy centralnej, uznając, że tego rodzaju oddziaływania wymaga-

ją szybkiego i jednolitego reagowania. Właśnie dlatego zajęli się przede wszyst-

                                                 
1 Na temat założeń społeczno-filozoficznych tego kierunku patrz: T. Chrobak, Filozoficzne prze-

słanki agraryzmu. Studium wybranych zagadnień, Rzeszów 1998, s. 73–115. 
2 Funkcja zewnętrzna państwa będzie rozumiana jako ta działalność państwa, która prowadzona 

jest w ramach kontaktów z innymi państwami oraz organizacjami międzynarodowymi i która 

sprowadza się do ochrony terytorium państwa, jego bezpieczeństwa i w ogóle suwerenności;  

E. Zieliński: Nauka o państwie i polityce, Warszawa 1999, s. 148–151. 
3 F. Ryszka, Wstęp do nauki o polityce. Uwagi metodologiczne, Warszawa 1973, s. 86. Patrz:  

S. Dąbrowski, Agraryzm – ideologia czy program?, „Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego” 

1983/84, nr 23/24, s. 29–36; J. Jachymek, Czym był agraryzm, „Rocznik Dziejów Ruchu Ludowe-

go” 1983/1984, nr 23/24, s. 37–44. 
4 Patrz: T. Chrobak, dz. cyt., s. 54 
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kim określeniem ogólnych zasad i wartości polityki zagranicznej przyszłej Pol-

ski Ludowej, a nie formą działalności instytucji za tę politykę odpowiedzialnych. 

Spośród agrarystów nurtu ludowcowego jedynie Kuncewicz pogłębił  

w swojej „Przebudowie” koncepcję funkcji zewnętrznej przyszłej Polski. „Życie 

państwa” podzielił na zasadniczych osiem działów, głównie dotyczących funkcji 

wewnętrznej, ale wśród nich wyodrębnił dwie określające obowiązki zewnętrzne 

zorganizowanej władzy państwowej, a mianowicie: 1) „stosunek całości organi-

zacyjnej do innych państw” i 2) „sprawy obrony i agresji państwowej”
5
. 

Autor ten zauważył, że realizacja funkcji zewnętrznej w warunkach mło-

dego państwa będzie wymagała odpowiednich relacji między władzami wyko-

nawczą a ustawodawczą. Zasadniczo, jako zwolennik prymatu parlamentaryzmu 

w systemie organizacji politycznej społeczeństwa, w tej jednak kwestii prezen-

tował nieco stonowane stanowisko. Podobnie jak jego zwolennicy w ruchu lu-

dowym głosił:  
 

Brak tradycji w polityce zagranicznej wskazuje na niezbędność przesunięcia cię-

żaru odpowiedzialności za orientację w tym zakresie do sztabu specjalistów. 

Kompetencja polskich dyplomatów – aczkolwiek świeżej daty – musi być w tej 

dziedzinie większa niżeli wyrobienie ciał parlamentarnych… Wielokrotna ko-

nieczność rozstrzygania tych zagadnień z pominięciem dyskusji podrywa tylko 

autorytet parlamentu, nadwyrężając tylko jego kompetencje.  
 

W tej sytuacji J. Kuncewicz zaproponował prowadzenie odpowiedniego 

szkolenia kadr w ramach resortu spraw zagranicznych, realizujących wspólne 

dla państwa „idee przewodnie”. Prezydent koordynowałby „dążenia obywateli… 

w obrębie polityki zagranicznej”, zaś parlament „oprócz kontroli… miałby moż-

ność wpływania przez budżet oraz przez kontyngent rekruta”
6
. 

 

Zasady realizacji funkcji zewnętrznej 

Zasadniczą wartością określającą funkcję zewnętrzną państwa powinna 

być jego suwerenność, czyli niezależność od innych państw. Jednak koncepcje 

agrarystów dopuszczały w tej kwestii pewien relatywizm – określone sojusze  

i współpracę z innymi państwami; co miałoby nie osłabić a, wręcz przeciwnie, 

podnieść niezależność państwa na arenie międzynarodowej. Z tą myślą łączyła 

się idea, ogłoszona na skutek doświadczeń z II wojny światowej, zwołania kon-

ferencji pokojowej jako „Kongresu wszystkich narodów…” i swoistego ciała 

politycznego „…do wypełniania postanowień kongresowych i dalszego funkcjo-

nowania jako instytucja rozstrzygająca spory między państwami i planująca 

współdziałanie państw w wymianie gospodarczej i kulturowej”
7
. 

                                                 
5 J. Kuncewicz, Przebudowa. Rzecz o życiu i ustroju Polski, Lublin 1990, s. 189. 
6 Tamże, s. 192–193. 
7 Dokumenty programowe ruchu młodzieży wiejskiej 1911–1981, wyb. i oprac. P. Matusak  

i J. Wypych, Warszawa 1986, s. 196, Program ideowy „Młodego Lasu”, konspiracyjnego Związku 

Młodzieży Wiejskiej, 1944, Kraków.  
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Niemniej jednak długo agrarystom towarzyszyło romantyczne i złudne 

przeświadczenie o wyjątkowej roli chłopów i ich przyszłego państwa w między-

narodowych stosunkach politycznych. Owa pozycja wynikać miała z przewag 

moralnych a nie polityczno-militarnych. Poeta i działacz „młodochłopski” Stani-

sław Młodożeniec (1895–1959) pisał: „Nie mocarstwowość, nie idea władztwa, 

nie bogacenie się za wszelką cenę, a sprawiedliwy, twórczy ład w każdej sferze 

zbiorowego życia winny stać się nakazem polskiego narodu”. Z tego humani-

stycznego nastawienia wynikał „…postulat bezwzględnie pokojowej, całkowicie 

zdemilitaryzowanej, współpracy narodów świata” oraz niezbyt wyraziście rzu-

cona idea, właściwie hasło „powszechnej federacji ludów”
8
. 

Zbliżenie narodów, jako wartość funkcji zewnętrznej państwa polskiego, 

miało opierać się o zasadę równości, wzajemnych korzyści i współdziałania  

w pokoju. Nie mogło być pozorne i powierzchowne
9
. Opowiadając się za trwa-

łym zbliżeniem narodów, chroniącym je w przyszłości przed konfliktami, uwa-

żali agraryści, iż najpełniej realizacji owej idei służyć będzie „…wspólność prac 

gromad wiejskich stanowiących rdzeń wszystkich narodów słowiańskich”
10

. 

Jednocześnie więc, konsekwentnie agrarystycznie, zacieśniali swoją zasadę bra-

terstwa narodów do społeczności słowiańskich. Już pierwsze ich ustalenia nie 

pozostawiły w tym względzie żadnych wątpliwości
11

. 

Funkcja zewnętrzna Polski Ludowej powinna więc być realizowana  

w ramach określonego układu geopolitycznego. Silna na arenie międzynarodo-

wej Polska miała szansę zaistnienia w ramach sojuszu z innymi państwami Eu-

ropy Środkowo-Wschodniej, albowiem podobnie jak one należała do państw 

rolniczych i chłopskich, które były „szeroką bazą społeczną dla ideologii agrary-

stycznej. Z wyjątkiem uprzemysłowionych Czech od Bałtyku po Adriatyk rol-

nictwo dominowało w życiu gospodarczym położonych tu krajów. Wieś za-

mieszkiwała większość ludności”
12

. Właśnie odpowiednie sojusze międzynaro-

dowe miały przybliżyć realizację sprawiedliwej społecznie Polski. W przededniu 

II wojny światowej myśli te uległy znacznemu doprecyzowaniu. Jak już wiemy, 

przeważała w nich tendencja do szukania przyjaciół wśród państw słowiańskich, 

ale i innych z przewagą ekonomii rolniczej. Agraryści, konsekwentnie, uważali 

kraje zamieszkałe przez Słowian za typowo chłopskie i rolnicze, naturalnie na-

stawione pokojowo wobec innych – to były zasadnicze argumenty przemawiają-

                                                 
8 S. Młodożeniec, W poszukiwaniu chłopskiego programu, „Młoda Myśl Ludowa” 1935, nr 4–5, s. 3–7. 
9 Patrz: E. Ponczek, Autoteliczny wymiar pokoju a myśl polska 1939–1945, „Biuletyn Centrum 

Badań nad Pokojem Uniwersytetu Łódzkiego” 1994, z. 1, s. 30–32. 
10 L. Lutyk, Na słowiański kongres, „Wici” 1929, nr 25, s. 1. 
11 Deklaracja 1933 r. postuluje położyć „…nacisk na samouświadomienie sobie tej idei jedności 

ruchu ludowego we własnym kraju i idei braterstwa ludów słowiańskich, pokrewnych nam z po-

chodzenia, kultury i ze sposobu bytowania na ziemi”; Związek Młodzieży Wiejskiej RP „Wici” 

 w walce o postęp i sprawiedliwość społeczną. Wybór dokumentów 1928–1948, wstęp i oprac.  

E. Gołębiowski i S. Jarecka-Klimowska, Warszawa 1978, s. 88, Dokument nr 19. 
12 J. Jachymek, Neoagraryzm – trzecią drogą i szansą Europy Środkowo-Wschodniej [w:] Wieś 

 – chłopi – ruch ludowy – państwo. Księga pamiątkowa Profesora Józefa Ryszarda Szaflika, red. 

A. Kołodziejczyk, Warszawa 1996, s. 267.   
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ce na rzecz poczucia solidarności z państwami słowiańskimi i rolniczymi. To 

również określało zasadniczą wartość funkcji zewnętrznej przyszłej Polski. 

Poza współistnieniem w pokoju, inną integralnie z nim związaną zasadą 

realizacji funkcji zewnętrznej państwa, było uwzględnienie w jej realizacji pra-

wa narodów do samostanowienia, w sensie posiadania własnego państwa. Agra-

ryści przejawiali troskę o niepodległość innych narodów, nawiązując zresztą do 

doświadczeń Polaków z okresu zaborów. Wartość tę odnosili w ogóle do naro-

dów podbitych, nie tylko słowiańskich i rolniczych, choć te zawsze były najbliż-

sze ich sercu:  
 

W stosunku do narodów podbitych i ujarzmionych głosimy święte ich prawa do 

wolności i niepodległości, każdy ich odruch walki o niepodległość witać będzie-

my z radością, a zarazem czynić będziemy wszystko, by tam, gdzie walka toczy 

się o wolność narodową, nie zabrakło i ramienia polskiej młodzieży chłopskiej13. 
 

Niemniej jednak, dopuszczając stosowanie ingerencji z zewnątrz, tylko  

w obronie demokracji i pokoju, agraryści zdecydowanie odrzucali wojnę jako 

sposób rozwiązywania sporów międzynarodowych. Nastawieni pacyfistycznie, 

wykluczali w kontaktach między państwami niszczenie i stosowanie przemocy. 

W deklaracji ideowej z 1931 r. wiciarze – agraryści stwierdzili:  
 

Wojnę uważamy za nieszczęście. W swej pracy wychowawczej urzeczywistniać 

będziemy ideały miłości bliźniego między ludźmi i narodami14.  
 

Z czasem poczucie troski o ojczyznę, wobec spodziewanego zagrożenia 

ze strony sąsiadów, uzupełniło istotnie ich postrzeganie wojny. Mogli więc gło-

sić, iż wojna obronna, walka z napastnikiem – należą do naturalnych obowiąz-

ków każdego chłopa – wiciarza:  
 

Chłop polski uważa wojnę za barbarzyństwo, ale nie będzie przyglądał się biernie, 

jak rozbójnik napadnie na jego brata lub matkę lub zacznie się znęcać nad jego 

krewnymi i przyjaciółmi, ni nie będzie w rezygnacji czekał, aż podpala mu ro-

dzinną zagrodę… Człowiek wolny, chłop pracujący nad wydobyciem z ziemi 

chleba, przeciwnik wojny i grabieży, chwyci za broń, jaka mu się nawinie i stanie 

do obrony swojej ojczyzny15,  
 

zaś  
 

żywioł chłopski będzie nie tylko najliczniejszym, najofiarniejszym, ale i najpierw-

szym w starciu z najazdem16. 
 

Agraryści, podobnie jak przedstawiciele innych orientacji politycznych 

(poza anarchistami), należyte wypełnianie funkcji zewnętrznej państwa uzależ-

niali od stanu armii. Wojsko powinno być gwarantem niepodległości. Dlatego 

należy zadbać o szczególny sposób związania go ze społeczeństwem, nie pod-

ważając. Zgodnie z zasadami parlamentaryzmu, jego bezpośredniego podpo-

                                                 
13 Związek Młodzieży Wiejskiej RP „Wici” w walce…, s. 174, Dokument nr 46. 
14 Tamże, s. 71, Dokument nr 16. 
15 Tamże, s. 175, Dokument nr 47, S. Ignar, Na stanowiska! 
16 Tamże, s. 174, Dokument nr 46. 
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rządkowania naczelnym organom władzy państwowej. Agraryści sugerowali 

jednak pewne modyfikacje w modelu funkcjonowania przyszłej ludowej armii. 

Była to swoista koncepcja uspołecznienia wojska poprzez wyrugowanie z niego 

cech kastowości (zniesienie stopni wojskowych) i zamianę obowiązkowej służ-

by wojskowej na „powszechną służbę społeczną” w ramach której żołnierze 

wypełnialiby – poza typowo militarnymi – pewne funkcje o charakterze pomoc-

niczym, usługowo-gospodarcze dla społeczeństwa
17

. 

Zgoła rewolucyjne, chociaż i utopijne, sformułowane były postulaty wo-

bec wojska, budowane w końcu II wojny światowej i powstałe w kontekście 

gorzkich doświadczeń chłopów i całego społeczeństwa:  
 

Siła zbrojna winna zniknąć w poszczególnych państwach, należy jedynie stwo-

rzyć policję międzynarodową, która będzie czynnikiem wykonawczym w reali-

zowaniu uchwał międzynarodowego ciała politycznego wobec opornych. Rów-

nież przemysł zbrojeniowy powinien być zamknięty we wszystkich krajach,  

a pewna drobna produkcja… winna mieć miejsce w jednym z małych państw,  

w którym znajdować się będzie siedziba międzynarodowego ciała politycznego18. 
 

Poza tym w kręgach agrarystów, jak i całego ruchu ludowego, nie budziło 

wątpliwości przekonanie, że siły zbrojne nie mogą być absolutnie wykorzysty-

wane w wewnętrznych rozgrywkach politycznych ludzi, partii lub innych  

ugrupowań
19

. 

Na koniec tej części rozważań, zauważmy jeszcze, iż ogólnie całą agrary-

styczną koncepcję rozwoju społecznego cechował względny reformizm, a przy 

tym ewolucyjność i wyeksponowanie stopniowych przemian, bez stosowania 

siły i przemocy, czyli zdecydowane odrzucenie rewolucji społecznej przy budo-

waniu nowego ustroju. Podejście to było połączone z przekonaniem, że decydu-

jące znaczenie w procesie kształtowania lepszej rzeczywistości nie może zależeć 

od walki politycznej i że sprawiedliwy system organizacji politycznej społeczeń-

stwa można zacząć kształtować już w ramach dotychczasowego ustroju. Dlatego 

nie siła militarna, ale przewagi moralne, powinny zapewnić społeczeństwu, zor-

ganizowanemu w państwo, pokojową realizację jego funkcji zewnętrznej: „Bez 

rozbrojenia moralnego nie można zapewnić pokoju ludzkości”
20

. W tym miejscu 

agraryści nawiązywali do koncepcji „rozbrojenia moralnego” przedstawionej 

przez Polskę Lidze Narodów w 1931 r. Plan ten zawierał wyraźną tezę, iż pokój 

jest nadrzędnym motywem polskiej polityki zagranicznej. Wzywano w nim 

                                                 
17 L. Lutyk, Ustrój państwowo-społeczny w ramach ideologii agraryzmu, „Młoda Myśl Ludowa”, 

1935 nr 7, s. 14. 
18 Dokumenty programowe ruchu młodzieży wiejskiej…, s. 195–196, Program ideowy „Młodego 

Lasu”, konspiracyjnego Związku Młodzieży Wiejskiej, 1944, Kraków.   
19 Związek Młodzieży Wiejskiej RP „Wici” w walce…, s. 251–252, Dokument nr 84. 
20 Dokumenty programowe ruchu młodzieży wiejskiej…, s.196; W. Jamrożek, Wychowanie dla 

pokoju w ruchu ludowym, „Nauczyciel i Wychowanie” 1988, nr 4, s. 22–27, Program ideowy 

„Młodego Lasu, konspiracyjnego Związku Młodzieży Wiejskiej, 1944, Kraków. 
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wszystkie państwa do wychowania młodzieży w imię ideałów pacyfistycznych, 

bez nienawiści, w duchu tzw. zrozumienia międzynarodowego
21

.  
 

Musi być zabronione wychowanie militarne i wrogie wobec drugiego narodu, jak 

też wszelka działalność szowinistyczna, rewizjonistyczna i budząca nienawiść do 

drugiego narodu winna być karana w każdym państwie22. 
 

Powyższy postulat agrarystów, sprecyzowany na skutek doświadczeń wo-

jennych, pozostał niezrealizowaną ideą. Przyjmując z ulgą zakończenie okupacji 

niemieckiej w 1945 r. ludowcy sformułowali pogląd, że wywarła ona negatywny 

wpływ na młodzież chłopską, jak i społeczność całej wsi. Przynosząc spustosze-

nie moralne i powodując zaległości w przygotowaniu do życia społecznego, 

wojna dodatkowo zasługiwała na potępienie i usunięcie poza nawias form reali-

zacji funkcji zewnętrznej państwa.  
 

Sojusze z innymi państwami – zasadnicza cecha realizacji funkcji zewnętrznej 

Budując plany realizacji funkcji zewnętrznej państwa, poprzez konkretne 

zawiązywanie współpracy międzynarodowej, agraryści ostrożnie, a nawet nie-

chętnie, jako potencjalnych sojuszników traktowali państwa nastawione impe-

rialnie, używające przemocy w polityce międzynarodowej. Jak już wyżej zazna-

czyliśmy, zgoła inny stosunek zapowiadali w odniesieniu do nastawionych po-

kojowo państw rolniczych: „Przewaga demokracji rolniczej w poszczególnych 

państwach słowiańskich (Polska, Jugosławia, Bułgaria i Czechosłowacja) powo-

duje ich bliższe podobieństwo”
23

. Była to zresztą koncepcja lansowana przez 

Międzynarodowe Biuro Agrarne (tzw. Zielona Międzynarodówka) z siedzibą  

w Pradze. Nawiązywała do idei słowackiego agrarysty i czechosłowackiego 

męża stanu, Milana Hodży (1878–1944), który był orędownikiem nowego po-

rządku ekonomicznego w Europie – „…bez hegemonii Niemiec, ponieważ ani 

gospodarczo-polityczne ani narodowo-polityczne stosunki nie są takie, abyśmy 

mogli uznać środkowo-europejską organizację z hegemonią Niemiec”
24

. W krę-

gu państw przewidywanych do federacyjnej współpracy, agraryści uwzględniali 

również inne kraje, wprawdzie niesłowiańskie, ale rolnicze i nastawione poko-

jowo: Węgry, Rumunię, Łotwę i Estonię. 

Konkretnie zawarte sojusze powinny wynikać również z realistycznego 

spojrzenia na sytuację międzynarodową, której ton zawsze nadawały mocarstwa. 

Dlatego agrarystom towarzyszyła nadzieja na stworzenie niezależnego podmiotu 

w stosunkach międzynarodowych, składającego się z „braterskich państw Euro-

py Środkowo-Wschodniej, gdyż – jak głosili – „obecny ład zachodnioeuropejski 

                                                 
21 Patrz: W. Michowicz, Polskie plany rozbrojenia moralnego w okresie międzywojennym, „Kwar-

talnik Historyczny” 1975, nr 3, s. 698 i n. 
22 Dokumenty programowe ruchu młodzieży wiejskiej…, s. 196 Program ideowy „Młodego Lasu”, 

konspiracyjnego Związku Młodzieży Wiejskiej, 1944, Kraków. 
23 F. Lom, Zasady solidarności w polityce gospodarczej państw słowiańskich, „Młoda Myśl Lu-

dowa” 1932, nr 9–10, s. 11–12.  
24 Tamże, s. 11. 
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niewątpliwie niedomaga”
25

. Mniemali, iż Polska odegra w nim rolę pierwszo-

planową. 

Spośród państw słowiańskich ze szczególnym poważaniem agraryści trak-

towali Czechosłowację i jej narody. Kraj ten stanowił centrum całego słowiań-

skiego ruchu agrarystycznego
26

. Stąd, poprzez Słowiański ZMW, agraryzm głę-

biej wkroczył do myśli politycznej polskiego ruchu ludowego. Sympatia dla 

Czechosłowacji i próby budowania przychylnego stosunku do południowych 

sąsiadów, poprzez przezwyciężanie niechęci pokutującej w naszym społeczeń-

stwie – charakteryzowało najogólniej podejście wiciarzy do przedstawionej 

kwestii. W walce o demokrację, o realizację misji narodów chłopskich, słowiań-

skich, wobec Europy, najbliższym sojusznikiem przyszłej Polski miała zostać 

Czechosłowacja. Tak więc zasadnicze znaczenie dla Polski miałby kształt sto-

sunków z jej południowym sąsiadem, zbudowany w oparciu o podobne zasady 

agraryzmu. Wspólna, długa granica, możliwość komplementarnej współpracy 

gospodarczej, możliwość sojuszu polityczno-wojskowego, podobny rodzaj za-

grożenia zewnętrznego – wszystko stanowiło, w mniemaniu agrarystów, pod-

stawowe argumenty na rzecz naturalności i wręcz niezbędności sojuszu obu 

państw; gdyby oczywiście pragnęły one odegrać bardziej znaczącą rolę między-

narodową. 

Agraryści, szczególnie wiciarze, pozytywnie oceniali przemiany społecz-

no-gospodarcze zachodzące w Czechosłowacji i na wsi tego kraju, stymulowane 

polityką rządzącego tam ruchu ludowego. Od południowego sąsiada miały na-

pływać dobre przykłady. Z podziwem, choć może nieco na wyrost, przyznawali 

wiciarze:  
 

że teraz, gdy my dopiero walczymy o wyzwolenie się spod patronactwa ducho-

wego staroszlachetczyzny i zaprawiamy się do samodzielnego brania swoich 

spraw we własne ręce, to chłopi czescy już od dawna wszystkie swoje sprawy go-

spodarcze, kulturalne i polityczne mają, w swoich rękach, a zarazem przeciwsta-

wiają się skutecznie zakusom faszystowskim, gruntując demokrację27. 
 

Gdy w 1934 r. stosunki polsko-czechosłowackie ochłodziły się, po podpi-

saniu przez Polskę z Niemcami deklaracji o nieagresji, agraryści z nadzieją gło-

sili, iż powiązania między Polską i Czechosłowacją są tak mocne, iż nie mogą 

ich „zerwać chwilowe zatargi. Wierzymy, że współpraca przyjdzie, jak przycho-

dzi zgoda dwóch powaśnionych braci”
28

. 

Również problem mniejszości narodowych – Polaków w Czechosłowacji  

i Czechów w Polsce – stanowił zarzewie nieporozumień międzypaństwowych. 

Jednak przede wszystkim zatarg terytorialny o Śląsk Cieszyński zaciążył na 

                                                 
25 Z. Załęski, Słowiański ruch ludowy, „Młoda Myśl Ludowa” 1932, nr 7–8, s. 4. 
26 Szerzej o pierwszych kontaktach agrarystów czechosłowackich z polskimi ludowcami patrz:  

R. Turkowski, Agraryści czechosłowaccy w latach 1899–1935, cz. 1: Od narodzin w czasach 

Cesarstwa Austro-Węgierskiego do rozkwitu w okresie I Republiki, Warszaw 2012, s. 182–208. 
27 J. Niećko, W walce o demokrację, „Wici” 1937, nr 22, s. 1. 
28 J. Pług, Zachmurzenie między Polską a Czechosłowacją, „Wici” 1934, nr 14–15, s. 1–2. 



Andrzej Lech 290 

pełnych nieufności stosunkach między sąsiadami. Stan ten agraryści próbowali  

i planowali zmienić. W przeciwieństwie do władz państwowych i ogółu społe-

czeństwa polskiego, z umiarkowaniem przyjęli zajęcie Zaolzia przez wojska 

polskie w 1938 r. Zaś po upadku Czechosłowacji, „…gdy w niewolę poszły 

narody we krwi nam bratnie – słowiańskie”, zaczęli się solidaryzować z jej lo-

sem, nie rezygnując z planów o przyszłym sojuszu:  
 

Jeśli lud czeski, morawski i słowacki – wyciągają dłonie by zerwać z siebie hań-

biące jarzmo niewoli – ten odruch zapewne będzie zaczątkiem tradycji wolno-

ściowych… W naturze polskiej leży bowiem to, że wszędzie tam, gdzie toczy się 

walka o wyzwolenie, tam i polska krew spływa29.  
 

W duchu potępienia dla niemieckiego agresora sformułowano uchwały 

Zarządu Głównego ZMW „Wici” z kwietnia 1939 r.:  
 

Ujarzmienie Czech, Moraw i Słowacji uważamy jako naruszenie najważniejszych 

praw przyrodzonych każdemu narodowi, a zarazem jako próbę zniszczenia wszel-

kich podstaw współżycia międzynarodowego, wierzymy głęboko, że rychło stanie 

się zadość sprawiedliwości i naród Czechów, Morawian i Słowaków, wzmocnio-

ny siłą moralną i fizyczną innych narodów, a przede wszystkim słowiańskich, 

zrzuci jarzmo niewoli30. 
 

Niewątpliwie kwestia niemiecka w jakimś sensie miała regulować stosun-

ki między obu państwami, a jednocześnie być czymś, co w opinii agrarystów 

wartościowałoby misję międzynarodową Polski i Czechosłowacji. Agraryści 

uważali bowiem, że „jeżeli te dwa narody nie zatrzymają wału germańskiego, to 

nie tylko Czechy, ale i inne narody zostaną zgniecione. Dlatego też pomiędzy 

tymi narodami musi powstać jakaś forma porozumienia i czynnego współdziała-

nia
31

. Jak wiadomo przekonanie to wnieśli ludowcy do swoich koncepcji polity-

ki zagranicznej w okresie II wojny światowej, gdzie na forum rządu emigracyj-

nego w Londynie dopracowali się koncepcji „konfederacji polsko-czeskiej”
32

. 

Nie zawsze odczucia agrarystów pokrywały się z oficjalną wykładnią po-

lityki zagranicznej II RP. Dotyczyło to nie tylko roli Czechosłowacji w realizacji 

funkcji zewnętrznej naszego państwa. Krytycznie odnosili się również do poli-

tyki wobec Litwy, a właściwie do konfliktu z Litwą. Konfrontacja ta utrudniała 

prowadzenie pokojowej polityki w basenie Morza Bałtyckiego. Gdy wreszcie  

w 1938 r., jednak pod naciskiem strony polskiej, oba państwa nawiązały stosun-

ki dyplomatyczne, wiciarze wyrazili optymistyczną refleksję z powodu tego, że 

„chiński mur między obu bratnimi narodami został zburzony”
33

. 

Sąsiad peryferyjny – Łotwa, jako państwo również w przeważającej mierze 

rolnicze, wzbudzała sympatię agrarystów. Niepokoili się oni jedynie losem mniej-

                                                 
29 J. Niećko, Po upadku Czechosłowacji, „Wici” 1939, nr 11–12, s. 1–2.  
30 Związek Młodzieży Wiejskiej RP „Wici” w walce…, s. 174, Dokument nr 46. 
31 K. Bagiński, Tragedia Czechosłowacji, „Chłopski Świat” 1939, nr 4, s. 110.  
32 Konfederacja polsko-czeska, „Żywią i Bronią” 1942, nr 14, s. 10–12; J. Skodlarski, Epilog 

układu Sikorski-Benés, Łódź 1989, s. 54–58. 
33 Dr S. J., Stosunki polsko-litewskie w dobie obecnej, „Młoda Myśl Ludowa” 1938, nr 6–8, s. 15. 
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szości polskiej, zamieszkującej południowo-wschodnią część Łotwy, dawne Inf-

lanty Polskie. Przewidywali korzyści płynące ze współpracy gospodarczej z Li-

twą, Łotwą a także oddaloną Estonią, których to krajów spółdzielcze przetwór-

stwo rolnicze, osiągające wysoki poziom produkcji, cenili szczególnie wysoko. 

Natomiast ich zachwyty nad możliwością sojuszu z Rumunią, może nie 

były tak daleko idące jak czynników rządowych (układ sojuszniczy z 1921 r., co 

pięć lat odnawiany), to jednak pozytywnie oceniali przyjaźń z tym rolniczym 

przecież krajem. Miarodajne wypowiedzi publicystów nurtu agrarystycznego 

zdawały się sugerować, iż podzielali oni oficjalne stanowisko państwowe, łączą-

ce z sojuszem określone nadzieje:  
 

Sojusz polsko-rumuński nie jest wymierzony przeciwko jakiemukolwiek trzecie-

mu państwu, jest to sojusz wybitnie obronny. Polska wraz z Rumunią i państwami 

bałtyckimi, które prowadzą podobną politykę, mającą na celu utrzymanie pokoju, 

stanowią potężny wał, oddzielający w linii, z północy na południe przebiegającej, 

dwa prądy zaciekle się zwalczające: faszystowski – hitlerowski i komunistyczny. 

W ten sposób państwa te stoją na straży pokoju światowego34. 
 

 We wrześniu 1939 r. Rumunia okazała się dobrym sąsiadem i sprawdzo-

nym sojusznikiem Polski
35

. Tym samym potwierdziła wcześniejsze stanowisko 

agrarystów, szczególnie J. Kuncewicza, który traktował Rumunię jako czołowe-

go naszego sprzymierzeńca, będąc przekonanym co do tego, że:  
 

Wśród państw europejskich na jedno z pierwszych miejsc w kompleksie spraw 

nas dotyczących wysuwa się Rumunia36. 
 

Podczas kilku miesięcy 1939 r. bezpośrednim sąsiadem Polski były Wę-

gry. W przeciwieństwie do nastawienia państwowego, a także tradycji (chociaż-

by wspomnień wspólnych walk narodowowyzwoleńczych z XIX w.), którą 

przecież ludowcowi agraryści szanowali, nieprzychylnie potraktowali to pań-

stwo, właśnie wówczas gdy stało się naszym sąsiadem. O ocenie zadecydowała 

agrarystyczna solidarność, która potępiła Węgrów za zajęcie w 1938 r. połu-

dniowej części Słowacji i tym samym przyczynienie się do upadku słowiańskiej 

Czechosłowacji
37

. 

Spośród agrarystów, myślących dalekowzrocznie, J. Kuncewicz, docenił 

Węgry jako pierwszorzędnego partnera strategicznego w efektywnie prowadzo-

                                                 
34 Dr.S. J., Sojusz polsko-rumuński, „Młoda Myśl Ludowa” 1936, nr 12, s. 13. 
35 T. Dubicki, Polscy uchodźcy w Rumuni 1939–1945, Warszawa 1996, ss. 330. 
36 J. Kuncewicz, dz. cyt., s. 441. 
37 Zupełnie inny stosunek do relacji węgiersko-polskich prezentował regent Węgier admirał Mi-

klós Horthy, w którego planach Polska „…była prawdziwym przyjacielem, o czym pisze zresztą 

we wspomnieniach. Rzeczywiście Polska mogła być w najbliższym otoczeniu jedynym przyjacie-

lem Węgier – z jednej strony mieli dawną Małą Ententę (Czechosłowacja, Rumunia i Jugosławia), 

a więc kraje posiadające tereny należące do niedawna do Korony św. Stefana. Z drugiej był nie-

chciany sojusznik – hitlerowskie Niemcy. Z trzeciej – znienawidzony Związek Radziecki”;  

K. Varga, Admirał bez floty w kraju bez morza, „Ale Historia. Tygodnik Historyczny” 2012, nr 32, 

s. 9 (dodatek do „Gazety Wyborczej”).  
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nej polityce zagranicznej, zapewniającej Polsce pełną suwerenność zewnętrzną. 

Pisał na ten temat, już znacznie wcześniej, przed wybuchem II wojny światowej: 
 

Sprawą poważną, chociaż nas bezpośrednio nie dotyczącą, jest kwestia węgierska. 

Znaczenie jej zyskuje na ostrości zwłaszcza pod kątem widzenia ewentualnego 

zatargu zbrojnego z Rosją sowiecką. Rewizja dzisiejszego układu powinna pójść 

po linii zgodnego ułożenia współpracy Rumunii z Węgrami, a to poprzez wza-

jemne racjonalne ustępstwa. Węgry w swej polityce muszą przede wszystkim wy-

rzec się myśli zbrojnego odwetu38. 
 

Chłodniejszy nieco stosunek do innych państw, potencjalnych sojuszni-

ków Polski, prezentowali szczególnie wiciarze. Ich nastawienie do Francji wy-

nikało z konstatacji, że nic dobrego dla Polski nie wyniknie, jeżeli będzie 

„…zawsze szła w ogonku polityki francuskiej”
39

. W ogóle byli raczej przeciwni 

współpracy z Zachodem, przeciwni w ogóle wzorcom stamtąd płynącym, m.in.  

z tej przyczyny, że klasy posiadające, wykorzystujące wieś, dawniej szlachta,  

z tych wpływów często korzystały. 

Nieufność zaś do Anglosasów pogłębiało ich „barbarzyńsko-germańskie” 

pochodzenie. W tym wątku agraryści nawiązywali do poglądów swojego czoło-

wego ideologa, Józefa Niećki i jego interpretacji teorii podboju, jakoby wyja-

śniającej genezę państwa polskiego i struktury stanowej naszego społeczeństwa 

w I Rzeczypospolitej
40

. Dlatego też nie zachęcali specjalnie do przyjaźni z pań-

stwami skandynawskimi i ich narodami
41

, ale doceniając rolę tych państw  

w zabiegach o pokój w obrębie basenu Morza Bałtyckiego.  

Zapisane wyżej podejście do kwestii ogólnego określenia realizacji funk-

cji zewnętrznej Polski, zaowocowało na początku II wojny światowej, na emi-

gracji, ideą federacji słowiańskiej. Już w grudniu 1941 r. w piśmie „Przebudo-

wa” konspiracyjny ruch ludowy, wspomagany głownie przez wiciarzy, nawiązu-

jąc do ostrożnych przedwojennych sformułowań, wysunął myśl powołania zwar-

tego bloku państw Europy Środkowo-Wschodniej; także z udziałem państw 

określonych mianem „buforów” III Rzeszy: Rumunii, Bułgarii, Węgier, a po-

nadto Jugosławii i Grecji. Czołową rolę w tym układzie zapewniała ona Polsce:  
 

Uważamy powstanie takiego bloku za konieczność dziejową. Pierwszorzędnym 

czynnikiem łączącym, nie może być współpraca gospodarcza, ale zasadnicza więź 

polityczna… wynikiem porozumienia państw Europy południowo-wschodniej 

winno być powstanie jednego państwa związkowego42. 
 

W 1943 r. w Londynie nakładem członków SL ukazał się przedruk cyklu 

konspiracyjnych tekstów Stanisława Miłkowskiego (pod pseud. Włodzimierz 

Starzak) – „O formę i treść przyszłej Polski”, w którym można odnaleźć bliższe 

                                                 
38 J. Kuncewicz, dz. cyt., s. 441. 
39 St. W., O godność Polski, „Wici” 1934, nr 38, s. 1. 
40 T. Chrobak: dz. cyt., s. 97–101. 
41 J. Niećko, O wewnętrzne życie wsi. Wybór pism z lat 1912–1948, oprac. Z. Hemmerling, War-

szawa 1985, s. 181–187. 
42 Omówienie tez programowych, „Przebudowa” 1941, nr 9, s. 2–3. 
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informacje na temat kształtu i celu jej pokojowo nastawionej federacji państw. 

Czołowy agrarysta pisał:  
 

Liczymy… na najbliższych nam kulturalnie, rasowo i tradycją historyczną Cze-

chów, Słowaków, Ukraińców i Białorusinów, a już razem z nami Polakami sta-

nowimy ponad 100 milionów ludzi… Będzie to państwo związkiem bratnich na-

rodów. Sam fakt powstania takiego państwa uwolni inne narody, mieszkające  

w Europie, od naporu germańskiego i moskiewskiego43. 
 

Funkcja zewnętrzna – bez współpracy z państwami totalitarnymi 

Szczególną rolę Polski w stosunkach międzynarodowych, opisywali agra-

ryści poprzez określony stosunek do dziejów ojczystych, w tym poprzez anty-

niemieckość – istotny element całego ich agraryzmu. Obserwując narastające 

zagrożenie ze strony Niemiec ustalali:  
 

Posłannictwem Polski, jako największego narodu słowiańskiego na zachodzie jest 

jednoczyć wszystkich Słowian i pokrewne narody nadbałtyckie do powstrzymania 

odwiecznego naporu germańskiego na rodowite ziemie słowiańskie i bałto-

słowiańskie44. 
 

Nastawienie młodych agrarystów do problemu niemieckiego było nie-

zmienne w swej zasadniczej treści. Biorąc pod uwagę doświadczenia historycz-

ne, chłopskiego w swej masie narodu polskiego, uważali Niemcy za wroga 

głównego, w aspekcie zewnętrznym, ich „ludowej” Polski. Nie ulegało dla nich 

wątpliwości, że ciągłym dążeniem Niemiec jest parcie na wschód, rozszerzenie 

swej „przestrzeni życiowej kosztem Słowiańszczyzny”. Podkreślali to niejedno-

krotnie w swoich uchwałach programowych:  
 

Największe niebezpieczeństwo dla życia w duchu słowiańskim widzimy w nara-

stającej fali germańskiej, która żyje odwiecznie ideą podbojów, niewolnictwa  

i panowania nad słowiaństwem45. 
 

Samo określenie cech narodu niemieckiego, wynikające ze swoistej 

chłopsko-słowiańskiej optyki miało dyskredytować zachodnich sąsiadów, jako 

ewentualnych sojuszników i zupełnie naturalnie określić jako siłę najbardziej 

zagrażającą pokojowemu rozwojowi Polski:  
 

Nasz sąsiad zachodni – naród niemiecki – oplątany sidłami władzy faszystow-

skiej, występuje… przeciwko najwyższym zasadom, wypracowanym przez ludz-

kość, przekreśla chrześcijańskie zasady miłości i sprawiedliwości, grozi zagładą 

wszystkiemu, co nie jest germańskie, chce narzucić niewolę przede wszystkim na-

rodom słowiańskim46. 
 

Położenie strategiczne Polski rzutowało na szczególne docenianie przez wi-

ciarzy problemu niemieckiego. W ich kręgach pojawiały się poglądy, że kraj nasz 

                                                 
43 S. Ignar, Rola „Wici” w gospodarczej przebudowie Polski, „Młoda Myśl Ludowa” 1948,  

nr 5, s. 10. 
44 Związek Młodzieży Wiejskiej RP „Wici” w walce…, s. 174, Dokument nr 46. 
45 Tamże, s. 173. 
46 S. Ignar, Na stanowiska, „Wici” 1939, nr 37, s. 1. 
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zagradza odwiecznemu agresorowi drogę prowadzącą do żyznych terenów rolni-

czych wschodniej Europy, a nawet rejonów czarnomorskich, czy bogatych w su-

rowce Kaukazu i Uralu. Towarzyszyły im niekiedy stanowiska pełne determini-

zmu, mówiące o nieuchronności procesu dziejowego, w którym „80-milionowy 

blok ludzki, zamknięty w ciasnej klatce politycznych granic Rzeszy”, prąc nieu-

stannie na Wschód, będzie się starał zniszczyć państwo polskie, uniemożliwiają-

ce „wyrwanie się na szeroką przestrzeń pełnego oddechu”
47

. 

Jednocześnie w środowiskach agrarystów pojawiały się inne głosy, tym 

razem wskazujące na fałsz sformułowań o „Lebensraumie”, związanym z rze-

komym przeludnieniem Niemiec. Podnoszono w nich, że raczej w Polsce, a nie 

w Niemczech, występuje przeludnienie; zresztą właśnie na wsi. Prostym argu-

mentem w polemice było odwołanie się do faktu sprowadzania sezonowych 

robotników rolnych z innych krajów do III Rzeszy. A więc „w Niemczech na 

wsi przeludnienia nie ma, a przeciwnie…”
48

. Poglądom wiciarzy towarzyszyły 

pewne pociągnięcia praktyczne. Oto w 1939 r. instancje ZMW uchwaliły bojkot 

wyjazdów na roboty sezonowe do tego kraju
49

. 

Agraryści wyodrębniali i inne cechy żywiołu niemieckiego, głównego 

dziejowego krzywdziciela Polaków i tym samym chłopów, dążącego „nieustan-

nie do zniszczenia nas”
50

. Podkreślali więc, że jest to naród „pański”, „któremu 

w całości przyznany został przywilej władztwa”, że nosi w sobie „kult mocy” 

itp. „Te podstawowe właściwości duszy niemieckiej sprawiają, że litość dla 

bezbronnych i poddających się nie ma do niego żadnego dostępu”
51

. Negatywną 

ocenę Niemców miało potęgować i to, że ich psychika była wręcz przeciwna 

psychice chłopskiej, polskiej i słowiańskiej. 

W związku z powyższym, problem niemiecki młodzi agraryści wiązali 

ściśle z faszyzmem. Byli przekonani, że faszyzm w wydaniu hitlerowskim mógł 

powstać i rozwiązać się na gruncie III Rzeszy, ze względu na wyjątkowe pre-

dyspozycje Niemców. Stworzone przez nich państwo nie mogło nigdy zostać 

sojusznikiem Polski. 

Interesująco przedstawiały się poglądy wiciowych agrarystów na temat 

ZSRR i ewentualnej koegzystencji z tym sąsiadem Polski. Całość tego zagad-

nienia, zaakcentowana negacją Związku Radzieckiego, łączy się ściśle ze sto-

sunkiem agraryzmu do ruchu komunistycznego i jego doktryny politycznej. 

W okresie II RP agraryści jawili się jako przeciwnicy tego wszystkiego co 

radzieckie, chociaż ich wypowiedzi w tej kwestii posiadały różne, niekiedy ła-

godniejsze dla strony komunistycznej, odcienie. Przeważały oceny negujące rolę 

ZSRR jako potencjalnego sojusznika Polski. 

                                                 
47 F. Sarnek, Na drogach do chłopskiej republiki, „Chłopski Świat” 1939, nr 1, s. 13. 
48 S. Ignar, Bez kłamstw i deklaracji, „Wici” 1939, nr 28, s. 1.  
49 S. Ignar, Młodzież chłopska a wartki nurt życia, „Wici” 1939, nr 18, s. 1.  
50 Związek Młodzieży Wiejskiej RP „Wici” w walce…, s. 198, Dokument nr 57. 
51 F. Sarnek, dz. cyt., s. 14. 
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Wkrótce po zawarciu w 1932 r., budzącego wiele nadziei społecznych, 

polsko-radzieckiego paktu o nieagresji, publicystyka wiciowa przyniosła na 

pewien czas nowe akcenty w kwestii „zbliżenia sąsiedzkiego między Polską  

i Rosją”. Wprawdzie, posługując się argumentem interesu chłopskiego, nie 

zmieniała oceny ustroju radzieckiego, „jako typowej dyktatury” i podkreślała, że 

„nie odpowiadają nam, zwolennikom gromadzkiego tworzenia” tego rodzaju 

porządki, ale dodawała, że w możliwości porozumienia „zarówno z punktu wi-

dzenia państwowego jak i społecznego, widzimy… cały szereg wybitnych ko-

rzyści”. Owe korzyści mogły wynikać ze współpracy gospodarczej. Natomiast 

podłożem zbliżenia politycznego miało być „zrozumienie wspólności naszych 

interesów państwowych w obronie przed płynącą od Niemiec falą hitleryzmu, 

który Sowietom też zdecydowaną wypowiada walkę”. Wprawdzie idee agrary-

zmu nie dopuszczały możliwości zbliżenia programowego z doktryną ZSRR, 

niemniej okazjonalnie pozwalały na formułowanie dość ugodowych stwierdzeń:  
 

Nasze założenia społeczne są wręcz odmienne od bolszewickich – ale i tu można 

znaleźć punkty styczne52.  
 

Jednak nie nastąpiło doprecyzowanie treści owych enigmatycznie ustalo-

nych tzw. punktów stycznych. 

Określając stosunki społeczno-polityczne w ZSRR i zgodnie z rzeczywi-

stością, przedstawiając kolektywizację rolnictwa jako zamach na chłopską in-

dywidualność, własność i możliwości rozwoju, wiciowi agraryści często pod 

jednym mianownikiem mieścili ZSRR jak i zachodnie systemy totalitarne. Takie 

oceny sprawdzały się do kategorycznych i wnikliwych stwierdzeń:  
 

Na olbrzymich połaciach Europy masy ludowe są spychane do roli upaństwowio-

nego inwentarza. Najaktywniej wyraża się to w Sowietach, Niemczech,  

Włoszech53. 
 

Agrarystyczne stanowisko antyradzieckie powstawało w imię głęboko 

pojmowanego solidaryzmu chłopskiego i troski o chłopów państwa radzieckie-

go
54

. Pisma ruchu „młodowiejskiego” starały się przekonać swoich czytelników, 

że w ZSRR nie ma prawdziwego komunizmu i że w ogóle państwo to nie jest 

socjalistyczne. Często tym wypowiedziom towarzyszyła słuszna argumentacja, 

wynikająca z zanegowania roli tzw. dyktatury proletariatu we wstępnym etapie 

budowy państwa sprawiedliwości społecznej. 

Również negatywnie oceniali wiciarze przywódcę państwa radzieckiego, 

Józefa Stalina, jak i politykę zagraniczną ZSRR. Istotny wpływ, jak wiadomo, 

na ich poglądy w tej kwestii wywarły, docierające do Polski informacje o stoso-

                                                 
52 L. Lutyk, Zbliżenie sąsiedzkie między Polską a Rosją, „Wici” 1933, nr 31–32, s. 8–9. 
53 J. Niećko, W walce o demokrację…, s. 1.  
54 Oto znamienna wypowiedź w tej kwestii: „Zabrano się w r. 1930 z niezwykłą energią do prze-

budowy ustroju rolnego za zasadach komunistycznych. Chłopi rosyjscy wrogo ustosunkowali się 

do tej akcji, ale nie byli na tyle zorganizowani, aby się jej czynnie przeciwstawić”; Agraryzm 

zwycięża… w Rosji Bolszewickiej, „Młoda Myśl Ludowa” 1936, nr 11, s. 28–29. 
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wanych przez Stalina i jego funkcjonariuszy, nieludzkich metodach i środkach 

realizacji nowego ustroju. 

Natomiast tylko w nielicznych środowiskach wiciarzy, w poważnym 

stopniu dzięki aktywności grupy poznańsko-łódzkiej ZMP i tylko w okresie 

czasu poł. lat 30., zaczęła się kształtować tzw. przyjazna neutralność w stosunku 

do wschodniego sąsiada. Do czołowych promotorów tego spojrzenia należeli: 

Nikodem Kasperek (1900–?) i Bronisław Drzewiecki (1907–1985). Kilka infor-

macji, nieco przychylniejszych, choć nie zawsze rzetelnych, znalazło się w pu-

blikacjach N. Kasperka na temat położenia chłopów w ZSRR. Na przykład pisał 

on, że „położenie chłopów rosyjskich w okresie pierwszej »piatiletki« nie było 

do pozazdroszczenia”, ale następnie zaznaczał: „w ostatnich latach dola chłopa 

uległa w Rosji znacznej poprawie”. Publicysta dostrzegał również pozytywne 

zmiany w stanie wiedzy chłopa radzieckiego: „Wczorajszy analfabeta przestaje 

wierzyć w znachorów i sam zaczyna tworzyć sobie nowe życie i własną kultu-

rę”. Postulował na zakończenie swego wystąpienia „trzeźwą ocenę stosunków 

rosyjskich”
55

. 

Szczególnie redakcja „Chłopskiego Życia Gospodarczego” starała się rea-

lizować tę myśl, informując m.in. o represjach wobec chłopów radzieckich, ale  

i przychylnie pisząc o systemie urlopów dla kobiet w ZSRR. W piśmie tym jesz-

cze w 1936 r. podano kilka informacji o osiągnięciach radzieckich, ale następnie 

przeważały już artykuły o wydźwięku negatywnym wobec wschodniego sąsiada, 

mówiące o represjach i procesach politycznych w Moskwie
56

.  

Później, takie fakty jak podpisanie w sierpniu 1939 r. radziecko 

-niemieckiego paktu o nieagresji oraz wkroczenie do Polski Armii Czerwonej  

w nocy z 16 na 17 września 1939 r., czy deportacje ludności polskiej na wschód 

– znacznie jeszcze pogłębiły negatywny stosunek agrarystów do ZSRR. Z tym 

nastawieniem weszli w czasy II wojny światowej.  

Podsumowanie 

Ludowcowi agraryści problematyki wartości i sposobów realizacji funkcji 

zewnętrznej państwa nie traktowali jako priorytetowej w drodze do Polski Lu-

dowej. Niemniej jednak, ukierunkowani na sprawy wewnętrzne, doceniali w tym 

dziele rolę odpowiednio prowadzonych kontaktów z innymi państwami. W ich 

doktrynie, idee dotyczące polityki zewnętrznej, nacechowane były humanizmem 

i pacyfizmem, przy tym nie traciły swego polskiego i chłopskiego charakteru. 

 

 

 

 

                                                 
55 N. Kasperek, Położenie chłopów w Rosji Sowieckiej, „Chłopskie Życie Gospodarcze” 1935, nr 

7, s. 3; „Chłopskie Życie Gospodarcze” 1935, nr 9, s. 5. 
56 J. Borkowski, Wizje społeczne i zmagania wiciarzy. W świetle młodzieżowej prasy ludowej 

1928–1939, Warszawa 1966, s. 352. 
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Okoliczności utworzenia placówki wywiadowczej  
„Lecomte” Oddziału II SGWP w Paryżu 

 

 

akończenie wojny polsko-rosyjskiej zwieńczyło pierwszy etap funk-

cjonowania służby wywiadowczej Wojska Polskiego. W związku  

z przejściem sił zbrojnych na etat pokojowy, przeprowadzono reorga-

nizację, która miała ją dostosować do nowych zadań i realiów pracy. Rozkazem 

ministra spraw wojskowych gen. bryg. Kazimierza Sosnkowskiego z 22 czerwca 

1921 r. oraz mocą instrukcji szefa Sztabu Generalnego (dalej: SG) gen. Włady-

sława Sikorskiego z 23 czerwca 1921 r., powołano scentralizowaną służbę in-

formacyjno-wywiadowczą, łączącą agendy wywiadu i kontrwywiadu, opartą na 

strukturze trzech wydziałów: I. Organizacyjnego, II. Ewidencyjnego i III. Wywia-

dowczego
1
. Część zadań kontrwywiadowczych w obszarze zwalczania organizacji 

ekstremistycznych i wywrotowych przekazano natomiast Policji Państwowej
2
.  

Siedzibą centrali Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego (dalej: 

SGWP) od 23 sierpnia 1921 r. stał się budynek SG na Placu Saskim 7 w War-

szawie
3
. Systematycznie rozbudowywane terenowe struktury oparte zostały na 

sieci placówek wywiadowczych poza granicami kraju – dla wywiadu głębokie-

go, ekspozytur na terenie kraju – dla wywiadu płytkiego oraz samodzielnych 

referatów informacyjnych dla służby kontrwywiadowczej. Cechą charaktery-

styczną tych pierwszych było przede wszystkim to, iż niemal cały ich potencjał 

organizacyjny skumulowano na odcinku niemieckim i radzieckim. Oparciem dla 

ich działalności były w większości przypadków przedstawicielstwa dyploma-

tyczne RP (szczególnie po aferze rtm./mjr. Jerzego Nałęcz-Sosnowskiego
4
), 

głównie konsulaty, które w tej roli zastąpiły pierwotnie wykorzystywane w tym 

                                                 
1 Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie-Rembertowie (dalej: CAW), Oddział II Sztabu 

Generalnego/Głównego Wojska Polskiego (dalej: SGWP), sygn. I.303.4.14, Naczelne Dowództwo 

Wojska Polskiego (dalej: NDWP), Sztab Generalny (dalej: SG), Oddział II, Nr 24343/II.B.W.1  

z 23 czerwca 1921 r.  
2 Charakter tych zjawisk sprawiał jednak, iż Policja Państwowa stosunkowo ściśle współpracowała 

w tym zakresie z wywiadem i szczególnie kontrwywiadem wojskowym, gdyż zaplecze dla powyż-

szych organizacji znajdowało się zazwyczaj poza granicami państwa polskiego. Szerzej patrz:  

H. Skrzeczowski, Współdziałanie wojskowych służb informacyjnych z Policją Państwową w II 

Rzeczypospolitej, Toruń 2003; A. Pepłoński, Kontrwywiad II Rzeczypospolitej, Warszawa 2002. 
3 CAW, sygn. I.303.4.30, Ministerstwo Spraw Wojskowych (dalej: MSWojsk.), SG, Oddział II, 

Licz. 7840/21.Org. z 17 sierpnia 1921 r. 
4 Patrz: H. Ćwięk, Rotmistrz Sosnowski. As wywiadu Drugiej Rzeczypospolitej, Kraków 2010. 

Z 
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względzie attachaty wojskowe
5
. Poza tym podzielono je na dwie kategorie, tzn. 

te, które działały na terytorium państw wrogich oraz te, które funkcjonowały na 

terytorium państw z nimi sąsiadujących, czyli tzw. limitrofowe, przeznaczone do 

aktywnej działalności w okresie wojny, gdy możliwości pracy tych pierwszych 

ulegną paraliżowi. Jedna z takich „limitrofowych” placówek, na dodatek zupeł-

nie wyjątkową, gdyż działającą zarówno przeciwko III Rzeszy, jak i ZSRR, 

prowadzącą studium emigracji rosyjskiej i ukraińskiej oraz środowisk polskich 

komunistów we Francji, a ponadto pełniącą funkcję łącznikową względem so-

juszniczego wywiadu francuskiego, była paryska placówka „Lecomte” rtm. Mi-

chała Balińskiego. 

Dokonana przez III Rzeszę 7 marca 1936 r. remilitaryzacja Nadrenii
6
, która 

dla stosunków europejskich oznaczała koniec systemu wersalsko-locarneńskiego, 

zupełnie nieoczekiwanie zaowocowała reaktywacją obumarłego już sojuszu 

polsko-francuskiego. Najpierw bowiem francuski ambasador w Warszawie Leon 

Noël usłyszał od ministra spraw zagranicznych Józefa Becka, iż w ramach soju-

szu strona polska oferuje francuskiej „ścisły kontakt”
7
, a następnie ofertę tą  

w Paryżu powtórzyli de facto zarówno ambasador Alfred Chłapowski, p.o.  

attaché wojskowego mjr. dypl. Gustaw Łowczowski – wobec zastępcy szefa SG 

gen. Paula Gerodiasa (9 marca), szefa Deuxième Bureau płk. Maurice’a Gauche 

(11 marca) oraz wiceprzewodniczącego Najwyższej Rady Wojennej gen. Mauri-

ce’a Gustave’a Gamelina (12 marca)
8
, a także pomocnik attaché wojskowego 

kpt. Mieczysław Kurczewski w rozmowie z szefem Deuxième Bureau SG Lot-

nictwa ppłk. Réné Duvernoy
9
. 

Jednym z pierwszych efektów ożywienia dwustronnych kontaktów było 

uzyskanie aprobaty Paryża dla pomysłu powołaniu oficera łącznikowego przy 

francuskim SG. Fakt ten Oddział II SGWP postanowił wykorzystać do utworze-

nia w oparciu o niego placówki wywiadowczej w Paryżu, na co również uzyska-

no zgodę strony francuskiej
10

. Informując o powyższym attaché wojskowego 

                                                 
5 Patrz: R. Majzner, Attachaty wojskowe Drugiej Rzeczypospolitej 1919–1945. Strukturalno-

organizacyjne aspekty funkcjonowania, Częstochowa 2011; A. Pepłoński, Wywiad a dyplomacja II 

Rzeczypospolitej, Toruń 2004.  
6 Patrz: R. Majzner, Polski wywiad wojskowy wobec polityki III Rzeszy 1933–1939. Militarne 

aspekty polityki III Rzeszy w świetle analiz Oddziału II sztabu Głównego Wojska Polskiego, Toruń 

2006, s. 96–115; J. Kremer, Polska wobec remilitaryzacji Nadrenii w 1936 r., „Zeszyty Naukowe 

Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne” 1963, z. 13, s. 135–165; H. Bułhak, Polska 

– Francja z dziejów sojuszu, cz. 2: 1933–1936, Warszawa 2000. 
7 Diariusz i teki Jana Szembeka, t. 2, oprac. T. Komarnicki, Londyn 1965, s. 401–403; L. Noël, 

Agresja niemiecka na Polskę, Warszawa 1966, s. 164. 
8 H. Bułhak, dz. cyt., s. 97–99. 
9 Archiwum Akt Nowych w Warszawie (dalej: AAN), Attachés wojskowi RP przy rządach państw 

kapitalistycznych 1919–1939, sygn. A.II.116, Attachat Wojskowy przy Ambasadzie RP w Paryżu, 

[bez opisu kancel.], marzec 1936. 
10 Dotychczas na terenie Francji Oddział II SGWP posiadał w różnych okresach czasu cztery 

placówki wywiadowcze: „Martel” w Paryżu (1929–1936), „Rodan” w Lyonie (1930–1936), „Do-

uglas” w Tuluzie (1935–1939) oraz „Pielgrzym” w Paryżu (1933–1937). W różnym stopniu zaj-

mowały się one wywiadem na Niemcy i ZSRR, infiltrowaniem środowisk komunistycznych, 
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przy Ambasadzie RP w Paryżu płk. dypl. Wojciecha Fydę, szef Oddziału II 

SGWP płk dypl. Tadeusz Pełczyński stwierdził, iż jej zadaniem będzie: 
 

 utrzymywanie łączności z Biurem Wywiadowczym w sprawach dotyczących wywia-

du, kontrwywiadu oraz współpracy, jeśli będzie potrzebna na tym tle, pomiędzy fran-

cuskim Deuxième Bureau a Oddziałem II SGWP; 

 rozpracowywanie emigracji rosyjskiej, niemieckiej i ukraińskiej w myśl specjalnych 

dyrektyw; 

 studium terenów Francji i Belgii dla wyzyskania własnych możliwości wywiadu na 

Niemcy i ZSRR; 

 opracowywanie specjalnych zadań z zakresu służby informacyjnej wg wytycznych  

i rozkazów O.II. 
 

W związku z powyższym, praca oficera łącznikowego miała być trakto-

wana jako ścisłe poufna, a charakter jego uplasowania przy Attachacie Wojsko-

wym, jednakże przy całkowitym odciążeniu od obowiązków reprezentacyjnych, 

miał gwarantować zamaskowanie rzeczywistej funkcji. Wyznaczony na to sta-

nowisko por. Michał Baliński objąć miał swe obowiązki 1 sierpnia 1936 r.
11

. 

O powyższym zamiarze płk T. Pełczyński poinformował uprzednio Biuro 

Personalne MSZ stwierdzając, iż w porozumieniu z francuskim SG zamierza 

utworzyć przy nim stanowisko oficera łącznikowego dla specjalnych prac wcho-

dzących w zakres działania Oddziału II, analogicznie do francuskiego oficera 

łącznikowego przy SGWP. Wyznaczony zaś na tę funkcję por. M. Baliński miał 

                                                                                                                         
rozpracowywaniem wpływów Kominternu oraz penetrowaniem emigracji rosyjskiej i ukraińskiej; 

szerzej patrz m.in.: A. Pepłoński, Wywiad a dyplomacja…, s. 201–203. 
11 Michał Baliński, urodzony 2 sierpnia 1897 r., pseud. „Marty”, „Konopka”, „Bogucki”. W Woj-

sku Polskim od listopada 1918 r., kolejno w: 1. pułku szwoleżerów, 4. pułku ułanów, Szkole Pod-

chorążych w Warszawie, 4. pułku ułanów, Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu, 4. 

pułku ułanów, 1. pułku piechoty Legionów, 17. pułku artylerii polowej. Mianowany por. kaw. ze 

starszeństwem od 1 lipca 1922 r. W 1929 r. rozkazem B.P.L.30692-I-29 przeniesiony do dyspozy-

cji szefa SG i przydzielony do prac w Centrum Wyższych Studiów w charakterze tłumacza na 

okres od 24 listopada 1929 r. do 1 maja 1930 r., po czym przydział ten przedłużono do 10 lipca 

1930 r. Od listopada do grudnia 1931 r. na kursie próbnym w Wyższej Szkole Wojennej, następnie 

kolejno w dyspozycji Departamentu Kawalerii MSWojsk. oraz szefa Biura Personalnego 

MSWojsk., a w rzeczywistości w Referacie „Wschód” Oddziału II SGWP. Od 15 sierpnia 1936 r. 

kierownik Placówki Wywiadowczej „Lecomte” w Paryżu, formalnie jako oficer przydzielony do 

Attachatu Wojskowego, na etacie pracownika kontraktowego MSZ (od 16 sierpnia 1936 r. attaché 

prasowy Ambasady RP). Z dniem 19 marca 1937 r. awansowany do stopnia rtm. Od wrze-

śnia/października 1939 r. zastępca kierownika Wydziału Wywiadowczego, następnie w Oddziale 

II Sztabu Naczelnego Wodza (SNW). Jesienią 1939 r. przeprowadził inspekcję ekspozytury wy-

wiadu w Bernie. Po klęsce Francji w Wielkiej Brytanii, w Wydziale II. Wywiadowczym Oddziału 

II SNW, łącznik z wywiadem francuskim. Wykładowca w Szkole Oficerów Wywiadu. Zmarł 15 

czerwca 1962 r. w Londynie; Instytut Polski i Muzeum im. Gen. Sikorskiego w Londynie (dalej: 

IPMS), sygn. A.IV.1/1a, Placówki i ich zadania, budżety, Paryż, październik 1939; Dziennik 

Personalny MSWojsk (dalej: Dz.Pers.) 1929, Nr 19; Dz.Pers. 1930, Nr 14; Rocznik Oficerski 

1923; Rocznik Oficerski 1924; Rocznik Oficerski 1928; Rocznik Oficerski 1932; R. Rybka,  

K. Stepan, Rocznik oficerski 1939. Stan na dzień 23 marca 1939 r., Kraków 2006, s. 138, 432; 

Rocznik służby zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej według stanu na 1 czerwca 1939 r., War-

szawa 1939, s. 267; Polsko-brytyjska współpraca wywiadowcza podczas II wojny światowej. 

Wybór dokumentów, oprac. J.S. Ciechanowski, Warszawa 2005, s. 128–129.  
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objąć swe obowiązki z dniem 15 sierpnia 1936 r., będąc oficjalnie przydzielo-

nym do Attachatu Wojskowego w Paryżu. Jego uposażenie jednakże miało być 

wypłacane bezpośrednio z kasy Oddziału II, gdyż attachat nie posiadał wolnego 

etatu oficera łącznikowego
12

. 

W rzeczywistości por. M. Baliński przybył do Paryża dopiero 21 sierpnia 

1936 r. o godz. 11
00

, by nazajutrz, w siedzibie attachatu wziąć udział w konfe-

rencji, na której kierownik Referatu „Zachód” Oddziału II SGWP kpt. Adam 

Świtkowski oficjalnie przedstawił go attaché wojskowemu płk. W. Fydzie. Za-

sadniczym celem konferencji było wyjaśnienie pewnych rozbieżności, co do 

charakteru ustawienia placówki, wynikłych pomiędzy oficjalnym pismem cen-

trali, a technicznym ustawieniem osoby kierownika, jako attaché prasowego 

przy Ambasadzie RP w Paryżu. Otrzymawszy instrukcje ustne w tej kwestii, płk 

W. Fyda pozytywnie ustosunkował się do wszystkich postulatów przedłożonych 

mu przez kierownika Referatu „Zachód”, nie zgłaszając żadnych wątpliwości, 

jak i nie formułując własnych sugestii. 

Tego samego dnia, 22 sierpnia 1936 r., w obecności kpt. A. Świtkowskie-

go został również oficjalnie przedstawiony przez płk. W. Fydę szefowi Deu-

xième Bureau płk. Maurice’owi Gauche oraz szefowi Service de Renseignements 

(Służba Wywiadowcza, dalej: SR) płk. Luisowi Rivet. Dzięki temu, dwa dni 

później, kpt. A. Świtkowski i por. M. Baliński udali się do płk. L. Rivet celem 

omówienia szczegółów współpracy Placówki „Lecomte” z wywiadem francu-

skim. Na konferencji tej obecny był również kierownik Referatu Niemieckiego 

SR kpt. André Perruche. Płk L. Rivet miał przed sobą sprawozdanie w tej mate-

rii byłego szefa Service de Renseignements płk. Henri Roux. 

Na zapytanie płk. L. Rivet odnośnie charakteru otrzymanych zadań, por. 

M. Baliński zakomunikował, iż otrzymał polecenie: 
 

 utrzymywania łączności między obu wywiadami w formie wzajemnej wymiany mate-

riałów, 

 kierowania punktami wywiadowczymi polskimi z terenu Francji lub limitrofów na 

Niemcy i ZSRR, 

 nawiązania łączności z francuskim kontrwywiadem celem wymiany wiadomości  

o działalności niemieckiego wywiadu i częściowo radzieckiego oraz śledzenia działal-

ności antypaństwowej polskich i ukraińskich komunistów. 
 

W odpowiedzi na powyższe, płk L. Rivet podkreślił ostrożność, jaką za-

chować należy przy wszelkiej pracy wywiadowczej na terenie Francji, ze wzglę-

du na brak bezpośredniej zależności służbowej pomiędzy Service de Renseigne-

ments a policją polityczną oraz polecił kierownikowi placówki zachowywać jak 

najściślejszy kontakt z wywiadem francuskim dla uniknięcia kłopotów. Za-

strzegł sobie także prawo wglądu do materiałów uzyskanych na jego terenie. 

Gdy por. M. Baliński zaręczył mu całkowitą lojalność, płk L. Rivet za-

znaczył, że z przebiegu tej konferencji złoży raport swym przełożonym, podkre-

ślając, że sztab francuski ze swej strony zażąda od Oddziału II SGWP na zasa-

                                                 
12 CAW, sygn. I.303.4.2324, Oddział II, L.dz. 5265/II.Z.T.O. z 1 sierpnia 1936 r. 
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dzie wzajemności przyjęcia na teren polski oficera o takim samym charakterze. 

Kpt. A. Świtkowski wyraził przypuszczenie, że strona polska prawdopodobnie 

nie będzie miała nic przeciwko tej współpracy na dwóch terenach, ale nie może 

teraz dać ostatecznej odpowiedzi. 

Na zakończenie konferencji, płk L. Rivet obiecał doręczyć por. M. Baliń-

skiemu odpis lub streszczenie swego raportu celem uzgodnienia treści i następ-

nie przesłania go do Warszawy. Powiadomiony o sposobie ustawienia kierowni-

ka placówki wewnątrz ambasady jako attaché prasowego, przyjął to do wiado-

mości i żadnych zastrzeżeń nie wysunął
13

. 

22 sierpnia 1936 r. por. M. Baliński spotkał się również z kierownikiem 

agentury „Pielgrzym” Wiktorem Bohomolcem ps. „Valentin”
14

, wyjaśniając mu, 

iż został wyznaczony do zupełnie odmiennej misji, w związku z czym względem 

niego będzie wyłącznie skrzynką pocztową i pośrednikiem w kontaktach z cen-

tralą, która w dalszym ciągu pozostanie jego bezpośrednim zwierzchnikiem. 

Wzajemne relacje opierać się więc miały na fundamentalnej zasadzie wzajemnej 

niezależności placówek stąd: 
 

 wszelkie polecenia, zadania, poczta i rachunki podawane będą „Valentinowi” przez 

por. M. Balińskiego; 

 ustne polecenia por. M. Balińskiego miały być traktowane jako rozkazy centrali; 

 wszelkie wyjaśnienia, komentarze, rozrachunki itp. miały być podawane przez „Valen-

tina” na piśmie, gdyż kierowane będą do centrali i tam rozpatrywane; 

 do spotkań „Valentina” z por. M. Balińskim miało dochodzić nie częściej jak dwa razy 

w miesiącu, przy zachowaniu środków ostrożności wymaganych w terenie15. 
 

                                                 
13 CAW, sygn. I.303.4.2327, „Lecomte”, L.dz. 1 z 25 sierpnia 1936 r. 
14 Wiktor Wasiliewicz Bohomolec od 1920 r. miał być agentem wywiadu brytyjskiego w Rumunii, 

po czym w 1933 r. zrażony dotychczasową współpracą (intrygi, lekceważenie), zaoferował swe 

usługi Oddziałowi II SGWP. Kpt. J. Niezbrzycki przejął go w Paryżu „ażeby inni, szczególnie 

Moskwiczanie, nie przechwycili go”. Podobno za miesięczne wynagrodzenie w wysokości 500 

dol. przekazał m.in. informacje nt. brytyjskiej siatki wywiadowczej w Rumunii (kierowanej przez 

Harolda Charlesa Gibsona w porozumieniu z szefem rumuńskiego wywiadu Mihailem Moru-

zoffem); Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie (dalej: IPN), sygn. BU 1572.1016, Agentura 

„zachodnia” Oddziału „W” [1947 r.], tłumaczenie z rosyjskiego, Warszawa, 3 grudnia 1952 r. 

Według stanu z 1 września 1936 r. budżet siatki wraz z gażą dla „Valentina” wynosił 9159 ff; 

CAW, Oddział II, sygn. I.303.4.2324, „Lecomte”, L.dz. 5 z 25 sierpnia 1936 r. Agentura „Piel-

grzym”, była jak się wydaje zasadniczym instrumentem pozyskiwania informacji z terenu ZSRR. 

Agenci „Pielgrzyma” przekraczali bowiem granicę ZSRR w kilkunastu punktach wzdłuż granicy 

polsko-radzieckiej, rumuńsko-radzieckiej i bułgarsko-radzieckiej. Realizując wytyczne kpt. Jerze-

go Niezbrzyckiego z 21 września 1936 r., wykorzystana została także do wytypowania obywateli 

ZSRR, którzy byliby skłonni odmówić powrotu do kraju. Próbę taką podjęto m.in. w przypadku 

posła radzieckiego w Bukareszcie Ostrowskiego. Jeden z agentów „Pielgrzyma” Ibrahim Mustafa 

Ibrahimowicz ps. „Mos” znał bowiem zamieszkałego w Stambule Halifa A. Hotina, który pozo-

stawał w dobrych stosunkach z Ostrowskim. Pomimo zwerbowania Hotina w grudniu 1937 r., 

podjęta w styczniu 1938 r. akcja zakończyła się jednak niepowodzeniem, gdyż Ostrowski zrezy-

gnował z ucieczki; A. Pepłoński, Wywiad polski na ZSRR 1921–1939, Warszawa1996, s. 203. 
15 CAW, sygn. I.303.4.2324, „Lecomte”, L.dz. 5 z 25 sierpnia 1936 r. 
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Na mocy instrukcji organizacyjno-technicznej w sprawach sowieckich  

i agentury „Pielgrzym” z 12 września 1936 r. postanowiono, iż ulokowana  

w oficynie przy ul. Talleyranda
 
placówka „Lecomte” podlegać będzie centrali 

Oddziału II SGWP poprzez Referat „Zachód”, wykonując zarówno zlecenia 

Referatu „Zachód”, jak i Referatu „Wschód” oraz Wydziału IIb (kontrwywia-

dowczego), a także wszystkie inne zlecone bezpośrednio przez centralę. 

Odnośnie korespondencji z Referatem „Wschód” instrukcja stanowiła, iż 

w myśl zasadniczej instrukcji organizacyjnej, por. M. Baliński będzie ją prowa-

dził wyłącznie z jedną osobą w centrali, przy czym dla szybszej orientacji, za-

równo korespondencja pochodząca od Referatu „Wschód” – jako obejmująca 

zagadnienia związane ze sprawami sowieckimi względnie rozpracowane na jego 

żądanie, jak i kierowana do niego będzie sporządzana wyłącznie na papierze 

niebieskim. Jednakże numeracja porządkowa pism zachowywać miała swą cią-

głość bez względu na ich kolor. 

Placówka rozpracowywać miała zagadnienia wschodnie (radzieckie)  

w myśl ogólnych wytycznych organizacyjnych, względnie na specjalne tematy  

i zadania nadesłane przez centralę, posiłkując się aparatem posiadanym przez 

placówkę, którego dossier organizacyjne prowadzić miał jednak wyłącznie Re-

ferat „Zachód”. Placówka nie miała obowiązku podawania w pismach koloru 

niebieskiego szczegółów organizacyjnych i klasyfikowania swych źródeł. 

Wszystkie szczegóły natury organizacyjnej przekazywać miała w koresponden-

cji z Referatem „Zachód” chociażby dotyczyły spraw związanych z zagadnie-

niami radzieckimi. 

Na potrzeby swej działalności dysponować miała budżetem rozliczanym 

wyłącznie wobec Referatu „Zachód” i to bez specyfikacji wydatków według 

zagadnień wschodnich, zachodnich, czy też kontrwywiadowczych
16

. 

Realizując nałożone na placówkę zadania na odcinku antyradzieckim, in-

strukcja omawiała jednak przede wszystkim jej relacje z agenturą „Pielgrzym”. 

Podkreślając ich bezwzględną odrębność organizacyjną względem siebie, ustala-

ła, iż placówka „Lecomte” służyć będzie wyłącznie jako skrzynka koresponden-

cyjna pomiędzy agenturą „Pielgrzym” a Referatem „Wschód”. Obowiązek prze-

kazywania wszelkiej korespondencji oraz ustnych poleceń oznaczała równocze-

śnie całkowity zakaz ich zmieniania lub rozszerzania własnymi zadaniami bez 

porozumienia z centralą. 

Placówka „Lecomte” otrzymała również całkowity zakaz posiłkowania 

się agentami „Piegrzyma” do wykonywania zadań własnych i to bez względu na 

to, czy dotyczyć one miały tematów zachodnich, wschodnich, czy też kontrwy-

wiadowczych. Nie mogła również wykorzystywać informacji uzyskanych przez 

„Pielgrzyma” we własnych raportach, zatajając ich pochodzenie. 

                                                 
16 Placówka nie miała obowiązku księgowania sum, które na zasadzie pośrednika przekazywała 

„Pielgrzymowi”. Po dostarczeniu ich zwracała Referatowi „Zachód” pokwitowania wraz z pocztą 

„Pielgrzyma”. 
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Mogła co prawda przeglądać korespondencję kierowaną przez Referat 

„Wschód” do agentury „Pielgrzym”, jak również przeglądać materiały wysyłane 

przez nią do centrali, jednakże w „żadnym wypadku” nie wolno jej było prze-

trzymywać poczty, rozdzielać jej oraz wykorzystywać do własnych posunięć 

organizacyjnych. 

Korespondencję przeznaczoną dla „Pielgrzyma” miała otrzymywać  

w formie załącznika zaadresowanego „Valentine”. Natomiast pocztę i wszelkie 

materiały otrzymane od agentury, zobowiązana była przesyłać do centrali  

w zapieczętowanych pakietach z wyraźnym zaznaczeniem na opakowaniu, iż 

koperta przeznaczona jest dla Referatu „Wschód”, a personalnie dla rtm. Alek-

sandra Stpiczyńskiego. Oddzielnemu kopertowaniu nie podlegały jedynie pisma 

związane ze spotkaniami por. M. Balińskiego z „Valentinem”, raporty z prze-

prowadzonych rozmów oraz dezyderaty w sprawie działalności „Pielgrzyma”. 

Placówka „Lecomte” zobowiązana została również do zachowania daleko 

posuniętej ostrożności w kontaktowaniu się z agenturą „Pielgrzym”. W „żadnym 

wypadku” nie mogła np. ujawniać jej swoich zadań, a o wszelkich przypadkach 

wykorzystania jej we własnej działalności musiał natychmiast meldować centrali. 

Obowiązek zachowania całkowitej dyskrecji odnośnie działalności „Piel-

grzyma” obejmował również wywiad francuski, dla którego struktura ta pozo-

stać musiała całkowicie anonimową. Zainterpelowany więc w tym temacie por. 

M. Baliński mógł jedynie ujawnić, iż jej kierownik znajduje się w pewnym nie-

znanym bliżej placówce kontakcie z centralą, i że placówka jedynie pośredniczy 

w jego korespondencji z nią. Żadnych bliższych szczegółów na temat agentury 

„Pielgrzym”, nie mógł absolutnie nikomu, „pod żadnym pozorem” udzielać. 

Placówka „Lecomte” otrzymała również kategoryczny zakaz kontaktowa-

nia się z poszczególnymi agentami „Pielgrzyma”, gdyż prędzej czy później zo-

staną oni i tak nastawieni informacyjnie w stosunku do placówki. W związku  

z powyższym „w żadnym wypadku” nie mogła udzielać im więcej informacji  

i wiadomości, aniżeli podawała centrala. 

Na zakończenie instrukcja ustalała specjalny „kod”, jakim miała się po-

sługiwać w rozmowach telefonicznych z Referatem „Wschód” w sprawach 

związanych z agenturą „Pielgrzym”: 
 

Ambasador   – Opiekun 

Kowalski-Wierusz  – Szczerbaty 

Fyda   – Figlarz 

Łowczowski  – Mówca 

Kurczewski  – Kogut 

Mayer   – Frydrychowicz 

Świtkowski  – Ney 

Baliński   – Marty, Konopka, Bogucki 

Valentin   – Doktór, Weterynarz 

Niezbrzycki  – Rabin 

Stpiczyński   – Rok 

Librach   – Dęciak 

Wrzos   – Celebre 

Ambasada   – Garaż 
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Sztab Polski  – Firma, Sfinks 

Sztab Francuski  – Redakcja 

Surete   – Cenzura 

Francuzi   – Redaktorzy, Przyjaciele 

Attachat   – Kurnik 

MSZ   – Chabanet 

Wywiad   – Recenzja, pisanie recenzji 

Kontrwywiad  – Odpisywanie artykułu 

Śledzenie, obs.  – Korekta 

Łaps   – Korektor 

Materiał   – Artykuł 

Poczta dypl.  – Samochodem 

Poczta zwykła  – Koleją 

Wysłać pieniądze do Niemiec – nadać ekspres zwrotny 
 

Skróty do depesz: 
Czekać – proszę o telefon w domu – piątek o dwunastej – koncert piątek dwunasta 

Czekaj – proszę o telefon w ambasadzie środa dwunasta – zabawa środa dwunasta 

Valentin ma czekać w domu czwartek szesnasta telefon – corso czwartek szesnasta17. 
 

Podstawowymi agentami placówki „Lecomte” w końcu 1936 r. byli: 

„Martel”, który otrzymywał miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1195 fran-

ków francuskich (dalej: ff) i 56,60 dol.; „Bolt” – czyli Kazimierz Wróblewski
18

 

(3650 ff i 175 dol.); „Eduard” (500 ff i 25 dol.); „Joseph” (300 ff i 15 dol.)
19

; 

„Franek”
20

 (2615 ff i 125 dol.) oraz „Strzelecki” (250 ff i 12,50 dol.)
21

. 

Jednym z cenniejszych kontaktów placówki w kontekście jej działalności 

na kierunku wschodnim był Wasilij Wasiliewicz Oriechow ps. Orzech”, z któ-

rym por. M. Baliński po raz pierwszy spotkał się 15 września 1936 r. w Paryżu, 

a więc tuż przed planowanymi na 1 października jego przenosinami do Brukseli. 

W sprawozdaniu z przebiegu rozmowy, poinformował on, że organizacja, którą 

kierował W.W. Oriechow wspólnie z Sergiuszem Wojciechowskim w Warsza-

                                                 
17 CAW, sygn. I.303.4.2324, Instrukcja organizacyjno-techniczna dla placówki „Lecomte”  

w sprawach sowieckich i agentury „Pielgrzym”, L.dz. 1835/II.W.T.O. z 12 września 1936 r. 
18 Agent Nr 2172 „Bolt”, tzn. Kazimierz Wróblewski był dziennikarzem. Zakres jego pracy wy-

wiadowczej obejmował środowisko niemieckiej emigracji oraz polskich komunistów w Paryżu, 

przy czym w odniesieniu do tego pierwszego był pośrednim, a drugiego – bezpośrednim źródłem 

informacji; CAW, sygn. I.303.4.3719, Netz der Nachrichtenstellen und Agenten des Referats 

WEST nach dem Stande vom 30.11.1938. W latach 1935–1936 był agentem PW „Martel”; IPN, 

sygn. BU 1572.1016, Sprawozdanie z przeglądu materiałów archiwalnych O.II pl. „Martel”  

i „Lecomte”, Warszawa, czerwiec 1952 r. 
19 Pod pseudonimem tym krył się Peter Griebichler, zwerbowany we wrześniu 1936 r. przez  

K. Wróblewskiego w charakterze agenta werbunkowego; CAW, sygn. I.303.4.2324, „Lecomte”, 

L.dz. 34 z 10 września 1934 r. 
20 Agent Nr 2120 „Franek” to Władysław Cmela, por. rez., legionista, powstaniec śląski, od 1923 r. 

we Francji, urzędnik Biura Podróży „Lubin”, dziennikarz i korespondent, a przy tym współpra-

cownik Oddziału II SGWP. Zakres jego pracy obejmował środowiska polskiej emigracji, realizu-

jąc zadania kontrwywiadowcze w Paryżu i północnej Francji; AAN, sygn. A.II.163; CAW, sygn. 

I.303.4.3719, Netz der Nachrichtenstellen und Agenten des Referats WEST nach dem Stande vom 

30.11.1938. 
21 CAW, sygn. I.303.4.2324, Budżet placówki „Lecomte”, 10 listopada 1936 r. 
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wie, jego bratem Jurijem Wojciechowskim
22

 w Belgii oraz z jeszcze dwoma 

ludźmi, których nazwiska i miejsce pobytu obiecał on podać później
23

, posiadać 

miała rzekomo 5 pewnych kontaktów, z czego 2 wojskowe na terenie Rosji oraz 

źródła uzyskania pewnych materiałów wojskowych w Paryżu. Posiadała również 

znajomych inżynierów francuskich, którzy mogli być źródłem informacji o ra-

dzieckim przemyśle. Łączność z kontaktami w terenie W.W. Oriechow wyobra-

żał sobie nawiązać przez własnych kurierów, których strona polska miał jedynie 

przerzucać (legalnie lub nielegalnie) przez granicę. Współpracę tą był przy tym 

gotów prowadzić „bezinteresownie”, nie oczekując za nią żadnego wynagrodze-

nia. Z udzielonych bowiem wyjaśnień wynikało, iż korzystał on z pomocy finan-

sowej lorda Harolda Sidneya Rothermere’a
24

. 

W nawiązaniu do wcześniejszej umowy pomiędzy „Orzechem” a Oddzia-

łem II SGWP w sprawie udzielenia jego organizacji pomocy technicznej, por. 

M. Baliński powtórzył tę obietnicę w odniesieniu do zarówno nielegalnego 

przekraczania granicy, jak i ewentualnego zaopatrywania jego kurierów w pasz-

porty polskie, jeśliby zaszła do tego nieodzowna potrzeba. Jedynie w kontekście 

wiz zasugerował, iż najlepiej byłoby pozyskiwać je w Paryżu lub w Brukseli.  

W jego ocenie W.W. Oriechow robił wrażenie porządnego człowieka. Poza tym 

był przyjacielem Wojciechowskiego, za którego z kolei ręczyć miał Łaniewski
25

. 

Mimo to zasugerował, że z uwagi na to, iż jest on „białym” emigrantem, należa-

łoby dostarczane przez niego materiały poddawać bardzo skrupulatnej ocenie  

i analizie, ażeby zorientować się w „czystości jego źródła”
26

.  

W pierwszym okresie swej działalności placówka „Lecomte” stała się 

przede wszystkim źródłem informacji na temat wojny domowej w Hiszpanii  

i pośrednio ZSRR, przy czym podstawowymi dostarczycielami materiałów byli 

w tej mierze: „Bolt” – czyli K. Wróblewski, „Douglas” – czyli Jerzy Moroze-

                                                 
22 Jurij Wojciechowski podjął 4 maja 1928 r. w Warszawie próbę zamachu na przedstawiciela 

handlowego ZSRR w Polsce Aleksieja Lizariewa, za co w końcu grudnia tegoż roku został skaza-

ny przez Sąd Okręgowy w Warszawie na 10 lat więzienia; W. Materski, Tarcza Europu. Stosunki 

polsko-sowieckie 1918–1939, Warszawa 1994, s. 229. 
23 Organizacją tą był Ruskij Nacjonalnyj Centr, działający na terenie Francji i Belgii, skupiony 

wokół pisma historyczno-publicystycznego „Czasowoj”, wydawanego w Paryżu przez W.W. 

Oriechowa i Jewgienija W. Tarusskiego. Przenosiny do Brukseli były wynikiem poparcia udziela-

nego „frankistom” podczas wojny domowej w Hiszpanii; szerzej patrz: I. Szinkaruk, W. Jerszow, 

Rosijskaja wojennaja emigracija i jeje pieciat 1919–1939 gg, Moskwa 2004. 
24 W swym sprawozdaniu por. M. Baliński dodał, iż pierwotnie sądził, że organizacja W.W. Orie-

chowa korzystała z funduszy lorda Henri Wilhelma Augusta Deterdinga. 
25 Prawdopodobnie Stanisław Łaniewski, który w latach 20. kierował placówką wywiadowczą  

w Kijowie; A. Pepłoński, Wywiad polski na ZSRR…, s. 90. 
26 CAW, sygn. I.303.4.2324, „Lecomte”, L.dz. 61 z 18 września 1936 r. W trakcie rozmowy por. 

M. Baliński zapytał także W.W. Oriechowa o działalność innej organizacji „białych” Rosjan tj. 

ROWS (Russkij Obściewojennyj Sojuz) na terenie rumuńskim. W odpowiedzi uzyskał informacje, 

że Żołondkowski przestał zupełnie pracować dla organizacji i jeśli nadal zajmował się wywiadem, 

to raczej na swoje konto. Natomiast Arnoldow wg zapewnień niejakiego Fossa (przedstawiciel 

ROWS w Bułgarii i najprawdopodobniej agent tamtejszej tajnej policji politycznej) na pewno jest 

na służbie Rumunów. Wg por. M. Balińskiego oznaczało to więc „ordynarną prowokację Miszki”. 
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wicz
27

 oraz „Lux”, a także pozyskani najprawdopodobniej za sprawą W.W. 

Oriechowa: „Nuss”, „Grasset”, „Lucie XXI” i „Ami”
28

. Z czasem jednak swą 

uwagę skoncentrowała głównie na kierunku niemieckim, starając się śledzić 

zarówno niemieckie przygotowania wojenne, jak i reakcje na nie francuskich 

władz politycznych i wojskowych. Ich zasadniczym źródłem były jednak niemal 

wyłącznie francuski wywiad wojskowy oraz komunikaty SG, które rtm. M. Ba-

liński przesyłał do Warszawy. Tym samym we wrześniu 1939 r., placówka już 

dawno zatraciła swój pierwotnie wywiadowczy charakter na rzecz praktycznie 

tylko łącznikowego, w związku z czym do końca tego roku została formalnie 

zlikwidowana
29

. 
 

 
Michał Baliński, źródło: CAW. 

 

                                                 
27 Ppor. rez. Jerzy Morozewicz „Douglas” od 1 lipca 1934 r. do 30 września 1935 r. kierował 

Konsulatem RP w Lyonie, po czym z dniem 1 października 1935 r. został przeniesiony do Konsu-

latu RP w Tuluzie. Jego działalność wywiadowczą w Lyonie przejął Wacław Czosnowski ps. 

„Aosta”, pełniący obowiązki konsula do 30 grudnia 1936 r., po czym z dniem 1 stycznia 1937 r. 

został przeniesiony na stanowisko kierownika Konsulatu w Strasburgu; Rocznik służby zagranicz-

nej Rzeczypospolitej Polskiej według stanu na dzień 1 kwietnia 1936, Warszawa 1936, s. 241; 

Rocznik służby zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej według stanu na dzień 1 kwietnia 1937, 

Warszawa 1937, s. 163, 251; W. Skóra, Służba konsularna Drugiej Rzeczypospolitej. Organizacja, 

kadry i działalność, Toruń 2006, s. 768–769. 
28 Patrz: R. Majzner, Wojna domowa w Hiszpanii 1936–1939 w obserwacjach i analizach Oddzia-

łu II Sztabu Głównego Wojska Polskiego, Radomsko 2012. 
29

 Na temat funkcjonowania placówki w latach 1936–1939 patrz: P. Kołakowski, Działalność 

placówki wywiadowczej „Lecomte” Oddziału II Sztabu Głównego WP w Paryżu 1936–1939, 

„Dzieje Najnowsze” 2012, nr 3, s. 61–70. 
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Plany odtworzenia WP przez ruch oporu  
poza granicami ziem polskich w latach 1939–1945 

 

 

okresie II wojny światowej, Polskie Siły Zbrojne (dalej: PSZ) od-

twarzano głównie w konspiracji w kraju, jako Służbę Zwycięstwu 

Polski, następnie Związek Walki Zbrojnej (dalej: ZWZ) i 150 in-

nych organizacji, które łącznie liczyły 700 tys. żołnierzy podziemia, scalały się  

w Armii Krajowej, którą tworzyli i dowodzili Komendanci Główni: gen. Stefan 

Rowecki „Grot”, „Rakoń”, następnie gen. Tadeusz Komorowski „Bór”, jako 

komendanci Sił Zbrojnych w kraju. AK podlegała naczelnemu wodzowi Wojska 

Polskiego (dalej: WP) i premierowi Rządu RP we Francji, następnie w Londynie 

i walczyła po stronie aliantów. Konspirację cywilną stanowiły Polski Komitet 

Porozumiewawczy (dalej: PKP), Krajowa Reprezentacja Polityczna (dalej: 

KRP), następnie Krajowa Rada Narodowa (dalej: KRN). Polskie wojsko pod-

ziemne rozumiane jako siły zbrojne to podziemne organizacje wojskowe: Armia 

Krajowa (dalej: AK), Bataliony Chłopskie (dalej: BCh), OW PPS Wolność 

Równość Niepodległość (dalej: WRN), Narodowe Siły Zbrojne (dalej: NSZ), 

Korpus Bezpieczeństwa (dalej: KB), Armia Ludowa (dalej: AL), Polska Armia 

Ludowa (dalej: PAL) i in., które walczyły z okupantem, szkoliły żołnierzy  

w podziemiu i przygotowywały plan powstania powszechnego w celu wyzwole-

nia kraju w okresie inwazji aliantów na obszar Europy Środkowo-Wschodniej. 

Tę część Polskich Sił Zbrojnych nazywano AK. Drugą polską armię stanowiły 

Polskie Siły Zbrojnie na Zachodzie, zmobilizowane na terenie Francji, które 

brały udział w jej obronie w 1940 r. a następnie walczące w szeregach wojsk, 

aliantów zachodnich. Była tu też armia gen. Władysława Andersa zmobilizowa-

na w ZSRR na podstawie układu polsko-radzieckiego, po napaści Niemiec na 

ten kraj, z lipca 1941 r., która wyszła na Bliski Wschód, następnie walczyła  

o wyzwolenie południowej Europy, m.in. we Włoszech. Węgierski ruch oporu  

w swych planach strategicznych liczył, że przejdzie ona przez Bałkany, potem 

na Węgry i wesprze powstanie węgierskie w Budapeszcie. Polska Brygada Pod-

halańska walczyła w Norwegii o Narwik, Samodzielna Brygada Karpacka  

– walczyła w obronie Tobruku w Libii. W tej armii zachodniej walczyły też 

polskie okręty i lotnictwo zwłaszcza w obronie Wielkiej Brytanii oraz w czasie 

inwazji w Afryce, następnie we Francji, w tym Dywizja Pancerna gen. Stanisła-

wa Maczka, która wyzwalała Belgię i Holandię. „Trzecią armię” utworzyć mieli, 

zgodnie z polskim i alianckim planem wojny polscy jeńcy w Rzeszy, których 

W 
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wzięli Niemcy we wrześniu 1939 r. – 450 tys. oraz polscy robotnicy przymuso-

wi w Rzeszy, których wywieziono tu 2,8 mln, a także więźniowie obozów kon-

centracyjnych, pracy i in. Jej utworzenie było w alianckich planach tzw. Akcji 

Kontynentalnej, w czasie zajmowania przez wojska sprzymierzonych terenów 

III Rzeszy. Armia ta z Rzeszy miała wracać do kraju i zasilić kadrowo AK. 

Problemem tym zajmował się w ZWZ-AK przedwojenny teoretyk organi-

zacji wojska ppłk Alojzy Horak „Neuman”, „Nestorowicz”, „Justyn Małecki”, 

który ukończył Wyższą Szkołę Wojenną, pracowała w I Wydziale Sztabu Gene-

ralnego (dalej: SG), następnie Biurze Historycznym WP. Był w wojnie 1939 r. 

szefem Sztabu obrony twierdzy brzeskiej, dowodzonej przez gen. Plisowskiego. 

Przed zajęciem twierdzy w nocy 16/17 września ppłk A. Horak z częścią obroń-

ców (czterech pułków) przebił się z otoczonej przez wojska niemieckie (pancer-

ne) dowodzone przez gen. Heintza Guderiana z twierdzy do Chełma, walcząc 

dalej do 3 października 1939 r. W dniu tym jego oddział złożył broń nad Sanem, 

skąd Horak uciekł do Warszawy, gdzie działał w podziemiu ZWZ. Został tu  

w początku 1940 r. komendantem Okręgu Warszawa Województwo. Ten polski 

wizjoner wojska ppłk A. Horak w artykule na łamach podziemnego miesięczni-

ka teoretyczno-wojskowego „Insurekcja”, opublikował artykuł „Trzecia armia”, 

gdzie wyróżnił właśnie trzy polskie armie w II wojnie światowej: 
 

1) – PSZ na Zachodzie, 

2) – AK w kraju,  

3) – armia polska złożona z jeńców i robotników polskich w Rzeszy.  
 

Nie uwzględniał 1. Armii Wojska Polskiego (dalej: AWP) tworzonej 

przez ZPP (po maju 1943 r.) na terenie ZSRR, która brała następnie udział  

w wyzwoleniu Polski, u boku ACz i po 22 lipca 1944 r. realizowała na wyzwo-

lonej części Polski budowę prosowieckiej Polski Ludowej, a więc polityczną 

inną od wizji Wojska III Rzeczypospolitej, którą proponował ppłk A. Horak. 

Faktem jest jednak, że 16 marca 1944 r. utworzono 1. AWP w ZSRR – dowódca 

gen. Zygmunt Berling, która latem 1944 r. liczyła ponad 100 tys. żołnierzy  

i walczyła o wyzwolenie Polski u boku ACz. Można ją więc uznać za czwartą 

armię polską. W lipcu 1944 r. po połączeniu AL i 1. AWP utworzono zeń Woj-

sko Polskie (dalej: WP), organizowane na wzór ACz, a więc nie według wizji 

gen. W. Sikorskiego naczelnego wodza i premiera. Wzięła ona jednak udział  

w wyzwoleniu kraju spod okupacji hitlerowskiej. Odrębną kwestią jest sprawa 

zależności od ZSRR i wykorzystanie jej przez J. Stalina do sowietyzacji wyzwo-

lonej Polski. Wykraczało to więc poza apolityczną wizję Wojska III Rzeczypo-

spolitej, naczelnego wodza, w tym ppłk. A. Horaka. Po utworzeniu 1. AWP 

następnie utworzono 2. AWP w wyzwolonej Polsce Lubelskiej i tworzono  

3. AWP (proces jej organizacji nie został zakończony ze względu na koniec 

wojny
1
. Armie te razem ze stacjonującymi w Polsce oddziałami ACz stanowiły 

militarny trzon tzw. Polski Ludowej, zwalczający Rząd RP w Londynie. PKWN 

                                                 
1 P. Matusak, Europa walcząca 1939–1945, Siedlce 2005, s. 164–165. 
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i jego aparat propagandowy zwalczały też AK, PSZ na Zachodzie, głosząc m.in. 

hasła robotniczo-chłopskiej Polski i „AK – zaplutego karła reakcji”. Część żoł-

nierzy AK wstąpiła lub została zmobilizowana do 1. i 2. AWP.  

Jednym z ważnych ogniw tworzenia WP byli żołnierze polscy internowa-

ni na Węgrzech. Węgrzy otaczali ich opieką, mieli do nich wiele sympatii, 

zgodnie z tradycyjnym hasłem „Polak z Węgrem dwa bratanki i do szabli i do 

szklanki”. Potwierdzały to kontakty i rodzinne koneksje z hr. Janasem Esterha-

zy, gen. Szechenyi (szef Sztabu Głównego) i pośrednio z regentem Miklasem, 

Horthy oraz arystokratów polskich i węgierskich m.in. Krzyczkunowiczów, 

Sapiehów, Badenich oraz dyplomatów, wojskowych od czasów galicyjskich.  
 

Stosunki polsko-węgierskie w podziemiu 
 

Docierali do wysokich wojskowych dowódców węgierskich z AK, mjr 

Paweł Sapieha „Tokaj” – był tajnym attaché Komendy Głównej (dalej: KG) AK 

w Głównym Sztabie Armii Węgierskiej i prowadził poufne rozmowy z szefem 

Sztabu – gen. Szechenyi na temat współpracy w wojnie z Niemcami. Węgrzy 

sondowali wówczas przez Polaków zawarcie układu z aliantami i dążyli by  

w ramach tzw. operacji bałkańskiej, którą przedstawił W. Churchill na konferen-

cji w Casablance w styczniu 1943 r., 2 Korpus Polski gen. Władysława Andersa 

wkroczył na Węgry. Przygotowywali też powstanie antyniemieckie w Buda-

peszcie. W tym celu Edmund Fietowicz „Kordian” wyjechał z Budapesztu do 

Londynu na wysondowanie w tej sprawie aliantów. Polacy zaś chcieli współpra-

cy wojskowej i wsparcia materialnego AK przez Węgierską Armię w zakresie 

broni i sprzętu oraz w zakresie utworzenia i pracy bazy Sztabu Naczelnego Wo-

dza (dalej: SNW) w Budapeszcie, która w 1943 r. liczyła 35 pracowników. Było 

tu wiele agend i komitetów polskich oraz sieć łączności Warszawa – Londyn  

i wywiadu. Współpraca polsko-węgierska trwała tu od początku II wojny świa-

towej, zwłaszcza gdy w Angers na terenie Francji powstał Rząd RP, gen.  

W. Sikorskiego, prezydentem RP został Władysław Raczkiewicz, a naczelnym 

wodzem gen. W. Sikorski, który tworzył we Francji WP, do którego z Węgier  

i poprzez Węgry z kraju docierali polscy oficerowie, podoficerowie i specjaliści 

(lotnicy, czołgiści, łącznościowcy, saperzy, chemicy, artylerzyści). Przerzucono 

też do GG 28 mln zł do „lewej” wymiany przez konspirację bankową w War-

szawie na walutę okupacyjną, przerzucano też broń otrzymywaną za pośrednic-

twem Spesial Operations Executive (dalej: SOE) na Węgrzech i udostępnili też 

Węgrzy w Budapeszcie radiostację do łączność KG ZWZ z naczelnym wodzem 

(1–2 tys. grup dziennie). 

Punkt przerzutu kurierów był m.in. u ks. prałata Beli Vargi w Balatonie.  

W przebraniu księżowskim przewoził ich przez Węgry (m.in. kuriera Tadeusza 

Chciuka „Celta” z raportem wywiadu ZWZ o obozie w Oświęcimiu). 

Zdzisław Antosiewicz, pracownik polskiego MSZ w Budapeszcie spoty-

kał wśród Węgrów, polonofilów np. jak pisze we wspomnieniach, mówił mu 

Węgierski polityk z MSZ Mészáros: 
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bardzo umiłowałem wasz kraj. Czuję się pół-Polakiem i jako taki spełniam tylko 

mój obowiązek. Na szczęście odczuwa się u nas ogólne odprężenie na odcinku 

polityki wewnętrznej. Świadczy o tym fakt, że w ostatnich tygodniach zwolniono 

z więzień wielu działaczy lewicowych, a między nimi naszego przyjaciela Cse-

repfalviego. Powrócili z „wygnania” również wasi przywódcy, a więc Sławik, kie-

rownik Duszpasterstwa o. Wilk-Witosławski, ks. Łaski i Stypiński. Przez 

Mészárosa dowiadywałem się często, co się dzieje w węgierskim MSZ, informo-

wał o każdej nas interesującej, nawet strzeżonej tajemnicy. Poprzez niego dotarli-

śmy do dyplomatów jeżdżących na Zachód, którzy zabierali również naszą pocz-

tę, gazety i książki2. 
 

O sytuacji polskiej konspiracji w meldunku nr 425 z 10 III 1944 r. Ma-

tuszczyka „Doda”, szefa bazy „Bolek”, „Liszt” w Budapeszcie przesłanym do 

KG AK gen. Tadeusza Komorowskiego „Bora” a przez niego do Oddziału VI 

SNW gen. Kazimierza Sosnkowskiego, o walce politycznej i wojskowej konspi-

racji (AK) z rządową (MSW) czytamy:  
 

Przekazuję meldunek „Doda” dotyczący roboty destrukcyjnej „Kordiana”  

[E. Fietowicza] i Sławika, przedstawicieli tajnego MSW w Liszcie. Proszę o in-

terwencję. „Zał. Nr 4 do pisma Bazy Liszt Nr 7 D. pkt. IV.1 b. Smutnym zjawi-

skiem jest zachowanie się kierowników cywilnego uchodźctwa. Ludzie ci, gdzie 

mogą, podważają ważność i legalność pracy naszej. Np.:  

1/ Starszy obozu Eget płk Czechowicz zwrócił się do Fietowicza o wyjaśnienie, 

co to za robota, którą prowadzi Baza. Fietowicz odpowiedział, że Rząd Polski nie 

wie nic o tym i on jej nie popiera.  

2/ Henryk Sławik, delegat Rządu dla spraw opieki nad uchodźcami, na zebraniu 

starszych obozów dn. 13 XII 43 r. w Budzie w obecności rozumiejących po pol-

sku urzędników węgierskich wyraził się: 

a/ W obozach prowadzona jest praca konspiracyjno-wojskowa, która nie ma nic 

wspólnego z Rządem Polskim w Londynie; 

b/ pracę tę zaleciły koła wojskowe w Kraju; 

c/ „panowie”, którzy w swoim czasie zaniedbali obowiązku, szukają na tej drodze 

rehabilitacji; 

d/ nie wiadomo, skąd ci panowie biorą pieniądze; 

e/ on robocie tej sprzeciwia się i jej zakazuje, bo nie chce drugi raz siedzieć  

w więzieniu3. 
 

Od początku działania bazy i konspiracji polskiej na Węgrzech istniała tu 

walka sanacji, która się tu znalazła z WP, MSZ, rządu gen. F. Sławoj Składkow-

skiego, OZN i nowym aparatem polityczno-wojskowym Rządu RP w Angers, 

następnie w Londynie, bazującym na partiach opozycji antysanacyjnej (SL, PPS, 

SN i SP tzw. grubej czwórki, która stanowiła jego trzon). Ważną rolę w rozdzie-

leniu konspiracji wojskowej od cywilnej w Budapeszcie odegrał prof. Stanisław 

Kot – MSW rządu gen. Władysława Sikorskiego, tworząc dwa piony i dwie sieci 

łączności – cywilny i wojskowy. Sami zaś Węgrzy popierający w sposób tajny 

polskie podziemie mieli trudności w osi, bowiem żołnierzy węgierskich ogarnia-

                                                 
2 Z. Antosiewicz, Rozbitkowie na Węgrzech. Wspomnienia z lat 1939–1946, Warszawa 1997,  

s. 144–153. 
3 Archiwum Wojskowego Instytutu Historycznego (dalej: AWIH), sygn. III/19/21, Depesza „Do-

da” do KG AK z 10 III 1944 r. 
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ły coraz mocniej nastroje antywojenne. W 1942 r. Węgry poniosły na froncie 

wschodnim ciężkie straty. Armia Węgierska gen. Gusztow Jany, tocząca krwa-

we boje pod Worbneżem i nad Donem między 12 stycznia a 9 lutego 1943 r. 

miała 147 971 Węgrów poległych, czyli 80% stanów, a około 60 tys. wziętych 

zostało wówczas do niewoli radzieckiej. Przepadło w II Armii 75% uzbrojenia 

wartości 367 mln pengö. 

Pracownik MSZ Zdzisław Antosiewicz pisze o tej klęsce następująco:  
 

Po klęsce Węgrów Niemcy wycofali ich – jako niepewnych – na drugą linię fron-

tu. W wielu przypadkach dochodziło do porozumienia z partyzantami, zwłaszcza 

polskimi [na Kresach Wschodnich], na Polesiu i w Małopolsce Wschodniej i Wo-

łyniu. Węgrzy powiadamiali partyzantów o zamierzonych akcjach Niemców prze-

ciwko nim. Partyzanci zaś przestrzegali ich przed chodzeniem w określone rejony. 

Były też przypadki ucieczek [Węgrów] do partyzantów, co było bezpieczniejsze 

od poddawania się do niewoli [sowieckiej], bo można było dostać kulę od żołnie-

rza niemieckiego czy węgierskiego oficera. 

Dla uchodźców rok 1943 rozpoczął się raczej pomyślnie, bo z datą 16 lutego 

otrzymałem zawiadomienie z biura Józefa Antalla [Pomocy Polakom na Wę-

grzech z Węgierskiego MSW], że z dniem 1 stycznia 1943 r. podwyższona została 

stawka zasiłków z dotychczasowych 4,50 pengö na 5,50 dziennie. Wprawdzie 

drożyzna stale zwiększała się, ale ta podwyżka mniej więcej zrównoważyła ją,  

a przecież z uwagi na trudną sytuację gospodarczą Węgrzy mogli nam nie dawać 

tego 1 pengö więcej. 

Nasze samopoczucie poprawiło się jeszcze bardziej, gdy przeczytaliśmy w gaze-

tach komunikat nadzwyczajny Kwatery Głównej, że bitwa o Stalingrad zakończy-

ła się klęską Niemców. 

Będąc w Schronisku Polskim na Köbanya, gdzie siostrom przekazałem kilka na-

szych wydawnictw dla biblioteki, spotkałem płk. [Klemensa] Rudnickiego. Opo-

wiedział, że dotychczas, gdy tylko nadarzyła się okazja, ich tajna organizacja wy-

syłała broń do kraju. Teraz, przewidując ewentualne komplikacje na Węgrzech, 

ulokowali w „Schronisku Polskim” trochę materiałów iluminacyjnych, które mo-

gą się przydać przeciwko hitlerowcom. Sióstr nikt nie będzie podejrzewał, że coś 

takiego się u nich przechowuje. Zresztą same nie wiedzą, co jest w jednej z wielu 

walizek, które w piwnicy pozostawili wyjeżdżający na Zachód Polacy4. 
 

Obszarem działania i kierowania konspiracją na Węgrzech była baz „Bo-

lek” w Budapeszcie, którą przejęła KG AK tworząc z niej bazę „Liszt”. Bazę tę 

podobnie jak bazę „Romek” w Bukareszcie utworzył OV SNW. Bazował on na 

ataszatach i sieci wywiadu polskiego oraz internowanych polskich na Węgrzech. 

Wiosną przybył do Budapesztu jako delegat Rządu RP w Paryżu Edmund 

Fietz Fietowicz „Kordian” celem objęcia kierownictwa nad placówką. Powstały 

tu Polski Komitet Obywatelski, Komitet Opieki nad Uchodźcami (kier. Andrzej 

Pysz) oraz na sieci wywiadu (ekspozytury „W” Południe – mjr Jana Mazurkie-

wicza i na sieci Korpusu Ochrony Pogranicza (dalej: KOP) – inż. Władysława 

Kowalskiego „Rocha” – wywiad KOP). Zorganizowali oni sieć przerzutową, 

którą kierował w Konsulacie Polskim – płk. Giza
5
. 

 

                                                 
4 Z. Antosiewicz, dz. cyt., s. 145. 
5 P. Matusak, Europa walcząca…, s. 164.  
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Budapesztańska baza O.VI SNW 
 

W drugiej połowie września 1939 r. zaczęła płynąć na Węgry wielka fala 

żołnierzy polskich i uchodźców. Stąd wzrosła także znacznie aktywność tutej-

szej polonii. Gdy na Węgry nadeszła wiadomość z Francji o utworzeniu się Rzą-

du RP w Paryżu i wezwaniu ochotników polskich do zgłaszania się do szeregów 

organizowanej tam armii polskiej, pierwszą samodzielną inicjatywą organiza-

cyjną płk. Emisarskiego, było powołanie Biura „Ewa”, którego zadaniem było 

przerzucanie Polaków zdolnych do służby wojskowej w WP we Francji, a na-

stępnie na Bliskim Wschodzie („Ewa B”). 

Po zajęciu Jugosławii przez Niemców w 1941 r. działalność Biura „Ewa” 

została zawieszona. Część jego pracowników wyjechała a część włączyła się do 

pracy w tajnych organizacjach konspiracyjnych na terenie Węgier. Głównym 

wówczas zadaniem płk. Emisarskiego i bazy było zorganizowanie stałej łączności 

naczelnego wodza z krajem, bo ustała możliwość wysyłania poczty i meldunków 

kurierami dyplomatycznymi poselstwa polskiego i węgierskiego do Francji. 

We wrześniu 1939 r. przybył do Budapesztu oficer OII SGWP ze swą 

grupą specjalną, mjr Jan Mazurkiewicz „Zagłoba”, „Sęp”. Zgłosił się u płk. 

Emisarskiego, który powierzył mu właśnie zadanie zorganizowania służby łącz-

ności. Współpracowały z nim jego grupy Pogotowia Obywatelskiego: kpt. Win-

centy Medyński „Jasiewicz”, „Filip” i kpt. Mielczarski „San”. 

Pogotowie Obywatelskie było założoną w myśl planu OII SGWP z 18 

września 1939 r. w Stanisławowie, organizacją mającą na celu dywersję anty-

niemiecką na szlakach do kraju oraz podjęcia zadań specjalnych. W październi-

ku 1939 r. J. Mazurkiewicz pojechał do Paryża ale trafił tu na okres organizacyj-

ny WP, nie uzyskał decyzji naczelnego wodza na przerzut do kraju i powrócił po 

trzech tygodniach do Budapesztu. Dopiero w początku grudnia 1939 r. przyje-

chał do Budapesztu szef Oddziału II SNW. Poinformował on tutejsze podziemie 

o utworzeniu ZWZ z KG gen. Kazimierzem Sosnkowskim, którym na terenie 

kraju kieruje pełnomocnik gen. W. Sikorskiego. Jemu zgodnie z decyzjami na-

czelnego wodza powinny się podporządkować wszystkie istniejące tajne organi-

zacje wojskowe polskie. Mazurkiewicz zlecił więc dalszą rozbudowę łączności 

oraz przerzut jego grupy do kraju w celu montowania grupy dywersyjnej do 

walki z Niemcami. Sam Mazurkiewicz wrócił do kraju w czerwcu 1940 r. i zało-

żył Tajną Organizację Wojskową, która w 1943 r. scaliła się ze Związkiem Od-

wetu AK tworząc Kedyw. Został szefem Kedywu KG AK
6
. 

Nie wszystkie także komórki i siatki wywiadu wojskowego podporząd-

kowały się rozkazowi scaleniowemu naczelnego wodza i KSZ w kraju gen. Ste-

fanowi Roweckiemu „Grotowi” w kraju. Do nich należała grupa kpr. Stefana 

Witkowskiego o charakterze specjalistycznym „Muszkieterzy”, która współpra-

                                                 
6 Z. Antosiewicz, dz. cyt., s. 146–147. 
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cowała bezpośrednio z angielskim Intelligence Service i ZWZ. Za niesubordy-

nację został S. Witkowski zlikwidowany wyrokiem KG AK
7
. 

Działała także na Węgrzech dalej samodzielnie filia powstałej w końcu 

września 1939 r. w Lublinie Komendy Obrońców Ojczyzny – używająca pie-

czątki KOP. W jej skład wchodzili oficerowie osobiście powiązani z gen.  

W. Sikorskim, a rekrutujący się z KOP. Komendantem tej grupy łączności  

z krajem został ppłk inż. Franciszek Janczewski „Prawdzic”. W skład jego szta-

bu wchodzili: płk Zygmunt Semerga, dr Rudolf Arend (lekarz), Kostecki „Hań-

cza”, szefowie wydziałów: organizacyjnego – mjr Tymiński „Kordelas”, opera-

cyjnego – mjr Kuryłowicz „Juhas”, propagandowego – kpt. Jerzy Urbanowicz 

„Jerzy”, łączności – rtm. inż. Zenon Rosnowski „Ogończyk”, łączności z insty-

tucjami uchodźczymi – mjr Władysław Kowalski „Roch” (był równocześnie 

pracownikiem Polskiego Komitetu Obywatelskiego w Budapeszcie). 

W obozie Zebegeny ppłk Franciszek Janczewski poznał Węgierkę Julię 

Szikriszt, która dojeżdżała z Budapesztu do pracy u arcyksiężniczki Gabrieli  

i razem z nią odwiedzała Szpital Wojskowy w Gömbös, a szczególnie oddział 

polski, gdzie poznała pracującego tam poznaniaka dr. Józefa Smolińskiego oraz 

neurologa dr. Arenda. Odwiedzanie chorych żołnierzy należało wówczas do 

dobrego tonu Węgierek. Wiele pań, jak np. siostra żony adiutanta regenta, Lajo-

sa Keresztes-Fischera, czyniło to w ramach przyjaźni węgiersko-polskiej. 

Szikriszt włączyła się do działalności grupy płk. Janczewskiego, który został 

przeniesiony do Budapesztu, do obozu Pesthideghut. Wydostała go stamtąd na 

podstawie zobowiązania, że będzie u niej pracował i bierze za niego pełną od-

powiedzialność. Szikriszt usamodzielniła się, zakładając przy ul. Csaligany  

4 własny zakład czyszczenia odzieży. Stała się wówczas członkiem organizacji 

KOP i występowała pod pseudonimem „Irena”. Zakład jej stał się meliną, miał 

bowiem tylne wyjście na drugie podwórze. Ppłk Jaczewski spotykał się tu ze 

swymi współpracownikami i członkami węgierskiego ruchu oporu
8
.  

Jak pisze Zdzisław Antosiewicz:  
 

Kiedy w 1944 roku wszedłem w skład Bazy „Pestka” ważnej meliny i pomocy 

Szikriszt. Prowadziła ją Julia Horányine, która po wojnie została w Polsce odzna-

czona Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami. W tej konspiracyjnej organizacji 

działał Adam Rudnicki, Stefan Badeni i Mirski-Friedman. Wielu uchodźców pol-

skich związało się z sojuszniczymi wywiadami, które w niektórych krajach nie 

dysponowały siecią własną i chętnie korzystały z pomocy [wywiadowców] Pola-

ków. Jednym z nich był ks. Łaski (wywiad angielski), adwokat Alfons Kuszka, 

[który] 23 maja 1941 roku, wprosił się [na spotkanie], redaktor Emil Korniak-

Kornacki i inni… 

Spotkaliśmy się w popularnej piwiarni przy Szondy u., w której zawsze było dużo 

gości. Dziwne było dla mnie, że ledwo zamówiliśmy piwo, podszedł fotograf, któ-

ry zaproponował zrobienie zdjęcia. Chyba po godzinie przyniósł już gotowe od-

bitki. Ma je z podpisami całej trójki i datą. Otóż z popularnymi u nas lejkarzami 

na Węgrzech dotychczas nie spotkałem się. Dość na tym, że od tego czasu Kuszka 

                                                 
7 P. Matusak, Wywiad ZWZ – AK 1939–1945, Warszawa 2002. 
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znikł. Wśród znajomych doszliśmy do przekonania, że został aresztowany przez 

wywiad niemiecki. Ponieważ tym samym mieli również moją podobiznę, przez 

kilka tygodni uważałem, czy mnie ktoś śledzi i dla pewności gubiłem ślad. Dopie-

ro po wojnie dowiedziałem się od adwokata Witkowskiego, że Kuszka pracował 

dla wywiadu francuskiego9. 
 

Powołana przez płk. Emisarskiego organizacja łącznościowo-przerzutowa, 

którą prowadził mjr Jan Mazurkiewicz, w grudniu 1939 r. została zreorganizo-

wana. 4 grudnia 1939 r. w SNW w Paryżu zapadła decyzja o rozbudowie baz, 

które poza łącznością miały spełniać również inne zadania konspiracyjne, w tym 

na rzecz ZWZ. Były to bazy w Bukareszcie („Bolek”) i w Budapeszcie („Ro-

mek”). Komendantem „Romka” został zaufany gen. W. Sikorskiego, ppłk Alfred 

Krajewski, który przyjechał z Paryża 14 grudnia 1939 r. Mjr Jan Mazurkiewicz 

objął w Bazie „Romek” referat „N”, pozostając nadal kierownikiem swojej gru-

py PO. W końcu grudnia 1939 r. wysłał on jednego z członków tej grupy płk. 

Gutry do Belgradu, w celu zmontowania tam punktu łączności, jednak wiosną 

1940 r. kontakt z nim się urwał. W tym czasie z kraju przyjechał por. Franciszek 

Mazurkiewicz „Kordaj” – brat Jana, który w końcu czerwca 1940 r., po wyjeź-

dzie J. Mazurkiewicza „Sępa” do kraju, objął referat łączności w Bazie „Ro-

mek”. Baza „Romek” miała własnych kurierów m.in. Stefan Grzyb i Kazimierz 

Sołtysik, niezależnie od Placówki „W” łączności cywilnej Rządu RP – Edmunda 

Fietowicza „Kordiana”. 

W czerwcu 1940 r. wobec ataku niemieckiego na Francję (w obronie 

wzięło udział tworzone tu WP) i w obawie przed przerwaniem kontaktów  

z Francją w Belgradzie odbyła się narada szefów baz ppłk. A. Krajewskiego  

i płk. S. Rostworowskiego z Bazy „Bolek” oraz delegatów z kraju i SNW. Po-

stanowiono utworzyć placówki pośrednie: „Sława” w Belgradzie (kier. por. 

Czerski), „Bey” w Stambule i „Muł” w Kairze, a więc nowe placówki łączności 

naczelnego wodza z krajem. 

W październiku 1940 r. ppłk Krajewski objął bazę „Bey”. W Budapeszcie 

szefem bazy „Bolek” został płk Zygmunt Bezeg „Longin”, który prowadził ją do 

stycznia 1942 r. Następnie komendantem został mianowały płk Stanisław Ro-

stworowski „Lubicz”, „Rola”. 16 maja 1942 r. szef E. Fietowicz został zwolnio-

ny przez kontrwywiad węgierski z „Hadiku”, powiadomił „Rolę” o przyczynach 

aresztowania kilku jego współpracowników, jak: Marii Krzeczunowicz i Feliksa 

Grodzickiego. W ręce kontrwywiadu węgierskiego wpadli: współpracująca  

z nim Wisia Tadrowska i Wacław Szczurowski. Wobec zagrożenia płk Rostwo-

rowski postanowił bazę „Romek” zlikwidować. Obawiał się bowiem dekonspi-

racji całej organizacji konspiracyjnej w Bazie. „Spalony” płk Rostworowski po 

okresie aresztowań w konspiracji polskiej, jesienią 1942 r. założył publiczną 

wypożyczalnię książek dla uchodźców polskich przy ul. Veres Palne u. 9 pod 

nazwą „Bibliotheca Catholica Polona”. Przychodziło tu wielu Polaków po 

książki i węgierski kontrwywiad miał utrudnione zadanie ze śledzeniem agen-
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tów. W 1944 r. Rostworowski szczęśliwie wrócił do kraju, gdzie został areszto-

wany. W czasie przesłuchania zrewanżował się gestapowcowi za spoliczkowa-

nie i ten go z miejsca zastrzelił. 

Baza „Romek” faktycznie nie stała się okręgiem AK podporządkowanym 

KG AK w kraju, została zlikwidowana, przybrała nową nazwę: „Liszt”. Działała 

systemem trójkowym, dzięki czemu pełna konspiracja przetrwała. Odejść z niej 

musieli konspiratorzy, którzy mieli kontakty z aresztowanymi i przesłuchiwa-

nymi przez węgierski kontrwywiad działaczami i wojskowymi, jak np. płk  

S. Rostworowski. Nowym komendantem został płk Franciszek Matuszczak 

„Dod”, który kierował Bazą „Liszt” do 19 marca 1944 r., a więc do momentu 

wkroczenia na Węgry Niemców i likwidacji polskiej konspiracji przez Gestapo. 

Zlikwidował on aparat bazy i aby zatrzeć wszelkie ślady po sobie, sfingował 

swoją śmierć od bomby lotniczej. Pod koniec marca 1944 r. powstała więc nowa 

Baza „Pestka”, której komendantem został Zbigniew Borówko, choć pośrednio 

kierował nią nadal płk Matuszczak „Dod”
10

. 

Poza łącznością na trasie kraj – Londyn, poprzez ekipę kurierów i łączni-

ków, do zadań bazy należało organizowanie i utrzymanie szlaków kurierskich 

(m.in. zajmował się tym Jan Wojciuch „Ivan”) i punktów przerzutowych (dla 

emisariuszy), skrzynek kontaktowych, prowadzenie laboratorium technicznego 

dla celów reprodukcji dokumentów oraz fałszowania paszportów, wiz, dowodów 

osobistych, odczytywania nachodzącej szyfrowanej korespondencji i szyfrowa-

nia wychodzącej, oraz wykonywanie mikrofilmów dla SNW. Od marca 1940 r. 

bazy „Bolek” i „Romek” utrzymywały łączność radiową ze stacjami KG ZWZ  

w kraju i we Francji, następnie Wielkiej Brytanii. W okresie, kiedy radiowe 

stacje krajowe były przeciążone lub zagrożone, depesze dla Londynu kurierzy 

AK przywozili do Budapesztu, stąd nadawano je przez radiostację do OVI SNW 

w Londynie. 

Poza kurierami obustronną łączność naczelnego wodza z krajem i bazami 

utrzymywali emisariusze. Kurier, zgodnie z zasadą łączności, doręczał tylko  

w ustalone miejsce przesyłkę. Natomiast emisariusz znał treść wiezionych do-

kumentów i w przypadku ich zniszczenia lub uszkodzenia, mógł treść przekazać 

ustnie, a nawet był upoważniony do udzielania wyjaśnień zawartej treści. Emisa-

riusze szczęśliwie docierali do bazy i SNW, natomiast wielu kurierów zostało 

aresztowanych przez Gestapo i straconych przez Niemców. Trasę z Warszawy 

do Budapesztu emisariusze i kurierzy przebywali w trzy do pięciu dni, a z Pary-

ża do Warszawy, jadąc częściowo koleją i z paszportem od siedmiu do dziesię-

ciu dni. Natomiast przebycie trasy Warszawa – Londyn, do czasu wprowadzenia 

komunikacji lotniczej Kair – Londyn, wymagało aż siedmiu tygodni.  

Baza „Bolek”, „Liszt” pracowała dobrze tak, że w 1942 r. powierzono jej 

również nowe szlaki łączności do Szwajcarii (Berno) i Rzymu (Watykan), które 
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były łatwiejsze od trasy do Turcji „Bey” (Stambuł). Była ona, szczególnie po 

aresztowaniu „Webera”, przez dłuższy okres – „spalona”, ale pracowała nadal
11

. 
 

Oddziały AK na Węgrzech 
  

Należy zaznaczyć, że w 1942 r. przy bazie „Liszt” utworzone zostało taj-

ne polskie dowództwo wojskowe. Dowódcą mianowany został płk dypl. Jan 

Korkozowicz „Barski”, który jednak podlegał komendantowi bazy jako jego 

zastępca. Jesienią 1942 r. rozpoczął on prace organizacyjne tworząc tu oddziały 

powstańcze do akcji AK w kraju. Obozy wojskowe internowanych powiązano 

siatką organizacji konspiracyjnych. W pierwszym okresie miały one na celu 

zasilanie szeregów AK przez przerzut do kraju ochotników, powiązanie tworzo-

nych oddziałów w jednostki wojskowe, zdolne do noszenia broni, które prowa-

dziły przygotowania do przyszłych powstańczych zadań bojowych. Oficerów 

szkolono w minerstwie posługiwania się nowymi broniami. Komendant bazy 

dysponował sztabem wojskowym w składzie: zastępca komendanta a równocze-

śnie dowódca jednostek konspiracyjnych, delegat KG AK (wydelegowany  

z kraju), szefowie referatów: informacyjnego, łączności i gospodarczego.  

W maju 1943 r. bazę wojskową podporządkowano krajowej KG AK, jako Od-

dział AK (dalej: OAK), które zamierzano wykorzystać w związku z koncepcją 

W. Churchilla uderzenia na Bałkany i powstania frontu na Bałkanach, które 

proponował w styczniu 1943 r. w Casablance. 

W listopadzie 1943 r. przedstawiciel dowódcy OAK pertraktował z sze-

fem Sztabu Głównego węgierskich Honwedów w sprawie dostawy broni dla 

jednostek polskich na Węgrzech. Nie dały one wyniku pozytywnego, gdyż Wę-

grzy nie mieli jej w nadmiarze (stracili dużo (70%) 2. Armii pod Woroneżem). 

Nie załatwił również sprawy współdziałania sztabu węgierskiego z AK w orga-

nizowaniu polskich formacji wojskowych, mimo że w początkach 1944 r. przed-

stawiały one dość poważną siłę, liczyły bowiem 1475 oficerów, 4148 szerego-

wych oraz około tys. żołnierzy ochotników. Siły te zamierzały uderzyć na Dro-

hobycz, opanować go i przez Słowację dotrzeć do Krosna na teren GG. 

Obsada sztabu płk. J. Korkozowicza „Borskiego” miała następującą struk-

turę: zastępca, szef Sztabu i komendant obozów oficerskich – ppłk Stefan Goła-

szewski „Władysław”, komendant obozów żołnierskich – mjr Stefan Pomarański 

„Borowicz”, oficer do zleceń – mjr Bucholc „Adolf”, dowódca grupy do zadań 

specjalnych – płk Kogut, referent informacji – mjr Stefan Benedykt, kwater-

mistrz (organizacja melin, skrytek) – mjr Franciszek Głuszek, referent gospodar-

czy – mjr Zygmunt Piekarski, łączność – Alicja Romaszkan, delegat KG AK  

– mjr Stanisław Wielkopolan, bez przydziału – mjr Eugeniusz Wyrwiński. 

Gdy nastąpiła okupacja przez Niemców Węgier, część tego personelu zo-

stała aresztowana i ten odcinek działalności bazy uległ wówczas częściowej 

likwidacji. Rozbicie oddziałów konspiracyjnych w obozach nastąpiło jednak 
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dopiero w listopadzie 1944 r., gdy rozpoczęła się ewakuacja polskich obozów 

internowanych do Austrii. OAK na Węgrzech była podporządkowana KG AK
12

. 

W piśmie do Bazy „Liszt” nr 122 z dnia 27 października 1943 r. nr 1123 

KG AK zawarł instrukcję organizacyjną dla OAK, w której określił ich charak-

ter i udział w powstaniu powszechnym: 
 

Podporządkowuję bezpośrednio Kmdtowi Bazy obecnie istniejącą konspiracyjną 

organizację wojskową na terenie Węgier, dla której ustalam nazwę Oddziały Ar-

mii Krajowej (OAK). OAK są częścią składową Sił Zbrojnych w Kraju. 

OAK w okresie konspiracji są organizacją kadrową, w ich skład nie muszą wcho-

dzić wszyscy żołnierze, lecz swym wpływem OAK powinny oddziaływać na ogół 

żołnierzy na terenie Węgier. 

W skład OAK wchodzą żołnierze zaprzysiężeni i gotowi do służby w Siłach 

Zbrojnych w Kraju pod rozkazami Kmdta Sił Zbrojnych w Kraju. 

Zastępca Komendanta Bazy jest równocześnie komendantem OAK.  

I. Zadania OAK 

A) zjednoczenie wartościowych żołnierzy pod sztandarem walki z wrogiem. Pod-

stawą zjednoczenia jest, zgodnie z przysięgą żołnierską, podporządkowanie kon-

stytucyjnym władzom Rzplitej, Prezydentowi RP i Naczelnemu Wodzowi; 

 B) utrzymanie na najwyższym poziomie postawy duchowej i sprawności ogółu 

żołnierzy, otoczenie specjalną opieką obozu szeregowych oraz wojskowe doszko-

lenie oficerów i szeregowych; 

C) przygotowanie żołnierzy internowanych do wzięcia udziału w walkach po-

wstańczych, uświadamianie ogółu o trwaniu Sił Zbrojnych w Kraju, ich pracach  

i osiągnięciach; 

D) uzupełnienie kadr dowódczych w Kraju w okresie konspiracji. 

II. Wytyczne szczegółowe: 

A) Przyjęcie do OAK jest równoznaczne z przyjęciem (powrotem) do czynnej 

służby wojskowej dla Sił Zbrojnych w Kraju. Przyjmowanych do OAK zaprzy-

sięgać według roty przysięgi, przesłanej za L [przeze mnie]. Włączyć do OAK 

przede wszystkim element dowódczy, szeregowych jedynie w wypadku wyróżnia-

jącej się postawy. Uwzględniać postawę bojową z Kampanii wrześniowej z 1939 r. 

Najbardziej wartościowy i bojowy element kierować do Kraju. 

B) Pracę w obozach prowadzić systemem tajnym, wyznaczając kmdta konspira-

cyjnego dla każdego obozu. Kmdt konspiracyjny obozu (Kmdt OAK obozu) do-

biera sobie zespół 3-7 osób, jako najbliższych współpracowników. Pozostali 

członkowie OAK nie powinni wiedzieć, kto jest kmdtem konsp.[iracji] obozu. 

Wystrzegać się gadulstwa i prowokacji. Nie ujawniać pracy wobec Węgrów.  

W wypadku ujawnienia OAK wobec Węgrów, przedstawić pracę, jako mającą na 

celu podniesienie wiedzy wojskowej i ducha internowanych. W pracy OAK nie 

używać określenia „konspiracyjna”.  

C) Przygotować plan doprowadzenia na rozkaz Kmdta Sił Zbrojnych w Kraju  

w sposób zorganizowany ogółu wartościowych żołnierzy polskich, przebywają-

cych na Węgrzech, do walki w Kraju od pierwszej chwili powstania. Uwzględnić 

kwestię uzbrojenia.  

Do udziału w opracowaniu planu doprowadzenia i do znajomości tego planu do-

puścić jedynie kmdtów konsp.[iracyjnych] obozów i po dwu ich najbliższych 

współpracowników. Dla reszty przewidzieć zadania, upatrzyć zawczasu wyko-

nawców, przeszkolić ich, lecz nie ujawniać istoty planu. Wystrzegać się notatek. 
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D) Meldować na 15 XII stan prac z 30 XI według poniższego zestawienia. A co 

kwartał meldować zmiany. Na 15 III stan z 29 II, na 15 VI stan z 31 V itd.  

Ogólna ilość żołnierzy internowanych w obozach. 

1) Ogólna ilość żołnierzy poza obozami. 

2) M.p. poszczególnych obozów:  

a) ich rodzaj /oficerskie, szeregowych/, 

b) ich stan liczbowy, 

c) oficjalny kmdt obozu, nazwisko i stopień, 

d) charakterystyka obozu, a w szczególności stopień gotowości do wzięcia udziału 

w pracy wojskowej w kraju. 

3) Stan OAK w poszczególnych obozach i poza obozami: 

a) stan liczbowy ludzi, 

b) inne dane o postępie prac organizacyjnych, 

c) poszczególne dane osobowe o kandydatach, wybranych na przerzut do Kraju. 

Objaśnienia do pierwszego pisemnego meldunku przesłać przez oficera z OAK. 

E) Komendanci konsp.[iracji] poszczególnych obozów, jak i pozostali członkowie 

OAK, nie mogą z racji swej przynależności do OAK pobierać żadnych uposażeń  

z wyjątkiem diet w okresie służbowych wyjazdów poza teren obozu i drobnych 

sum na pokrycie wydatków rzeczowych. 

Kmdt OAK, który pełnił jednocześnie funkcję z-cy kmdta Bazy, może mieć doda-

tek służbowy, jeśli jest oficerem internowanym. Jeśli przebywa na wolności i jest 

pełno dyspozycyjnym pracownikiem pobiera uposażenie wg wyznaczonych dla 

Bazy norm. Żołnierze oczekujący na przerzut do Kraju po ucieczce z obozu, 

otrzymują ekwipunek i utrzymanie13. 
 

Zadania te potwierdzały kolejne wytyczne KG AK dla bazy „Liszt”  

i OAK odtwarzanych na Węgrzech. 9 lutego 1944 r. gen. Tadeusz Komorowski 

„Bór” KG AK wysłał wytyczne operacyjne dla Komendanta Bazy (Okręgu) 

„Liszt”, w których zalecał:  
 

I. Jakakolwiek będzie sytuacja na terenie Liszta i Polski – a trudno ją przewidzieć 

– musicie jej sprostać. Uda się to Wam tylko wtedy, gdy zdołacie podporządko-

wać sobie wszystko, co jest wartościowsze w Liszcie i zaprawić wolą odegrania 

czynnej roli w walce o Polskę. Musicie wzmocnić Waszą propagandę i wytłuma-

czyć ludziom, że kiedyś skończy się bezczynne pobieranie pengö, i że nie ono bę-

dzie w wolnej Polsce stanowić zasługę. 

II. Zadania dla OAK są zależne od położenia, które w krytycznym momencie wy-

tworzy się w Polsce i w Liszcie. Musicie w obecnym stanie rzeczy brać pod uwa-

gę dwie możliwości. Albo wypadnie Wam iść do Kraju, aby wziąć czynny i bez-

pośredni udział w walce o jego wyswobodzenie, albo też okaże się to niemożliwe 

i wówczas wypadnie Wam w odpowiednim czasie i miejscu zasilić polskie forma-

cje emigracyjne, idące do Polski przez Bałkany. 

W razie gdyby Polska została okupowana przez wojsko rosyjskie, powrót OAK 

może nastąpić tylko na mój rozkaz, który wydam wówczas na podstawie decyzji 

Naczelnego Wodza. Zasadniczo należy jednak przyjąć, że w wypadku okupacji 

rosyjskiej w Polsce OAK nastawia się na zasilenie formacyj emigracyjnych (Kor-

pus Andersa). 

W razie, gdyby Polska, a przynajmniej Polska etnograficzna, nie została jeszcze 

objęta okupacją rosyjską, a rozkład Niemiec mimo to już nastąpił, zadaniem OAK 

jest jak najszybszy powrót do Kraju. Oczywiście liczę, że powrót ten nastąpi  

w formie zorganizowanego oddziału bojowego. Uważam bowiem za prawdopo-
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dobne, że w tym położeniu politycznym rząd węgierski będzie nam już otwarcie  

i całkowicie szedł na rękę, w skutek czego zaopatrzenie OAK w broń będzie  

w pełni możliwe. 

Operacyjny cel działania zależy od położenia w Kraju i nie może być już teraz  

z całą pewnością wskazany. W razie, gdyby okupacja rosyjska nie dotarła jeszcze do 

Sanu, wyznaczam jako cel działania opanowanie rejonu Borysław-Drohobycz.  

W razie, gdyby wojsko rosyjskie przesunęło się już bardziej na zachód, OAK wyj-

dzie do rejonu Krosna poprzez teren Słowacji. Natychmiast po osiągnięciu wyzna-

czonego rejonu nawiązać łączność ze mną przez najbliższe dtwa terenowe (w pierw-

szym wypadku Przemyśl i ewentualnie Lwów, w drugim wypadku Kraków). 

Wreszcie jest możliwy wypadek, że okupacja rosyjska rozciągnie się także na 

Liszta. Oznaczałoby to jednak załamanie Niemiec w Europie Południowej  

i Wschodniej i w każdym razie otworzyłoby drogę inwazji anglosaskiej do Bałka-

nów. To też w tym wypadku zadaniem OAK jest dołączenie do najbliższej jed-

nostki Wojska Polskiego na obczyźnie. 

I. W związku z tym musicie:  

 zorganizować swe siły w kadry przyszłych oddziałów bojowych, 

 przewidzieć wypełnienie tych kadr w stosownym czasie i miejscu, 

 śledzić rozwój wewnętrznych stosunków politycznych w Liszcie, aby móc  

w odpowiedniej chwili dojść do konkretnych osiągnięć w uzbrojeniu własnym, 

 opracować mobilizację i koncentrację OAK, 

 opracować plany działań na wypadek zarysowanych przeze mnie możliwości. 

III. Podkreślam ważność utrzymania łączności przez Kmdta Bazy w Liszcie z Dcą 

Armii Krajowej wszelkimi dostępnymi środkami. Łączność ta musi działać dwu-

stronnie i nie zawieść w momencie krytycznym14. 
 

Były to zadania, w których gen. „Bór” liczył się z jednej strony operacją 

bałkańską aliantów z drugiej zaś wkroczeniem ACz na ziemie polskie (przekro-

czyła ona granicę II Rzeczypospolitej już 5 stycznia 1944 k. Sarn). Pozostawiał 

też OAK w swojej dyspozycji w zakresie jej ujawnienia wobec ACz oraz nakre-

ślił drogi dotarcia oddziałów OAK z Węgier do kraju przez Przemyśl, Lwów, 

Krosno, Drohobycz – Borysław. 

Sprawę użycia OAK w wojnie regulowały takie wytyczne naczelnego 

wodza gen. K. Sosnkowskiego „Godziemby”, który w depeszy C.127 z 12/19 

lutego 1944 r. zalecał: 
 

Wobec ogólnej sytuacji politycznej wojskowej na Bałkanach Nacz[elny] Wódz 

zdecydował uaktywnić pracę wojskową wśród żołnierzy naszych, znajdujących 

się na Węgrzech i w związku z tym w najbliższym czasie zamierza wysłać wyż-

szego oficera, który w porozumieniu z przedstawicielem Pana Generała obejmie 

dowództwo i rozpocznie prace w myśl niżej podanych wytycznych. 

I. Zadaniem W. (Oficer wysłany) będzie zorganizowanie polskich oddziałów woj-

skowych na terenie Węgier. Przeznaczeniem tych oddziałów będzie: 

a) albo wsparcie powstania w Kraju z terenu Węgier drogą bezpośredniego zasi-

lenia oddziałów partyzanckich; 

b) albo wzmocnienie oddziałów polskich walczących w ramach sił alianckich na 

kontynencie Europy. 

II. Cała akcja będzie przeprowadzona za zgodą rządu brytyjskiego i w porozu-

mieniu z proalianckimi czynnikami Węgier i dzielić się będzie na dwa okresy: 

                                                 
14 Tamże, s. 61. 
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a) przygotowawczy, który polegać będzie na politycznym przygotowaniu wa-

runków do przeprowadzenia tej akcji; 

b) wykonawczy, w którym nastąpi ujawnienie i uzbrojenie oddziałów. 

Okres przygotowawczy ze względów politycznych jest podzielony na 

dwie fazy: 1-sza faza to praca w ścisłym zakonspirowaniu przed władzami wę-

gierskimi, jako obliczenie zasobów ludzkich i ocena, co z nich można sformować 

oraz opracowanie wstępnego planu organizacyjnego i wyznaczenie dowódców 

różnych stopni. Jak widać z raportu Barskiego z 2 XI praca ta jest już w toku. 

2-ga faza zależeć będzie od ułożenia się stosunków politycznych i dlatego wyjście 

z konspiracji wobec władz węgierskich i przejście do drugiej fazy może nastąpić 

tylko na rozkaz Naczelnego Wodza. Praca wojskowa w drugiej fazie polegać bę-

dzie na: tajnym uzyskaniu od węgierskich władz wojskowych takiego rozmiesz-

czenia obozów i przegrupowań ludzi w tych obozach, które będzie odpowiadało 

naszemu planowi, przygotowaniu przy pomocy władz węgierskich utajonych 

składów broni i sprzętu dla naszych oddziałów. 

I. Wstępna akcja porozumienia politycznego z rządem angielskim będzie prze-

prowadzona przez Nasz Rząd oraz przez jego przedstawiciela. D-ca W. nie jest 

upoważniony do prowadzenia pertraktacyj politycznych. Do jego kompetencji na-

leżą tylko pertraktacje z czynnikami wojskowymi, rozmowy polityczne prowadzi 

przedstawiciel Rządu, a W. działa w ścisłym porozumieniu z nim. W. podlega  

D-cy Armii Krajowej i od niego otrzymuje wszystkie wytyczne i rozkazy. W razie 

trudności przekazywaniu pośredniczyć będzie Londyn. Płk Barski jest zastępcą 

W. Proszę o wypowiedzenie się, jaki Wasz punkt widzenia, jakie macie w związ-

ku z tym żądania i uwagi15. 
  

W odpowiedzi na wytyczne naczelnego wodza w sprawie użycia OAK na 

Węgrzech KG AK gen. Tadeusz Komorowski „Lawina” w depeszy z 8 marca 

1944 r. nr 232 informował gen. K. Sosnkowskiego „Godziembę” 
 

I. Organizowanie żołnierzy rozpoczął Rola w 1942 r. W maju 1943 r. po porząd-

kowaniu Bazy Liszt – Krajowi, wyznaczyłem dla Bazy zadania:  

1/ usprawnienie organizacji konspiracyjnej wojskowej wśród żołnierzy na Węgrzech, 

2/ zasilenie AK w element dowódczy, 

3/ usprawnienie łączności z Krajem i nawiązanie z Centralą. 

We wrześniu Dod, wykorzystując manifestację polityczną 4-ch stronnictw w kie-

runku konsolidacji politycznej w Kraju, oraz pobyt mego emisariusza na terenie 

Bazy, zapoczątkował akcję scalenia na terenie Węgier. Pierwsi zaczęli zgłaszać 

się wojskowi z OPW, rozwiązując się i oddająco do dyspozycji Barskiego cały 

swój zespół wojskowy. Ponadto rozpoczął Dod rozmowy z przedstawicielami 

Trójkąta [SL] i Kwadratu [SN]. 

W październiku 1943 przekazałem instrukcję organizacyjną dla Bazy N. 111 oraz 

N. 112 dla konspiracyjnej organizacji wojskowej. 

W lutym 1944 za N. 123/II wysłałem Lisztowi wytyczne operacyjne. Zadania te 

powierzyłem komendantowi Bazy do wykonania i on jest przede mną odpowie-

dzialny za całość prac na odcinku wojskowym. Barski podlega mu w charakterze 

z-cy i d-cy OAK. 

II. 1/ Zadania projektowane dla OAK pokrywają się ściśle z moimi dotychczaso-

wymi wytycznymi. 2/ Do Waszego projektu wysyłania oficera W., jeśli to będzie 

ktoś o zdolnościach dowódczych i organizacyjnych, odnoszę się pozytywnie, 

wszedłby on na stanowisko z-cy Doda i d-cy OAK, tj. na miejsce Barskiego, który 

mógłby być przesunięty na jego z-cę. Przy ustanowieniu tego oficera konieczne 

                                                 
15 Tamże, s. 37. 
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jest przeprowadzenie go przez Kraj i osobiste skontaktowanie się ze mną. 3/ Prze-

prowadzenie prac w dwóch okresach przygotowawczo-politycznym i wykonaw-

czo-wojskowym uważam za słuszne. Rozdział pierwszego okresu na dwie fazy 

jest nieaktualny, ponieważ dotychczasowe rozmowy Tokaya z oficjalnymi czyn-

nikami wojskowymi i nieoficjalnymi politycznymi, jakkolwiek prowadzone tylko 

z mojego ramienia, mają charakter proponowanej przez Was drugiej fazy pierw-

szego okresu. Stąd przejście z fazy na fazę „tylko na rozkaz NW”, nie może być 

zastosowany. W okresie pierwszym praca przygotowawcza musiałaby się opierać 

na politycznym przedstawicielu Rządu, który kontaktowałby się z miarodajnymi 

czynnikami węgierskimi. Dla utrzymania ciągłości pracy, Tokay pracowałby  

z tym przedstawicielem Rządu i pod jego kierunkiem jako ten, który ma zrozu-

mienie dla zagadnień wojskowych i nawiązał już z ramienia AK liczne kontakty. 

Z tym przedstawicielem rządu pozostawaliby w najbliższym kontakcie, ściśle  

z nim współpracując, Dod i Dca OAK. Przy takim rozumieniu zadania przedsta-

wiciela Rządu wybór odpowiedniego człowieka staje się zagadnieniem pierwszo-

rzędnej wagi. Musi to być ktoś, kto będzie umiał pracować harmonijnie z Dodem  

i D-cą OAK i będzie miał pozytywny stosunek do wojska. Wykluczam osobę Fie-

towicza, który jest zbyt zdekonspirowany i nastawiony negatywnie do współpracy 

z wojskiem. W okresie drugim wykonawczo-wojskowym, ciężar pracy i odpo-

wiedzialności przeniósłby się na Doda i D-cę OAK. W tym okresie organizacja 

wojskowa wystąpiłaby już w sposób jawny, przystępując do wykonania wojenne-

go zadania16. 
 

Pomoc kadrowa i materiałowa OAK dla AK w kraju 
 

W okupowanym kraju tworzono wojsko podziemne, które przechodziło 

różne etapy organizacyjne. Już 27 września 1939 r. powstała SZP w oblężonej 

przez Niemców Warszawie. Następnie naczelnego wodza gen. Władysław Si-

korski w końcu 1939 r. utworzył ZWZ, a 14 lutego 1942 r. powołano AK. Do-

wódcami tych organizacji byli gen. Michał Karaszewicz-Tokarzewski „Doktor”, 

gen. Stefan Rowecki „Grot”, następnie gen. Tadeusz Komorowski „Bór”. Podle-

gało ono naczelnemu wodzowi i miało realizować strategiczny plan walki wy-

zwoleńczej w kraju, u boku aliantów zachodnich, którym było tu powstanie po-

wszechne, następnie akcja „Burza”. Wojsko podziemne tworzone na rozkaz 

naczelnego wodzai mianowanego komendanta Sił Zbrojnych skupiło ZWZ, 

POZ, BCh (częściowo), GL PPS WRN, NOW, TOW i inne organizacje. Osią-

gnęło ono w 1944 r. stan 700 tys. żołnierzy podziemia. Twórcą koncepcji wojska 

podziemnego był KG AK gen. S. Rowecki „Grot”, który głosił hasło „Cały na-

ród pod bronią”
17

. Miało ono być ogólnonarodowe, ponadpartyjne i skupiało 

żołnierzy podziemia, pragnących walczyć o niepodległość Polski. Gen. S. Ro-

wecki „Grot” podkreślał, że: 
 

 wojsko jest ramieniem zbrojnym narodu; 

 wojsko jest czynnikiem wspólnoty narodowej łączącym wszystkich obywateli w służ-

bie Ojczyzny; 

                                                 
16 Tamże, s. 35. 
17 CAW, sygn. 1777/90/159, s. 1–4, Ankieta „Oblicze duchowe Sił Zbrojnych Polski”; P. Matusak, 

Wojsko Polskie III Rzeczypospolitej w myśli wojennej AK [w:] Z dziejów wojen i wojskowości, red. 

tenże, Łowicz 2001, s. 155. 
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 wojsko jest piastunem bohaterskich tradycji narodu; 

 wojsko jest szkołą karności, karność jest podstawą siły wojska, a siła racją jego bytu; 

 wojsko pielęgnuje pojęcie honoru, uczciwości i prawości postępowania; 

 wojsko świeci przykładem bezinteresowności, cechuje je demokratyczny legalizm  

i apolityczność18. 
 

Plan powstania powszechnego ZWZ-AK zakładał trzy etapy działania:  

a) konspiracji, b) powstania, c) odtworzenia sił zbrojnych i włączenia PSZ na 

Zachodzie, jeńców polski, robotników przymusowych z Rzeszy. 29 lutego 1944 r. 

AK liczyła 8920 plutonów (350 tys. żołnierzy) i trwał proces scalenia organiza-

cji zbrojnych BCh, GL PPS WRN i in. Plan odtworzenia sił zbrojnych opraco-

wany w grudniu 1943 r. zakładał utworzenie w podziemiu w pierwszym rzucie: 

16 dywizji piechoty, 3 brygady kawalerii, 1 brygadę pancerno-motorową zaś  

w 2 rzucie: dalszych 15 dywizji piechoty, 5 brygad kawalerii, czyli łącznie 31 

dywizji piechoty, 8 brygad kawalerii i brygadę pancerno-motorową. Z tym, że 

obszar i Okręg Warszawa odtwarzał: 8, 9, 20, 26 i 30, „W” DP, 1 B.Kaw.,  

1 B. Panc. Mot.), Okręg Kraków – 6, 21, 11, 22, 24 DP, B. Zmot.), Okręg Kiel-

ce: 2, 7, 28 DP, B. Kaw., Okręg Lublin – 3 i 27 DP, B. Kaw., Okręg Łódź – 10  

i 25 DP, Okręg Pomorze – 4, 15, 16 DP, B. Kaw., Okręg Białystok – 15, 18 i 29 

DP, 1 B. Kaw, Lwów – 5 DP, Śląsk – 23 DP, Wilno 1, 19 DP, B. Kaw. Po opa-

nowaniu w powstaniu powszechnym obszaru kraju, zamierzono tworzyć korpu-

sy (m.in. powstały wileński, kielecki, warszawski)
19

. 

Wojną kierował na wzór brytyjski premier rządu, co prowadziło do spo-

rów z naczelnym wodzem, zwłaszcza gdy po śmierci gen. W. Sikorskiego (był 

równocześnie premierem i naczelnym wodzem). Potwierdzają to depesze po 

jego śmierci, gdy naczelnym wodzem był gen. K. Sosnkowski a premierem Sta-

nisław Mikołajczyk. W depeszy nr 150 z 27 października 1943 r. czytamy:  
 

W związku z depeszą o rdstacji „Świt” informuję dodatkowo, że gospodarze mają 

stronę techniczną, a program polski – organa rządowe. Rzecz ściśle tajna, ogół nie 

ma wiedzieć, że rdst. poza Krajem. Jeżeli treść poprzedniej depeszy wiadoma 

komuś poza Panem Generałem, wyjaśnić, że szło o sobowtór Świtu, którego stwo-

rzenie było zamierzone, ale już zaniechane. Aktualne informacje od Sił Zbrojnych 

w Kraju jak w mojej depeszy nadal potrzebne. Rawa 156, 27 X 4320. 
 

Dotyczyło to polityki międzynarodowej Polski, którą prowadził premier 

ale w zakresie wojskowym rozmowy te prowadził naczelny wódz z dowódcami 

brytyjskimi i ministrami spraw obrony narodowej państw alianckich, np. „Ra-

wa” z OVI SNW w depeszy do kraju nr 189 pisał 10/15 listopada 1943 r.:  
 

Od Tokaja: 1/ Dn. 5 XI byłem u węgierskiego Szefa Sztabu gen. Szombathelyi. 

Rozmowa trwała godzinę w przyjaznym nastroju. Szczegóły ciekawe podaję  

w poczcie. Reasumuję wynik w kwestiach zasadniczych: Węgry odczuwają brak 

broni – a/ tworzenie polskich oddziałów wojskowych na terenie Węgier za zgodą 

Węgier uważa za przedwczesne, b/ Węgry na Polesiu mają być w kontakcie z or-

                                                 
18 Tamże, s. 157. 
19 Polskie Siły Zbrojne w II wojnie światowej, t. 3: Armia Krajowa, Londyn 1950, s. 146. 
20 AWIH, sygn. III/22/42, s. 22. 
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ganizacjami krajowymi. Gen. upoważnił mnie do dalszych rozmów z nim.  

2/ Wiadomości Szczurowskiego o węgierskim MSZ okazały się kłamstwem i mia-

ły na celu dotrzeć do bazy, rozmawiać ze Sławkiem. Rawa 18921. 
 

Szef SNW gen. S. Kopański w depeszy nr 195 z dnia 12/15 listopada 

1943 r. do KG AK przedstawił przyjętą 3 listopada 1943 r. instrukcję wsparcia 

lotniczego z baz poza krajowych.  
 

W instrukcji nie przewiduję stosowania bezpośrednich łączności między samolo-

tem w powietrzu a oddziałami powstańczymi na ziemi, gdyż łączność taka, wy-

magająca silnych radiostacji, nie jest technicznie możliwa do zmontowania  

w warunkach walki powstańczej. Jedynie dowództwa lotnicze będą się mogły po-

rozumiewać z lotnikami w powietrzu. Potrzebne do tego celu środki radiowe 

przybędą wraz z jednostkami lotniczymi. Opracowana przez nas instrukcja oma-

wia sposoby wykorzystania radiostacji krajowych sieci dowodzenia do nawiąza-

nia łączności i przekazywania zadań wsparcia lotniczego. Posiadane przez Was 

sygnały ziemne, jak dym i płachty, mogą służyć tylko do wskazania kierunków, 

celów, względnie do wytyczenia własnej linii jako granicy bezpieczeństwa od-

działów22. 
 

Dotyczyło to także ustaleń odnośnie brytyjskiej pomocy materialnej dla 

powstania, o czym pisał do KG AK gen. Klimecki w depeszy nr 5750 z 29/30 

grudnia 1942 r.:  
 

I. Przyjaciele [Brytyjczycy] uważają, że wyolbrzymiamy wypadki celem uzyska-

nia zasilenia 2103. Konieczne są dalsze konkretne fakty, precyzujące stan fak-

tyczny i naświetlające udział Ukraińców w akcji. Jest rzeczą podstawową ustale-

nie jednolitego planu informowania przez czynniki krajowe o sytuacji, by odbie-

rane przez sieć wojskową i polityczną wiadomość tworzyły jeden obraz. Depesze, 

jako jedyny materiał dowodowy, podajemy przyjaciołom in extenso. Powinny one 

w sumie dawać wrażenie przemyślanej i wojskowo i politycznie akcji prowadzo-

nej zgodnie przez czynniki krajowe. Uzgodnienie to powinno znajdować wyraz  

w depeszach i wojskowych i politycznych przesyłanych oddzielnie lub wspólnie. 

2/ Proszę o naświetlenie przyczyn wypadków. Która z hipotez słuszna: a/ planowa 

eksterminacja, b/ doraźne represje za dywersję band sowieckich, c/ względy stra-

tegiczne, d/ prowokacja – wcześniej lub częściami rozprawić się z powstaniem.  

3/ Nasilenie 2103 w zasadzie pomyślne, zależnie jedynie od pogody. O bombar-

dowania – rozmowy z oporami23. 
 

Rozważano w Oddziale VI SNW sprawę pomocy Węgrów dla AK np.  

w depeszy nr 225 z dnia 20/22 listopada 1943 r. do KG AK czytamy:  
 

1/ Dod melduje: do Ubocza zwrócili się Węgrzy, że zezwolą na umieszczenie 

syfonu w budynku rozgłośni peszteńskiej osobie, która przedstawi upoważnie-

nie naszego Rządu, 2/ Przekażcie pilnie upoważnienie przez Tokaja, żeby nie 

uprzedził Fietowicz. Rawa 22524. 
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22 Tamże. 
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Pisał także „Rawa” z Oddziału VI SNW w depeszy nr 294 z dnia 10/13 

grudnia 1943 r. o trudnościach w łączności zagranicznej:  
 

Na 1633 z 21 IX 43 – otrzymaną 6 XII. Poczty przez Liszta dochodzą dobrze  

i bez kontroli Fietowicza, w myśl porozumienia z Banaczykiem. Występujemy po 

powrocie NW z likwidacją Fietowicza. Przyślijcie pilnie materiały, które by to 

nam ułatwiły. Zachować ścisłą dyskrecję wobec Del. Rządu25. 
 

Dużą wagę przywiązywali alianci zwłaszcza Brytyjczycy do wywiadu 

morskiego o czym „Rawa” informował KG AK w depeszy nr 246 z 26 listopada 

–14 grudnia 1943 r.:  
 

Podajcie jak postępuje organizacja oddziału morskiego w kraju i jakie są potrzeby 

uzupełnienia personalnego z Anglii. Przy zapotrzebowaniu podać, ilu oficerów  

i podoficerów potrzeba do poszczególnych wydziałów oraz kwalifikacje  

z uwagi na przewidziane stanowiska. Obsadzenie, obserwacja i szybkie przeka-

zywanie dokładnych wiadomości z Królewca, Kłajpedy, Pilawy, Elbląga, Gdań-

ska, Gdyni, Szczecina i w miarę możności Kolonii, Hamburga i portów państw 

bałtyckich – posiada obecnie podstawowe znaczenie. Usiłujcie wsadzić ludzi do 

arsenałów, stoczni i warsztatów pracujących dla niemieckiej marynarki wojennej; 

szczególnie pożądane są wiadomości o torpedach akustycznych, lotniczych bom-

bach, rakietach /glajderach/, kierowanych radarem z samolotu26. 
 

W depeszy Oddziału VI SNW nr 448 z 2/3 lutego 1943 r. czytamy o trud-

nościach w łączności radiowej Warszawa – Londyn:  
 

Pilnie wyjaśnić u Doda dlaczego dotąd nie przeszedł na tusz K. Ostatnio meldował, 

że nie może odczytać naszych stac. 387, 393, 394, 417 z ub.roku i 1, 7, 8 z tego roku 

szyfrowanych tuszem K. Korespondencja z nami nadal tuszem H, mimo że 20 XI 

zawiadomił o przejściu na K. Do czasu wyjaśnienia od Was wstrzymuję rozmowę  

z nim. Czy mimo wszystko przekazać mu Waszą 83. Rawa 44827. 
 

W depeszy nr 134 z 2–4 lutego 1943 r. gen. Władysław Sikorski 144 

przedstawił strukturę dowodzenia AK:  
 

Na 4. Praca Sił Zbrojnych w Kraju stanowi część ogólnego wysiłku zbrojnego 

USA, zwłaszcza w dziedzinie wiadomości o nplu. Potrzeby Pana Generała w za-

kresie łączności ze mną jako Naczelnego Wodza i Sztabem NW nie ulegają wąt-

pliwości, a ich pierwszeństwo nie może być kwestionowane. Znaczenie łączności 

radiowej jeszcze wzrośnie w miarę jak łączność lądowa natrafiająca już obecnie 

na znane mi przeszkody trudne do pokonania przez Centralę, będzie jeszcze bar-

dziej utrudniona w zbliżającej się końcowej fazie działań na kontynencie. Trudno-

ści te wpływają w równym stopniu i na łączność Rządu z czynnikami polityczny-

mi w Kraju. Nieostrożność i niedoświadczenie niektórych komórek łączności  

z Krajem wpłynęło na powiększenie trudności, jakie łączność lądowa zarówno 

wojskowa jak polityczna obecnie odczuwa. Naprawianie błędów wymaga czasu. 

Skutki środków zaradczych nie zawsze jednak nadążają za rozgrywającymi się 

wypadkami. Zgadzam się na wniosek Pana Generała, by nasilić nadawanie wia-

domości wojskowych i ograniczyć obsługiwanie potrzeb czynników politycznych. 

W tym ostatnim wypadku proszę kierować się znaczeniem wiadomości politycz-

                                                 
25 Tamże.  
26 Tamże.  
27 AWIH, sygn. III/22/42, s. 14. 
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nych z punktu widzenia ogólnopaństwowego i jej związku z całością przygotowań 

do wysiłku zbrojnego w Kraju28. 
 

Trwał także spór o utrzymanie ideowego kształtu AK, jako wojska pod-

ziemnego apolitycznego i ogólnonarodowego.  
 

„Trzecia armia” w Rzeszy 
 

W „Instrukcji” z marca 1941 r. ppłk Alojzy Horak „Neuman” opubliko-

wał także programowy artykuł „Trzecia armia”, która miała objąć wszystkich 

Polaków znajdujących się przymusowo w Rzeszy (robotnicy przymusowi, jeńcy 

polscy, miała ona uzupełniać pierwszą armię tworzoną przez Polaków na terenie 

Francji i Wielkiej Brytanii i oddziały walczące po stronie aliantów zachodnich). 

Przedrukowała go londyńska „Bellona” z września 1941 r. Drugą armię miała 

stanowić w kraju – AK, która tworzyła struktury łączności i oddziały w obozach 

jenieckich, które miały wziąć udział w powstaniu ogólnonarodowym przeciw 

Niemcom. W Oddziale I KG AK, którym kierował płk Antoni Sanojca „Kna-

pik”, powołano specjalną komórkę IKO do kontaktów ze strukturami konspira-

cyjnymi w obozach jenieckich (stalagach i oflagach), pracy, koncentracyjnych 

oraz w skupiskach polskich robotników przymusowych wywiezionych na roboty 

do Rzeszy. Dużą rolę w tej akcji odgrywał m.in. ppor. Zygmunt Skierski „Le-

szek”, był członkiem IKO. Został on jednak aresztowany w Warszawie, jako 

Adam Falkiewicz wraz z Marią Rutkowską „Mama R” (właścicielką mieszka-

nia), siostrą jej Jadwigą Owsianą i matką męża Rutkowskiej (zwolniona). Skier-

ski po przesłuchaniu 2-tygodniowym z torturami w Gestapo został wywieziony 

do Inowrocławia i tu zamordowany 1 listopada 1942 r. W KG AK nad koncep-

cją utworzenia „Trzeciej armii” pracował zespół specjalistów m.in. ppłk A. Ho-

rak, który w artykule programowym „Trzecia armia” pisał: 
 

Dziś wojna jeszcze nie skończona, ale przed nową, ciężką walką, w której wojsko 

polskie musi być groźne dla wroga, trzeba „oczyścić przedpole” duchowe, zrobić 

rachunek sumienia i jasno sformułować pewne pojęcia. 

Honor naszego wojska, państwa i narodu dotychczas nie ucierpiał, zostaliśmy 

rozbici w nierównej walce, ale nie poddaliśmy się. 

Za kapitulację różnych grup naszego wojska odpowiedzialni są ich dowódcy i bę-

dą oni musieli w przyszłości dowieść, że wyczerpali wszelkie możliwości dalszej 

walki. Kto dostał się do niewoli z decyzji przełożonego, nie odpowiada za to, 

choć oczywiście, jeśli mógł, powinien jej był uniknąć. 

Dowódca, który zgubił swój oddział lub odeń uciekł, musi iść pod sąd. Rejestro-

wanie się zdolnych do walki oficerów w urzędach niemieckich może być uznane 

tylko jako smutna konieczność wymuszona barbarzyńską groźbą terroru w sto-

sunku do rodzin. Rejestrowanie się bez tego przymusu było błędem. Nawiasem 

mówiąc, każdy uczciwy żołnierz niemiecki musi się wstydzić tego zabiegu swych 

rodaków. 

Mimo zamętu, jaki barbarzyństwo niemieckie wprowadziło w pojęcie dotyczące-

go tego, co żołnierzowi wypada, a co nie, stare zasady honoru muszą być podsta-

                                                 
28 Tamże.  
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wą ducha nowego wojska polskiego i muszą być stosowane z całą bezwzględno-

ścią, do użycia broni włącznie. 

W nadchodzącej walce każdy będzie odpowiadał za swe czyny i powierzony sobie 

oddział. Znajdzie też w niej każdy okazję do zrehabilitowania się lub choćby tylko 

obalenia niesłusznych podejrzeń co do jego zachowania się w początkowym okre-

sie obecnej wojny. Najlepszą drogą do tego będzie czynny i bezpośredni udział  

w boju. 

W tej przyszłej walce obowiązywać będzie surowość względem samego siebie  

i otoczenia. Wytykany palcami musi być każdy, kto będzie unikał wcielenia go do 

szeregu. Kto wskutek „słabych nerwów” opuści swe stanowisko, ma być zastrze-

lony lub groźbą zastrzelenia przywołany do porządku. Dowódca niedołężny lub 

chwiejny i niezdecydowany będzie natychmiast usuwany ze stanowiska. Bowiem 

dowodzenie w niejasnych warunkach zawsze jest trudne i łatwo pomylić się. Jed-

nak więcej jest warta decyzja nieco gorsza, lecz energiczna, a spóźniona. »Lepsze 

jest wrogiem dobrego«. Błądzić jest rzeczą ludzką, lecz największym błędem na 

wojnie jest bezczynność, która też słusznie okrywa dowódców niesławą29. 
 

W dalszej części A. Horak podkreślał, jeśli chodzi o „Trzecią Armię”  

i w niej jeńców:  
 

jest jeden warunek, który społeczeństwo musi postawić tym jeńcom, aby zasłużyli 

nie tylko na gorące współczucie, lecz i na uznanie całej Polski. 

Toteż zwracając się dziś do naszej »trzeciej armii« – ten warunek stawiamy na 

czele wyzwania: »Wytrwajcie nieugięci wobec wroga i wypadków, zachowajcie 

godność żołnierza i Polaka, pozostańcie wierni swej Ojczyźnie!« 

Przede wszystkim uczyć się i poznawać wroga. Pamiętajcie, iż hasłem naszego 

narodu jest dziś: »Nie ma takiej klęski, z której nie można by wyciągnąć nauki, 

jak się zwycięża«. Uczcie się więc z książek i rozmów obcego języka, bo choć to 

język wroga – ale on będzie Wam potrzebny, aby tegoż wroga dokładnie zwycię-

żyć. Podglądajcie jego obyczaje, przyjrzyjcie się waśniom wyznaniowym, wa-

śniom między różnymi stanami, nienawiściom między prowincjami i szczepami 

narodu niemieckiego. Nawiązujcie rozmowy i stosunki z wrogami panowania hi-

tlerowskiego. 

Z tymi niezadowolonymi, z przeciwnikami Hitlera wśród Niemców zawierajcie 

przyjaźń. Tak samo zbliżacie się do Waszych towarzyszy złej doli, których tam spo-

tkacie: do Anglików, twardych i zawziętych Norwegów, Holendrów, Belgów, Duń-

czyków, naszych pobratymców – Czechów i Słowaków – a wreszcie Francuzów. 

Podglądajcie i uczcie się wszystkich urządzeń technicznych wroga, by je zastoso-

wać w przyszłej Polsce we własnym gospodarstwie czy przy własnym warsztacie 

pracy. 

Ale pamiętajcie, że te urządzenia i dobre zwyczaje dziś służą wrogowi i że dlate-

go właśnie trzeba je dzisiaj u wroga niszczyć. Trzeba to robić potajemnie i tak 

sprytnie, aby wróg jak najpóźniej szkody zauważył i pluł sobie w brodę ponie-

wczasie. 

Z wiosną czekają na nas nowe »łapanki« na roboty. Unikajcie ich, kto to zdoła 

wykonać, bo lepiej zostać w kraju i tu walczyć z wrogiem wśród swoich. Gdy 

jednak będziecie wzięci – idźcie jak żołnierze na wojnę, a tym, którzy już przed-

tem dostali się do niewoli niemieckiej, zanieście hasło naszej »trzeciej armii«. 

Wróg nas nie widzi, ale odczuje! 

Nie rozumie, nie pamięta, że przyjdzie lada dzień – wybuch! 

                                                 
29 J. Rzepecki, Wspomnienia i przyczynki historyczne, Warszawa 1983, s. 274–275. 
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Ten wybuch – to będzie Wasz drugi okres, Wasz Wielki Dzień, który zapowiedzą 

Wam ulotki z polskich samolotów zrzucone, wieści z radia, różne zjawiska wzbu-

rzenia i buntów wśród samych Niemców. Wtedy dojdzie Was rozkaz naszego Na-

czelnego Wodza. Będziecie widzieć, jak z dnia na dzień rzedną miny panów maj-

strów, gospodarzy, żandarmów, junkrów i hitlerowców. Jeszcze wczoraj butni  

– będą Wam schlebiać. Będą Was dochodziły wieści o zniszczeniach przez lotnic-

two angielskie i polskie dokonanych, będziecie słuchali o buntach Niemców prze-

ciw swej władzy. Aż wreszcie wśród łoskotu tysięcy samolotów bombardujących 

Niemcy, w dymie pożarów, w ogniu zamieszek złamie się wszelki ład i pękną 

druty Waszych obozów i więzień, ustanie dla Was przymus pracy. Droga do wol-

ności i Ojczyzny stanie otworem. Zaroją się drogi bite i koleje od Waszych mun-

durów czy ubrań, od mundurów wszystkich niemieckich niewolników, Anglików, 

Francuzów, Norwegów i innych waszych współtowarzyszy. 

Wtedy, zanim wrócicie do swych domostw rodzinnych – pamiętajcie, gdzie leży 

siekiera, gdzie jest benzyna: w walce z ciemiężycielem zniszczcie ich dobro, za-

płaćcie za swe krzywdy, wydrzyjcie broń i amunicję z rąk ogłupiałych hitlerowców! 

Oto wasze zadanie na ten okres drugi. Wtedy my będziemy wypędzać wroga z na-

szej Ojczyzny. Takiego Waszego powrotu czekamy, z takiego powrotu będziemy 

dumni! Takim powrotem zdejmiemy z nas piętno niewoli na zawsze. A potem na-

stąpi okres trzeci. Pójdziemy do Niemiec jako zwycięzcy. Pójdziemy odebrać na-

szą rodzinną ziemię po Bałtyk, Odrę, a wtedy Wy będziecie przewodnikami30. 
 

W marcu 1942 r. A. Horak „Nestorowicz” umieścił w „Insurekcji” nr 1/42 

polemiczny artykuł „Apolityczność wojska”, który oddawał pogląd na to zagad-

nienie w AK. Był on napisany w czasie, gdy po szeregu niesnasek i zatargów  

w związku ze scaleniem wojskowych formacji, partii i stronnictw politycznych  

z AK, scalenie nakazywały rozkazy naczelnego wodza. Pisał w nim:  
 

Apolityczność wojska oznacza, że żadne ze stronnictwo politycznych nie preten-

duje do rządów w wojsku. Oznacza to również, że stronnictwa świadomie rezy-

gnują z dzielenia się wpływami na tym terenie. Z satysfakcją możemy stwierdzić, 

że w dziejach Polski zarówno przedrozbiorowej jak i ostatniej doby stronnictwa 

polityczne ustosunkowały się do wojska jak najbardziej rzeczowo i nie groziło mu 

nigdy, że stanie się organem wykonawczym jednej partii. To jednak nie wyszło. 

W młodych organizmach państwowych, zwłaszcza powstałych wskutek przewro-

tów wojennych, grozi niebezpieczeństwo, że w łonie samego wojska utworzy się 

partia dążąca do rządów, która w momencie pomyślnej koniunktury, bez względu 

na fachowe przygotowanie, dążyć będzie do zajęcia wszelakich stanowisk w pań-

stwie. Ludzie ci zwykle w wojsku znaleźli się przypadkowo, nie lubią pracy woj-

skowej i uciekają na różne wygodne stanowiska, gdyż przez swoją niefachowość 

są szkodnikami i kompromitują tylko tytuł wojskowy… Dla samego wojska naj-

gorszą jednak rzeczą jest, jeżeli w jego łonie obejmie władzę klika oceniająca lu-

dzi zależnie od przynależności do niej i forytująca tylko swoich.  

W tych warunkach tracą walor właściwości charakteru, wiedza fachowa oraz rze-

telna praca, a wojsko upada, stając się folwarkiem grupy ludzi, a nie własnością 

narodu. 

Szerszy ogół społeczeństwa w okresie pokojowym nie widzi skutków takiego sta-

nu w wojsku, ponieważ klika, która opanuje wojsko, posiada władzę w swym ręku 

i każdy zdrowy odruch jednostki stłumi pod płaszczykiem subordynacji wojsko-

wej, a szerszemu ogółowi potrafi rzucić jakieś hasło i nim zahipnotyzować go. 

Marazm i zgnilizna, tocząca w takich warunkach pokojowych wojsko, uzewnętrz-
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nia się w całej swej okazałości dopiero w czasie wojny. Dyletantyzm i brak spi-

żowych cech charakteru dowódców, pozbawionych w obliczu twardej rzeczywisto-

ści wojennej, załamuje szybko komórki kierownicze wojska. Następuje katastrofa. 

Wojna zasadniczo wpływa dodatnio na wojsko biorące w niej udział. Odpadają 

ludzie słabego charakteru, wygodni, którym brak odwagi, mocnych nerwów oraz 

głowy do stawiania czoła rzeczywistości wojennej. 

W wojsku polskim walki wrześniowe 1939 r. zapoczątkowały, obecne kontynuu-

ją, a przyszłe zakończą naturalny dobór prawdziwych żołnierzy.  

Opierając się na cnotach wojskowych, wydobywanych przez wojnę, możemy być 

pewni zdrowia nowego wojska polskiego, o ile uniknie ono niebezpieczeństw wy-

łożonych wyżej, tj. zakusów stania się partią, i nie ulegnie wpływom stronnictw 

politycznych. 

Apolityczność nie może być jednak aspołecznością wojska. Tę sprawę warto roz-

ważyć osobno31. 
 

Samodzielność myślenia i poszukiwanie oryginalnych rozwiązań woj-

skowych doprowadziły ppłk. A. Horaka do zatargów służbowych, gdy gen.  

S. Rowecki, po wyprowadzeniu ZWZ z fazy koordynowania różnych inicjatyw, 

scalenia, przeszedł do nadawania jednolitych form podstawowym komórkom 

organizacji i ujednolicenia szkolenia wojskowego. Wydane przez gen. S. Ro-

weckiego instrukcje nie podobały się Horakowi, który nie przerywał krytyki np. 

wpływów sanacji w wojsku, wizje budowy z udziałem wojska (największej siły 

Polski Podziemnej), Polski narodowej po powrocie narodowym, Polski socjali-

stycznej (PPS WRN), Polsku Ludowej – ludowcowej, Polski Komunistycznej 

(PPR, SL). Stąd gen. S. Rowecki przeniósł Horaka na podrzędne stanowisko  

w AK, co oznaczało jego degradację, mimo że samą ideę apolityczności wojska 

podziemnego głosił sam gen. „Grot” i dążył by było ono narodowe – nie partyjne. 

Ppłk. A. Horakowi, który był komendantem Okręgu Warszawskiego Wo-

jewódzkiego zaproponowano objęcie w KG kierownictwa komórki, przygoto-

wującej tak zwane „Odtworzenie Sił Zbrojnych” (OSZ), to jest mobilizowanie 

przyszłych jednostek AK w oparciu o przedwojenne garnizony wojskowe, przez 

referaty Mob. AK w powiatach, gdyż w nich skupiała się na ogół dawna kadra 

podoficerska i rezerwy, która uniknęła niewoli. Ta koncepcja Horakowi nie od-

powiadała i stanowiska tego nie przyjął. Na jesieni 1941 r. gdy utworzono dwie 

nowe Komendy Obszarów, tj. w Białymstoku i Lwowie, „Grot” zaproponował 

mu objęcie Komendy Obszaru Białystok, który obejmować miał województwa 

białostockie, poleskie i nowogródzkie. Domagał się on jednak obszaru lwow-

skiego argumentując, że ma we Lwowie rodzinę i jest związany z tym miastem, 

w którym jest siedziba Uniwersytetu Jana Kazimierza. 

Wówczas skierowano go do Biura Historycznego przy Biurze Informacji  

i Propagandy (dalej: BIP) KG AK z zadaniem zestawienia rzeczywistego prze-

biegu wojny wrześniowej 1939 r., a więc pozbawiono go wpływu na kształt 

podziemnego wojska. Był atakowany przez sanację. 

Ofensywa niemiecka 22 czerwca 1941 r. na ZSRR „odkorkowała” przełę-

cze karpackie i ułatwiła powrót do kraju oficerom internowanym na Węgrzech  
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i w Rumunii, wśród nich byli także uczestnicy akcji przeprowadzonej przez 

otoczenie marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza w celu utorowania mu drogi do 

kraju i powrotu do działalności politycznej i wojskowej w przyszłej Polsce  

i podziemiu. 

Pierwsi do kraju przybyli emisariusze sanacyjni, zwłaszcza płk Wacław 

Lipiński postulujący o rehabilitację Śmigłego-Rydza i Ozonu. Zabiegi te potę-

piał A. Horak.  

Powołanie przez partie sanacyjne Obozu Polski Walczącej i Konwentu 

Organizacji Niepodległościowych sprawiło, iż do kraju przybył też minister 

Julian Piasecki celem pokierowania robotą polityczną. Próby dotarcia do gen.  

S. Roweckiego zakończyły się jednak niepowodzeniem. Ten bowiem mianował 

ppłk. A. Horaka na stanowisko komendanta podokręgu ZWZ. Horak wówczas 

oświadczył, że musi opracować elaborat o błędach popełnionych przez marszał-

ka E. Rydza, aby pokazanie go jego obrońcom zastąpiło tłumaczenie dlaczego 

Rydz nie może w konspiracji kraju zrobić nic dobrego, a tylko wywoła szkodli-

wy zamęt polityczny i że brak podstaw do jego rehabilitacji. Pracę tę prowadził 

ppłk A. Horak. Opracowanie Horaka nie było przeznaczone do druku, lecz do 

użytku poufnego. 

Horak rozbudował problem do historyczno-polemicznej broszury i ostrej 

krytyce do osoby marszałka E. Rydza. Nie odpowiadała ona celowi, który Ro-

wecki sobie postawił w budowie wojska narodowego. Zwrócił tekst broszury  

z licznymi uwagami na marginesie. 

Horak dążąc do skrystalizowania ideologii odpowiadającej tak niezwy-

kłemu torowi wojskowemu, jakim była AK, zbierał opinie na ten temat, by okre-

ślić jakie powinno być „Oblicze duchowe sił zbrojnych Polski” oraz jego kadry 

zawodowej. BIP KG rozpisał w 1941 r. ankietę. Kwestionariusze rozesłano do 

23 ośrodków politycznych i 18 placówek wojskowych, a 15 osobom indywidu-

alnie. Otrzymano 12 odpowiedzi z kół politycznych, 14 z wojskowych i 15  

z indywidualnych. Z reguły wykraczały one daleko poza postawione w ankiecie 

pytania. Spośród nich osiemnaście najbardziej oryginalnych wypełniło dziesię-

cioarkuszową broszurę, którą wydał BIP w 1942 r. Wśród nich była obejmująca 

pięć stron odpowiedź Horaka. Podstawowe jego myśli były następujące: wg 

opinii szefa BIP KG AK płk. Jana Rzepeckiego:  
 

W Polsce nie powinno być militaryzmu, ale Polska musi być militarną ze względu 

na jej położenie geopolityczne między Rosją a Niemcami, nawet po zmianie na 

naszą korzyść granic po wojnie… Należałoby się zastanowić i przekalkulować, 

czy nie dałoby się wprowadzić służby wojskowej ochotniczej – nie  

w sensie angielskim lub amerykańskim, lecz wprowadzić ustawę, że każdy Polak 

po osiągnięciu pewnego wieku wstępuje ochotniczo do wojska. Kto tego nie do-

pełni, traci część praw obywatelskich (między innymi praw wyborczych) i staje 

się tylko jednostką gospodarczą, a nie polityczną32. 
 

                                                 
32 Tamże, s. 284. 
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Horak powoływał się na wydaną w 1934 r. książkę podpułkownika  

Ch. De Gaulle’a, który propagował tworzenie „prócz istniejącego wojska opar-

tego na zasadzie powszechnej służby wojskowej” jeszcze „armii uderzeniowej 

złożonej wyłącznie z żołnierzy zawodowych…, którzy by z jednej strony stano-

wili jednostki specjalne, z drugiej zaś strony tworzyli silną siłę z rocznikami 

służącymi czynnie, wreszcie stanowili kadry formacji mobilizujących się”.  

W ten sposób Francja miałaby cztery rodzaje wojska: 
 

 załogi fortyfikacji stałych, złożone z żołnierzy zawodowych, 

 uderzeniową armię zawodową, 

 czynnie służące dywizje wojska poborowego, uzupełnione przez najmłodsze roczniki 

rezerwy, 

 wielką armię zmobilizowaną – resztę wyszkolonych rezerw. 
 

Jak pisał Horak: 
 

Gdyby zasady proponowane przez gen. de Gaulle’a zostały przyjęte i wprowa-

dzone w życie, kto wie, czy wojna obecna nie byłaby skończona w r. 1941. Uwa-

żam, że zasady gen. de Gaulle’a muszą być zastosowane w Polsce... 

Nasz system obronny musi być taki, ażeby cały naród znajdował się w stałym po-

gotowiu – to znaczy, że każdy Polak i każda Polka w wieku od 16 do 50 lat mieli 

wyznaczone stanowisko na wypadek wojny33. 
 

W ostatnim roku swej służby, Horak zaangażował się w pracę w BCh  

i w Milicji RPPS. Jego poglądy zmieniały się w kierunku większego zdemokra-

tyzowania wojska. Miałoby ono składać się z dwóch części: armii stałej, opartej 

na zaciągu ochotniczym przede wszystkim spośród klasy robotniczej, jako mają-

cej obycie z maszynami – i armii milicyjnej, która szkoli się w miejscu pracy  

i zamieszkania.  

Te koncepcje A. Horaka budziły inspiracje do dyskusji na temat wojska 

podziemnego, ale nie zdołały zmienić kształtu i charakteru AK, armii ochotni-

czej, która powstała z Polaków, którzy wybrali patriotyczną i narodową drogę 

walki o wyzwolenie kraju.  

Stąd 24 czerwca 1942 r. gen. S. Rowecki „Grot” w piśmie do naczelnego 

wodza gen. W. Sikorskiego o „Trzeciej armii” pisał: 
 

I. Stan łączności PZP z obozami jeńców i Polakami na robotach w Rzeszy, przed-

stawiałem w meldunku sytuacyjnym nr 118 i nr 63 oraz w specjalnym meldunku 

nr 97 z dnia 6 I br.  

W kwietniu br. ob. Trop zameldował, że zagadnienie rozładowania polskich obo-

zów jenieckich w Rzeszy jest opracowywane przez sztab NW. 

W depeszy nr 422 z dn. 20 V br. prosiłem o uwzględnienie moich uwag i wnio-

sków przy pobieraniu przez NW zasadniczych decyzji tym bardziej, że niestety 

meld[unek] nr 97 nie został na czas podjęty przez bazę.  

W związku z relacją Tropa, przedstawiam moje wnioski, do których doszedłem  

w toku rozważań nad zagadnieniem wykorzystania naszych jeńców w obozach 

niemieckich i Polaków na robotach w Rzeszy. Tych ostatnich będę nazywał  

w dalszym ciągu meldunku – obozami pracy. 

                                                 
33 Tamże, s. 285. 
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II. Celem wzięcia pod uwagę przedmiotu zagadnienia, przedstawiam treściwy ob-

raz obozów jenieckich i pracy, według relacji i korespondentów PZP w obozach  

i zbiegłych do kraju. 

1/ Obozy jenieckie 

a/ oflagi 

Stan moralny na ogół bardzo wysoki. Minął już okres waśni i nieporozumień na 

tle klęski wrześniowej. Oficerowie zdają sobie sprawę, że w obecnych warunkach 

muszą tworzyć jeden zwarty front, gotowy w każdej chwili do wystąpienia. Zdają 

sobie również sprawę, że ich niewola nie zakończy się powrotem do Wolnej Oj-

czyzny, lecz że tę Ojczyznę, a przynajmniej jej granice należy wywalczyć i że ich 

współudział jest brany pod uwagę. 

Na podstawie otrzymywanych wiadomości można twierdzić, że każdy oflag jest 

zorganizowany na wypadek wyjścia.  

Fakt nawiązania łączności z krajem wywołał jawną radość w oflagach. Oficerowie 

są spragnieni dyrektyw i wiadomości.  

Warunki pracy konspiracyjnej w obozach są dość trudne ze względu na stałe re-

wizje, ostrą cenzurę i gadulstwo wśród samych oficerów. Do znacznego zwięk-

szenia tych trudności przyczynia się pewien niewielki procent oficerów, którzy 

wysługują się Niemcom, albo też oficjalnie lub skrycie przeszli na Volksdeutschów. 

Od początku niewoli istnieje wśród oficerów pęd do ucieczek, który obecnie 

wzmaga się coraz bardziej. Po jednym wykrytym podkopie robią drugi. Wzmożo-

na w takich wypadkach czujność niemiecka nie pomaga. Jeden z największych 

oflagów przygotował podkop, na wypadek okoliczności sprzyjających wyjściu ca-

łego obozu. Podkop ten został niestety wykryty w czasie drobiazgowych poszu-

kiwań po udanej ucieczce kilku oficerów, którym zresztą udało się wyjść z obozu 

bez korzystania z podkopu. 

Odkryty podkop wzbudził podziw Niemców ze względu na wysoką technikę z ja-

ką został wykonany. Już po tym uciekła następna grupa.  

Oficerowie starają się wszelkimi możliwymi sposobami podtrzymać kondycję fi-

zyczną. Wielu szczególnie starszych, nie wytrzymuje trudów niewoli i zapada na 

zdrowiu /płuca, szkorbut/, młodzież jednak trzyma się raczej dobrze. Wolny czas 

wykorzystują na naukę, tajne ćwiczenia wojskowe, gimnastykę itp. 

b/ stalagi 

Żołnierze przebywający w stalagach z równym entuzjazmem przyjęli fakt łączno-

ści z krajem. Część z nich dobrowolnie lub też zmuszona przez Niemców przeszła 

do obozów pracy, zrzekając się praw jenieckich.  

Do podniesienia ducha w stalagach przyczyniają się w znacznej mierze podchorą-

żowie, którzy są wprawdzie w większości zgrupowani w specjalnym obozie, lecz 

poza tymi nielicznymi przebywają z żołnierzami, wywierając na nich dodatni 

wpływ. Tę samą rolę spełniają oficerowie, którzy z własnej inicjatywy podali się 

za szeregowych i przebywają w stalagach. 

Wśród stalagowców istnieje również pęd do ucieczek. 

Łączność ze stalagami utrudnia rozproszenie żołnierzy na robotach oraz duża 

ilość stalagów, grupujących w każdym niewielkie ilości Polaków /około 100/. 

Tylko w kilku stalagach stan liczebny przekracza 3000.  

Dużą trudność stanowi również niski poziom umysłowy szeregowych, który czę-

sto przeszkadza w technice pracy konspiracyjnej. Tym bardziej więc należy pod-

kreślić ich zapał i chęć współpracy, mimo trudności jakie nastręcza im własna 

umysłowość.  

2/ Obozy pracy 

Żołnierze zwolnieni ze stalagów i robotnicy wywiezieni z kraju na roboty do Rze-

szy, tworzą odrębną grupę obozów pracy. Jest to element bardzo różnorodny, re-

krutujący się przeważnie ze sfer robotniczych, inteligencja stanowi pewien odse-
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tek. Wielu z nich, nie mając środków do życia i cierpiąc nędzę w kraju, lub też 

otumanionych przez propagandę niemiecką nadzieją korzystnych warunków pra-

cy, albo zasugestionowanych siłą Niemiec – wyjechało na roboty dobrowolnie; 

gros rekrutuje się z łapanek ulicznych i przymusowych branek w fabrykach, więk-

szych zakładach itp. Wyjeżdżający przymusowo stanowią w znacznej mierze 

element najbardziej ideowy, podatny do pracy konspiracyjnej. 

Wszyscy oni razem dzielą się na dwie grupy: zatrudnionych w przemyśle i na roli. 

Rodzaj pracy wpływa na kształtowanie się stosunku do Niemców. Robotnicy za-

trudnieni w przemyśle zachowują w większości swój wrogi stosunek do Niem-

ców, natomiast robotnicy na roli, u „bauerów”, przez wspólne zamieszkanie, po-

siłki itp. osłabiają swoje nastawienie odwetowe.  

Łączność z krajem została jednak przyjęta z równą radością jak w obozach je-

nieckich. 

Wzajemne kontaktowanie się robotników polskich na terenach Rzeszy jest mocno 

utrudnione z powodu rozproszenia robotników, braku wolnego czasu w dni robo-

cze i ograniczonej możliwości poruszania się w związku z noszoną przymusowo 

oznaką /literą P/ na zewnętrznej stronie odzieży. 

Wszystko to utrudnia przeprowadzenie właściwej selekcji ludzi, wytypowanie 

najbardziej wartościowego elementu. Zdarzyły się wypadki prowokacji ze strony 

robotników /2-ch inteligentów/, powodujące aresztowania w tym dziale. Ostatnio 

nasilenie aresztowań wzmogło się w takim stopniu, że praca na odcinku robotni-

czym została na razie prawie całkowicie sparaliżowana.  

3/ Nie posiadamy dotychczas wiadomości o jeńcach i robotnikach innych naro-

dowości, ich sposobie pracy, stosunku do Niemców i ewentualnej łączności kon-

spiracyjnej z własnym krajem. 

4/ Po nawiązaniu łączności, wskazałem w marcu 1941 r. cele dla organizacji kon-

spiracyjnej obozów jenieckich: 

a/ wracać do kraju możliwie jako zwarty oddział, 

b/ łączyć się z obozami po drodze, 

c/ starać się wracać wg wskazanej przez nas marszruty, co zapewni skoncentro-

wanie wysiłku, 

d/ starać się o porozumienie z Anglikami – jeńcami w celu współdziałania,  

–  obozów pracy: 

a/ utrzymać godną postawę, 

b/ starać się o łączność z sąsiednimi skupiskami i obozami jenieckimi, 

c/ przygotować ludzi na zorganizowany powrót, 

d/ przygotować się do służby wywiadowczej obecnie, ponadto, miałem zamiar 

wykorzystać jednostki do akcji ZO. 

III. Z relacji Tropa wynika, że sztab NW widzi dla obozów jenieckich i pracy rolę 

piątek kolumny. Jej wystąpienie z bronią i działanie dywersyjne powinny spotę-

gować ogólny rozkład w Rzeszy i uderzyć w samo jej serce.  

Akcja rozładowania obozów jenieckich, pomyślana bardzo szeroko i obejmująca 

równocześnie obozy sprzymierzonych, spowoduje zaangażowanie sił, przezna-

czonych do pilnowania oraz zdezorientuje Niemców co do kierunku pchnięcia 

odwodów i sparaliżuje ich użycie. 

Relacja nie obejmuje zagadnienia ewentualnego zorganizowania z obozów od-

działów wojskowych, co ma być powierzone sztabowi międzyalianckiemu.  

Sztab NW w dn. 25 III br rozważał projekt  

– desantów powietrznych, o mieszanym składzie międzynarodowościowym, 

– przerzutu broni i wyposażenia, 

– utworzenia sieci sygnalizacyjno-wywiadowczej. 

Oceniam, że możliwości obozów są poważnie ograniczone przez: 

a/ brak broni, 
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b/ fakt niewątpliwy osłabienia kondycji bojowej, wywołany kilkuletnią bezczyn-

nością, 

c/ prawdopodobne trudności uzgodnienia ze Sprzymierzonymi wystąpienia 

wszystkich obozów jednocześnie z polskimi, 

d/ naturalny, odruchowy pęd do powrotu do kraju, i do rodzinnych stron. 

IV. Moje wnioski 

1/ Rozważanie ograniczam do roli obozów w powstaniu polskim. Nie mam ele-

mentów, czy i jak dalece postąpiła konspiracyjna praca organizowania czynu 

zbrojnego w Belgii, Holandii, Danii, Francji, Jugosławii, Grecji, Norwegii – po-

siadających obozy jeńców i pracy, Czechosłowacji – posiadającej obozy pracy. 

Niezależnie od stanu organizacyjnego innych i przewidywań co do wykorzystania 

jeńców i robotników, widzę rozbieżności interesów powyższych państw z polską 

racją stanu. 

2/ Polskim obozom jenieckim i pracy postawiłbym ograniczony cel – wzięcia jak 

najszybciej udziału w O.S.Z. 

Dla osiągnięcia celu jeńcy w obozach muszą być ochronieni przed zniszczeniem, 

być zdolnymi do akcji zbrojnej w II fazie, tj. przy wytyczaniu granic Rzplitej Polskiej. 

3/ Obozy dzielę na dwie strefy zainteresowań: 

a/ położone na wschód od linii Berlin – Praga, 

b/ położone na zachód. 

Ani jedne, ani drugie nie zdążą na czas do walk w bazie powstańczej.  

Obozy z pierwszej strefy mogą ewentualnie wziąć udział w powstaniu na Zie-

miach Zachodnich. 

Wniosek: Szybki powrót do kraju dla obozów z I-ej strefy, szybkie dostanie się do 

WP na emigracji dla obozów z II-ej strefy. 

4/ Podjęcie przez obozy roli piątej komuny nie wydaje się ani celowe, ani realne.  

Niecelowe, gdyż Niemcy powinni być pobicie przez armie regularne  

sprzymierzonych.  

Rozładowanie obozów musi być funkcją zwycięstwa sprzymierzonych i udanego 

powstania w kraju. 

Nierealne, gdyż biorąc pod uwagę Polaków plus minus 17.000 oficerów, około 

2000 pchor., plus minus 70.000 szeregowych, około jednego miliona robotników 

męskich – uzbrojenie i wyposażenie w środki łączności wymaga gigantycznego 

wysiłku lotnictwa, organizacji przyjmowania zrzutów, przekraczających możli-

wości jeńców i robotników w kraju nieprzyjacielskim, a prowadzi do rozproszenia 

wysiłku zaopatrzenia. 

Wyłącznie nad Polską ciąży koszmarne niebezpieczeństwo bolszewickiej okupa-

cji. Wyłącznie krajowi grozi, że Niemcy oddadzą broń wszystkim: bolszewikom, 

Litwinom, Ukraińcom, Białorusinom – byle nie nam; że pobici zechcą tym bar-

dziej osłabić nas. 

Wniosek. W pierwszym rzędzie muszą być uzbrojone S.Z. w kraju. Desanty po-

wietrzne muszą wziąć przede wszystkim udział w powstaniu w kraju. Zapotrze-

bowanie krajowe jest bardzo duże – musi być pokryte, częściowo w konspiracji, 

w znacznej mierze podczas powstania – reszta podczas O.S.Z.  

Wobec tego obozy muszą liczyć na własne siły, wykorzystać zaskoczenie dla 

zdobycia pierwszej broni, brawurą i sprytem odbierać broń od pobitych Niemców.  

5/ Wybranie momentu jednoczesnego wystąpienia, celowego dla wszystkich 

sprzymierzonych, wydaje się nie do osiągnięcia, co z powodu rozbieżności intere-

sów, różnego stopnia przygotowań konspiracyjnych, ewentualnie różnych zamiarów 

okupowanych krajów odnośnie wykorzystania jeńców i wywiezionych na roboty.  

W żadnym razie nie możemy być zależni od tego, czy inni zechcą chwycić za 

broń, czy nie. 

Wniosek. Sygnał wyjścia /opanowania/ z obozu daje: 
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dla pierwszej strefy – kmdt Sił Zbrojnych w Kraju, 

dla drugiej strefy – sztab NW. 

6/ Wskazania dla obozów przedstawiam poniżej: 

a/ wydostać się z obozu jeńców, opuścić miejsce pracy, 

b/ porwać za sobą innych jeńców, z wyjątkiem bolszewickich, 

c/ rozpocząć spieszny ruch do wskazanego celu, wszystkimi możliwymi sposo-

bami – marszrutę pozostawić polskiemu kmdtowi obozu, 

d/ objąć w strefie wskazanego kierunku inne obozy, 

e/ unikać walki na terenie Rzeszy, 

f/ dozbroić się, 

g/ zachować zwartość, 

h/ utrzymać nasłuch radiowy na nasze dyspozycje oraz uzyskać łączność radiową 

dwustronną. 

7/ Wydaje mi się niewskazane informowanie sprzymierzonych i sztabu między-

alianckiego o stanie naszej łączności z obozami jeńców i pracy, i o szczegółach 

zamierzonego ich wykorzystania. 

8/ Zagadnienie terminu wyjścia z obozu, sposobu i kierunku powrotu przedstawi-

łem wraz z konkretnymi wnioskami w meldunku nr 97 z dn. 6 I 1942 r.34. 
 

Można więc stwierdzić, że udział militarny Polaków w II wojnie świato-

wej po stronie aliantów był znaczący, a stanowiły go PSZ na Zachodzie, AK,  

1 i 2 AWP, tworzone armie polskie w państwach osi, w tym na Węgrzech  

w obozach jenieckich w Rzeszy i ośrodkach robotników przymusowych.  

W okresie wojny wojsko przerosło wszystkie struktury Polskiego Państwa Pod-

ziemnego Państwa. Stało się trzonem oporu i walki Polaków, było wyrazem ich 

patriotyzmu i walki o niepodległość. Polscy teoretycy wojskowi wnieśli też wła-

sne treści do teorii wojny, techniki wojennej, taktyki walki w samoobronie naro-

du, sięgają do rozważań gen. W. Sikorskiego w pracy „Przyszła wojna”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
34 AWIH, sygn. III/19/21, s. 46, Meldunek KG AK do NW z 24 VI 1942 r. 
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Bezpieczeństwo w dobie rządów Rady Nieustającej – sprawy 
wojska i policji 

 

 

ada Nieustająca była naczelnym organem władzy wykonawczej, 

który od 1775 r. zreorganizował administrację Rzeczypospolitej. 

Niestety jej działalność wciąż nie została w pełni zbadana. Z literatu-

ry przedmiotu znamy tematykę genezy Rady oraz końcowy okres funkcjonowa-

nia
1
. Na jej temat pisali także Tadeusz Srogosz, Zbigniew Szcząska oraz Andrzej 

Stroynowski, który zajmował się opozycją sejmową w okresie rządów Rady
2
.  

Z nowszych prac warto wymienić opracowanie dotyczące Departamentu Woj-

skowego oraz kadencji Rady lat 1778–1780
3
. Ponadto w literaturze można odno-

tować uwagi dotyczące „republikańskiego” charakteru nowej władzy
4
, niektórzy 

z badaczy nazywali ją nawet „nowoczesnym rządem”
5
. Rada łączyła w sobie 

kolegialność zarządu ogólnego oraz resortowego
6
. W jej skład wchodziło pięć 

Departamentów: Interesów Cudzoziemskich, Policji, Wojskowy, Sprawiedliwo-

ści i Skarbowy. Kwestie bezpieczeństwa były dla Rady Nieustającej bardzo 

istotne, zwłaszcza dla Departamentu Wojskowego i Policji. Pierwszy odpowiadał 

za sprawy militarne, drugi za bezpieczeństwo i porządek w miastach królewskich.    

                                                 
1 W. Konopczyński, Geneza i ustanowienie Rady Nieustającej, Kraków 1917; A. Czaja, Między 

tronem, buławą a dworem petersburskim. Z dziejów Rady Nieustającej 1786–1789, Warszawa 1988.  
2 T. Srogosz, Problemy sanitarno-zdrowotne w działalności administracji Rzeczpospolitej w okre-

sie stanisławowskim, Łódź 1993; tenże, Dżuma ujarzmiona? Walka z czarną śmiercią za Stanisła-

wa Augusta, Wrocław 1997; Z. Szcząska, Kształtowanie się odpowiedzialności konstytucyjnej  

w Polsce XVIII wieku na tle rozwoju tej instytucji w innych państwach konstytucyjnych [w:] Epoka 

Konstytucji 3 Maja, red. S. Dubisz, Warszawa 1983; tenże, Odpowiedzialność rządu w Polsce  

w latach 1775–1792, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1975, t. 27, z. 1; tenże, Sąd sejmowy  

w okresie rządów Rady Nieustającej. Proces barona Juliusa, „Przegląd Historyczny” 1971, t. 62, 

z. 3; A. Stroynowski, Opozycja sejmowa w dobie rządów Rady Nieustającej; studium z dziejów 

kultury politycznej, Łódź 2005. 
3 K. Bucholc-Srogosz, Departament Wojskowy Rady Nieustającej w latach 1775–1789 i 1793 

–1794, Poznań 2007; K. Milik, Działalność Rady Nieustającej w latach 1778–1780, praca doktor-

ska dostępna w Bibliotece Akademii im. J. Długosza w Częstochowie. 
4 W. Konopczyński, Geneza i ustanowienie…, s. 357; Z. Szczątka, Kształtowanie…, s. 32;  

K.B. Hoffman, Historia reform politycznych w dawnej Polsce, Warszawa 1988, s. 163.  
5 W. Szczygielski, Przełomy oświeceniowe w polskiej kulturze politycznej w drugiej połowie XVIII 

wieku [w:] Kultura elit w XVIII wieku, red. Z. Libiszowski, Łódź 1985, s. 29. 
6 Rada działała kolegialnie, była zatem pierwowzorem gabinetu ministrów; W. Szczygielski,  

dz. cyt., s. 29; H. Izdebski, Kolegialność i jednoosobowość w zarządzie centralnym państwa no-

wożytnego, Warszawa 1975, s. 49. 

R 
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Budowanie bezpieczeństwa państwa po fakcie pierwszego rozbioru wyda-

je się być sprawą dość abstrakcyjną, tym bardziej, że na straży tegoż miała stać 

Rosja. Powołana z jej inicjatywy Rada Nieustająca nie budziła zaufania Pola-

ków, często nazywano ją „zdradą narodową”. W kraju panowała anarchia,  

co niestety nie sprzyjało stabilizacji. Departament Wojskowy miał przed sobą 

trudne zadanie.  

Początkowo kompetencje Departamentu nie były duże, ponieważ prawo 

nie podporządkowało mu bezpośrednio hetmanów ani komisji wojskowych, 

którym przewodniczyli. Sytuacja zmieniła się zasadniczo w 1776 r., kiedy znie-

siono komisje a ich kompetencje przekazano Departamentowi, podobnie jak 

dozór nad ćwiczeniami, musztrą, dyscypliną wojskową i zakwaterowaniem. 

Decyzje dotyczące dyslokacji i ruchów wojsk zapadały na plenum Rady Nieu-

stającej. Prawie nieograniczona władza hetmanów została sprowadzona do pod-

pisywania rozkazów Departamentu i przewodniczenia na jego posiedzeniach, na 

których decyzje zapadały większością głosów
7
. Tak wzmocniony Departament 

był związany z Królewską Kancelarią Wojskową i jednocześnie kontrolowany 

przez Sejm
8
.  

Sprawą zasadniczą dla władz, od pewnego czasu, była aukcja wojska. 

Armia Rzeczypospolitej od dawna przeżywała kryzys, była nieliczna i słabo 

uzbrojona. Kiedy Sejm w 1775 r. uchwalił nowy etat wojska na 30 tys. (22 tys.  

– siły koronne, 8 tys. – litewskie) oraz zwiększył budżet na jego utrzymanie do 

18 mln 596 tys. zł
9
, pojawiła się nadzieja na poprawę sytuacji. Jednak wobec 

problemów ze ściąganiem podatków, kolejny Sejm był zmuszony ograniczyć 

budżet do 8 mln 590 tys. zł, a liczebność armii do 12 311 żołnierzy w Koronie  

i 4 770 na Litwie
10

. Kolejne lata także nie przyniosły poprawy
11

. W tej sytuacji 

Departament Wojskowy starał się przynajmniej częściowo zreorganizować  

i zmodernizować armię. Wojsko polsko-litewskie zachowało swój charakter 

armii kadrowej o dużej liczbie niewielkich jednostek, z liczną kadrą oficerską  

i podoficerską. Wojsko koronne składało się ze Sztabu Generalnego, 14 regi-

mentów i 2 chorągwi węgierskich piechoty, 4 regimentów dragonii, 4 brygad 

kawalerii narodowej, 2 pułków przedniej straży i korpusu artylerii obejmującego 

również korpus inżynierów. Wojsko litewskie złożone było ze Sztabu, 7 regi-

mentów i 2 chorągwi pieszych, 1 regimentu dragońskiego, 2 brygad kawalerii,  

                                                 
7 Volumina Legum (dalej: VL), t. 8, Petersburg 1860, s. 533–534. 
8 Prawdopodobnie Departament był traktowany jako kontynuacja zlikwidowanych w 1776 r. ko-

misji wojskowych; W. Filipczak, Sejm 1778 roku, Warszawa 2000, s. 8. 
9 VL, t. 8, s. 100 (armia koronna) i s. 402–403 (armia litewska). 
10 Tamże, s. 540 (armia koronna) i s. 565 (armia litewska). 
11 Np. Sejm 1778 r. sprawę funduszy dla wojska odłożył do 1780 r., przeznaczając na ten cel 

jedynie nadwyżki skarbu koronnego. Kolejny Sejm projektował już tylko użycie i rozdzielenie tej 

nadwyżki; VL, t. 8, s. 579, 584. 
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5 pułków straży przedniej i korpusu artylerii litewskiej
12

. Taki stan, z pewnymi 

zmianami w organizacji jazdy (w 1784 r.)
13

, utrzymał się do Sejmu Wielkiego.  

Sporo uwagi poświęcono sprawom wykształcenia kadry oficerskiej. Bez-

pośrednio pod nadzorem Departamentu znalazła się m.in. Główna Szkoła Arty-

leryjska w Warszawie
14

. W życie weszły nowe regulaminy wojskowe, wzoro-

wane na pruskich
15

. Scentralizowano działania dotyczące zaopatrzenia wojska, 

które przejął Departament. W efekcie uzbrojenie oddziałów uległo dużej popra-

wie, zostało ujednolicone i unowocześnione. Dla piechoty zakupiono najnow-

szego typu karabiny pruskie ze stemplem cylindrycznym i bagnetem na spręży-

nie. Dodatkowo uruchomiono w kraju kilka niewielkich manufaktur produkują-

cych karabiny m.in. w Kozienicach, Końskich i Podmykowie
16

. Duże znaczenia 

miała także praca warszawskiej ludwisarni
17

.  

Nad kwaterunkiem wojska krajowego czuwała w terenie Komisja Kwa-

ternicza, która dbała również o stan koszar
18

. Była ona zobowiązana do comie-

sięcznego przesyłania Departamentowi Wojskowemu raportów ze swoich czyn-

ności oraz rozliczania rachunków
19

. Żołnierz nie mógł samowolnie zmienić 

miejsca kwaterunku, miał zachować przyzwoitość, a jego powinności dokładnie 

                                                 
12 T.M. Nowak, J. Wimmer, Historia oręża polskiego 963–1795, Warszawa 1981, s. 579–581;  

A. F. Grabski [i in.], Zarys dziejów wojskowości polskiej do roku 1864, t. 2: 1648–1864, Warsza-

wa 1966, s. 202, 208–213; M. Kukiel, Zarys historii wojskowości w Polsce, Londyn 1949, s. 168 

–171; tenże, Z dziejów organizacji wojsk polskich (1717–1864), Piotrków 1916, s. 11–14;  

K. Bucholc-Srogosz, dz. cyt., s. 94–105.  
13 Patrz: J. Wielhorski, Szable w dłoń. Przyczynki do rodowodów koronnej jazdy polskiego auto-

ramentu, zaczem jazdy narodowej koronnej, Tarnowskie Góry 1991, s. 11, 14–15. 
14 S. Rutkowski, Zarys dziejów polskiego szkolnictwa wojskowego, Warszawa 1970, s. 36; J. Kar-

win [i in.], Z dziejów wychowania wojskowego w Polsce od początku państwa polskiego do 1939 

roku, Warszawa 1965, s. 85.  
15 Nowe regulaminy musztry dla regimentów piechoty i dragonii oraz przeznaczone dla tychże 

jednostek regulaminy służby obozowej i garnizonowej znajdują się w Bibliotece Uniwersytetu 

Warszawskiego (dalej: BUW), Bibliotece Narodowej w Warszawie (dalej: BN); BUW, nr 

5.913.1a/1adl, nr 5.9.13.1b/1adl, nr 5.9.12.30/1, nr 5.9.12.32/1; BN, nr W.1.3980, nr W.1.3984, nr 

W.1.3975, nr XVIII.1.3021 adl. W 1775 r. został też wydany „Proceder prawny wojskowy”  

i „Artykuły wojskowe”, dokumenty, które regulowały m.in. przepisy dyscypliny i wykaz kar 

stosowanych w wojsku; BUW, nr 5.13.4.48; BN, nr W.1.3978; W. Organiściak, Polskie artykuły 

wojskowe z 1775 roku, „Kwartalnik Historyczny” 2002, z. 1. 
16 E. Rostworowski, Sprawa zaplecza przemysłowego dla armii na Sejmie Czteroletnim, „Kwartal-

nik Historyczny” 1956, t. 63, nr 4–5, s. 45. 
17 Warto tutaj odnotować zasługi Stanisława Augusta, który prawie przez 16 lat utrzymywał ludwi-

sarnię w Warszawie oraz „reparował” ludwisarnię w Kamieńcu i arsenał warszawski. Suma wydat-

ków królewskich na wspomniane cele wyniosła od Sejmu 1776 r. do 1780 r. – 701 491 zł 11,5 gr; 

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie (dalej: AGAD), tzw. Metryka Litewska (dalej: ML), 

dz. VII, nr 87, k. 313, Raport wyznaczonych od JKMci i Prześwietnej Rady Nieustającej lustratorów 

do przejrzenia darów od JKMci Rzeczypospolitej uczynionych a artylerii tyczących się. 
18 AGAD, ML, dz. VII, nr 87, k. 48, 77. 
19 Tamże, k. 76–76v; AGAD, ML, dz. VII, nr 86, k. 190–191. 
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określały regulaminy wojskowe
20

. Jeśli chodzi o stan koszar, to stosunkowo 

najlepiej sytuacja wyglądała w Warszawie i Kamieńcu, gdzie wyremontowano 

dawne i zbudowano nowe. Podjęto także starania o pozyskanie koszar wielko-

polskich i kazimierzowskich
21

. Wysiłki te zmierzały do uwolnienia mieszkań-

ców od uciążliwego kwaterunku wojskowego, a także do polepszenia dyscypliny 

samych oddziałów.    

Największym zmartwieniem władz był jednak niedobór rekrutów. Zawo-

dził przede wszystkim system uzupełnień oparty na tzw. „wolnym bębnie”, któ-

ry pozwalał na pobór w miastach królewskich, duchownych i dziedzicznych,  

z wyłączeniem wsi dziedzicznych
22

. Dodatkowo werbunek nie obejmował na 

przykład mieszczan posesjonatów, chłopów gospodarzy, synów jedynaków itd. 

O trudnościach rekrutacyjnych wspominał w swoich listach m.in. gen. Jan Witte, 

pisał, że do regimentów zaciągano nawet włóczęgów
23

. Z kolei gen. Stempkow-

ski raportował o rekrutach z Galicji i Lodomerii
24

. Departament Wojskowy pró-

bował temu zaradzić i opracował własny projekt rekrutacji. Przewidywał on 

coroczny pobór jedynie 1 tys. rekrutów ze wszystkich dóbr i miast, żołnierze 

mieli być zwalniani po odbyciu dziesięcioletniej służby. Niestety projekt nie 

trafił pod obrady Sejmu, a nowy system uzupełnień piechoty i dragoni opraco-

wano dopiero w 1785 r.
25

.  

Dodatkowo straty w ludziach przynosiły regimentom dezercje oraz wer-

bunek do obcych armii. Surowe kary nie zniechęcały dezerterów
26

, nie brakowa-

ło także chętnych, którzy udzielali im pomocy, chociaż za przeprowadzenie 

zbiega przez granicę groziła nawet szubienica
27

. Prawo było także bezwzględne 

dla tych, którzy werbowali, porywali czy sprzedawali ludzi do obcej służby
28

. 

Przekonał się o tym były kapitan armii austriackiej baron Karol Julius, który 

stanął przed Sądem Sejmowym i został skazany na karę wieczystego wygnania  

z ziem Królestwa Polskiego
29

. Sprawa była poważna, bowiem granice Rzeczy-

pospolitej były systematycznie penetrowane przez werbowników sąsiednich 

państw, którzy namawiali nawet oficerów polskich. Departament Wojskowy 

zgodnie z wytycznymi Rady wydał rozkaz do wszystkich komend stacjonują-

cych wzdłuż granic Rzeczypospolitej, aby częściej kontrolowały teren pogra-

                                                 
20 Dotyczyło to także furażu; Regulamen służby obozowej i garnizonowej dla regimentów pieszych 

wydany, Warszawa 1775, s. 70–71, 81–89; Regulamin służby obozowej i garnizonowej dla regi-

mentów kawalerii wydany, Warszawa 1775, s. 55–58, 69–73. 
21 AGAD, ML, dz. VII, nr 87, k. 49; AGAD, Archiwum Królestwa Polskiego, nr 169, s. 6, 54; 

AGAD, Zbiór Popielów (dalej: ZP), nr 330, k. 401; AGAD, ML, dz. VII, nr 22, s. 33. 
22 VL, t. 8, s. 100. 
23 Listy Jana de Witte, wyd. S. Krzyżanowski, Kraków 1868, s. 268. 
24 AGAD, Militaria z Jabłonny, nr 4, s. 447, 449. 
25 A.F. Grabski [i in.], dz. cyt., s. 208. 
26 Za dezercję zgodnie z art. 27 „Artykułów wojskowych” karano „bieganiem przez rózgi”, przez 

200-tu ludzi, 24 razy (12 na dzień); BUW, nr 5.13.4.48, s. 26. 
27 AGAD, ML, dz. IX, nr 147, k. 63v. 
28 VL, t. 8, s. 542. 
29 Z. Szcząska, Sąd sejmowy…, s. 421–434.  
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niczny, zwerbowanych odbijały a werbujących aresztowały
30

. Częste patrole 

były konieczne także dla zapewnienia bezpieczeństwa granic państwa.    

Sprawa spokoju na terenach przygranicznych była niezwykle ważna a za-

razem trudna, bowiem jak zauważył Władysław Konopczyński: „Stan uzurpacji 

nad Notecią i nad Bugiem trwał bez przerwy”
31

. Najbardziej niepokoiła postawa 

Prus, które od pierwszego rozbioru aż pięć razy zmieniały granice
32

. Z Departa-

mentu Interesów Cudzoziemskich stale wychodziły noty protestacyjne, które 

odnosiły jednak niewielki skutek
33

. I nie chodziło tutaj tylko o dalsze zabory, ale 

i o przemarsze obcych wojsk na przykład w okresie wojny bawarskiej
34

. Ponadto 

na granicy można było często spotkać przestępców, zbiegłych chłopów czy 

wspomnianych dezerterów i nielegalnych werbowników. Departament Wojsko-

wy starał się zabezpieczyć pograniczne tereny. Zgodnie z jego rozkazami naj-

więcej oddziałów wojskowych stacjonowało na granicach kraju lub w ich pobli-

żu. Jedna z czterech dywizji wojska koronnego miała obowiązek bronienia Ka-

mieńca i granicy multańskiej
35

. Nie było to jednak proste zadanie. Wobec nie-

wystarczającej liczby żołnierza granice państwa pozostawały właściwie „otwar-

te”
36

. Z korespondencji gen. Józefa Stempkowskiego z gen. Janem Chrzcicielem 

Komarzewskim można dowiedzieć się, iż:  
 

Na lukach, które wojsko narodowe trzyma nad granicą rosyjską pospolicie jeden 

tylko stoi towarzysz; dla czego po kilka Kozaków z dóbr pobliskich biorą na  

wartę37.  
 

Zdarzało się, że żołnierz stał na granicy dla partykularnych korzyści, które 

czerpał z przemycania towarów. Były nawet przypadki, że niżsi oficerowie pła-

                                                 
30 AGAD, ZP, nr 315, k. 71; AGAD, Militaria z Jabłonny, nr 38, s. 67. 
31 W. Konopczyński, Dzieje Polski nowożytnej, t. 2, Warszawa 2003, s. 644. 
32 B. Dembiński, Fryderyk II a Gdańsk, [b.m.w.], 1929, s. 6; por. J. Topolski, Pruskie uzurpacje 

graniczne w dobie pierwszego rozbioru Polski (1772–1777), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im. 

A. Mickiewicza w Poznaniu” 1968, nr 67.  
33 W niektórych sytuacjach udało się doprowadzić do ugody, jak np. w przypadku Austrii;  

W. Konopczyński, Dzieje…, s. 644. Sukcesem zakończył się także spór Ukrainy Polskiej z Nową 

Serbią; T. Srogosz, Chersoń – nowy kierunek działań informacyjno-wywiadowczych dowództwa 

dywizji ukraińskiej i podolskiej (do 1783 roku) [w:] Studia z dziejów Europy Wschodniej. Księga 

pamiątkowa dedykowana Profesorowi Arturowi Kijasowi w 70. Rocznicę urodzin, red. G. Błasz-

czyk i P. Kraszewski, Poznań 2010, s. 134–135; I. Ihnatowski, Dzieło komissyi granicznej między 

Ukrainą Polską y Nowo Rossyą… dnia 15 lipca roku 1780 w Kryłowie miasteczku rosyjskim roz-

poczęte, a dnia 17 lutego roku następnego 1781 w miasteczku polskim Turyi zakończone…, War-

szawa 1871, cz. 1–3, Druk JKMci Nadworna.  
34 Prusacy często przekraczali granicę Rzeczypospolitej pod pretekstem zakupu polskich koni; 

AGAD, ML, dz. VII, nr 25, k. 48–48v; tamże, ML, dz. VII, nr 34, s. 39, 66–67. 
35 VL, t. 8, s. 101; Antoni J. (Rolle), Zameczki podolskie na kresach multańskich, t. 2: Kamieniec 

nad Smotryczem, Warszawa 1880, s. 43. 
36 M. Kukiel, dz. cyt., s. 138; E. Starczewski, Sprawa Polska, Kraków 1912, s. 40. 
37 AGAD, Militaria z Jabłonny, nr 4, s. 159–160, Korespondencja gen. Stempkowskiego z gen. 

Komarzewskim w materii wojskowej (1777–1782). 
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cili wyższym za „arendę luki” pogranicznej
38

. O tego rodzaju nadużyciach na 

granicy rosyjskiej, wspominał także gen. Stempkowski
39

. Niestety wszystkie 

granice Rzeczypospolitej były słabo strzeżone, co nie wróżyło dobrze dla jej 

przyszłości.  

Prawdziwym wyzwaniem dla komend stacjonujących na terenach przy-

granicznych były wieści o morowym powietrzu. Zaraza była największym (bo 

niewidocznym i śmiertelnym) wrogiem. Rozwój wypadków na granicy z niepo-

kojem śledziły także państwa sąsiednie. Pierwsze pogłoski o dżumie pojawiły 

się jeszcze w 1777 r., o czym donosił z Kamieńca gen. Jan Witte
40

. Wówczas 

ustanowiono na granicy kwarantannę, którą zakończono w kwietniu 1778 r.
41

. 

Problem powrócił w grudniu b.r., kiedy to komenda ukraińska doniosła o dżu-

mie we wsi Medynka na Wołoszczyźnie, trzy mile od Mohylewa
42

. Na początku 

1779 r. także i to ognisko zarazy zostało pomyślnie opanowane
43

. Kolejny rok 

nie pozwolił jednak władzom zapomnieć o problemie epidemii. Niepomyślnie 

wieści szły tym razem z Konstantynopola
44

. Z relacji Karola Kobylańskiego, 

pisarza komory celnej Raszków, wynikało, że zaraza pojawiła się też w Bende-

rze, Kaszanach i innych miastach tureckich
45

. Reakcja wojska była natychmia-

stowa. Kawaleria narodowa przerwała komunikację na Dniestrze, a w Jahorliku 

zorganizowano kwarantannę. Niestety tym razem zaraza przedostała się w oko-

lice Wołoczysk
46

. Sytuacja była poważna, stwarzała realne niebezpieczeństwo 

dla Rzeczypospolitej. Rada Nieustająca zdecydowała się na wysłanie w rejon 

zagrożenia cześnika koronnego i rezydenta polskiego w Stambule – Antoniego 

Dzieduszyckiego. Departament Wojskowy miał zabezpieczyć ogniska zarazy 

właściwym kordonem
47

. Na całą akcję przeznaczono również pieniądze (30 tys. 

zł) z funduszu extraordynaryjnego
48

. Jednocześnie Dzieduszycki otrzymał in-

strukcję od Rady oraz list do obywateli, obligujący do udzielenia pomocy wła-

dzom, ochrony i zabezpieczenia miejsc zdrowych
49

. Towarzyszyli mu także 

medycy, który na miejscu mieli przeprowadzić rewizję
50

. Mimo takiego wspar-

                                                 
38 Urywek wspomnień Józefa Rulikowskiego wydany z obszerniejszego rękopisu (1731–1792), 

Warszawa 1862, s. 253. 
39 AGAD, Militaria z Jabłonny, nr 4, s. 160. 
40 Listy Jana de Witte…, s. 47; T. Srogosz, Problemy.., s. 160. 
41 AGAD, Militaria z Jabłonny, nr 5, s. 40. 
42 Listy Jana de Witte…, s. 218–220; T. Srogosz, Problemy…, s. 161. 
43 Archiwum Państwowe w Krakowie, Archiwum Młynowskie Chodkiewiczów, nr 1129, s. 93 

–96; tamże, nr 1230, s. 27–28. 
44 Biblioteka Kórnicka, nr 1332, k. 31v. 
45 AGAD, ML, dz. VII, nr 87, k. 270; T. Srogosz, Problemy…, s. 163. 
46 AGAD, ZP, nr 214, k. 49; tamże, ML, dz. VII, nr 34, s. 36–37; T. Srogosz, Problemy…, s. 163. 
47 AGAD, ML, dz. VII, nr 34, s. 19–20; tamże, ZP, nr 81, k. 25–29, 42–45v. 
48 AGAD, ZP, nr 81, k. 24v, 41v–42; tamże, ZP, nr 214, k. 50–50v; tamże, ML, dz. VII, nr 33,  

k. 1 –1v; tamże, ML, dz. VII, nr 34, k. 5v. 
49 AGAD, ZP, nr 214, k. 51–53v; tamże, ML, dz. VII, nr 33, k. 3–4v; tamże, ML, dz. VII, nr 34, k. 8–9. 
50 Tymi medykami byli: Franciszek Karol Heintz, Jan Szczyciński i prawdopodobnie Piotr Wi-

śniewski; AGAD, ZP, nr 214, k. 68. 
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cia Dzieduszycki miał trudne zadanie, ponieważ epidemia stale powiększała 

swój zasięg
51

. Dzięki jednak współpracy z lokalną władzą, miejscową społecz-

nością, wojskiem a także administracją skarbową, udało się z początkiem 1781 r. 

opanować sytuację
52

. Strach przed zarazą jednak pozostał, tym bardziej, że 

widmo wybuchu epidemii powracało i w kolejnych latach
53

. 

Walka z epidemią pokazała skuteczność władzy centralnej. Warto też 

jeszcze raz podkreślić zaangażowanie samych komend wojskowych, które mu-

siały być przecież przygotowane na wypadek takich akcji.  

To, co wyraźnie dezorganizowało działalność armii wiązało się z jej za-

daniami o charakterze policyjnym. Departament Wojskowy był przeciążony 

sprawami tak naprawdę niezgodnymi z przeznaczeniem wojska. Głównie cho-

dziło o udzielanie pomocy wojskowej („brachni militarne”) dla egzekucji zale-

głości podatkowych, wyroków sądowych, asysty sądów, pilnowania kas skar-

bowych, ścigania band „hultajów”, konwojowania więźniów, tłumienia buntów 

chłopskich w majątkach itd. Te „komenderówki” dezorganizowały i tak już nie-

liczne oddziały, osłabiały dyscyplinę, utrudniały szkolenie. Komendanci armii 

koronnej monitowali, iż: „wystarczyć nie mogą ludźmi na egzekucje wojskowe, 

i że wojsko regularne tym sposobem się niszczy”
54

. Dla przykładu, tylko w ciągu 

jednego roku tj. w okresie od 14 grudnia 1778 do 18 grudnia 1779 r., Departa-

ment rozpatrywał 696 próśb do egzekucji procesów, z czego odmówił w 25 

przypadkach, cofnął w 2 oraz zawiesił w 12
55

. Częste interwencje komend były 

wprost nieproporcjonalne do ich stanu liczebnego. Ostatecznie na mocy uniwer-

sału Rady z 7 kwietnia 1778 r., do każdej egzekucji miał być przydzielony tylko 

jeden żołnierz, co nie zmienia faktu, iż takich interwencji było wiele. To prze-

ciążenie Departamentu sprawami administracyjnymi miało niewątpliwie wpływ 

na ograniczenie jego działalności. 

Podejmując problem bezpieczeństwa państwa nie można skupić się tylko 

na aspekcie militarnym, chociaż sprawa ochrony granic państwa i obrony suwe-

renności była kwestią pierwszorzędną. Jednak dla stabilizacji ważny był również 

ład i porządek wewnętrzny, który mogły z kolei zapewnić władze policyjne. 

Kompetencje tych władz były nader rozległe, bowiem obok spraw bezpieczeń-

stwa i porządku, podlegały policji także kwestie tzw. „wygody publicznej”, czyli 

szeroko pojętej administracji
56

. Było to bardzo ważne z perspektywy miast  

i miasteczek, które znacznie podupadły w czasach saskich.  

                                                 
51 O nowych ogniskach zarazy donosił superintendent prowincji ukraińskiej – Franciszek Lasocki, 

dotyczyło to m.in. miejscowości: Czerneczym, Józefgród Bałta, Jaczymowka (Jachimowka), 

AGAD, ZP, nr 214, k. 11–13, 17–17v, 23–23v, 90–90v. Szczegóły o pracy Dzieduszyckiego patrz: 

T. Srogosz, Problemy…, s. 164–174.  
52 AGAD, ZP, nr 214, k. 16, 94–96v.  
53 T. Srogosz, Problemy…, s. 174–186. 
54 AGAD, ML, dz. VII, nr 20, s. 98. 
55 AGAD, ML, dz. IX, nr 147, k. 100v. 
56 Policja miała pieczę m.in. nad budownictwem, handlem, zdrowiem, dobroczynnością, obycza-

jami, cechami itd.; T. Srogosz, Pozycja Wielkiego Księstwa Litewskiego w działalności policyjnej 
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Bardzo wiele dla odbudowy miast Rzeczypospolitej zrobiły już komisje 

boni ordinis (dobrego porządku), powoływane od 1768 r. reskryptem królew-

skim dla całych województw lub ziem
57

. Z ich inicjatywy nastąpiły zmiany  

w zakresie reorganizacji władz miejskich, zajmujących się działalnością porząd-

kową oraz bezpieczeństwem w miastach. Władzę policyjną nad miastami pełnili 

z reguły wiceprezydenci. Zdarzały się jednak wyjątki. W Wielkopolsce, np.  

w Poznaniu, Kaliszu, Wschowie, sprawami tymi zajmowali się dyrektorzy poli-

cji
58

. W Krakowie natomiast od 1778 r. zorganizowano w łonie magistratu de-

partament policji
59

. Podobny departament zyskała w 1795 r. Warszawa
60

. Jednak 

nie we wszystkich miastach takie wyodrębnienie czynności policyjnych nastąpi-

ło, ponadto powszechnie odczuwano brak centralnego organu zwierzchniego. 

Sytuacja zmieniła się w 1775 r., kiedy bezpieczeństwo i porządek publiczny 

przeszły pod zarząd Departamentu Policji Rady Nieustającej.   

Niestety działalność Departamentu została ograniczona prawem do miast 

królewskich, a Warszawa jako rezydencja królewska podlegała mu tylko po-

średnio z tytułu kontroli nad Komisją Marszałków. Dodatkowo poza zasięgiem 

Departamentu znalazły się miasta prywatne. Do jego kompetencji należała prze-

de wszystkim kontrola dochodów oraz wydatków miast królewskich, mógł także 

zawierać kontrakty z kompaniami, wszystko dla „zamysłów potrzebnych w ma-

terii policji”
61

.   

Do najtrudniejszych spraw należało niewątpliwie porządkowanie kas 

miejskich. Niestety kondycja finansowa wielu miast i miasteczek Rzeczypospo-

litej była fatalna. Aby to zmienić nowa władza musiała zorganizować jakieś 

fundusze. W 1776 r. „król za zdaniem Rady Nieustającej” wydał prawo pt. „Wa-

runek Nowego Korczyna i innych miasteczek Naszych Królewskich w Koro-

nie”
62

. Prawo to zezwalało ośrodkom miejskim wykorzystywać na swoje potrze-

by dochody z propinacji (tj. produkcji i sprzedaży alkoholu), pod warunkiem 

rozliczenia się z wydatków przed Departamentem Policji. Od tego momentu 

                                                                                                                         
władz u schyłku I Rzeczypospolitej, „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Często-

chowie. Zeszyty Historyczne” 2000, z. VI, s. 347; L.H. Jakob, Zasady prawodawstwa i instytucji 

policyjnych, t. 1, Warszawa 1815, s. 22–29 i n. 
57 T. Srogosz, Geneza i funkcjonowanie komisji dobrego porządku [w:] Studia z dziejów państwa  

i prawa polskiego, t. 2, Łódź 1995; I. Baranowski, Komisje porządkowe (1765–1788), Kraków 

1907, s. 114–116.  
58 A. Abramski, J. Konieczny, Justycjariusze. Humani. Policjanci. Z dziejów służb ochrony po-

rządku w Polsce, Cieszyn 1988, s. 104; J. Paśnik, Miasta i mieszczanie w dawnej Polsce, Warsza-

wa 1949, s. 334; J. Łukaszewicz, Obraz historyczno-statystyczny miasta Poznania w dawniejszych 

czasach, t. 1, Poznań 1838, s. 159. 
59 J. Ptasznik, dz. cyt., s. 336; A. Zahorski, Centralne instytucje policyjne w Polsce w dobie roz-

biorów, Warszawa 1959, s. 52; M. Frančić, Krakowskie komisje boni ordinis (1776–1790), „Ze-

szyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 1961, nr 40, z. 6. 
60 Z. Wachowski, Rys organizacji policji w Polsce przedrozbiorowej, Warszawa 1925, s. 25. 
61 VL, t. 8, s. 533. 
62 Tamże, s. 562. 
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budżet miejski zyskał nie tylko stały dochód, ale i centralny nadzór, co w przy-

szłości miało zapobiec nadużyciom.  

Wiele miast potrafiło czerpać korzyści z licytacji propinacji. Część pie-

niędzy zazwyczaj przeznaczano na spłatę długów, resztę inwestowano. Remon-

towano i budowano ratusze, mosty, kładki, groble, studnie, kanały, brukowano 

ulice, dbano o czystość, wprowadzano oświetlenie oraz „porządki ogniowe”, 

stopniowo likwidowano drewnianą zabudowę, zagospodarowywano puste place, 

wystawiano nowe karczmy, jatki, browary, winiarnie itd. Zdarzało się, że z kasy 

propinacyjnej udzielano kredytów
63

.  

Dla względów bezpieczeństwa miast najistotniejszą rolę odgrywały jed-

nak tzw. „porządki ogniowe”. Wiele w tej materii zrobiły komisje boni ordinis, 

wydawały rozporządzenia zabraniające budowania i odnawiania drewnianych 

domów, krycia ich słomianymi strzechami. Dokładny „porządek ogniowy” 

opracowała komisja poznańska, stał się on później wzorem dla innych m.in. 

wschowskiej, lubelskiej czy kaliskiej
64

.  

Powszechnie wiadomo było, iż najczęstszą przyczyną pożarów była 

drewniana zabudowa miast. Departament Policji próbował rozciągnąć centralny 

nadzór nad planami budownictwa miejskiego. W tym celu opracował projekt, 

który nie tylko kontrolował estetykę budynków, ale przede wszystkim nie do-

puszczał do budowy domów drewnianych, krytych słomą, o nieodpowiednich 

kominach
65

. Miejscem szczególnej troski była Warszawa. Wiele dobrego w za-

kresie ochrony przeciwpożarowej stolicy zrobił marszałek wielki koronny Stani-

sław Lubomirski. Na mocy jego rozporządzenia, wszystkie domy miały być 

zaopatrzone w stągwie z wodą, konwie, wąworki, drabiny itd. Studnie miały być 

utrzymane w dobrym stanie. W drewnianych domach zalecano budowanie mu-

rowanych kominów. Ponadto wszystkich obywateli zobligowano, pod groźbą 

kary, do zachowania ostrożności od ognia
66

. 

Fundusze na walkę z żywiołem pochodziły głównie z licytacji propinacji. 

Tam, gdzie Departament Policji musiał interweniować i przypominać magistra-

tom o obowiązku zorganizowania właściwej ochrony przeciwpożarowej, najczę-

ściej licytacji nie przeprowadzano. W Koronie takich ośrodków było aż 92
67

, 

jeszcze gorzej pod tym względem było na Litwie
68

. Działo się tak, ponieważ 

prawo nie zapewniło Departamentowi skutecznej egzekucji w terenie, nagana 

                                                 
63 AGAD, ML, nr 21, k. 667–667v; tamże, ML, dz. VII, nr 20, s. 245. 
64 A. Chodyński, Dawne ustawy miasta Kalisza, Warszawa 1875, s. 77–88; L. Sawicki, Zarys 

historyczny rozwoju obrony przeciwpożarowej miasta Kalisza, Kalisz 1938. 
65 AGAD, ML, dz. VII, nr 75, k. 205. 
66 AGAD, Warszawa Ekonomiczne, nr 855, k. 141–152, Porządek ogniowy w mieście rezydencjo-

nalnym JKMci Warszawie; tamże, Warszawa Ekonomiczne, nr 855, k. 154, Obwołanie względem 

bezpieczeństwa od ognia. 
67 Zbiór rezolucji Rady Nieustającej potrzebnych do wiadomości jurysdykcji sądowych i obywate-

lów obojga narodów od sejmu 1776 do sejmu 1782 roku zebrany…, Warszawa 1785, s. 208–210. 
68 Na Litwie tylko siedem większych miast królewskich i stołowych przesłało swoje rachunki; 

Zbiór rezolucji…, s. 220–221; AGAD, ML, dz. VII, nr 142, k. 221–221v; AGAD, ML, dz. VII, nr 

23, k. 106–106v. 
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czy list rekwizycjonalny nie wystarczały. Ponadto nadal wielu nadużyć dopusz-

czali się starostowie, przed którymi Departament rzadko bronił miasta
69

. Po 

1780 r. zostały podjęte działania w kierunku utworzenia terenowego aparatu 

władzy nad miastami. Aleksander Czaja podał przykład Radomia, gdzie powo-

łano instytucję „administratorów”, kontrolujących dochody i wydatki miast. Był 

to pierwszy krok w kierunku ograniczenia władzy starostów i podporządkowania 

ośrodków miejskich administracji centralnej. Ostatecznie sprawa ta została roz-

wiązana na Sejmie Czteroletnim
70

.   

Obok kontroli finansów miast niezbyt dobrze wypadł również bilans prac 

w dziedzinie szpitalnictwa, które od 1780 r. trafiło pod opiekę komisji boni or-

dinis i Departamentu Policji
71

. Zasadniczym zadaniem nowych władz było po-

większenie funduszy szpitalnych oraz usprawnienie zarządzania nimi. Departa-

ment miał przeprowadzić kontrolę tych szpitali, w których prowizorzy byli wy-

bierani przez władze miejskie
72

. Odtąd prowizorzy mieli być rozliczani z fundu-

szy szpitalnych, coroczna kontrola należała do magistratów
73

. Mimo starań 

władz, budżet większości szpitali był w złym stanie. Niektóre, jak szpital Dzie-

ciątka Jezus w Warszawie otrzymywały pewne dotacje ze skarbu państwa
74

.  

W kompetencji policji znalazły się także kwestie kształcenia i kontroli 

kwalifikacji medyków. W wielu miastach obok lekarzy nadwornych, chirurgów, 

wyszkolonych w akademiach, można było spotkać tzw. fizyków, cyrulików  

– zrzeszonych w kontuberniach oraz znachorów, u których leczyła się większość 

społeczeństwa. Medycyną zajmowali się także księża i zakonnicy. Sporo było 

również cudzoziemców
75

. Według Hugo Kołłątaja: „Polska… była ucieczką  

i schronieniem wszystkich szarlatanów, empiryków, awanturników…”
76

. Ci 

wszyscy „uzdrowiciele” bez dyplomów stanowili realne zagrożenie dla zdrowia 

i życia społeczeństwa, dlatego zaczęto wysuwać postulaty uregulowania tej 

                                                 
69 T. Korzon odnotował w ciągu całej działalności Departamentu Policji tylko dwa takie przykła-

dy; T. Korzon, Wewnętrzne dzieje Polski za Stanisława Augusta (1764–1794): badania historycz-

ne ze stanowiska ekonomicznego i administracyjnego, t. 4, Kraków 1897, s. 313. 
70 W. Kalinka, Sejm Czteroletni, t. 2, Warszawa 1991, s. 519–524; T. Korzon, Komisje porządkowe 

cywilno-wojskowe wojewódzkie i powiatowe w latach 1790–1792, „Ateneum” 1882, t. 1, s. 427–455. 
71 Rada Nieustająca nakazała komisją dobrego porządku, aby w sprawach szpitalnych zwracały się 

do Departamentu Policji; AGAD, ML, dz. VII, nr 87, k. 339. 
72 BUW, nr 128, s. 38–39. O pracy prowizorów patrz też: L. Wachholz, Szpitale krakowskie 1220 

–1920, t. 1, Kraków 1921, s. 29–30; W. Męczykowski, Prowizorowie szpitali w dawnej Polsce, 

Warszawa 1908, s. 1–36. 
73 BUW, nr 128, s. 9–10. 
74 Na przykład w latach 1778–1780 była to suma 50 tys. zł; AGAD, Archiwum Skarbu Koronne-

go, nr 100, k. 10; tamże, AGAD, ML, dz. VII, nr 145, k. 174, Raport Komisji Skarbu Koronnego. 
75 Próbę ograniczenia napływu do Rzeczypospolitej pseudo-lekarzy cudzoziemców, podjęto  

w projekcie „Zbioru praw sądowych” z 1778 r. Za wykonywanie zawodu bez zezwolenia władz 

polskich i bez odpowiednich kwalifikacji groziła kara pieniężna, a nawet kara pozbawienia wolno-

ści; A. Abramski, Lekarze, cyrulicy, szarlatani. Stan medycyny w Polsce stanisławowskiej (1764 

–1795), Katowice 1992, s. 12–13. 
76 H. Kołłątaj, Stan oświecenia w Polsce w ostatnich latach panowania Augusta III (1750–1764), 

oprac. J. Hulewicz, Wrocław 1953, s. 72–73. 
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sprawy przez rząd
77

. Rada Nieustająca wyraziła swoje zainteresowanie proble-

mem. Na jej plenum dnia 31 marca 1778 r. stanął „Projekt do ustanowienia po-

rządku dla sprawujących profesję lekarską w mieście Warszawie”
78

. Według 

projektu ogół środowiska medycznego miałby podlegać władzy Departamentu 

Policji. W związku z tym, praktykujący lekarze w ciągu trzech miesięcy powinni 

byli złożyć Departamentowi dokumenty potwierdzające ich kwalifikacje. Cel był 

słuszny, ale projekt ostatecznie nie został zrealizowany. W opinii Tadeusza Sro-

gosza Departament Policji nie dość energicznie zabiegał o jego realizację
79

. Nie-

powodzeniem zakończyła się także inicjatywa utworzenia Kolegium Medyczne-

go, a to za sprawą Akademii w Krakowie. Kolegium miało bowiem pełnić funk-

cję nie tylko szkoły, ale także urzędu do kontroli dyplomów oraz egzaminowa-

nia medyków
80

. 

Departament Policji przy współpracy z komisjami dobrego porządku zajął 

się także nielegalnym żebractwem i włóczęgostwem
81

. Podjęto starania, aby 

ubodzy, którzy nie posiadali odpowiednich dokumentów czy też znaczków 

upoważniających do jałmużny, mogli być zatrudniani do pracy w manufaktu-

rach, karani chłostą, a nawet wypędzeni z miasta
82

. Niestety problem narastał  

i stanowił poważne zagrożenie dla porządku i bezpieczeństwa publicznego.  

Tymczasem odchodzenie od kary śmierci na rzecz kary pozbawienia wol-

ności, ujawniło zły stan (nielicznych jak się okazało) polskich aresztów i wię-

zień. W Żytomierzu dla np. „wysiadywania wieży cywilnej” zaadoptowano po-

koje w tamtejszym zamku
83

. O ciasnocie więzienia miejskiego wspomina  

w swoim memoriale także prezydent Starej Warszawy
84

. Przepełnione były rów-

nież dwa największe więzienia Rzeczypospolitej, w Kamieńcu Podolskim oraz 

fortecy częstochowskiej. Sytuacja ta wymusiła ostatecznie rozbudowę cel  

w Kamieńcu, gdzie przebywało do 200 więźniów
85

. Problem stanowiły także 

wysokie koszty utrzymania aresztowanych. Samo tylko wyżywienie skazanego 

wynosiło 12 zł
86

. O trudnej sytuacji finansowej więzienia marszałkowskiego 

pisał w swoim raporcie do Rady Nieustającej Stanisław Lubomirski. Przyznał, 

                                                 
77 J. Wybicki postulował wyznaczenie i utrzymanie przez rząd kilku doktorów w prowincjach, 

medycy nieposiadający dyplomów powinni być ścigani przez instytucje państwa; J. Wybicki, Listy 

patriotyczne, oprac. K. Opałek, Wrocław 1955, s. 248. 
78 AGAD, ML, dz. IX, nr 21, k. 63, 72–79v. Tekst projektu patrz też: F. Giedrojć, Rada Lekarska 

Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego (1809–1867), Warszawa 1917, s. 14–19; T. Sro-

gosz, Problemy…, s. 224–227.  
79 T. Srogosz, Problemy…, s. 227. 
80 A. Abramski, Lekarze…, s. 23. 
81 Patrz: AGAD, ML, dz. VII, nr 84, k. 278, Sprawozdania Rady Nieustającej. 
82 AGAD, ML, dz. VII, nr 82, k. 306; tamże, ML, dz. VII, nr 69, k. 215. 
83 Zbiór rezolucji…, s. 167. 
84 AGAD, ML, dz. VII, nr 20, s. 213. 
85 A. Czaja, dz. cyt., s. 246. 
86 J. Rafacz, Dawne prawo sądowe w zarysie, Warszawa 1936, s. 440.  
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że koszty jego utrzymania pochodzą głównie z jałmużny oraz własnej pracy więź-

niów
87

. To z kolei, nie wystarczało na pokrycie wszystkich potrzeb skazanych.   

Generalnie problem bezpieczeństwa w dobie Rady Nieustającej był bar-

dzo złożony. Teoretycznie Rada jako naczelna władza wykonawcza miała od-

powiednie kompetencje, aby podejmować stosowne działania, jednak w prakty-

ce o wszystkim decydowała Rosja. Obciążenie Departamentu Wojskowego illa-

cjami tj. prośbami o pomoc wojskową, dezorganizowało jego pracę i de facto 

odciągało od tego, co dla wojska najważniejsze. Brak odpowiednich środków 

finansowych uniemożliwiał np. zwiększenie liczebności armii, wpływał na jej 

uposażenie (żołd, uzbrojenie, umundurowanie) oraz szkolenie i dyscyplinę od-

działów. Szeregi regimentów przerzedzały się na skutek dezercji i werbunku do 

obcych armii. Brakowało rekrutów. Granice Rzeczypospolitej nie były w pełni 

chronione. Działania podejmowane przez Departament Wojskowy tylko w nie-

wielkim stopniu mogły to zmienić. Trzeba jednak przyznać, że wykonał on 

przez te wszystkie lata ogrom pracy administracyjnej i starał się, choć częścio-

wo, uporządkować sprawy wojska. Podobnie zresztą jak Departament Policji, 

który odpowiadał za bezpieczeństwo i porządek w miastach królewskich. 

Wprawdzie nie udało się do końca uporządkować kas miejskich, ale trzeba przy-

znać, że pojawienie się centralnego organu władzy, mimo wszystko dyscyplino-

wało miasta. Część z nich potrafiła zrobić użytek z licytacji propinacji, dzięki 

czemu mogły się rozwijać i zadbać o swoje bezpieczeństwo. Zapewne do po-

prawy sytuacji mogłaby się przyczynić zorganizowana w całym kraju sieć służ-

by policyjnej, jej brak szczególnie odczuwano na prowincji. Odczuwał to rów-

nież Departament Wojskowy obciążony dodatkowo funkcjami policyjnymi.  

W Warszawie władzę policyjną nadal sprawował marszałek. W ziemiach, po-

wiatach funkcję taką pełnili starostowie, ale nie mieli siły egzekucyjnej. W mia-

stach służbę policyjną stanowiły: milicja i straż miejska, podporządkowane sa-

morządowi miejskiemu. Stanisław August dążył do powołania milicji grodowej, 

ale projekt ten, przedstawiony na kilku sejmach został odrzucony
88

. Tymczasem 

rozbudowa lokalnego aparatu policyjnego pomogłaby również Departamentowi 

Policji Rady Nieustającej i bilans jego prac byłby z pewnością korzystniejszy.    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
87 AGAD, ML, dz. VII, nr 82, k. 140–140v. 
88 A. Czaja, Lata wielkich nadziei: walka o reformę państwa polskiego w II połowie XVIII wieku, 

Warszawa 1992, s. 147. 
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3 Korpus PSZ (sierpień – grudzień 1944 r.)  
– zarys prac organizacyjnych 

 

 
początkiem sierpnia 1944 r. stacjonujące na Środkowym Wschodzie 

oddziały Polskich Sił Zbrojnych (dalej: PSZ) w zasadniczej części ujęte 

były organizacyjnie w ramach 3. Korpusu (tzw. II rzut Armii Polskiej na 

Wschodzie, dalej: APW), dowodzonego przez gen. dyw. Michała Karaszewicza-

Tokarzewskiego oraz podległych mu również jako zastępcy dowódcy APW Jed-

nostek Terytorialnych na Środkowym Wschodzie (tzw. III rzut APW)
1
. Dowódca 

3. Korpusu podlegał bezpośrednio naczelnemu wodzowi, nie pozostając w zależ-

ności służbowej od zachowującego tytuł dowódcy APW gen. dyw. Władysława 

Andersa
2
. Pomimo, iż po przebazowaniu na kontynent europejski 2. Korpusu na 

Środkowym Wschodzie pozostały pododdziały przeważnie tyłowe – szereg po-

mniejszych jednostek wojskowych, dowództw broni i służb, dowództwa jednostek 

terytorialnych w Palestynie, Syrii, Iraku i w Egipcie – i to one weszły teraz  

w skład 3. Korpusu, to postępy wojsk alianckich we Francji, Włoszech, czy też  

w Grecji, zdawały się otwierać nowe możliwości rekrutacji. 3 Korpus formowano 

w przewidywaniu wykorzystania bojowego na kontynencie, stąd docelowo osią-

gnąć miał pełny etat zbliżony do etatu 2. Korpusu, zgodnie z planem rozbudowy 

PSZ. Jednostki Terytorialne na Środkowym Wschodzie miały pozostać na terenie 

                                                 
1 Podział Armii Polskiej na Wschodzie (dalej: APW) na trzy rzuty nastąpił zgodnie z wytycznymi 

naczelnego wodza z dnia 25 listopada 1943 r., i miał związek z przewidywanym stopniowym 

przerzuceniem APW na kontynent europejski. Patrz: PSZ, t. 2, cz. 1, s. 837–839. 
2 W dniu 7 maja 1944 r. naczelny wódz, w rozwinięciu swoich wytycznych z 25 listopada 1943 r.  

o organizacji APW, wprowadził w życie rozdział między I rzutem APW (2 Korpus i Baza 2. Kor-

pusu) a II i III rzutami APW (jednostki na Śr. Wschodzie). Dotychczasowe Dowództwo APW 

zostało przekształcone na Dowództwo Jednostek Wojska na Środkowym Wschodzie (dalej: 

JWSW), jako jednostka dyspozycyjna naczelnego wodza. Dowódcą JWSW mianowany został gen. 

dyw. Michał Karaszewicz-Tokarzewski, który zatrzymał tytuł zastępcy dowódcy APW, przy czym 

ustała jego podległość w stosunku do dowódcy APW gen. dyw. W. Andersa. Z początkiem lipca 

1944 r. nastąpiła decyzja naczelnego wodza użycia Dowództwa JWSW jako kadry mobilizacyjnej 

dla 3. Korpusu i w związku z tym zarządził on w dniu 3 lipca 1944 r. przemianowanie Dowództwa 

JWSW na Dowództwo 3. Korpusu. W skład 3. Korpusu weszły jednostki dotychczasowego zgru-

powania dowództwa JWSW stanowiące II rzut APW. III rzut APW – Jednostki Terytorialne na 

Środkowym Wschodzie – stanowiąc część wyodrębnioną ze względu na przeznaczenie (miały 

pozostać na Środkowym Wschodzie do zakończenia działań wojennych) – podlegały gen. dyw. 

Karaszewiczowi-Tokarzewskiemu pozostając poza właściwym Ordre de Bataille (dalej: O.d.B.)  

3. Korpusu. 

Z 
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Środkowego Wschodu aż do zakończenia działań wojennych, stanowiąc zaplecze 

dla wojsk walczących
3
. 

W dniu 24 lipca 1944 r. naczelny wódz, w częściowej zmianie rozkazu  

z dnia 3 lipca 1944 r. zarządził zniesienie stanowiska generalnego kwatermistrza 

APW, mianując jednocześnie gen. bryg. Józefa Wiatra zastępcą dowódcy  

3. Korpusu
4
. Tym samym rozkazem gen. Kazimierz Sosnkowski ustalił także 

strukturę organizacyjną oddziałów APW znajdujących się na obszarze Środko-

wego Wschodu, a podległych gen. dyw. Karaszewiczowi-Tokarzewskiemu.  

W ustalonym przez naczelnego wodza O.d.B. 3. Korpusu znalazły się: 
 

 Dowództwo 3. Korpusu (zorganizowane wg etatów bryt.), 

 385 pluton łączności, 

 388 pluton radiotelegraficzny ciężki, 

 Sekcja Szyfrów, 

 9 szwadron żandarmerii (Dowództwo i 3 plutony), 

 pluton ochrony Dowództwa 3. Korpusu, 

 Ośrodek Zapasowy, 

 Ośrodek Zapasowy PSK, 

 Wydział Oświaty, 

 Wydział Propagandy i Kultury, 

 Sekcja Wydawnicza 3. Korpusu, 

 Wydział Dobrobytu Żołnierskiego ze Składnicą, 

 Wydział Służby Kantyn 3. Korpusu ze Składnicą, 

 szef Intendentury 3. Korpusu, 

 Wydział Oszczędności Żołnierskich 3. Korpusu 

 341 pluton higieny, 

 342 sekcja przeciwmalaryczna, 

 Sekcja Szpitalna (200 łóżek), 

 Inspektorat Kontroli Technicznej, 

 Dowództwo Oddziałów Zaopatrzenia i Transportu 3. Korpusu, 

 320 kompania transportowa PSK (o zmniejszonym etacie), 

 329 Składnica Zaopatrywania, 

 Składnica Materiałowa 3. Korpusu, 

 Sklep Oficerski, 

 Czołówka Naprawcza typu „B”, 

 Sąd Polowy, 

 101 Główna Poczta Polowa z Biurem Cenzury, 

 Jedna Komenda Placu z dwoma Kier. Bud., 

 Komenda Uzupełnień nr 3, 

 10 kompania wartownicza, 

 oficer łącznikowy przy GHQ MEF5. 
 

                                                 
3 Archiwum Instytutu i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie (dalej: IPMS), sygn. A.XI.67,  

t. 35, APW, 3 Korpusu i JWSW za czas od 1. I. 42 do 8. V. 45, k. 21–22, Sprawozdanie z organi-

zacji i działalności WPSW. 
4 IPMS, kol. 330, t. 13, Rozkaz Naczelnego Wodza L.dz. 952/Tj./Org./44 z dn. 24 VII 1944 r. 
5 Tamże, załącznik nr 1 do rozkazu L.dz. 952/Tj./Org./44. 
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Równocześnie w O.d.B. Jednostek Wojska na Środkowym Wschodzie (da-

lej: JTSW) weszły: 
 

 Dowództwo Jednostek Terytorialnych na Środkowym Wschodzie, 

 Dowództwo Rejonu Terytorialnego Egipt, 

 Dowództwo Szkół Junaków, 

 Szkoły Junaków i Młodszych Ochotniczek, 

 Stacja zborna z Kompanią Przejściową, 

 4, 6, 8 kompanie wartownicze, 

 10 szwadron żandarmerii (dowództwo i cztery plutony), 

 546 pluton łączności, 

 Pluton Transportowy PSK z patr. rep., 

 Referat Propagandy i Kultury, 

 Szpital Inwalidów z Sekcją szpitalną przy 41 Bryt. Szpit. Woj., 

 15 Sąd Polowy z Aresztem Polowym, 

 Więzienie Polskie w Jerozolimie, 

 Obóz Dyscyplinarny w Latrun, 

 325 Składnica Zaopatrywania (Sekcja „A”), 

 Oddział Pocztowy z Biurem Cenzury, 

 Komenda Placu: Jerozolima z Kier. Rej. Bud., Tel Aviv z Kier. Rej. Bud., Barbara  

z Kier. Rej. Bud., Nazaret, Kair, Aleksandria, Teheran, Bagdad, Bejrut, 

 Archiwum Wojskowe, 

 Sklep Oficerski, 

 Składnica Bagażowa 2. Korpusu, 

 Dom Matki i Dziecka, 

 Składnica Materiałowa6. 
 

Ustalone przez naczelnego wodza O.d.B. zgrupowania dowódcy 3. Korpusu 

uwzględniało formacje już istniejące, przebywające na terenie Bliskiego Wscho-

du. Nie uwzględniono w nim 11 batalionów saperów kolejowych i 317 kompanii 

transportowej PSK, które ten sam rozkaz naczelnego wodza kierował do Włoch do 

dyspozycji dowódcy 2. Korpusu, a także jednostek już uprzednio zadysponowa-

nych do transportu na kontynent czy też pozostających poza rozkazodawstwem 

gen. Karaszewicza-Tokarzewskiego
7
. 

Na podstawie wspomnianych rozkazów naczelny wódz gen. dyw. Karasze-

wicz-Tokarzewski w dniu 18 sierpnia 1944 r. zarządził oficjalne przemianowanie 

„Dowództwa Armii Polskiej na Wschodzie” na „Dowództwo 3. Korpusu”, nad 

którym objął dowództwo
8
. W skład 3. Korpusu weszła całość jednostek na Środ-

kowym Wschodzie (dotychczasowe II i III rzuty APW), przy czym w stosunku do 

O.d.B ustalonego rozkazem naczelnego wodza z dnia 24 lipca 1944 r. nastąpiły 

niewielkie zmiany. W O.d.B. 3. Korpusu dodano: Pluton Transportowy Dowódz-

twa 3. Korpusu, Wydział Personalny, Wydział Adm. Rezerw, Biuro Pomocy 

RWiJW, Inspektorat PWSK, Biuro Dokumentów, Rezerwę personelu Sł. Ruchu, 

                                                 
6 Tamże, załącznik nr 2 do rozkazu L.dz. 952/Tj./Org./44. 
7 Dotyczyło to np.: Szkoły Mechaników Lotniczych w Heliopolis i Ekspozytury „T”/„ESWU”  

w Jerozolimie (patrz dalej). 
8 IPMS, sygn. A.VIII.5, t. 15, Rozkaz Dcy 3. Korpusu L.dz. 33/Tj./SD/44 z dn. 18 VIII 1944 r. 
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Sekcję Bezpieczeństwa 3. Korpusu oraz Biuro Rozrachunkowe. Ośrodek Zapaso-

wy ujęto już jako Ośrodek Wyszkoleniowo-Zapasowy, analogicznie Ośrodek Za-

pasowy PWSK na Ośrodek Wyszkoleniowo-Zapasowy PWSK, a  Czołówkę Na-

prawczą typu „B” jako 339 warsztat naprawczy. Sąd Polowy występował jako 13. 

sąd polowy. O.d.B. JTSW powiększono o Kompanię Roboczą i jedno Biuro Cen-

zury Wojskowej. Szpital Inwalidów z Sekcją szpitalną przy 41 Brytyjskim Szpita-

lu Wojskowym zastąpił 5 Szpital Wojenny (500 łóżek) z sekcjami: dla umysłowo 

chorych (200 łóżek), terapeutyczną (200 łóżek) i sanatoryjną dla gruźlików  

(w Syrii, 100 łóżek). Dom Matki i Dziecka występował jako Dom Przyszłych 

Matek. Ujęto z O.d.B. JTSW Referat Propagandy i Kultury i Obóz dyscyplinarny 

w Latrun
9
 (faktycznie funkcjonowały). Odpowiednie wnioski w kwestii uczynio-

nych zmian w O.d.B. przedstawiono do decyzji naczelnego wodza korespondencją 

w dniu 20 sierpnia 1944 r.
10

. 

W rozkazie organizacyjnym oraz w wydanych tego samego dnia zarządze-

niach dodatkowych
11

 dowódca 3. Korpusu przewidywał 3 okresy pracy: 
 

 okres skadrowania, 

 okres rozwijania się w Korpus, 

 okres operacyjny. 
 

W okresie skadrowania gen. dyw. Karaszewicz-Tokarzewski zamierzał 

skoncentrować czynności na dowodzeniu bieżącym (Korpusem, JTSW, wszystkie 

sprawy polskie na terenie Środkowego Wschodu), wykonywaniu serwitutów na 

rzecz 2. Korpusu oraz na przygotowaniu własnego dowództwa do okresu rozwija-

nia się w Korpus, poprzez opracowywanie etatów i rozkazów organizacyjnych, 

przygotowaniu wytycznych i programów wyszkolenia i planowanie kolejności 

formowania jednostek. W okresie rozwijania się w Korpus przewidywane było 

wprowadzenie w życie planów opracowanych w okresie skadrowania oraz dalsze 

szkolenie i doskonalenie dowództwa i tworzonych dowództw i jednostek do przy-

szłych zadań operacyjnych. W okresie operacyjnym planowano osiągnięcie goto-

wości operacyjnej dowództw i oddziałów. Przejście do poszczególnych faz orga-

nizacji uzależniano od napływu oficerów i szeregowych i sprzętu oraz postępów 

wyszkolenia. 

Do końca sierpnia 1944 r. przeorganizowano Dowództwo APW/JWSW na 

Dowództwo 3. Korpusu (zatwierdzenie tymczasowych etatów nastąpiło 8 wrze-

śnia). Ponadto 18 sierpnia – celem zapewnienia ochotniczkom PWSK w ciąży 

zakwaterowania, wyżywienia i umundurowania do chwili rozwiązania oraz zała-

twienia formalności zwolnienia z szeregów PWSK i przekazania pod opiekę Del. 

M.P. i O.S. – gen Karaszewicz-Tokarzewski zatwierdził organizację „Domu Przy-

                                                 
9 Tamże. 
10 IPMS, sygn. A.XI.62, t. 2, Radiogram Dcy 3 Korpusu do Nacz. Wodza L.dz. 38/Tjn./SD/44  

z dn. 20 VIII 1944 r.; IPMS, kol. 330/13, Pismo Dcy 3 Korpusu do Szefa Sztabu Nacz. Wodza 

L.dz. 26/Tj./Łącz./44 z dn. 20 XIII 1944 r. 
11 IPMS, sygn. A.VIII.5, t. 20, Rozkaz Dcy 3 Korpusu  L.dz. 35/Tj./SD/44  z dn. 18 VIII 1944.r. 
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szłych Matek”, wchodzącego w skład JTSW
12

. 26 sierpnia – w przewidywaniu 

nowych zadań organizacyjno-wyszkoleniowych, związanych z organizacją – do-

wódca 3. Korpusu zarządził przemianowanie Ośrodka Zapasowego Armii na 

Ośrodek Wyszkoleniowo-Zapasowy 3. Korpusu (OWZ) oraz przeorganizowanie 

go w składzie: 
 

 Dowództwo OWZ 

 Ośrodek Wyszkolenia Oficerów (OWO) 

 Ośrodek Wyszkolenia Broni (OWBr.) 

 Ośrodek Wyszkolenia Służb (OWS) 

 Stacja Zborna 

 Kompania Wartownicza Robocza. Jako termin nowej organizacji została ustalona data  

3 wrzesień 1944 r.13. 
 

29 sierpnia – w związku z potrzebami służby wartowniczej gen. Karasze-

wicz-Tokarzewski zarządził organizację 10 kompanii wartowniczej. z zasobów 

OWZ w terminie do 10 września 1944 r., czasowo w składzie dowództwo i 2 plut. 

wart.
14

. Również jeszcze w sierpniu 1944 r. do obozu w Quassasin (Egipt) przesu-

nięto z Palestyny Biuro Dokumentów APW (z Jerozolimy) oraz 325 Składnicę 

Zaopatrywania (z Barbary do 2. Korpusu we Włoszech odesłano Sekcję Wydaw-

niczą APW i Biuro Oszczędności Żołnierza APW
15

). 

Z początkiem września 1944 r. prace organizacyjne nabrały tempa. 4 wrze-

śnia 1944 r. gen. dyw. Karaszewicz-Tokarzewski wyznaczył zadania organizacyj-

no-wyszkoleniowe dla podległych oddziałów w poszczególnych fazach rozwoju 

Korpusu
16

. Okres skadrowania (dwa do trzech miesięcy) podzielony na dwa etapy 

wypełnić miały: 
 

I etap: 1września –16 września1944 r.: 

 podstawowe szkolenie istniejących jednostek Korpusu, 

 zestawienie posiadanych specjalistów w ramach Korpusu, 

 podział oficerów i szeregowych na grupy według przydatności /specjalizacji/. 

II etap – od 18 września 1944 r.: 

 szkolenie istniejących oddziałów i służb Korpusu do zadań, do jakich zostały sformowa-

ne, 

 szkolenie instruktorów (ofic. i szereg.) na stażach w sztabach, szkołach i kursach bryt., 

OWZ i 2. Korpusu, przy wykorzystaniu maksymalnej ilości miejsc, 

 rozplanowanie programu wyszkolenia na okres rozwijania w Korpus. 
 

Podstawowymi zadaniami wyszkoleniowymi dowódca 3. Korpusu obarczył: 
 

 Oddział Operacyjno-Wyszkoleniowy – wykłady wiedzy ogólnej ze wszystkich dzia-

łów, broni i służb; indywidualne ćwiczenia taktyczne na mapie i w terenie; ćwiczenia 

                                                 
12 IPMS, sygn. A.VIII.5, t. 23, Rozkaz Dcy 3 Korpusu L.dz. 19/Tj./Org./44 z dn. 18 VIII 1944 r. 
13 IPMS, sygn. A.VIII.5, t. 20, Rozkaz Dcy 3 Korpusu L.dz. 55/SD/Tj./44 z dn. 26 VIII 1944 r. 
14 Tamże, Rozkaz Dcy 3 Korpusu L.dz. 52/Tj./SD/44 z dn. 29 VIII 1944 r. 
15 IPMS, sygn. A.VIII.5, t. 23, Meldunek sytuacyjny z 1 września 1944 r., Dtwo 3 Korpusu, L.dz. 

118/Tj./SD/44 z dn. 13 IX 1944 r.; tamże, Miesięczny meldunek sytuacyjny z dnia 1.IX.1944 r., 

Dtwo JTSW, L.dz. 1095/Tjn./Og./Org./44 z dn. 8 IX 1944 r. 
16 IPMS, sygn. A.VIII.6, t. 10. Rozkaz Dcy 3 Korpusu L.dz. 1190/Tj./Op./Wyszk. z dn. 4 IX 1944 r. 
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aplikacyjne; ćwiczenia szkieletowe całego Sztabu Korpusu; przygotowanie map, mate-

riałów kancelaryjnych i kreślarskich; 

 Kwatermistrz – przygotowanie wstępne do ćwiczeń kwatermistrzowskich w formie 

wykładów; taktyczne ćwiczenia kwatermistrzowskie na mapie i w terenie; zestawienie 

na podstawie organizacji, zapotrzebowań personalnych oficerów i szeregowych wg 

specjalności dla całości Korpusu; opracowanie planu przyjęcia i rozdziału napływają-

cych żołnierzy łącznie z planem pracy K.U. nr 3 i przygotowaniem materiałów ewi-

dencyjnych; przeszkolenie wszystkich oficerów Sztabu w jeździe samochodowej; 

 Oddział Organizacyjny – tabele sztabowe oparte o etat angielskiego korpusu wojenne-

go, jako podstawa do ćwiczeń taktycznych; opracowanie stałych instrukcji dla Dtwa 

Korpusu wspólnie z Szefem Oddz. Op. Wyszk.; wprowadzenie doświadczeń 2. Korpu-

su; ostateczne zestawienie i dostosowanie etatów do potrzeb; 

 Ośrodek Wyszkoleniowo-Zapasowy - wyszkolenie własnej obsady etatowej, uzupeł-

niając braki wyszkolenia oficerów i szeregowych; wyszkolenie maksimum nadwyżki  

z obecnych stanów (poza pokryciem etatowym) do zadań instruktorskich w okresie 

rozwijania w Korpus; uruchomienie kursów taktycznych broni i służb, które OWZ. był  

w stanie prowadzić przy posiadanej kadrze we wszystkich ośrodkach szkoleniowych 

OWZ; wytypowanie oficerów i szeregowych na kursy brytyjskie; 

 Ośrodek Wyszkoleniowo-Zapasowy PWSK - szkolenie ochotniczek PSWK w  kierun-

ku fachowym i ogólnowojskowym, poprzez szkolenie nowych kadr ochotniczek w ra-

mach grup służbowych PSWK oraz doskonalenie już przeszkolonych ochotniczek  

w oddziałach17. 
 

We wrześniu 1944 r. zorganizowano/zreorganizowano i zatwierdzono etaty 

kolejnych pododdziałów podległych dowódcy 3. Korpusu. 6 września – dla kon-

tynuowania prac wydawniczych dla jednostek podległych Dowództwu 3. Korpusu 

i Dtwu JTSW – dowódca Korpusu zatwierdził nową organizację Sekcji Wydawni-

czej 3. Korpusu, podporządkowanej szefowi Samodz. Oddz. Opieki nad Żołnie-

rzem
18

. 8 września – w uzupełnieniu powyższego rozkazu organizacyjnego z dnia 

18 sierpnia 1944 r. – dowódca Korpusu zatwierdził tymczasowe etaty: Dowódz-

twa 3. Korpusu (oparty na bryt. etacie) oraz komórek o własnych etatach, które 

nieobjęte etatem dowództwa wchodziły w jego skład na okres skadrowania i roz-

wijania się – szefostwa Intendentury, szefostwa Sł. Kantyn, Wydziału Prop. i Kul-

tury, Wydział Dobrobytu Żołnierza, Biura Pomocy RWiJW, Wydziału Personal-

nego Oficerów, Wydziału Adm. Rezerw, Inspektoratu PWSK, oficera dla spraw 

wyżywienia
19

: Jednocześnie (8 września) otrzymały rozkazy organizacyjne i etaty 

pododdziały Dowództwa 3. Korpusu: Pluton Ochrony Dowództwa 3. Korpusu, 

przydzielony do Kwatery Głównej Dowództwa 3. Korpusu
20

, Sekcja Bezpieczeń-

stwa 3. Korpusu, podległa szefowi Wydziału Informacyjnego Dowództwa 3. Kor-

pusu
21

, Pluton Transportowy Dowództwa 3. Korpusu, podległy Kmdtowi Kwatery 

Głównej Dowództwa 3. Korpusu
22

.  

                                                 
17 Tamże. 
18 IPMS, sygn. A.VIII.5, t. 20, Rozkaz Dcy 3 Korpusu L.dz. 72/Tj./SD/44 z dn. 6 IX 1944 r. 
19 Tamże, Rozkaz Dcy 3. Korpusu L.dz. 88/Tj./SD/44 z dn. 8 IX 1944 r. 
20 IPMS, sygn. A.VIII.5, t. 16, Rozkaz Dcy 3 Korpusu L.dz. 82/Tj./SD/44 z dn. 8 IX 1944 r. 
21 IPMS, sygn. A.VIII.5, t. 20, Rozkaz Dcy 3 Korpusu L.dz. 85/Tj./SD/44 z dn. 8 IX 1944 r. 
22 IPMS, sygn. A.VIII.5, t. 16, Rozkaz Dcy 3 Korpusu L.dz. 86/Tj./SD/44 z dn. 8 IX 1944 r. 
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Ponadto w tym samym dniu gen. dyw. Karaszewicz-Tokarzewski zarządził 

reorganizację żandarmerii, wydzielając – jako podległe służbowo i fachowo do-

wódcy Żandarmerii 3. Korpusu – Dowództwo 9 Szwadronu Żandarmerii (z trzema 

plutonami) oraz – podległe służbowo i fachowo Szefowi Żandarmerii JTSW  

– Dowództwo 10 Szwadronu Żandarmerii (z czterema plutonami). Organizacja ta 

wchodziła w życie z dniem 1 października 1944 r.
23

. Nakazał również przeorgani-

zowanie Czołówki Naprawczej Typu „B” na 339 Warsztat Naprawczy – podległy 

służbowo Kwatermistrzowi przez Szefa SWEM, fachowo Szefowi SWEM  

– w terminie do dnia 16 października 1944 r.
24

. 

18 września dowódca 3. Korpusu zarządził uruchomienie w Palestynie 

Sklepu Oficerskiego JTSW
25

. W dniu następnym gen. Karaszewicz-Tokarzewski 

zarządził organizację funkcji oficera do spraw wyżywienia, podległego bezpo-

średnio kwatermistrzowi korpusu oraz zorganizowanie Szkoły Kucharskiej, pod-

ległej służbowo OWZ, fachowo oficerowi do spraw wyżywienia
26

 oraz – celem 

zapewnienia żołnierzom i ochotniczkom PWSK dogodnych warunków wykorzy-

stania zarządzona została organizacja sezonowego Obozu Wypoczynkowego  

w Ismaili (nad jeziorem Kanału Sueskiego)
27

. 

22 września – w związku z przejęciem z dniem 15 września 1944 r. przez 

Referat Informacyjny Dowództwa JTSW z Ekspozytury „T” Oddz. Inf. Wyw. 

Sztabu Naczelnego Wodza (dalej: SNW) agend KW obronnego na terenie Środ-

kowego Wschodu, dowódca Korpusu 22 września 1944 r. zarządził nową organi-

zację placówek KW: nr 12 w Jerozolimie, nr 15 w Tel-Avivie, nr 17 w Kairze i nr 

18 w Aleksandrii. Kierownikowi Referatu Informacyjnego Dowództwa JTSW 

zostały podporządkowane pod każdym względem placówki w Palestynie (nr 12  

i nr 15). Nadto wobec rozszerzenia zakresu pracy KW obronnego etat Referatu 

Informacyjnego Dowództwa JTSW został powiększony. Pozostałe placówki KW 

podlegały służbowo dowódcy Rej.Teryt. Egipt, a fachowo szefowi Wydziału In-

formacyjnego Dowództwa 3. Korpusu
28

. 

27 września dowódca 3. Korpusu zatwierdził wchodzące w życie z dniem  

1 października 1944 r. nowe zasady organizacyjne Biura Dokumentów 3. Korpu-

su
29

, Według nowej organizacji szef Biura Dokumentów 3. Korpusu podlegał 

szefowi Samodz. Oddz. Opieki nad Żołnierzem Dowództwa 3. Korpusu. 28 wrze-

śnia gen. Karaszewicz-Tokarzewski zatwierdził organizację Komendy Placu przy 

Dowództwa 3. Korpusu, podległej służbowo kmdtowi garnizonu
30

. Ponadto we 

                                                 
23 IPMS, sygn. A.VIII.5, t. 20, Rozkaz Dcy 3 Korpusu L.dz. 83/Tj./SD/44 z dn. 8 IX 1944 r. 
24 IPMS, sygn. A.VIII.5, t. 16, Rozkaz Dcy 3 Korpusu L.dz. 84/Tj./SD/44 z dn. 8 IX 1944 r. 
25 IPMS, sygn. A.VIII.5, t. 20, Rozkaz Dcy 3 Korpusu L.dz. 130/Tj./SD/44 z dn. 18 IX 1944 r. 
26 Tamże, Rozkaz Dcy 3. Korpusu L.dz. 131/Tj./SD/44 z dn. 19 IX 1944 r. 
27 Tamże, Rozkaz Dcy 3. Korpusu L.dz. 138/Tj./SD/44 z dn. 19 IX 1944 r. 
28 Tamże, Rozkaz Dcy 3. Korpusu L.dz. 143/Tj./SD/44 z dn. 22 IX 1944 r. 
29 IPMS, sygn. A.VIII.5, t. 16, Rozkaz Dcy 3 Korpusu L.dz. 154/Tj./SD/44 z dn. 27 IX 1944 r. 
30 IPMS, sygn. A.VIII.5, t. 20, Rozkaz Dcy 3 Korpusu L.dz. 153/Tj./SD/44 z dn. 28 IX 1944 r. 
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wrześniu odesłano do 2. Korpusu we Włoszech szefostwo Służby Kantyn
31

. 

Zmiany w dyslokacji wewnętrznej ograniczyły się do przesunięcia Składnicy Ma-

teriałowej JTSW z m. Sarafand do m. Barbara (19 września). Z dniem 28 września 

zlikwidowany został Junacki Obóz Wypoczynkowy w Cedrach (Syria /Liban/)
32

. 

W związku z przewidywanym odejściem do Włoch 317 Kompanii Trans-

portowej PWSK dowódca 3. Korpusu w dniu 6 października 1944 r. zarządził 

organizację 320 Kompanii Transportowej PWSK, w składzie: dowództwo, trzy 

plutony transportowe, jeden pluton zapasowych kierowczyń i pluton warsztatowy. 

Do czasu uzupełnienia kompanii ochotniczkami do pełnych stanów etatowych 

trzeci pluton transportowy posiadać miał obsadę męską. Jako termin zakończenia 

organizacji wyznaczono dzień 15 stycznia 1945 r.
33

. 

7 października 1944 r. w Sztabie 3. Korpusu odbyła się odprawa oficerska 

w sprawie uzgodnienia O.d.B. 3. Korpusu w I fazie rozwijania się i omówienia 

sposobu realizacji tej fazy
34

. Po przedyskutowaniu sposobu realizacji I fazy usta-

lono jako propozycje do decyzji dowódcy uzupełnione O.d.B. 3. Korpusu (dywi-

zja piechoty, brygada pancerna, jednostki korpuśne) opracowane przez szefa 

Oddz. Sł. Sztabu ppłk. Władysława Rogulskiego. Szacunki te, dające razem liczbę 

1210 oficerów i 16 432 szeregowych, odnosiły się tylko do pierwszej fazy organi-

zacji Korpusu. Przyjmowano, iż dla pełnej organizacji zapoczątkowanej formacji 

potrzeba będzie minimum około 25 tys. żołnierzy. Tymczasem stany osobowe 

żołnierzy będących w dyspozycji gen. Karaszewicza-Tokarzewskiego z począt-

kiem października 1944 r. sięgały liczby 4644 żołnierzy (w całym okresie istnienia 

3. Korpusu nie przekroczyły liczby 4800 żołnierzy
35

). W tej sytuacji jednym  

z głównych zadań Dowództwa 3. Korpusu stało aktywne działanie na rzecz uzy-

skania możliwości uzupełnień, do czego drogę zdawały się otwierać postępy 

wojsk alianckich na kontynencie. Liczono na napływ ochotników spośród Polonii 

z wyzwalanych państw Europy Zachodniej i Bałkanów oraz dezerterów i jeńców 

Polaków z armii niemieckiej. Jeszcze z początkiem października 1944 r. wydawa-

ło się, iż możliwe będzie uzyskanie poważnej liczby uzupełnień z terenu Grecji, 

gdzie wg szacunków Sztabu Nacz. Wodza znajdowało się około 10 tys. Polaków  

z armii niemieckiej
36

. 13 października otrzymano depeszę szefa SNW nakazującą 

zorganizowanie Stacji Zbornej „Grecja” i przejęcie całej ewakuacji przez dowódcę 

                                                 
31 IPMS, sygn. A.VIII.5, t. 23, Meldunek sytuacyjny z 1 października 1944 r., Dtwo 3 Korpusu, 

L.dz. 203/Tj./SD/44 z dn. 14 X 1944 r. 
32 Tamże, Miesięczny meldunek sytuacyjny z dnia 1.X.1944 r., Dtwo JTSW, L.dz. 

1095/33/Tjn./Og./Org./44 z dn. 6 X 1944 r. 
33 IPMS, sygn. A.VIII.5, t. 20, Rozkaz Dcy 3 Korpusu L.dz. 168/Tj./SD/44 z dn. 6 X 1944 r. 
34 IPMS, sygn. A.XI.62, t. 2, Odprawa dn. 7 X 44 w sprawie uzgodnienia O. de B. 3. Korpusu  

w I fazie rozwijania się i omówienie sposobu realizacji I fazy. 
35 Stany ewidencyjne 3 Korpusu /raporty dla Nacz. Wodza/: IPMS. sygn. A.VIII.4, t. 4, 5, L.dz. 

143/Og./Tjn./44 z dn. 25 VIII 1944 r. /na dzień 1 VIII 1944 r./; L. dz. 431/Og./Tjn./44 z dn. 27 IX 

1944 r. /na dzień 1 IX 1944 r./; L. dz. 598/Og./Tjn./44 z dn. 19 X 1944 r. /na dzień 1 X 1944 r./;  

L. dz. 757/Og./Tjn./44 z dn. 21 XI 1944 r. /na dzień 1 XI 1944 r./. 
36 IPMS, sygn. A.XI.VIII, t. 15, Depesza L.dz. 5198/B.S. z dn. 5 X 1944 r. /gen. bryg. Kopański 

do płka dypl. Ludwiga, Oficera Łącznikowego przy AFHQ Algier/. 



3 Korpus PSZ (sierpień – grudzień 1944 r.)… 355 

3. Korpusu
37

 (uzyskała gotowość 15 października). W międzyczasie zaczęły pię-

trzyć się trudności w wykonaniu otrzymanego zadania, za sprawą brytyjskich 

władz wojskowych, które zapewne wobec decyzji politycznych hamowały możli-

wości poważniejszej rozbudowy PSZ. W takich okolicznościach usilne starania 

Dowództwa 3. Korpusu o uzyskanie potrzebnych uzupełnień, czynione jeszcze  

z początkiem listopada 1944 r., zakończyły się fiaskiem
38

. 

Poza wspomnianymi wyżej staraniami Dowództwa 3. Korpusu o uzyskanie 

uzupełnień praca organizacyjna szła nadal w kierunku wyszkolenia i reorganizacji 

formacji już istniejących oraz realizowania dalszych serwitutów w stosunku do  

2. Korpusu. Najistotniejsze zmiany zaszły w organizacji Służby Zdrowia. I tak  

– dla potrzeb 3. Korpusu – 16 października – celem leczenia chorych żołnierzy  

i ochotniczek PWSK nie wymagających leczenia dłuższego niż 7 dni oraz chorych 

czekających na transport do szpitali wojennych dowódca 3. Korpusu zarządził 

zorganizowanie Garnizonowej Izby Chorych (20 łóżek), podzielonej na 2 oddzia-

ły: 10 łóżek w rejonie OWZ dla szeregowych i 10 łóżek w rejonie OZ PWSK dla 

ochotniczek PWSK
39

. 21 października gen. Karaszewicz-Tokarzewski nakazał 

utworzenie 7 Szpitala Wojennego (na 200 łóżek), wydzielając go organizacyjnie 

ze składu 5 Szpitala Wojennego. 7 Szpital Wojenny podczas pobytu 3. Korpusu na 

Środkowym Wschodzie pracować miał w ramach 5 Szpitala Wojennego i nie 

stanowił odrębnej jednostki ewidencyjnej i gospodarczej.  Organizację 7 Szpitala 

Wojennego powierzono kmdtowi 5 Szpitala Wojennego do dnia 10 listopada 1944 r. 

(w formie elaboratu organizacyjnego, umożliwiającego wydzielenie go w każdej 

chwili z 5 Szpitala Wojennego)
40

. Dla potrzeb JTSW – 25 października dowódca 

3. Korpusu nakazał reorganizację 5 Szpitala Wojennego (b. Szpital Inwalidów) 

według nowego etatu, w składzie: Komenda Szpitala, oddziały chorych – Oddział 

Wewnętrzny (100 łóżek), Oddział Chirurgiczny (50 łóżek), Oddział Gruźliczy 

(150 łóżek) z Sekcją Gruźliczą (100 łóżek) w Bhandoun (Liban), Oddział Psychia-

tryczny, Pracownie oraz Kompania Uzdrowieńców (200 łóżek). Nowa organizacja 

szpitala obowiązywała z dniem 10 listopada 1944 r.
41

. 30 października nakazana 

została reorganizacja Polskiej Sekcji (200 łóżek) przy 22 Hinduskim Szpitalu Wo-

jennym. Jej zadaniem było leczenie żołnierzy oddziałów podległych dowódcy 

JTSW. Reorganizację miano zakończyć do dnia 10 listopada 1944 r.
42

.
 
Ponadto  

w zakresie Służby Zdrowia z dniem 17 października 1944 r. na terenie podległym 

dowódcy 3. Korpusu zarządzona została organizacja Wojskowego Korpusu Sióstr 

Służby Zdrowia
43

. 

                                                 
37 Tamże, Depesza L.dz. 5288/B.S. z dn. 11 X 1944 r. /gen. bryg. Kopański do gen. bryg. (sic!) 

Tokarzewskiego/. 
38 IPMS, sygn. A.VIII.5, t. 23, Ewakuacja Polaków z Grecji. 
39 IPMS, sygn. A.VIII.5, t. 20, Rozkaz Dcy 3 Korpusu L.dz. 220/Tj./SD/44 z dn. 16 X 1944 r. 
40 IPMS, sygn. A.VIII.4, t. 16, Rozkaz Dcy 3 Korpusu L.dz. 240/Tj./SD/44 z dn. 21 X 1944 r. 
41 Tamże, Rozkaz Dcy 3. Korpusu L.dz. 266/Tj./SD/44 z dn. 25 X 1944 r. 
42 Tamże, Rozkaz Dcy 3. Korpusu L.dz. 275/Tj./SD/44 z dn. 30 X 1944 r. 
43 IPMS, sygn. A.VIII.5, t. 24, Rozkaz Dcy 3 Korpusu  L.dz. 50/SD/44 z dn. 17 XI 1944 r. 
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W październiku 1944 r. wyjaśniono także kwestię numeracji plutonów żan-

darmerii: w 9 Szwadronie Żandarmerii były to plutony nr 11, 12 i 13, w 10 Szwa-

dronie Żandarmerii plutony nr 4, 5, 6 i 7
44

 oraz zakończono (z dniem 15 paździer-

nika) organizację Placówek KW nr 12 w Jerozolimie, nr 15 w Tel-Avivie, nr 17  

w Kairze i nr 18 w Aleksandrii
45

. Na rozkaz brytyjskich władz wojskowych  

– zarządzenie H.Q. Palestine No. Q/370/4 z dnia 4 października 1944 r.– nastąpiły 

zmiany w dyslokacji oddziałów na terenie Palestyny, zakończone z 31 październi-

ka. Z Jerozolimy do Rehovoth przesunięte zostały: Dowództwo JTSW, 15 Sąd 

Polowy, Dowództwo 10 Szwadronu Żandarmerii z jednym plutonem (pluton nr 4), 

546 pluton łączności (etapowy), Kier. Rej. Bud. Jerozolima, Oddział Pocztowy 

APW, Biuro Cenzury Wojskowej nr 109, Dowództwo 4 kompanii wartowniczej 

(dwa plutony), Sklep Oficerski JTSW, a z Barbary przesunięta została do Rehov-

oth Komenda Placu Barbara, z jednoczesnym przemianowaniem na Komendę 

Placu Rehovoth. Z dniem 31 października utworzony został posterunek żandarme-

rii przy Komendzie Placu Jerozolima. W ramach serwitutów dla 2. Korpusu wy-

słano do 2 Włoch 317 Kompanię Transportową PWSK
46

. 

Według stanu z dnia 1 listopada 1944 r. organizacja i dyslokacja oddziałów 

gen. dyw. Karaszewicza-Tokarzewskiego była następująca: 
 

3 Korpus 

 Dowództwo 3. Korpusu m.p. Quassasin; 

 Szefostwo Intendentury m.p. Quassasin; 

 Szefostwo Służby Kantyn  m.p. Quassasin; 

 Samodzielny Oddział Opieki nad Żołn. m.p. Quassasin: Wydział Propagandy i Kultury 

m.p. Quassasin; Wydział Dobrobytu Żołn.  m.p. Quassasin; Biuro Pomocy R.W. i J.W. 

m.p. Quassasin; Wydział Oświaty m.p. Quassasin; 

 Wydział Personalny Oficerów m.p. Quassasin; 

 Inspektorat PWSK m.p. Quassasin; 

 Oficer do spraw Wyżywienia m.p. Quassasin; 

 Oficer Łącznikowy przy GHQ MEF m.p. Kair; 

 Pluton Ochrony Dtwa 3. Korpusu m.p. Quassasin; 

 Pluton Transportowy Dtwa 3. Korpusu m.p. Quassasin; 

Służba Informacyjna: 

 Biuro Dokumentów m.p. Quassasin; 

 Sekcja Bezpieczeństwa m.p. Quassasin; 

 Biuro Cenzury Wojskowej nr 53 m.p. Quassasin; 

Piechota: 

 10 Kompania Wartownicza m.p. Quassasin; 

 7 Kompania Wartownicza m.p. Quassasin; 

Łączność: 

 385 Pluton Łączności m.p. Quassasin; 

 388 Pluton Radiotelegr. Ciężki /bez 2 radiostacji/ m.p. Quassasin; 

                                                 
44 IPMS, sygn. A.VIII.5, t. 23, Rozkaz Dcy 3 Korpusu L. 237/Tj./SD/44 z dn. 18 X 1944 r. 
45 Tamże, Miesięczny meldunek sytuacyjny z dnia 1.XI.1944 r., Dtwo JTSW, L.dz. 

1431/Tjn./Og./Org./44 z dn. 9 XI 1944 r. 
46 Tamże, Meldunek sytuacyjny z dn. 1 listopada 1944 r., Dtwo 3 Korpusu, L.dz. 340/Tj./SD/44  

z dn. 13 XI 1944 r. 
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 Sekcja Szyfrów m.p. Quassasin; 

Żandarmeria: 

 9 Szwadron Żandarmerii /11, 12 i 13 Plut. Żand./ m.p. Quassasin; 
Służba Zdrowia: 

 341 Pluton Higieny; 

 342 Sekcja Przeciwmalaryczna; 

 Garnizonowa Izba Chorych (20 łóżek); 

Służba Zaopatrywania i Transportu (SZiT): 

 Dowództwo Oddz. Zaop. i Transp.; 

 320Kompania Transp. PWSK: Dowództwo Komp.; trzy plutony transp. (dwa PWSK); 

pluton zapasowy kierowczyń; pluton warsztatowy; 

 329 Składnica Zaopatrywania; 

 325 Składnica Zaopatrywania; 

 Szkoła Kucharska 3. Korpusu; 

Służba Materiałowa: 

 Sklep Oficerski 3. Korpusu; 

 Składnica Materiałowa 3. Korpusu; 

Służba Warsztatowo-Naprawcza (SWN): 

 Inspektor Kontroli poj. mech.; 

 329 Warsztat Naprawczy; 

Służba Sprawiedliwości: 

 13 Sąd Polowy z więzieniem polowym m.p. Quassasin; 

Ośrodki Szkolne: 

 Ośrodek Wyszkoleniowo Zapasowy m.p. Quassasin; 

 Ośrodek Wyszkoleniowo Zapasowy PWSK m.p. Quassasin; 

Służba Pocztowa: 

 101 Gł. Poczta Polowa m.p. Quassasin; 

Służba Komunikacji: 

 11 Baon Sap. Kolej. M.p. El-Kantara; 

 Rezerwa Personalna Sł. Ruchu m.p. Quassasin; 

Różne: 

 Sekcja Wydawnicza m.p. Jerozolima; 

 Biuro Rozrachunkowe m.p. Rehovoth; 

 Komenda Placu przy Dtwie 3. Korpusu (nr 262) m.p. Quassasin; 

 Kier. Rej. Bud. m.p. Quassasin;  

 Kier. Rej. Bud. m.p. Quassasin; 

 Kier. Rej. Bud. m.p.El- El-Kantara; 

 Komenda Uzupełnień nr 3 m.p. Quassasin; 

 Składnica Materiałowa Wydz. Dobrob. Żołn. m.p. Quassasin; 

 Obóz Wypoczynkowy 3. Korpusu m.p. Ismaila. 
 

JTSW 

Dowództwa: 

 Dtwo JTSW m.p. Rehovoth; 

 Dtwo Rej. Teryt. Egipt m.p. Kair; 

Służba Informacyjna: 

 Placówka KW nr 12 m.p. Jerozolima; 

 Placówka KW nr 15 m.p. Tel-Aviv; 

 Placówka KW nr 17 m.p. Kair; 

 Placówka KW nr 18 m.p. Aleksandria; 

 Biuro Cenzury Wojskowej nr 102 m.p. Kair; 



Krzysztof Spruch 358 

 Biuro Cenzury Wojskowej nr 109 m.p. Rehovoth; 

Piechota: 

 4 Kompania Wartownicza m.p. Rehovoth; 

 6 Kompania Wartownicza m.p. Rehovoth; 

 8 Kompania Wartownicza m.p. Latrun; 

Łączność: 

 546 Etap. Pluton Łączności m.p. Rehovoth; 

 Żandarmeria; 

 10 Szwadron Żandarmerii;  

 Dowództwo 10 Szw. Żand. m.p. Rehovoth; 

 4 Plut. Żand. m.p. Rehovoth; 

 5 Plut. Żand. m.p. Tel-Aviv; 

 6 Plut. Żand. m.p. El-Mughar; 

 7 Plut. Żand. m.p. Cairo (Kair); 

Służba Zdrowia: 

 5 Szpital Wojenny (1 200 łóżek) m.p. El-Kantara; 

 Polska Sekcja przy 22 Hind. Szpit. Woj. (200 łóżek) m.p. Kfar-Bilu; 

Służba Materiałowa: 

 Sklep Oficerski JTSW m.p. Rehovoth; 

 Składnica Materiałowa JTSW m.p. Rehovoth; 

Służba Sprawiedliwości: 

 15 Sąd Polowy z aresztem polowym m.p. Rehovoth; 

Służba Pocztowa: 

 Oddział Pocztowy JTSW m.p. Rehovoth; 

 Szkoły Junaków i Mł. Ochotn. 

 Dtwo Szkół Junaków m.p. Barbara; 

 Junacka Szkoła Kadetów m.p. Barbara; 

 Junacka Starsza Szkoła Powszechna m.p. Barbara; 

 Junacka Młodsza Szkoła Powszechna m.p. Nazaret; 

 I Junacka Szkoła Mechaniczna m.p. Tel-El-Kebir; 

 II Gimnazjum Mechaniczne m.p. Kiryat-Motzkin; 

 III Junacka Szkoła Mechaniczna m.p. Kiryat-Motzkin; 

 IV Junackie Gimnazjum Mechaniczne m.p. Sarafand; 

 Szkoła Rzemieślniczo-Ogrodnicza m.p. Sarafand; 

 V Junacka Szkoła Mechaniczna m.p. Beit-Nabala; 

 Junacka Szkoła Łączności m.p. Maadi; 

 Komenda Szkół Mł. Ochotn. m.p. Nazaret; 

 Gimnazjum i 2 Licea m.p. Nazaret; 

 Gimnazjum Kupieckie m.p. Nazaret; 

 Szkoła Powszechna m.p. Nazaret; 

 Ośrodek Uzdrowieńców m.p. Tyberiada; 

Różne: 

 Stacja Zborna JTSW m.p. Rehovoth; 

 Archiwum i Muzeum Polowe nr 2 m.p. Tel-Aviv; 

 Komenda Placu Rehovoth m.p. Rehovoth; 

 Komenda Placu Nazaret m.p. Nazaret;  

 Komenda Placu Bejrut m.p. Bejrut; 

 Komenda Placu Kair m.p. Kair; 

 Komenda Placu Aleksandria m.p. Aleksandria; 

 Komenda Placu Jerozolima m.p. Jerozolima; 
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 Komenda Placu Tel-Aviv m.p. Tel-Aviv; 

 Komenda Placu Teheran m.p. Teheran; 

 Komenda Placu Bagdad m.p. Bagdad; 

 Kier. Rej. Bud. Rehovoth m.p. Rehovoth; 

 Kier. Rej. Bud. Tel-Aviv m.p. Tel-Aviv; 

 Kier. Rej. Bud. Barbara m.p. Barbara; 

 Kier. Rej. Bud. Nazaret m.p. Nazaret; 

 Składnica Bagażowa APW m.p. Rehovoth; 

 Więzienie Polskie Jerozolima m.p. Jerozolima; 

 Redakcja „Biuletynu Codziennego APW” m.p. Jerozolima; 

 Placówka Łącznikowa przy RTO Cairo m.p. Kair; 

 Placówka Łącznikowa przy RTO El-Kantara;  

 Placówka Łącznikowa przy RTO Rehovoth47. 
 

Listopad 1944 r. przyniósł znaczne pogorszenie w sytuacji organizacyjnej  

3. Korpusu, wobec wzrastających serwitutów w stosunku do 2. Korpusu we Wło-

szech oraz decyzji ze SNW, odcinającej 3 Korpus od uzupełnień. W dniach 10  

i 14 listopada gen. Karaszewicz-Tokarzewski monitował SNW o przysłanie  

z Francji 5–8 tys. ludzi na organizację choćby kadr 3. Korpusu, w podobnej treści 

był „półprywatny” list gen. bryg. Wiatra do gen. bryg. Kopańskiego z dnia 15 

listopada
48

. 21 listopada otrzymano odpowiedź, iż zasoby uzupełnień z Francji są 

w całości przeznaczone dla potrzeb rozbudowy PSZ w Wielkiej Brytanii i 2. Kor-

pusu we Włoszech, u uzupełnienia dla 3. Korpusu „w obecnej fazie nie są przewi-

dywane”
49

. Z chwilą ustalenia, że 3 Korpus uzupełnień nie otrzyma, stało się rze-

czą jasną, że dalsze jego istnienie jest mocno zachwiane. 

W tych warunkach praca organizacyjna skupiała się przede wszystkim na 

realizacji zadań związanych z wyszkoleniem, realizowanych przede wszystkim  

w OWZ i OWZ PWSK, wg wytycznych Oddziału Operacyjno Wyszkoleniowego 

Korpusu wydanych w dniu 10 listopada 1944 r.
50

. Szkolenie żołnierzy 3. Korpusu 

obejmowało szkolenie oficerów Dowództwa 3. Korpusu, szkolenie na kursach 

własnych i brytyjskich oficerów, szeregowych i ochotniczek PWSK oraz szkole-

nie ogólne jednostek Korpusu. Szkolenie oficerów Dowództwa Korpusu polegało 

na przygotowaniu teoretycznym, ćwiczeniach aplikacyjnych na mapie, stole pla-

stycznym i w terenie oraz na stażach w odpowiednich komórkach Dowództwa  

2. Korpusu – względnie w jego jednostkach. W zakres przygotowania teoretycz-

nego wchodziła seria wykładów i zajęć, celem których było ogólne przygotowanie 

oficerów do prac w poszczególnych komórkach Dowództwa Korpusu (działy: 

                                                 
47 Zestawienie na podstawie: O.d.B. 3 Korpusu i JTSW wg stanu na 1 XI 1944 r. (tabele), L.dz. 

300//Tj./SD/44 z dn. 8 XI 1944. IPMS, A.VIII.5, t. 20; O. De B.  Polskich Sił Zbrojnych, 3 Korpus  

i Jednostki Terytorialne, stan z dnia 1.XI.1944 (schematy), IPMS, A.XI.62, t. 2. 
48 IPMS, kol. 330, t. 13, Pismo Zcy Dcy 3 Korpusu do Szefa Szt. N.W. L.dz. 205/Adj./ZD/Tj./44  

z dn. 15 XI 1844 r. 
49 IPMS, sygn. A.XI.8, t. 15, Rozkaz Szefa Sztabu Nacz. Wodza [L.dz.] 1954/Tjn./Org./44 z dn. 

20 XI 1944 r. 
50 IPMS, sygn. A.VIII.6, t. 10, Rozkaz Oddz. Op. Wyszk. 3 Korpusu pt.: „Szkolenie ofic., szer.  

i och. 3  Korpusu”. 
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organizacja armii brytyjskiej, saperski, art. pol. i plot. lekkiej i ciężkiej. funkcjo-

nowanie sztabów w polu, służba mat, służba zaop. i transp., służba zdrowia, służba 

warszt.-naprawcza). Przygotowanie teoretyczne kończyły egzaminy lub repetycje, 

przeprowadzane komisyjnie. Ćwiczenia aplikacyjne (przygotowywane) i staże  

w 2. Korpusie planowano rozpocząć w miesiącu grudniu. W jednostkach OWZ 

trwały zorganizowane kursy własne. Żołnierze 3. Korpusu uczestniczyli także  

w kursach i stażach organizowanych w formacjach brytyjskich. Szkolenie ogólne 

jednostek Korpusu organizowały: Kwatera Główna (dla plutonu ochrony sztabu  

i plut. transp., komp. administracyjnej i komp. sztab. PWSK), 320 Kompania 

Transportowa (szkolenie specjalizacyjne i ogólne w dziale zaop. i transp.), 339 

Warsztat Naprawczy (dla junaków, absolwentów Junackich Szkół Mechanicz-

nych) i Batalion Piechoty OWZ (dwie komp. strzel. o stanie 150 szereg.)
51

. 

7 listopada 1944 r. po zatwierdzeniu przez władze brytyjskiego etatu Stacji 

Zbornej JTSW dowódca 3. Korpusu nakazał jej reorganizację (w terminie do 25 

listopada), wg nowej organizacji: Komendy Stacji Zbornej, Kompanii Przejściowej, 

Plutonu PWSK i Rezerwy Personalnej dowódcy JTSW
52

. W tym samym dniu, jako 

organ wykonawczy szefa Sł. Kantyn, została zorganizowana Hurtownia Sł. Kantyn 

3. Korpusu ze Składnicą Mat. Dobr. Żołn., której zadaniem było odbieranie, maga-

zynowanie i rozprowadzanie towarów nabytych bądź otrzymanych w formie da-

rów
53

. Trwała reorganizacja 5 Szpitala Wojennego i Kompanii Uzdrowieńców
54

.  

Z dniem 30 listopada przekazano pod opiekę Delegata M.P. i O.P. „Dom Przyszłych 

Matek” w Tel-Aviv, skreślając tą jednostkę z O.d.B. JTSW
55

. 

W grudniu 1944 r. nastąpił kres istnienia 3. Korpusu. Ulegając naciskom bry-

tyjskich czynników wojskowych szef SNW 5 grudnia zarządził zmianę nazwy 

„Dowództwo 3. Korpusu” na „Dowództwo Jednostek Wojska na Środkowym 

Wschodzie”, a Prezydent Rzeczypospolitej zwolnił gen. dyw. Karaszewicza-

Tokarzewskiego ze stanowiska dowódcy 3. Korpusu, pozostawiając go w dyspozy-

cji MON: 
 

Gen. Tokarzewski. Depesza Nr. 6005 z Londynu (do wiadomości gen. Wiatr). 

War Office zażądał ode mnie zniesienia Dtwa 3. Korpusu. Uwzględniając ten po-

stulat zostaje Dtwo 3. Korpusu przemianowane na Dtwo Jednostek Wojsk na S.W. 

(H.Q. Polish Forces – M.E.). W związku z tym Pan Prezydent zwolnił z dniem 

5.XII.44 Pana Generała ze stanowiska Dcy 3. Korpusu i przeniósł Go do dyspozy-

cji Ministra O.N., który pozostawia na razie Pana Generała na S.W. Pełniącego 

obowiązki Dcy Jednostek Wojsk na S.W. Pan Prezydent mianował gen. Wiatra. 

W najbliższych dniach odleci na S.W. gen. Zając by na miejscu zorientować się  

                                                 
51 Tamże. 
52 IPMS, sygn. A.VIII.5, t. 23, Rozkaz Dcy 3 Korpusu L.dz. 280/Tj./SD/44 z dn. 7 XI 1944 r. 
53 IPMS, sygn. A.VIII.5, t. 20, Rozkaz Dcy 3 Korpusu L.dz. 320/Tj./SD/44 z dn. 7 XI 1944 r. 
54 IPMS, sygn. A.VIII.5, t. 23, Miesięczny meldunek sytuacyjny z dnia 1 grudnia.1944 r., Dtwo 

JTSW, L.dz. 1431/27/Tj./Og./44 z dn. 8 XII 1944 r. 
55 Tamże; Meldunek sytuacyjny z dnia 1 grudnia 1944 r., Dtwo 3 Korpusu, L.dz. 432/Tj./SD/44  

z dn. 14 XII 1944 r. 
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w najbardziej celowej organizacji poszczególnych instytucji i jednostek wojsko-

wych na tamtejszym terenie – Szef Szt. N.W.-6005/802056. 
 

Gen. Tokarzewski.-Wobec zmian organizacyjnych i wyłonionej niemi konieczności 

likwidacji 3. Korpusu, jestem zmuszony zwolnić Pana Generała z Jego Dowództwa. 

Przydzielając Pana Generała do dyspozycji Ministra Obrony Narodowej, przesyłam 

Panu szczere podziękowanie i wyrazy uznania za dotychczasową pracę Pana w Kra-

ju, tak pełną poświęcenia przy organizacji Armii Krajowej, – a później poza Krajem 

nad organizowaniem Polskich Sił Zbrojnych w Związku Sowieckim i na Bliskim 

Wschodzie. Łączę też osobiście serdeczne pozdrowienia –Władysław Raczkiewicz-

600657. 
 

Zdanie dowództwa Korpusu przez gen. Karaszewicza-Tokarzewskiego na-

stąpiło 24 grudnia, wobec faktu, iż od 5 grudnia przebywał on w podróży służbo-

wej (w 2 Korpusie) i odnośny rozkaz szefa SNW dotarł do niego dopiero po po-

wrocie do Quassasin w dniu 22 grudnia
58

.  Nowa organizacja PSZ na Środkowym 

Wschodzie wchodziła w życie z dniem 1 stycznia 1945 r.
59

. 

W grudniu 1944 r. nastąpiły jeszcze zmiany w organizacji i dyslokacji: 
 

 z dniem 5 grudnia – zostały przesunięte z El-Mughar do Rehovoth Stacja Zborna JTSW  

i 6 plut. żand.60; 

 6 grudnia – w związku z rozkazem MON przemianowano „Archiwum APW” na „Archi-

wum i Muzeum Polowe nr 2”61; 

 13 grudnia – zlikwidowany został Obóz Dyscyplinarny „Latrun”62. W związku  

z likwidacją Obozu w Latrun w tym samym dniu została zreorganizowana podległa Dcy 

JTSW 8 Kompania Wartownicza, poprzez uzupełnienie z personelu zlikwidowanego Ob-

ozu Dysc. Latrun (w terminie do 30 grudnia)63. Z dniem 20 grudnia 8 Kompanię Wartow-

niczą (bez 2 plutonu) przesunięto z Latrun do Rehovoth64.  
 

Do 2. Korpusu we Włoszech odesłano Składnicę Bagażową APW (w skła-

dzie etatowym, wyjechała na nowe m.p. 22 grudnia) i Biuro Rozrachunkowe 

APW (26 grudnia)
65

. 

3 Korpus, jednocześnie organizując się i szkoląc wykonywał także szereg 

świadczeń na rzecz walczącego we Włoszech 2. Korpusu. I tak: w dziale transpor-

                                                 
56 IPMS, sygn. A.VIII.3, t. 3, P.2965. Radiogram z Cairo, otrz.: 7.XII. g. 21.40, rozszyfrowano  

7.12. g. 23.00. 
57 IPMS, kol. 330, t. 13, P.7980. Radiogram z Londynu, odebrano 6.12. g. 21.15, rozszyfrowano  

7.12. g. 10.15. 
58 IPMS, kol. 329, Radiogram nr 2311, Gen. Karaszewicz-Tokarzewski do Szefa Sztabu Naczel-

nego Wodza, datowany. 23 XII 1944 r. 
59 Tamże, Rozkaz Tajny Dtwa 3. Korpusu nr 10 z dn. 22 XII 1944 r. 
60 IPMS, sygn. A.VIII.5, t. 27, Miesięczny meldunek sytuacyjny z dnia 1 stycznia 1945 r., Dtwo 

JTSW, L.dz. 47/4/Tj./OgOrg./44 z dn. 8 I 1945 r. 
61 Tamże; Meldunek sytuacyjny z dnia 1 stycznia 1945 r., Dtwo JWSW, L.dz. 25/Tj./Org./45 z dn. 

12 I 1945 r. 
62 IPMS, sygn. A.VIII.5, t. 23, Rozkaz Dcy 3 Korpusu L.dz. 430/Tj./SD/44 z dn. 13 XII 1944 r. 
63 IPMS, sygn. A.VIII.5, t. 20, Rozkaz Dcy 3 Korpusu L.dz. 405/Tj./SD/44 z dn. 13 XII 1944 r. 
64 IPMS, sygn. A.VIII.5, t. 27, Miesięczny meldunek sytuacyjny z dnia 1 stycznia 1945 r., Dtwo 

JTSW, L.dz. 47/4/Tj./OgOrg./44 z dn. 8 I 1945 r. 
65 Tamże, Meldunek sytuacyjny z dnia 1 stycznia 1945 r., Dtwo JWSW, L.dz. 25/Tj./Org./45 z dn. 

12 I 1945 r. 
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tu tylko w okresie 17 sierpnia – 17 grudnia 1944 skierowano do Włoch jako uzu-

pełnienia dla 2. Korpusu 380 oficerów, 1027 szeregowych, 111 ochotniczek oraz 

234 samochodów. W tym samym czasie przyjęto transporty urlopowanych żołnie-

rzy 2. Korpusu w liczbie 278 oficerów, 459 szeregowych i 54 ochotniczki oraz 

transporty żołnierzy rannych i inwalidów do Wielkiej Brytanii w liczbie 20 ofice-

rów, 585 szeregowych i 20 ochotniczek. Ponadto do prac wykonywanych na po-

trzeby 2. Korpusu należały: 
 

 w dziale Służby Zdrowia – kompleksowa opieka nad skierowanymi na Śr. Wschód 

żołnierzami 2. Korpusu wymagającymi leczenia szpitalnego, ambulatoryjnego lub sa-

natoryjnego, szkolenie sióstr PCK na potrzeby 2. Korpusu i uzupełnianie braków, 

szkolenie 22 studentów medycyny, farmakologii i stomatologii na Uniwersytecie  

w Bejrucie;  

 w zakresie administracji personalnej – wszelkie sprawy ewidencyjne żołnierzy 2. Kor-

pusu w okresie ich pobytu na terenie Śr. Wsch (chorzy i ranni, urlopowani, zwolnieni  

z WP), a także przesyłanie organom PCK list poległych i rannych żołnierzy 2. Korpu-

su oraz przyjmowanie, administrowanie i przekazywanie Konsulowi RP w Jerozolimie 

depozytów po poległych, zmarłych i zaginionych; 

 w dziale zaopatrzenia i materiałowym – dostarczanie do 2. Korpusu materiałów biu-

rowych (maszyny do pisania, papier, druki itp.), a także materiałów mundurowych  

i wyposażenia osobistego. Z zakresu Służby Kantyn – wysyłanie do 2. Korpusu zapo-

trzebowanych towarów zakupionych na rynku prywatnym;  

 w zakresie działu Dobrobytu Żołnierza – wysyłanie paczek dla rannych, pośrednictwo  

w dostarczaniu paczek i darów, kontraktowanie i kierowanie do Włoch personelu do-

brobytu żołnierza, wyposażenie materiałowe domów wypoczynkowych dla 2. Korpusu 

na terenie Włoch, utrzymywanie kontaktu z centralnymi organami Czerwonego Krzy-

ża, YMCA, YWCA, SPKD oraz załatwianie u tych organów potrzeb 2. Korpusu. Do 

obowiązków Biura Pomocy R.W. i J.W. 3. Korpusu należało prowadzenie wszystkich 

czynności opieki nad rodzinami wojskowymi dla całości wojsk w basenie Morza 

Śródziemnego66. 
 

Wytyczne naczelnego wodza kierowały uwagę dowódcy 3. Korpusu na za-

gadnienia łączące się ze sprawami ludności polskiej na terenie Środkowego Wscho-

du, a które były także przedmiotem troski przedstawiciela Rządu RP na Środkowym 

Wschodzie. Wśród ludności polskiej przebywającej na Środkowym Wschodzie 

znajdowała się znaczna ilość rodzin żołnierzy i fakt ten nakładał na Dowództwa  

3. Korpusu obowiązek zaopiekowania się nimi. W strukturze organizacyjnej 3. Kor-

pusu istniało Biuro Pomocy Rodzinom Wojskowym i Jeńcom Wojennym, do które-

go zadań należało m.in. organizowanie wsparcia dla polskich uchodźców. Biuro 

dysponowało kwotami pieniężnymi, pochodzącymi z dobrowolnych składek żołnie-

rzy 2. Korpusu i 3. Korpusu, z których wypłacano stałe zasiłki miesięczne dla rodzin 

wojskowych oraz doraźne – w wyjątkowych sytuacjach. Posyłano także paczki do 

rodzin pozostających w Rosji Sowieckiej oraz do obozów jeńców w Niemczech.  

 

 

                                                 
66 IPMS, sygn. A.VIII.4, t. 6, Zestawienie świadczeń wykonywanych przez 3 Korpus na rzecz  

2. Korpusu, L. 1044/tjn./kwat. z dn. 20 XII 1944 r. 
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Polska Partia Socjalistyczna wobec wzrostu napięcia  
w stosunkach polsko-czechosłowackich w 1934 r. 

 

 
okresie międzywojennym można wyodrębnić kilka obszarów decydu-

jących o kształcie stosunków polsko-czechosłowackich. Negatywnie 

wpływał na postrzeganie ČSR z perspektywy Warszawy konflikt 

graniczny, zwłaszcza o Śląsk Cieszyński
1
. Czechom zarzucano nie tylko podstępne 

zajęcie tego obszaru w styczniu 1919 r., ale także wykorzystanie trudnego położenia 

Rzeczypospolitej latem następnego roku w celu uznania zaboru „piastowskich” 

ziem
2
. Zajęcie Śląska Cieszyńskiego pociągał za sobą dalsze konsekwencje, czyli 

                                                 
1 M.K. Kamiński, Geneza czeskiego najazdu na Śląsk Cieszyński w styczniu 1919 roku, „Wiadomości 

Historyczne” 1996, nr 5, s. 257–266; tenże, Konflikt polsko-czeski 1918–1921, Warszawa 2002. 
2 Stanowisko polskich stronnictw politycznych wobec Czechosłowacji i polsko-czechosłowackiej 

rywalizacji o Śląsk Cieszyński omawiają: H. Walczak, Stanowisko polskich ugrupowań politycznych 

wobec Czechosłowacji w latach 1918–1925, Szczecin 1999, s. 30–84; tenże, Czechosłowacja u zara-

nia niepodległości w opinii polskich ugrupowań politycznych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 

Szczecińskiego. Szczecińskie Studia Historyczne” 1995, nr 9, s. 83–95; tenże, Prasa obozu belwe-

derskiego wobec Czechosłowacji w latach 1918–1921, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeciń-

skiego. Szczecińskie Studia Historyczne” 1991, nr 4, s. 125–142; tenże, Dziennik »Rzeczpospolita« 

wobec Czechosłowacji w latach 1920–1924, „Przegląd Zachodniopomorski” 1992, z. 1, s. 63–75;  

A. Szczepańska, H. Walczak, Polska i jej opinia publiczna wobec Czechosłowacji w latach 1918 

–1925, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecińskie Studia Historyczne” 1993, nr 

7, s. 93–109; S. Pilarski, Polska Partia Socjalistyczna wobec Czechosłowacji w latach 1925–1933, 

„Dzieje Najnowsze” 2007, z. 1, s. 3–23; G. Wełpa, Kwestia zajęcia Śląska Cieszyńskiego przez Cze-

chów w ujęciu prasy konserwatywnej i socjalistycznej, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 

1997, nr 1–2, s. 139–143; G. Wałdoch, Stanowisko PPS wobec państwa czechosłowackiego w latach 

1918–1920, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 1993, nr 1, s. 45–54; J. Gruchała, Polskie 

stronnictwa polityczne wobec kwestii cieszyńskiej (1918–1920) [w:] Z najnowszych dziejów Śląska 

Cieszyńskiego, red. M. Wanatowicz, Katowice 1992, s. 9–28; tenże, PPS wobec kwestii cieszyńskiej 

w latach 1918–1920, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 1993, nr 1, s. 31–44. Z kolei stanowi-

sko ugrupowań czeskich scharakteryzowane zostało: tenże, Czeskie stronnictwa polityczne wobec 

konfliktu cieszyńskiego (1918–1920), „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 1996, nr 4, s. 463 

–485. Patrz też: Śląsk Cieszyński u zarania polskiej i czechosłowackiej niepodległości 1918–1920, 

red. K. Nowak, Cieszyn 1998; Zaolzie, „Zeszyty Historyczne” 1985, z. 74, s. 107–114. Stanowisko 

PPS wobec ČSR w latach 1918–1923 charakteryzuje: K. Więch, Polska Partia Socjalistyczna 1918 

–1921, Warszawa 1978; tenże, PPS w pierwszych latach parlamentaryzmu 1921–1923, Warszawa 

1987. Wydarzenia rozgrywające się jesienią 1918 r. na Spiszu i Orawie dokładnie przedstawia:  

E. Orlof, Polska działalność polityczna, dyplomatyczna i kulturalna w Słowacji w latach 1919–1937, 

Rzeszów 1984, s. 31–35; taż, Orawa i Spisz w stosunkach polsko-słowacko-czeskich w latach 1918 

–1920 [w:] Stosunki polsko-czesko-słowackie w latach 1918–1945, red. E. Orlof, Rzeszów 1992,  

s. 80. Spór o granicę na odcinku polsko-słowackim, argumenty obu stron, działania propagandowe 

przedstawia: M. Koźmiński, Polityka a świadomość narodowa na pograniczu polsko-słowackim po 

W 



Sebastian Pilarski 364 

sprawę mniejszości polskiej w ČSR – kwestia Polaków zamieszkujących terytorium 

ČSR stała się jedną z głównych przyczyn nieporozumień
3
. 

W Polsce często oskarżano władze ČSR o niechęć, czy nawet wrogość, jako 

przykłady podając m.in. postawę Pragi wobec zagadnienia ukraińskiego, istotnego 

ze względu na skład narodowościowy ludności zamieszkującej Małopolskę 

Wschodnią
4
. Zagadnienie to wiązało się również z odmiennym postrzeganiem miej-

sca Rosji, a później ZSRR w układzie sił w Europie Środkowo-Wschodniej. Zaszło-

ści historyczne, ale też wydarzenia współczesne sprawiły, że w Polsce bardzo nega-

tywnie oceniano dążenia Pragi do nawiązania współpracy z Moskwą. Co więcej, 

Pradze przypisywano rolę sowieckiego „konia trojańskiego”, który miał umożliwić 

powrót Rosji na arenę międzynarodową
5
. 

Ponadto błędem zarówno Pragi, jak i Warszawy była chęć skierowania nie-

bezpieczeństwa niemieckiego przeciw sąsiadowi i liczenie na rozwinięcie ekspansji 

w kierunku południowym (w Warszawie) lub wschodnim (w Pradze). W obydwu 

państwach myślano intensywniej o nawiązaniu bliskiej politycznej współpracy  

w momencie nasilenia się wielkomocarstwowych planów Berlina i głoszono pogląd, 

że Polacy są „wraz z narodem czechosłowackim warownią słowiańszczyzny na 

                                                                                                                         
pierwszej wojnie światowej, „Przegląd Historyczny” 1988, z. 2, s. 245–264. Szczegółowy opis grani-

cy i dokonane zmiany przedstawia: E. Piotrowska-Orlof, Granica polsko-czechosłowacka na jej 

słowackim odcinku w dwudziestoleciu międzywojennym, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Wyższej 

Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, Historia” 1980, z. 3, s. 187–204. 
3 Patrz: J. Chlebowczyk, Niektóre problemy mniejszości polskiej w Czechosłowacji w okresie mię-

dzywojennym, „Zaranie Śląskie” 1966, z. 4, s. 646–657; A. Essen, Problem polskiej mniejszości 

narodowej na Zaolziu w stosunkach polsko-czechosłowackich w latach 1926–1934, „Prace Komisji 

Środkowoeuropejskiej” 1993, t. 1, s. 63–77; J. Januszewska-Jurkiewicz, Zaolzie w polityce rządu  

i opinii społeczeństwa polskiego (1925–1937), Katowice 2001; F. Kulisiewicz, Polacy w Czechosło-

wacji. Zarys informacyjny, Poznań 1929; E. Kołodziej, Dzieje Polonii w zarysie: 1918–1939, War-

szawa 1991, s. 53–70, 293–323; D. Miszewski, Aktywność polityczna mniejszości polskiej w Czecho-

słowacji w latach 1920–1938, Toruń 2002; Polskie instytucje kulturalno-oświatowe i zawodowe na 

Śląsku Czechosłowackim i Morawach, „Sprawy Narodowościowe” 1929, nr 3/4, s. 533–535; Lud-

ność polska w Czechosłowacji, „Sprawy Narodowościowe” 1930, nr 5/6, s. 647–649; W. Sworakow-

ski, Polacy na Śląsku za Olzą, Warszawa 1937; S. Zahradnik, Przejawy życia organizacyjnego Pola-

ków w Czechosłowacji w latach 1920–1938, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 1981, nr 4,  

s. 545–559. 
4 Na temat genezy konfliktu polsko-czeskiego wokół Ukrainy patrz: T. Zahradniček, Jak vyhrát cizi 

válku. Ceši, Polaci a Ukrajinci 1914–1918, Praha 2000. Praga popierająca emigracyjny rząd Za-

chodnioukraińskiej Republiki Ludowej twierdziła, że pogwałcenie zasady etnograficznej stworzy nad 

wschodnią granicą RP groźne ognisko zapalne. Nie bez znaczenia dla ČSR pozostawało też zagad-

nienie galicyjskiej nafty. S.M. Nowinowski, Polsko-czechosłowackie stosunki dyplomatyczne pod-

czas wojny 1920 roku, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 1998, z. 62, s. 57–74, s. 65 

–66; K. Lewandowski, Sprawa ukraińska w polityce zagranicznej Czechosłowacji w latach 1918 

–1932, Wrocław i in., 1974. 
5 M.K. Kamiński, Czechosłowacja wobec wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku [w:] Wojna pol-

sko-sowiecka 1920 roku. Przebieg walki i tło międzynarodowe. Materiały sesji naukowej w Instytucie 

Historii PAN 1–2 października 1990, red. A. Koryn, s. 189. Patrz także: J. Gruchała, Czeskie stron-

nictwa polityczne wobec stosunków polsko-sowieckich  w pierwszych latach dwudziestolecia między-

wojennego, „Dzieje Najnowsze” 2003, 2003, z. 1, s. 49–68; Sąsiedzi wobec wojny 1920 roku. Wybór 

dokumentów, opr. J. Cisek, Londyn 1990. 
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zachodzie”
6
. Zbliżenie między Warszawą a Pragą stawało się widoczne w 1925 r.  

w trakcie pertraktacji nad paktem gwarancyjnym, w 1931 r. w trakcie dyskusji nad 

projektem niemiecko-austriackiej unii celnej i w 1933 r., podczas prac nad wysuwa-

nymi kolejno wersjami Paktu Czterech
7
. Niestety działaniom tym brakowało konse-

kwencji, a przy tym zbyt silna była obawa ministra Edvarda Beneša wplątania ČSR 

– poprzez związek z Polską – w konflikt z Niemcami. Wydaje się, że podpisanie  

w kwietniu 1925 r. szeregu umów dwustronnych stanowiło dla Beneša apogeum 

polsko-czechosłowackiej współpracy, której nie zamierzał nadawać charakteru ści-

słego współdziałania na arenie międzynarodowej
8
. 

Podstawowym założeniem polskiej i czechosłowackiej dyplomacji było opar-

cie się o Francję, jednak nie stało się ono przyczyną zacieśnienia więzów polsko-

czechosłowackich
9
. Jakkolwiek Paryż odgrywał na ogół pozytywną rolę w łagodze-

niu tarć pomiędzy Polską a ČSR (choć w Polsce często zarzucano Francuzom fawo-

ryzowanie Czechosłowacji w okresie sporów granicznych), można w działaniach 

polskiej i czechosłowackiej dyplomacji dostrzec dążenie do zapewnienia sobie mia-

na „pierwszego sojusznika” Francji. Negatywnie na stosunki Polski z ČSR wpływa-

ła osobista niechęć między Tomášem G. Masarykiem a marszałkiem Józefem Pił-

sudskim, czy też ministrem Józefem Beckiem a Benešem, choć bez wątpienia nie 

były to kluczowe czynniki przekreślające możliwość zbliżenia
10

. Pewne komplika-

cje w stosunkach dwustronnych wywołały przemiany w Polsce po przejęciu władzy 

piłsudczyków. Obok różnic już wcześniej istniejących, po 1926 r. podkreślano  

w Czechosłowacji różnice ustrojowe, przedstawiając Polskę jako państwo rządzone 

przez wojskową dyktaturę.  

                                                 
6 A. Černy, V. Dresler, Republika Czechosłowacka. Krótki zarys życia politycznego, ekonomicznego  

i kulturalnego, Poznań 1923, s. 57. 
7 Patrz: J. Kozeński, Próby zbliżenia polsko-czechosłowackiego w latach 1926–1931, „Przegląd 

Zachodni” 1964, nr 2, s. 310–327; tenże, Rokowania polsko-czechosłowackie na tle niebezpieczeń-

stwa niemieckiego w latach 1932–1933, „Przegląd Zachodni” 1962, nr 2, s. 253–275. 
8 S.M. Nowinowski, Wizyta Eduarda Beneša w Warszawie (20–23 IV 1925 r.), „Acta Universitatis 

Lodziensis. Folia Historica” 1995, z. 54, s. 63–81. 
9 Założenia polityki zagranicznej ČSR omawiają: Z. Sladek, Pozycja międzynarodowa, koncepcje 

polityki zagranicznej i dyplomacja państw Europy środkowej i południowo-wschodniej w okresie 

międzywojennym, Warszawa 1981. Patrz też: A. Essen, Polska a Mała Ententa 1920–1934, Warsza-

wa – Kraków 1992. O braku możliwości realnej współpracy między II RP a ČSR, pomimo wysiłków 

podejmowanych przez Francję, pisał m.in. w 1926 r. w memoriale pt. Uwagi o stanie armji gen.  

W. Sikorski, patrz: J. Ciałowicz, Polsko-francuski sojusz wojskowy 1921–1939, Warszawa 1971,  

s. 127; P.S. Wandycz, The Twilight of French Eastern Alliences 1926–1936. French-Czechoslovak 

-Polish Relations from Locarno to the Remilitarisation of the Rhineland, Princeton 1988. 
10 Zdaniem A. Essena: „Krytyka ČSR w polskiej prasie i dokumentach dyplomatycznych (raportach, 

notatkach pro memoriach itd.) ma... przeważnie charakter odpersonalizowany. Dotyczyła ona polity-

ki czechosłowackiej... w mniejszym zaś stopniu osób kierujących polityką Czechosłowacji”. Tenże, 

Edvard Beneš z perspektywy Warszawy w latach 20. i 30., „Dzieje Najnowsze” 2000, z. 3, s. 79. 

Pogląd o „patologicznej” niechęci Becka do Beneša odrzuca A.M. Cienciała: „Beck disliked Beneš 

and had no faith in Czechoslovak survival without French aid – a belief which Beneš himself fully 

shared”; A.M. Cienciała, Polish foreign policy, 1926 – 1939. „Equilibrium”: stereotype and reality, 

„The Polish Review” 1975, nr 1, s. 47. 



Sebastian Pilarski 366 

Przewrót majowy doprowadził do swego rodzaju dwutorowości w polskiej 

polityce zagranicznej, gdyż to Belweder stał się właściwą siedzibą kierownictwa 

polskiej dyplomacji. Różnica koncepcji i metod działania Piłsudskiego i ministra 

Augusta Zaleskiego była dostrzegana przez posła ČSR w Warszawie Václava Gir-

sę
11

, który zwrócił uwagę na pewne pozytywne zmiany w nastawieniu marszałka do 

państwa Czechów i Słowaków. 

Tendencja do ustanowienia przyjacielskich stosunków z ČSR osłabła wraz  

z objęciem teki ministra spraw zagranicznych przez Becka, choć w 1933 r. planował 

on nawet swą podróż do Pragi. Chwiejność Beneša w sprawie Paktu Czterech osta-

tecznie zniechęciła szefa polskiej dyplomacji do szukania porozumienia z Czecho-

słowacją, tym bardziej, że pojawiła się szansa na unormowanie stosunków z Niem-

cami. Bez wątpienia do utrzymywania się wzajemnej niechęci przyczyniła się dzia-

łalność posłów Wacława Grzybowskiego w Pradze
12

 i wspomnianego powyżej 

Girsy, niepodejmujących w zasadzie żadnych konstruktywnych wysiłków zmierza-

jących do zmniejszenia politycznego dystansu między Warszawą a Pragą. 

Pozytywnie rozwijała się współpraca wojskowa, choć ze względów politycz-

nych nie została ona sfinalizowana układem ustanawiającym sojusz polsko-

czechosłowacki
13

. Nie do końca wykorzystywano możliwości kooperacji na polu 

gospodarczym, a obiektywną trudnością był kryzys ogarniający całą światową go-

spodarkę. Niemniej jednak stale rozważano pomysł skierowania czechosłowackiego 

importu i eksportu przez port w Gdyni
14

. 

Zwraca uwagę fakt, iż do końca 1933 r. strona polska nie wykorzystywała 

kwestii słowackiej
15

 i położenia mniejszości polskiej zamieszkującej Czechosłowa-

                                                 
11 Znany z niechętnego stosunku do piłsudczyków Girsa pełnił funkcję posła w Warszawie w latach 

1927–1935; S.M. Nowinowski, Ministerium Augusta Zaleskiego (1926–1932) w ocenie dyplomacji 

ČSR, „Dzieje Najnowsze” 2004, z. 2, s. 49–72; P.S. Wandycz, Z Piłsudskim i Sikorskim. August 

Zaleski minister spraw zagranicznych w latach 1926–1932 i 1939–1941, Warszawa 1999. 
12 Pełnił funkcję posła w Pradze w latach 1927–1935. 
13 Patrz: W. Balcerak, Sprawa polsko-czechosłowackiego sojuszu wojskowego w latach 1921–1927, 

„Studia z Dziejów ZSRR i Europy Środkowej” 1967, t. 3, s. 207–226; H. Bułhak, Z dziejów stosun-

ków wojskowych polsko-czechosłowackich w latach 1921–1927, „Studia z Dziejów ZSRR i Europy 

Środkowej” 1969, t. 5, s. 115–145; tenże, Z dziejów stosunków wojskowych polsko-czechosłowackich 

w latach 1927–1936, „Studia z Dziejów ZSRR i Europy Środkowej” 1975, t. 11, s. 97–150. Wśród 

zwolenników polsko-czechosłowackiej współpracy wojskowej J. Krasuski wymienia generałów:  

K. Sosnkowskiego, S. Szeptyckiego, W. Sikorskiego i S. Hallera; patrz: J. Krasuski, Stosunki polsko 

-niemieckie 1919–1932, wyd. 2 zmienione, Poznań 1975. 
14 Polsko-czechosłowacką współpracę gospodarczą zwięźle omawiają: M. Leczyk, Polsko 

-czechosłowackie stosunki gospodarcze (1921–1939), „Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Gospodar-

ki Krajowej w Kutnie” 2003, 2003, nr 5, s. 5–27; J. Langner, Polsko-czechosłowacka współpraca na 

terenach pogranicza w latach 1918–1939, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 1968, nr 1,  

s. 68–74. 
15 Nieporozumienia czesko-słowackie przedstawiają: H. Batowski, Unja czecho-słowacka, Warszawa 

1931; „Sprawy Obce” 1929, z. 5, s. 91–125; J. Tomaszewski, Czechosłowacja, Warszawa 1997; T.V. 

Gromada, Pilsudski and the Slovak autonomists, „Slavic Review” 1969, vol. 28, nr 3, s. 445–462;  

E. Orlof, Stosunek Polski i Węgier do słowackiego ruchu separatystycznego w dwudziestoleciu mię-

dzywojennym, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Historia” 1991, nr 2, 

s. 95–109; taż, Stosunki polsko-słowackie w latach 1919–1937, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny 
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cję jako narzędzia presji na to państwo. Z uwagą analizowano obydwa zagadnienia, 

lecz dopiero od 1934 r. stały się one orężem w politycznej rozgrywce z Pragą. 

Analiza publicystyki socjalistycznej i wystąpień polityków tego obozu sprzed 

1934 r. skłania do następującej refleksji. Zmiana stanowiska wobec Czechosłowacji, 

dokonana w 1928 r. miała zasadniczy charakter. Od momentu powrotu Rzeczypo-

spolitej na polityczną mapę Europy Republikę Czechosłowacką oceniano jako poli-

tycznego przeciwnika Polski, a PPS – podkreślająca polskość całego Śląska Cie-

szyńskiego – pozostawała pod wyraźnym wpływem koncepcji politycznych Józefa 

Piłsudskiego. Niechętnie odnoszono się nie tylko do samej Republiki, ale i osób 

odpowiedzialnych za prowadzoną przez nią politykę zagraniczną, zwłaszcza do 

Beneša, nazywanego „politycznym komiwojażerem” i uznawanego za trudnego 

przeciwnika, działającego na szkodę polskich interesów politycznych. Według 

przedstawicieli polskiego ruchu socjalistycznego ČSR była konkurentem Rzeczypo-

spolitej w walce o względy Francji i prymat wśród mniejszych państw Europy 

Środkowo-Wschodniej, a czechosłowackim dyplomatom zarzucano dążenie do 

występowania w roli pośrednika między Paryżem a Moskwą. 

W sposób zasadniczy krytykowano polityków narodowej demokracji uważa-

jących Czechosłowację za wartościowego partnera politycznego w wysiłkach na 

rzecz stabilizowania sytuacji w Europie. Pomimo dość pozytywnego odbioru wizyty 

Beneša w kwietniu 1925 r. i podpisanych wówczas umów PPS była przeciwna wej-

ściu Polski do Małej Ententy i nie dostrzegała zagrożeń wynikających z ewentual-

nego Anschlussu. Sprzeciw wobec tego ostatniego oceniano jako niekorzystny ze 

względu na groźbę pogorszenia relacji z Berlinem. Nie wierzono również w możli-

wość prowadzenia przez Polskę i ČSR wspólnej polityki wobec Niemiec i Związku 

Sowieckiego. Co ciekawe, PPS w odróżnieniu od innych stronnictw nie obawiała się 

skutków traktatów zawartych w Locarno, nie przejawiała także większego zaintere-

sowania projektem polsko-czechosłowackiej unii celnej, propagowanego przez posła 

Jana Dębskiego z Polskiego Stronnictwa Ludowego „Piast” na przeł. 1925 i 1926 r.
16

. 

Od 1928 r. można dostrzec zasadnicze przewartościowanie stosunku do Re-

publiki Czechosłowackiej. Wiązało się to z przejściem PPS do opozycji i wzmożo-

nej krytyki metod działania obozu rządowego tak w polityce wewnętrznej, jak i na 

polu międzynarodowym. W tym okresie ČSR była przedstawiana jako oaza i wzór 

demokracji, a negatywne doświadczenia wynikające z sytuacji PPS w Polsce przy-

czyniały się bez wątpienia do idealizowania południowego sąsiada. Wzrastająca 

niechęć do Piłsudskiego doprowadziła do odrzucenia jego koncepcji polityki zagra-

nicznej, co skutkowało przede wszystkim zmianą nastawienia do Budapesztu, a tym 

samym i do Pragi. Osobę prezydenta Masaryka traktowano jako wzór cnót demo-

kratycznych i przeciwieństwo Piłsudskiego, odrzucającego system demokratyczny  

i jakoby ulegającego pokusie rządów autorytarnych. Warto podkreślić, że PPS nie 

                                                                                                                         
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie, Historia” 1978, z. 2, 1978, s. 117–136; A. Szklarska-

Lohmannowa, Polska wobec sprawy słowackiej w latach 1919–1921, „Studia z Najnowszych Dzie-

jów Powszechnych” 1963, t. 5, s. 29. 
16 S. Pilarski, Zarys stosunków polsko-czechosłowackich 1918–1933, Toruń 2008, s. 168–169. 
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zweryfikowała swego stanowiska w kwestii Anschlussu, podkreślając nadal korzyści 

dla Polski wynikające z jego ewentualnego przeprowadzenia. 

W latach 30. coraz częściej pisano o zagrożeniu ze strony Niemiec, zwłaszcza 

po dojściu w tym kraju do władzy nazistów. Przesłanki ideologiczne i spodziewana 

konfrontacja systemów demokratycznych i totalitarnych miały tutaj niebagatelne 

znaczenie i skłaniały do uznania Czechosłowacji za wartościowego partnera w wal-

ce o bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej. 

Ewolucję stanowiska socjalistów wobec I Republiki można dokładnie prze-

śledzić na podstawie zagadnienia polskiej mniejszości w ČSR. O ile np. w poł. lat 

20. pisano o nim bez unikania ostrych, kategorycznych sformułowań, o tyle w latach 

następnych kwestię tę poruszano w sposób bardziej ostrożny i wyważony. Nie 

oznaczało to wszakże przemilczania problemów, z jakimi borykała się mniejszość 

polska, zwłaszcza sprawy nieprzyznawania obywatelstwa, a przy każdej okazji 

zwracano uwagę na lojalność Polaków w stosunku do władz Republiki. 

Z dużą rezerwą w nielicznych artykułach poruszano kwestię ukraińskiej ak-

tywności w Czechosłowacji i problem Słowacji, gdyż PPS nigdy nie wykorzystywała 

zagadnień narodowościowych jako pretekstu do zaatakowania południowego sąsiada. 

W 1934 r. jeszcze bardziej widoczne niż w minionych latach stało się rozej-

ście programu polityki zagranicznej socjalistów z koncepcjami realizowanymi przez 

ministra Becka. Uznali oni, iż polsko-niemiecka Deklaracja o niestosowaniu prze-

mocy w stosunkach wzajemnych (z 26 stycznia tego roku), została zdecydowanie 

negatywnie odebrana w krajach Małej Ententy, obawiających się wsparcia rewizjo-

nistycznych planów Berlina przez Warszawę. 

O pojawiających się wątpliwościach związanych z porozumieniem zawartym 

z Rzeszą mówił na forum Sejmu poseł Kazimierz Czapiński, który stwierdził, iż 

„nie jest żadną tajemnicą, że delikatny pan Benesz oświadczył, że wprawdzie Niem-

cy proponują wszystkim pakt nieagresji, ale Czechosłowacja z tej propozycji nie 

skorzystała”. Układ polsko-niemiecki miał zostać przyjęty z zadowoleniem wyłącz-

nie na Węgrzech, gdzie liczono na zmianę stosunku władz Rzeczypospolitej do 

Małej Ententy
17

. Zdaniem Janusza Farysia stanowisko PPS wobec Niemiec było 

wynikiem przekonania o nieakceptowaniu przez Berlin zasad pokojowego współży-

cia z Rzecząpospolitą
18

.  

Podobne wątpliwości Czapiński sformułował na łamach „Robotnika”, oma-

wiając działania dyplomatyczne podejmowane przez Becka w styczniu i lutym 1934 r. 

Jego zdaniem Polska zawierając porozumienie z Niemcami, „zabrnęła w gąszcz 

poważnych wątpliwości i nieporozumień”, w wyniku których „Czechosłowacja się 

zniechęca [do dialogu politycznego z RP – S.P.]”. Wnioski takie działacz PPS wy-

ciągał na podstawie analizy czechosłowackiej prasy uznającej Deklarację z 26 

stycznia za sukces Hitlera, który przełamał ostatecznie izolację Niemiec na arenie 

                                                 
17 Sprawozdanie stenograficzne ze 111. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 6 lutego 1934 r.,  

ł. CXI/66. Vide: „Sanacyjna” polityka zagraniczna. Mowa sejmowa tow. Kazimierza Czapińskiego, 

„Robotnik” 1934, nr 54, s. 3. 
18 J. Faryś, Koncepcje polskiej polityki zagranicznej 1918–1939, Warszawa 1981, s. 282. 
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międzynarodowej. Czapiński po raz wtóry zwracał uwagę na zadowolenie Budapesz-

tu, gdzie „niektóre głosy... idą tak daleko, iż przewidują możliwość uzyskania popar-

cia polskiego w węgierskiej akcji rewizjonistycznej przeciwko Czechosłowacji”
19

.  

Organ partii zwracał uwagę na wzrost ekspansjonistycznych dążeń Berlina,  

w wyniku których:  
 

Po zwycięstwie Hitlera w Niemczech Czechosłowacja jest bezpośrednio silniej za-

grożona przez postępujący faszyzm, niż każdy inny kraj. I skoro dzięki sfaszyzowa-

niu Austrji jeszcze jeden sąsiad włącza się do bojowego frontu faszyzmu to sprawa 

obrony staje się dla Czechosłowacji trudniejsza niż dla wszystkich innych krajów  

w Europie.  
 

Położenie strategiczne i geopolityczne ČSR było niezwykle skomplikowane 

ze względu na długą granicę z Niemcami i Węgrami, które „w sojuszu z Włocha-

mi już od końca ostatniej wojny są czemś w rodzaju wroga dziedzicznego Cze-

chosłowacji”. 

Interesująco brzmiał fragment mówiący o graniczeniu ČSR „z Polską Pił-

sudskiego, z którą stosunki nigdy nie były zbyt przyjazne i która w ostatnich mie-

siącach stała się niepewna”. W ten sposób „Robotnik” odciął się od koncepcji poli-

tycznych sanacji. Według publicysty dziennika dla Pragi w jednakowym stopniu 

niebezpieczny był Anschluss, jak i zbliżenie austriacko-włoskie mogące doprowa-

dzić do odrodzenia Austro-Węgier. Rozwiązanie takie postawiłoby dalsze istnienie 

Czechosłowacji pod poważnym znakiem zapytania, tak więc tylko istnienie niepod-

ległej Republiki Austriackiej było dla ČSR realną gwarancją bezpieczeństwa
20

. 

Na temat rozpoczętej przez prasę oficjalną kampanii prasowej wymierzonej 

w Czechosłowację pisał w „Robotniku” Jan Maurycy Borski stwierdzający, iż 

„przeniosła się ona już na ulice i przed poselstwem Czechosłowackiem w War-

szawie odbyła się manifestacja z wybiciem szyb”
21

. Autor artykułu stawiał reto-

ryczne pytanie: „Dlaczego akurat teraz Czesi poczuli silniejszy przypływ nienawi-

ści do Polaków i dają ujście temu uczuciu?”. Borski godził się z poglądem uznają-

cym decyzję o podziale Śląska Cieszyńskiego za krzywdzącą dla Polski, ale jed-

nocześnie zastrzegał, że „przeciętny obywatel polski... wie, że w demokratycznej 

Czechosłowacji dzieje się Polakom bądź co bądź lepiej, niż np. w hitlerowskich 

Niemczech”. Zdziwienie Borskiego budziło milczenie władz Rzeczypospolitej  

w sprawie mniejszości polskiej w poprzednich latach, skoro utrzymywano, że jej 

złe położenie nie ulegało zmianie od początków istnienia niepodległego państwa 

Czechów i Słowaków. W zaistniałej sytuacji należało:  
 

zażądać wyjaśnienia od rządu Czechosłowacji, a nie pisać o »prowokacyjnych me-

todach« władz czeskich, nie poniżać ciężaru gatunkowego Czechosłowacji w polity-

                                                 
19 K. Czapiński, Po exposé min. Becka. Pakt z Niemcami i podróż min. Becka do Moskwy, „Robot-

nik” 1934, nr 65, s. 2. 
20 Czechosłowacja a faszystowska Austrja, „Robotnik” 1934, nr 89, s. 3. 
21 Autor miał tu na myśli incydent z 19 marca 1934 r., kiedy to uczestnicy demonstracji zorganizo-

wanej przez młodzież akademicką obrzucili kamieniami gmach poselstwa Czechosłowacji przy  

ul. Koszykowej; Demonstracje przed poselstwem czeskiem w Warszawie, „IKC” 1934, nr 79, s. 4. 
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ce międzynarodowej i nie grozić Czechosłowacji zmianą polityki Polski w stosunku  

do niej.  
 

Zwyczaje przyjęte w dyplomacji nakazywały występowanie za pośrednic-

twem not i poselstw, a nie prasy, która:  
 

spór niewiadomo gdzie powstały i przez kogo zainspirowany, rozdmuchuje do po-

twornych granic, szczuje i grozi, jednem słowem – zamiast łagodzić sytuację i po-

móc do jej rozładowania, wprowadza zamęt i wzburzenie.  
 

Według Borskiego znajdująca się w trudnym położeniu politycznym Czecho-

słowacja nie miała żadnych powodów, by dążyć do pogorszenia stosunków z Pol-

ską, gdyż zwiększało to dodatkowo poczucie „osaczenia przez faszyzm”. Podsu-

mowując swe rozważania, publicysta stawiał pytania i żądał odpowiedzi: 
 

Skąd bierze się ten nagły spór? Czyje to intrygi? Opinja publiczna w Polsce chcia-

łaby wiedzieć, czemu prasa »sanacyjna« pomaga kreciej robocie hitlerowców i in-

nych faszystów przeciw Czechosłowacji? Czemu idzie na rękę wrogom sojusz-

niczki Francji, sprzymierzonej z Polską i zdecydowanym wrogom  

pokoju?!22.  
 

W podobnym tonie wypowiadał się na łamach „Robotnika” Mieczysław 

Niedziałkowski utrzymujący, że prawdziwą przyczyną ataków na I Republikę nie 

było wcale położenie ludności polskiej w tym kraju. Niedziałkowski przekonywał:  
 

Naturalnie, jest wiele braków i krzywd. Idealnej polityki wobec mniejszości naro-

dowych niema dziś jeszcze w żadnem państwie świata. Ale tu nie o to chodzi. Prasa 

»sanacyjna« nie upomina się o braki i krzywdy, jeno prowadzi systematyczną kam-

panję, sztuczną, przesadną, wyolbrzymiającą poszczególne zdarzenia konkretne.  
 

Jeden z najwybitniejszych polskich działaczy socjalistycznych pisał:  
 

Ta sztuczna, przesadna i złośliwa kampania, zestawiona z flirtem berlińskim  

i z przedziwną obojętnością wiedeńską [wobec walki socjalistów z rządem Engel-

berta Dolfussa i zamykaniem polskich stowarzyszeń robotniczych w Wiedniu  

– S.P.] musi uderzać każdego człowieka, jeżeli nie jest ona wierutnym głupstwem, 

to jest wpychaniem Polski na tę drogę państwowej polityki zagranicznej, po której 

to drodze polski ruch socjalistyczny nie pójdzie za żadną cenę23. 
 

Nie godzono się również z treścią publikacji przedstawiających w złym 

świetle stan polskiej oświaty na Śląsku Zaolziańskim. Zdaniem „Robotnika” sytu-

acja polskiego szkolnictwa wyglądała tam lepiej niż w innych państwach, a dowo-

dem były statystyki mówiące o uczęszczaniu w ČSR do szkół z polskim językiem 

wykładowym ponad 50% dzieci objętych obowiązkiem oświatowym, podczas gdy  

w Niemczech („nasz świeżo upieczony przyjaciel”) z prawa tego korzystało zale-

dwie 5,17% osób. 

Nieustannie krytykowano prasę sanacyjną, przede wszystkim krakowski 

„Ilustrowany Kurier Codzienny”, legitymizujący niejako kierunek działań podej-

mowanych przy Wierzbowej. Publicysta „Robotnika”, bagatelizując tekst z kra-

                                                 
22 J.M. Borski, Komu to potrzebne?, „Robotnik” 1934, nr 113, s. 1. 
23 M. Niedziałkowski, Kampanja przeciwko Czechosłowacji, „Robotnik” 1934, nr 115, s. 2. 



Polska Partia Socjalistyczna wobec wzrostu napięcia… 371 

kowskiego „Naprzodu”, pisał: „Artykulik byłby tylko obrzydliwy i bezczelny, 

gdyby nie był oprócz tego – rozpaczliwie głupi. »Polemizować« z tą elukubracją, 

naturalnie, nie będziemy; zwrócimy za to uwagę, że byłoby doprawdy lepiej, gdy-

by »IKC« poprzestał już na kojarzeniu »małżeństw« i dał raz na zawsze spokój 

sprawom polityki zagranicznej”
24

.  

Antyczechosłowacka kampania prasy rządowej pozostawała w rażącej 

sprzeczności z lansowaną przez dyplomację polską na forum Ligi Narodów ideą 

„rozbrojenia moralnego”. Potępiano publikacje „Kuriera Porannego” przytaczają-

cego artykuły prasy wiedeńskiej i budapesztańskiej, a więc „z dwóch krajów fa-

szystowskich, mających swoje porachunki z Czechosłowacją i korzystających  

z zatargu polsko-czeskiego dla rozdmuchania, pogłębienia i wyzyskania do wła-

snych celów politycznych”. Krótkowzroczność polskich pism prorządowych miała 

sprawić, iż idą one „na lep tych gadzinówek faszystowskich i łączy się z niemi  

w jeden chór antyczeski”
25

.  

Pisma socjalistyczne ze zrozumieniem przyjęły rezolucję praskiego oddzia-

łu Polsko-Czechosłowackiego Porozumienia Prasowego, w której pisano o „bole-

snym zdziwieniu” po kolejnych publikacjach „IKC”, „Gazety Polskiej” i „Kuriera 

Porannego”
26

. Z satysfakcją informowano o walce władz Republiki ze zwolenni-

kami faszyzmu, czego potwierdzeniem było skazanie gen. Rudolfa Gajdy
27

.  

„Tydzień Robotnika” podkreślał głęboki demokratyzm ustroju państwowe-

go I Republiki, z którego korzystała także emigracja polityczna z krajów sąsiadu-

jących z Czechosłowacją – pomoc udzielona przybyszom z innych państw miała 

być zasadniczym powodem wrogości, z jaką traktowano ČSR m.in. w Niemczech 

i Polsce. Państwa o ustroju autorytarnym i totalitarnym z niechęcią przyjmowały 

działania T.G. Masaryka, który „nie reklamuje się ani jako wódz, ani też nie urzą-

dza krzyku koło swojej osoby, szanując konstytucję i pozostając wiernym urzą-

dzeniom demokratycznym”.  

Tygodnik ostro skrytykował kroki podejmowane przez kierownictwo pol-

skiej dyplomacji w stosunku do Republiki Czechosłowackiej, pisząc:  
 

Jak Hitler wyśpiewuje o marszu na Polskę, a w państwie swem stosuje najdziksze 

represje wobec Polaków – o tem się nie mówi. Tylko Czesi nas gnębią. Wypędza się 

więc czeskich obywateli, wygłasza się mowy i mówki, pisze się antyczeskie artykuły.  
 

Powodów rozpętania nagonki prasowej pod adresem Pragi publicysta 

„Tygodnia Robotnika” szukał w sytuacji politycznej panującej w Polsce, albo-

wiem „rządzący rzucają iskry nienawiści narodowej, by pokryć swe bankructwo 

i odwrócić oczy ludności od spraw wewnętrznych”. Przewidywał, że świadoma 

                                                 
24 Na marginesie kampanji „sanacyjnej” przeciw Czechosłowacji, „Robotnik” 1934, nr 121, s. 2.  
25 J.M. Borski, Co się stało z rozbrojeniem moralnem, „Robotnik” 1934, nr 120, s. 1. 
26 Czesi o kampanji antyczeskiej, „Robotnik” 1934, s. 2. 
27 (PAT), Faszystów w Czechosłowacji nie głaszczą po główce, „Robotnik” 1934, nr 123, s. 4. 
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politycznie część polskiego społeczeństwa nigdy nie ulegnie niczym nieuzasad-

nionej histerii
28

.  

„Robotnik” informował swych czytelników o wspólnej inicjatywie polskich  

i czeskich socjalistów skutkującej utworzeniem „zgodnie ze stanowiskiem socjali-

stycznem... wspólnego frontu przeciwko podszczuwaniom szowinistycznym z obu 

stron”. Podczas manifestacji zorganizowanych w Trzyńcu i Jabłonkowie socjaliści 

zobowiązali się do udzielenia pomocy polskiej mniejszości żyjącej w Czechosło-

wacji i potępili dążenia do ograniczenia jej praw narodowych. Gazeta przytaczała 

także rezolucje przyjęte w Karwinie przez Polską Socjalistyczną Partię Robotniczą 

przeciwko kampanii „ze strony niektórych jednostek z obozu polskich przyjaciół 

faszyzmu”. Po raz kolejny ostrej krytyce poddano zwłaszcza publikacje krakow-

skiego „IKC”
29

. 

Popularnego „Kurjerka” potępił również sam „Robotnik”, uznając za ab-

surdalne zarzuty półurzędówki na temat rzekomego działania organu PPS w zgo-

dzie z interesem „kapitalistów czeskich na Śląsku”. Zdaniem publicysty socjali-

stycznego dziennika:  
 

Teraz »IKC« szczuje z zapałem na Czechosłowację; szczuł swego czasu na »Enten-

tę«, na Sowiety, wszystko – według konjunktury. Praktyczny wynik obecny jest ta-

ki, że Polska Socjalistyczna Partia Robotnicza w Czechosłowacji uważała za po-

trzebne zastrzec się w sposób najbardziej stanowczy przeciwko »pomagierom« typu 

»IKC«, szkodzącym niepoczytalnie i zapamiętale akcji w obronie polskiej mniejszo-

ści na Śląsku czeskim30. 
 

Wiosną 1934 r. prasa socjalistyczna analizowała przyczyny polsko-

czechosłowackich napięć, przybierających niemalże chroniczny charakter. Jak 

zauważał „Robotnik” spór „podsycany i zaogniany z całą konsekwencją przez 

naszą prasę »sanacyjną« i przez czeskie pisma narodowodemokratyczne, nabiera 

stopniowo cech jakiejś nieprawdopodobnej groteski”. Negatywne wrażenie z po-

wodu prowadzonych „na całym froncie” ataków pogłębiały osnute tajemnicą dzia-

łania „bonzów z MSZ” nieinformujących opinii publicznej o podejmowanych 

przez siebie krokach. Według publicysty dziennika kampania „montowana jest  

w sposób tak niezdarnie wulgarny, że dziecko wykryje bez trudu sprężyny monta-

żu”. Jej celem nie była z pewnością poprawa położenia mniejszości polskiej, tak 

więc „manewry wiosenne” prasy rządowej stanowiły problem „osobny, odrębny, 

wymagający ze strony polskiej opinii publicznej dużej czujności”
31

. 

W wyważony sposób wypowiadała się senator Dorota Kłuszyńska, znana 

dotąd z kategorycznych wypowiedzi na temat genezy nieporozumień między Pol-

ską a Czechosłowacją. Nawiązując do swych wcześniejszych publikacji, uznała 

zajęcie Śląska Cieszyńskiego przez wojska czechosłowackie w styczniu 1919 r. za 

                                                 
28 Rząd polski spieszy z pomocą międzynarodowemu faszyzmowi, atakującemu Czechosłowację, 

„Tydzień Robotnika” (dalej: „TR”) 1934, nr 13, s. 2. 
29 Wspólna akcja polskich i czeskich robotników przeciw jątrzeniom szowinistycznym, „Robotnik” 1934, 

nr 130, s. 4; Ostrzeżenie. Ostre uchwały PSPR w Czechosłowacji, „Robotnik” 1934, nr 135, s. 4. 
30 Po łapach. „IKC” przekroczył granice, „Robotnik” 1934, nr 133, s. 1. 
31 Polska i Czechosłowacja, „Robotnik” 1934, nr 137, s. 2. 
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„kamień węgielny nienawiści” utrudniający porozumienie obu państw. Biorąc pod 

uwagę skomplikowany skład narodowościowy I Republiki, pisała: „Wielką dozę 

mądrości politycznej muszą posiadać mężowie, sterujący nawą takiego państwa, 

żeby je utrzymać przy życiu”. Dzięki ogromnym zasługom Masaryka i Beneša 

ČSR „jest dziś jak wyspa, otoczona burzliwemi falami morza faszystowskiego”, 

choć był w niej „kwiatkiem trującym” czeski szowinizm. Kłuszyńska zwracała 

uwagę na protesty nawet najbardziej skłonnej do ugody części polskiej społeczno-

ści na Zaolziu, co dobitnie świadczyło o zasadności jej postulatów. Tylko silne 

uświadomienie narodowe i etyka uchroniły polską mniejszość od poddania się 

„akcji czechizacyjnej” paradoksalnie prowadzonej w państwie znanym z przywią-

zania do reguł demokracji. Względna słabość Czechosłowacji na arenie europej-

skiej sprawiała, że: „Temu »nieprzyjemnemu« sąsiadowi można pokazać pięść. 

Nienawiść zaślepia zdrowy rozum i instynkt samozachowawczy, ostrzegający 

przed niebezpieczeństwem”. „Pozycją wypadową” do ataków na ČSR była  

15. rocznica najazdu, w wyniku czego miały zostać zniweczone wysiłki socjali-

stów polskich i czeskich pracujących przez dziesięć lat nad porozumieniem pol-

sko-czechosłowackim. W związku z tym senator Kłuszyńska oświadczyła:  
 

Ludność polska i czeska pod przewodnictwem socjalistów, wypowiada się zgodnie 

na masowych zgromadzeniach, przeciwko tej szkodliwej i niebezpiecznej robocie, 

przeciwko dolewaniu oliwy do ognia, bo ofiarami będą tylko robotnicy.  
 

Wielka odpowiedzialność miała spoczywać na barkach rządu Republiki, 

mogącego powstrzymać działania nacjonalistów na Zaolziu, ponieważ odpowied-

nie traktowanie Polaków leżało w interesie Pragi
32

. 

14 kwietnia 1934 r. poseł Herman Lieberman opublikował w biuletynie 

prasowym Międzynarodówki Socjalistycznej artykuł pt. „Niebezpieczna polityka 

zagraniczna Piłsudskiego”, w którym skrytykował zawartą z Niemcami Deklara-

cję o niestosowaniu przemocy i kampanię prasową przeciw ČSR. Lieberman łą-

czył obydwa wydarzenia, snując przypuszczenia, czy poza tekstem Deklaracji  
 

kryją się konkretne i tajne porozumienia, które dają dyktatorowi Niemiec względnie 

Polski szeroko zakrojoną wolność działania w stosunku do Austrii, Litwy i Czecho-

słowacji33.  
 

Prasa socjalistyczna negatywnie odebrała decyzję MSZ o niewydaniu pasz-

portów polskim piłkarzom mającym rozegrać z reprezentacją Czechosłowacji 

mecz w eliminacjach do mistrzostw świata. Zdaniem „Robotnika” był to przypa-

dek bezprecedensowy, ponieważ kontakty sportowe z I Republiką utrzymywały 

Węgry, Włochy i Niemcy, a więc państwa odnoszące się do niej niechętnie lub 

wrogo. Sprawa miała „wyraźne oblicze polityczne i wykracza poza granice rubry-

ki sportowej”. Jak pisał organ PPS:  

                                                 
32 D. Kłuszyńska, Przekleństwa złego czynu, „Robotnik” 1934, nr 142, s. 1.  
33 A. Leinwand, Poseł Herman Lieberman, Kraków – Wrocław 1983, s. 196; tenże, Poglądy i kon-

cepcje polityczne Hermana Liebermana [w:] Polska myśl polityczna XIX i XX wieku, t. 2: Twórcy 

polskiej myśli politycznej, red. H. Zieliński, Wrocław 1978, s. 179–216. 
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W Czechosłowacji krok naszego MSZ wywołał prawdziwą burzę. Dopiero ten fakt 

zwrócił uwagę szerokich mas społeczeństwa czeskiego na tak dalece rosnące naprę-

żenie stosunków polsko-czeskich.... Uniemożliwienie wyjazdu polskiej drużyny pił-

karskiej potraktowano jako »obrazę narodu czeskiego«”. Komentarz taki pojawił się  

w większości czechosłowackich pism34.  
 

„Robotnik” polemizował z prasą urzędową nasilającą systematycznie ataki 

na Czechosłowację, zarzucając jej hipokryzję i nieuzasadnioną krytykę polityki 

narodowościowej prowadzonej przez władze Republiki. 

„Robotnik” oskarżył Polską Agencję Telegraficzną o stosowanie przekła-

mań i manipulacji. Przykładem był oficjalny komunikat PAT omawiający parla-

mentarne wystąpienie posła Emanuela Chobota. Agencja z tekstu przemówienia 

usunęła fragment mówiący o dążeniu polskiego społeczeństwa do porozumienia  

z ČSR ponieważ stwierdzenie to podważało sens prowadzonej od tygodni praso-

wej wojny z południowym sąsiadem
35

. Pismo z nadzieją przyjmowało wszystkie 

pogłoski o zapowiadanej poprawie stosunków polsko-czechosłowackich, jednakże 

informacje te okazały się być niepotwierdzonymi
36

.  

Porozumienie Polski i ČSR było konieczne dla zwiększenia bezpieczeństwa  

i wzmocnienia pozycji międzynarodowej obu państw. Według Kazimierza Cza-

pińskiego, piszącego o trudnej sytuacji Polaków mieszkających w Czechosłowacji:  
 

Braki i błędy powinny być oczywiście wyrównane, ale współdziałanie Polski  

z demokracją czeską jest nakazem momentu politycznego. Masaryk ze swej strony 

rozumie to dobrze. Hitler – jest poważnem »memento« i dla Czechów i dla Polski37.  
 

Ewentualnego zbliżenia obu państw nie ułatwił incydent związany z opu-

blikowaniem przez „Právo lidu” krytycznego artykułu poświęconego zamordowa-

nemu przez ukraińskich nacjonalistów ministrowi Bronisławowi Pierackiemu
38

. 

„Robotnik” z wyrozumiałością przyjmował wyjaśnienia gazety broniącej prawa 

do swobodnego wyrażania myśli oraz negatywnie oceniającej wytworzoną przez 

polską prasę „atmosferę zamachów”. Potępił decyzję podjętą przez Wydział Wy-

konawczy Związku Dziennikarzy Rzeczypospolitej o zawieszeniu tzw. porozu-

                                                 
34 Polska i Czechosłowacja. Po zerwaniu stosunków... sportowych z woli MSZ, „Robotnik” 1934, nr 

146, s. 3; Polska–Czechosłowacja. Pojednawcze uchwały czeskich związków sportowych, „Robotnik” 

1934, nr 149, s. 2. 
35 Polska i Czechosłowacja. Mowa tow. E. Chobota w parlamencie praskim. Jak informuje PAT?, 

„Robotnik” 1934, nr 158, s. 2. 
36 Polska i Czechosłowacja. Likwidacja kampanji?, „Robotnik” 1934, nr 154, s. 1. 
37 K. Czapiński, T.G. Masaryk, „Robotnik” 1934, nr 187, s. 3. 
38 19 czerwca 1934 r. na łamach socjaldemokratycznego „Práva lidu” ukazał się artykuł pt. Krváva 

kariéra Bronislava Pierackého, o którego negatywnym wpływie na relacje polsko-czechosłowackie 

był nawet przekonany poseł Girsa. Czechosłowacki dyplomata zwracał uwagę na zarzuty polskiej 

prasy wysuwane wobec władz I Republiki, która z jednej strony wyrażała współczucie, a z drugiej 

tolerowała publikowanie na łamach organu rządzącej partii tekstu w haniebny sposób przedstawiają-

cego postać ministra. Girsa uznał publikację „Práva lidu” za pretekst do nowych ataków polskich na 

Czechosłowację, dlatego sugerował opublikowanie w innych gazetach artykułów potępiających 

postawę „Práva lidu”; Archiv Ministerstva Zahraničnich Věcí Česke Republiky (dalej: AMZV), 

Politické zprávy. Vyslanectvi ČSR ve Varšavě 1934 (dalej: Politické zprávy. Varšava), č. 73, Raport 

V. Girsy do MZV (22 czerwca). 
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mienia prasowego z Czechosłowacją. Zdaniem dziennika, Wydział skupiający 

dziennikarzy sanacyjnych i endeckich w momencie podejmowania uchwały praw-

dopodobnie nie znał treści publikacji „Práva lidu”: „W takim razie dał folgę ner-

wom i nie przemyślał swego postepowania do końca. Nie jest to metoda najlepsza, 

zwłaszcza w polityce zagranicznej”
39

.  

Stanowisko „Robotnika” skłoniło jego redakcję do opublikowania oficjal-

nego wyjaśnienia całej sprawy przedstawionego przez dyrektora agencji „Centro-

press” Venčeslava Svihovského. Jak utrzymywał Svihovkỳ, w biuletynie „Centro-

pressu” ukazał się „artykuł nadesłany z zewnątrz”, a stało się to podczas nieobec-

ności osób kierujących agencją. W publikacji tej wszakże nie było „ani jednej 

niewłaściwości i ani jednego wyrazu, któryby mógł być uważany za wyraz hań-

biący pamięć ministra, ba, uwłaczający jego czci”. Dyrektor „Centropressu” zga-

dzał się, iż błędem było opublikowanie wspomnianego tekstu tuż po śmierci Pie-

rackiego. Svihovskỳ podkreślał swoje wysiłki w pracy na polu zbliżenia polsko 

-czechosłowackiego, nagrodzone orderem „Polonia Restituta”. Wyrażając ubole-

wanie z powodu zaistniałego nieporozumienia, pisał:  
 

Z obranej raz drogi nie zejdę, a jestem przekonany, że pomimo złej woli czy zawzię-

tości niektórych czynników – narody nasze, polski i czechosłowacki przecież osta-

tecznie dojdą do porozumienia, bowiem zagraża im to samo niebezpieczeństwo  

i ten sam wiąże je cel40.  
 

Nie ulega wątpliwości, że powyższe wyjaśnienia z zadowoleniem przyjął 

„Robotnik”, były bowiem one zgodne z poglądami publicystów tegoż dziennika.  

Prasa socjalistyczna sumiennie śledziła wszystkie posunięcia ministra Becka, 

powołując się także na głosy pism wydawanych w Pradze. Te ostatnie krytycznie 

oceniły memoriał ministra zawierający liczne zastrzeżenia dotyczące projektu Paktu 

Wschodniego. Szczególnie protestowano przeciw pogłoskom o nieżyczliwym sta-

nowisku kierownictwa polskiej dyplomacji wobec udziału ČSR w pakcie
41

.  

Negatywnie odbierano wizytę w Polsce premiera Węgier Gyuli Gömbösa, 

kierującego rządem kraju będącego „punktem zapalnym” w Europie Środkowej. 

Według Jana M. Borskiego zacieśnienie stosunków polsko-węgierskich należało 

traktować jako próbę osłabienia Małej Ententy. Publicysta ten pisał:  
 

Najwięcej niepokoju wykazała Czechosłowacja, przeciwko której, najostrzej wystę-

pują apetyty rewizjonistyczne Węgier. Z drugiej zaś strony stosunki polsko-

czechosłowackie są bardzo dalekie od przyjaźni. Rodzi się przypuszczenie, że Wę-

gry pragną wyzyskać moment, by wzmocnić swą pozycję wobec Czechosłowacji.  
 

Wciągnięcie Polski do bloku włosko-węgiersko-niemieckiego byłoby po-

ważnym zagrożeniem dla Francji i Małej Ententy. Ponadto stanowiłoby to krok 

                                                 
39 Głosy prasy czeskiej o artykule „Prava lidu”, „Robotnik” 1934, nr 230, s. 1; Polska i Czechosło-

wacja, „Robotnik” 1934, nr 231, s. 2. 
40 List p. V. Svihovsky’ego, dyrektora i redaktora naczelnego „Centropressu”, „Robotnik” 1934, nr 

239, s. 3. 
41 Minister Beck przeciwko Czechosłowacji. Sensacyjna wiadomość „Lidovych novin” o memorjale 

min. Becka w sprawie paktu wschodniego, „Robotnik” 1934, nr 353, s. 1. 
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niebezpieczny z punktu widzenia interesów politycznych Rzeczypospolitej, któ-

ra za wszelką cenę winna bronić powojennego ładu w Europie, a nie przez  

zbliżenie z Rzymem, Budapesztem i Berlinem „podcinać ostatnią gałąź pokoju 

europejskiego”
42

.  

Oceniając exposé ministra Beneša z początku listopada 1934 r., „Robotnik” 

pisał o rozejściu się polskiej i czechosłowackiej polityki zagranicznej, dając wy-

raźnie do zrozumienia, że znaczna część opinii publicznej w Polsce nie akceptuje 

działań Becka. Mieczysław Niedziałkowski stawiał pytanie dotyczące prawdzi-

wych celów polskiej dyplomacji i przyczyn złych relacji na linii Warszawa – Pra-

ga. Zauważał, że stosunek do ČSR cechował „stan niechęci, zaostrzającej się  

w dodatku nieustannie”, a „postępowanie p. Becka nie zmierzało wcale do łago-

dzenia drobnych stosunkowo zatargów”. Błędem szefa MSZ było odrzucenie zło-

żonej przez Pragę propozycji rozwiązania sporu polsko-czechosłowackiego na 

forum Ligi Narodów, gdyż decyzje podjęte w Genewie nie mogły w żaden sposób 

osłabić prestiżu Polski. Niedziałkowski zwracał też uwagę na fakt poinformowa-

nia Warszawy przez ministra Beneša o niemieckiej ofercie zawarcia układu  

o nieagresji, podczas gdy „pakt polsko-niemiecki był dla Czechosłowacji zupełną 

niespodzianką”. Nie znajdował też żadnego logicznego uzasadnienia dla atakowa-

nia Czechosłowacji na łamach prasy prorządowej: „Kampania antyczeska bruko-

wych pism sanacyjnych z »IKC« na czele przeobraziła się – mówiąc i oceniając 

zgoła bezstronnie – w obrzucanie obelgami narodu Czechosłowackiego [sic!] jako 

takiego. A nikt prawie nie wierzy, by brukowce »sanacyjne« popisywały się na 

własną rękę”. Socjaliści byli więc przekonani o inspirowaniu całej akcji przez 

polskie czynniki oficjalne
43

.  

Elementem kampanii były, kierowane przez konsula RP w Morawskiej 

Ostrawie Leona Malhomme’a, ataki na posła Emanuela Chobota potwierdzające 

dążenie do nasilenia napięć w stosunkach polsko-czechosłowackich. Jak utrzy-

mywał „Robotnik”:  
 

Kampanja ta ma wszystkie cechy kampanji inspirowanej i zorganizowanej zawcza-

su. Zmierza ona do jednego chyba tylko celu – do próby rozbicia polskiego ruchu 

socjalistycznego na Śląsku czeskim.  
 

Według dziennika działania te były skazane na na niepowodzenie, niemniej 

jednak ich skutkiem były podziały wśród mniejszości polskiej zjednoczonej dotąd 

wokół hasła walki o prawa narodowe
44

.  

W obronie Chobota wystąpił poseł PPS Tadeusz Reger, który oskarżył 

Malhomme’a i jego sekretarza Tadeusza Stapińskiego (w 1936 r., pod pseudoni-

mem Tomasz Janowicz, autora głośnej broszury pt. „Czesi. Studjum historyczno 

                                                 
42 J.M. Borski, Wizyta p. Gömbösa, „Robotnik” 1934, nr 383, s. 1. 
43 Mowa min. Benesza. Rozchodzą się drogi polskiej („sanacyjnej”) i polityki czechosłowackiej, 

„Robotnik” 1934, nr 400, s. 4; M. Niedziałkowski, Dokąd my właściwie idziemy?, „Robotnik” 1934, 

nr 422, s. 1. 
44 Sprawy polskie w Czechosłowacji. Kampanja przeciwko tow. E. Chobotowi, „Robotnik” 1934, nr 

419, s. 3. 
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-polityczne”) o przygotowywanie powstania na Zaolziu, które mogło wyłącznie 

spowodować pogorszenie położenia ludności polskiej i wywołać poważne kom-

plikacje międzynarodowe. Ataki na Chobota prowadził przede wszystkim „Dzien-

nik Polski”, w związku z czym Reger zażądał wstrzymania państwowych subwen-

cji dla gazety oraz odwołania Malhomme’a i Stapińskiego. Wystąpienie posła PPS 

spotkało się z ostrym sprzeciwem reprezentującego obóz rządowy posła Jana Wa-

lewskiego, odrzucającego oskarżenia mówiące o ostentacyjnym wspieraniu Kon-

sulatu RP w Morawskiej Ostrawie przez Związek Polaków Zagranicą oraz inge-

rowaniu w ten sposób w wewnętrzne sprawy ČSR
45

.  

Prasa socjalistyczna z zaniepokojeniem przyjmowała przejawy proniemiec-

kich sympatii części polskich środowisk politycznych, skupionych głównie wokół 

wileńskiego „Słowa”. Kazimierz Czapiński potępił pracę Władysława Studnickie-

go pt. „System polityczny Europy a Polska”, uznając ją za niezwykle szkodliwą 

oraz pytając, czy autor zaprezentował wyłącznie własne poglądy, czy też „te wy-

wody nie ujawniają czasem rzeczywistych konsekwencyj pewnych stanowisk”. 

„Pulchna księga p. Studnickiego” miała być odzwierciedleniem programu kół 

konserwatywnych, dopuszczających m.in. przeprowadzenie Anschlussu. Publicy-

sta „Robotnika” pisał:  
 

Stary to kawał grupy »Słowa« – dać mu (Hitlerowi) Austrję, by nie myślał o »kory-

tarzu«, Poznańskiem, Górnym Śląsku. Niech sobie, biedak, pcha się na – Bałkan!.  
 

Dzieląc się refleksjami, Czapiński szczególnie ostro potępił plan rozbioru 

Czechosłowacji:  
 

Jeżeli więc biednych Słowaków oddamy znowu pod jarzmo węgierskich feudałów  

– to dopiero będzie zasada »etnograficzna«. Najzabawniejsze, że autor właśnie chce 

przymierza Polski z Czechosłowacją, ale uważa, iż to przymierze jest niemożliwe, 

jeśli Polska nie odbierze (dla Hitlera, Węgier i siebie) Czechom terytoriów z ludno-

ścią 7 – miljonową. 
 

Praca Studnickiego została oceniona jako źródło „szkodliwych bredni”, lecz:  
 

przy niesłychanem ubóstwie polskiej literatury z dziedziny polityki zagranicznej 

książka p. S. staje się jednem z niewielu »źródeł« orjentacyjnych. Pozatem zasieje 

nowe niepokoje zagranicą (co do polityki polskiej), których i tak niemało. Propa-

ganda niechętna Polsce odnajdzie obfite źródło przerażających cytatów o Francji, 

Rosji, Czechosłowacji itp. będzie podawała to jako opinję »Polski«. Szkodliwa ro-

bota. Trzeba z całą stanowczością odgrodzić się od tych fantazyj.  
 

Według Czapińskiego powstała poważna obawa, że koncepcje Studnickie-

go zostaną wprowadzone w życie przez osoby odpowiedzialne za polską politykę 

zagraniczną
46

.  

Analiza stanowiska prasy socjalistycznej wobec Czechosłowacji prowadzi 

do dwóch zasadniczych wniosków. Przede wszystkim, podobnie jak w pismach 

                                                 
45 AMZV, Politické zprávy. Varšava 1934, č. 120, Raport V. Girsy do MZV (15 grudnia); AMZV, 

Politické zprávy. Varšava 1934, č. 126, Raport V. Girsy do MZV (19 grudnia). 
46 K. Czapiński, Nasi „hitleromanii”. Szkodliwe fantazje. Wyprawa na ZSRR, „Robotnik” 1935, nr 

27, s. 3; Tenże, Jeszcze o planach p. Studnickiego, „Robotnik” 1935, nr 28, s. 1. 



Sebastian Pilarski 378 

związanych z innymi stronnictwami politycznymi, na plan pierwszy wysunęła się 

sprawa polskiej mniejszości zamieszkującej terytorium ČSR. Po wtóre, problem 

relacji polsko-czechosłowackich niemal zawsze podejmowany był w kontekście 

stosunków obu państw z Niemcami. 

Socjaliści z nieufnością przyjęli podpisaną w styczniu 1934 r. polsko 

-niemiecką Deklarację o niestosowaniu przemocy, widząc w niej zapowiedź poli-

tycznego zbliżenia z Berlinem. Prasa socjalistyczna wielokrotnie zadawała pytanie  

o prawdziwy charakter zawartego porozumienia, krytykując ministra Becka za styl 

działania i stosowania metod niejawnych, niepozwalających opinii publicznej na 

poznanie rzeczywistych celów polskiej dyplomacji. Zdaniem zwolenników PPS 

zacieśnienie kontaktów z Rzeszą było poważnym błędem ze względu na sprzecz-

ność interesów Polski i Niemiec oraz dążenie Hitlera do rewizji granic z Rzeczą-

pospolitą. Ruch socjalistyczny odrzucał również możliwość nawiązania sojuszni-

czych stosunków z Węgrami, zainteresowanych zmianą powojennego ładu na 

kontynencie i osłabieniem Małej Ententy, będącej istotnym elementem stabilizacji 

w Europie Środkowo-Wschodniej.  

Socjaliści opowiadali się za współpracą z Francją i państwami Małej Enten-

ty, przewidując bliską konfrontację dwóch przeciwstawnych bloków ideologicz-

nych: demokratycznego i faszystowskiego, nazywanych też pokojowym i rewi-

zjonistycznym. Nakazem chwili zgodnym z polską racją stanu było przystąpienie 

do sojuszu z państwami demokratycznymi, a więc też z Czechosłowacją, pozosta-

jącą symbolem kraju, w którym przestrzegane były prawa obywatelskie i zasady 

praworządności. Polska dyplomacja winna w związku z tym podjąć zdecydowane 

kroki przeciwdziałające planom Anschlussu i oderwania Sudetów od ČSR. Co 

więcej, Praga i Warszawa winny wspólnie występować przeciw ekspansji Nie-

miec, ponieważ tylko jednolite stanowisko dawało jakiekolwiek szanse na zacho-

wanie niezależności. 

Periodyki sympatyzujące z PPS starały się wyciszać konflikt polsko-

czechosłowacki, czego przykładem była próba załagodzenia atmosfery po opubli-

kowaniu przez „Právo lidu” artykułu na temat ministra Pierackiego
47

. Ponadto 

przekonywały, iż oficjalne stanowisko władz polskich wobec Czechosłowacji nie 

jest zgodne z poglądami większości polskiego społeczeństwa. Szczególnie sta-

nowczo zwalczane były poglądy głoszone przez środowiska konserwatywne. So-

cjaliści postrzegali je jako niebezpieczne ze względu na istniejące prawdopodo-

bieństwo uczynienia z nich oficjalnej wykładni polskiej polityki zagranicznej. 

                                                 
47 19 czerwca 1934 r. na łamach socjaldemokratycznego „Práva lidu” ukazał się artykuł pt. Krváva 

kariéra Bronislava Pierackého, o którego negatywnym wpływie na relacje polsko-czechosłowackie 

był nawet przekonany poseł Girsa. Czechosłowacki dyplomata zwracał uwagę na zarzuty polskiej 

prasy wysuwane wobec władz I Republiki, która z jednej strony wyrażała współczucie, a z drugiej 

tolerowała publikowanie na łamach organu rządzącej partii tekstu w haniebny sposób przedstawiają-

cego postać ministra. Girsa uznał publikację „Práva lidu” za pretekst do nowych ataków polskich na 

Czechosłowację, dlatego sugerował opublikowanie w innych gazetach artykułów potępiających 

postawę „Práva lidu”; AMZV, Politické zprávy. Varšava 1934, č. 73, Raport V. Girsy do MZV (22 

czerwca). 
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Krytykując środowiska zachowawcze, jednocześnie podkreślano wysiłki polskich 

i czeskich socjalistów konsekwencje pracujących na polu zbliżenia Polski i ČSR. 

Jak wspomniano powyżej, istotnym zagadnieniem w relacjach Rzeczypo-

spolitej i Czechosłowacji była sprawa polskiej mniejszości w ČSR. Prasa socjali-

styczna zwracała uwagę na znacznie trudniejsze warunki egzystencji ludności 

polskiej w Niemczech, pozbawionej niemal wszystkich praw politycznych i kultu-

ralnych. Wielokrotnie stawiano pytanie: z jakiego względu władze polskie nie 

formułowały pod adresem Berlina żądań respektowania praw Polaków, czyniąc to 

wyłącznie w odniesieniu do Pragi. Socjaliści potępili kampanię prasową rozpętaną 

rzekomo w obronie Polaków mieszkających na Zaolziu, słusznie widząc w niej 

próbę wywarcia politycznego nacisku na południowego sąsiada. Prowadzone ataki 

miały więc być wyłącznie wynikiem inspiracji napływających z pałacu Brühla.  

Prasa socjalistyczna nie lekceważyła jednak zagadnienia mniejszościowego, 

domagając się jedynie przedstawienia go we właściwym świetle oraz rozpoczęcia 

merytorycznej dyskusji prowadzącej do rozwiązania problemu. Stanowisko PPS 

było identyczne jak pogląd głoszony w tej sprawie przez obóz narodowodemokra-

tyczny. Ostrożne występowanie w kwestii ludności polskiej wiązało się w dużym 

stopniu z obawą przed eskalacją żądań Niemców sudeckich, mogących doprowa-

dzić do destabilizacji sytuacji w Republice. Z drugiej strony na łamach „Robotni-

ka” pojawił się postulat przyznania Polakom praw analogicznych do tych mają-

cych przysługiwać mniejszości niemieckiej. Przedłużający się konflikt miał być 

niekorzystny przede wszystkim dla samych Polaków mieszkających na Śląsku 

Zaolziańskim, którzy w sprzyjających okolicznościach mogli być nie przeszkodą, 

ale czynnikiem ułatwiającym porozumienie między Warszawą a Pragą.  

Poglądy socjalistów w omawianym okresie nie uległy ewolucji jak w po-

przedniej dekadzie, kiedy to nastąpiło stopniowe przejście do opozycji w stosunku 

do działań podejmowanych przez MSZ. Program polityki zagranicznej głoszony 

przez PPS nie miał jednak szans na realizację wobec umacniającej się formy rzą-

dów autorytarnych sprawowanych przez piłsudczyków. 

Należy podkreślić, że wśród przedstawicieli głównych nurtów życia poli-

tycznego II RP dostrzec można wyraźny podział na zwolenników i przeciwników 

współpracy z Czechosłowacją. Pozytywnie do propozycji zacieśnienia więzi  

z Pragą odnosiły się ugrupowania opozycyjne: narodowa i chrześcijańska demo-

kracja, socjaliści i ludowcy. Z niechęcią, czy nierzadko wrogością na temat połu-

dniowego sąsiada wypowiadali się natomiast reprezentanci obozu rządzącego oraz 

środowiska konserwatywne. 

Dla reprezentantów stronnictw postrzegających I Republikę jako warto-

ściowego partnera politycznego i sojusznika niemal dogmatem był pogląd  

o wspólnym zagrożeniu Polski i Czechosłowacji ze strony Niemiec, co sprawiało, 

że stosunki polsko-czechosłowackie rozpatrywano zawsze w kontekście relacji 

Warszawy i Pragi z Berlinem. Obawiano się niekorzystnych następstw zbliżenia  

z Niemcami, doszukując się przy tym prawdziwych celów działań ministra Becka. 

Pojawiające się wątpliwości prowadziły do snucia przypuszczeń na temat istnienia 
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tajnych klauzul dołączonych do Deklaracji ze stycznia 1934 r., niemniej jednak  

z biegiem czasu sugestie te zostały odrzucone. Przekonywano, że Berlin nigdy nie 

będzie dążył do szczerego uregulowania stosunków z II RP, dlatego ta ostatnia 

winna szukać oparcia w innych państwach. Szukano przy tym zbliżenia z pań-

stwami Małej Ententy jako gwarantką zachowania postanowień traktatów poko-

jowych, będących podstawą istnienia niepodległej Rzeczypospolitej. Polska racja 

stanu nakazywała więc współpracę z państwami o nastawieniu antyrewizjoni-

stycznym, pokojowym, wśród których czołową rolę miała odgrywać właśnie Cze-

chosłowacja. Często pojawiały się przewidywania bliskiej konfrontacji dwóch 

przeciwnych bloków polityczno-militarnych wyodrębnionych na podstawie  

stosunku poszczególnych państw do porządku panującego w Europie po zakoń-

czeniu I wojny światowej. Teza ta pojawiała się szczególnie często w publicystyce 

socjalistycznej.  

Współpraca z ČSR miała więc podłoże praktyczne, a nie była jedynie rezul-

tatem sympatii do państwa Czechów i Słowaków. Postulat zbliżenia z Pragą po-

ciągał za sobą odrzucenie idei Anschlussu jako potężnego zagrożenia dla przyszło-

ści Republiki. 

Ugrupowania dążące do porozumienia z południowym sąsiadem informo-

wały o każdym niemal głosie strony czechosłowackiej domagającym się zbliżenia 

Polski i Czechosłowacji, z uznaniem wypowiadały się o T.G. Masaryku i E. Be-

nešu. Ustrój polityczny I Republiki był przedstawiany jako wzór i uosobienie de-

mokracji oraz praworządności, a bardzo często przedstawiano go jako przeciwień-

stwo systemu politycznego II Rzeczypospolitej.  

Zwolennicy współpracy polsko-czechosłowackiej wzywali do zachowania 

obiektywizmu w kwestii mniejszości polskiej, postulowali dyskusję, a nie pod-

grzewanie sporu wykorzystywanego jako pretekst do dalszych ataków. Wskazy-

wali na procedury prawne pozwalające rozstrzygnąć racje obu stron, obarczając 

odpowiedzialnością za złe traktowanie ludności polskiej czynniki lokalne na Zaol-

ziu, a nie władze centralne. W związku z tym ostro protestowali przeciw kampanii 

prasowej prowadzonej w obronie Polaków mieszkających w Czechosłowacji przez 

pisma prorządowe. Uznano, iż publikacje te przyczyniały się jedynie do pogorsze-

nia sytuacji ludności polskiej. Przy tej okazji zadawano też pytanie o przyczyny 

milczenia polskich czynników oficjalnych w sprawie polskiej mniejszości  

w Niemczech. 

Ostrożnie podejmowano zagadnienie słowackie, chcąc za wszelką cenę 

uniknąć działań mogących prowadzić do podważenia struktury państwowo-

prawnej ČSR. Przekonywano, że związek z Pragą jest dla Bratysławy korzystny,  

a Słowacja znacznie wzmocniła się pod względem cywilizacyjnym. Ostateczną 

weryfikację tez wypracowanych przez poszczególne ugrupowania przyniosła do-

piero jesień 1938 r. i wiosna roku następnego
48

. 

 

                                                 
48 S. Pilarski, Polskie ugrupowania polityczne wobec Czechosłowacji 1938–1939, Warszawa 2008. 
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Sowietyzacja gospodarki polskiej w latach 1944–1956 z optyki 
uchodźstwa polskiego w Wielkiej Brytanii i Francji 

 

 
iniejsza praca stanowi próbę wskazania poglądów ważniejszych przed-

stawicieli politycznego uchodźstwa polskiego – głównie ekonomistów  

i publicystów – na problematykę zmian gospodarczych, dokonywa-

nych w Polsce powojennej przez władzę komunistyczną. Warto przeanalizować  

w szczególności ich podejście do kwestii reformy rolnej, kolektywizacji rolnictwa 

oraz nacjonalizacji przemysłu. Bazą dociekań jest wybrana literatura opublikowa-

na na uchodźstwie. 
Na wstępie autor pragnie zwrócić uwagę na aktywność ośrodka naukowego 

w Koszalinie w dziedzinie badania myśli ekonomicznej uchodźstwa. W 1998 r.  

w Katedrze Nauk Humanistycznych i Stosunków Międzynarodowych Wydziału 

Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej powołany został zespół ba-

dawczy, który miał się podjąć realizacji tematu badawczego: „Myśl ekonomiczna 

emigracji polskiej 1939–1989”. W skład zespołu weszli prof. prof. Lech Bończa-

Bystrzycki, Bogusław Polak, Andrzej Suszyński, dr Czesław Partacz i grupa asy-

stentów. W ramach badań własnych, a od 1999 r. badań statutowych, w Londynie 

rozpoczęto kwerendę biblioteczną i archiwalną. Uczestniczyli w niej nie tylko 

pracownicy, ale także doktoranci Katedry.  

W pierwszej kolejności rozpoczęto badania koncepcji ekonomicznych Rzą-

du Polskiego na Uchodźstwie, szczegółowo analizując zawartość wytypowanych 

zespołów aktowych. Była to jednak tylko część przedsięwzięcia, gdyż duży nacisk 

położono na zestawienie bibliografii badaczy i publicystów, którzy z jednej strony 

zajmowali się wizją gospodarki polskiej po zakończeniu działań wojennych  

w 1945 r., a potem analizą procesu sowietyzacji gospodarki polskiej. Wyniki kwe-

rendy przeszły wszelkie oczekiwania. Okazało się, iż dorobek w tym zakresie 

obejmuje setki publikacji, począwszy od publikacji książkowych po artykuły pu-

blicystyczne na łamach dzienników polskich wydawanych w Wielkiej Brytanii, 

np. „Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza”
1
. Obecnie badania te prowadzo-

ne są nadal, już w samodzielnej jednostce – Instytucie Polityki Społecznej i Sto-

sunków Międzynarodowych Politechniki Koszalińskiej. Efektem tych prac są 

                                                 
1 19 grudnia 2000 r. Katedra Nauk Humanistycznych i Stosunków Międzynarodowych Wydziału 

Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej zorganizowała konferencję naukową na temat: 

„Myśl ekonomiczna emigracji polskiej 1939–1989”. Podsumowano dotychczasową kwerendę 

archiwalno-biblioteczną i sformułowano postulaty badawcze; Myśl ekonomiczna emigracji pol-

skiej 1939–1989, red. B. Polak, Koszalin 2000. 

N 
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również publikacje: „Stowarzyszenie Ekonomistów Polskich w Zjednoczonym 

Królestwie 1941–1945. Ludzie i koncepcje gospodarcze”
2
, „Wizja gospodarki 

Polski powojennej w programach ekonomicznych uchodźstwa polskiego w Wiel-

kiej Brytanii 1940–1945”
3
 oraz liczne artykuły.   

 

Opinie wobec reform w rolnictwie 1944–1956 
 

Wiele publikacji naukowych i artykułów publicystycznych, wydawanych  

w Wielkiej Brytanii poświęcono zagadnieniu reformy rolnej. Badano okoliczności 

jej realizacji, cele oraz skutki jej wprowadzania, posiłkując się ogólnodostępnymi 

danymi statystycznymi oraz relacjami z kraju. Najważniejsze w analizach tych 

było jednak nieskrępowane formułowanie wniosków, dzięki czemu wyniki badań 

można dzisiaj uznać za rzetelne i zdecydowanie bardziej obiektywne niż ekonomi-

stów reżimu komunistycznego w ówczesnej Polsce. 

W rozważania na temat wczesno-powojennych zmian w rolnictwie polskim 

wpisuje się praca S.Z. Tomczaka, autora związanego ze Światowym Związkiem 

Polaków z Zagranicy. W opublikowanej w 1946 r. pracy: „Sowieckie ekspery-

menty gospodarcze na ziemiach polskich”, dokonał on analizy wpływu ZSRS na 

rolnictwo polskie lat 1944–1945. 

Problematyce rolnictwa poświęcony jest w całości rozdział II rozprawy S.Z. 

Tomczaka – „Gospodarstwo agrarne w dzisiejszej Polsce”. Autor zwrócił uwagę 

na niektóre różnice pomiędzy dekretem o reformie rolnej władz komunistycznych 

z 6 września 1944 r. a przepisami ustawy polskiej o reformie rolnej z dnia 2 grud-

nia 1925 r. Maksimum prywatnej własności obniżono w reformie z 1944 r. ze 180 

do 100 względnie 50 ha użytków rolnych. Nie ustalono natomiast w 1944 r. mak-

simum obszaru, jaki nie ma podlegać parcelacji, tzn. ma być pozostawiony we 

władaniu państwa. Obniżono z 5 do 2 ha powierzchnię gospodarstwa, które jest 

traktowane jako karłowate. Technika realizacyjna reformy rolnej została niezwy-

kle uproszczona w porównaniu do dawnej techniki realizacyjnej. W powojennej 

reformie rolnej pominięto całkowicie te zagadnienia, które składały się na proble-

matykę przedwojennej akcji naprawy struktury rolnictwa, a mianowicie w 1944 r. 

pominięto zagadnienia komasacji, melioracji i uregulowania służebności. Powo-

jenna reforma rolna pomijała, jak pisze Tomczak, postulaty ekonomiczne w dzie-

dzinie naprawy struktury agrarnej
4
. Stała więc w sprzeczności z założeniem dekre-

tu, że struktura rolna powinna być oparta na „silnych, zdrowych i zdolnych do 

wydatnej produkcji gospodarstwach, stanowiących prywatną własność ich posia-

daczy”. Nie podjęto także rozwiązania problemu egzystencji i rozwoju gospo-

darstw strukturalnie wadliwych ze względu na zbyt mały ich obszar. 

Reforma rolna z 1944 r. miała więc wyłącznie cele społeczno-polityczne, 

                                                 
2 B. Polak, M. Polak, Stowarzyszenie Ekonomistów Polskich w Zjednoczonym Królestwie 1941 

–1945. Ludzie i koncepcje gospodarcze, Koszalin 2007, ss. 225. 
3 Wizja gospodarki Polski powojennej w programach ekonomicznych uchodźstwa polskiego  

w Wielkiej Brytanii 1940–1945, Koszalin 2011, ss. 384. 
4 S.Z. Tomczak, Sowieckie eksperymenty gospodarcze na ziemiach polskich, Londyn 1946, s. 19 i n. 
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pozostawiając w stanie co najmniej prowizorycznym zagadnienia gospodarcze. 

Osiągnięto szybką i całkowitą likwidację warstwy ziemiańskiej, co miało wy-

wołać przychylny nastrój mas chłopskich w Polsce wobec władz komunistycz-

nych. Jednak nadzieja na wywołanie tego rodzaju reakcji kraju zawiodła. Rolnicy 

oceniali raczej ujemnie przeprowadzoną przebudowę struktury agrarnej.  

Dalej S.Z. Tomczak omawia skutki reformy rolnej z 6 września 1944 r. 

Tempo przeprowadzenia reformy rolnej, przewidziane przez administrację lubel-

sko-warszawską, zostało utrzymane, a nawet przyspieszone. Na terenach będących 

pod administracją PKWN czynności przebudowy agrarnej zostały zakończone do 

1 listopada 1944 r. Przebudowa ustroju rolnego była podejmowana na dalszych te-

renach natychmiast po zajęciu przez ACz Autor daje w tym miejscu przykłady
5
:  

w województwie kieleckim dekret został wykonany już w ciągu miesiąca po zaję-

ciu terenu województwa przez ACz; większość czynności w województwie po-

znańskim i na Pomorzu zakończono w ciągu wiosny 1945 r. W ówczesnej prasie, 

względnie komunikatach radiowych, ciągle wymieniano różne lokalne rekordy 

pośpiechu, na przykład, że w okręgu Mielec przeprowadzono reformę rolną  

w ciągu dwóch tygodni, a w innych okręgach w ciągu 20 dni. To niezwykłe 

współzawodnictwo w pośpiechu budowania nowej struktury agrarnej wywołało, 

według autora, szereg ujemnych skutków. Przede wszystkim odbiło się na dokład-

ności pomiarów, które nierzadko były dokonywane krokami. Odbiło się to także 

na słuszności indywidualnych przydziałów, które mogły zaspokoić tylko niewiel-

ką część kandydatów, a gdy kandydatów było zbyt wielu w stosunku do podaży 

ziemi, obniżano normy podziału. Wywołało to liczne komplikacje lokalne, odbiło 

się też na stanie inwentarza i zapasów w gospodarstwach parcelowanych. Dalsze 

obserwacje Tomczaka dotyczyły przykładów braku profesjonalizmu urzędników 

prowadzących akcję parcelacji gospodarstw. Popełnione przez komisje, a następ-

nie zatwierdzone błędy techniczne wniosły pierwiastki stałej niezgody do środo-

wiska i stworzyły podłoże do uzasadnionych pretensji pod adresem władz. Znacz-

na część inwentarza i zapasów folwarcznych została zmarnowana. 

Autor podkreśla następnie, że przy zmianach struktury rolnej, którym stara-

no się nadać charakter rewolucyjny, nie było wcale objawów walki klasowej, tj. 

jakichkolwiek aktów samowoli czy choćby wrogiej postawy ludności rolniczej do 

usuwanych przez władze ziemian. Przeciwnie, były bardzo liczne wypadki utrzy-

mywania przez chłopów ziemian usuniętych z majątków. Dowożono rodzinom 

byłych ziemian zapasy żywności do miejsc ich nowego pobytu, które z reguły 

musiały być poza granicami powiatu, w którym znajdował się ich majątek.  

W ciągu lata 1945 r. wpłynęło do Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych  

kilkaset podań od różnych gromad wiejskich z prośbą o zezwolenie byłym  

właścicielom ziemskim na ich powrót do domów i gospodarowanie na wydzielo-

nych ośrodkach. 

S.Z. Tomczak podsumował wyniki reformy rolnej następująco
6
:  

                                                 
5 S.Z. Tomczak, dz. cyt., s. 23. 
6 Tamże, s. 28. 
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 całkowite zlikwidowanie własności folwarcznej, lecz nie gospodarki folwarcznej; 

 częściowe zmniejszenie liczby rodzin bezrolnych (wliczając w to również służbę fol-

warczną); 

 nieznaczne zmniejszenie ogólnej liczby gospodarstw o obszarze poniżej 2 ha na drodze 

niewielkiego podniesienia ponad 2 ha obszarów niektórych z tych gospodarstw; 

 poważne zwiększenie ilości gospodarstw o obszarze poniżej 5 ha, tzn. gospodarstw nie-

żywotnych; 

 poważne zwiększenie publicznej własności i publicznej gospodarki rolnej, głównie bez-

pośrednio państwowej; 

 utrwalenie i wzmocnienie wadliwej – tj. najbardziej rozdrobnionej – struktury agrarnej  

w okręgach specjalnie przeludnionych. 
 

S.Z. Tomczak ustosunkował się także do sposobu przeprowadzenia akcji 

tzw. świadczeń rzeczowych, m.in. z powodu marnotrawstwa produktów żywno-

ściowych. Przeprowadził ją wyjątkowo niedbale aparat administracyjny, który 

popełniał nadużycia prowadzące do niszczenia produktów, często z powodu np. 

wadliwej dystrybucji. Dużo żywności potrzebowała ACz, mówiono nawet o „ogo-

łacaniu terenów z żywności”. O problemie tym dyskutowano m.in. na konferencji 

UNRRA w Atlantic City w marcu 1946 r. Ostro atakowano na niej Rosjan za to, 

że nadmiernie eksploatują żywność w całej Europie Środkowej i Wschodniej, 

która znalazła się w strefie ich wpływów
7
. 

Autor daje również do zrozumienia, że zniszczenia gospodarcze nie będą je-

dynymi skutkami eksperymentów radzieckich. Stara się on uświadomić czytelni-

kowi, że nie było realnego sposobu, by obronić się przed zamiarami ZSRR.  

Wnioski S.Z. Tomczaka odzwierciedlały niepokoje II Wielkiej Emigracji 

Polskiej po II wojnie światowej. Polscy ekonomiści, działacze gospodarczy i poli-

tyczni spoza granic ojczyzny, z ogromną uwagą obserwowali działania komuni-

stów na obszarze reformowania rolnictwa oraz tworzenia zasad gospodarki cen-

tralnie planowanej. Ich obawy niestety sprawdziły się po rozpoczęciu w 1949 r. 

przez władze komunistyczne kolektywizacji wsi polskiej. 

Kolejnym autorem poruszającym zagadnienie reform w rolnictwie Polski 

powojennej był Andrzej Kotiużyński, związany z Londyńskim Instytutem Badań 

Zagadnień Krajowych. Instytucja ta skupiła z jednej strony naukowców zajmują-

cych się ekonomiką rolnictwa, a z drugiej praktyków, którzy wynieśli doświad-

czenia z działalności w rolniczych organizacjach społecznych oraz w instytucjach 

związanych z rolnictwem. 

Andrzej Kotiużyński ostatnie osiem lat przed wybuchem wojny zajmował 

stanowisko dyrektora poznańskiego oddziału Państwowego Banku Rolnego. Do 

wybuchu wojny wydał dwie książki oraz szereg artykułów z zakresu ekonomiki 

rolnej i zagadnień ustroju rolnego. Jego rozprawa na temat sowietyzacji rolnictwa 

w Polsce stanowi najpełniejsze odbicie rzeczywistości tej sfery gospodarki w kraju 

do końca 1952 r.
8
. W sposób rzeczowy i konkretny dokonał analizy zmian ustro-

jowych dwóch ważnych okresów przekształceń gospodarki polskiej w latach 

                                                 
7 Tamże, s. 64. 
8 A. Kotiużyński, Sowietyzacja rolnictwa w Polsce, Londyn 1953, s. V. 
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1944–1948 i od 1948 r. do 1956 r. Zaskoczeniem może być podstawa źródłowa 

pracy, a zwłaszcza materiały wydane przez organy centralne partii, sumiennie 

zebrana publicystyka polityczna i akty normatywne. 

Cel pracy zaprezentował autor we wstępie, określając go jako danie obrazu 

przekształceń ustroju rolnego, narzucanych Polsce przez zaborcę sowieckiego  

i jego agentów rządzących w Warszawie. Podobnie jak inni autorzy działający na 

uchodźstwie, autor wskazał na rzucające się w oczy błędy w procesie realizacji 

reformy rolnej, jak i świadome kroki komunistów, którzy przyszłość rolnictwa 

widzieli w gospodarce upaństwowionej. I tak za gospodarstwa karłowate w dekre-

cie z 1944 r. przyjęto gospodarstwa do 2 ha, od 2 do 5 ha za małorolne a od 5 do 

10 ha za średniorolne, gdy tymczasem w Polsce przedwojennej gospodarstwa 

poniżej 5 ha uważano za niewystarczające do wyżywienia 1 rodziny
9
. 

Przytoczone wyżej dane pozwoliły autorowi na stwierdzenie następują-

cych wniosków. 

Na ogół tworzono gospodarstwa samodzielne o niewystarczającym obsza-

rze; wynika to z przeciętnej powierzchni gospodarstw służby folwarcznej i bezrol-

nych. Ustalone przed wojną w Polsce kryterium, że gospodarstwo poniżej 5 ha jest 

karłowate, którą to opinię podzieliła podana wyżej ocena komisji FAO, wskazuje, 

iż wykonując dekret z 6 września 1944 r. tworzono gospodarstwa poniżej obszaru 

samowystarczalności. Stan ten został utrwalony w cytowanych rozporządzeniach 

wykonawczych, gdzie do gospodarstw karłowatych zaliczono te, które liczą poni-

żej 2 ha, a do małorolnych 2 do 5 ha. 

Kotiużyński zauważa, że uprzywilejowaną grupą nabywców nowotworzo-

nych gospodarstw były rodziny służby folwarcznej. Służba folwarczna korzystała 

również z pewnych ulg przyznanych jej w przedwojennej ustawie z 1925 r. Ulgi te 

dotyczyły warunków nabycia, wysokości wpłacanych zadatków, nie uprawniały 

jednak do nabywania większych działek niż inni bezrolni. Służba folwarczna, 

według Kotiużyńskiego, jest elementem mało przygotowanym do samodzielnej 

gospodarki, trudniej dawała sobie radę niż od dawna wdrożeni do samodzielnej 

gospodarki chłopi lub synowie chłopscy. Gospodarstwa nabyte przez byłą służbę 

folwarczną najdłużej przechodziły okres przystosowania, właściciele ich musieli 

stopniowo wdrażać się do pracy w nowych dla siebie warunkach. 

Wnioski z analizy zmian przeprowadzonych przez S. Kotiużyńskiego rów-

nież nie są pozytywne. „Reformę” wykonywano pospiesznie, w miarę posuwania 

się na zachód AC. Stąd wynikało, że reforma wykonywana była sukcesywnie i na 

obszarach stosunkowo niewielkich. Ziemię rozdzielano kierując się z jednej strony 

liczbą uprawnionych na danym obszarze do jej otrzymania, a z drugiej strony 

 – zapasem, jaki w danym okręgu istniał. Pomimo, że w 1945 r. reżim miał uza-

sadnione podstawy, aby liczyć się z uzyskaniem przez Polskę znaczniejszych ob-

szarów poniemieckich na Zachodzie, które trzeba będzie zaludniać, nie troszczono 

się o to, aby z województw przeludnionych jak kieleckie, krakowskie i rzeszow-

                                                 
9 Tamże, s. 24. A. Kotiużyński wyciąga podobne wnioski jak inni specjaliści z zakresu rolnictwa  

i ekonomii, jak np. S.Z. Tomczak w omówionej wyżej publikacji.  
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skie, gdzie ustrój rolny był najgorszy a ilość karłowatych gospodarstw największa, 

aby do tych województw przesiedlić część ludności wiejskiej. Na tych ziemiach 

reforma rolna przeprowadzona została według postanowień dekretu z dnia 6 wrze-

śnia 1944 r. o ustroju rolnym i osadnictwie na obszarze Ziem Odzyskanych i byłe-

go Wolnego Miasta Gdańska. 

Oceniając reformę przeprowadzoną przez władze komunistyczne pod kątem 

widzenia potrzeb i niedomagań ustroju rolnego, A. Kotiużyński stwierdził, że nie 

przyczyniła się ona w najmniejszej mierze do jego naprawy. Przeciwnie, obszary 

dotąd przeludnione, pozostały nadal takimi, ilość karłowatych gospodarstw nie 

zmieniła się, gdyż uzupełniające je działki były nadmiernie małe. Wszystkie no-

wopowstałe gospodarstwa, otrzymane przez służbę folwarczną i bezrolnych chło-

pów – jak na stosunki polskie – nie były samowystarczalne. Na wsi polskiej,  

w opinii A. Kotiużyńskiego, wzrósł liczbowo tzw. element „biedniacki” – czyli ten, 

na który w metodach swego działania reżim komunistyczny mógł najbardziej liczyć. 
 

Opinie o zmianach w przemyśle 1944–1956 
 

Jednym ze strategicznych aspektów rozważań naukowców i publicystów  

II Wielkiej Emigracji w Wielkiej Brytanii było ukazanie społeczeństwu polskiemu 

oraz społeczności międzynarodowej skomplikowanych i niebezpiecznych zarazem 

zmian w strukturze przemysłu w Polsce pod rządami komunistów
10

.  

Na temat tzw. gospodarstwa przemysłowego w Polsce swój pogląd przed-

stawił S.Z. Tomczak. Warto również zwrócić uwagę na mało znany artykuł opu-

blikowany na łamach „Na szlaku kresowej” (1946 r.), w którym autor analizuje 

biurokratyczną machinę paraliżującą przemysł. Znany ekonomista i historyk dr 

Stefan Mękarski dokonuje następnie fachowej i bardzo klarownej oceny wydarzeń 

gospodarczo-politycznych w kraju oraz charakteru zmian, jakie zaszły jesienią 

1948 r. Badania na temat przemysłu kontynuuje dr Z. Makarczyk, dokonując cało-

ściowej charakterystyki zmian w przemyśle na przestrzeni lat 1944–1956. Ostatni 

zaprezentowany autor, J. Drewnowski, w „Dyskusji o polskiej gospodarce” cha-

rakteryzuje jej specyfikę i wypaczenia oraz poszukuje możliwości jej naprawy. 

S.Z. Tomczak, w omawianej wyżej pracy nie ograniczał się tylko do pro-

blematyki rolnictwa, ale zajął się również szeroko rozumianymi problemami tzw. 

„gospodarstwa przemysłowego” w Polsce. Omówił kwestię odbudowy przemysłu 

w sowieckiej strefie wpływów. 

Istotą zmian w przemyśle polskim było przede wszystkim jego upaństwo-

wienie. Wywołało to różne opinie krytyczne w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjedno-

czonych. Pojawiły się głosy socjalistów brytyjskich, w zasadzie akceptujące zmiany. 

                                                 
10 Patrz: M. Polak, Ekonomiczno-społeczne aspekty polityki agrarnej PPR – PZPR w latach 1944 

–1956, „Koszalińskie Studia i Materiały”, t. 4, Koszalin 2002, s. 165–177; M. Polak: Próby kolek-

tywizacji wsi polskiej w opinii A. Kotiużyńskiego. Przyczynek do poglądów gospodarczych II 

Wielkiej Emigracji w Wielkiej Brytanii 1945–1956 [w:] Polska zniewolona 1939–1956, red.  

Z. Kachnicz, Koszalin 2003, s. 53–62. 
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W kręgu zainteresowania S.Z. Tomczaka znalazły się przede wszystkim 

dwie ustawy, a mianowicie Ustawa o przejęciu na własność państwa podstawo-

wych gałęzi gospodarki narodowej oraz Ustawa o zakładaniu nowych przedsię-

biorstw i popieraniu prywatnej inicjatywy w przemyśle i handlu. Poruszył tu m. in. 

problem niewspółmiernych do kosztów, administracyjnie zaniżanych cen za wy-

tworzone przez zakłady przemysłowe produkty, których produkcja nakierowana 

była na eksport do ZSRR. Dodatkowo wartość nabywcza pieniądza spadała dra-

stycznie. Autor, dając przykład górnictwa polskiego wyliczył, że w porównaniu do 

okresu II RP, kiedy to cena wydobycia tony węgla wynosiła 12–13 zł, cena  

w omawianym okresie, uwzględniająca inflację powinna wynosić około 1850 

–1950 zł za tonę. W omawianym przez Tomczaka okresie cena ta kształtowała się 

na poziomie 60 zł za tonę, w tym tylko 40 zł przypadało na wynagrodzenia. Była 

to zatem kolosalna oszczędność na kosztach robocizny
11

. Autor dowodzi, że ta 

sama tona węgla wywieziona do krajów zachodnich, a nie do Rosji, mogłaby dać 

Polsce znacznie większe ilości dewiz. 

Zdaniem Tomczaka akcja ta mogła mieć dwa cele: z jednej strony mogło 

chodzić o natychmiastowe uzależnienie produkcji polskiej od Moskwy, a z drugiej  

o wyeliminowanie niektórych strategicznych gałęzi produkcji przemysłowej  

z gospodarstwa polskiego. Nie ulega wątpliwości, iż dążono do stworzenia takiego 

stanu faktycznego, aby praca przemysłu polskiego była ściśle zależna od dostawy 

surowców i podzespołów z Związku Radzieckiego. W taki sposób właśnie postą-

piono z przemysłem włókienniczym, uzależniając go od dostaw surowca z ZSRR. 

Komentując wypadki niszczenia setek zakładów przemysłowych Tomczak 

stwierdza:  
 

Wydaje się, że Rosjanie, zajmując Polskę, nie byli jeszcze ostatecznie zdecydo-

wani, jaką rolę wyznaczyć gospodarstwu polskiemu. Dlatego ten etap dewastacji 

był poświęcony zadaniu zwykłego uzależnienia gospodarstwa polskiego od Rosji 

bez ściślejszego precyzowania użyteczności Polski w ramach wielkiego gospodar-

stwa rosyjskiego12. 
 

Gorzkie są wnioski analizy sytuacji gospodarczej Polski w pierwszym roku 

po zakończeniu II wojny światowej. Rosja chciała według niego pozbawić Polskę 

wszelkich warunków niezależnego bytu gospodarczego, czyniąc z niej drobną 

                                                 
11 Autor pisze, że „jeśli węgiel polski sprzedawany jest Rosji po 60 zł za tonę (nawet niech będzie 

sprzedawany po 315 zł, jak niektórzy twierdzą), a koszt wydobycia tony powinien wynosić 1.850 

– 1.950 zł, uwzględniając nawet koszt przewozu tony węgla z kopalni do granicy, to na czym jest 

pokrywany ten olbrzymi niedobór przy eksporcie węgla do Rosji? Domyślam się odpowiedzi  

p. Hilarego Minca, gdyby zostało zadane mu to pytanie. Padłyby szeregi papierowych cen i pa-

pierowych kalkulacji, mające udowadniać, że na szczeblu p. Minca bilans gospodarki polskiej 

zamyka się dodatnio. Lecz nawet najzręczniejsza dialektyka nie potrafi ukryć faktu, że odbywa się 

obecnie niszczenie aparatu wytwórczego Polski i ,,przewłaszczanie” go na rzecz Rosji, tak jak 

najzręczniejsza dialektyka nie potrafi ukryć faktu, że robotnik w Polsce jest obecnie potwornie 

wyzyskiwany i utrzymywany na głodowych warunkach bytu”; S.Z. Tomczak, dz. cyt., s. 37. 
12 Tamże, s. 41. 



Michał Polak 388 

część składową sowieckiego bloku gospodarczego. Alarmująco musiały brzmieć 

słowa Tomczaka, że:  
 

Po pierwsze, dokonuje się tą drogą niwelacja w duchu rosyjskim polskiej odręb-

ności cywilizacyjnej i politycznej. Po drugie – zręczność, z jaką opanowywany 

jest element polski, jest ogromna. Wiemy, że przez uzależnienie materialne zmę-

czonych Polaków Rosja chce ich opanować ideowo i politycznie, chce z nich zro-

bić cząstkę sowieckiego, czy rosyjskiego narodu13. 
 

Kapitalną ocenę stanu gospodarki polskiej na koniec lat 30. dał dr Stefan 

Mękarski, znany historyk, ekonomista i politolog. 26 listopada 1949 r. dr S. Mę-

karski na zjeździe Ligi Niepodległości Polski wygłosił referat: „Prawda o kraju”, 

opublikowany następnie w postaci broszury w 1950 r. Na wstępie stwierdził, iż 

okres od lata 1945 r. do jesieni 1948 r., mimo rządów agentury
14

:  
 

polegał na współistnieniu, a raczej tolerowaniu cech dawnego ustroju 

wolnościowego obok cech ustroju nowego, mających wedle propagandowej 

terminologii stanowić »polską drogę do socjalizmu«.  
 

Według dr. Mękarskiego dualizm ten stosowany był we wszystkich krajach 

satelickich ZSRS, pod nazwą „demokracji ludowej”, ponieważ miał  w założeniu 

odróżnić ustroje tych krajów od ustroju Związku Sowieckiego i świadczyć o ich, 

rzekomo odrębnej, drodze rozwoju narodowo-państwowego.  

Autor przypomniał jednakże ideologiczny zwrot, jaki miał miejsce w 1948 r. 

na wrześniowych obradach plenum KC PPR, sugerując, nie bez racji, że dualizm 

„polskiej drogi do socjalizmu” przestał najwidoczniej służyć interesom Moskwy. 

Przypomniał również o generalnej ideologicznej samokrytyce przejawiającej się  

w oskarżaniu szeregu działaczy tej partii z Władysławem Gomułką na czele o tzw. 

odchylenie prawicowo-nacjonalistyczne. Organizacyjne przezwyciężenie to znala-

zło swój wyraz w utworzeniu 18 grudnia 1948 r. systemu monopartyjnego w po-

staci PZPR. Otworzył się w opinii Mękarskiego pewien nowy etap „demokracji 

ludowej”, która nie była już formą trwałego współżycia dwóch różnych ustrojów 

społecznych. Stała się natomiast formą wypierania i likwidacji „elementów 

kapitalistycznych”, a zarazem formą rozwijania i umacniania podstaw ustroju 

socjalistycznego według wzoru sowieckiego. Kończąc wątek analizy sytuacji  

w 1948 r. Mękarski przytoczył wypowiedź Jóźwiaka, który stwierdził bez ogródek 

na kongresie
15

: „odcięliśmy się od prawicowych i niebezpiecznych prób 

szermowania koncepcją o własnej, polskiej drodze do socjalizmu”. 

Zdaniem S. Mękarskiego tzw. Zjazd zjednoczeniowy ruchu robotniczego  

w Polsce z grudnia 1948 r. stanowi przełom w powojennych dziejach Polski, roz-

poczynając „bolszewizację” Polski według wzorów sowieckich, przez zastosowa-

nie „już bezpośrednich form i zasad systemu bolszewickiego w całości ustroju 

dzisiejszej Polski”. 

                                                 
13 Tamże, s. 42. 
14 S. Mękarski, Prawda o kraju, Londyn 1950, s. 1. 
15 Tamże, s. 3. 
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W dziedzinie organizacji politycznej Polski wysuwa się na czoło prymat 

PZPR, który jest wierną kopią pozycji, jaką w Rosji zajmuje WKPb. Mękarski 

słusznie przewidywał, że w krótkim czasie PZPR podporządkuje sobie spacyfiko-

wany ruch ludowy i Stronnictwo Demokratyczne. 

Mękarski przytacza też fakty walki politycznej, jak zaostrzenie walki z Ko-

ściołem, wyrzucenie poza nawias partii komunistycznej działaczy podejrzanych  

o tzw. prawicowo-nacjonalistyczne odchylenie. Pisze
16

:  
 

To pewne, że na czele aparatu, rządzącego Polską, staje dziś już nie pospolity 

agent, jurgieltnik, nie zdrajca, ale Rosjanin. Oznacza to kryzys zaufania Moskwy 

nie tylko do polskiego komunizmu, ale nawet do własnej, przez siebie zamiano-

wanej agentury Bierutów i towarzyszy, oznacza właściwie likwidację tej agentury 

i rządów za pośrednictwem, oraz powrót do metod, stosowanych w wieku XIX  

i XX do wybuchu pierwszej wojny światowej, a więc do rządów bezpośrednich. 
 

W innym miejscu Mękarski stwierdza
17

:  
 

Wiemy, że w Polsce od lat dziesięciu odbywa się istotnie, realnie wielki proces 

przemian o charakterze strukturalnym, taki mianowicie, który by odbywał się 

również, gdyby wojny i przewrotu nie było, chociaż nie może ulegać wątpliwości, 

że wojna i przewrót stały się czynnikiem przyspieszającym te zmiany. Przyspie-

szającym nie w interesie obcym, ale wbrew niemu w interesie narodu. 
 

Nie ma wątpliwości, że spostrzeżenia dr Mękarskiego zawarte w powyż-

szym referacie, jak i innych publikacjach tego autora, należą do najbardziej prze-

myślanych i przewidujących spostrzeżeń formułowanych do 1956 r. w środowi-

skach uchodźstwa londyńskiego. Warto też przytoczyć doczesny postulat Mękar-

skiego, aby utworzyć na emigracji Instytut Badania Zagadnień Krajowych, który 

by w sposób rzeczowy oceniał polityczne i społeczno-ekonomiczne procesy do-

konujące się w Polsce.  

Polski model gospodarczy 1944–1956 realizowany przez komunistów pol-

skich celnie podsumował również dr Zbigniew Makarczyk w napisanym w 1957 r. 

artykule: „Polski model gospodarczy”, publikowanym w paryskiej „Kulturze”  

(nr 7–8/1958 r.). 

Opisując istotę modelu gospodarki polskiej w tych latach, podzielił oma-

wiany okres na dwie części. Pierwsza obejmowała lata 1945–1949, w którym to 

czasie ukazała się ustawa o upaństwowieniu przemysłu, przeprowadzono reformę 

rolną, stworzone zostały pierwsze spółdzielnie produkcyjne oraz państwowe go-

spodarstwa rolne. Istotne w tym okresie było to, że istniał jeszcze znaczący prze-

mysł prywatny. Ówczesny model gospodarczy opierał się na trójsektorowości, tzn. 

równolegle funkcjonowały trzy sektory: państwowy, spółdzielczy i prywatny. 

Model ten został utworzony przez Centralny Urząd Planowania i według autora 

działał sprawnie. 

Drugi okres wyróżniony przez Z. Makarczyka praktycznie pokrywa się  

z planem sześcioletnim, obejmując lata 1949–1956. Autor przytacza w artykule 

                                                 
16 Tamże, s. 4. 
17 Tamże, s. 8. 
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dwa wydarzenia, które wyznaczają ramy tego okresu: z jednej strony tzw. „bitwę 

o handel”, natomiast z drugiej wydarzenia 1956 r. – czerwcowe w Poznaniu i paź-

dziernikowe w Warszawie. Autor tak opisuje ten czas
18

:  
 

Był to okres dużych nadziei i gorzkich zawodów. W okresie tym, który zazna-

czył się w polityce kultem jednostki, zanikiem swobód demokratycznych i ja-

skrawym naruszaniem praworządności, cały niemal przemysł został upaństwo-

wiony, przy czym ustawa o dalszym rozwoju przemysłu prywatnego pozostała 

martwą literą, upaństwowiony został handel hurtowy i lwia część handlu deta-

licznego, nawet rzemiosłu prywatnemu odebrano możność rozwoju, tworząc 

spółdzielnie pracy i spółdzielnie pomocnicze; na wsi forsownie, często w dro-

dze nacisku administracyjnego, tworzono spółdzielnie produkcyjne: było ich 

243 w 1949 roku, 2707 rok później, a 9076 w roku 1955. 
  

Z. Makarczyk zauważa, że w rolnictwie nastąpiło „cofnięcie”: „Produkcja 

rolna podniosła się ze 133 do 150 milionów złotych, co wobec poważnego wzro-

stu ludności oznacza spadek: produkcja zbóż obliczona na głowę ludności spadła  

z 487 do 434 kilogramów”. 

„Bitwa o handel”, zdaniem Makarczyka, sprawiła, że prywatna inicjatywa 

została usunięta do podziemia gospodarczego. Autor uważa, że pozostała cześć 

jednostek gospodarczych, które reprezentowały prywatną własność, nie była god-

na sprawowania takiej roli. Posuwa się on nawet do określenia tych jednostek jako 

„o wątpliwej moralności gospodarczej”. Według niego przyczyniły się one do 

skorumpowania aparatu sektora uspołecznionego, wykorzystując niskie płace  

w tym sektorze. W efekcie system trójsektorowy został zastąpiony modelem jed-

nosektorowym, w którym pierwszoplanową rolę grała Państwowa Komisja Pla-

nowania Gospodarczego. 

Warto podkreślić, że Makarczyk wyróżnia też okres trzeci, rozpoczęty  

w październiku 1956 r. Przeprowadził w nim analizę rodzącego się w boleściach 

modelu gospodarczego tzw. polskiej drogi do socjalizmu. „Okres miniony – pisze 

autor – był nie tylko okresem błędów i wypaczeń, wielokrotnie potem piętnowa-

nych przez wszystkie niemal partie komunistyczne. Był to również okres poważ-

nych błędów w metodach i technice działania”. Za najważniejsze Makarczyk 

uważa: daleko posuniętą centralizację planowania, przerosty administracyjne  

i biurokratyczne w dziedzinie zarządzania życiem gospodarczym, wadliwą polity-

kę kadrową, wadliwą politykę zatrudnienia oraz fatalną politykę płac
19

. 

Także Jan Drewnowski, analizując stan polskiej gospodarki z optyki 25 lat, 

starał się wskazać jej wady oraz powody, dla których tak trudno było je usunąć. 

Rozważania swoje wyprowadził od 1944 r., kiedy to PPR-owscy ekonomiści  

z H. Mincem na czele wtrącali polską myśl ekonomiczną w mroki „stalinowskiego 

ciemnogrodu”. Zapoczątkowano wtedy, mający polityczne tło, okres zaniku 

zdrowego rozsądku i zwyrodnienia procesu funkcjonowania poszczególnych seg-

mentów gospodarki narodowej. Z nieudanych decyzji ekonomicznych nie potra-

                                                 
18 Z. Makarczyk, Polski model gospodarczy, „Kultura” 1958, nr 7/129–8/130, s. 110. 
19 Tamże, s. 111. 
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fiono się wycofać, nie wyciągano wniosków, a wręcz kumulowano błędy do ab-

surdalnych rozmiarów. Autor ironizuje, że „w ten sposób powstaje jakaś kafkow-

ska rzeczywistość, której nonsens jest oczywisty dla każdego, ale spod władzy 

której nikt nie może się wyzwolić”
20

. Model gospodarczy jest, jak uważa J. Drew-

nowski, tylko jednym z jej aspektów. 

 Twórcza myśl ekonomiczna znalazła się w pogardzie i poniżeniu, a o de-

cyzjach ekonomicznych decydował „albo martwy dogmatyzm, albo wąski prakty-

cyzm. Myślenie nie miało wówczas żadnej szansy
21

:  
 

W pierwszych latach po wojnie, najlepszy na jaki nas wtedy było stać zespół eko-

nomistów, powstał w ramach i wokół Centralnego Urzędu Planowania. Po prze-

łomowym dla gospodarki polskiej procesie CUP w roku 1948 zespół ten został 

rozpędzony na cztery wiatry. Zadbano również o to, aby co lepszych ekono-

mistów usunąć z uczelni, a co najmniej pozbawić prawa wykładania. Wreszcie 

całkiem spora grupa poszła pod klucz. 
 

Drewnowski podaje szereg przykładów, jak władze komunistyczne w Pol-

sce traktowały wybitnych ekonomistów, często o lewicowym rodowodzie, jak np. 

Oskara Langego
22

. Także wielu innych wybitnych ekonomistów starszego poko-

lenia, jak Adam Krzyżanowski czy Edward Taylor, po 1948 r. zostało pozbawio-

nych wszelkiego kontaktu z praktyką i kierownictwa katedr.  

Do innych wad gospodarki polskiej doby stalinowskiej J. Drewnowski zali-

cza złe rozwiązanie zagadnienia centralizacji. Dowodzi też sprzeczności kryteriów 

obowiązujących przy podejmowaniu decyzji w gospodarce polskiej. Niektóre 

decyzje powinny bowiem być podejmowane na szczeblach niższych niż centralny, 

natomiast kierownicy odpowiednich jednostek powinni wiedzieć, jakimi kryteria-

mi mają się kierować. 

Kolejną wadą modelu gospodarki polskiej, jaką zawarto w artykule, był 

nieracjonalny system cen, który równał się fałszywym parametrom dla podej-

mowanych decyzji. Drewnowski twierdzi, że nie istniały zasady ustalania cen  

w Polsce. Struktura dochodów ludności obrażała natomiast w opinii autora „po-

czucie słuszności”.  

Inny zarzut Drewnowskiego względem polskiej gospodarki dotyczył złego 

systemu płac i wynagrodzeń. Struktura płac była płaska, tzn. słabo wynagradzała 

wyższe kwalifikacje oraz większą odpowiedzialność; faworyzowała natomiast 

działy związane z propagandą. Prowadziło to najczęściej do frustracji prawdzi-

                                                 
20 J. Drewnowski, Dyskusja o polskiej gospodarce, „Kultura” 1971, nr 4/283, s. 26. 
21 Tamże, s. 26. 
22 „Oskar Lange, sława światowa, z lekceważeniem potraktowany na procesie CUP, pozbawiony 

prawa wykładania ekonomii, odsunięty od wpływów politycznych (mimo, że nie przestał być 

członkiem KC). W końcowym okresie stalinizmu zaczyna być tolerowany i używany do funkcji 

reprezentacyjnych. Potem dochodzi do czołowych stanowisk państwowych (przewodniczący Rady 

Ekonomicznej, wiceprzewodniczący Rady Państwa) nie zyskując jednak nigdy prawdziwego 

wpływu na politykę gospodarczą. Zdolności analityczne i talent jasnego widzenia zagadnień sta-

rannie ukrywa pod maską konformizmu, a ujawnia go tylko w pracach dostępnych wąskiemu 

gronu specjalistów”; tamże, s. 27. 
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wych fachowców. Niedopuszczalnym było bowiem zjawisko poniżania człowieka 

pracy. Często zdarzało się, że nie tyle kwalifikacje i sumienna praca prowadziły 

do awansu, ale wkradanie się w łaski sekretarzy partyjnych
23

.  

Ostatnim argumentem przeciwko modelowi gospodarki polskiej była, we-

dług J. Drewnowskiego, ułomność gospodarki pieniężnej. Działo się tak, ponie-

waż wiele przywilejów i świadczeń miało charakter niepieniężny, niezwiązany 

zupełnie z ilością wykonanej pracy. Osłabiało to wydatnie rolę wszelkich bodź-

ców o charakterze pieniężnym.  

Podsumowując J. Drewnowski formułuje główne wnioski swojego rozwa-

żania. Ukazuje przyczyny wadliwego działania gospodarki polskiej, z których 

pierwszą było odebranie zdrowemu rozsądkowi roli, którą powinien spełniać we 

wszystkich decyzjach gospodarczych. Drugą, było narzucenie Polsce złego mode-

lu gospodarczego i stworzenie warunków, w których jego prawdziwa krytyka  

i naprawa była niemożliwa. Reszty miały dokonać: słabość koncepcyjna zamie-

rzonych reform oraz uparty konserwatyzm biurokracji partyjnej. Niestety wniosek 

końcowy J. Drewnowskiego jest bardzo pesymistyczny. Stwierdza on, że wady 

polskiej gospodarki były nie do przezwyciężenia, dopóki panował narzucony jej 

ustrój „zdegenerowanego pseudosocjalizmu (sowietyzmu)”. Wszystkie bowiem 

niedostatki gospodarki polskiej miały źródło polityczne. Daje więc receptę na 

naprawę gospodarki. Zaleca zmiany polityczne – przywrócenie demokracji i przy-

stąpienie do budowy prawdziwego socjalizmu. 

Analizując poglądy różnych autorów publikujących na uchodźstwie trzeba 

przyznać, iż patrzyli oni trzeźwo na problem przekształceń gospodarki polskiej od 

1944 r. Problemy reformy rolnej, nacjonalizacji zakładów przemysłowych, czy też 

forsownej industrializacji Polski rozpatrywali w racjonalny i rzeczowy sposób. 

Każdy z autorów na swój sposób krytycznie ocenia przemiany przemysłu jakie 

miały miejsce po II wojnie światowej. Jan Drewnowski akcentuje pogardę dla 

naukowych osiągnięć wielu polskich ekonomistów przebywających w kraju oraz 

odsunięcie tych niewygodnych od spraw publicznych. Wśród wielu niepokojących 

trendów jakie zachodziły w przemyśle, szczególnego uwzględnienia wymagają 

takie zjawiska, jak uzależnienie polskiego przemysłu od ZSRR, zmonopolizowa-

nie podaży artykułów przemysłowych i żywnościowych przez państwo, general-

nie, sowietyzacji wszelkich dziedzin życia. Dla zrozumienia ówczesnej rzeczywi-

stości ekonomicznej Polski obserwacje powyższych autorów były tym bardziej 

cenne. 

 

 

 

 

                                                 
23 Drewnowski pisze: „Jest to ogólne prawo awansów PRL: obowiązuje od niewykwalifikowanego 

robotnika do profesora uniwersytetu. Niektórym się udaje, ale ogromna większość czuje się 

skrzywdzona, poniżona i zniechęcona”; J. Drewnowski, dz. cyt., s. 31. 
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Łódź 
 

 

Ład pokojowy i bezpieczeństwo geopolityczne,  
a wymogi racji stanu w polskiej myśli politycznej (1939–1945) 

 

 

Realia wojny – racja stanu – pokój i bezpieczeństwo 

kres drugiej wojny światowej, wojny największej w dziejach cywili-

zacji, stwarzał okoliczności niezwykłe, powodujące, iż refleksja nad 

kwestią konfliktów międzyludzkich w skali mikro i makro była 

czymś ciągle obecnym w dyskursie politycznym. Owa kwestia rozważana była 

przez elity społeczeństwa polskiego w okupowanym kraju i na obczyźnie. Różna 

była skala doświadczeń realiów wojny. Zjawiskiem powszechnym stało się zro-

zumienie jej bardzo ogromnej szkodliwości, negatywnych skutków zawsze  

i wszędzie, wielorakich implikacji politycznych, społecznych, ekonomicznych  

i kulturowych. Wszystko to znajdowało stosowne odzwierciedlenie w sposobie 

myślenia ludzi o świecie oraz określało tożsamość zbiorową społeczeństwa pol-

skiego
1
. Z tego względu rzeczą naturalną stawała się krytyka wojny, sprowadza-

jąca się do negowania jej jakiegokolwiek sensu. Bardzo istotne okazało się uza-

sadnienie owej krytyki oraz chęć uzyskania odpowiedzi na pytania: czym jest 

wojna?, dlaczego ludzkość jest tak bardzo podatna na wojny i nie może się im 

skutecznie przeciwstawić?, co należy czynić aby w przyszłości nie doszło do 

wojny? Niewątpliwie określona ocena wojny determinowała w ogromnej mierze 

stosunek do tego, co jest jej przeciwieństwem, mianowicie do pokoju oraz jego 

niezbywalnego warunku bezpieczeństwa. 
 Realia II wojny światowej wyznaczały kierunek i zakres przewartościo-

wań myślenia o przeszłości oraz refleksję prospektywną. Stąd też kreowane 

wizje przyszłego ładu geopolitycznego korygowane były wymogami polskiej 

racji stanu
2
.  Rozpatrywana była ona przez poszczególne orientacje ideologiczne 

Polski Walczącej w wymiarach aksjologicznych Związane to było z konieczno-

                                                 
1 Patrz: K. Wyka, Życie na niby. Pamiętnik po klęsce, Kraków 1984, passim; A. Pawełczyńska, 

Wartości a przemoc. Zarys socjologicznej problematyki Oświęcimia, Warszawa 1995, s. 7–18, 

128–140; por. J. Chrobaczyński, Stan anomii. Wpływ okupacji na zjawiska negatywne i naganne  

w postawach społeczeństwa polskiego w latach 1939–1945 (na przykładzie Krakowa), „Rocznik 

Naukowo-Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Prace Historyczne” 1992,  

t. 13, z. 126, s. 247–274. 
2 Patrz np.: F. Meinecke, Die Idee der Staatsräson in der neueren Geschichte, München – Wien 

1976 (4 Auflage), s. 1–26; C. Maj, Teoretyczne aspekty racji stanu [w:] Racja stanu. Historia, 

teoria, współczesność, red. E. Olszewski Lublin 1989, s. 25–38; R. Kuźniar, Czynnik etyczny  

w stosunkach międzynarodowych, „Sprawy Międzynarodowe” 1990, nr 1, s. 7–26; S. Bieleń, 

Polityka zagraniczna a racja stanu [w:] Polityka zagraniczna państwa, red. J. Kukułka i R. Zięba, 

Warszawa 1992, s. 173–190. 

O 
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ścią zagwarantowania społeczeństwu polskiemu i powojennej Rzeczypospolitej 

bezpieczeństwa międzynarodowego i spokoju społecznego wkrótce po osiągnię-

ciu zwycięstwa nad agresorami – sprawcami II wojny światowej. Domagano się 

zatem nie tylko „wygrania wojny”, ale przede wszystkim „wygrania pokoju”. 

Był to główny polski cel wojny, artykułowany w licznych wypowiedziach głów-

nych nurtów życia politycznego i ośrodków Polskiego Państwa Podziemnego
3
. 

Nie wykluczało to pojawiania się zróżnicowanych wykładni w enuncjacjach 

licznych ugrupowań, organizacji i środowisk politycznych Polski Walczącej, 

które korzystały z wolności wypowiedzi. Determinowało to w znaczącym stop-

niu aktywność Rządu Rzeczypospolitej na wychodźstwie w kwestii formułowa-

nia rozwiązania geopolitycznego, przyszłych sojuszy, kształtu terytorialnego 

państwa i jego pozycji w Europie. Projekcje przyszłego ładu pokojowego mniej 

lub bardziej łączone były z koncepcjami „bloków politycznych”, unii, konfede-

racji, czy też federacji
4
. Toteż przeciwstawiano się zdecydowanie podziałowi 

                                                 
3 Chodziło w zasadzie o niepodległość i suwerenność ojczyzny, bezpieczeństwo i odpowiednie 

warunki egzystencji obywateli państwa, tożsamość narodową i cywilizacyjno-kulturową, integral-

ność terytorialną w rozumieniu „całości” obszaru Rzeczypospolitej (z kresami wschodnimi i „zie-

miami postulowanymi” na zachodzie), prawo do wyboru przez społeczeństwo odpowiedniej formy 

ustroju politycznego a także nieskrępowany rozwój społeczny, gospodarczy i kulturalny. Z czasem 

dochodziło do zmian w akcentowaniu określonych wyznaczników polskiej racji stanu. Patrz:  

E. Ponczek, Niepodległość i bezpieczeństwo ojczyzny celem politycznym Rządu Rzeczypospolitej 

Polskiej i Państwa Podziemnego (1939–1945) [w:] Marzyciele i realiści. O roli tradycji w polskiej 

myśli politycznej. Od upadku Powstania Styczniowego do XXI wieku, red. T. Sikorski i A. Wątor, 

Szczecin 2009, s. 412–447; tenże, Polska myśl polityczna w sytuacji zbliżającego się końca II 

wojny światowej. Historyczny wymiar Testamentu Polski Walczącej [w:] Epigoństwo czy twórczą 

ciągłość. Ideowe dziedzictwo głównych nurtów politycznych Drugiej Rzeczypospolitej w refleksji 

politycznej po zakończeniu II wojny światowej, red. E. Krasucki, T. Sikorka, A. Wątor, Toruń 

2011, s. 9–25. 
4 Patrz: M. Kukiel, Strategiczne koncepcje gen. Sikorskiego w drugiej wojnie światowej, „Bellona” 

1995, z. 3, s.16–25; P. Wandycz, Czechoslovak-Polish Confederation and the Great Powers 1940 

–1943, Boomington – Indiana 1956, s. 33–126; P. Wandycz, L. Frendl, Zjednoczona Europa. 

Teoria i praktyka, Londyn 1965, s. 27–59; P. Wandycz, Dwie próby stworzenia związków regio-

nalnych w Europie Wschodniej, „Tematy” [Nowy Jork] 1969, t. 8, nr 32–32, s. 391–409; T.A. 

Szumowski, A. Szwarc, Wokół projektów związku państwowego Polski i Czechosłowacji 1941 r. 

[w:] Historia XIX i XX wieku. Studia i szkice, red. A. Garlicki i in., Wrocław 1979, s. 206–214;  

W. Korpalska, Władysław Eugeniusz Sikorski. Biografia polityczna, Wrocław 1981, passim; S.M. 

Terry, Poland’s Place in Europe. General Sikorski and the Origin of the Oder – Neisse, Princeton 

1982, s. 315–358; P. Wandycz, Polska a zagranica, Paryż 1982, s. 109–126; . I. Kolendo, Problem 

graniczny a koncepcja powojennego związku Polski i Czechosłowacji z lat 1940–1943 (W świetle 

dokumentów), „Kwartalnik Historyczny” 1984, nr 1, s. 89–108; L. Zyblikiewicz, Koncepcje poli-

tyki zagranicznej Władysława Sikorskiego i ich realizacja [w:] Władysław Sikorski – żołnierz  

i polityk, red. J. Półćwiartek, Rzeszów 1987, s. 113–132; P. Żaroń, Kierunek wschodni w strategii 

wojskowo-politycznej gen. Władysława Sikorskiego 1940–1943, Warszawa 1988, s. 201–238;  

E. Orlof, Próba utworzenia konfederacji polsko-czechosłowackiej w okresie II wojny światowej, 

„Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Filozofia i Socjo-

logia” 1989, z. 6/69, s. 247–301; I. Kolendo, O idei federacji polsko-czechosłowackiej – polemicz-

nie, „Dzieje Najnowsze” 1989, nr 2, s. 207–213; P. Wandycz, Próby stworzenia konfederacji 

polsko-czechosłowackiej podczas drugiej wojny światowej, „Znaki Czasu” [Rzym – Warszawa] 

1990, nr 20, s. 130–149; H. Batowski, Polska dyplomacja na obczyźnie 1939–1941, Kraków 1991, 
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Europy na „strefy wpływu” oraz odrzucano pomysły sprowadzające się do eks-

ponowania dominacji, hegemonizmu i rozmaitych postaci „leadershipu” w Eu-

ropie i na całym globie ziemskim.  
 

Stanowisko ugrupowań Polski Walczącej wobec ładu pokojowego 

w myśl przesłania etyczno-personalistycznego 
 

Wypowiedzi formułowane na temat ładu pokojowego i bezpieczeństwa,  

z punktu widzenia katolickiej nauki społecznej, charakteryzował antyrelatywistycz-

ny stosunek do świata wartości duchowych, w tym przede wszystkim moralnych, 

jako najważniejszych. Stąd też pokój i bezpieczeństwo sytuowane był łącznie z tymi 

wartościami, z których za najważniejsze uznawano prawdę, dobro i miłość. 

Znany kaznodzieja, ks. Augustyn Jakubisiak, wypowiadając się o przy-

szłym ładzie pokojowym, ujmował go w nierozerwalnym związku z chrześcijań-

skimi wartościami etyczno-humanistyczymi i normami Bożymi
5
. Podobnie pokój 

jako wartość – złączoną z prawdą, dobrem i miłością – rozpatrywał kardynał Au-

gust Hlond
6
. Tożsame z tym przeświadczeniem był pogląd ks. bp Karola Radoń-

skiego (ordynariusza włocławskiego przebywającego na obczyźnie), który stwier-

dzał, że pokój jako bezcenna wartość musi być przyjmowany jako coś, co przyno-

si dobro i szczęście ludzkości w integralnej łączności ze sprawiedliwością, wolno-

ścią i miłością
7
. Natomiast dominikanin Innocenty Maria Bocheński, pełniący 

funkcję kapelana w Wojsku Polskim, który pisał w 1942 r., iż wbrew poglądom 

niektórych pacyfistów „życie ludzkie nie jest bynajmniej najwyższą wartością  

– i dobra reprezentowane przez Ojczyznę są z reguły wartościami wyższymi”
8
. 

 Front Odrodzenia Polski (dalej: FOP), uwypuklający rolę i znaczenie 

etyki katolickiej, charakteryzowała bezkompromisowa wrażliwość w kwestii 

respektowania norm i wartości chrześcijańskich, w kontekście których ujmowa-

ny był ład pokojowy. Środowisko FOP widziało w trwającej wojnie stan, który 

wywołał „wstrząs moralny” i w jego następstwie „głód sprawiedliwości”
9
. Pu-

                                                                                                                         
s. 271–291; T. Kisielewski, Federacja środkowo-europejska. Pertraktacje polsko-czechosłowackie 

1939–1943, Warszawa 1991, passim; K. Tarka, Inkorporacja, federacja czy współistnienie. Polity-

ka Rządu RP wobec Litwy (1939–1945), „Arka” 1994, nr 50, s. 85–95; P. Wandycz, O stosunkach 

polsko-czechosłowackich garść refleksji (Na marginesie książki T. Kisielewskiego…), „Zeszyty 

Historyczne” 1994, z. 108, s. 112–120; M. Kamiński, Zarys polityki zagranicznej Rządu RP na 

obczyźnie 1939–1945 [w:] Władze RP na obczyźnie podczas II wojny światowej 1939–1945, red. 

Z. Błażyński, Londyn 1994, s. 638–773; P. Wandycz, Próby stworzenia konfederacji polsko 

-czechosłowackiej podczas II wojny światowej [w:] Władze RP na obczyźnie…, s. 906–920. 
5 A. Jakubisiak, Wytrwamy by zwyciężyć. Zbiór odczytów i przemówień 1940–1945, Paryż 1946,  

s. 44–48, 128. 
6 A. Hlond, Problem religijny jutrzejszego świata, Londyn 1943, s. 4–8, passim. Patrz: A.K. 

Hlond, Daj mi duszę. Wybór pism i przemówień 1897–1948, oprac. S. Kłosiński, Łódź 1979,  

s. 214–267. 
7 A na ziemi pokój, „Jutro Polski” 1943, nr 15, s. 1. 
8 O. I.M. Bocheński, O patriotyzmie [W obozie – Kirkcaldy]1942. Przedruk: Warszawa 1989,  

s. 20–21. 
9 Katolicy na front, [Warszawa 1941/1942], s. 8, passim; Prawda, „Prawda” z kwietnia 1942 r.,  

s. 1–2. 
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blicysta FOP podkreślał (w listopadzie 1942 r.), że wartość, którą jest pokój, 

obok miłości, zajmuje jedno z naczelnych miejsc w aksjologii chrześcijańskiej, 

ponieważ „czyniący pokój” są przeciwni wszelkiej wojowniczości. Absurdem 

jest zatem powiedzenie, jakoby „miecz tworzył pokój”
10

. Toteż koniecznością 

byłoby odrodzenie moralne oraz wzmożone dążenie do prawdy, miłości, spra-

wiedliwości umożliwiających zaistnienie trwałego ładu pokojowego
11

. W śro-

dowisku FOP dominowało pragnienie, aby Polska stała się po zakończeniu woj-

ny „ośrodkiem moralnym Europy” zapewniającym krajom tego kontynentu pra-

worządność i ład pokojowy
12

. Ubolewano jednocześnie, że ludzkości nigdy nie 

była dana w dziejach „pełnia” pokoju, który jest jedną z najwyższych wartości 

obok prawdy, miłości, sprawiedliwości oraz dobra, związaną z łaską Bożą
13

. Tak 

też FOP uznawał pokój za wartość duchową, absolutną, związaną nierozerwalnie 

z prawdą, dobrem, sprawiedliwością i miłością. Bez żadnej z tych wartości nie-

możliwe byłoby urzeczywistnianie ładu pokojowego. Nie uważano aby aktualna 

w Europie powojennej była nadal formuła starorzymska si vis pacem para bel-

lum, ponieważ bezpieczeństwo – jako warunek ładu pokojowego – nie musi 

opierać się na sile militarnej, lecz na wartościach etycznych. 

Kolejna organizacja katolicko-społeczna o nazwie UNIA preferowała 

pragnienie zapewnienia licznym społeczeństwom „trwałego pokoju”, w trakcie 

którego szanowane byłyby takie wartości jak: wolność, „powszechna sprawie-

dliwość”, dobrobyt „zdobytym uczciwą pracą” oraz kreatywność „uniwersalnej 

kultury” – przeniknięte duchem miłości chrześcijańskiej
14

. Wskutek tego do-

szłoby do urzeczywistnienia ideału „powszechnego człowieczeństwa” zgodnego 

z „eschatologiczną wizją Królestwa Bożego na Ziemi”
15

. Przypominając, że 

„miłość buduje”, gdy uczestniczyć w tworzeniu pokoju, twierdzono, że musi być 

on oparty – co podkreślano w Deklaracji ideowej „Unii” – na wartościach etycz-

nych katolicyzmu, uzewnętrzniających się najlepiej w „uspołecznionym perso-

nalizmie”. Oznaczało to, iż pokój łączony był nierozerwalnie z immanentną 

wartością naczelną, mianowicie osobą ludzką. Bez jej uznania nie będzie mogło 

zaistnieć: „powszechne braterstwo”, szczęście oraz zgodna egzystencja społe-

czeństw na ziemi, a zatem – bezkonfliktowy ład pokojowy
16

. 

Środowisko inteligencji katolickiej skupione w Unii odwoływało się do 

idei porozumienia i consensusu i – co za tym idzie – tradycji unionizmu urze-

czywistnianego przez elity polskie od końca XIV w., wskutek czego mogła  

z czasem zaistnieć Rzeczpospolita Obojga Narodów integrująca w duchu wza-

jemnego zrozumienia i pojednania różne społeczności etniczne i wyznaniowe. 

                                                 
10 Dwa miecze, „Prawda” z listopada 1942 r., s.1; Życie prawdą, „Prawda Młodych” z lipca  

– sierpnia 1943, s. 11–12; Święto pokoju, „Prawda” z grudnia 1943 r., s. 1. 
11 Rocznica, „Prawda” z sierpnia – września1943, s. 1–2. 
12 Krytyka wojny i pochwała żołnierza, „Prawda” z sierpnia – września 1943, s. 11. 
13 Błogosławieni pokój czyniący, „Prawda” z grudnia 1943r., s. 1–2. 
14 Europa na rozdrożu, „Naród” 1942 r., nr 10, s. 2. 
15 Rzeczpospolita ludów, [Warszawa, grudzień 1942], passim. 
16 Deklaracja ideowa „Unii”, [Warszawa 1942], passim. 
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W jednej z broszur podziemnych „Unii” zawarte było stwierdzenie, iż „Polska 

postawiła w dziejach swych zasadę moralną w polityce i kulturze” – jako na-

czelną wartość ściśle zharmonizowaną z pokojem
17

. Toteż przyszły pokój  

– przypominano – oparty powinien być na wartościach cywilizacji europejskiej, 

której kwintesencję stanowi porządek moralno-prawny ustanowiony przez Boga
18

.  

Stronnictwo Pracy (dalej: SP) w dość podobny sposób uzasadniało donio-

słość norm moralnych w sferze stosunków politycznych, zwracając jednocześnie 

uwagę na konieczność przestrzegania porządku prawnego, umożliwiających 

kreowanie trwałego ładu pokojowego, jako wartości bezcennej w relacjach in-

terpersonalnych i między zbiorowościami społecznymi
19

. A więc przyszły geo-

polityczny ład pokojowy byłby oparty się na poszanowaniu wartości humani-

styczno-społecznych, takich zwłaszcza, jak: prawda, dobro, zgoda, sprawiedli-

wość, demokracja, postęp i bezpieczeństwo personalne, ujmowanych w wymia-

rze etyki chrześcijańskiej
20

. Konieczny byłoby ów bezpieczny ład pokojowy dla 

lepszej przyszłości społeczeństw powojennej Europy
21

.  

Po wejściu „Unii” (w lutym 1943 r.) do struktury SP, ugrupowanie to pre-

ferując tezę, iż pokój jest bezcenną wartością ogólnoludzką
22

, uwzględniło ją 

implicite w „Rozważaniach programowych” (z lipca 1944 r.), w których uwypu-

klone zostało znaczenie wartości moralnych ukształtowanych w kręgu cywiliza-

cji zachodnio-chrześcijańskiej. Powoływano się na polskie umiłowanie wolności 

i pokoju, które znalazło odzwierciedlenie w wielowiekowej „idei unijnej”
23

, 

mającej charakter demokratyczny i patriotyczny
24

. W tym czasie Polski Związek 

Wolności (dalej: PZW), współpracujący z „Unią” oraz ze SP łączył pokój naj-

wyraźniej z „poczuciem sprawiedliwości”
25

. Niemniej jednak formułowane było 

przeświadczenie, że ładu pokojowego nie należy osiągać „za wszelką cenę”,  

a zatem wskutek deprecjonowania, norm moralnych oraz takich wartości, jak: 

honor i niepodległość ojczyzny
26

.  

Porównując powyższe stanowiska należy stwierdzić, iż istniały jednak 

niemałe podobieństwa, co się tyczy sytuowania ładu pokojowego w układzie 

aprobowanych wartości społecznych. Pokój rozpatrywany był bowiem w znacz-

nej mierze w ujęciu autotelicznym oraz łączony najczęściej z takimi wartościa-

mi, jak: sprawiedliwość społeczna, prawda, praworządność, dobro, demokrację, 

wolność, postęp oraz bezpieczeństwo, oczywiście z uwzględnieniem imperaty-

                                                 
17 Niemcy a Polska, [Warszawa: druk „Unii”, b.r.w.], s. 3. 
18 Przesilenie romantyczne kultury, „Kultura Jutra” 1943, nr 8–9, s. 5–6; „Słowo” 1944, nr 2, s. 8. 
19 Poznajcie prawdę, „Głos Warszawy” 1940, nr 21, s. 1–3. 
20 Chłopi a nowa Polska, [Warszawa, 1941 r.], s. 3–4. 
21 T. Kiełpiński, Ku nowej Polsce idziemy?, Londyn 1941, s. 17–18; [S. Sopicki], Litwa i Polska, 

Londyn 1941, s. 18–21, 40. 
22 Sadyzm wyzwolony, „Monitor” 1943, nr 3, s. 1. Patrz: Gwałt gwałtem odeprzeć należy, „Moni-

tor” 1943, nr 6, s. 1–2. 
23 Stronnictwo Pracy. Rozważania programowe, [Warszawa, 1944 r.], s. 2–4, 18. 
24 Nasze poglądy, „Błękitny Znak” 1944, nr 12, s. 1–2. 
25 „Warta” 1940, nr 32, s. 1–2; „Warta” 1941, nr 26, s. 3. 
26 „Głos Prawdy” 1940, nr 78, s. 1. Patrz: „Głos Prawdy” 1941, nr 92, s. 1. 
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wu respektowania niezbywalnych norm moralnych i społecznych. Nie chodziło 

tu o bezpieczeństwo, którego istotą byłby „pokój zbrojny” w myśl tradycji pax 

romana.  
 

W atmosferze dominacji priorytetów narodu i państwa 

Znane wypowiedzi na temat ładu pokojowego jako wartości reprezenta-

tywne dla ugrupowań, którym bliski był etos „prawicy narodowej”, miały cha-

rakter przeważnie okazjonalny i dość lakoniczny. Oznacza to, iż pokój nie był 

traktowany pierwszoplanowo, zwłaszcza gdy weźmie się pod uwagę sposób 

sytuowania i eksponowania takiej wartości jak naród.  

Ogląd enuncjacji grupy narodowo-radykalnej „Szaniec” świadczy o tym, 

iż pokój jako przeciwieństwo wojny uzyskiwał status normy społecznej i jedno-

cześnie wartości patriotyczno-narodowej
27

. Zestawiano pokój z takimi warto-

ściami jak: naród, sprawiedliwość, braterstwo (w rozumieniu „solidaryzmu na-

rodowego”). W ogóle „stan pokoju” uznany został za wartość i tym samym za 

cel narodu
28

, jednocześnie jako coś, co jest związane z ideą człowieczeństwa, 

współpracą i twórczością
29

. Jesienią 1942 r. głoszono pogląd, że z pokojem nie 

może być kojarzone jakiekolwiek niebezpieczeństwo, cierpienie, dolegliwość 

oraz zło
30

. Narodowe Siły Zbrojne podkreślały w maju 1944 r., iż trwały ład 

pokojowy może być uznany jednocześnie za wartość oraz ważny środek uży-

teczny w procesie realizacji celu narodu. Traktując zatem pokój jako w znacz-

nym stopniu wartość instrumentalną, krytykowano stanowisko pacyfistów. Toteż 

twierdzono, że nie chodzi o osiąganie „pokoju za wszelką cenę”, gdyż jest to 

niezgodne z interesem narodu polskiego
31

. Niezbędne byłoby zapewnienie bez-

pieczeństwa narodowi, opartego na przeciwstawieniu się agresji zewnętrznej  

i preferowaniu możliwości rozwojowych państwa w wymiarze geopolitycznym. 

Jedna z grup konspiracyjnych współtworzących od końca września 1940 r. 

Konfederację Narodu (dalej: KN) odwołującą się to spuścizny Ruchu Narodo-

wo-Radykalnego Falanga, była Tajna Armia Polska, uznała pokój za cenną war-

tość przeciwstawną wojnie
32

. Również w sposób podobny pokój ujmowała grupa 

„Pobudka”, jako wartość komplementarną względem idei „wolności narodów” 

preferująca wymóg zapewnienia bezpieczeństwa społeczeństwom świata
33

. Pod-

kreślano przy tym, że przyszłość powojenna globu ziemskiego powinna mieć  

                                                 
27 W. Dłużniewski, Droga do Polski. Dyskusje nad wizją odrodzonej Polski i drogami do niej 

wiodącymi, Londyn 1940, passim. 
28 Na progu nowego roku 1942, „Aktualne Wiadomości z Polski i ze Świata” (dalej: „AWPŚ”), nr 

1, s. 2; Do czego dążymy, „Placówka” 1942, nr 2, s. 1. 
29 Prawda i kłamstwo czerwonego sztandaru, „AWPŚ” 1942, nr 42, s. 2–3. 
30 Katechizm Rycerski Polaka Walczącego, „Lux Mundi” 1944, nr 1, s. 8. 
31 „Szaniec” 1944, nr 30, s.1; B. Grott, Pojęcie narodu i jego miejsce w hierarchii wartości forma-

cji młodoendeckiej, „Przegląd Humanistyczny” 1984, nr 9/10, s. 35–54; S. Bębenek, Wizja przy-

szłej Polski w programie grupy „Szaniec”, „Przegląd Historyczny” 1973, t. 63, z. 1, s. 117–130. 
32 Zaczynamy pracę nad sobą, „Biuletyn Żołnierski” 1940, nr 2, s. 1–2. 
33 Tezy ideowe „Pobudki”, [Warszawa b.r.w.], s. 5; Imperializm czy pacyfizm, „Pobudka” 1942, nr 

2, s. 1–3. 
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w pełni „oblicze pokojowe”
34

. W lutym 1942 r. twierdzono, że pokój powinien 

mieć „moc obowiązującą” wszędzie i obejmować ogół ludzi, stając się wartością 

powszechnie akceptowaną w okresie powojennym
35

. Niemniej jednak pokój 

ujmowany był z wartością naczelną, mianowicie narodem
36

. Odzwierciedlone to 

było w wielu wypowiedziach KN
37

. Uważano, że powojenny ład pokojowy, jako 

przeciwieństwo chaosu i destabilizacji, będzie niezbędny dla licznych narodów 

europejskich, w tym – oczywiście – dla Polaków
38

. Odnosząc się do przewidy-

wanej sytuacji jaka nastąpi po zakończeniu wojny, w wypowiedziach KN znala-

zło się stwierdzenie (z czerwca 1943 r.), że będzie musiał zaistnieć „pokój bez 

aneksji”
39

, mający wymiar globalny, pod warunkiem że nie będzie sprzeczny  

z interesem narodu polskiego
40

. 

Stronnictwo Narodowe (dalej: SN) w pierwszych latach okupacji, do-

strzegając doniosłość pokoju jako przeciwieństwa wojny w myśl chrześcijań-

skich norm etycznych, wyrażało pogląd, że musi być uwzględniony interes na-

rodu polskiego w ramach powojennego ładu geopolitycznego
41

. Przedstawiciele 

SN podkreślali role dziejową spuścizny narodowej, jako „bogatego złoża warto-

ści moralnych nagromadzonych w ciągu tysiącletnich naszych dziejów”
42

. Uwa-

żali oni, że pokój, jako coś co jest wymarzone ale niezbyt realne, musi być pod-

porządkowany innej wartości, mianowicie narodowi
43

. 

Mimo tego rodzaju obiekcji, SN wyrażało w 1943 r. przekonanie, że po 

zakończeniu wojny konieczne będzie zapewnienie „trwałego” ładu pokojowego 

w Polsce, Europie i w świecie. Doceniając rolę pokoju jako wartości ogólno-

ludzkiej, a także jako celu ludzkości, uważano że będzie on możliwy tylko pod 

warunkiem zahamowania ekspansji państw totalitarnych z jednoczesnym 

uwzględnieniem interesu narodu polskiego
44

.  W okresie trwania Powstania war-

szawskiego publicysta SN pisał:  
 

Pokój po pięciu latach urósł do idei samej w sobie – do czegoś za co warto po-

nosić takie ofiary, jakie się dziś ponosi… Pokój sam bez bliższych określeń  

                                                 
34 Rola Polski wśród zwycięzców, „Pobudka” 1942, nr 2, s. 1–3. 
35 Polska a pokój, „Pobudka” 1942, s. 4–5. 
36 Nowoczesny nacjonalizm, „Głos Polski i Komunikat Informacyjny Pobudki” 1943, nr 12, s. 3. 
37 Skrót ideologii Konfederacji Narodu; Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), Oddział VI (dalej: 

O/VI), sygn. 336/1, k. 11; S.S. Faliński, Ideologia Konfederacji Narodu, „Przegląd Historyczny” 

1985, t. 86, z. 1, s. 57–75; K. Rogaczewska, Państwo i naród w myśli politycznej Ruchu Narodowo 

-Radykalnego „Falanga”, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Politologia” 1996, t. 20, s. 197–205.  
38 Nowe horyzonty polskiej myśli technicznej, „Technika w Gospodarce Narodu” 1942, nr 1, s. 1. 
39 Wielkość i niepodległość, „Do Broni” 1943, nr 8, s. 1. 
40 Wielka Brytania a nowy porządek świata, „Orzeł Biały” 1943, nr 1, s. 10. 
41 Patrz np.: Ku wojnie światowej, „Wojna” 1941, s. 3; Prawdziwe oblicze narodu Polskiego, 

„Zwycięstwo” 1941, nr 8, s. 1. 
42 Jaka ma być przyszła Polska?, „Walka” 1941, nr 23, s. 1–2; Ruch narodowy a ruch katolicko 

-społeczny, „Młoda Polska” 1942, nr 5, s. 1–2. 
43 Patrz: [E. Muszalski], Kształtowanie elementów państwa. Terytorium. Ludność. Władza. Zagad-

nienia ustrojowo-prawne, Londyn 1943, s. 178–180. 
44 Granice zachodnie. Instrukcja propagandy mówionej, [ok. 1943], nr 1, passim. 



Eugeniusz Ponczek 400 

– pokój abstrakcyjny – nie jest naszym celem. Celem naszym jest przede 

wszystkim pokój trwały, pokój sprawiedliwy45.  
 

Niemniej jednak, mimo podkreślania wielkiej doniosłości pokoju, rozpa-

trywano go jako wartość nieabsolutną i w znacznej mierze instrumentalną, po 

prostu subsydiarną względem wartości naczelnej – czyli narodu.  

Środowiska polityczne, reprezentujące nurt prawicy narodowej, wyrażały 

dość zbieżne poglądy, jeśli chodzi o sposób aksjologicznego ujmowania pokoju 

w kontekście innych wartości
46

. Na ogół pokój nie był traktowany jako wartość 

pierwszoplanowa, absolutna czy też autoteliczna. Za centralną, a więc główną 

wartość uznawany był naród, który określał status innych wartości komplemen-

tarnych i zarazem wtórnych (i wśród nich pokoju). Pokój pełnić miał – co suge-

rowano w znanych wypowiedzi – funkcję integracyjną względem narodu, jako 

niezmiernie ważną w wymiarze społecznym. Nie chodziło bowiem o osiąganie 

„pokój za wszelką cenę” bez względu na okoliczności. 

Problematyka pokoju znalazła także miejsce w wypowiedziach polityków 

i publicystów związanych ze środowiskiem przedwojennej „sanacji”. I tak np. 

były ambasador Polski we Francji – Juliusz Łukasiewicz pisał jesienią 1942 r., 

że powinny być szanowane takie wartości jak: prawo, równość, demokracja, 

współpraca międzynarodowa oraz pokój
47

. Z kolei jeden z czołowych „piłsud-

czyków” – a był nim niewątpliwie Aleksander Hauke-Nowak, podnosząc zna-

czenie trwałego pokoju, rozpatrywał go w kontekście takich wartości jak: kultu-

ra, prawo, wolność i państwo
48

. Dość często ład pokojowy rozpatrywany był  

w kontekście zasad demokracji stanowiących zaprzeczenie totalitaryzmu
49

. 

Obóz Polski Walczącej w sposób dość wyraźny artykułował od końca 

października 1942 r. pogląd o potrzebie dostrzegania etycznego aspektu ładu 

pokojowego
50

. Pokój uznawany za cenną wartość określany był przez to post-

sanacyjne ugrupowania jako przeciwieństwo wojny wywołującej w społeczeń-

                                                 
45 Cena pokoju, „Walka” 1944, nr 75, s. 1. 
46 Związany z tradycją endecką Stanisław Grabski po powrocie z więzienia w ZSRR i przyjeździe 

do Londynu, zbliżył się znacznie w swoich poglądach do środowisk chrześcijańsko-

demokratycznych. Pokój oceniał bardzo wysoko, rozpatrując go w kontekście z takich wartości, 

jak: wolność, sprawiedliwość, demokracja, kultura i cywilizacja, nadając mu wykładnię etyczną. 

W przyszłości – stwierdzał S. Grabski – należałoby zadbać o „moralny poziom życia warstw 

społecznych, narodów i ludzkości, ponieważ „stałemu od tysiącleci postępowi wiedzy i opartemu 

nań niej panowaniu ludzi nad przyrodą – nie towarzyszy stały również postęp pojęć i uczuć etycz-

nych”. Od tego zależałby kształt pokoju i szacunek do niego, jako do bezcennej wartości; S. Grab-

ski, Atmosfera moralna, „Jutru Polski” 1943, nr 23a, s. 1,3. Patrz też: Z. Nowakowski, Człowiek 

„stamtąd”. Rozmowa z prof. Stanisławem Grabskim, „Wiadomości Polskie Polityczne i Literackie” 

(dalej: „WPPiL”) 1941, nr 45, s. 1; S. Grabski, Pamiętniki, t. 2, Warszawa 1989, s. 384–405, passim. 
47 J. Łukasiewicz, Dwa sojusze, „WPPiL” 1942, nr 2, s. 1. 
48 A. Hauke-Nowak, Sojusz Polski z Wielką Brytanią, Edynburg 1943, s. 2. 
49 Patrz: Z. Grabowski, Przyszłość Polski, Londyn 1944, s. 17, 21–23. 
50 Zagadnienie narodowej kultury, „Polska” 1942, s. 5; Kultura przeciw barbarzyństwu, „Polska” 

1943, nr 15, s. 1–2; Kultura jako kwit polityczny, „Nurt” 1943, nr 2, s. 11. 
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stwie „kryzys moralny”, demoralizację i chaos, niezgodne z wartościami patrio-

tyzmu oraz interesem państwa
51

. 

W wypowiedziach Konwentu Organizacji Niepodległościowych prefero-

wany był wymóg osiągnięcia trwałego pokoju w przyszłości, jako czegoś, co 

stanowi wartość nie tylko cenną dla narodu, ale przede wszystkim dla państwa
52

. 

Konieczne jest – pisał w sierpniu 1943 r. Wacław Lipiński – osiągnięcie zwycię-

stwa w wojnie i „wygranie pokoju”, co uznane zostało za niezmiernie ważne dla 

Polski i Europy. Mimo, iż podkreślano że pokój jest wartością ogólnoludzką,  

to jednak nie chodziło o dochodzenie do niego za „wszelką cenę”
53

. Za przywró-

ceniem pokoju, oznaczającym osiągnięcie najistotniejszego celu wojny, wypo-

wiedziała się także „Grupa Olgierda” kierowana przez Henryka Józewskiego. 

Pokój sytuowany był w integralnym związku z wolnością, demokracją i spra-

wiedliwością
54

. 

Postsanacyjna Chłopska Organizacja Wolności „Racławice”, afirmująca 

w sposób wyraźny etos demokratyczno-niepodległościowy odnosiła się z wielką 

atencją do idei pokoju. W wielu wypowiedziach tego ugrupowania ujawniane 

było przekonanie, iż pokojowi nie można przeciwstawiać argumentu siły. Uzna-

nie pokoju za niezwykle ważną wartość społeczną przyczyniłoby się – stwier-

dzał publicysta konspiracyjny w maju 1944 r. – w znacznym stopniu do „rehabi-

litacji kultury”, o którą prowadzona jest walka tak samo jak o niepodległość, 

wolność, demokrację i sprawiedliwość
55

. Z owymi wartościami łączony był 

pokój, jako idea względem nich komplementarna, wspomagająca wydatnie bez-

pieczeństwo suwerennego państwa. 

Powyższe wypowiedzi środowisk postpiłsudczykowskich świadczą  

o tym, iż pokój ujmowany był jako przeciwieństwo wojny, a zatem cenna  

– w wymiarze moralnym – wartość społeczna. Ład pokojowy łączony był naj-

częściej z takimi wartościami jak: praworządność, demokracja, równość, wol-

ność, sprawiedliwość, kultura oraz – przede wszystkim – suwerenne i niepodle-

głe państwo
56

.  

                                                 
51 Święto państwowe, „Państwo Polskie” 1942, nr 9, s. 3; Na czym będziemy budować, „Nurt” 

1943, nr 3, s. 14; Groźne niebezpieczeństwo, „Młodzież Walcząca” 1944, nr 3–5, s. 18–19; „Na 

Straży” [Jerozolima] 1945, nr 11, s. 4. 
52 I. Matuszewski, Frazesy czy prawdy, „Nowy Świat” [New York], styczeń – luty 1942 [w:] 

tenże, O co walczymy, New York 1942, s. 55. 
53 [W. Lipiński], Polityka zagraniczna Piłsudskiego i Becka (Próba syntezy), Warszawa 1943, s. 4, 

passim. 
54 „Polska Walczy”1942, nr 12, s. 2. 
55 Zagadnienia sowieckie a polska racja stanu, „Kosynier” 1944, nr 4, s. 2–3; Naród polski  

w wojnie totalnej, „Kosynier” 1944, nr 5, s. 1–4. 
56 W omawianym okresie znana osoba wojskowa związana niegdyś z Piłsudskim, mianowicie gen. 

Lucjan Żeligowski, który zafascynowany był wówczas słowiańskością, również bardzo wysoko 

sytuował pokój wśród licznych wartości społecznych. Przyszłość powojenna nie mogła być – jego 

zdaniem – kreowana bez uznania trwałego pokoju za wartość, ideał i cel społeczny. Ów ideał 

pokoju łączył L. Żeligowski (w 1943 r.) z wolnością, sprawiedliwością oraz – co mocno podkre-
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W związku z powyższym stwierdzić, iż czymś nader charakterystycznym 

było to, że dwa nurty polityczne, mianowicie zwolennicy ideologii narodowej 

oraz postsanacyjni przedstawiciele „ideologii państwowej”, uczestniczące  

w okresie międzywojnia w sporze o tzw. imponderabilia (sprowadzające się do 

alternatywy: naród czy państwo), w sposobie wyrażania swojego stosunku do 

wartości jaką stanowił pokój, dochodziły w znacznym stopniu do zbieżnych 

wniosków. Pokój nie był bowiem traktowany priorytetowo czy też autotelicznie, 

ponieważ za naczelną wartość uznawano naród bądź państwo. Odrzucana była  

– co artykułowano na ogół explicite – formuła „pokoju za wszelką cenę”. Stąd 

też pokój uważany był raczej za wartość wtórną, poniekąd relatywną, determi-

nowaną zmieniającą się sytuacją polityczną narodu oraz priorytetem państwa. 
 

W kontekście uwarunkowań społecznych  

Ruch Ludowy, który wysoko cenił liczne wartości ogólnoludzkie, a wśród 

nich pokój, ujmował go z uwzględnieniem aspektów: ekonomicznego, społeczne-

go i kulturowego
57

. Polscy ludowcy ujmowali pokój jako niezwykle ważną  

i cenną wartość, która zawsze odgrywała i powinna odgrywać czołową rolę  

w kreowaniu realiów powojennych
58

. Głosili oni tezę, że Polacy bardzo pragną 

demokracji, wolności oraz sprawiedliwości i w związku z tym występują przeciw-

ko jakiejkolwiek dyktaturze będącej przeciwieństwem tego, co jest niezwykle 

cenne, a więc pokoju
59

. Stwierdzano w związku z tym, że – w imię urzeczywist-

nienia sprawiedliwości oraz zapewnienia niepodległości ojczyźnie i zaistnienia 

przyszłego ładu pokojowego – koniecznością staje się prowadzenie niezłomnej 

walki z najeźdźcą
60

. Toteż demokracja społeczna, wolność, braterstwo, sprawie-

dliwość i pokój traktowane były jako wartości niekwestionowane i niepodzielne
61

. 

W środowisku ludowców dominowało przeświadczenie, iż wojna przyno-

si przewartościowania w myśleniu ludzkim oraz przyczynia się do uaktualniania 

doniosłości wartości moralnych i społecznych, a wśród nich pokoju
62

. Trzeba 

zatem w sposób niezłomny dążyć – pisał w listopadzie 1942 r. publicysta perio-

dyku konspiracyjnego – do urzeczywistnienia „całkowitego pokoju”, który za-

pewni wszystkim ludziom wolność, równość, dobro i sprawiedliwość społeczną 

w odrodzonej Polsce demokratycznej
63

. Wyrażano nadzieję, że wojna, „która się 

toczy” „zaowocuje” pokojem, który jest bezcenną wartością ogólnohumani-

styczną w skali wewnątrzpaństwowej oraz międzynarodowej
64

. Z tego zatem 

                                                                                                                         
ślał – „wspaniałą przyszłością” Słowiańszczyzny; L. Żeligowski, Zapominanie prawdy, Londyn 

1943, s. 3–5. 
57 Wizje przyszłości, „Prawda Zwycięży” 1941, nr 5, s. 5. 
58 Omówienie tez programowych, „Przebudowa” 1941, nr 9, s. 1. 
59 Wojna o demokrację, „Gdy Naród do Boju” 1942, nr 7. s. 1–2. 
60 Szeregi walki ludowej, „Żywią i Bronią” 1942, nr 9, s. 1–3. 
61 Na przedwiośniu, „Wieści” 1942, nr 12, s. 1–2. 
62 Ludzie walki i czynu, „Żywią i Bronią” 1942, nr 6, s. 1–3. 
63 Front jednolity, „Wieści” 1942, nr 32, s. 2. 
64 Wygranie pokoju, „Wieści” 1942, nr 33, s. 3. 
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względu Polska wraz z całą Europą – ale nie tylko – prowadzi wojnę o wolność 

oraz demokrację i pokój
65

. Publicysta londyńskiego „Zielonego Sztandaru” 

przypominał (w marcu 1943 r.), że „umiłowanie wolności” jest niejako „gwiaz-

dą przewodnią w walce o pokój”
66

. Potwierdził to prezes Klubu Stronnictwa 

Ludowego (w Londyńskiej Radzie Narodowej) – Władysław Banaczyk, który  

w przemówieniu z 12 czerwca 1943 r. wyeksponował doniosłość takich waż-

nych wartości, jak: demokracja, wolność i sprawiedliwość jako związanych  

z prawami Boskimi i ludzkimi. Toteż dzięki ich przestrzeganiu możliwe byłoby 

w przyszłości zapewnienie pewnego i trwałego ładu pokojowego. Konieczne 

stawało się zatem nie tylko wygranie wojny – stwierdzał ów polityk – ale przede 

wszystkim wygranie pokoju
67

. 

Również w wypowiedziach głoszonych wiosną 1944 r. przez Ludowy 

Związek Kobiet zintegrowany z „Rochem” podkreślana była rola norm moral-

nych oraz wielu wartości społecznych, takich jak: demokracja, wolność, spra-

wiedliwość i postęp. Owe wartości mogłyby być tylko urzeczywistniane pod 

warunkiem zaistnienia geopolitycznego ładu pokojowego i spokoju społecznego. 

Z tego względu demokracja społeczna, postęp, wolność, sprawiedliwość oraz 

pokój rozpatrywane były jako komplementarne względem siebie i – tym samym 

– ujmowane integralnie. Wierzono, że urzeczywistnienie tych wartości uczyni 

życie społeczne znacznie lepszym oraz wykreuje atmosferę piękna i radości, 

wpływającej pozytywnie na kształtowanie pełnej osobowości indywidualnego 

człowieka, a także umocni spoistość państwa
68

. 

Ogląd wielu wypowiedzi Ruchu Ludowego może świadczyć o tym, że  

w jego środowisku ugruntowywało się przeświadczenie – związane niewątpliwie 

z recepcją w Polsce ideologii agraryzmu i pojawieniem się jego rodzimej wy-

kładni – iż ludzkość mimo licznych przeciwności dąży jednak konsekwentnie do 

urzeczywistnienia bezkonfliktowego ładu pokojowego
69

. Pokój zestawiany był  

z takimi wartościami jak: demokracja społeczna, wolność, niepodległość, 

„wszechludzkie braterstwo”, sprawiedliwość oparta na wzajemnym poszanowa-

niu
70

. Stwierdzano w sposób wyraźny, że pokój – jako niekwestionowane dobro 

społeczne jest nieodzowny dla całego społeczeństwa polskiego, w tym zwłasz-

cza dla jego warstwy chłopskiej, pragnącej egzystować spokojnie, twórczo  

i z pożytkiem dla ojczyzny
71

. Uważano to za nakaz społeczny łączony z wymo-

                                                 
65 Europa opiera się Niemcom, „Wieści” 1943, nr 2, s. 1–2. 
66 Trzeba rozważyć, „Zielony Sztandar” 1943, nr 6, s. 1. 
67 Pod Zielonym Sztandarem, „Pokłosie Święta Ludowego” 1943, s. 31, 40. 
68 Deklaracja Ideowa 1944, „Wiadomości Kobiece” (dalej: „WK”) 1944, nr 5, s. 2; „WK” 1944, 

nr 6, s. 3–4. 
69 Do narodów świata, „Agencja Informacyjna Wieś” 1943, nr 21, s. 1; „Polska Ludowa” 1943 r., 

nr 4, s. 6; „Wieści” 1943, nr 35, s. 3. 
70 Pokój ludziom na ziemi, „Chłopski Znak” 1944, nr 60–61, s. 1–2. 
71 Szukajmy nowych dróg, „Idzie Wolność” 1944, nr 10, s. 1–2; Oblicze Deklaracji Rady Jedności 

Narodowej, „Wieści” 1944, nr 19, s. 2; Chłopskie spojrzenie na komunizm i zachodnie demokra-

cje, „Zarzewie” 1944, nr 7, s.1; O właściwe metody pracy niepodległościowej, „Tygodnik [Wado-

wice]” 1944, nr 16, s. 1–2.; „Zarzewie. Dodatek” 1944, s. 1, passim. 
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giem budowy nowej Polski, jaką miała być Polska Ludowa – jako żywy, jednoli-

ty „organizm społeczny”, kształtowany w atmosferze wolności, demokracji, 

sprawiedliwości, braterstwa, postępu, zapewniający ład pokojowy
72

. Byłby on 

zgodny z normami prawa konstytucyjnego oraz międzynarodowego
73

. 

Szare Szeregi, negując zdecydowanie zjawisko wojny, wyrażały nadzieję, 

że zakończy się ona „narodzinami wolności”
74

. Owa organizacja konspiracyjna 

Związku Harcerstwa Polskiego wyrażała (w maju 1942 r.) przeświadczenie, że 

nie powinno dochodzić do rozbieżności między celami moralnymi i polityczny-

mi, które reprezentują państwa sprzymierzone. Przypominano o konieczności 

poszanowania zasady sprawiedliwości w duchu prawdy oraz w imię powojenne-

go pokoju
75

. Ujmowano go jako wartość humanistyczno-etyczną, zatem wielkie 

dobro ogólnoludzkie, sprzyjające respektowaniu zasad i umożliwiających norm 

współpracy międzynarodowej umożliwiających zaistnienie harmonii w wymia-

rze geopolitycznym
76

. 

Publicysta „Dziś i Jutro”– pisząc (w końcu 1943 r.) o pacyfizmie – przy-

pomniał, iż mimo, że jego zwolennicy propagowali konsekwentnie ideę pokoju, to 

jednak poza dobrymi chęciami okazali oni bezsilność, gdy nastąpił wzrost tenden-

cji agresywno-militarnych w Europie w latach międzywojnia. Toteż w przyszłości 

powojennej byłoby to niemożliwe z uwagi na konieczność łączenia pokoju ze 

sprawiedliwością i demokracją
77

 oraz z ogółem wartości moralnych będących 

jednocześnie cennymi cechami charakteru człowieka, jak: męstwo, wytrwałość  

i ofiarność
78

. Podkreślano, że nie można przyjąć poglądu, jakoby dobrem było to 

co przynosi wyłącznie korzyść państwu i narodowi, wbrew normom i wartościom 

moralnym, gdyż tego rodzaju postawa sprzyjałaby skłonnościom do zbrodni prze-

ciw człowiekowi i w konsekwencji doprowadziłaby do wojny
79

. 

Niemniej jednak pokój ujmowany był w kontekście takich wartości spo-

łeczno-politycznych jak: niepodległość, demokracja, wolność, sprawiedliwość, 

prawo, współpraca ludzi, bezpieczeństwo międzynarodowe oraz w związku  

z tym nadawano mu wykładnię humanistyczno-etyczną i przy tym zestawiano  

z typowymi normami harcerskimi, jak: męstwo, wytrwałość, ofiarność.  

 Patriotyczno-demokratyczna organizacja konspiracyjna, Związek Odbu-

dowy Rzeczypospolitej wyraził (już w marcu 1940 r.) pogląd, że pokój i wolność 

jako cenne wartości są nieodzowne dla społeczeństwa
80

.  Dlatego konieczne jest  

                                                 
72 Likwidacja skutków wojny, „Odra – Nisa” 1945, nr 5, s. 1. 
73 J.S. Chyszowski, U rozstajnych dróg, „Jutro Polski” 1945, nr 5, s. 1.  
74 Narodziny wolności, „Dziś i Jutro” (dalej: „DiJ”) 1942, nr 16, s. 1–2; Wojna kontynentów, „DiJ” 

1942, nr 16, s. 2. 
75 Echa święta narodowego, „DiJ” 1942, nr 15, s. 4. 
76 „Pismo Młodych” 1943, nr 16, s. 2–3; Lotnictwo a pokój powszechny, „Wzlot”, październik 

1943, s. 1–4. 
77 Jedność i wartość kultury europejskiej, „DiJ” 1943, nr 61, s. 9–10. 
78 Czy wojna jest konieczna, „DiJ” 1943, nr 61, s. 11–12. 
79 Moralność murzyńska, „Pismo Młodych” 1943, nr 22, s. 4–6. 
80 Położenie ogólne, „Nakazy Dnia” 1940, nr 8, s. 1. 
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– co podkreślano – wygranie „zarówno wojny, jak i pokoju”
81

. Wolność i pokój 

uważano za wzajemnie uzupełniające się wartości ogólnohumanistyczne, które 

powinny być w pełni urzeczywistniane w imię lepszej przyszłości
82

. Wskutek tego 

po zakończonej wojnie mogłaby zapanować w pełni „atmosfera pokoju”
83

. 

W zbliżony sposób pokój ujmowany był (w końcu 1940 r.) przez Stron-

nictwo Demokratyczne, kładące nacisk na rolę takich wartości jak: wolność  

i demokracja.  Powołując się na idee humanizmu i demokracji przeciwstawiano 

je antywartościom, za które uznano wojny oraz wszelkie wzory i praktyki totali-

taryzmu
84

. Podkreślano, że społeczeństwa Europy oczekują z nadzieją na przy-

szłą „pracę pokojową”, umożliwiającą urzeczywistnienie ideałów wolnościo-

wych oraz humanistyczno-moralnych i kulturalnych
85

.  

Związana z ruchem demokratycznym Polska Akcja Niepodległościowa 

(dalej: PAN) wyrażała przeświadczenie, że oprócz demokracji, należy wysoko 

cenić również takie wartości jak: „sprawiedliwość społeczną, pracę i pokój”. 

Pokój ujmowany był zarówno jako wartość i cel, do którego powinna dążyć 

Polska oraz cała Europa
86

. W związku z tym zwrócona została uwaga na moral-

ność, jako na „siłę”, która może skutecznie przeciwstawić się wojnie, pełniąc 

rolę kreatywną względem pokoju
87

. Wszystko to – co podkreślano w maju 1943 r. 

– potrzebne jest człowiekowi jako jednostce i społeczeństwu jako zbiorowości
88

. 

Jak okazało się, PAN, nie tyle eksponował wolność jako wartość, co przede 

wszystkim demokrację (w znaczeniu „władzy ludu”), a także sprawiedliwość 

społeczną i etos pracy, której nadawał znaczenie kreatywno–moralne. Z tymi 

wartościami łączony był pokój, pełniący funkcję wspomagającą. 

Środowiska ruchu demokratycznego w okresie wojny i okupacji reprezen-

towały na ogół zbieżne poglądy w kwestii sytuowania pokoju w systemie afir-

mowanych wartości społecznych. Do najczęściej wymienianych wartości nale-

żały: wolność, demokracja i sprawiedliwość. W większym stopniu idealizowane 

były te wartości, a zwłaszcza wolność, niż pokój. Bardzo często wolność i pokój 

ujmowane były łącznie, jako wzajemnie uzupełniające się wartości. Można sądzić, 

iż „pokojowi” nadawano niejednokrotnie miano wartości duchowej, częściej uzy-

skiwał on wymiar wartości witalnej, czy nawet subsydiarnej względem wolności. 

Związek Syndykalistów Polskich (dalej: ZSP) rozpatrywał pokój w relacji 

z wartością naczelną, jaką stanowiła wolność. Organizacja ta w marcu 1941 r. 

wyraziła pogląd, iż „wolność była zawsze naszym największym ideałem naro-

                                                 
81 „Nowy Dzień” 1943, nr 555, s. 1. 
82 Wigilijna gwiazda wolności, „Wolna Polska” (dalej: „WP”) 1943, nr 18, s. 1–2. 
83 O przebudowę społeczną, „WP” 1944, nr 10, s. 1–2. 
84 Siła i słabość demokracji, „Myśl i Życie Społeczno-Polityczne” 1940, nr 3, s. 1–3; Walka  

o nowego człowieka, „Słowo Polskie” 1941, s. 1. 
85 „Jutro Polski” (dalej: „JP”) 1942, nr 2, s. 1, 3 i nr 3, s. 1; Przebudowa kultury polskiej, „JP” 

1942, nr 12, s. 1. 
86 Baczność demokracjo!, „Rzeczpospolita” 1942, nr 1 s. 3. 
87 Projekt ustroju państwa, Warszawa 1942, s. 3–8. 
88 Wyzwolenie ideału, „Rzeczpospolita” 1943, nr 5, s. 1–2. 
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dowym” – i tak powinno pozostać w przyszłości
89

. Uobecnianie się wolności 

uznano za warunek emanacji pokoju, który w przyszłości powinien być w pełni 

szanowany
90

. Oprócz wolności, ZSP eksponował również takie wartości jak: 

wolność i sprawiedliwość, zarówno w wymiarze społeczno-państwowym jak  

i także w układzie międzynarodowym
91

. Nader wyraźnie wyartykułowane zosta-

ło (w marcu 1942 r.) przeświadczenie, iż w wyniku wojny światowej wywalczo-

na powinna być „całkowita i prawdziwa wolność” zapewniająca pełnię życia 

„mas ludowych”, co równoznaczne byłoby z zagwarantowaniem trwałego poko-

ju licznym społeczeństwom
92

.  Oznacza to, że Wolność uznana została przez 

ZSP za wartość pierwszoplanową i główną obok sprawiedliwości społecznej. 

Natomiast pokój potraktowany został jako istotna wartość witalna, aczkolwiek 

wtórna względem wolności i sprawiedliwości. 

W znamienny sposób o pokoju wypowiadała się Polska Organizacja Syn-

dykalistyczna (dalej: POS), która głosiła konieczność prowadzenia walki  

o sprawiedliwość oraz „chleb i pokój”. Pokój uznany został (we wrześniu 1942 r.) 

za wartość przeciwstawną wszelkiemu złu, nieszczęściu, czyli temu wszystkie-

mu co niesie wojna
93

. Co ciekawe stwierdzano, że „pokojowe współistnienie 

ludów” stanowi cel nowego ustroju syndykalistycznego
94

. POS wysoko sytuow-

ała takie wartości jak: wolność, równość, braterstwo, które urzeczywistnić moż-

na będzie tylko w drodze rewolucji, po której nastąpiłby ład pokojowy
95

.  

Ruch socjalistyczny, a zwłaszcza jego zasadniczy nurt, reprezentowany 

przez Ruch Mas Pracujących Polski Wolność-Równość-Niepodległość (dalej: 

WRN), krytykując kapitalizm za „wywołanie” ostatniej wojny, eksponował takie 

wartości jak: wolność polityczna, niepodległość, równość i sprawiedliwość spo-

łeczna, socjalizm oraz pokój
96

. Przypominano często, że nakazem chwili staje 

się skuteczne pokonanie totalitaryzmu, który jest przeciwieństwem wolności  

i pokoju
97

 – dwu bezsprzeczne cennych wartości humanistycznych
98

. Socjaliści 

polscy skupieni w WRN wyrażali (jesienią 1942 r.) przekonanie, iż w żadnym 

                                                 
89 Współdziałanie ludzi wolnych, „Akcja” 1941, nr 9, s. 4–5. 
90 Nie możemy zatracać perspektywy, „Akcja” 1941, nr 10, s. 2–4. 
91 Istota demokracji, „Myśl – Pismo Młodych” 1942, nr 4, s. 2–3. 
92 Walka z dywersją, „Myśl – Pismo Młodych” 1943, nr 2, s. 3–4. 
93 „Walka Ludu” (dalej: „WL”) 1942, nr 14, s. 2. 
94 „WL” 1942, nr 16, s. 3–4. 
95 Braterstwo, „WL” 1943, nr 4, s. 1–3. 
96 AAN, O/VI, sygn., 205, t. 2, k. 1–2, Manifest Wolności, listopad 1939; Z pola Walki. Cele  

i drogi podziemnego ruchu robotniczego w Polsce (1939–1942), Londyn 1943, s. 6. 
97 AAN, O/VI, sygn. 205, t. 1, k. 1, Stanowisko mas pracujących Polski [maj 1940 r.]; tamże,  

k. 12, Manifest do Ludów Świata [luty 1941 r.]; Nowa Polska w nowej Europie, „WRN” 1941, nr 

1/55, s. 3–4. 
98 W podobnym duchu wypowiadał się BUND w grudniu 1941 r. współpracujący z PPS, kładący 

nacisk na konieczność uwzględnienia jako wartości: wolności, równości, braterstwa i demokracji, 

oraz dobrobytu, sprawiedliwości, „ładu socjalistycznego” a także pokoju; Wolna Polska. Wspólna 

deklaracja przedstawicielstw Polskiej Partii Socjalistycznej I Ogólnego Żydowskiego Związku 

Robotniczego „BUND” w Polsce, reprezentującego w chwili obecnej cały ruch robotniczy Polski, 

New York 15 grudnia 1941r., s. 4, 7. 
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wypadku nie można rezygnować z eksponowania „twórczych sił” i wartości 

ogólnoludzkich, ponieważ koniecznością stanie się w przyszłości „odbudowa 

pokoju”, wskutek czego dojdzie do urzeczywistnienia „potęgi moralnej” czło-

wieka
99

. Owemu przeświadczeniu towarzyszyła wiara w zwycięstwo takich war-

tości jak: niepodległości, wolności, równości, demokracji, socjalizmu, w następ-

stwie których zaistnieje ład pokojowy
100

. W marcu 1943 r. wyrażane zostało 

przekonanie, iż wolność i demokracja to główne ogólnoludzkie wartości, które 

pełniąc funkcje społeczne, muszą przyczynić się do zapobieżenia wszelkim 

okropnościom wojny oraz urzeczywistnienia pożądanego stanu społecznego  

– mianowicie pokoju
101

. 

Również w wypowiedziach środowiska socjalistycznego na obczyźnie do-

strzec można było tendencję do ujmowania pokoju w kontekście licznych warto-

ści, takich jak: niepodległość, wolność, równość, demokracja, sprawiedliwość 

społeczna oraz tolerancja i pewność bytu
102

. Do katalogu owych wartości włą-

czano również ideę socjalizmu
103

. Wskutek urzeczywistnienia tych wartości 

możliwe byłoby w przyszłości poszanowanie pokój
104

. Stąd też podkreślano, że 

„świat chamstwa i zbrodni” musi ustąpić przed wartościami moralnymi oraz 

wartościami społeczno-politycznymi, takimi jak: wolność, demokracja, sprawie-

dliwość, prawa człowieka oraz spokój społeczny i pokój międzynarodowy
105

. 

Okazało się zatem, iż zestaw wartości artykułowanych przez WRN był dość 

szeroki. W ich kontekście rozpatrywano pokój, ujmowany jako cenna wartość 

humanistyczną i witalna
106

.  

Również środowiska radykalne ruchu socjalistycznego wyrażały pogląd, 

iż potrzebą człowieka jest wolność, gdyż bez niej nie jest możliwe urzeczywist-

nienie ustroju socjalistycznego i co za tym idzie wprowadzenie w życie wartości 

społecznych, a spośród nich sprawiedliwości, dobrobytu oraz – co sugerowało 

pośrednio – pokoju
107

. Pisano w związku z tym, że „pokój, demokracja, nowa 

kultura spadną na ludzkość jak dojrzałe jabłka z jabłoni” W kontekście owych 

wartości podkreślano rolę idei socjalizmu. Znamienne jest to, iż pokój rozpatry-

wany był jako wartość humanistyczno-społeczna, zgodna z interesem ludzkości  

                                                 
99 „Wiadomości Polityczne” (dalej: „WPolit.”) 1942, nr 105, s. 2, 7. Odnośnie stanowiska Adama 

Pragiera patrz: F.M., Organizacja pokoju po wojnie, „Gazeta Polska” 1942, nr 279, s. 3. 
100 Przyszłość polskiego socjalizmu (Drogi i cele), „WPolit.” 1942, nr 107, s. 1–2; Odpowiedzial-

ność i jej następstwa, „WPolit.” 1942, nr 109, s. 7–8. 
101 Walczymy o demokrację, „Za Wolność i Niepodległość” (dalej: „ZaWiN”) 1943, nr 1, s. 1–2; 

AAN, O/VI, sygn., 205, t. 2, k. 16, Do Ludu Pracującego Miast i Wsi [Odezwa z kwietnia 1943 r.]. 
102 Sek., O totalne zwycięstwo wolności, „Robotnik Polski w Wielkiej Brytanii” (dalej: „RPWB”) 

1943, nr 17, s. 1. 
103 Na dzień 1 Maja, „Robotnik w Walce” 1944, nr 7, s. 1. 
104 Istota demokracji, „Naprzód” 1944, nr 2, s. 1; Nowe napięcie, „Naprzód” 1943, nr 14, s. 1; 

Zmartwychwstanie, „ZaWiN” 1944, nr 13, s. 1. 
105 „Sygnał” 1944, nr 2, s. 1 i nr 3, s. 1; Na horyzontach. Siła i zasada siły, „RPWB” 1945, nr 3, s. 1. 
106 Główny cel socjalizmu, „Wiadomości Robotnicze” 1944, nr 3, s. 3; „Naprzód” 1944, nr 15, s. 1; 

Bezpieczeństwo międzynarodowe, „RPWR” 1945, nr 7, s. 1–2. 
107 Tragedie i grzechy bolszewizmu, „Zagadnienia” 1940, nr 1, s. 7. 
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i socjalizmu
108

. Domagając się demokracji, żądano realizacji w interesie społe-

czeństwa wolności, równości, braterstwa, sprawiedliwości, dobrobytu oraz po-

koju. Tylko dzięki nim – podkreślano – możliwy byłby socjalizm, który zapew-

niłby ład pokojowy
109

. Radykalni socjaliści polscy, tworzący organizację o na-

zwie Polscy Socjaliści wyraźnie doceniali znaczenie „zbiorowego bezpieczeń-

stwa” państw zapewniającego ład pokojowy
110

. 

W licznych wypowiedziach dominowało przekonanie, że urzeczywistnie-

nie demokracji, wolności, sprawiedliwości społecznej i niepodległości doprowa-

dzi do zapewnienia konsensualnego ładu pokojowego w Europie. W kontekście 

afirmowanych wartości pokój uznawany był za istotną i cenną wartość komple-

mentarną względem innych wartości humanistyczno-społecznych. Wystąpiła 

wyraźna skłonność do nadawania pokojowi funkcji witalnej, nieodzownej społe-

czeństwu i w pewnym sensie instrumentalnej zapewniającej godną egzystencję  

i bezpieczeństwo i tym samym bezkonfliktowy ład geopolityczny na „starym 

kontynencie”. 
 

Z uwzględnieniem celów wojny Rządu Rzeczypospolitej Polskiej  

Pokój jako wartość wymieniany był dość często przez autorów wypowie-

dzi reprezentatywnych dla Rządu RP oraz jego przedstawicielstwa krajowego: 

Delegatury i ZWZ-AK. Najczęściej pokój łączony był z wartością naczelną jaką 

stanowiła niepodległość ojczyzny. Zestawiano go także z wolnością, demokracją 

i sprawiedliwością. Ów sposób myślenia dostrzec można było już w pierwszych 

artykułowanych enuncjacjach prorządowych. 

Polacy na obczyźnie skupieni jesienią 1939 r. wokół gen. Władysława Si-

korskiego uznawali ideę „trwałego pokoju” za coś niezmiernie cennego w wy-

miarze społecznym oraz w kontekście wartości pierwszorzędnej, czyli niepodle-

głości
111

. Również pierwsza organizacja konspiracyjna Służba Zwycięstwu Pol-

sce określiła się jako ta, dla której niepodważalnymi wartościami są: wolność, 

wielkość i niepodległość państwa polskiego
112

. Wiosną 1940 r. wierzono w try-

umf wolności, który umożliwi odzyskanie przez Polskę niepodległości i urze-

czywistnienie pokoju po zakończeniu wojny
113

. Kilka miesięcy przed klęską 

Francji premier W. Sikorski mówił o roli ideałów wolności, demokracji, toleran-

                                                 
108 O współżyciu narodów, „Zagadnienia” 1940, nr 3, s. 5, 8–10; O celach wojny, „Gwardia” 1940, 

nr 8, s. 3. 
109 Demokracja, „Zagadnienia” 1941, nr 4, s. 5. 
110 Patrz: Narada polityczna Polskich Socjalistów, „Robotnik” 1942, nr 88, s. 1; Niech się święci 

1-szy Maja, „Zagadnienia” 1942, nr 7, s. 1–3; „Sprawa Chłopska” 1942, nr 3, s. 1; Przeobrażenia 

w psychice ludzkiej pod wpływami wojny i okupacji, „Lewą Marsz” 1943, nr 6, s. 13–16. 
111 „Polska Walcząca” 1939, nr 1, s. 5. 
112 [M. Tokarzewski-Karaszkiewicz], Co na dzisiaj?, [Kraków] grudzień 1939, passim; Stanowi-

sko Rady Obrony narodu: Deklaracja Ideowa [w:] Armia Krajowa w dokumentach 1939–1945,  

t. 1, Wrocław 1990, s. 88–99. 
113 Dzień dzisiejszy, „Wiadomości Polskie” 1940, nr 10, s. 1–2. 
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cji i – oczywiście niepodległości
114

. Liczyć się miały szczytne wartości moralne 

i patriotyczne, a wśród nich także pokój
115

.  

Po upadku Francji wartości te były nierzadko wymieniane i apoteozowa-

ne. Podkreślano wówczas rolę takich wartości, jak: sprawiedliwość, prawo, cy-

wilizacja, kultura chrześcijańska i humanizmu. Pokój łączony był najwyraźniej  

z wolnością i niepodległością ojczyzny
116

. Refleksja dotycząca pokoju zawarta 

była także w wypowiedzi Ignacego Jana Paderewskiego – przewodniczącego 

Rady Narodowej, zawierającej konstatację, że wojna obecna toczy się w imię 

moralności chrześcijańskiej i wartości humanistycznych
117

. W ogóle w wielu 

wypowiedziach dominowało przeświadczenie, że powinny być urzeczywistniane 

w powojennej Polsce i Europie idee niepodległości, wolności i pokoju ujmowa-

ne w kategoriach moralnych
118

.  

Prezydent RP Władysław Raczkiewicz w swoim przemówieniu wygło-

szonym z okazji nowego roku 1942 podkreślił, że Polska walczy o niepodle-

głość, sprawiedliwość i pokój
119

. Z kolei w pierwszej połowie 1942 r. na łamach 

prasy ZWZ-AK pisano, iż pokój to ważna, niekwestionowana wartość obok 

demokracji, honoru, wolności i niepodległości
120

. Pragnienie trwałości niepodle-

głości i pokoju nie powinno być – pisał publicysta prasy wojskowej – w żaden 

sposób podważane
121

. W związku z tym przypominano często, że walka prowa-

dzona jest przecież o najwyższe ideały, mianowicie wartości ogólnoludzkie,  

a wśród nich o bezpieczeństwo i pokój
122

. Wierząc w zwycięstwo wyrażano 

przekonanie, iż będzie to tryumf demokracji, wolności, sprawiedliwości i poko-

ju
123

, stanowiąc jednocześnie warunek niepodległości Polski
124

. Trzeba więc  
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myśl demokratyczna w ciągu wieków. Antologia, oprac. M. Kridl, W. Malinowski, J. Wittlin, New 

York 1945, przedruk: Warszawa 1986, s. 325–326; Walka się toczy o wolność człowieka, „Kronika 

Polska” 1941, nr 41, s. 1–3. 
118 Apolityczność wojska, „Nowa Armia Nowej Polski” 1941, nr 1, s. 12; Cele wojenne demokra-

cji, „Wiadomości Polskie” 1941, nr 49, s. 3. 
119 Cele wojenne Polski. Przemówienie noworoczne Prezydenta Rzplitej Władysława Raczkiewicza 

wygłoszone do Kraju przez radiostację w Londynie, [Warszawa 1942], s. 1–4, passim; „Biuletyn 

Kujawski” (dalej: „BK”) 1942, nr 60, s. 1. 
120 „BK” 1942, nr 60, s.2; Mocą odbierzemy, „Myśl Polska” 1942, nr 2, s.1–2; Karność polityczna, 

„BI” 1942, nr 3, s.1–2; „BK” 1942, nr 61, s. 1–2; Pod rozwagę, „Przedświt” 1942, nr 55, s. 1. 
121 „Orzeł Biały” (dalej: „OB”) 1943, nr 7, s. 1. 
122 „Biuletyn Informacyjny Małopolski” (dalej: „BIM”) 1942, nr 16, s. 2; Prawo zemsty staje się 

prawem narodu, „Ogniem i Mieczem” 1942, nr 10, s. 2; Przygotowanie pokoju, „Gazeta Polska” 

(dalej: „GP”) 1942, nr 168, s. 1. 
123 Kiedy skończy się wojna, kto zwycięży?, „Niepodległość” 1942, nr 3, s. 2–4. Patrz też: Przemó-

wienie gen. W. Sikorskiego w trzecią rocznicę wybuchu wojny, „GP” 1943, nr 209, s. 1. 
124 Demokracja i totalizm w stosunku do nauki, „Wiadomości Polskie” 1942, nr 16, s. 4–5. 
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– przypominano we wrześniu 1942 r. – przeciwstawiać złu świat wartości hu-

manistycznych, a wśród nich właśnie ideę pokoju
125

. 

W publicystyce konspiracyjnej oraz emigracyjnej najczęściej wymienia-

nymi wartościami były wolność, demokracja, sprawiedliwość, niepodległość 

oraz w ich kontekście także pokój
126

. W tym duchu utrzymane były wypowiedzi 

przedstawicieli Rządu RP z kwietnia 1943 r., jak chociażby ton przemówienia 

premiera Władysława Sikorskiego, który niejednokrotnie głosił pogląd, że w przy-

szłości powinien zapanować „totalny pokój”
127

. W związku z tym starano się uza-

sadnić sens etosu walki o wolność i niepodległość ojczyzny, zgodnej z honorem 

narodowym, prowadzonej również – co było oczywiste – w imię pokoju
128

. 

Przypominając czwartą rocznicę wybuchu II wojny światowej prezydent 

RP i delegat Rządu RP na Kraj, stwierdzali iż Polacy, walcząc o niepodległość 

ojczyzny, wyrażają pragnienie urzeczywistnienia pokoju dla siebie i innych na-

rodów
129

. Pokój był uważany zatem za niepodzielne dobro ogólnoludzkie
130

, 

podobnie jak niepodległość
131

. Politycy reprezentujący ośrodek rządowy byli 

świadomi tego, że pragnienie pokoju wzmaga się w okresach przejściowych, 

ważnych także dla sprawy niepodległości Polski
132

. Niemniej jednak przedstawi-

cielom ZWZ-AK nie chodziło bynajmniej o pokój za wszelką cenę
133

. Wojna 

wywołuje – stwierdzał premier Stanisław Mikołajczyk na początku 1944 r.  

– pragnienie pokoju, stanowi ideał i jednocześnie cenną wartość. Przypominał 

on przy tym, że niepodległość Polski jest także bardzo ważna dla całej Euro-

py
134

. Dominowało zatem przekonanie, że suwerenność całego regionu Europy 

                                                 
125 „Niepodległość” 1942, nr 4, s. 1 i nr 5, s. 1; Po trzech latach walki, „GP” 1942, nr 336, s. 3; 

Granice Polski muszą być bezpieczne, „GP” 1942, nr 271, s. 3; 29 listopada 1942 r., „GP” 1942, 

nr 279, s. 1. 
126 „Ogniem i Mieczem” 1943, nr 1, s. 1; U progu nowego roku, „Niepodległość” 1943, nr 11, s. 1; 

Do przemyślenia, „Niepodległość” 1943, nr 12, s. 1–2; Wojna i pokój, „GP” 1943, nr 30, s. 1; 

Polskie cele wojny. Orędzie Prezydenta W. Raczkiewicza do Kraju, „GP” 1943, nr 17, s. 1. 
127 Polska pragnie totalnego pokoju, „GP” 1943, nr 79, s. 1; Gen. W. Sikorski. O powojennej or-

ganizacji świata, „OB” 1943, nr 13. s. 7; Przemówienie Prezydenta W. Raczkiewicza, „GP” 1943, 

nr 86, s. 1; Duch narodu bez maski, „GP” 1943, nr 95, s. 2. 
128 [Z. Sadkowski], Honor i Ojczyzna, Warszawa czerwiec 1943, passim; Europa bez dyktatorów  

– bez wojen, „Dziennik Polski” (dalej: „DP”) 1943, nr 907, s. 3. 
129 Przemówienie radiowe p. Prezydenta W. Raczkiewicza: Polska będzie demokratyczna, „DP” 

1943, nr 966, s. 2; Polacy! Odezwa Pełnomocnika na Kraj Rządu Rzeczpospolitej (Warszawa  

1 września 1943 r.), „Rzeczpospolita Polska” (dalej: „RP”) 1943, nr 16, s. 1–2; J. Mieroszewski, 

Polska wojna, „Parada” 1943, nr 11, s. 1. 
130 „Polsce Służ” 1943, nr 38, s. 2. 
131 Polskie cele wojenne, „Wiadomości Polskie” 1943, nr 20, s. 1. 
132 Mowa p. Prezydenta Rzeczypospolitej w 25 rocznicę niepodległości, „DP” 1943, nr 1027, s. 2; 

Mowa Premiera S. Mikołajczyka: „O demokrację we współżyciu narodów”, „DP” 1943, nr 1028, s. 2. 
133 „Wiarus” 1943, nr 17 s. 2; Polska – Anglia – Rosja – Niemcy, „Zew” 1944, nr 5, s. 3–4. 
134 Premier S. Mkołajczyk, Wkład Polski do wojny, „GP” 1944, nr 2, s. 1; Rok decydującego natar-

cia, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” (dalej: „DPiDŻ”) 1944, nr 1, s. 1; Wspólna sprawa, 

„DPiDŻ” 1944, nr 7 s. 3. 
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Środkowo-Wschodniej
135

 zależy od zaistnienia autentycznego, trwałego i spra-

wiedliwego ładu pokojowego
136

. 

Do eksponowania tego postulatu dochodziło gdy następowało pogarszania 

się stosunków Polski z aliantami oraz gdy ulegał zmniejszeniu, zwłaszcza  

w pierwszej połowie 1944 r., prestiż Rządu RP w relacjach międzypaństwo-

wych. Towarzyszyły temu nieukrywane obawy nie tylko o możliwość urzeczy-

wistnienia sprawiedliwego pokoju, ale o niepodległość Polski. Dlatego też prefe-

rowano rolę aspektu moralnego w stosunkach międzynarodowych. Przypomina-

no przy tym, iż musi być zachowany niejako „pion moralny” społeczeństw, jako 

coś, co jest jednym z bardzo istotnych warunków pokoju
137

. Stąd też pokój sytu-

owany był w kontekście takich wartości jak: demokracja, wolność, sprawiedli-

wość społeczna oraz praworządność i suwerenność
138

. Przeciwstawiano zatem 

wojnie pokój, jako niezwykle cenną wartość ogólnoludzką
139

. Wyrażano jedno-

cześnie nadzieję, że w powojennej Europie nastąpi w pełni „rehabilitacja naj-

głębszych wartości wolnościowego ustroju” w imię dobra jakie stanowią demo-

kracja, niepodległość oraz pokój
140

. 

W okresie powstania sierpniowego w Warszawie nie przestawano wyra-

żać obawy o sposób respektowania powyższych wartości. W tym czasie gen. 

Kazimierz Sosnkowski stwierdził, że „ludy żyją idami”, co oznacza, że „żyją 

wolnością”, pragnąc demokracji, niepodległości oraz – w jak największym stop-

niu – pokoju
141

. Owemu pragnieniu towarzyszyła wiara w zwycięstwo wolności, 

tryumfu prawa, sprawiedliwości, demokracji, bez których niemożliwy byłby 

pokój
142

. Po zakończeniu tego powstania powtarzano nadal, że Polska zawsze 

pragnęła wolności i pokoju. Toteż zabezpieczenie pokoju staje się – przypomi-

nano – obok niepodległości rzeczą najważniejszą dla Polski
143

. Pokój łączono 

                                                 
135 Z. Kotowicz, Polska – pozycją kluczową, „GD” 1944, nr 35, s. 3. 
136 O bezpieczeństwo i pokój, „GP” 1944, nr 45, s. 3. 
137 Zew moralno-wychowawczy, „Zew” 1944, nr 5, s. 4–5; Rubikon pokoju, „Zew” 1944, s. 5–7. 
138 Przemówienie ministra J. Stańczyka w Filadelfii patrz: Pojęcie wolności jest jedno dla narodów 

większych i mniejszych, „GP” 1944, nr 102, s. 2; Przemówienie prezydenta W. Raczkiewicza do 

Kraju patrz: Polska ofiara krwi i mienia. Odbudowa prawa – warunkiem pokoju, „GP” 1944, nr 106, 

s. 1; J. Korczyński, Małe narody chcą być wolne i niezależne. Walka o pokój, „GP” 1944, nr 139, s. 3. 
139 Wytyczne polityki polskiej, „Małopolska Agencja Prasowa” 1944, nr 20, s. 1; „Na Straży Gro-

dów Czerwieńskich” 1944, nr 11, s. 1–2. 
140 Rehabilitacja demokracji, „Wiadomości Polskie” 1944, nr 12, s. 1–2; Zagrożenie i obrona 

wartości ludzkich, „GP” 1944, nr 149, s. 3. Zagadnienie równouprawnienia narodów. Kwadratura 

koła, „GP” 1944, nr 159, s. 3; Przypomnienia na czasie. O co walczą sprzymierzeńcy, „GP” 1944, 

nr 160, s. 3. 
141 Przemówienie Naczelnego Wodza gen. K. Sosnkowskiego: Nie ugnie się dusza żołnierza, „GP” 

1944 r., nr 183, s. 2; Bezwyznaniowość w polityce światowej, „DPiDŻ” 1944, nr 187, s. 1. 
142 Niezłomny Twój duch. Mowa Delegata Rządu na Kraj, „RP” 1944, nr 20, s. 1; Odezwa Rady 

Jedności Narodowej i Krajowej Rady Ministrów do Narodu (z 3 października 1944 r.) [w:] Armia 

Krajowa w dokumentach..., t. 4, Wrocław 1991, s. 437–438; A. Czudowski, Jaka Polska ma być, 

„Polska Walcząca – Żołnierz Polski na Obczyźnie”1944, nr 40, s. 2. 
143 Perspektywa, „Kraj” 1944, nr 11a, s. 4; A. Rusiło, O optymistach i pesymistach, „OB” 1944,  

nr 293, s. 7. 
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nieprzerwanie z wolnością, demokracją, niepodległością
144

. A zatem ujmowano 

go jako cenną wartość ogólnoświatową
145

. 

W przemówieniu wygłoszonym z okazji Nowego Roku 1945 prezydent  

W. Raczkiewicz zwrócił uwagę na rolę pokoju na tle takich wartości, jak: wol-

ność, demokracja, sprawiedliwość i niepodległość, a także w kontekście „czterech 

wolności” Franklina D. Roosevelta
146

, uznanych przez niego za wciąż aktualne
147

. 

Za trwałym pokojem ujmowanym w kategoriach moralności chrześcijań-

skiej oraz opartym jednocześnie na wolności i sprawiedliwości międzynarodo-

wej opowiadał się Kongres Polonii Amerykańskiej na początku 1945 r. Odwołał 

się również do wspomnianych wyżej „czterech wolności”
148

. Szybko zbliżający 

się koniec wojny przyczyniał się niewątpliwie do ujawnienia niepokoju o kształt 

upragnionego przez ludzkość pokoju, jako wielkiej, niezwykle cennej wartości 

społecznej
149

. W obliczu nieuniknionej klęski Niemiec hitlerowskich pokój sta-

wał się wyraźnie oczekiwaną nadzieją i – przy tym – wartością ujmowaną łącz-

nie z innymi ideami jak: wolność, demokracja, sprawiedliwość, niepodległość
150

. 

Środowisko konspiracji polskiej skupione wokół Delegatury i Rady Jed-

ności Narodowej w maju 1945 r. nadal wysoko sytuowało pokój w hierarchii 

wartości ogólnoludzkich, nadając mu poniekąd wymiar teologiczny. Pisano 

między innymi, iż są „wielkie i święte słowa Wolność i Pokój”, które niejako 

„żądają jednak wielkiej ofiary: poświęcenia, dobrej woli i sprawiedliwości”. 

Wymieniano jednocześnie inne wartości jak: demokracja i przede wszystkim 

niepodległość
151

. Oczekiwano wówczas na to: w jaki sposób postulowany i tak 

bardzo upragniony trwały pokój zostanie określony na konferencji poczdam-

                                                 
144 Wolność także jest potrzebna, „DPiDŻ” 1944, nr 293, s. 2. 
145 Współczesne kierunki społeczno-polityczne w kraju i ich organizacja, [Warszawa 1944], s. 1–2. 
146 Noworoczne przemówienie Prezydenta RP (z dnia 31 grudnia 1944 r., „DPiDŻ” 1945, nr 2, s. 1. 
147 Deklaracje „Czterech wolności” ogłosił prezydent USA Franklin D. Roosevelt 6 stycznia 1941 r., 

który stwierdzał, iż: „W przyszłości, którą chcielibyśmy uczynić bezpieczną, dążyć będziemy do 

świata opartego na czterech podstawowych wolnościach.  Pierwsza to wolność słowa i wypowia-

dania się wszędzie na świecie. Druga to wolność każdej osoby do składania czci Bogu na swój 

sposób – wszędzie na świecie. Trzecią jest wolność od niedostatku – co w języku umów między-

narodowych oznacza porozumienie gospodarcze, które zapewni zdrowie i pokój wszystkich naro-

dów na świecie. Czwartą jest wolność od lęku – co w płaszczyźnie ogólnej oznacza globalną 

redukcję arsenałów wojennych w takim stopniu i tak rzetelną, aby żaden naród nie był w stanie 

popełnić aktu agresji wobec któregokolwiek sąsiada – nigdzie na świecie. Nie jest to wizja odle-

głego millenium. Jest to określony fundament świata osiągalnego za naszych czasów i za życia 

naszej generacji” – cyt. za: J. Karski, Wielkie mocarstwa wobec Polski 1919–1945 od Wersalu do 

Jałty, Kraków 1989, s. 271–272. Patrz też: P. Grudziński, Przyszłość Europy w koncepcjach Fran-

klina D. Roosevelta (1939–1945), Wrocław 1980, s. 81. 
148 Deklaracja Rady Naczelnej Kongresu Polonii Amerykańskiej (obradującej w Waszyngtonie 11 

stycznia 1945 r.), „DPiDŻ” 1945, nr 14, s. 3. 
149 Politicus, Niewypowiedziane słowa, „DPiDŻ” 1945, nr 89, s. 2; D.J., Po śmierci Prezydenta 

Roosevelta, „OB” 1945, nr 16, s. 5. 
150 Katastrofa Niemiec, „OB” 1945, nr 18, s. 1; Rosyjski akt samooskarżenia, „DPiDŻ” 1945, nr 

108, s. 2; Zwyciężyła praktyka dyktatury, „DPiDŻ” 1945, nr 145, s. 1. 
151 Pokój i wolność, „Polonia” 1945, nr 3, s. 1. 
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skiej? Zastanawiano się czy będzie on rozpatrywany z uwzględnieniem celów 

humanistyczno-etycznych, czy też w sposób wyłącznie instrumentalny?
152

. 

To samo pytanie ujęte w perspektywie prospektywnej pojawiło się po ka-

pitulacji Japonii, gdy w pełni uświadomiono sobie konsekwencje „doświadcze-

nia” użycia bomby atomowej w końcowej fazie II wojny światowej
153

. Pojawił 

się zrozumiały niepokój, dotyczący przyszłości. Towarzyszyły mu obawy, czy 

będą respektowane wartości takie jak: demokracja, wolność, sprawiedliwość, 

prawda, człowieczeństwo, oraz pokój i przede wszystkim ważna dla Polaków 

idea niepodległości. Obawiano się o los małych i średniej wielkości państw eu-

ropejskich, w tym także Polski
154

. 

Ogląd odpowiednich wypowiedzi Rządu RP oraz jego przedstawicielstwa 

krajowego, mianowicie Delegatury i ZWZ-AK dotyczących pokoju i przyszłego 

ładu pokojowego, świadczy o tym, że kwestię tę ujmowano nader często w kon-

tekście powszechnie aprobowanych wartości przez ogół ugrupowań Polski Wal-

czącej. Chodziło przede wszystkim o takie wartości jak: demokracja, wolność, 

sprawiedliwość, niepodległość, a także nieco rzadziej wymieniane: honor, pra-

wo, praworządność, tolerancja, humanizm, cywilizacja. Im bliższy wydawał się 

koniec wojny, tym w większym stopniu i częściej pokój ujmowany był łącznie  

z niepodległością. Nierzadko stwierdzano, że nie chodziło bynajmniej o „pokój 

za wszelką cenę”, który prowadziłby do „ograniczenia suwerenności” ojczyzny  

i podporządkowania jej w imię bezpieczeństwa zbiorowego jakiemuś hegemo-

nicznemu mocarstwu. W przekonaniu Rządu RP oraz Delegatury i ZWZ-AK, 

mimo wysokiej ceny pokoju, za naczelną wartość stanowiła nieprzerwanie nie-

podległość państwa polskiego. Pokój, jako wartość niewątpliwie witalna, nie był 

jednak absolutyzowany. Nie był także traktowany jako wartość wtórna, wyłącz-

nie instrumentalna. Pokój łącznie z innymi wartościami jak: niepodległość, wol-

ność, demokracja, sprawiedliwość i praworządność był integralnym bytem sys-

temu aksjologicznego Rządu Rzeczypospolitej Polskiej oraz instytucji Polskiego 

Państwa Podziemnego. 

 

Zmienność myślenia politycznego o racji stanu 

Sposób ujęcia „racji stanu” przez główne ugrupowania polityczne Polski 

Walczącej, mimo znacznych różnic aksjologicznych, cechowała względna 

zbieżność poglądów. Doszło do utrwalenia się przeświadczenia, iż konieczna 

jest budowa mocnych podstaw bezpiecznego bytu państwa polskiego w pokojo-

wej Europie. Artykułowano wprost lub pośrednio, iż konieczne jest respektowa-

nie niezbywalnych wyznaczników polskiej „racji stanu”, takich jak: niepodle-

głość i suwerenność, integralność terytorialna a zatem „całość” Rzeczypospoli-

tej, zachowanie tożsamości kulturowo-narodowej i cywilizacyjnej, prawo do 

                                                 
152 W przededniu Konferencji Poczdamskiej, „DPiDŻ” 1945, nr 162, s. 2; Sans souçi, „DPiDŻ” 

1945, nr 163, s. 2. 
153 Po kapitulacji Japonii, „DPiDŻ” 1945, nr 193, s. 1. 
154 Patrz np.: J. Mieroszewski, Testament wrześniowy, „Parada” 1945, nr 19, s. 3. 
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swobodnego wyboru modelu ustrojowego, zapewnienie możliwości rozwoju 

społeczno-ekonomicznego oraz dobrobytu i pomyślnej przyszłości wszystkim 

mieszkańcom kraju. 

Od początku okupacji eksponowana była teza, że Polska musi w pełni za-

bezpieczyć się przed agresją zarówno z kierunku zachodniego jak i też wschod-

niego. Głosiły tę tezę wszystkie ugrupowania opowiadające się konsekwentnie 

za niepodległością, suwerennością, integralnością i „całością” Rzeczypospolitej. 

Od lipca 1941 r., a jeszcze bardziej od jesieni 1943 r., kiedy to doszło istotnej 

zmiany geopolityki II wojny światowej
155

, coraz wyraźniej uzyskiwało także 

aprobatę przeświadczenie, iż nieodzowne jest mimo wielu przeciwności, dopro-

wadzenie do bezkonfliktowych i przyjaznych stosunków między Polską  

a ZSRR, ponieważ należy liczyć się z realiami, a zatem z siłą militarną ACz. 

Przeświadczeniu temu towarzyszyła jednocześnie zdecydowana krytyka sowiec-

kiej polityki, której celem mała być hegemonia ZSRR w Europie Środkowo 

-Wschodniej, objawiającej się między innymi w nieuznawaniu polskiej granicy 

wschodniej sprzed 1 września 1939 r. 

Wszystkie polskie nurty polityczne aprobujące niezbędne wymogi „racji 

stanu” Rzeczypospolitej opowiadały się za równowagą sił w powojennej Euro-

pie. Ich reprezentanci stwierdzali, że owej równowadze sprzyja dostrzeżenie roli 

geopolitycznej Europy Środkowo-Wschodniej, jako regionu który musi skutecz-

nie bronić się przed agresją z zewnątrz oraz stać się ostoją ładu pokojowego na 

całym obszarze „starego kontynentu”. Przeciwstawiano się wszelkiej dominacji 

mocarstw, krytykując koncepcje podziału Europy na strefy wpływów niezgodnie 

z zasadą równowagi sił. Z tego względu zdecydowana większość polskich ugru-

powań i środowisk politycznych opowiadała się za stworzeniem „bloków” pań-

stw bądź związków geopolitycznych o charakterze konfederacyjnym lub federa-

cyjnym w Europie Środkowo-Wschodniej. Aprobatę zyskała, aczkolwiek nie 

bez pewnych obiekcji, koncepcja konfederacji polsko-czechosłowackiej
156

. Od-

biegało od tych poglądów przede wszystkim stanowisko komunistów i środo-

wisk radykalnej lewicy polskiej w Związku Sowieckim, a także w określonym 

zakresie „lewicujących”, a więc populistyczno-egalitarnych grup politycznych, 

które zaakceptowały formułę programową Centralnego Komitetu Ludowego  

(z lutego 1944 r.). 

Im bliżej było końca wojny, w tym w większym stopniu eksponowano te-

zę, iż bez niepodległej i suwerennej, „całej” i bezpiecznej oraz silnej Rzeczypo-

spolitej nie dojdzie do pokoju nie tylko w Europie Środkowo-Wschodniej, ale na 

                                                 
155 A. Piskozub, Polska w cywilizacji zachodniej, Gdańsk 2001, s. 159. 
156 C. Bloch, Z Zagadnień strategii i polityki generała Władysława Sikorskiego w okresie II wojny 

światowej [w:] Władysław Sikorski – Ignacy Paderewski, red. Cz. Bloch, Lublin 1988, s. 30–36;  

T. Kisielewski, Federacja środkowo-europejska. Pertraktacje polsko-czechosłowackie 1939–1943, 

Warszawa 1991, s. 23–26, passim; W. Michowicz, O miejsce Polski w Europie [w:] Do niepodle-

głości 1918–1944/5–1989. Wizje – drogi – spełnienia, red. W. Wrzesiński, Warszawa 1998,  

s. 174–175. 
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całym „starym kontynencie”. Wyrażana była nadzieja, że świadomi tej okolicz-

ności są przywódcy państw alianckich. 

Konsekwentnie preferowano tezę, iż prawdziwie niepodległa, suwerenna  

i „cała” Polska musi integrować „kresy wschodnie” do „linii ryskiej” oraz inkor-

porować obszar Prus Wschodnich, Gdańsk, Pomorze Środkowe i cały Górny 

Śląsk. Uważano to za minimum ambicji terytorialnych Polski. Takie nurty ideo-

logiczno-polityczne jak: prawica narodowa, orientacja chrześcijańsko-społeczna, 

większość środowisk postpiłsudczykowskich oraz ruch ludowy, opowiadały się 

za zachodnią granicą Polski na Odrze i Nysie Łużyckiej. Tego ostatniego postu-

latu nie mógł eksponować ze względu na ówczesną sytuację międzynarodową  

w Europie Rząd RP i jego przedstawicielstwo krajowe
157

. Należy jednak nad-

mienić, iż eksperci rządowi przygotowywali plany w wymiarze optymalnym, 

uwzględniające ów dezyderat
158

, który nie mógł być w ówczesnym czasie wyra-

żany ze względów taktyczno-politycznych wprost i potwierdzany oficjalnie. 

Rząd RP wraz ze swoimi krajowymi odpowiednikami krajowymi, będąc 

jednocześnie wspierany przez ugrupowania „grubej czwórki” (SN, SP, SL i ruch 

socjalistyczny) i inne środowiska polityczne, formułował „polskie cele wojny  

i pokoju” zgodnie z niezbywalnymi wymogami polskiej racji stanu. Ośrodek 

rządowy i jego krajowe przedstawicielstwa, a zatem „piony”: wojskowy i cywil-

ny w sposób niewątpliwie zbieżny artykułowały takie polskie cele polityczne, 

tożsame z polską racją stanu
159

, jak: 

 osiągnięcie zwycięstwa w wojnie przez narody sprzymierzone, umożliwiającego bez-

pieczną egzystencję narodowi polskiemu i innym społeczeństwom europejskim; 

 urzeczywistnienie ważnych wymogów polskiej racji stanu, w tym przede wszystkim: 

suwerenności i niepodległości ojczyzny, całości i integralności Rzeczypospolitej (łącz-

nie z przyłączeniem do niej obszarów na północy i przesunięciem granicy w kierunku 

południowo-zachodnim), bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego, zachowania 

tożsamości narodowej i kulturowo-cywilizacyjnej, kształtowania demokratycznego  

i sprawiedliwego ustroju społecznego; 

 zagwarantowanie Polsce i regionowi środkowo-wschodnio-europejskiemu możliwości 

bezkonfliktowego rozwoju, który byłby podstawowym warunkiem stworzenia trwałe-

go międzynarodowego ładu pokojowego na starym kontynencie160.  
 

                                                 
157 M. Dymarski, Ziemie postulowane (ziemie nowe) w prognozach i działaniach polskiego ruchu 

oporu 1939–1845, Wrocław 1997, passim. 
158 B. Pasierb, Marian Seyda i resort planowania politycznego na obczyźnie 1939–1944, „Acta 

Universitatis Wratislaviensis. Historia” 1994, t. 116, s. 255–269; tenże, Rząd na obczyźnie wobec 

polskich celów wojny [w:] Historia –Prawo –Polityka, red. W. Jarmołowicz, Warszawa 1990,  

s. 45–61; tenże, Koncepcja polskich celów w dziedzinie morskiej w latach II wojny światowej. 

Dokumenty Ministerstwa Prac Kongresowych, „Zapiski Historyczne” 1990, t. 40, z. 4, s. 61–70. 
159 W 1989 r. Edward Olszewski pisał, iż „polska racja stanu w latach drugiej wojny wymagała 

kompleksowego rozwiązania wzajemnie warunkujących się takich podstawowych zagadnień jak: 

1) ciągłość państwa polskiego, 2) określenie politycznego charakteru władzy państwowej (w tym 

reform ustrojowych i społeczno-ekonomicznych), 3) wypracowanie koncepcji granic, założeń 

polityk zagranicznej i systemu sojuszy”; E. Olszewski, Polska racja stanu i racja narodu w latach 

II wojny światowej [w:] Racja stanu. Historia – teoria i współczesność..., s. 71–72. 
160 E. Ponczek, Polska myśl o pokoju w latach drugiej wojny światowej, Łódź 1999, s. 126–293. 
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Wyrażane było w związku z powyższym pragnienie zapewnienia w Euro-

pie powojennej bezpieczeństwa i bezkonfliktowych stosunków międzynarodo-

wych. Od tych poglądów odbiegały opinie środowisk skrajnych: narodowo 

-radykalnych oraz populistyczno-egalitarnych, a także komunistów. Wiązało się 

to z afirmacją przez nie odmiennych aksjologii politycznych bądź z rezygnacją 

respektowania podstawowych wyznaczników polskiej racji stanu w imię oso-

bliwie rozumianego realizmu bądź oportunizmu politycznego. 

Nie należało do rzadkości artykułowanie, ujmowanego nie zawsze w zna-

czeniu nacjonalistycznym bądź mocarstwowym, sformułowania, iż „Polska ska-

zana jest na wielkość”. Używano argumentu, że nie może być ona państwem  

o ograniczonej suwerenności lub jakimś słabym „tworem buforowym”. Odrzu-

cano zdecydowanie koncepcję kreowania europejskiego ładu pokojowego we-

dług wzorca pax teutonica, pax sovietica, czy nawet pax britanica, jako nader 

niebezpieczną dla niepodległości, suwerenności i „całości” Rzeczypospolitej. 

Problem bezpieczeństwa Rzeczypospolitej oraz ładu pokojowego w Euro-

pie budził wzrastający stopniowo niepokój w społeczeństwie polskim, zwłaszcza 

wyraźnie ujawniany od jesieni 1943 r. oraz w maksymalnym zakresie uze-

wnętrzniający się w ostatnim roku wojny. Rodziło to uzasadnione obawy, co do 

szans urzeczywistnienia w wymiarze geopolitycznym polskiej racji stanu. Rosło 

rozczarowanie z egoistycznej polityki mocarstw anglosaskich wobec Polski. 

Pogłębiała się uzasadniona obawa o dalszy los ojczyzny, mimo iż nie w pełni 

znano wówczas rzeczywiste zamiary przyszłościowe aliantów. Toteż pozbywa-

no się stopniowo wcześniejszych złudzeń w tym zakresie
161

. 

W owym czasie najusilniej eksponowane były takie wymogi racji stanu 

jak: suwerenność ojczyzny oraz bezpieczeństwo kraju. Zdawano sobie sprawę  

z okoliczności, iż będzie to możliwe pod warunkiem zaistnienia trwałej równo-

wagi geopolitycznej w Europie Środkowo-Wschodniej, będącej podstawą przy-

szłego międzynarodowego ładu pokojowego na „starym kontynencie”. Im bliżej 

było końca wojny, tym w większym stopniu preferowano tezę, iż bez wolnej 

suwerennej, „całej”, a zatem uwzględniającej wymóg integralności terytorialnej 

oraz demokratycznej Polski, nie będzie możliwe zapewnienie bezpieczeństwa 

licznym narodom europejskim. 

Należy być świadomym zaistniałych w okresie II wojny światowej oko-

liczności, iż na artykułowane przez Rząd RP na wychodźstwie wprost lub po-

średnio niezbywalne wymogi polskiej racji stanu oddziaływały argumenty sta-

nowiące odzwierciedlenie wykładni interesu politycznego Wielkiej Trójki. Oka-

zało się, iż „zasadnicze decyzje w sprawach polskich granic” podejmowane były 

                                                 
161 W. Rojek, Europa w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych Ameryki 1914–1945, „Ze-

szyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne” 1993, z. 108, s. 139–134;  

M. Adamczyk, Europa powojenna w koncepcjach Winstona Churchilla [w:] II wojna światowa  

i jej następstwa, red. A. Czubiński, Poznań 1996, s. 333–336; J. Kiwerska, Nowa rola USA na 

arenie międzynarodowej po II wojnie światowej [w:] tamże, s. 351–363; M.N. Narinskij, ZSRR  

a problemy granic i stref wpływów w Europie (1939–1947) [w:] tamże, s. 179–196.  
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na konferencjach w Teheranie, Jałcie i Poczdamie, niezależnie od polskiego 

wysiłku zbrojnego. Doszło zatem do tego, iż w wyniku decyzji Wielkiej Trójki 

Polska znalazła się w strefie wpływów ZSRR
162

. 

       Polskie suwerenne wypowiedzi z pierwszej połowy 1945 r. cechowała nieu-

krywana gorycz z powodu „egoistycznej polityki” państw anglosaskich, ulegają-

cych argumentacji politycznej Józefa Wissarionowicza Stalina. Ów przywódca 

ZSRR posługiwał się frazesem o nieodzowności ustanowieniu „korzystnego” dla 

„ludowej” Rzeczypospolitej ładu międzynarodowego w Europie Środkowo-

Wschodniej. Przedstawiciele polskich patriotycznych nurtów politycznych kry-

tykowali ekspansjonizm oraz hegemonizm Związku Sowieckiego wobec krajów 

Europy Środkowo-Wschodniej. Widzieli oni w tego rodzaju tendencjach poli-

tycznych poważne zagrożenie możliwości trwania suwerennego państwa pol-

skiego, zapewnienia mu bezpieczeństwa, zagwarantowania „całości” – czyli 

integralności terytorialnej oraz prawa do wolności i niezawisłości ustrojowej,  

a także respektowania tożsamości etniczno-kulturowej Rzeczypospolitej
163

. 

Ukształtowane na przełomie 1944/1945 r. projekcje geopolitycznego usy-

tuowania Polski w strukturze państw Europy Środkowo-Wschodniej określały  

w daleko idącym stopniu zakres przemian wewnątrzpaństwowych w powojennej 

Rzeczypospolitej. Aprobowana była w pełni teza przez wszystkie patriotycznie 

zorientowane ugrupowania polskie, że obywatele państwa polskiego muszą mieć 

niekwestionowane prawo do swobodnego wyboru odpowiedniego systemu poli-

tycznego i modelu ekonomicznego oraz opowiedzenia się za określonym kie-

runkiem i zakresem przemian w sferze struktury społecznej. Na ogół były to 

racjonalne koncepcje, aczkolwiek zdarzały się także fantasmagoryczne pomysły.  

W 1945 r. zahamowany został w sposób daleko idący rozwój suwerennej 

polskiej myśli politycznej w kraju. Nie wszystkie środowiska opiniotwórcze  

w ówczesnej Polsce świadome były skutków tego dramatycznego zjawiska. 

Jednakże na emigracji liderzy oraz ideolodzy wielu głównych polskich orientacji 

ideologicznych starali się przez dłuższy czas w oderwaniu od realiów w kraju, 

znajdującego się za „żelazną kurtyną”, kontynuować rozwój myśli politycznej 

uwzględniając tradycję niepodległościowych imponderabiliów polskiej racji stanu. 

Propagowana od końca lipca 1944 r. koncepcja polityczna zawarta w tzw. 

Manifeście Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego oddziaływała dys-

funkcjonalnie na tożsamość patriotyczną mniej uświadomionych politycznie 

zbiorowości społeczeństwa polskiego, powodując powstawanie osobliwych 

„białych plam” w ich świadomości historycznej. Zjawisko „amnezji historycz-

nej” stawało się czynnikiem sprzyjającym powstawaniu stereotypów politycz-

nych, które wygodne dla „władzy ludowej”, recypowane były nie tylko przez 

                                                 
162 K. Łastawski, Racja stanu Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2000, s. 71–72, 76. 
163 Patrz szerzej: E. Ponczek, Polska myśl o pokoju w latach drugiej wojny światowej (1939 

–1945), Łódź 1999, s. 360–374; tenże, Tradycja trzeciomajowa – Legenda kościuszkowska  

– symbolika 11 listopada. Z badań nad dziejami idei niepodległościowej Polski w latach II wojny 

Światowej, Toruń 2011, s. 9–39.  
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liczne środowiska społeczne „świata pracy”, ale również przez część elit pol-

skich
164

. Owe stereotypy nie tylko nie zostały w pełni przezwyciężone po  

4 czerwca 1989 r. Wizje przyszłości ukształtowane w pełni w 1944 r. i na podat-

ku 1945 r. w środowisku patriotycznych ugrupowań politycznych Polski Pod-

ziemnej nie doczekały się kreatywnego spełnienia. Nie w pełni znalazły one 

odzwierciedlenie w polskim myśleniu politycznym, gdy w 1989 r. rozpoczął się 

w Polsce proces transformacji ustrojowej
165

.  

 

                                                 
164 C. Miłosz, Zniewolony umysł, Kraków 1989, passsim; J. Trznadel, Hańba domowa, Lublin 

1990, passim; A. Bikont i J. Szczęsna, Lawina i kamienie. Pisarze wobec komunizmu, Warszawa 

2006, passim. 

 165 Po II wojnie światowej pełnej realizacji doczekał się postulat granicy na Odrze i Nysie. Doszło 

jednocześnie do nader przyspieszonej egalitaryzacji struktury społecznej poprzez eliminację opo-

zycyjnego przywództwa politycznego oraz społecznych grup wzorcotwórczych, które uznano za 

dysfunkcjonalne względem ustroju „demokracji ludowej”. Niektóre dezyderaty wysuwane przez 

kreatorów wizji przyszłości urzeczywistniane były w sposób selektywny, przynosząc rezultaty 

bliskie karykaturalnej deformacji, zwłaszcza jeśli chodzi o wykładnię racji stanu, geopolityki, 

politycznej formy państwa oraz przemian w zakresie ustroju społeczno-ekonomicznego; E. Pon-

czek, Wizje Polski z końca II wojny Światowej a możliwości ich kontynuacji pół wieku później [w:] 

Społeczno-polityczne aspekty transformacji ustrojowej, red. P. Dobrowolski, J. Liszka i J. Sztum-

ski, Katowice – Cieszyn – Ustroń 2001, s. 73–91. 
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Misje wojskowe na Zachodzie z ramienia komunistycznych 
władz z Polski i ich zadania 1945–1948 

 

 

dniu 18 czerwca 1945 r. Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej 

w Warszawie (dalej: TRJN) złożył deklarację rządom państw so-

juszniczych: Związku Sowieckiemu, Stanów Zjednoczonych, 

Wielkiej Brytanii i Francji, w sprawie powołania misji wojskowej Rządu Tym-

czasowego przy Radzie Kontroli w Niemczech. Miała ona zajmować się spra-

wami repatriacji obywateli polskich, w tym żołnierzy, znajdujących się na tere-

nach zajętych przez sojusznicze armie. Jej zadaniem była też rewindykacja mienia 

polskiego wywiezionego z kraju przez okupanta. Ostatecznie do Niemiec, Francji, 

Włoch, Wielkiej Brytanii i Szwecji zostały wysłane misje wojskowe, których za-

daniem było prowadzenie pertraktacji z wojskowymi władzami brytyjskimi  

o przejęcie dowództwa nad oddziałami polskimi i przewiezienie ich do Polski
1
. 

Jeszcze przed złożeniem wspomnianej oficjalnej deklaracji, 8 czerwca 

1945 r. powołano Polską Misję Wojskową (dalej: PMW) we Francji. Jej głów-

nym zadaniem było zorganizowanie repatriacji do Polski zgrupowań polskich  

z 1 Armii Francuskiej, 2. Dywizji Strzelców Pieszych (dalej: DSP) internowanej 

w Szwajcarii oraz żołnierzy polskich z kompanii wartowniczych we Francji,  

a także jeńców z Wehrmachtu narodowości polskiej znajdujących się w obozach 

jenieckich na terenie Francji. PMW przybyła do Paryża 15 czerwca, ale już od 

początku stykała się z problemami akredytacji, a następnie musiała pokonywać 

liczne utrudnienia w kontaktach z oddziałami i żołnierzami polskimi, jakie czy-

niły w tym względzie władze francuskie. Formalnie PMW we Francji rozpoczęła 

swoją działalność dopiero 15 lipca 1945 r. Szefem Misji był płk Marian Naszkow-

ski
2
, zastępcą mjr Wacław Komar, a oficerem do zleceń kpt. Kazimierz Owoc

3
. 

Oprócz personelu w Paryżu, Misja posiadała oficerów łącznikowych przy 

niektórych okręgach wojskowych (Lille, Nancy, Reim, Dijon, Rennes, Lyon, 

                                                 
1 J.A. Radomski, Losy formacji polskich na Zachodzie po zakończeniu wojny [w:] Walki formacji 

polskich na Zachodzie 1939–1945, Warszawa 1981, s. 725, 729. 
2 Marian Naszkowski (urodzony 15 sierpnia 1912 r.), działacz komunistyczny; 1945–1946 szef 

PMW w Paryżu i od 22 stycznia 1946 r. attaché wojskowy przy Ambasadzie RP w Bernie i Bruk-

seli; 1947–1950 ambasador Polski w Moskwie; 1950–1952 szef GZP WP i wiceminister obrony 

narodowej; 1952–1968 wiceminister spraw zagranicznych; Centralne Archiwum Wojskowe (dalej: 

CAW), sygn. III-412/330, s. 19, Materiały dotyczące teczek osobowych: Marian Naszkowski;  

L. Kowalski, Generałowie, Warszawa 1992, s. 305. 
3 CAW, Główny Zarząd Polityczny (dalej: GZP/WP), sygn. III-2, t. 134, k. 226–230. 
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Metz, Tuluzie, Avignon, Algierze), przy dowództwie francuskich wojsk okupa-

cyjnych w Baden-Baden (kpt. Jerzy Dunin-Zupański) i dowództwie brytyjskich 

sił zbrojnych we Francji (kpt. Kazimierz Szczerba-Likiernik). Dla załatwienia 

spraw związanych z powrotem 2 DSP internowanej w Szwajcarii, wysłano do 

Berna oficera demobilizacyjnego por. Antoniego Czerwiakowskiego. Obszar 

działania oficera łącznikowego w Algierze (kpt. Jan Jezierski, a następnie kpt. 

Tadeusz Lityński), oprócz Algierii, obejmował również Tunezję i Maroko.  

W działalności oficjalnej oficer ten występował jako szef Biura Wojskowego 

Konsulatu Generalnego RP w Algierze. Ogółem Misja liczyła 26 oficerów
4
. 

Misja jednak nie wszystkie możliwości wykorzystała, gdyż miała ograniczone 

wpływy. W swej działalności PMW napotykała na bardzo aktywne przeciwdzia-

łanie ze strony londyńskich misji wojskowych płk. Antoniego Szymańskiego, 

ppłk. Korczyńskiego, płk. Gauzy oraz komend polskich obozów wojskowych. 

Praktycznie jedynym sukcesem PMW była pomoc w repatriacji do kraju trans-

portów 19. i 29. Zgrupowania Piechoty Polskiej i grup Polaków, byłych człon-

ków ruchu oporu w Belgii
5
. W kwietniu 1946 r. po wykonaniu podstawowych 

zadań związanych z repatriacją żołnierzy polskich misja została przekształcona 

na Attachat Wojskowy. Funkcję attaché pełnił także płk Naszkowski
6
. 

Kolejna PMW z ramienia Warszawy, która udała się do Włoch miała dość 

utrudnione zadanie, ze względu na zdecydowany antykomunistyczny stosunek 

stacjonującego we Włoszech 2. Korpusu Polskiego do istniejących w tym czasie 

stosunków politycznych w ówczesnej Polsce. Swoją działalność PMW rozpo-

częła 30 września 1945 r. Głównym zadaniem Misji było udzielenie pomocy 

żołnierzom 2. Korpusu, którzy wyrażą chęć powrotu do kraju i nawiązania 

współpracy z naczelnym dowództwem alianckim. W sprawie repatriacji 2. Kor-

pusu do Polski komunistyczne władze w Warszawie uważały, że poprzez odpo-

wiedni nacisk dyplomatyczny na rząd brytyjski uda się przyśpieszyć repatriację. 

W wyniku długotrwałych negocjacji między przedstawicielami PMW we Wło-

szech a rządem brytyjskim i przy poparciu dowództwa 2. Korpusu do końca 

grudnia 1945 r. wyjechało z Włoch do Polski 12 305 oficerów i żołnierzy
7
.  

W maju 1946 r. głównym zadaniem Misji było: doprowadzenie do całkowitej 

demobilizacji 2. Korpusu, organizacja obozów repatriacyjnych i repatriacji.  

W związku z wyjazdem wojsk 2. Korpusu na Wyspy Brytyjskie, 15 grudnia 

                                                 
4 Pełny wykaz oficerów PMW we Francji patrz: Załącznik 1. 
5 Szczegółowo o pracy PMW patrz: M. Naszkowski, Paryż – Moskwa. Wspomnienia dyplomaty 

(1945–1950), Warszawa 1986, s. 31–134; Zbiory Specjalne Biblioteki Naukowej Wojskowego 

Biura Badań Historycznych w Warszawie (dalej: ZS BN WBBH), sygn. 850/WAP: S. Płotek, 

Działalność Polskiej Misji Wojskowej we Francji w sprawie powrotu do kraju żołnierzy polskich  

z Zachodu, s. 109–110; tamże, sygn. IV/96/60, J. Malczewski, Sytuacja i polityka kadrowa Ludo-

wego Wojska Polskiego w latach 1945–1947, cz. 1, s. 265–267. 
6 Decyzja MON o przystąpieniu do likwidacji PMW w Paryżu została podpisana przez Żymier-

skiego 18 lutego 1946 r.; ZS BN WBBH, sygn. 850/WAP: S. Płotek, dz. cyt., s. 106–108. 
7 J.A. Radomski, Demobilizacja Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w latach 1945–1951, Kra-

ków 2009, s. 62. 
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1946 r. nastąpiła likwidacja PMW we Włoszech. Równocześnie utworzono At-

tachat Wojskowy przy Ambasadzie RP w Rzymie. 

Szefem Misji przez cały okres jej istnienia był płk Kazimierz Sidor, jego 

zastępcą mjr Michał Jaworski, następnie kpt. Władysław Siemiński. Ponadto  

w misji pracowali: kpt. Jarosław Kowalski i por. Szaniawski (adiutant). W po-

łowie 1946 r. płk Sidor zatrudnił w misji kilku oficerów z 2. Korpusu (kpt. Józe-

fa Dobrowolskiego, ppor. Michała Gdańskiego, ppor. Alfonsa Czerwińskiego). 

Szef misji płk K. Sidor po powrocie do kraju w styczniu 1947 r., został wyzna-

czony na stanowisko attaché wojskowego PMW przy Sojuszniczej Radzie Kon-

troli w Berlinie. Attaché wojskowym w Rzymie został mianowany ppłk Kazi-

mierz Rozen-Zawadzki
8
. 

W złudnym przewidywaniu, że sprawa powrotu PSZ z Zachodu zgodnie  

z decyzjami poczdamskimi zostanie rozstrzygnięta automatycznie na drodze 

dyplomatycznej i doprowadzi do powrotu wojsk całością sił i z bronią w ręku, 

początkowo w sierpniu 1945 r. wyznaczono jedynie attaché wojskowego przy 

ambasadzie RP w Londynie. Został nim płk Mieczysław Wągrowski 
9
. 

Jednak na początku października 1945 r. powołano Misję w Wielkiej Bry-

tanii, która zajęłaby się całokształtem spraw związanych z organizacją powrotu 

całości Polskich Sił Zbrojnych z Zachodu
10

. PMW w Wielkiej Brytanii rozpo-

częła pracę 15 października 1945 r. Jej szefem został mianowany gen. bryg. 

Izydor Modelski, zastępcą do spraw politycznych płk inż. Wiktor Grosz, szefem 

Sztabu ppłk dypl. Józef Kuropieska. W skład weszło ponad 20 oficerów, m.in. 

ppłk inż. Eugeniusz Zadrzyński, ppłk art. Maksymilian Chojecki, były wieloletni 

pracownik departamentu Ministerstwa Spraw Wojskowych (dalej: MSWojsk.)  

w Warszawie, kpt. łączności Mieczysław Albin Pleszar, syn dowódcy batalionu 

z I Brygady Legionów, tłumacz kpt. Edward Obertyński oraz Julian Lelek  

i Edward Potterejko
11

. 

                                                 
8 J. Linowski, Trudne powroty. Losy żołnierzy polskich na Zachodzie 1945–1949, Warszawa 1987, 

s. 18–23; K. Sidor, W niewoli u Andersa, Rzym 1947 (książka subiektywna napisana stronniczo, 

pełna kłamstw, przeinaczeń i kalumnii wobec gen. Andersa); ZS BN WBBH, sygn. V/22/29:  

M. Kuźniarek, B. Szwejgiert, Repatriacja żołnierzy PSZ, s. 14–15, 17. 
9 ZS BN WBBH, sygn. II/54/2: A. Sikorski, Rola i udział Obozów Repatriacyjnych w demobiliza-

cji i ewakuacji Armii Polskiej w Wielkiej Brytanii 1945/47, s. 7. 
10 Rozkaz naczelnego dowódcy WP o utworzeniu Misji wydany został w dniu 10 października 

1945 r.; ZS BN WBBH, sygn. IV/96/60: J. Malczewski, dz. cyt., s. 308; CAW, GZP WP, sygn. 

345/197, k. 71; tamże, Departament Personalny WP, sygn. 9/51/873, k. 2248–2249. 
11 L. Gondek, Polskie Misje Wojskowe 1945–1949, Warszawa 1981, s. 244, przypis 10; A. Rogo-

ziński, Czterdziestolecie likwidacji PSZ, „Orzeł Biały” 1988, nr 1435, s. 10. Charakterystyki po-

szczególnych członków Misji w Londynie podaje „Komunikat Informacyjny” 1945, nr 4, s. 20–21 

(ZS BN WBBH); J. Kuropieska, Z powrotem w służbie, Warszawa 1984, s. 54–56. O roli płk 

Józefa Kuropieski w pracach misji w Londynie patrz: A. Michta, The Army in Polish Politics 

1944–1988, Stanford (Calif.) 1990, s. 47. W uzupełnieniu członkiem polskiej misji wojskowej  

w Londynie był por. Czesław Kiszczak, późniejszy minister spraw wewnętrznych PRL; W. Bereś, 

J. Skoczylas, Generał Kiszczak mówi prawie wszystko, Warszawa 1991, s. 15–17 i J. Kuropieska, 

Misja w Londynie, Warszawa 1981, s. 289. Z przedstawicielami PRL w Londynie najwcześniej 

nawiązał kontakt ppłk Stanisław Utnik (początek 1946 r.), gen. gen. Tadeusz Kutrzeba i Stanisław 
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Po przybyciu do Londynu poszczególni członkowie Misji usiłowali na-

wiązać kontakty z przyjaciółmi i kolegami z pułków, w których razem służyli
12

. 

Od chwili przybycia do Londynu gen. I. Modelski i płk W. Grosz prowadzi-

li rozmowy z brytyjskim MSWojsk. reprezentowanym przez gen. L.O. Lynna. 

Strona polska przedłożyła stronie brytyjskiej następujące warunki podpo-

rządkowanie Sztabu Głównego PSZ TRJN; udostępnienie żołnierzom PSZ mate-

riałów o sytuacji w Polsce i o założeniach programowych władzy ludowej; prze-

prowadzenie w obecności władz brytyjskich swobodnego deklarowania się tych 

oficerów i żołnierzy, którzy nie chcą wracać do kraju oraz przeniesienie ich  

z jednostek i przekazanie władzom brytyjskim; zorganizowanie powrotu oddzia-

łów PSZ do kraju z bronią, sztandarami i sprzętem
13

. Generał L.O. Lynne nie był 

jednak upoważniony do prowadzenia rozmów politycznych dotyczących całości 

PSZ, a tylko do omówienia spraw technicznych związanych z organizacją wy-

jazdu do Polski tych osób, które są lub będą skierowane w najbliższych dniach 

do obozów repatriacyjnych. Należy przy tym odnotować, że repatriacja związa-

na była z pokonywaniem licznych barier biurokratycznych o charakterze finan-

sowo-administracyjnym najpierw w następstwie zadeklarowania chęci powrotu 

do kraju, a następnie w toku czynności demobilizacyjnych. Piszą o tym dosadnie 

płk Antoni Sikorski i płk dypl. Józef Kuropieska
14

. Rozmowy nie dały żadnych 

wyników, wszystkie postulaty polskie zostały odrzucone przez wojskowe wła-

dze brytyjskie
15

. Brytyjczycy tłumaczyli się, że swoich „towarzyszy broni  

i sprzymierzeńców” nie mogą zmuszać, mogą jedynie zgodzić się na wyjazd 

tych, którzy już się zgłosili lub zgłoszą w przyszłości. Również rozmowy indy-

widualne członków Misji dały nikłe rezultaty. Zresztą Misja nie wykorzystała 

wszystkich możliwości, zwłaszcza propagandowego oddziaływania – nie wydała 

                                                                                                                         
Tatar (1946 r.), a w 1947 r. płk Stanisław Nowicki. Prowadzili oni rozmowy z ambasadorem 

Jerzym Michałowskim, szefem Misji Wojskowej Groszem i attaché wojskowym Kuropieską. 

Rozmowy dotyczyły przekazania majątku Oddziału Specjalnego do MON w Warszawie; Wyja-

śnienia Sztabowca, „Zeszyty Historyczne” 1974, z. 28, s. 84. 
12 Na spotkaniu z gen. Sosabowskim, płk Kuropieska zadał pytanie generałowi: „... dlaczego sze-

reg generałów wraca do Polski? Wszak my tam mamy już swoich generałów... w Polsce... nie ma 

dla was miejsca”; S. Sosabowski, Droga wiodła ugorem, Londyn 1967, s. 183. Odpowiedzi nie 

trzeba komentować. Patrz też: A. Friszke, J. Poksiński, Pomiędzy Londynem a Warszawą. Rozmo-

wa z Marianem Utnikiem, „Zeszyty Historyczne” 1994, z. 108, s. 121–138; M. Utnik, Likwidacja 

Oddziału VI, „Zeszyty Historyczne” 1982, z. 62 s. 201–205. 
13 ZS BN WBBH: „Komunikat Informacyjny” 1945, nr 5, s. 14–15; J. Kuropieska, Wspomnienia 

ze służby w Ludowym Wojsku Polskim. Zakończenie, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1983, nr 

2–3, s. 434–436; W.T. Kowalski, Polityka zagraniczna RP 1944–1947, Warszawa 1971, s. 185 

–186; ZS BN WBBH, sygn. IV/96/60: J. Malczewski, dz. cyt., s. 318–319. 
14 Antoni Sikorski i Józef Kuropieska informują zgodnie, że repatriacja żołnierzy PSZ do kraju 

uwarunkowana była nie tylko trudnościami politycznymi, ale również korowodem spraw rento-

wych, inwalidzkich, odpraw demobilizacyjnych itd. Patrz: ZS BN WBBH, sygn. II/54/2: A. Sikor-

ski, dz. cyt., s. 7; J. Kuropieska, Misja w Londynie…, s. 28. 
15 J. Kuropieska, W odrodzonym Wojsku Polskim. Fragmenty wspomnień, „Wojskowy Przegląd 

Historyczny” 1979, nr 1, s. 163–171; L. Zyblikiewicz, Polityka Stanów Zjednoczonych i Wielkiej 

Brytanii wobec Polski 1944–1949, Warszawa 1984, s. 210. 
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nawet żadnego biuletynu informacyjnego o staraniach rządu polskiego w War-

szawie o powrót do kraju całości PSZ. 

Działania PMW w Londynie zakończyły się niepowodzeniem. Kierownic-

two Misji zostało odwołane do Warszawy (gen. I. Modelski i płk W. Grosz),  

a 30 marca 1946 r. Misja została formalnie rozwiązana. Jej zadanie wypełniał 

nadal attaché wojskowy, którym został dotychczasowy szef Sztabu misji ppłk 

dypl. J. Kuropieska, obejmując po płk M. Wągrowskim stanowisko (wyjechał do 

kraju jeszcze w grudniu 1945 r.). Istotnego wsparcia w sprawach repatriacji ma-

rynarzy polskich okrętów wojennych udzielał powołany w styczniu 1946 r.  

attaché morski kmdr Jerzy Kłossowski
16

. 

Najbardziej rozbudowaną i najdłużej istniejącą była PMW w Niemczech 

przy Sojuszniczej Radzie Kontroli. Początkowo jej szefem mianowano mjr. 

Aleksandra Kłosa, a po przeniesieniu siedziby Misji do Berlina, w grudniu 1945 r. 

na czele jej stanął płk dr Jakub Prawin. W 1946 r. Misja ta nadal rozbudowywała 

się. Na początku roku ustanowiono Attachat Wojskowy, powołano też Konsulat 

Generalny oraz inne komórki. W 1946 r. liczebność Misji sięgała 95 osób, a na 

początku 1947 r. już 125 osób
17

. PMW w Belinie podlegały polskie misje repa-

triacyjne w poszczególnych strefach okupacyjnych Niemiec i Austrii
18

. 

W pierwszej połowie 1947 r., w związku z zakończeniem masowej repa-

triacji do Polski, nastąpiła likwidacja misji repatriacyjnych. Sprawy opieki nad 

pozostałymi w Niemczech Polakami i dalszej repatriacji przejął Wydział Konsu-

larny PMW w Berlinie z podległymi mu placówkami terenowymi
19

. 

W latach 1946/47 powstały również polskie misje wojskowe przy do-

wództwach poszczególnych armii okupacyjnych w Niemczech. Podlegały one 

PMW w Berlinie
20

. 

Minister obrony narodowej rozkazami nr 29 z dnia 23 stycznia 1946 r. i nr 

57 z 15 listopada 1946 r. powołał także Misję Wojskową do Badania Zbrodni 

Wojennych i Biuro Rewindykacji i Odszkodowań Wojennych dla stref okupa-

cyjnych w Niemczech. Działały one w zasadzie autonomicznie i szefowi misji 

berlińskiej podlegały m.in. w zakresie dyscyplinarnym
21

. 

Celem ułatwienia powrotu żołnierzom polskim, którzy znaleźli się w pół-

nocnej Europie, powołano Polską Misję Repatriacyjną (dalej: PMR) w Skandy-

nawii
22

. Misja przybyła do Sztokholmu 3 października 1945 r. (szef misji kpt. 

Józef Sałkowski) i zorganizowała tam swoją centralę oraz trzy delegatury:  

                                                 
16 J. Kuropieska, Misja w Londynie..., s. 70–86; J. Linowski, Wielka Brytania w polityce zagra-

nicznej Polski w latach 1945–1956, Toruń 2001, s. 74; T. Towpik-Szejnowska, Rozwiązanie PSZ 

na Zachodzie 1945–1949, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1983, nr 2–3, s. 368. 
17 Struktura organizacyjna misji z przełomu lat 1946/47 patrz: Załącznik 4. 
18 Patrz: Załącznik 3. 
19 Patrz: Załącznik 4.  
20 Patrz: Załącznik 5. 
21 Patrz: Załącznik 6. 
22 Patrz: Załącznik 7. 
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w Malmö, Oslo i Kopenhadze. Po wykonaniu zadania Misja i jej delegatury 

zostały rozwiązane. 

Głównym zadaniem PMW w Niemczech była repatriacja do kraju żołnie-

rzy polskich przebywających na terenie Niemiec; przeciwdziałanie akcji werbo-

wania przez obce państwa żołnierzy i cywilów Polaków do wszelkich prac po-

mocniczych (bataliony ochrony, bataliony wartownicze itp.); repatriacja Pola-

ków wywiezionych na przymusowe roboty do Trzeciej Rzeszy oraz przymuso-

wo wpisanych na niemiecką listę narodowościową; odbudowa Związku Polaków 

w Niemczech; pomoc w przesiedlaniu Niemców z ziem polskich 
23

. W sumie od 

lata 1946 do 31 października 1947 r. repatriowano do Polski tylko z brytyjskiej 

strefy okupacyjnej Niemiec 8210 osób, w tym 6953 żołnierzy PSZ 
24

. 

Wyjaśnienia wymaga prawdziwa rola PMW w Berlinie i jej agend w po-

szczególnych strefach okupacyjnych Niemiec Zgodnie z wymogami komuni-

stycznych władz warszawskich część Polaków mieszkających w Niemczech 

traktowano jako przeciwników politycznych. 

Oficjalnie władze warszawskie nawoływały rodaków do powrotu do kra-

ju. W rzeczywistości w tajnych raportach jakie przekazywano misjom wojsko-

wym i placówkom dyplomatycznym zalecano stosować selekcję. Należało 

udzielać pomocy osobom o nastawieniu prokomunistycznym, lewicowym, pra-

cownikom naukowym, inżynierom, lekarzom, w celu wykorzystania w kraju,  

z którymi nie byłoby problemów politycznych. Obawiano się kombatantów i ich 

powrotu do kraju. Misja w Niemczech otrzymała za zadanie spacyfikować poli-

tycznie tamtejsze środowiska kombatanckie poprzez akcje dywersyjne w formie 

tajnej, które prowadzono w latach 1946–1949. W okresie 1946–1947 zebrano 

szczegółowe dane o składzie osobowym i kierownictwie organizacji emigracyj-

nych. Przechwytywano korespondencje, wnikliwie studiowano publikacje. Do-

tyczyło to m.in. Stowarzyszenia Polskich Kombatantów Duszpasterstwa Rzym-

skokatolickiego, Zjednoczenia Polskiego (dalej: ZP), Zrzeszenia Nauczycieli 

Polskich, Towarzystwa Pomocy Polakom, Polskiego Związku Byłych Więźniów 

Politycznych. Po przeanalizowaniu zebranego materiału stwierdzono brak jed-

ności w organizacjach kombatanckich w Niemczech. 

Największą organizacją polityczną w Niemczech było ZP i tu skierowano 

główny atak dywersyjny. W formie spreparowanych ulotek i listów oskarżono  

o malwersacje finansowe zarządy zrzeszeń emigracyjnych na niekorzyść dipi-

sów. Wydawcą miał być Narodowy Komitet Emigracyjny. Gdy ten pierwszy 

atak wyraźnie powiódł się, wzmogła się akcja paszkwilancka. W zachodnich 

strefach okupacyjnych Niemiec między organizacjami kombatanckimi doszło do 

wyraźnych konfliktów i wzajemnych pretensji, a nawet podziałów organizacyj-

                                                 
23 L. Gondek, Polskie misje..., s. 237–257; W. Hładkiewicz, Polacy w zachodnich strefach okupa-

cyjnych Niemiec 1945–1949, Zielona Góra 1982, s. 56–57; J. Garliński, Świat mojej pamięci, t. 1, 

Warszawa 1992, s. 399–400; L. Gondek, Problemy restytucyjne w pracach Polskiej Misji Wojsko-

wej w Niemczech, „Przegląd Zachodni” 1979, nr 3, s. 61–68. 
24 L. Gondek, Polskie misje…, s. 266–267; J. Garliński, dz. cyt., s. 403–404. 
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nych. Ukazanie się fikcyjnego listu otwartego „Duszpasterza-Kacetowca” 

wzmógł walkę między organizacjami polonijnymi, a szczególnie między cywil-

nymi dipisami a byłymi jeńcami wojennymi. 

Na terenie strefy brytyjskiej od października 1947 r. do maja 1948 r. roz-

kolportowano ulotki i listy otwarte – tzw. „przyjaciel do przyjaciela”. Były to 

spreparowane pisma wysyłane do różnych organizacji z podpisami znanych 

działaczy, których próbowano skompromitować. Doszło do awantur, kłótni, 

wzajemnych oskarżeń, rozbicia przyjaźni. 

Od poł. 1948 r. w stosunku do ZP nie prowadzono już żadnych akcji dy-

wersyjnych, gdyż wewnątrz organizacji nawzajem się zwalczano. Padały oskar-

żenia, iż część działaczy emigracyjnych współpracuje z placówkami PMW, czyli 

reżymem warszawskim. Tego rodzaju sugestie ukazywały się w formie listów 

czytelników na łamach „Słowa Polskiego”, pisma finansowanego przez PMW. 

Jakub Prawin – szef PMW – bardzo pozytywnie ocenił całość akcji skie-

rowanej przeciwko jedności polskich ośrodków emigracyjnych w Niemczech. 

Podkreślał też szczególne zasługi głównego organizatora na terenie strefy bry-

tyjskiej, konsula generalnego w Düsseldorfie, Romualda Spasowskiego, a finan-

sowanego przez MSZ z Warszawy 
25

. 

Oceniając rezultaty działalności PMW we Francji, Włoszech, Niemiec, 

Wielkiej Brytanii i Skandynawii, należy zauważyć, że mimo ich dobrej woli, 

wysiłków w pracy, nie osiągnęły one wyznaczonego celu, tj. powrotu całych 

PSZ z Zachodu do kraju. Stała temu na przeszkodzie polityka mocarstw zachod-

nich, a szczególnie Wielkiej Brytanii i kół polityczno-wojskowych emigracji 

polskiej. Ale w naszej ocenie, tylko częściowe osiągnięcie założonych celów 

wynikało z braku dojrzałej koncepcji walki o powrót PSZ do kraju. Nie da się 

też ukryć, że istniały różnice poglądów co do samej sprawy, zasad i sposobów 

repatriacji, a także wykorzystania żołnierzy PSZ w kraju. Musiało to rzutować 

również na samą strategię działania, skład i kompetencje misji wojskowych.  

A zatem ich autorytet i skuteczność wpływania na dane środowisko nie były tu 

bez znaczenia. Z tym ostatnim – jak wiemy – było różnie, nie uczyniono np. 

poważniejszego wysiłku, aby w składzie misji znaleźli się generałowie i ofice-

rowie mający posłuch czy szacunek w siłach zbrojnych na Zachodzie. Nie dys-

ponujemy też relacjami, które potwierdzałyby starania kierownictw misji woj-

skowych o przyciągnięcie do współpracy bardziej znanych i szanowanych ofice-

rów na tamtejszym terenie. 

Na zakończenie chciałbym zaznaczyć, iż w misjach wojskowych z Polski 

zostało wysłanych do Niemiec, Francji, Włoch, Wielkiej Brytanii i Skandynawii 

kilkuset oficerów. Z tego na 230 znanych z imienia i nazwiska, to 27 osób  

– oficerowie służby stałej z przed 1 września 1939 r.
26

. 

                                                 
25 C. Skuza, Jak rozbijano emigracyjne środowiska kombatanckie w Niemczech. Z dziejów Polski 

Ludowej, „Polska Zbrojna” 1992, nr 256 („Magazyn Noworoczny” nr 53, s. 5); T. Sypniewski, 

Między Polakami w Niemczech, „Orzeł Biały” 1946, nr 8, s. 6. 
26 R. Rybka, K. Stepan, Rocznik Oficerski 1939. Stan na dzień 23 marca 1939, Kraków 2006. 



Jerzy Adam Radomski 426 

Załącznik 1. Wykaz oficerów PMW we Francji27 

1. Płk Marian Naszkowski – szef misji 

2. Mjr (płk) Wacław Komar – zastępca szefa misji 

3. Kpt. Marian Stradowski – zastępca szefa misji (po płk. Komarze) 

4. Kpt. Kazimierz Owoc – oficer do zleceń 

5. Por. Bronisław Wiernik – oficer prasowy 

6. Kpt. Jerzy Dunin-Zupański – oficer łącznikowy w Baden Baden 

7. Kpt. Kazimierz Szczerba-Likiernik – oficer łącznikowy w Dowództwie Wojsk Brytyj-

skich we Francji 

8. Kpt. Jan Jezierski – oficer łącznikowy w Algierze 

9. Kpt. Tadeusz Lityński – oficer łącznikowy w Algierze (po kpt. Jezierskim) 

10. Kpt. Tadeusz Piontak – oficer łącznikowy w Nancy 

11. Kpt. Feliks Malanowski – oficer łącznikowy w Tuluzie 

12. Kpt. Izydor Bojanowski – oficer łącznikowy w Avignion 

13. Kpt. Stefan Kutermankiewicz – oficer łącznikowy w Lyon 

14. Kpt. T. Grabczewski – oficer łącznikowy w Lyon (po kpt. Kutermankiewiczu) 

15. Kpt. Makary Feltynowicz – oficer łącznikowy w Metz 

16. Mjr Władysław Trzaska-Jarzyński – oficer łącznikowy w Dijon 

17. Ppor. Zygmunt Wilczewski – pracownik w Dijon 

18. Ppor. Z. Babst – pracownik w Dijon 

19. Por. Antoni Czerwiakowski – oficer demobilizacyjny 2 DSP 

20. Por. Witold Pietkiewicz – oficer łącznikowy w Reims 

21. Por. Jan Kling – oficer łącznikowy w Laon 

22. Por. Ignacy Potar – oficer łącznikowy w Nancy (po kpt. Piontaku) 

23. Por. Franciszek Zaleski – oficer łącznikowy w Rennes 

24. Kpt. Gecman – oficer łącznikowy przy 10 OW 

25. Ppor. Marceli Rożyński – oficer łącznikowy 

26. Ppor. Julian Rogoziński 
 

Załącznik 2. Struktura organizacyjna PMW w Berlinie z przełomu lat 1946/4728 

Na przełomie lat 1946/47 struktura organizacyjna przedstawiała się następująco: 

1. Kierownictwo: 

szef misji – gen. bryg. Jakub Prawin 

konsul generalny – ppłk Kazimierz Libera 

radca – ppłk Jan Morawiński 

attaché wojskowy – mjr Antoni Twarak 

zastępca attaché wojskowego – mjr Ryszard Łepkowski 

radca rewindykacyjny – ppłk Stanisław Suchic 

radca ekonomiczny – mjr Tadeusz Lewandowski 

radca prawny – ppłk Antoni Konopka i mjr Stanisław Gepert 

szef misji repatriacyjnej – ppłk Stanisław Sanczuk 

delegat handlu zagranicznego – mjr Aleksander Zasich 

2. Wydział konsularny: 

kierownik wydziału, konsul generalny – ppłk Kazimierz Libera, a następnie ppłk 

Jacek Marecki 

3. Wydział wojskowy: 

attaché wojskowy – mjr Antoni Twarak 

zastępca attaché wojskowego – mjr Ryszard Łepkowski 

                                                 
27 J.A. Radomski, Demobilizacja…, s. 245.  
28 Tamże, s. 247–253; L. Gondek, Polskie misje…, s. 25–205. 
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4. Wydział gospodarczo-ekonomiczny: 

kierownik wydziału – mjr Tadeusz Lewandowski 

5. Wydział prawny: 

radca prawny – mjr Stanisław Gepert 

6. Wydział prasowy: 

radca prasowy – Hubert Meller 

 7. Inne wydziały, w tym komórki obsługi. 
 

Załącznik 3. PMR w Niemczech (strefy okupacyjne: brytyjska, amerykańska i francuska)29 

PMR w Niemczech 

 

I. PMR w brytyjskiej strefie okupacyjnej: 

PMR w brytyjskiej strefie okupacyjnej Niemiec powołano w październiku 1945 r. 

Siedziba – Bad Oyenhausen – przy dowództwie brytyjskich wojsk okupacyjnych. 

szefem misji był wówczas mjr Tataj, a następnie (luty 1946 r.) ppłk Dłubak. Or-

ganizacja i obsada misji ulegały stałym zmianom. 

Na przełomie lat 1946/1947 stan misji przedstawiał się następująco: 

Centrala: Bad Salzuflen 

szef – mjr Marian Gondowicz; 

zastępca – kpt. Stefan Gajewski; 

delegat konsularny PMW w Berlinie – mjr Bolesław Chrzanowski.  

Oddział Reńsko-Westfaldzki-Iserlohn 

szef – mjr Seweryn Byszek; 

zastępca – kpt. Wiktor Pławiński;  

oficerowie łącznikowi: Warendorf – por. Stanisław Adamski; Minden – ppor. Te-

lesfor Sobczak; Lippstadt – por. Zenon Lisowski; Hilden – por. Stefan Jankowski; 

Bochum – por. Józef Johann. 

Oddział Schlezwig – Holstein – Lubeka 

szef – mjr Ignacy Bukowski; 

zastępca – kpt. Kazimierz Janowski;  

oficerowie łącznikowi: Lubeka – ppor. Gabriel Kwiatkowski; Schlezwig – por. 

Tadeusz Paciorkowski; Werterf – por. Adam Stec; Hamburg – por. Czesław  

Michalski. 

Oddział Hannowerski – Hannower 

szef – kpt. Franciszek Stankowski; 

zastępca – por. Mieczysław Mann; 

oficerowie łącznikowi: Brunszwik – por. Józef Gibas (starszy oficer łącznikowy), 

por. Kazimierz Bojeno (oficer łącznikowy); Watensteadt – Salzgitter – ppor. Jan 

Skierski (starszy oficer łącznikowy); Mappen – kpt. Alfred Hanczewski (starszy 

oficer łącznikowy); Celle – kpt. Tadeusz Brudny (starszy oficer łącznikowy); Ol-

denburg – kpt. Antoni Pilaczyński (starszy oficer łącznikowy); Diepholz – ppor. 

Zenon Wieczerski; Obóz przejściowy w Wolfsburgu – kpt. Henryk Strzebak (star-

szy oficer łącznikowy). 

Ogółem obsada w strefie brytyjskiej: 53 oficerów, 58 podoficerów i 13 pracow-

ników cywilnych (technicznych). 

 

II. PMR we francuskiej strefie okupacyjnej 

Stan misji na przełomie 1946/1947: 

Centrala: Rastatt 

szef – mjr Stefan Gawlik; 

zastępca – kpt. Tadeusz Domański. 

                                                 
29 Tamże, s. 25–205; A. Radomski, Demobilizacja…, s. 247–253. 
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Oficerowie łącznikowi: 

Strefa północna: Nanstadt – por. Stanisław Wroński (starszy oficer łącznikowy), 

ppor. Stanisław Kukliński; Feyen – ppor. Marian Cholewa (starszy oficer  

łącznikowy). 

Strefa południowa: Wirtembergia: Haigerloch – kpt. Józef Lipecki (starszy oficer 

łącznikowy); Ravensburg – por. Marian Skopiński; Badenia: Freiburg – por. Ka-

zimierz Mipman (starszy oficer łącznikowy); Obóz przejściowy w Villingen  

– por. Ryszard Przybylski. 

Ogółem obsada w strefie francuskiej: 12 oficerów, 4 podoficerów i 1 pracownik 

cywilny. Personel polskich misji repatriacyjnych na prze łomie lat 1946/47 liczył 

212 osób, w tym 98 oficerów, 85 podoficerów i 29 pracowników cywilnych  

(technicznych). 

Polskie misje repatriacyjne w Niemczech działały do połowy 1947 r. Nastąpiła 

wówczas reorganizacja, w wyniku której misje uległy likwidacji. Ich zadania  

i personel przejął Wydział Konsularny PMW w Berlinie z delegaturami w: strefie 

brytyjskiej: Bad Salzuflen; strefie amerykańskiej: Frankfurt n. Menem; strefie 

francuskiej: Baden-Baden – delegat konsularny mjr Mieczysław Mann. 

Delegatury te posiadały swe agencje terenowe. 

 

III. PMR w amerykańskiej strefie okupacyjnej: 

PMR w amerykańskiej strefie okupacyjnej Niemiec powołano w październiku 

1945 r. Pierwszym szefem misji był mjr Aleksander Kłos. Siedziba – Frankfurt  

n. Menem. Stan misji na przełomie lat 1946/1947 przedstawiał się następująco: 

Centrala: Frankfurt n. Menem 

szef – mjr Władysław Maliszewski; 

zastępca – mjr Jan Klemczak. 

Oddział Heildelberg 

szef oficerów łącznikowych – mjr Marian Langer; 

zastępca – kpt. Zdzisław Mikołajczyk. 

Oddział Stuttgart 

starszy oficer łącznikowy – kpt. Olgierd Smoleński; 5 oficerów łącznikowych  

i 2 oficerów prawno-sądowych. 

Oddział Fulda 

starszy oficer łącznikowy – kpt. Włodzimierz Obertyński; 6 oficerów łącznikowych. 

Oddział Regensburg 

starszy oficer łącznikowy – kpt. Jan Schoencich; 4 oficerów łącznikowych. 

Oddział Augsburg 

starszy oficer łącznikowy – kpt. Julian Madejski; 3 oficerów łącznikowych. 

Ogółem w strefie amerykańskiej: 33 oficerów, 23 podoficerów i 15 pracowników 

cywilnych (technicznych). 

Delegatura we Frankfurcie n. Menem  

delegat konsularny – mjr Jan Klemczak i 1 osoba cywilna;     

Referat Repatriacyjno-Reemigracyjny – zastępca kpt. Mikołajczyk i 1 osoba  

cywilna; 

Referat Prawny – kpt. Fisza i 1 osoba cywilna; 

Referat Oświatowy – 1 osoba cywilna; 

Referat Handlowy – vacat; 

Referat Ogólny – kpt. Gibowski, sierż. Buczek i 2 osoby cywilne;  

Kancelaria – kpt. Irena Małecka i 4 osoby cywilne;  

kierowcy – 2. 

Agencja w Monachium 

kierownik – mjr Józef Wnuk; 

Referat Repatriacyjno-Reemigracyjny – kpt. Kachnikiewicz; 
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Referat Prawny – vacat; 

Referat Oświaty – 2 osoby cywilne; 

Kancelaria – 1 osoba cywilna; 

kierowcy – 1 osoba cywilna; 

oficerowie łącznikowi: Ratyzbona – kpt. Jan Schoencich i 3 osoby cywilne; Au-

gsburg – kpt. St. Melkowski, por. Kosmala i 1 osoba cywilna; Coburg – por.  

Z. Fibiger i 1 osoba cywilna; Weiden – por. Grabowski i 1 osoba cywilna; Lang  

– por. Michalski i 1 osoba cywilna; Bad Bruckenau – por. Smardzewski i 2 osoby 

cywilne. 

Agencja w Stuttgarcie 

kierownik – kpt. Jastrzembski; 

Referat Repatriacyjny – kpt. Olgierd Smoleński i por. Bogdan Sindowski; 

Referat Prawny – vacat; 

Referat Oświatowy – 1 osoba cywilna; 

Kancelaria – 2 osoby cywilne; 

kierowca –1; 

oficerowie łącznikowi: Esslingen – vacat; Heilleron – ppor. St. Pacyński i 2 osoby cywilne. 

Agencja w Heildelbergu 

kierownik – kpt. Jan Marbowski i 2 osoby cywilne; 

oficerowie łącznikowi: Mannheim – por. Jan Szafrański i 2 osoby cywilne; Allen-

dorf – ppor. Wacław Stulinger. 

Agencja w Norymberdze 

kierownik – kpt. Lupian i 2 osoby cywilne. 

Ogółem obsada w amerykańskiej strefie okupacyjnej: 22 oficerów, 1 podoficer, 

36 pracowników cywilnych. 

 

V. PMR w angielskiej strefie okupacyjnej: 

Delegatura w Bad Salzuften 

delegat konsularny – mjr Chrzanowski; 

Referat Repatriacyjno-Reemigracyjny – kpt. Pławiński; 

Referat Prawny – kpt. Staniszewski; 

Referat Ogólny – kpt. Pilaczyński, por. Silski i 3 osoby cywilne; 

Referat Oświatowy – vacat; 

Referat Handlowy – vacat. 

Agencja Lubeka-Hamburg 

kierownik – kpt. Tadeusz Brudny; 

Referat Repatriacji – por. Józef Kloska, por. Błoński, kpt. Kobylarz; 

Referat Prawny – ppor. Wagner; 

obrońca sądowy – ppor. Wyszomirski; 

Referat Oświatowy – vacat; 

Kancelaria – 1 osoba cywilna; 

kierowcy i woźni; 

Punkt Repatriacyjny w Hamburgu – por. Michalski; 

oficerowie łącznikowi w rejonie Schlezwig-Holstein: Wentorf – por. Kwiatkow-

ski; Schleswig – ppor. Pawelec, pchor. Bielicki. 

Agencja w Hannowerze 

kierownik – kpt. Franciszek Stankowski; 

Referat Repatriacyjno-Reemigracyjny – kpt. Tadeusz Paciorkowski, ppor. Kiwała; 

Referat Oświatowy – vacat; 

obrońca sądowy – vacat; 

Kancelaria – plut. Zawadzki, st. strz. Sawicki; 

kierowcy; 
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oficerowie łącznikowi w rejonie Hannoweru: Brunszwik – kpt. Henryk Strzebak; 

Watenstedt – Salzgitter – ppor. Zając; Hildesheim – por. Lelonc, kpt. Kryński; 

Celle – por. Krysa, sierż. Kórnicki; Oldenburg-Bremen – por. Skierski, ppor. Kan-

tak; Diepholz – por. Wieczerski; Obóz przejściowy Wolfsburg – ppor. Czekalski, 

sierż. Maliński, pchor. Szafrański, szer. Pilch. 

Oddział PMR w Iserlohn 

kierownik – mjr Byszek; 

Referat Repatriacyjno-Reemigracyjny – por. Adamski; 

Referat Prawny – pchor. Mackiewicz; 

Referat Ogólny – por. Czarski i 2 osoby cywilne; 

oficerowie łącznikowi w rejonie Westfalii: Warendorf – ppor. Malawski i 1 pra-

cownik cywilny; Lippstadt – ppor. Kozłowski i 1 pracownik cywilny; Minden  

– ppor. Sobczak; Hilden – por. Jankowski i 1 pracownik cywilny; 

obrońcy sądowi – 3. 

Agencja w Bochum 

kierownik – por. Józef Jonami; 

Referat Rejestracyjny – pchor. Owczarek; 

Referat Reemigracyjny – osoba cywilna; 

Referat Propagandy – pchor. Pawłowski; 

Referat Oświatowy – vacat; 

Kancelaria – vacat; 

kierowcy. 

Agencja w Meppen 

kierownik – kpt. Bojanko; 

Referat Rejestracyjno-Reemigracyjny – por. Gibas, ppor. Guliński, 3 podoficerów 

i 1 pracownik cywilny; 

Referat Oświaty i Kultury – vacat. 

Ogółem obsada w angielskiej strefie okupacyjne: 36 oficerów, 17 podoficerów,  

12 pracowników cywilnych. 

 

VII. PMR w Austrii (stan–styczeń 1947) 

Centrala-Wiedeń  

szef – mjr Grzegorz Panasiuk;  

zastępca szefa – mjr Jerzy Płoszczański. 

Delegatura Wiedeń 

kierownik – por. Jerzy Falewski. 

Delegatura Salzburg – strefa amerykańska 

kierownik – kpt. Ludwik Majchrowicz. 

Delegatura Linz – strefa amerykańska 

kierownik – por. Ryszard Płaska. 

Delegatura Villach – strefa brytyjska 

kierownik – kpt. Stanisław Pastuszyński. 

Delegatura Graz – strefa brytyjska 

kierownik – por. Jerzy Wetzłich. 

Delegatura Kufstein – strefa francuska 

oficer łącznikowy – ppor. Wojciech Binkowski. 

Razem osada PMR w Austrii: 9 oficerów, 1 podoficer i 19 pracowników cywilnych. 
 

Załącznik 4. Wydział Konsularny PMW w Berlinie (stan na czerwiec 1947 r.)30 

Wydział Konsularny PMW w Berlinie (stan na czerwiec 1947 r.) 

I. Kierownik Wydziału – ppłk Jacek Marecki, Konsul Generalny. 

                                                 
30 Tamże, s. 254–355. 
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II. Sekretariat – 2 osoby cywilne. 

III. Dział ogólnoadministracyjny: 

kierownik – mjr Stanisław Demke; 

Referat Organizacyjno-Sprawozdawczy – kierownik por. Tadeusz Dobrowolski; 

Kancelaria główna i archiwum –11 osób cywilnych; 

Referat Finansowy: kierownik – kpt. Tadeusz Gruszczyński kpt. Wacław Gonfał  

i 6 osób cywilnych; 

Referat Opieki Społecznej i Informacji – 2 osoby cywilne; 

Referat Gospodarczy – kierownik kpt. Czesław Rusiecki, ppor. Asler i 7 osób  

cywilnych; 

Referat handlowy – vacat. 

IV. Dział prawny: 

kierownik – mjr Tadeusz Kułakowski; 

Referat Pomocy Prawnej: kierownik – mjr Henryk Gielb; 

Referent Interwencyjny – kpt. Marian Goltz; 3 osoby cywilne; 

Referat Majątkowy; 

Referent Poszukiwań i Rejestracji – ppor. Alojzy Witt i 1 pracownik cywilny; 

Referat Legalizacji i Tłumaczeń: 2 osoby cywilne; 

Referat Stanu Cywilnego – kierownik ppor. Tadeusz Ochocki i 1 osoba cywilna. 

V. Dział paszportowo-wizowy: 

kierownik – ob. Mikołaj Pawlik; 

Referat Paszportowy – 2 osoby cywilne; 

Referat Wizowy – 1 osoba cywilna; 

VI. Dział rejestracyjno-reemigracyjny: 

kierownik – kpt. Kazimierz Janowski; 

zastępca – mjr Władysław Maliszewski; 

Referat Rejestracyjny – zastępca kierownika kpt. Stefan Kossowski 7 osób cywilnych; 

Referat Ogólny – kierownik por. Józef Kloska 2 osoby cywilne; 

Referat Reemigracyjny – kierownik kpt. Konstanty Kaczmarek i 2 osoby cywilne; 

Referat Transportowo-Kontaktowy – kierownik kpt. Kazimierz Laskowski. 

VII. Dział oświatowo-kulturalny: 

Kierownik – mjr Stanisław Kozłowski 

Referent Opieki Kulturalnej – por. Czesław Stefański i 3 osoby cywilne. 
 

Załącznik 5. PMW przy dowództwach armii okupacyjnych w Niemczech31 

PMW przy dowództwach armii okupacyjnych w Niemczech 

1. PMW przy Dowództwie Amerykańskich Wojsk okupacyjnych w Niemczech: 
siedziba – Frankfurt n. Menem; 

szef – płk Tadeusz Podwysocki, a następnie płk Mieczysław Zembrzuski; 

zastępca – mjr Jan Wlamczak, a następnie mjr Wolf. 

2. PMW przy Dowództwie Brytyjskich Wojsk okupacyjnych w Niemczech: 

siedziba – Bad Oyenhausen, a następnie Bad Salzuflen; 

szef – mjr Tadeusz Kułakowski, a następnie ppłk Franciszek Zaleski. 

3. PMW przy Dowództwie Francuskich Wojsk Okupacyjnych w Niemczech: 

siedziba – Baden-Baden; 

szef – ppłk Franciszek Zaleski; 

zastępca – ppłk Władysław Tykociński. 

 

                                                 
31 Tamże, s. 256. 
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Załącznik 6. PMW Badania Zbrodni Wojennych i Biuro Rewindykacji i Odszkodowań  

Wojennych32 

PMW Badania Zbrodni Wojennych i Biuro Rewindykacji i Odszkodowań Wojennych. 

1. PMW Badania Zbrodni Wojennych. 

W latach 1946/47 szefem tej misji był płk Marian Muszkat. W skład misji wcho-

dzili m.in.: mjr Romuald Spasowski (Bad Salzufien), mjr Władysław Bednarz 

(Bad Oyenhausen), kpt. Włodzimierz Mariampolski (Wiesbaden), mjr Wł. Cze-

chowicz, kpt. Ludwik Faget. 

2. Biuro Rewindykacji i Odszkodowań Wojennych. 

W końcu 1945 r. posiadało swe delegatury w Berlinie (44 osoby – szef Stanisław 

Szenic) i Wiedniu (31 osób – szef Stankiewicz). Na terenie Niemiec działały rów-

nież PMR (w Bad Salzufien i Frankfurcie n. Menem). W sprawach merytorycz-

nych podlegały one Centralnemu Urzędowi Planowania i Ministerstwu Przemysłu. 
 

Załącznik 7. PMR w Skandynawii (stan na listopad 1945 r.)33 

PMR w Skandynawii (stan na listopad 1945 r.) 

Centrala: Sztokholm 

szef – kpt. Józef Sałkowski;  

delegat – ob. Sabina Wójcik 

Delegatura nr 1 – Malmó 

delegat – por. Irena Michalska. 

Delegatura nr 2 – Oslo 

oficer łącznikowy – ppor. Jerzy Halwic;  

oficer łącznikowy – ppor. Józef Jodłowski; 

kierownik kancelarii – ob. Lucyna Stachowska;  

Sekretariat – ob. Alicja Tarnowska. 

Delegatura nr 3 – Kopenhaga 

W listopadzie 1945 r. nieobsadzona (tymczasowy obserwator ob. Marian Niczman). 

Polska Misja Morska w Szwecji 

Zadanie: Zorganizowanie odbioru internowanych w Szwecji polskich okrętów 

wojennych. 

Misja przebywała w Szwecji w okresie: 10–20 październik 1945 r. Skład – 7 osób, 

szef – kmdr Jerzy Kłossowski 

zastępca – kmdr Józef Urbanowicz. 

Razem obsada PMR w Skandynawii: 6 oficerów, 9 pracowników cywilnych. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32 Tamże, s. 257. 
33 Tamże, s. 258.56 
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Kształtowanie się polsko-czechosłowackiej granicy państwowej 
w 1945 r. 

 

 
oczone po II wojnie światowej polsko-czechosłowackie spory graniczne 

dotyczyły trzech obszarów: północnych skrawków Spiszu i Orawy, 

zachodniej części Śląska Cieszyńskiego, to jest Zaolzia oraz niewielkiej 

części terenów niemieckich na pruskim dotychczas Śląsku, przekazanych mocą 

decyzji konferencji poczdamskiej pod tymczasową administrację państwa  

Polskiego. 
Kwestia Spiszu i Orawy była stosunkowo klarowna. Ich część należąca 

przed II wojną światową do Rzeczypospolitej została Polsce przekazana mocą 

decyzji Rady Ambasadorów 28 lipca 1920 r. Wówczas to otrzymała ona 13 wsi na 

Spiszu i 14 na Orawie. W wyniku tej decyzji gmina Lipnica Wielka rozcięta zosta-

ła na dwie prawie sobie równe części. Strona polska dążyła do korekty tego nieko-

rzystnego dla niej stanu rzeczy. W rezultacie 23 kwietnia 1921 r. Międzysojuszni-

cza Komisja Delimitacyjna powzięła decyzję o przekazaniu Polsce czechosłowac-

kiej dotychczas części gminy Lipnica Wielka, dając jej w zamian dwie inne Suchą 

Górę i Głodówkę. Trwał jednak nadal spór o Jaworzynę Spiską. Kwestię tę za-

mknęło dopiero podpisanie 6 maja 1924 r. Protokołu krakowskiego, które pozo-

stawiały tę gminę po stronie słowackiej. Dokumenty te zostały następnie 5 wrze-

śnia tegoż roku potraktowane przez Radę Ambasadorów jako integralna część jej 

wcześniejszej decyzji w kwestii polsko-czechosłowackiej granicy na Spiszu  

i Orawie
1
.  

                                                 
1 Teksty: a) decyzji Rady Ambasadorów (w odniesieniu do Spiszu i Orawy) patrz: Odbudowa pań-

stwowości polskiej. Najważniejsze dokumenty 1912 – styczeń 1924 (dalej: OPP), oprac. K.W. Kuma-

niecki, Warszawa – Kraków 1924, s. 377–378, dokument nr 188; przedruki: Współczesna Europa 

polityczna. Zbiór umów międzynarodowych 1919–1939 (dalej: WEP), oprac. W. Kulski, M. Potulic-

ki, Warszawa – Kraków 1939, s. 270–272; Powstanie II Rzeczypospolitej. Wybór dokumentów 1866 

–1925 (dalej: PRWD), oprac. H. Janowska, T. Jędruszczak, Warszawa 1981, s. 581–582, dokument 

nr 293; Stosunki polsko-czesko-słowackie w latach 1918–1939 (dalej: SPCS), oprac. E. Orlof,  

A. Pasternak, Rzeszów 1994, s. 43–45, dokument nr 16; b) protokołu krakowskiego: „Dziennik 

Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej” (dalej: Dz.U.R.P.) 1925, nr 133, poz. 952; przedruk: SPCS, s. 62 

–64, dokument nr 21; SPCS, s. 64–78, aneks A; SPCS, s. 79, aneks B; K. Jabłonka, Zmiany granicy 

na Spiszu i Orawie w latach 1918–1945 [w:] Podhale w czasie okupacji 1939–1945, red. J. Berghau-

zen, Warszawa 1972, s. 143–147 (mapa na s. 146); W. Rojek, Le conflit territorial polono-thèque en 

Silésie de Cieszyn, Oravie et Spisz et pa politique étrangère de la France 1918–1924, „Zeszyty Nau-

kowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne” (dalej: ZNUJ PH), z. 98, „Studia Gallo-

Polonica”, t. 2, red. M. Zgórniak, s. 87–88; M.K. Kamiński, Konflikt polsko-czeski 1918–1921, War-

T 
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Do kolejnych zmian granicznych doszło w wyniku polsko-czechosłowackiej 

wymiany not z 1 listopada 1938 r. Dokonane wówczas zmiany ujęto w dwustron-

nym protokole delimitacyjnym podpisanym 30 listopada tegoż roku w Zakopa-

nem. Strona polska otrzymała wówczas: biegnącą przez Czacę linię kolejową 

Zwardoń – Mosty Śląskie (miasto Czaca pozostało po stronie słowackiej), na 

Orawie: Głodówkę i Suchą Górę, Jaworzynę Spiską, na północnym Spiszu: Leśni-

cę oraz drobne skrawki terenów nad Popradem i w Bieszczadach. Łącznie War-

szawa uzyskała wówczas około 220 km
2
 zamieszkałych przez 4,3–4,5 tys. ludno-

ści
2
. We wrześniu 1939 r. wkroczyły tam oddziały państwa słowackiego – wasal-

nego tworu III Rzeczy. Następnie – działając zupełnie bezprawie – minister spraw 

zagranicznych Niemiec Joachim von Ribbentrop i poseł tego państwa w III Rze-

szy Matúń Černák, podpisali 21 listopada 1939 r. w Berlinie układ przekazujący 

Słowakom część terytorium polskiego. Przyłączono wówczas do państwa słowac-

kiego 770–800 km
2
 z 34 509 mieszkańcami

3
.  

Kwestia państwowej przynależności tych terenów stała się ponownie aktu-

alna dopiero u schyłku II wojny światowej. 19 marca 1945 r. naczelny dowódca 

Wojska Polskiego (dalej: WP) gen. broni. Michał Rola-Żymierski przyjmował  

w Krakowie delegację ludności Spiszu i Orawy, zapewniając wówczas, że „spra-

wa granic na tym odcinku jest na drodze do najpomyślniejszego załatwienia”. 

Nieco później, bo 21 kwietnia tegoż roku jednostki ACz obsadziły przedmonachij-

skie granice Czechosłowacji zarówno na Śląsku Cieszyńskim, jak i na Spiszu  

i Orawie. Tymczasem już w pierwszej dekadzie kwietnia 1945 r., Ambasada RP  

w Moskwie zwróciła się do władz sowieckich o rychłe uregulowanie położenia 15 

polskich wsi na Spiszu i Orawie. Tereny te były już zajęte przez oddziały ACz, 

                                                                                                                         
szawa 2001, s. 330, 336. Szczegółowy przebieg granicy na tym obszarze, patrz: S. Raubal, Granica 

polityczna polsko-czechosłowacka, Warszawa 1927. 
2 Tekst protokołu patrz: WEP, s. 311–329; przedruk: Dokumenty z dziejów polskiej polityki zagra-

nicznej 1918–1939 (dalej: DDPPZ), t. 2: 1933–1939, oprac. T. Jędruszczak, M. Nowak-Kiełbikowa, 

Warszawa 1996, s. 189–201, dokument nr 87; H. Batowski, Europa zmierza ku przepaści, Poznań 

1977, s. 56–62 (mapy s. 58, 59); K. Jabłonka, dz. cyt., s. 149–153 (mapa s. 152), podaje on, że rze-

czony protokół został podpisany dopiero 1 grudnia tegoż roku; tamże, s. 150.   
3 Dokumente der deutschen Politik, Teil I, Berlin 1940, s. 383–384, dokument nr 64; K. Jabłonka, dz. 

cyt., s. 152 (mapa), s. 153, tam wszakże błędna data układu niemiecko-słowackiego – 21 września 

1939 r.; E. Orlof, Kwestia pogranicza polsko-słowackiego. Fakty z okresu najnowszego [w:] „Prace 

Komisji Środkowoeuropejskiej”, t. 2, red. H. Batowski, J. Machnik, Kraków 1994, s. 85; R. Kowal-

ski, Stosunki polsko-słowackie na tle działań dyplomacji niemieckiej w 1939 roku [w:] Między przy-

musową przyjaźnią a prawdziwą solidarnością. Czesi – Polacy – Słowacy 1938/39 – 1945–1989, cz. 

1, red. P. Blažek, P. Jaworski, Ł. Kamiński, Warszawa 2007, s. 52; R. Kowalski, Polsko-słowackie 

stosunki polityczne w przededniu wybuchu II wojny światowej na tle działań dyplomacji niemieckiej  

i ich wpływ na udział Polaków w Słowackim Powstaniu Narodowym [w:] Powstanie Warszawskie  

i Słowackie Powstanie Narodowe 1944 – cienie alianckiej pomocy, red. A. Olejko, Rzeszów 2006,  

s. 75–76; H. Batowski, Wojna a dyplomacja 1945, Poznań 1972, s. 222; J. Berghauzen, Stosunki 

polsko-słowackie w latach 1938 – 1947, „Przegląd Historyczny” 1975, t. 66, z. 3, s. 421. Józef Ka-

sperek podaje błędnie, iż podpisanie tegoż dokumentu nastąpiło w Zakopanem; J. Kasperek, Podhale 

w latach wojny i okupacji niemieckiej 1939–1945, Warszawa 1990, s. 45; I. Baka, Udział Słowacji  

w agresji na Polskę w 1939 roku, Warszawa 2010, s. 230, 233–236; granicę wytyczono podczas prac 

słowacko-niemieckiej komisji granicznej prowadzonych w latach 1939–1943. 
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które tolerowały funkcjonowanie tam organów lokalnej administracji słowackiej. 

Jej istnienie wspierały oddziały słowackiej milicji i hlinkowskiej Gardy. Równo-

cześnie władze czechosłowackie poczęły utrzymywać, że sporne wsie leża na ich 

terytorium państwowym
4
. 

W tym stanie rzeczy 27 kwietnia 1945 r. Rząd Tymczasowy RP, via Amba-

sada RP w Moskwie, zwrócił się do Pragi z notą domagającą się: a) wycofania 

milicji słowackiej z tych części Spiszu i Orawy, które przed wojną należały do 

Rzeczypospolitej, b) położenia kresu mającym tam miejsce incydentom i zaakcep-

towaniu odtworzenia przedwojennego terytorialnego status quo. Tymczasem za-

sadniczym przedmiotem starań czynników czechosłowackich stało się podówczas 

wysiedlenie Niemców i Węgrów, wobec czego mnożenie napięć z Warszawą nie 

leżało w ich interesie. Postanowiono, więc skrócić front sporów terytorialnych  

z północnym sąsiadem i ustąpić w stosunkowo błahej kwestii Spiszu oraz Orawy
5
. 

Tymczasem gen. Rola-Żymierski zaprezentował całość spraw związanych  

z granicą z Czechosłowacją Bolesławowi Bierutowi i jednemu z posłów do Kra-

jowej Rady Narodowej Jerzemu Morawskiemu. W następstwie tego powiadomił 

delegację spisko-orawską, że rząd RP zamierza powierzyć ówczesnemu rektorowi 

Akademii Górniczej w Krakowie prof. Waleremu Goetlowi opracowanie cało-

ściowego projektu rozgraniczenia między obu krajami. Goetel wybitny geolog  

i ekolog skompletował biuro rzeczoznawców, a następnie przesłał projekt stosow-

nego budżetu na ręce gen. Roli-Żymierskiego. Równocześnie postulował, aby 

władze polskie obsadziły linię graniczną z 1939 r. Motywował to względami na-

rodowościowymi, geograficzno-komunikacyjnymi, historycznymi, a także bezpie-

czeństwa. Sugerował również gen. Roli-Żymierskiemu, by kanałami dyploma-

tycznymi zawiadomić Pragę, że Polska uczyni to zwłaszcza w odniesieni do Spi-

szu i Orawy. Marszałek Rola-Żymierski stracił jednak dość nagle zainteresowane 

dla całej kwestii granicznej
6
. Wydaje się, że stało się tak za sprawą presji sowieckiej.   

Tymczasem po stronie czechosłowackiej zasadnicze decyzje w tej mierze za-

padły 5 maja 1945 r. na posiedzeniu Rady Ministrów w Koszycach. Państwowa 

przynależność północnego Spiszu i Orawy nie wywoływała wówczas na tym gre-

mium szczególnych emocji wobec tego postanowiono je zwrócić Polsce, jakkolwiek 

zarazem nie podważano opinii, że są to z gruntu słowackie ziemie. Andrzej Kastory 

przywołuje w tym kontekście opinię komunisty wicepremiera Klementa Gottwalda, 

który skonstatował w tej materii, że „umocni to pozycję Czechosłowacji w kwestii 

powrotu do granic przedmonachijskich i jednocześnie osłabi pozycję Polski”. Nadto 

                                                 
4 E. Orlof, Pogranicze polsko-słowackie w latach 1945–1957 (Sprawa Spiszu i Orawy) [w:] Z dzie-

jów przemian w Europie Środkowo-Południowo-Wschodniej po drugiej wojnie światowej, ZNUJ PH, 

1993, z. 107, „Studia Polono-Danubiana et Balcanica”, t. 6, s. 179–180; W. Materski, „Lubelska 

alternatywa” dla rządu RP na wychodźstwie [w:] Historia dyplomacji polskiej, t. 6: 1944/1945–1989, 

red. W. Materski, W. Michowicz, Warszawa 2010, s. 95. 
5 W. Materski, dz. cyt. [w:] Historia…, s. 95. 
6 E. Orlof, Pogranicze…, s. 180–181. 
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zadecydowano o upoważnieniu posła Czechosłowacji w Warszawie Jozefa Hejreta 

do wszczęcia rozmów na temat ewentualnej wymiany ludności
7
.   

9 maja 1945 r. podsekretarz stanu czechosłowackiego MSZ Vladimir Cle-

mentis informował prezydium Słowackiej Rady Narodowej w Bratysławie (dalej: 

SRN), że rząd Polski przekazał rządowi Czechosłowacji notę w sprawie gmin na 

Spiszu i Orawie, które po napaści na Polskę 1 września 1939 r. zostały przez wła-

dze słowackie włączone w skład jego terytorium. Strona polska uskarżała się na 

dwie kwestie. Po pierwsze na ogłoszoną tamże przez stronę czechosłowacką mo-

bilizację, a po drugie na uniemożliwianie pracy urzędom polskim. Należy w tym 

kontekście wyjaśnić, iż już w trzeciej dekadzie stycznie 1945 r. dowódca I Cze-

chosłowackiego Korpusu w ZSRR gen. Ludvík Svoboda wystąpił do dowództwa 

4. Frontu Ukraińskiego, w składzie którego walczył rzeczony Korpus Czechosło-

wacki, o zgodę na przeprowadzenie na wyzwolonych terenach Słowacji częścio-

wej mobilizacji. Dotyczyło to również strefy działań bojowych ACz. Strona so-

wiecka wyraziła na to zgodę i w rezultacie mobilizacja trwała aż do poł. kwietnia 

1945 r. Objęto nią również ludność spornych terenów Spiszu i Orawy.  

W reakcji na wspomnianą wyżej notę polską Praga oznajmiła, że w pełni 

respektuje granice przedmonachijskie i w konsekwencji poleci wyjaśnić zarzuty 

strony polskiej. Nadto o zaistniałej sytuacji – za pośrednictwem ambasadora Wa-

leriana A. Zorina – poinformowano rząd sowiecki. Rosjanie zareagowali zdecy-

dowanie. Ambasador Zorin, powołując się na polecenie zastępcy ludowego komi-

sarza spraw zagranicznych Andrieja Wyszyńskiego, poinformował stronę czecho-

słowacką, że jego rząd nakazał rozmieścić – na odcinku biegnącym przez Spisz  

i Orawę – oddziały sowieckiej straży granicznej. Rosjanie uzasadniali to tym, że 

tereny te znajdowały się jeszcze – na przełomie kwietnia i maja 1945 r. – w strefie 

przyfrontowej, a w myśl zawartego 8 maja 1944 r. „Porozumienia o stosunkach 

między władzami czechosłowackimi a naczelnym dowództwem wojsk radzieckich 

po wkroczeniu armii radzieckiej na terytorium Czechosłowacji” „…najwyższą 

władze i odpowiedzialność we wszystkich sprawach związanych z prowadzeniem 

wojny, w strefie działań wojennych i na czas potrzebny do prowadzenia tych dzia-

łań, posiada naczelny dowódca wojsk radzieckich (sojuszniczych)”
8
. 

W tym stanie rzeczy Clementis zawiadamiał rezydujące w Bratysławie Pre-

zydium SRN, że sama Rada  
 

prosi o natychmiastowe powiadomienie o tym (w miarę możliwości kurierem) na-

szych organów granicznych na właściwych odcinkach granicy z zaleceniem, aby 

wycofały się na granicę z roku 1938 i aby pod każdym względem wychodziły na 

przeciw organom radzieckim. 
 

                                                 
7 A. Kastory, Rewanż za Monachium. Z dziejów czechosłowackiej polityki wobec sąsiadów w latach 

1945–1947, Kraków 1996, s. 23–24. 
8 Dokumenty i materiały do historii stosunków polsko-czechosłowackich (dalej: DMHSPC), t. 1: 

1944–1960, cz. 1: 1944–1948, red. W. Balcerak, W. Melichar, Wrocław – Warszawa – Kraków  

– Gdańsk – Łódź 1985, s. 38–39, dokument nr 24. 
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W rezultacie SRN, kierując się stanowiskiem rządu czechosłowackiego, 20 

maja 1945 r. przystąpiła w Trstenie (pol. Trzcianie) do rozmów z reprezentantami 

Polski. Na czele delegacji słowackiej stał pełnomocnik Słowackiej Rady Narodo-

wej i zarazem zastępca jej przewodniczącego mjr Milan Polák. Po stronie polskiej 

do stołu obraz zasiedli zastępca starosty powiatowego w Nowym Targu Jan Wi-

tek, przewodniczący Powiatowej Rady Narodowej w Nowym Targu Leon Leja 

oraz reprezentant WP ppor. Jan Choma. W rezultacie uzgodniono wówczas że: 
 

Przedstawiciel Czechosłowackiej Republiki, zastępca przewodniczącego SRN, ma-

jor Milan Polák, zgodnie ze swym pełnomocnictwem wydanym przez Prezydium 

SRN w Bratysławie, oznajmił przedstawicielom Rzeczypospolitej Polskiej, że rząd 

Czechosłowackiej Republiki w myśl żądania rządu polskiego przywraca granice 

przedmonachijskie między Słowacją a Rzecząpospolitą Polską na obszarze Orawy  

i Spiszu. 

Zgodnie z posiadanymi pełnomocnictwami delegat SRN i rządu czechosłowackiego 

formalnie przekazuje obszary należące do Polski po przywróceniu przedmonachij-

skiej granicy w tym rejonie. Równocześnie oznajmia, iż czechosłowackie organy 

graniczne po tym akcie zostaną przeniesione na granicę z 1938 roku9. 
 

Zarazem rząd czechosłowacki postulował wobec rządu polskiego, by ten 

ostatni umożliwił urzędom czechosłowackim i ludności słowackiej spokojną ewa-

kuację zajmowanych dotychczas terenów wraz z należącym do Republiki Czecho-

słowackiej majątkiem. Ostatecznie 20 maja tegoż roku spisano w Nowym Targu 

protokół o przejęciu przez stronę polską Górnego Spiszu i Orawy. Nie wróciły 

wówczas w skład Rzeczypospolitej niewielkie skrawki powiatu czadeckiego oraz 

wsie leżące na Orawie: Sucha Góra i Głodówka, na Spiszu: Jaworzyna i wreszcie 

w Pieninach Leśnica
10

.  

Całą sprawę zamknęła formalnie nota Poselstwa czechosłowackiego  

w Warszawie wystosowana do MSZ RP 11 czerwca 1945 r. Strona czechosłowac-

ka postulowała w niej umożliwienie, tym Słowakom, którzy tego pragną przesie-

dlenie się na Słowację. Zarazem sugerowała, że są oni prześladowani przez „różne 

grupy” poruszające się po terytorium spornych gmin. Dokument ów miał przede 

wszystkim wydźwięk propagandowy, bowiem stawiał na jednej płaszczyźnie 

prowadzoną z premedytacją akcję władz czeskich na Śląsku Cieszyńskim z dzia-

łalnością antykomunistycznej partyzantki. Należy w tym kontekście pamiętać, iż 

administracja polska jeszcze tymi terenami de facto nie władała, a członkowie 

zbrojnego ruchu oporu traktowali jednakowo ludność polską i słowacką
11

.  

Faktycznie jednak napięcie w tym rejonie nie opadło. Praga nie dolewała co 

prawda oliwy do ognia, bowiem zaabsorbowana była podówczas umacnianiem 

swej administracji na Zaolziu, które miało dla Republiki nieporównywalnie więk-

                                                 
9 DMHSPC, t. 1, cz. 1, s. 39, przypis nr 4 do dokument nr 24; Archiwum Akt Nowych w Warszawie 

(dalej: AAN), MAP, sygn. 774, k. 31–33; dokument uzyskany dzięki Robertowi Kowalskiemu. 
10 DMHSPC, t. 1. cz. 1, s. 39, przyp. nr 4 do dokument nr 24; H. Batowski, dz. cyt., s. 222; M.K. 

Kamiński, Polsko-czechosłowackie stosunki polityczne 1945–1948, Warszawa 1990, s. 82–83;  

W. Materski, dz. cyt., s. 95. Andrzej Kastory podaje, że stosowny protokół podpisano w Nowym 

Targu dopiero 23 maja; patrz: A. Kastory, dz. cyt., s. 24. 
11 M.K. Kamiński, Polsko-czechosłowackie…, s. 90. 
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sze znaczenie, ale lokalne środowiska słowackie nie godziły się z zaistniałym 

stanem rzeczy. Organizowały one szereg protestów, z których największy rozgłos 

zyskała sobie manifestacja 3 tys. osób w Jabłonce na Górnej Orawie przeciw przy-

łączeniu jej do Polski. Czesi zdawali się tego nie dostrzegać, dając zarazem do 

zrozumienia, że konsekwentnie dążą jedynie do restytucji granic przedmonachij-

skich i analogicznego postępowania oczekują od Polski. Równocześnie doskonale 

wiedzieli, że wprowadzenie na górny Spisz i Orawę polskiej administracji nie 

będzie procesem łatwym. Rzeczywiście 23 maja wicestarosta nowotarski Jan Wi-

tek zwrócił się do wojewody krakowskiego Adama Ostrowskiego z prośbą o deta-

szowanie oddziałów wojskowych. Ostatecznie administrację polską na tych tere-

nach wprowadzono dopiero w lipcu 1945 r., już po niepowodzeniu omówionych 

niżej polsko-czechosłowackich rokowań moskiewskich
12

.   

Sprawy Zaolzia i przebiegu ewentualnej przyszłej granicy czechosłowacko-

polskiej na pruskim jeszcze formalnie Śląsku miały znacznie poważniejszy wy-

miar. Należy w tym kontekście przypomnieć, iż podziału terytorium Księstwa 

Cieszyńskiego także dokonano na mocy wspomnianej wyżej decyzji Rady Amba-

sadorów z 28 lipca 1920 r. Z całego spornego terytorium Polsce przyznano wów-

czas – nie bacząc na względy narodowościowe – w całości jedynie powiat bielski 

oraz część powiatu cieszyńskiego o łącznej powierzchni 1012 km
2
. Następnie  

– w wyniku wymiany not z 30 września i 1 października 1939 r. strona polska 

wymusiła na Czechosłowacji przekazanie jej terytorium dwu powiatów: Czeskie-

go Cieszyna i Frysztat o łącznej powierzchni 869 km
2
. Tak więc odtąd Polska 

posiadała 1871 km
2
, a w Czechosłowacji pozostało jedynie 411 km

2
. Formalnie 

uregulowano tę kwestię w dwu protokołach podpisanych w leżącym na Morawach 

Mistku w dniach 23 listopada i 9 grudnia 1938 r
13

.    

Tak w sprawie Śląska Cieszyńskiego, jak i pruskiego strona czechosłowac-

ka już w pierwszej dekadzie maja 1945 r. przystąpiła do dyplomatycznej ofensy-

wy. W odniesieniu do Śląska bezpośrednią inspirację stanowiła – jak się wydaje  

– wydana w kwietniu 1945 r. proklamacja pełnomocnika Rządu RP na Dolnym 

Śląsku Stanisława Piaskowskiego
14

 do ludności podległego mu okręgu. W tym 

                                                 
12 M.K. Kamiński, Polsko-czechosłowackie…, s. 83. 
13 Tekst decyzji Rady Ambasadorów w odniesieniu do Śląska Cieszyńskiego patrz: OPP, s. 377, 

dokument nr 188, WEP, s. 269–270; PRWD, s. 580–581, dokument nr 293; SPCS, s. 43, dokument 

nr 16; komentarze: A. Szklarska-Lohmanowa, Polsko-czechosłowackie stosunki dyplomatyczne  

w latach 1918–1925, Wrocław – Warszawa – Kraków 1967, s. 68; W. Rojek, dz. cyt., s. 86; M.K. 

Kamiński, Konflikt…, s. 330, 336; wymiana not patrz: Monachium 1938. Polskie dokumenty dyplo-

matyczne, oprac. Z. Landau, J. Tomaszewski, Warszawa 1985, s. 437–439, dokument nr 374; tamże, 

s. 496–499, dokument nr 449; tamże, s. 510–511, dokument nr 460; przedruk: DDPPZ, t. 2, s. 172 

–173, dokument nr 81; tamże, s. 174–175, dokument nr 82; aneksy: tamże, s. 307–308, dokument nr 

11; teksty protokołów: WEP, s. 298–302 (Protokół delimitacyjny) i s. 302–311 (Protokół dodatko-

wy); komentarz: H. Batowski, Europa…, s. 33–47 (mapa s. 36); A. Skrzypek, W kręgu koncepcji 

międzymorza i taktyki balansowania (maj 1935 – wrzesień 1938) [w:] Historia…, t. 4: 1918–1939, 

red. P. Łossowski, Warszawa 1995, s. 569–572; E. Reale, Raporty. Polska 1945–1946, Warszawa 

1991, s. 83. 
14 Pełnił on tę funkcję od marca 1945 r. do maja 1946 r. 
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stanie rzeczy już 5 maja reprezentujący partię komunistyczną minister informacji 

Václav Kopecký postulował na posiedzeniu rządu, by Praga co rychlej wystąpiła  

z postulatami granicznymi wobec Kotliny Kłodzkiej (niem. Glatz cz. Kladsko) 

oraz Raciborskiego (niem. Ratibor, cz. Ratiboř) i Głubczyckiego (niem. Loeb-

schütz, cz. Hlubčice), bowiem Polska otrzyma rozległe obszary niemieckie, co 

znacząco wydłuży na pruskim Śląsku jej granicę z Czechosłowacją. Natomiast na 

Śląsku Cieszyńskim dopuszczał jedynie wymianę ludności. Jego apel spotkał się  

z aprobatą innych ministrów, w tym wicepremiera Gottwalda. Znacznie rozleglej-

sze zamiary w kwestii rewindykacji terytorialnych przejawiała natomiast działają-

ca w Czechach Śląska Rada Narodowa. W memorandum z 11 maja tegoż roku 

postulowała ona, by przyłączyć do Czechosłowacji legnickie, południową część 

wrocławskiego i świdnickiego, a nadto rejony następujących miast: Nysy, Kłodz-

ka, Opola, Gliwic, Rybnika i Pszczyny
15

. 

19 maja wysłano w tej sprawie stosowną notę do władz sowieckich. Na-

stępnie – za sprawą prezydenta Edvarda Beneńa – czechosłowackie MSZ w piśmie 

z 23 maja oznajmiło czterem wielkim mocarstwom zamiar obsadzenia ziemi 

kłodzkiej i wykonywania tam władzy państwowej aż do momentu ostatecznych 

rozstrzygnięć, które zapaść miały – jak zakładano – na konferencji pokojowej. 

Nadto w dokumencie przekazanym ambasadorowi Zorinowi proszono stronę so-

wiecką o wydanie lokalnym dowódcom ACz odpowiednich rozkazów, zgodnych 

z sugestiami czechosłowackimi. Postulat w sprawie Kłodzka został powtórzony  

w nocie z 31 maja, którą Clementis skierował do amerykańskiego chargé 

d’affaires w Pradze Alfreda W. Kliefortha. Deklarował on w tym kontekście ogól-

nikową gotowość przyjaznego porozumienia z Warszawą.  

Równocześnie Clementis zaznaczył, że aspiracje w sprawie Kłodzka nie 

oznaczają kresu czechosłowackich postulatów granicznych. Przypomniał, że do-

magając się restytucji granic przedmonachijskich rząd Czechosłowacji nigdy nie 

zaniedbywał zarazem postulatu zmian granicznych kosztem krajów nieprzyjaciel-

skich. Podkreślano konieczność porozumienia się w tym punkcie z państwami 

sprzymierzonymi, oznajmiając gotowość podporządkowania się decyzjom konfe-

rencji pokojowej. Marek K. Kamiński utrzymuje, iż  
 

Akcentując swój legalizm strona czechosłowacka pragnęła widocznie wywołać  

u mocarstw anglosaskich wrażenie, że byłaby kontrahentem solidniejszym niż Pol-

ska, posługująca się metodą faktów dokonanych16. 
 

Równocześnie władze czeskie zaostrzały sytuację na Zaolziu. Okres od je-

sieni 1938 r. lokalne czynniki czeskie określały wręcz mianem dwu okupacji: 

„polsko-faszystowskiej” oraz „niemiecko-hitlerowskiej”. W praktyce powzięto 

przygotowania do wysiedlenia tych Polaków, którzy osiedlili się na tym obszarze 

                                                 
15 A. Kastory, dz. cyt., s. 24; P. Szymkowicz, Polsko-czechosłowacki konflikt graniczny na odcinku 

Śląska Opolskiego i Opawskiego w latach 1945–1947, Opole 2002; E. Reale, dz. cyt., s. 85; M.K. 

Kamiński, Polsko-czechosłowackie…, s. 84–85. 
16 A.M. Kamiński, Polsko-czechosłowackie…, s. 85–86; W. Materski, dz. cyt., s. 97; A. Kastory, 

dz. cyt., s. 24. 
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po październiku tegoż roku, a więc po powrocie Zaolzia do Rzeczypospolitej. Całe 

sporne terytorium włączono do obszaru podległego Morawskiej Ostrawie, a nadto 

władze czechosłowackie skoncentrowały tam oddziały wojskowe i straży granicz-

nej. W tym stanie rzeczy Polska, starając się łagodzić napięcie, sugerowała Rosja-

nom ponowne wprowadzenie ich oddziałów na sporne terytorium, do czego do-

szło 18 maja. 22 maja strona polska przekazała Narkomindiełowi memorandum 

rekapitulujące jej stanowisko. Postulowano w nim, między innymi, sowieckie 

pośrednictwo w powołaniu do 1 lipca 1945 r. polsko-czechosłowackiej komisji 

mieszanej, która rozstrzygnęłaby przyszłość Śląska Cieszyńskiego.  

Tymczasem strona czechosłowacka wydała obwieszczenie, że Polacy przy-

byli na Zaolzie po 1938 r. będą traktowani jak Niemcy i winni się stamtąd ewa-

kuować do 15 czerwca 1945 r. Warszawę zaalarmowała wiadomość o doręczaniu 

tysiącom Polaków nakazów opuszczenia Czechosłowacji i to jedynie z bagażem 

podręcznym. Już 1 czerwca Praga oznajmiła, że po prostu powróciła do granic 

przedmonachijskich. Dostrzegała wszakże zarazem możliwość ich rozszerzenia 

kosztem krajów nieprzyjacielskich. W tym kontekście sugerowała wszczęcie ne-

gocjacji na temat ziemi kłodzkiej, która do Królestwa Czech należała do 1742 r., 

to jest do przegranych przez cesarzową Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu 

Niemieckiego Marię Teresę Habsburg z królem Prus Fryderykiem II Hohenzoller-

nem zmagań o Śląsk. Podówczas to, na mocy kończącego I wojnę śląską pokoju 

wrocławsko-berlińskiego, Kotlina Kłodzka przypadła – wraz z większością au-

striackiego dotychczas Śląska – Królestwu Pruskiemu
17

. Poseł Hejret zasygnali-

zował wówczas także zamiar domagania się korekt innych odcinków granicy na 

pruskim Śląsku.  

W tej sytuacji 6 czerwca 1945 r. minister spraw zagranicznych RP Wincen-

ty Rzymowski zaproponował Pradze negocjacje. Sugerował utworzenie polsko-

czechosłowackiej komisji mieszanej, która w ciągu miesiąca winna uporać się ze 

sporem o Zaolzie. Minister odniósł się negatywnie zarówno do zajęcia zachodniej 

części Księstwa Cieszyńskiego przez Czechów w styczniu 1919 r., jak i do poczy-

nań strony polskiej w 1938 r. podjętych „we współdziałaniu z agresją Niemiec 

hitlerowskich.” Stanowisko zajęte przez Rzymowskiego Andrzej Kastory poczytu-

je za błędne. Po pierwsze mówi w tym kontekście o „szkalowaniu polityki pol-

skiej”. Po drugie za wysoce niezręczne uznaje sztywne określenie terminu roz-

strzygnięcia sporu, bowiem zmuszałoby do stronę czechosłowacką do podejmo-

wania decyzji w warunkach „ultimatum”
18

. 

Po stronie czechosłowackiej istotne decyzje zapadły na posiedzeniu rządu  

8 czerwca. Wówczas to odrzucono argumentację zawartą w obu polskich notach, 

podkreślając zarazem jednoznacznie, że sprawa Zaolzia jest wewnętrzną kwestią 

Czechosłowacji. Już następnego dnia poseł Hejret złożył w polskim MSZ notę,  

w której strona czechosłowacka ponownie postulowała, aby Kotlina Kłodzka obję-

                                                 
17 Postanowienie to zostało następnie potwierdzone w zamykającym wojnę siedmioletnią pokoju  

w Hubertsburgu z 1763 r.  
18 W. Materski, dz. cyt., s. 96–97; A. Kastory, dz. cyt., s. 24–25. 
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ta została tymczasową administracją czechosłowacką do momentu powzięcia za-

sadniczych decyzji terytorialnych przez konferencję pokojową. Równocześnie  

o wzmiankowanym wyżej ujęciu problemu Zaolzia nie wspomniano w tej nocie 

ani słowem. Następnie 14 czerwca doszło do pierwszej acz nieoficjalnej rozmo-

wy
19

 nominowanego posłem RP w Pradze Stefan Wierbłowskiego z Clementisem. 

Polski dyplomata domagał się wyjaśnień w sprawie usuwania z Zaolzia Polaków. 

Czech starał się grać rolę osoby niezorientowanej w sytuacji, podkreślając zara-

zem, że jeżeli w ogóle akty tego rodzaju mają miejsce, to dotyczą one „polskich 

okupantów” tj. osób, które przybyły tam począwszy od października 1938 r.
20

. 

W tym okresie Czesi – poprzez prowokowanie incydentów granicznych  

– testowali stanowisko zarówno strony sowieckiej, jak i polskiej wobec innych 

fragmentów rysującej się de facto nowej granicy z Polską. Najpierw 10 czerwca 

Czesi zajęli zbrojnie leżącą na linii kolejowej Bogumin
21

 – Racibórz stację kole-

jową Chałupki
22

, a także szereg mniejszych miejscowości w pasie przygranicz-

nym. Skutki tego pociągnięcia zniwelowano w cztery dni potem w trakcie spotka-

nia zwaśnionych stron w lokalnym dowództwie sowieckim. Brali w nim między 

innymi udział trzej generałowie: Andriej Jeremienko i Lew Mechlis, a także Ro-

sjanin służący wówczas w WP Stanisław Popławski (Siergiej Grochow) oraz cze-

ski płk Janko. Ten ostatni dowodził dość pokrętnie, że zajmowanych obszarów nie 

traktowano jak terytorium polskiego. Gen. Mechlis replikował, że to Polsce Józef 

Stalin powierzył tymczasowy zarząd tego fragmentu terytorium Niemiec. Na takie 

dictum Czesi bezzwłocznie się wycofali, co zostało potwierdzone porozumieniem 

polsko-czechosłowacko-sowieckim, ale już 15 czerwca czeski pociąg pancerny 

wjechał na ziemię kłodzką. Wycofano go stamtąd dopiero 19 tegoż miesiąca, po 

ponownej interwencji sowieckiej. W ślad za nim wkroczyły oddziały polskie
23

. 

Równolegle strona czechosłowacka nie zaniedbywała starań na gruncie po-

lityczno-dyplomatycznym. 13 czerwca 1945 r. poseł Hejret oficjalnie poinformo-

wał ministra Rzymowskiego i członka Biura Politycznego PPR, a zarazem posła 

do Krajowej Rady Narodowej Jakuba Bermana, że jego rząd będzie proponował 

korektę granicy w Kotlinie Raciborskiej. Berman zajął postawę niejednoznaczną, 

oznajmiając iż „…o wszystkim można negocjować i w każdej sprawie możliwe 

jest porozumienie, wiele zależy jednak od tego, jak się postawi żądania”. Już 14 

tegoż miesiąca poseł Wierbłowski konferował w tej samej sprawie z podsekreta-

                                                 
19 Wierbłowski nie zdołał jeszcze złożyć listów uwierzytelniających; nastąpiło to dopiero 22 czerwca 

tegoż roku.  
20 W. Materski, dz. cyt., s. 98; M. K. Kamiński, Polsko-czechosłowackie…, s. 88. 
21 Czes. Bohumín (niem. Oderberg); po upadku Monarchii Austro-Węgierskiej Bogumin znalazł się 

w granicach Czechosłowacji; Olza stanowiła wówczas granicę czechosłowacko-polską, a Odra cze-

chosłowacko-niemiecką; w październiku 1938 r. został zajęty przez Polskę, a we wrześniu 1939 r. 

wszedł w skład Niemiec. 
22 Po wspomnianym wyżej pokoju wrocławskim Bogumin uległ podziałowi – północna część miasta 

wraz z zamkiem utworzyła nową miejscowość Annogród (niem. Annaberg), dziś nosząca nazwę 

Chałupki. 
23 M.K. Kamiński, Polsko-czechosłowackie…, s. 90, 95; A. Kastory, dz. cyt., s. 25–26. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_niemiecki
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Cha%C5%82upki_%28wojew%C3%B3dztwo_%C5%9Bl%C4%85skie%29&action=edit&redlink=1
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rzem stanu MSZ Clementisem. Oznajmił wówczas, że możliwa jest ugoda w kwe-

stii przebiegu granicy w Kotlinach: Kłodzkiej i Raciborskiej oraz w rejonie Głub-

czyc pod warunkiem zaaprobowania polskiej propozycji powołania wspólnej ko-

misji do rozpatrzenia sporu terytorialnego na Śląsku Cieszyńskim. Clementis pod-

trzymał dotychczasowe stanowisko Czechosłowacji zakładające, że granice 

przedmonachijskie nie mogą ulec zmianie. Indagował jednak Wierbłowskiego czy 

strona polska ma poważniejsze roszczenia terytorialne, czy też powodują nią jedy-

nie względy prestiżowe. Poseł uchylił się jednak od odpowiedzi. Clementis wy-

głosił tegoż dnia przemówienie radiowe, w którym zapowiadał sprecyzowanie 

Wielkiej Czwórce żądań Pragi wobec terytorium niemieckiego na Śląsku. Dodał, 

że sporne obszary zostaną zabezpieczone przez jednostki czechosłowackie, działa-

jące w oparciu o międzysojusznicze porozumienie w sprawie stref okupacyjnych 

w Niemczech. Zarazem jednak już 14 czerwca ambasador Zorin wyraził wobec 

Clementisa nadzieję, że Praga porozumie się z Warszawą
24

. 

Tymczasem narastało napięcie. 12 czerwca Warszawa podjęła decyzję  

o obsadzeniu południowej granicy oddziałami wojskowymi. Nadto zadecydowano 

o ustawieniu tam nowych słupów granicznych, chcąc w ten sposób zademonstro-

wać polską faktyczną suwerenność na terenach formalnie jeszcze niemieckich. 

Jedynie na Śląsku Cieszyńskim odstąpiono od tego rodzaju demonstracji. Równo-

cześnie wystosowano do Pragi dwie dalsze noty protestacyjne: 12 i 13 czerwca. 

Kulminacyjnym momentem sporu stał się 15 czerwca, kiedy to marszałek Rola-

Żymierski, pełniący podczas pobytu w Moskwie delegacji Rządu Tymczasowego, 

obowiązki premiera i jednocześnie ministra spraw zagranicznych złożył na ręce 

posła Hejreta bardzo ostrą notę. Żądano w niej ewakuacji: a) oddziałów czecho-

słowackich z Kotliny Raciborskiej, b) czeskiej administracji cywilnej z Zaolzia, 

nalegając jednocześnie na powołanie dwustronnej komisji mieszanej. Organ ten 

winien – zdaniem strony polskiej – zaproponować w ciągu miesiąca sposób i for-

mę rozstrzygnięcia sporu, opierając się o kryteria etniczne. Domagano się, by 

wszystkie miejscowości zamieszkałe w większości przez Polaków weszły w skład 

Rzeczypospolitej. Marszałek Rola-Żymierski nalegał na udzielenie odpowiedzi  

w ciągu 48 godzin, obstając zarazem przy tym, by rzeczona komisja podjęła dzia-

łania w ciągu trzech dni. Do dyspozycji posła Hejreta oddano samolot, by nie 

mieszkając skontaktował się on z Pragą. Determinację strony polskiej podkreślała 

zapowiedź koncentracji oddziałów wojskowych i rozstrzygnięcia tego konfliktu  

– w razie konieczności – siłą. Hejret bezzwłocznie odleciał do Pragi, gdzie stano-

wisko Polski przedstawiono ambasadorowi Zorinowi. Czesi oznajmili mu wów-

czas, że odrzucają idę powołania komisji mieszanej, a zarazem nie zamierzają 

dopuścić do zaistnienia „problemu granicznego”
25

. 

Tymczasem marszałek Rola-Żymierski nie zasypywał gruszek w popiele. 

Już 16 czerwca wydał rozkaz dowódcy 1. Korpusu Pancernego gen. bryg. Józefo-

wi Kimbarowi przygotowania – w ciągu doby – planu forsowania Olzy, a w kon-

                                                 
24 P. Szymkowicz, dz. cyt.; A. Kastory, dz. cyt., s. 26–27. 
25 W. Materski, dz. cyt., s. 98–99; M.K. Kamiński, Polsko-czechosłowackie…, s. 94. 
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sekwencji zajęcia Śląska Cieszyńskiego aż po linię: „…od stacji kolejowej Anni-

ber, na zachód od Bogumiła, na zachód od Dworzec-Bogumin, 2 km na zachód od 

Rychwału, 500 m na zachód od Podlesi, na zachód od miejscowości Szonow, na 

wschód od miejscowości Kaniewice i Brudzowice, na zachód od miejscowości 

Wojkowice i dalej górskim terenem 2 km na północ od Czadca
26

”. Na linii tej 

miały powstać umocnione punkty oporu. Rozpoczęcie operacja planowano nie 

wcześniej niż na 18 czerwca. Przedtem należało powiadomić dowódców: 4. Fron-

tu Ukraińskiego gen. armii Jeromienkę, Wojsk Pogranicza ACz oraz wojsk cze-

skich w Morawskiej Ostrawie, że „Rząd Polski postawił Rządowi Czeskiemu 

ultimatum… i jeżeli Rząd Czeski tego ultimatum nie przyjmie, to wojsko polskie 

zajmie Zaolzie”.  

Równocześnie 16 czerwca szefowie czterech partii stanowiących polityczne 

zaplecze Rządu Tymczasowego, to jest PPR, PSL, SL i SD oraz lokalnych struk-

tur Polskiego Związku Zachodniego w województwie śląsko-dąbrowskim skiero-

wali do Polaków na Zaolziu odezwę nawołująca do odmowy podporządkowania 

się organizowanej przez władze czechosłowackie rejestracji „cudzoziemców”  

i zarazem trwania na zamieszkałych przez nich terenach. 17 czerwca na polską 

część Śląska Cieszyńskiego wkroczyły oddziały WP. Tegoż dnia marszałek Rola 

-Żymierski wraz z wojewodą śląskim Aleksandrem Zawadzkim przybyli do pol-

skiego Cieszyna, a 19 tegoż miesiąca pojawił się tam również wiceminister obro-

ny narodowej gen. Marian Spychalski
 27

.  

Na polskie démarche Praga odpowiedziała 17 czerwca. Raz jeszcze katego-

rycznie odrzucono koncepcję powołania komisji mieszanej, podkreślając w tym 

kontekście niepodważalny charakter decyzji Rady Ambasadorów z 20 lipca 1920 r. 

Poczynania Polski z 1938 r. określono mianem semifaszystowskich. Patetycznie 

podkreślono, iż:  
 

oba nasze państwa okazałyby się bardzo mało szczerej chęci czynnego włączenia się 

w nowy system międzynarodowego bezpieczeństwa i sprawiedliwości, gdyby wkro-

czenie w nową epokę, zapoczątkowały aktem podającym w wątpliwość sprawiedli-

wość prawnie ważnej międzynarodowej decyzji.  
 

Podniesiono w tym kontekście, że Czechosłowacja musiała się w 1920 r. 

pogodzić z faktem przyłączenia do Rzeczypospolitej części Księstwa Cieszyń-

skiego, będącego przecież fragmentem ziem podległych Koronie Czeskiej, a nadto 

„czystko słowackich” gmin górnego Spiszu i Orawy. Po tych historycznych odwo-

łaniach wyjaśniano, że ze względów komunikacyjnych informacje o rozwoju sy-

tuacji na Zaolziu nie dotarły jeszcze do Pragi.  

Jeszcze dosadniej potraktowano polskie noty z pierwszej połowie czerwca 

w sprawie stosunku władz czechosłowackich do Polaków na Zaolziu. Utrzymy-

wano, że wysiedlono jedynie tych, którzy nie byli obywatelami czechosłowacki-

mi. Odrzucano natomiast jakiekolwiek oskarżenia o akty terroru wobec ludności 

polskiej. Twierdzono, że problem Polaków na Zaolziu należałoby rozwiązać ana-

                                                 
26 Cs. ‘Čadca’ wg. ‘Csaca’. 
27 W. Materski, dz. cyt., s. 99; M.K. Kamiński, Polsko-czechosłowackie…, s. 98–99. 
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logicznie jak tych, którzy zamieszkiwali tereny przyznane ZSRR. W zakończeniu 

oznajmiono, że Czechosłowacja wystąpi z postulatami korekt granicznych na Ślą-

sku pruskim. Nadto po raz drugi posłużono się patosem, podkreślając, że dziwi 

moment tak forma, jak i treść noty polskiej w sytuacji, gdy strona czechosłowacka 

przygotowuje szeroko zakrojony program współpracy gospodarczej z nową Pol-

ską
28

. Nota ta przekreślała de facto jakąkolwiek możliwość bilateralnej dyskusji  

o przebiegu granicy na Zaolziu. 

W tym stanie rzeczy, w nocy z 17 na 18 czerwca obudzono – na polecenie 

ambasadora Zorina – premiera Zdenka Fierlingera. Zorin oznajmił mu, że nawią-

zując do ultimatum marszałka Roli-Żymierskiego, Kreml ostrzegł przebywającą  

w ZSRR delegację Rządu Tymczasowego RP przed użyciem siły. Zarazem Rosja-

nie zapraszali delegację czechosłowacką na rozmowy do Moskwy, by rozstrzy-

gnąć w przyjaznej atmosferze sporne problemy oraz wyjaśnić próbę zajęcia przez 

stronę czechosłowacką rejonu Raciborza. Premier Fierlinger przekonywał amba-

sadora Zorina, że Praga nie podejmowała w tej mierze żadnych działań. Andrzej 

Kastory konstatuje, że Rosjanie „…najwyraźniej nie akceptowali czechosłowac-

kich prób obsadzenia Raciborskiego…”. Tak więc konflikt polsko-czechosłowacki 

został, po raz kolejny, umiędzynarodowiony
29

. 

Strona polska nie zmieniała jednak swego zdecydowanego kursu. Marsza-

łek Rola-Żymierski najpierw poinformował o zaistniałej sytuacji bawiącą w Mo-

skwie delegację Rządu Tymczasowego RP i zarazem uzgodnił z nią decyzję  

o koncentracji oddziałów WP w rejonie Cieszyna. Nie miała to być jedynie czcza 

demonstracja siły, rozważano bowiem przekroczenie granicy. Jednocześnie człon-

kowie delegacji polskiego rządu poinformowali o zamiarach strony polskiej Józefa 

Stalina i Wiaczesława Mołotowa. Ci ostatni zajęli postawę wyczekującą, zasłania-

jąc się brakiem informacji. Delegaci polscy odnieśli nawet wrażenie, że strona 

sowiecka nie oponuje przeciw użyciu siły. Polacy jednak dmuchali na zimne  

i nazajutrz, to jest 18 czerwca raz jeszcze zwrócili się do Stalina z prośbą o zajęcie 

stanowiska. Ten przestrzegł wówczas przed uciekaniem się do rozwiązania mili-

tarnego. Zaznaczył, że ewentualnych zmian mogłaby dokonać jedynie konferencja 

pokojowa, jako że na razie mocarstwa negują wszelkie pomonachijskie zmiany 

graniczne. W tym stanie rzeczy politycy polscy zwrócili się do Stalina z propozy-

cją mediacji w polsko-czechosłowackim sporze
 30

. 

W tym stanie rzeczy 18 czerwca obradowały dwa rządy: polski i czecho-

słowacki. Oba posiedzenie zmierzały do wypracowania stanowiska na nadchodzą-

ce rozmowy moskiewskie. Posiedzenie w Pradze było dość burzliwe. Po referacie 

wprowadzającym premiera Fierlingera głos zabrał minister zdrowia z Partii Lu-

dowej Adolf Procházka. W jego ocenie Polacy robili wszystko, by kwestie nie-

sporne stały się spornymi, bowiem bezsporną sprawę granic na Śląsku Cieszyński 

łączyli z przelotnymi jak się był wyraził incydentami. Domagał się by instrukcja 

                                                 
28 M.K. Kamiński, Polsko-czechosłowackie…, s. 98; A. Kastory, dz. cyt., s. 28. 
29 A. Kastory, dz. cyt., s. 27–28; M.K. Kamiński, Polsko-czechosłowackie …”, s. 102. 
30 M.K. Kamiński, Polsko…, dz. cyt., s. 99–100. 
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dla udającej się do Moskwy delegacji zawierała upoważnienie do prowadzenia 

dyskusji jedynie o korektach granic na korzyść Czechosłowacji. Analogiczne sta-

nowisko zajęli: socjaldemokrata Václav Majer i przywódca Partii Ludowej a zara-

zem wicepremier ks. Jan Ńramek. Ten drugi podnosił nadto prawa Czechosłowacji 

do Kotliny Kłodzkiej i części Raciborskiego. Utrzymywał zarazem, że Polacy 

wyzyskując fakt utraty Białorusi i Ukrainy na rzecz ZSRR oczekują znaczących 

rekompensat na zachodzie. Stanowisko Polski określał mianem „łapczywego”, 

bowiem jego zdaniem Polacy dążą do przejęcia ziem zamieszkałych przez 10–12 

mln. Niemców. Postulował w tym kontekście, by Praga także forsowała rozbudo-

wany program roszczeń terytorialnym, nie ustępując wszakże ani na jotę w Cie-

szyńskiem. Rozstrzygnięcie przyjęte w 1920 r. określił mianem „niekorzystnego 

dla Republiki kompromisu”.   

Minister handlu zagranicznego Hubert Ripka z Partii Narodowo-

Socjalistycznej sugerował, że Praga mogłaby pójść na pewne ustępstwa jedynie  

w kwestii roszczeń skierowanych przeciwko Niemcom. Znacznie dalej w tym 

punkcie szły roszczenia komunisty Václava Kopecký’ego postulującego, by Praga 

domagała się na północy terenów aż po Odrę i Nysę, co eliminowałoby klin dzie-

lący ją tam od Polski. Uzasadniał, że argumenty Czechosłowacji są w tym punkcie 

równie mocne jak Polski, a ta ostatnia zuchwale zapomina, że i tak otrzyma więk-

szą część Śląska, Pomorza i Prus Wschodnich
31

.  

Premier Fierlinger starał się natomiast kreślić hipotetyczne scenariusze nad-

chodzących rozmów moskiewskich. Jedną z możliwości była rezygnacja strony 

czechosłowackiej ze wszystkich roszczeń terytorialnych, by w zamian utrzymać 

przedmonachijską granicę na Śląsku Cieszyńskim. Na możliwość takiego biegu 

wypadków wskazywał też Clementis mówiąc, że jego zdaniem Polacy przejawiali 

gotowość do ustępstw na terenach poniemieckich w zamian za korzystne dla sie-

bie korekty granicy na Śląsku Cieszyńskim. Ostatecznie Rada Ministrów powzięła 

uchwałę, w której przyjęto „z wdzięcznością” zaproszenie do rozmów w Mo-

skwie. Odrzucono jednak kategorycznie jakąkolwiek dyskusję w kwestii granicy 

na Śląsku Cieszyńskim. Podkreślono zarazem, że nie można łączyć tej kwestii  

z czechosłowackimi pretensjami terytorialnymi na pruskim Śląsku. Nadto w rze-

czonej uchwale zawarto faktyczne iunctim między kwestią zaolziańską a cesją na 

rzecz ZSRR Rusi Podkarpackiej. Cesja ta stanowić miała cenę za sowieckie po-

parcie w sporze terytorialnym, który Praga toczyła z Warszawą. Nadto Clementis 

zwrócił się do SRN z prośbą o sformułowanie jej stanowiska w sprawie granicy 

wschodniej, a zwłaszcza Čopu (węg. Csap) oraz Spiszu i Orawy. Prezydium SRN 

postulowało korektę przedmonachijskiej granicy z Polską na tym obszarze
32

. 

W Warszawie obrady Rady Ministrów toczyły się rzecz jasna w niepełnym 

składzie. Dominował problem Śląska Cieszyńskiego. W odróżnieniu od dyskusji 

w Pradze nad Wisłą nie poruszano w zasadzie kwestii merytorycznych. Wicemini-

ster spraw zagranicznych Jakub Berman poinformował zebranych, że Rosjanie 

                                                 
31 A. Kastory, dz. cyt., s. 28–29. 
32 Tamże, s. 31, 33. 
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zaproponowali swe pośrednictwo i zaprosili do Moskwy delegację czechosłowac-

ką i że w związku z tym w najbliższych dniach rozpoczną się tam rozmowy  

o granicy. Za sukces poczytywał samo skłonienie strony czechosłowackiej do 

rozmów. Przypisywał to zdecydowanej postawie Warszawy. Marek K. Kamiński 

konstatuje w tej mierze trzeźwo: „Tyle tylko, że rozmowy te miały dotyczyć nie 

kwestii nowego rozgraniczenia Śląska Zaolziańskiego, ale problemu czy kwestię 

ową należy poddawać pod dyskusję”. Ostatecznie więc oddziały WP nie przekro-

czyły granicy z Czechosłowacją, ale już sam fakt ich koncentracji w rejonie Cie-

szyna sprawił, że Polska zyskała złą prasę na Zachodzie, bowiem część komenta-

torów odczytała jako przejaw agresywności. Tymczasem strona czeska wstrzyma-

ła co prawda rejestrację Polaków na Zaolziu, ale zaczęli oni masowo trafiać do 

więzień. Pretekstu dostarczyła planowana na 18 czerwca akcja Polskiego Czerwo-

nego Krzyża, który zamierzał dystrybuować tam artykuły żywnościowe wśród 

miejscowych Polaków. Już 17 czerwca Czesi przystąpili do aresztowań i wkrótce 

w więzieniach znalazło się około tys. osób. Praga udaremniła także założenie na 

tym obszarze ekspozytury PCK
33

. 

Rozmowy w Moskwie poprzedzone zostały ze strony czechosłowackiej 

dyskusją nad zakresem oczekiwanych rewindykacji terytorialnych. 20 czerwca 

zajmowała się tą kwestią Komisja do spraw Granic Republiki. W skład tego gre-

mium wchodzili ministrowie: obrony narodowej gen. Svoboda, spraw wewnętrz-

nych Václav Nosek, Ripka, transportu Antonín Hasal, przemysłu Bohumil Bau-

man i finansów Vavro Ńrobar. Obradowało ono pod przewodem Clementisa, 

punktem wyjściowym dyskusji był memoriał opracowanym przez szefa Sztabu 

Armii gen. Bohumila Bočka. Na pruskim Śląsku granica miałaby biec wzdłuż 

Odry aż do Krapkowic (niem. Krappitz), następnie w kierunku zachodnim ku 

Nysie, a stamtąd poprzez Wałbrzych (niem. ‘Waldeburg’), Jelenią Górę (niem. 

‘Hirschberg im Riesengebirge’) i Lubań (niem. ‘Lauban’) do Zgorzelca (niem. 

‘Görlitz’, łż. ‘Zhorjelc’). Pozostawiałaby więc po stronie czechosłowackiej, prócz 

Wałbrzycha, także miasta: Boguszów (niem. ‘Gottesberg’) i Kamienną Górę 

(niem. ‘Landeshut’) oraz Góry: Bardzkie (niem. ‘Warthagebirge’) i Sowie (niem. 

‘Eulengebirge’), a więc całą ziemię kłodzką. Generalnie rzecz ujmując – zdaniem 

gen. Bočka – granica ta zapewniała szerokie przedpole tak dla ostrawskiego okrę-

gu przemysłowego, jak i na północ od Kłodzka
34

. 

21 czerwca delegacja czechosłowacka, w której składzie prócz premiera 

Fierlingera, wicepremiera Jána Ursíny oraz ministrów: Svobody, Ripki i Procházki 

znajdował się również reprezentant Śląskiej Rady Narodowej Hečko, przybyła do 

Moskwy. Do istotnych spotkań doszło już nazajutrz jeszcze przed formalnym 

rozpoczęciem rokowań. Najpierw Fierlinger spotkał się z Bierutem. Rozmowa 

dotyczyła oczywiście Zaolzia, ale nie osiągnięto żadnego zbliżenia stanowisk. 

Następnie Czech spotkał się z Mołotowem. Ten ostatni wypomniał mu nieprzy-

chylny stosunek władz czechosłowackich do Niemców, Węgrów i Polaków. Pod-

                                                 
33 M.K. Kamiński, Polsko-czechosłowackie…, s. 100–101. 
34 A. Kastory, dz. cyt., s. 31–33. 
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kreślił, że punktem wyjścia są granice przedmonachijskie, z czego Polacy dosko-

nale zdają sobie sprawę. Apelował, aby obie strony osiągnęły porozumienie,  

w przeciwnym razie rozstrzygające decyzje zapadną na konferencji pokojowej, 

która rzecz jasna ureguluje również sprawy terytorium niemieckiego
35

. 

Tegoż dnia odbyły się jeszcze dwa posiedzenie. Najpierw zebrała się komi-

sja polsko-czechosłowacka, która omówiła procedurę obrad delegacji rządowych. 

Natychmiast potem doszło do spotkania wicepremiera Rządu Tymczasowego 

Władysława Gomułki, wiceprezydenta KRN Stanisława Szwalbego, ministra 

Rzymowskiego oraz ambasadora RP w Moskwie Zygmunta Modzelewskiego  

z czechosłowackimi ministrami: Ripką i Procházką oraz wiceministrem Clementi-

sem, chargé d’affaires Jaroslavem Hnidą, Arnońtem Heidrichem  i posłem Hejre-

tem. Przed rozpoczęciem rozmów Mołotow wyraźnie oznajmił, że jeżeli delegacje 

nie uzgodnią wspólnego stanowiska, to żadna z nich nie może liczyć na wsparcie 

ZSRR, a sporem zajmie się konferencja pokojowa. Następnie doszło do posiedze-

nia plenarnego. Już na wstępie strona czechosłowacka odrzuciła możliwość ja-

kiejkolwiek wymiany poglądów w kwestii Zaolzia. Oświadczyła jedynie, że  

w ciągu najbliższych paru tygodni sporządzony zostanie raport ekspertów powo-

łanych przez MSZ, ale jego zasadnicza konkluzja była już znana – ludność Śląska 

Cieszyńskiego jest w swej większości bezspornie czeska. Praga gotowa była jedy-

nie do podjęcia rozmów prowadzących do rozwiązania problemów wynikających 

z nie do końca określonej linii granicznej na pruskim Śląsku.  

Następnie, w dniach poprzedzających drugie i ostatnie posiedzenie plenar-

ne, każda z delegacji starała się pozyskać dla swych koncepcji Rosjan. Wojciech 

Materski utrzymuje w tym kontekście, że „Dla Moskwy utrzymywanie się sporu 

w kontrolowanych granicach było lepszym rozwiązaniem niż poparcie jednej ze 

stron.” Dyplomacja sowiecka zręcznie wyzyskiwała ów konflikt dla własnych 

celów. Z jednej strony sprzyjał on wywieraniu presji na Czechosłowację, by ta 

zgodziła się na zawarcie umowy w sprawie formalnego odstąpienia Rusi Podkar-

packiej ZSRR
36

. Z drugiej nie osłabiała pozycji komunistów w przededniu powo-

łania do życia Rządu Tymczasowego Jedności Narodowej. W czerwcu 1945 r. 

Kreml zadowolił się prowadzeniem przez obie stolice rozmów, bezpośrednim 

skutkiem których był wyraźny spadek napięcia
37

. 

Do kolejnego i jak się potem okazało ostatniego spotkania plenarnego do-

szło 25 czerwca. W składzie delegacji polskiej występował wówczas także poseł 

Wierbłowski, a ze strony czechosłowackiej doszedł wicepremier Ursína. Także 

wówczas strona czechosłowacka konsekwentnie odmawiała jakiejkolwiek dysku-

sji o przebiegu granic. Delegaci RP próbowali wówczas nakłonić swych rozmów-

ców do wypracowania podstaw homogenicznych państw narodowych, co ich zda-

                                                 
35 A. Kastory, dz. cyt., s. 34; M.K. Kamiński, Polsko-czechosłowackie…, s. 103–104. 
36 To jest Karpackiej Ukrainy; miało to miejsce już 29 czerwca 1945 r.; w tej sprawie patrz: H. Ba-

towski, Wojna a dyplomacja. 1945, Poznań 1972, s. 213–215, polski tekst układu: tamże, s. 290, 

dokument nr 15. 
37 M.K. Kamiński, Polsko-czechosłowackie…, s. 105–107; W. Materski, dz. cyt., s. 101. 
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niem stwarzać mogło podstawę do włączenie do terytorium Rzeczypospolitej 

„rdzennie etnicznych terenów polskich”. Zabiegi te spełzły wszakże na niczym. 

Dowodząc swych racji obie strony posługiwały się przy tym ogromną ilością prze-

różnych ekspertyz. Czesi negowali w nich jakiekolwiek tytuły Warszawy nie tylko 

do Zaolzia i Orawy, ale także formalnie niemieckich jeszcze obszarów pruskiego 

Śląska. Spotkanie to zakończyło się bezowocnie. 

Dalsza wymiana poglądów trwała do 28 czerwca, lecz nie przyniosła żad-

nego postępu. Nie osiągnięto najmniejszego zbliżenia stanowisk. Zapowiedziano 

jedynie, że kwestie sporne będą musiały być rozstrzygnięte na drodze dyploma-

tycznej. Strona polska liczyła w owym czasie na sowieckie rozjemstwo, a co za 

tym idzie przynajmniej częściowe spełnienie swych postulatów. Nic takiego jed-

nak nie nastąpiło. Rosjanie starannie unikali okazywania którejkolwiek ze stron 

jakiegokolwiek poparcia. Wojciech Majerski dostrzega negatywne konsekwencje 

przedłużania konfliktu pisząc:  
 

Dalsze utrzymywanie się sporu było jej [strony polskiej – W.R.] porażką dyploma-

tyczną, galwanizowało i prolongowało na czas nieokreślony tymczasowy stan rze-

czy, ze Śląskiem Zaolziańskim pod pełną, nielimitowaną kontrolą Czechosłowacji. 

Władzom polskim niezmiernie trudno byłoby po raz wtóry zdobyć się na taką de-

terminację, jaką wykazały w połowie czerwca 1945 r. Natomiast władze czechosło-

wackie… zyskiwały czas na kontynuowanie działań «poprawiających» własne ak-

tywa na spornym terytorium38. 
 

Tak więc toczony na przełomie wojny i pokoju polsko-czechosłowacki spór 

graniczny na wszystkich trzech wspomnianych wyżej obszarach kończył się de 

facto już w poł. 1945 r. wynikiem remisowym. Na Śląsku Cieszyńskim oraz na 

Spiszu i Orawie nie udało się stronie polskiej utrzymać obszarów rewindykowa-

nych w 1938 r. i powrócono tam do granicy przedmonachijskiej, to jest do sytuacji 

powstałej w I poł. lat 20. Z kolei wobec przekazanego Rzeczypospolitej – formal-

nie jedynie w administrowanie – pruskiego Śląska strona czechosłowacka przeja-

wiała daleko idące aspiracje terytorialne, powołując się przy tym na sięgające 

średniowiecza zaszłości historyczne. Warszawa odmawiała wszakże w tej materii 

jakichkolwiek ustępstw, twardo obstając przy zachowaniu przedmonachijskiej 

granicy niemiecko-czechosłowackiej. We wszystkich tych kwestiach głos decydu-

jący miał rzecz jasna ZSRR. Moskwa zachowywała się wobec tych sporów sto-

sunkowo biernie, nie popierając wyraźniej żadnej ze stron, reagując jedynie na 

próby jednostronnej zmiany status quo. W rezultacie każda ze stron utrzymała  

– pomimo braku formalnego uznania granicy – faktyczny stan posiadania.  

 

                                                 
38 W. Materski, dz. cyt., s. 102; E. Reale, dz. cyt., s. 85. 
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Działania wywiadu polskiego a plany zbrojnego zajęcia  
Wolnego Miasta Gdańska przez II RP w latach 20. XX w. 

 

 
olne Miasto Gdańsk (dalej: WMG) było w latach 1920–1939 jed-

nym z głównych przedmiotów sporu i rywalizacji między Polską  

a Niemcami
1
. Obok działań politycznych i gospodarczych obie 

strony nieustannie prowadziły przygotowania do militarnego rozwiązania pata, 

za jaki uważano utworzenie tego quasi-państwa. Kompromis wypracowany pod-

czas konferencji pokojowej w 1919 r. nie podobał się niemal nikomu. Wydaje 

się, że wiele osób (zwłaszcza wojskowych) w Warszawie i Berlinie uznawało, iż 

jest to rodzaj „rozejmu” przed rzeczywistym rozstrzygnięciem, do kogo należeć 

będzie strategicznie ważne ujście Wisły i jeden z największych portów Bałtyku. 

Pogłębiony opis znaczenia Gdańska dla Drugiej Rzeczypospolitej jest 

zbędny, gdyż literatura dotycząca tego problemu jest tyleż obszerna, co wyczerpu-

jąca. Tezy sformułowane przez Szymona Askenazego, a potem – skrótowo  

– w 1938 r. w opracowaniu Oddziału Poznańskiego Ligi Morskiej i Kolonialnej 

wydają się wystarczającym podsumowaniem ówczesnego spojrzenia Polaków
2
. 

Wolne Miasto wieńczyło, ale i zamykało główną arterię rzeczną Polski; stanowiło 

ważną część niewielkiego dostępu do morza; w sensie strategicznym oddalało 

Prusy Wschodnie od reszty Rzeszy. Odgrywało też ważną rolę w komunikacji  

z państwami bałtyckimi i skandynawskimi. Port gdański – w latach 20. najważ-

niejszy port II RP – działał teoretycznie pod wspólnym zarządem polskim i gdań-

skim. Zwykle wrogie wobec Polski nastawienie władz WMG niwelowało jednak 

wartość tych uprawnień. A już na pewno – stanowiło bolesny punkt w ambicjach 

mocarstwowych Rzeczypospolitej. Dla władz Rzeszy Gdańsk, gdzie przeważali 

liczebnie Niemcy, stawał się wygodnym argumentem potwierdzającym „drapież-

ność imperialną Polski” i niesprawiedliwość traktatu wersalskiego. Polakom po-

twierdzał złe zamiary, butę i nieustępliwość zachodniego sąsiada. 

Zagwarantowane międzynarodowo uprawnienia władz polskich w WMG 

były znaczne, ale odległe suwerenności; był to raczej pewien potencjał, który 

można było wykorzystać. Formalne utworzenie Wolnego Miasta, jako organi-

                                                 
1 Niektóre tezy padające w tym artykule zostały wcześniej opublikowane w opracowaniu, patrz: 

W. Skóra, Działalność gdańskiej ekspozytury polskiego wywiadu wojskowego w latach 1920–1930 

(Pomorze Zachodnie, Prusy Wschodnie i Wolne Miasto Gdańsk), Poznań 2011. Kilka wątków 

zostało jednak znacznie uzupełnionych i rozbudowanych. 
2 Znaczenie Gdańska dla Polski, Poznań 1938. Wcześniej fundament naukowy pod takie (w istocie 

propagandowe) opracowania stworzył Szymon Askenazy w klasycznej pracy „Gdańsk a Polska”: 

S. Askenazy, „Gdańsk a Polska”, Poznań – Wilno – Zakopane 1923. 

W 
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zmu niezależnego od Rzeszy, nastąpiło 15 listopada 1920 r. Kilka dni przed tą 

datą podpisano konwencję paryską regulującą stosunki Gdańska z Polską. Dwa 

lata po wejściu w życie traktatu wersalskiego, 10 stycznia 1922 r. terytorium 

WMG zostało wcielone do obszaru celnego Rzeczypospolitej, co warunkowało 

powołanie tam odpowiednich służb. Administracja polska prowadziła też gdań-

skie sprawy zagraniczne oraz zarządzała koleją na tym obszarze. Polska miała 

prawo organizacji własnej służby pocztowej, telegraficznej i telefonicznej  

w porcie. Samym portem administrowała Rada Portu i Dróg Wodnych, składają-

ca się z pięciu delegatów polskich i pięciu gdańskich, pod przewodnictwem 

neutralnego prezesa. Rozległe interesy polskie w WMG reprezentował komisarz 

generalny Rzeczypospolitej Polskiej, stojący na czele jednej z największych 

placówek polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych – Komisariatu General-

nego RP
3
. Nie miało większego praktycznego znaczenia, że uchwała Ligi Naro-

dów (dalej: LN) z 22 czerwca 1921 r. rozstrzygnęła, że polskie władze są powo-

łane do zapewnienia obrony Gdańska na lądzie i utrzymania tam porządku, gdy-

by siły policyjne Wolnego Miasta były niewystarczające. W przypadku agresji 

na Gdańsk wysoki komisarz LN mógł samodzielnie wezwać do wkroczenia 

wojsk polskich
4
. 

Osłabienie Niemiec postanowieniami traktatu wersalskiego stwarzało dla 

Polski wyjątkowo korzystną koniunkturę. Do końca lat 20. Polska mogła liczyć, 

że w przypadku konfliktu zbrojnego z Niemcami odniesie zwycięstwo. Wska-

zywały na to nie tylko proste porównania liczebności i wyposażenia Wojska 

Polskiego (dalej: WP) z Reichswehrą, ale i gry wojenne prowadzone przez do-

wódców niemieckich. Analiza gry z zimy 1927 i 1928 r. doprowadziła sztabow-

ców berlińskich do deprymujących wniosków. W opracowaniu Jarosława Cent-

ka czytamy:  
 

Na podstawie tej rozgrywki Niemcy doszli do wniosku, że poziom ich możliwości 

wojskowych jest bardzo niski, gdyż strona »Czerwona« (Polacy) mogła rozpocząć 

działania bez czasochłonnej mobilizacji i wszędzie wykonać swoje cele operacyj-

ne. Niemcy stwierdzali, że przy ówczesnym stanie ich zbrojeń w razie konfliktu  

z Polską, jeżeli ta nie jest zaangażowana gdzie indziej, mogą jedynie »przez krótki 

czas i przy stracie niemieckich terenów« stawić »dość obiecujący opór«. Dalej 

pisano: „»musimy być świadomi, że jakakolwiek zbrojna intryga przy obecnym 

stanie zbrojeń osłonowych i materiałowych przynosi dla nas niebezpieczeństwo 

katastrofy«5.  
 

W warszawskim Sztabie Generalnym znano te uwarunkowania. Siłowe 

rozwiązanie problemu Gdańska, na podobieństwo Śląska Cieszyńskiego (1919 r.), 

powstań śląskich, wojny grecko-tureckiej, zajęcia Fiume, a potem Kłajpedy, 

                                                 
3 Terytorium WMG wynosiło 1892,1 km kw. Według danych z 1929 r. zamieszkiwało tam 

407 517 osób. Ludność narodowości polskiej stanowiła około 10%; Rocznik Polityczny i Gospo-

darczy 1935, Warszawa 1935, s. 341. 
4 S. Mikos, Wolne Miasto Gdańsk a Liga Narodów 1920–1939, Gdańsk 1979, s. 108. 
5 J. Centek, Jak Niemcy wyobrażali sobie konflikt z Polską. Analiza gier wojennych z lat 20. XX 

wieku [w:] Od armii komputowej do narodowej, t. 4, red. W. Rezmer, Toruń 2012, s. 337. 
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zapewne było dla niektórych reprezentantów władz polskich kuszące. Rozwią-

zania gwałtowne były akceptowane przez społeczność międzynarodową, co 

prowadziło do utrwalenia sądu, iż „zwycięzców się nie sądzi”. Kusiło to zwłasz-

cza wojskowych, z racji wykonywanego zawodu skłonnych do zdecydowanych  

i radykalnych rozwiązań, zachęconych dodatkowo przykładem Litwy Środkowej 

(formalnie „przyłączonej” do Polski w 1922 r.) i Małopolski Wschodniej  

(w 1923 r. Rada Ambasadorów uznała suwerenność Polski na tym obszarze). 

Możliwości militarne Polski i Niemiec w latach 20. są dobrze znane z hi-

storiografii
6
. Z jakimi siłami gdańsko-niemieckimi musieli się liczyć Polacy 

planujący akcję zbrojną w WMG, gdyby Rzesza została zablokowana przez 

Francję? Raczej niewielkimi. Rdzeń sił Wolnego Miasta tworzyła utworzona  

w styczniu 1921 r. policja ochronna (Schutzpolizei). Poza nią działała policja 

kryminalna (Kriminalpolizei, w skrócie Kripo), dział administracyjny policji do 

egzekucji prawa cywilengo (Verwaltungspolizei), komunalna (komunale Polizei) 

i żandarmeria (Landjägerei). W tej pierwszej służyło około 150 osób. Ogólne 

kierownictwo należało do Polizei-Präsidium
7
. Oficerowie wywiadu polskiego 

podkreślali w analizach, że gdańska Schupo jest w istocie „regularną siłą zbroj-

ną” WMG. Liczbę etatów Schupo początkowo wyznaczono na 913, jednak we-

dług oficerów ekspozytury w rzeczywistości przekraczała tysiąc funkcjonariuszy 

i rosła w kolejnych latach
8
. Rezerwę policji stanowiła straż obywatelska (Ein-

wohnerwehr), której liczebność wywiad szacował na 5600 osób w poł. dekady 

lat 20. Oprócz formacji oficjalnych w Gdańsku w latach 20. działały dziesiątki 

kół organizacji paramilitarnych. Ich ogólna liczebność to prawie 18 tys. osób 

zaprawianych w walce i wdrażanych do dyscypliny. Ideowych, bo ćwiczących  

z własnej woli
9
. Dochodziły jeszcze formacje związane z socjalistami (Reichs-

banner Schwarz-Rot-Gold), oceniane przez ekspozyturę Oddziału II (Biuro In-

formacyjne w Gdańsku, dalej: BIG)
10

 na około 600 członków, i nazistowskie 

oddziały szturmowe (SA). Liczebność formacji paramilitarnych w Gdańsku 

przekraczała więc stan dywizji. Nie wszyscy stanowili jednak potencjał woj-

skowy. Część osób należała do kilku grup jednocześnie. Niektórzy weterani nie 

byli zdolni do walki (odsetek inwalidów oceniano na 11%), wielu członków 

                                                 
6 Najnowsze, interesujące ustalenia z tego zakresu: R. Citino, Niemcy bronią się przed Polską. 

Ewolucja taktyki blitzkriegu 1918–1933, Warszawa 2012. 
7 P. Semków, Gdańska policja kryminalna w świetle statystyk. Przyczynek do dziejów Wolnego 

Miasta Gdańska [w:] Od Straży Obywatelskich do Policji. Służby porządkowe na ziemiach pol-

skich w XX wieku, red. R. Łaszewski i B. Sprengel, Włocławek 2007, s. 97. 
8 Było to stosunkowo niewiele, jak na miasto portowe o takiej liczbie ludności. W 1927 r.  

w Szczecinie pracowało 97 funkcjonariuszy Verwaltungspolizei, 1097 Schupo i 116 Kriminalbe-

amte, czyli razem 1310 osób. W znacznie mniejszej od Gdańska Pile pracowało w tym samym 

czasie 22 funkcjonariuszy Verwaltungspolizei, 318 Schupo i 17 Kriminalbeamte, razem 357 osób.  
9 Archiwum Państwowe w Gdańsku (dalej: APG), Komisarz Generalny RP w Gdańsku (dalej: 

Komisarz Generalny RPG), sygn. 1674, Wykaz organizacji cywilno-wojskowych na terenie WMG 

z czerwca 1928 r. 
10 Od 1924 r. na dokumentach Ekspozytury nr 2 Oddziału II w Gdańsku (rok później przemianowa-

nej na Ekspozyturę nr 7) pojawia się skrót-kryptonim „Biuro Informacyjne w Gdańsku” (dalej: BIG). 
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było słabo przeszkolonych. W 1927 r. oficerowie wywiadu polskiego podsumo-

wali, że poza policją, armia niemiecka na obszarze Gdańska może liczyć na 

1200–1300 dobrze wyszkolonych byłych wojskowych (głównie ze Stahlhelmu  

i Jungdo
11

) oraz 2800–3000 słabiej przeszkolonych (z Einwohnerwehr), goto-

wych do użycia w drugim rzucie. Według ustaleń z 1929 r. liczebność wszyst-

kich kombatanckich Krieger-Verein w Wolnym Mieście wynosiła 8775 człon-

ków. Szacowano, że w przypadku konfliktu zbrojnego około 30% chwyci za 

broń
12

. Przypomnijmy, że po przejściu WP na stopę pokojową ustalono, iż pod 

bronią będzie około 300 tys. osób. Siły zbrojne Polski były więc pod względem 

liczebności trzecie w Europie (po Francji i ZSRR)
13

. 

W latach 1920–1930 na terenie WMG działała duża placówka polskiego 

wywiadu wojskowego
14

. Od 1921 r. miała ona status ekspozytury, czyli w po-

ważnej mierze samodzielnej agendy Oddziału II Sztabu Generalnego (Główne-

go). Była to jedyna ekspozytura działająca poza granicami Rzeczypospolitej. 

Tworzył ją zespół kilku lub kilkunastu etatowych pracowników, których wspie-

rało kilkudziesięciu informatorów, rozlokowanych głównie w Niemczech  

i WMG. Rdzeniem było kilku oficerów wywiadu, którzy wyznaczali zadania, 

kierowali siatkami i wstępnie opracowywali zebrane materiały. Zasięg oddzia-

ływań i penetracji rozciągał się od Hamburga i Berlina na zachodzie, do Kłajpe-

dy na wschodzie. Pracami ekspozytury kierowali kolejno oficerowie Karol Du-

bicz-Penther
15

 (w latach 1920–1926), Alfred Birkenmayer
16

 (1926–1928) i Jan 

Żychoń
17

 (1928–1930).  

                                                 
11 Zakon Młodoniemiecki (Jungdeutsche Orden), organizacja młodzieżowa powstała w 1920 r.  

W niektórych zakresach inspirowana ruchem skautowskim, jednak o dość wyraźnym, nacjonali-

stycznym profilu politycznym. Na początku dekady lat 30. liczebność dochodziła do 400 tys. 

członków. 
12 Centralne Archiwum Wojskowe (dalej: CAW), Oddział II Sztabu Głównego WP (Oddział II), 

sygn. I.303.4.3330, Opracowanie BIG o Krieger-Verein z 1929 r. 
13 L. Wyszczelski, Od demobilizacji do zamachu majowego. Wojsko Polskie w latach 1921–1926, 

Warszawa 2007, s. 9. 
14 Patrz: W. Skóra, Działalność gdańskiej…, passim. 
15 K. Dubicz (1892–1945) studiował w Krakowie i na Wydziale Filozofii i Wydziale Medycyny 

Uniwersytetu w Heidelbergu. Od września 1915 r. walczył w szeregach Legionów Polskich. Od 

listopada 1918 r. służył już w WP (Oddział IV NDWP). W 1919 r. został skierowany jako attaché 

wojskowy do polskiej placówki dyplomatycznej w Bernie. Jego przełożonym był wówczas szef 

Oddziału II, więc od tego czasu datuje się jego współpraca z wywiadem. W październiku odwoła-

no go z placówki i skierowano do prac w Biurze Wywiadowczym Oddziału II NDWP. Pod koniec 

lutego 1920 r. kpt. Kierzkowski wydał 28-letniemu Dubiczowi plecenie udania się do Gdańska. 

Awansowano go na mjr. w 1924 r. Kierował gdańską placówką do jesieni 1926 r. Dwa lata później 

zatrudniono go w MSZ. Ściśle związany z obozem legionowym, był członkiem tajnej organizacji 

pod nazwą „Zakon Nieznanego Żołnierza”, założonej po 1926 r. przez osoby bliskie marszałkowi 

Piłsudskiemu. Temu, oraz nieprzeciętnym zdolnościom, zawdzięczał Dubicz szybką karierę  

w MSZ. W latach 1928–1929 był sekretarzem polskiego poselstwa w Teheranie. Następnie niemal 

przez 3 lata pracował w warszawskiej centrali MSZ, będąc radcą w Departamencie Politycznym. 

W listopadzie 1932 r. skierowano go do poselstwa polskiego w Ankarze. Poza wypełnianiem 

obowiązków dyplomaty prowadził wówczas placówkę wywiadowczą o kryptonimie „Anitra”.  

W lutym 1937 r. objął kierownictwo poselstwa w Lizbonie. Pełnił tę funkcję do 1943 r. 
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Szczególnie żywą działalność prowadził w latach 1920–1922 rtm. Dubicz. 

Wśród jego informatorów znaleźli się członkowie parlamentu gdańskiego; zy-

skał też poważny wpływ na treści publikowane w prasie WMG (nie tylko pol-

skojęzycznej). Zapewne poczucie dużych możliwości w zdobywaniu informacji 

było katalizatorem śmiałych zamierzeń tego oficera. Poruszał się on po Gdańsku 

ze swobodą, jakiej nie mieli jego następcy. 

W latach 1920–1921 zespół pracowników wywiadu polskiego w Gdańsku 

nosił nazwę Biuro Wywiadowcze w Gdańsku (dalej: BWG). W apogeum kontr-

ofensywy bolszewickiej, gdy w sierpniu 1920 r. ACz zbliżała się do Warszawy, 

szef BWG dał się poznać jako zwolennik radykalnych rozwiązań. Sytuacja rze-

czywiście to uzasadniała. Niemcy i Czechosłowacja nie zezwalały na transporty 

wojskowe do Polski. Najkrótsza droga od zachodnich sojuszników wiodła przez 

Gdańsk, gdzie trwał strajk robotników portowych odmawiających rozładunku 

statków z bronią i amunicją dla walczącej Polski. Jeszcze 8 lipca Dubicz infor-

mował telegraficznie zaniepokojoną centralę Oddziału II, że strajk w porcie jest 

„niegroźny”. Jednak w następnych dniach sytuacja pogarszała się z godziny na 

godzinę. Statek „Tryton” (wcześniej pływający pod nazwą „Gotthilf Hagen”) 

musiano rozładować przy pomocy oddziałów francuskich i angielskich, przy 

czym ładunek umieszczono w barkach załadowanych w Tczewie
18

. Samolot 

transportowany z Pucka na front przez Gdańsk, został tam zniszczony. Wreszcie 

w sierpniu podjęto prace nad ogłoszeniem przez Senat WMG rezolucji o neu-

tralności Wolnego Miasta w wojnie polsko-bolszewickiej. W tej sytuacji Dubicz 

napisał dla Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego (dalej: NDWP) nie tyle 

raport, co rodzaj memorandum. Po krótkiej analizie wrogiej postawy gdańszczan 

zaproponował, aby płk Filip Lubicz-Kochański przejął „cichą inicjatywę”  

                                                                                                                         
16 A. Birkenmayer (1892–1977). Z zawodu był nauczycielem gimnazjalnym. Na dokumentach 

poufnych podpisywał się jako „Nörding”. Ten najkrócej kierujący BIG oficer przeszedł drogę 

typową dla osób bliskich marszałkowi Piłsudskiemu. Już przed I wojną światową był zaangażo-

wany w działalność Związku Walki Czynnej. W okresie działań zbrojnych walczył w 1. Brygadzie 

Legionów, był też komendantem Podkarpackiego Okręgu POW. Podobnie jak wielu oficerów 

ekspozytury gdańskiej, pierwsze kroki w wywiadzie stawiał na południu kraju, zaś doświadczenie 

zdobywał podczas zmagań z Niemcami na Górnym Śląsku. W 1921 r. został zastępcą szefa Eks-

pozytury Oddziału II NDWP w Krakowie i pomimo młodego wieku był wysoko cenionym specja-

listą od spraw czeskich, słowackich i węgierskich. Tego samego roku por. Birkenmayer został 

kierownikiem Ekspozytury nr 4 Oddziału II w Krakowie. Nie pozostał długo na tym stanowisku. 

Pod koniec 1922 r. opuścił Śląsk i został eksponentem Oddziału II na prestiżowej placówce  

w Berlinie. Wówczas nawiązał bliską współpracę z ekspozyturą gdańską i poznał specyfikę pół-

nocno-wschodnich obszarów Niemiec. Od 1925 r. pracował w BIG, by wkrótce objąć ster tej 

placówki. W latach trzydziestych był dziennikarzem i politykiem. 
17 Życie i dokonania mjr. Żychonia, jednego z wybitniejszych oficerów wywiadu polskiego, były 

przedmiotem kilku opracowań: W. Jastrzębski, Major Żychoń i bydgoska ekspozytura wywiadu, 

Bydgoszcz 1994; A. Suchcitz, Major Jan Żychoń – oficer wywiadu, „Teki Historyczne” 1988 

– 1989, t.19; J. Bochaczek-Trąbska, W tajnej służbie. Z działalności majora Jana Henryka Życho-

nia, Częstochowa 2011. 
18 H. Stępniak, Polska i Wolne Miasto Gdańsk (1920–1939). Stosunki polityczne, Gdańsk 2004,  

s. 55–56. 
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w sprawach Wolnego Miasta w ramach Prezydium Rady Ministrów. W sprawie 

Gdańska zaproponował wprowadzenie uzbrojonych oddziałów WP do portu, 

które zajmą się wyładunkiem przybywających statków, albo wyładunek w Puc-

ku i potem transport koleją przez Gdańsk, również w eskorcie wojskowej. Suge-

rował działania natychmiastowe, energiczne i „nie cofające się przed niczym”, 

połączone z dyplomatyczno-medialnym przekonywaniem rządów państw byłej 

Ententy, że są one konieczne. W zakończeniu pisma z 16 sierpnia, gdy rozpoczę-

to atak oskrzydlający znad Wieprza – czytamy:  
 

Gdyby projekt Naczelnego Dowództwa, aby sprowadzić uzbrojonych żołnierzy 

polskich dla wyładowywania transportu, trafił na zdecydowany opór Ententy  

i gdybyśmy byli zmuszeni ładować amunicję w Pucku, rezygnując na razie z na-

szych praw, to wyrażam przekonanie, że każdy transport prowadzony przez tery-

torium Wolnego Miasta Gdańska narażony byłby na wysadzenie w powietrze lub 

wykolejenie. W najlepszym wypadku grozi strajk robotników kolejowych. Zazna-

czam, że najbliższy statek z amunicją przybędzie do Gdańska za 3–4 dni19.  
 

Nie udało się potwierdzić, że pismo to wysłano do Warszawy. Pewnym 

jest, że władze polskie nie zastosowały tak radykalnych rozwiązań. Sytuacja  

w Gdańsku wkrótce się unormowała, choć 20 sierpnia na posiedzeniu konstytu-

anty gdańskiej uchwalono rezolucję o zachowaniu przez WMG neutralności  

w wojnie polsko-bolszewickiej. Polskie władze uznały to za akt wrogi, przyjęty 

przez zgromadzenie niemające odpowiednich kompetencji. Najistotniejsza była 

jednak praktyczna kwestia uzbrojenia. W rozładunku statków zawijających do 

Gdańska uczestniczyli żołnierze Ententy, a robotnicy widząc bezskuteczność 

swej akcji wrócili do pracy. Radykalizm pozostał jednak cechą rozwiązań pro-

ponowanych przez Dubicza. 

Wkrótce po zakończeniu walk na froncie polsko-bolszewickim Dubicz 

powrócił do planów obsadzenia Wolnego Miasta przez oddziały WP. Były one 

utajnione i układane w tle oficjalnych starań dyplomacji polskiej o przyznanie 

Rzeczypospolitej mandatu obrony Gdańska z ramienia LN
20

. Według szefa 

BWG należało się liczyć z oporem. Gdańsk, formalnie pozbawiony własnych sił 

zbrojnych, w rzeczywistości miał pewien potencjał. Jego wykrycie i neutraliza-

cja poprzez nagłośnienie na forum LN nie było łatwe. Od opuszczenia Gdańska 

przez oddziały armii niemieckiej na początku 1920 r. w mieście de facto domi-

nowały formacje zbrojne, w których skład wchodzili Niemcy. Na początku lat 

20. oficerowie Wydziału Wojskowego Komisariatu Generalnego Rzeczypospoli-

tej Polskiej w Gdańsku (dalej: KGRPG) stwierdzali, że:  
 

terytorium gdańskie, posiadając ludność jak dotychczas nam politycznie bez-

względnie wrogą, ma jeszcze pośród tej ludności do 30 000 ludzi ćwiczących się 

w rzemiośle wojennym. Dlatego też zakaz (w stosunku do Gdańska) Rady Ligi 

Narodów z dnia 22 kwietnia 1921 roku jest dla nas bardzo ważnym i cennym 

                                                 
19 APG, Komisarz Generalny RPG, sygn. 1395, Pismo Dubicza do Oddziału II NDWP z 16 VIII 

1920 r. 
20 Oficjalne starania Polski w tym zakresie zostały opisane: S. Mikos, Wolne..., s. 102–115. 
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środkiem pacyfikacji ludności gdańskiej (zakaz wyrobu, przechowywania i prze-

wozu broni oraz amunicji)21. 
 

Najważniejsze wydarzenia pierwszego etapu batalii o Gdańsk rozegrały się 

w listopadzie 1920 r. Było to miesiąc po „buncie” oddziałów gen. Żeligowskiego, 

który umożliwił Polsce przejęcie Wileńszczyzny. Atmosfera w Lidze Narodów 

wokół Polski pogorszyła się wyraźnie, ale Zachód zachował się w praktyce bier-

nie, akceptując skutki tej akcji
22

. W dalszym ciągu w odległej Rijece (właściwie 

Fiume), nad Morzem Adriatyckim, stacjonowały „zbuntowane” oddziały włoskie 

pod dowództwem żołnierza-poety Gabriele d’Annunzio. Zajęły one miasto przy-

znane Królestwu SHS przez państwa Ententy, nie zważając na stacjonujące tam 

wojska koalicyjne. Były to przykłady dowodzące, że pomimo retoryki powersal-

skiej, wskazującej na rokowania i zasadę etniczności przy wyznaczaniu granic, 

kluczową rolę nadal odgrywa siła oraz gotowość jej użycia. 

Podpisana w Paryżu 9 listopada 1920 r. konwencja polsko-gdańska okre-

śliła ramy uprawnień Rzeczypospolitej w Wolnym Mieście. Obejmowały one 

głównie reprezentację zagraniczną, korzystanie z portu i włączenie do polskiego 

obszaru celnego. Zagadnień militarnych nie rozstrzygnięto. W traktacie wersal-

skim Polsce nie zagwarantowano żadnych uprawnień wojskowych w Gdańsku. 

Dopiero rezolucja Rady LN w z 17 listopada 1920 r. stwierdzała, że na obszarze 

Wolego Miasta nie można zakładać baz wojsk lądowych i morskich, nie wolno 

wznosić fortyfikacji i produkować uzbrojenia. Odpowiednie zapisy znalazły się 

w Konstytucji WMG (art. 5). Dzień później koalicyjna Konferencja Ambasado-

rów rozstrzygnęła, że niemal cały sprzęt wojskowy Niemiec na terenie WMG 

ma być przekazany Polsce. Niewielkie ilości miała otrzymać policja gdańska. 

Uchwała ta jednak nie była w pełni wykonywana.  

Niekorzystny obrót spraw skłonił władze polskie do podjęcia przygoto-

wań. Zapewne zamierzano postawić świat przed faktami. Szef Biura Wywia-

dowczego NDWP kpt. Kazimierz Kierzkowski zawiadomił 21 listopada Dubi-

cza, że Ministerstwo Spraw Wojskowych (dalej: MSWojsk.) wydało mu rozkaz 

przygotować plan zajęcia Gdańska. Zamierzano tego dokonać siłą Brygady Sy-

beryjskiej (kontynuacji 5. Dywizji Syberyjskiej), której dowództwo planowano 

powierzyć płk. Kazimierzowi Ładosiowi
23

. Szef BWG miał być głównym kon-

sultantem na miejscu, gdyż najlepiej znał realia Wolnego Miasta. Przede 

wszystkim zwrócił on uwagę na dobór jednostek. Potwierdził, że brygada  

(3–6 tys. żołnierzy) wystarczy, jednak kategorycznie odrzucił oddziały „sybery-

skie” (jako „zbieraninę”): „tu musi przyjść żołnierz kadrowy, najlepiej ze szkoły 

legionowej lub wehrmachtowej”. Szczególnie starannie należy wyselekcjonować 

                                                 
21 APG, Komisarz Generalny RPG, sygn. 1636, Elaborat „Zagadnienie wojskowe Rzeczypospoli-

tej Polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku” (brak daty). 
22 Warto też przypomnieć, że zajęcie Wilna miało negatywne skutki dla pozycji Polski w Gdańsku, 

gdyż zbiegło się w czasie z obradami Konferencji Ambasadorów nad konstytucją Wolnego Miasta. 
23 Płk Ładoś był wówczas dowódcą 16. Dywizji Piechoty. Wybrano go zapewne z powodu spraw-

dzonych nad Wieprzem kwalifikacji dowódczych i biegłej znajomości języka niemieckiego. Wy-

kształcenie wojskowe odebrał w Terezjańskiej Akademii Wojskowej w Wiener Neustadt.  
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korpus oficerski, aby składał się z osób rozważnych i stonowanych. Dowodził, 

że w pierwszym okresie żołnierze będą narażeni na wiele prowokacji, których 

skutki będą komentowane przez prasę całego świata. Siły niemieckie w Gdańsku 

ocenił na 3–4 tys. policji i ochotniczych milicji. Zaproponował też, aby przenieść 

do Gdańska ostatnią klasę szkoły podchorążych, która by się okresowo zmieniała  

i byłaby używana do wszystkich wystąpień w Gdańsku. Dalszy ciąg zamierzeń 

Kierzkowski konsultował z gen. Zygmuntem Zielińskim (dowódcą Okręgu Gen. 

Pomorze). Oficerowie wywiadu nie tylko przygotowywali plany. Szef BWG przy-

jął je z wyraźnym entuzjazmem, ponieważ sytuację w Gdańsku uważał za dojrzałą 

do rozwiązań siłowych. Jedną z konsultacji telegraficznych z Kierzkowskim Du-

bicz zakończył słowami: „panie majorze, niech pan robi alarm ze swej strony, ja  

z mej strony szturmuję naczelne dowództwo w tej samej materii”
24

. 

Zamiarów z jesieni 1920 r. nie zrealizowano. Jednak jeszcze przez parę lat 

stanowiły one przedmiot zainteresowania i rozważań oficerów wywiadu prze-

bywających w Wolnym Mieście. Na podstawie doniesień Dubicza w Oddziale II 

NDWP napisano memoriał w sprawie konieczności utworzenia w Gdańsku pol-

skiej bazy morskiej, lotniska w Oliwie i utrzymywania tam niewielkiego oddzia-

łu zbrojnego. Gdyby okoliczności były sprzyjające planowano włączyć WMG 

do systemu wojskowego RP, jako jeden z okręgów, gdzie stacjonowałyby dwa 

pułki piechoty. Memoriał w lutym 1921 r. wręczono Szymonowi Askenazemu, 

reprezentantowi polskiemu przy Lidze Narodów, jako punkt widzenia władz 

wojskowych. Oczekiwania MSWojsk. nie zostały spełnione. Rada LN – jak już 

wspomniano – 22 czerwca uchwaliła rezolucję o powierzeniu Polsce mandatu 

obrony lądowej Wolnego Miasta, okraszając ją wieloma szczegółowymi zastrze-

żeniami
25

. Chociaż był to dokument ramowy, stanowił poważny punkt zaczepie-

nia dla dalszych prac; również wywiadowczych.  

Nauczone biegiem wydarzeń władze polskie nie ustawały w wysiłkach, 

aby w Gdańsku mieć choć szczątkowe siły zbrojne. Początkowo bezskutecznie. 

Rokowania w tym zakresie zostały przerwane w 1921 r., gdy Anglicy zdecydo-

wanie sprzeciwili się inicjatywie
26

. Pod względem militarnym w Wolnym Mie-

ście istniała duża dysproporcja. Z jednej strony liczne formacje zdominowane 

przez Niemców, z drugiej zaś – kilkunastoosobowy Wydział Wojskowy 

KGRPG, którego rdzeń stanowili oficerowie wywiadu.  

Szansa na zmianę tej sytuacji zaistniała wraz z osłabieniem Niemiec  

i ofensywą polityczną Francji w 1923 r. Był to okres szczególnie ciężki w dzie-

                                                 
24 APG, Komisarz Generalny RPG, sygn. 1494, Rozmowa telegraficzna Dubicza i Kierzkowskiego 

z 21 XI 1920 r. 
25 S. Mikos, Wolne..., s. 105 i 108. 
26 Archiwum Akt Nowych, Delegacja RP przy Lidze Narodów, sygn. 285, Pismo Delegacji RP 

przy LN do Misji Wojskowej Polskiej w Paryżu z 20 VI 1921 r. W dokumencie tym czytamy:  

„Z wyjaśnień udzielonych mi przez płk. Clive, na podstawie odczytanego mi przezeń pisma War 

Office z 19 V, cały projekt upada. Władze wojenne angielskie nie życzą sobie dopuścić pod żad-

nym pozorem do przebywania wojsk polskich na terytorium gdańskim. Należy zatem przerwać na 

razie wszelką dalszą w tej materii dyskusję”. 
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jach Republiki Weimarskiej. W styczniu do Zagłębia Ruhry wkroczyły wojska 

francuskie i belgijskie. Wkrótce w niektórych krajach rozpoczęły się inspirowa-

ne z Moskwy wystąpienia komunistów, zaś w listopadzie w Monachium Adolf 

Hitler podjął pierwszą próbę przejęcia władzy. Kraj ogarnęła hiperinflacja poże-

rająca niejednokrotnie oszczędności całego życia, w Nadrenii uaktywniły się 

ruchy separatystyczne. Słabość Niemiec była wyraźna. Zbliżenie z izolowanym  

i słabym jeszcze ZSRR niewiele zmieniało. Skorzystała z tego Litwa zajmując 

Kłajpedę, której status przypominał w niektórych zakresach WMG. 

Po akcjach armii francuskiej i litewskiej stosunki polsko-gdańskie uległy 

zaostrzeniu. Władze Wolnego Miasta poważnie liczyły się z interwencją WP, 

mającą na celu rozwiązanie podobne do zastosowanego przez władze kowień-

skie. W poł. stycznia 1923 r. Senat WMG poprosił wysokiego komisarza LN 

Richarda Hakinga, by zrezygnował z planowanej podróży do Genewy i pozostał 

w Gdańsku. Obawiano się, że jego wyjazd zostanie wykorzystany przez stronę 

polską do agresji. W kwietniu odwiedzający Kartuzy prezydent Stanisław Woj-

ciechowski wygłosił przemówienie, w którym podkreślił brak woli współpracy 

władz Wolnego Miasta z Polską i podkopywanie powagi państwa polskiego. 

Zapowiedział też zakończenie tego etapu. Wkrótce w wypowiedzi prasowej 

komisarz gen. Leon Pluciński przestrzegł Senat WMG, że jeśli jego polityka nie 

ulegnie zasadniczej zmianie „rząd polski zmuszony będzie do natychmiast pod-

dać rewizji politykę wobec Gdańska”. W maju Sejm RP uchwalił rezolucję 

wzywającą rząd do ukrócenia polityki łamania praw Polski w Wolnym Mieście. 

Doszło do cyklu spotkań polityków polskich, gdańskich i z LN. Dyplomatycz-

nym ukoronowaniem tych zabiegów była „nota globalna” wystosowana 20 

czerwca przez MSZ do Rady LN, w której domagano się rewizji konwencji pa-

ryskiej i oparcia stosunków polsko-gdańskich na brzmieniu traktatu wersalskie-

go. W lipcu władze polskie wstrzymały dowóz żywności do Gdańska. Niemal 

równocześnie rozpoczęto rokowania przedstawicieli WMG i Polski nad szere-

giem spornych spraw. Zakończono je dwa miesiące później podpisaniem poro-

zumienia w Genewie
27

.  

W cieniu zabiegów dyplomatycznych na najwyższym szczeblu trwały 

przygotowania do działań na wypadek niepowodzenia rozmów. Prowadzili je 

zarówno Niemcy, mobilizując gdańskie organizacje paramilitarne, jak i Oddział 

II, wracając do koncepcji zbrojnego wkroczenia do Gdańska. W Warszawie 

prace koordynował kierownik dywersyjnej komórki centrali wywiadu polskiego, 

kpt. Tadeusz Puszczyński
28

. Stał on na czele Referatu A1 wchodzącego w skład 

Wydziału III Wywiadowczego Oddziału II. W zwykłych okolicznościach pra-

                                                 
27 H. Stępniak, Polska..., s. 81–83. 
28 Kapitan (później płk) Tadeusz Puszczyński (1895–1939), ps. „Konrad Wawelberg”, jeden  

z głównych organizatorów polskich działań dywersyjnych podczas powstań śląskich. Później 

organizator przygotowań dywersyjnych na kierunku niemieckim. W omawianym okresie jego 

zastępcą był por. Edmund Charaszkiewicz, główny animator prac dywersyjnych Oddziału II  

w latach 30. Patrz: E. Długajczyk, Grupy Z i N. Polskie przygotowania dywersji wojskowej  

w Niemczech w latach 1921–1925, Opole 1997, s. 15. 
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cownicy wywiadu ofensywnego nie współpracowali bliżej z pionem dywersyj-

nym, realizującym inne zadania i dysponującym odrębną agenturą. Dopiero  

w obliczu działań czynnych dochodziło do wymiany informacji. Tak było  

i w Gdańsku. 

Rzesza pogrążała się w chaosie, obserwowanym w Warszawie z nadzieją. 

Polityka biernego oporu stosowana przez Niemców w Zagłębiu Ruhry doprowa-

dziła latem 1923 r. do hiperinflacji. Ruchy separatystyczne zyskiwały na popu-

larności. Obiecująco brzmiała zasada sformułowana przez Carla von Clausewit-

za, że państwo federacyjne „stanowi w czasie wojny bardzo spróchniały trzon; 

nie ma tam jedności, energii, rozsądnego wyboru wodzów, autorytetu i odpo-

wiedzialności”
29

. Władze WMG traciły oparcie we władzach berlińskich, zaję-

tych własnymi problemami. W tej sytuacji, 9 sierpnia do Gdańska przyjechał 

kpt. Puszczyński. Przywiózł zadania zlecone przez Ścisłą Radę Wojenną, podle-

gającą wówczas Sztabowi Generalnemu
30

. Wolne Miasto było wówczas ogarnię-

te strajkiem generalnym. Policja została postawiona w stan ostrego pogotowia. 

Zakazano sprzedaży alkoholu, większość sklepów spożywczych była zamknięta. 

Trwały pośpieszne zabiegi nad wprowadzeniem odrębnej waluty gdańskiej,  

a blok rządowy w parlamencie gdańskim (Volkstag) chwiał się na krawędzi roz-

padu. Puszczyński wraz z Dubiczem przydzielili zadania personelowi ekspozy-

tury. Wszystkich ośmiu oficerów i podoficerów wysłano w teren w celu zbiera-

nia informacji niezbędnych do wkroczenia oddziałów polskich. Poruszali się 

pieszo, bo samochód komisariatu był zepsuty, a tramwaje unieruchomione straj-

kiem. Plonem obejścia 257 km – jak obliczył Dubicz – były szkice i raporty 

opisujące stan Wolnego Miasta
31

. 

Jednocześnie dziennikarze „Gazety Gdańskiej” publikowali teksty – trudno 

osądzić, inspirowane przez wywiad, czy nie – o imponderabiliach możliwej batalii 

o Gdańsk. W numerze z 8 lipca ukazał się artykuł „Oficer niemiecki dowodzi, że 

Polska może walczyć na dwa fronty”, w którym przytoczono opinie „byłego ofice-

ra sztabu generalnego dawnej armii niemieckiej”. Stwierdzić on miał, że:  
 

współdziałanie Niemiec z Rosją jest wykluczone, a wojna z Polską nie miałaby 

żadnych widoków powodzenia, albowiem Polska jest dzisiaj dość silna, aby wal-

czyć na dwa fronty i odeprzeć równoczesny napad ze wschodu i zachodu. Z tego 

powodu mrzonki nacjonalistów, upatrujących zbawienie dla Niemiec we współ-

działaniu z Rosją należy potępić i rząd Rzeszy nie powinien dać się sprowadzić  

z drogi biernego oporu.  
 

Konkretniejsze przesłanie zawierał artykuł „Na tle rokowań genewskich. 

Sposoby na krnąbrny Gdańsk”, w którym skomentowano spory polsko-gdańskie 

toczone na forum LN. Znajdujemy tam znaczące stwierdzenia, jakby przygoto-

wane pod wydarzenia planowane przez Oddział II:  

                                                 
29 C. Clausewitz, O wojnie, Warszawa 1958, s. 291. 
30 Był to organ doradczy ministra spraw wojskowych w zakresie pogotowia bojowego WP. 
31 APG, Komisarz Generalny RPG, sygn. 1240, Protokół Dubicza z wykonania prac powierzonych 

przez Ścisłą Radę z 12 VIII 1923 r. 
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Ostatni szereg tygodni przyniósł nam nowe jaskrawe niespodzianki i ujawnił do-

tąd w wielkiej tajemnicy prowadzoną robotę, skrytobójczych knowań i zama-

chów, ujawnił cały splot prowadzonych przeciw Polsce intryg i przygotowań 

zbrojnych, zainicjowanych swego czasu przez Heimatbund gdański, rozbudowa-

nych przez różne Offizierbundy [związki oficerów – W.S.], Schutz- i Trutzbun-

dy32 i Vereiny [związki] »narodowo usposobionych« żołnierzy oraz Kriegerverei-

ny33, jak również przez istniejące także w Gdańsku organizacje OC i OH, której to 

organizacji przywódca i kierownik Heinz (Hauenstein) rok temu bawił tu wspól-

nie z z Schlageterem34 na kilkumiesięcznych występach... Przygotowania, podjęte 

od samego początku istnienia w. miasta Gdańska, wydają dziś już swe owoce i ca-

ły teren gdański można uważać za wielką twierdzę, w której zbiegają się nici Ber-

lina i Królewca i w której czynią się pospieszne przygotowania do militarnych 

awantur wobec Polski. A w przygotowaniach tych nie uczestniczą Gdańszczanie 

sami... Rząd polski, jak to wynika z enuncjacji p. ministra Plucińskiego w Gene-

wie – obojętnym okiem na to wszystko, co się dzieje w Gdańsku nie patrzy... Ma-

łe i drobne szykany, małe drobne zarządzenia odwetowe na poskromienie buty 

hakaty gdańskiej jest już dziś zupełnie nieodpowiednie. Tu trzeba wielkich zarzą-

dzeń, potrzeba rozmachu, potrzeba potężnego czynu nie tylko Polski samej, ale 

również i państw zainteresowanych w tym, aby traktat wersalski został poszano-

wany. Skoro są wszelkie dowody po temu, że Gdańsk przygotowuje się łącznie ze 

swymi przyjaciółmi z Prus Wschodnich i Berlina do ofensywy, skoro szał nacjo-

nalizmu hakaty gdańskiej zaślepia ją do tego stopnia, że na jesień pragnie rozpo-

cząć nową wojnę rewanżu, skoro dzień w dzień słyszy się szczęk broni ostrzonej 

przeciw Polakom i zapowiadanej przez Jungsturmy i inne organizacje przewroto-

we, to Polska powinna poszukać jakichś innych sposobów wykurzenia z gniazda 

gdańskiego tych szerszeni hakatystycznych i zabezpieczenia się przed perfidną, 

skrytobójczą robotą nacjonalizmu niemieckiego. Jaki byłby to sposób najlepszy, 

wykazywać rządowi polskiemu nie będziemy [podkreślenie – W.S.]35.  
 

W istocie było to wołanie o zbrojne zajęcie WMG. W tym samym nume-

rze napominano Polaków w Gdańsku, aby „trzymali język za zębami”, gdy są  

w miejscach publicznych Wolnego Miasta. Wymowa tych artykułów miała zna-

czenie, gdyż „Gazeta Gdańska” była głównym dziennikiem opiniotwórczym dla 

Polaków w WMG. 

Ku rozczarowaniu wojskowych do realizacji zamiarów nie doszło. Po 

podpisaniu wrześniowego porozumienia stosunki polsko-gdańskie ustabilizowa-

ły się. Dubicz uznał, że Polska zmarnowała szansę na korzystne rozwiązania  

                                                 
32 Zapewne chodziło o Deutschvölkischer Schutz und Trutzbund. 
33 Krieger-Verein, ogólne określenie typu organizacji kombatanckich działających w państwach 

niemieckich od końca XVIII w. Początkowo kombatanci skupiali się w celu pielęgnowania wspo-

mnień, utrzymania koleżeńskich kontaktów czy świadczenia wzajemnej pomocy. Od zjednoczenia 

Niemiec w XIX w. organizacje miały coraz wyraźniejsze oblicze polityczne, związane z aktualną 

polityką państwa. W badanym okresie naczelną władzą organizacji kombatanckich był Kyffhäu-

serbund, skupiający około 30 tys. grup Krieger-Verein. Zasadniczo działały 3 rodzaje związków: 

skupiające byłych żołnierzy zamieszkałych w danej miejscowości, byłych żołnierzy określonego 

rodzaju broni (np. kawalerzyści) i byłych żołnierzy danej jednostki (tzw. Ehemalige). 
34 Zapewne Albert Leo Schlageter (1894–1923), oficer armii niemieckiej, który po wojnie został 

jednym z głównych bojowników (bojówkarzy) nacjonalistycznych. Walczył na Śląsku i w Zagłę-

biu Ruhry. 
35 „Gazeta Gdańska” 1923, nr 151. 
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w Wolnym Mieście. Zachowana dokumentacja wskazuje na poważne rozdwoje-

nie między władzami cywilnymi a Oddziałem II w tym zakresie. W listopadzie 

1923 r. Dubicz otrzymał ustne polecenie od szefa Oddziału II, by przygotować 

poufny memoriał o sytuacji w Gdańsku. Miał też zawierać propozycje wyjścia 

„z martwego punktu polityki polskiej w stosunku do Wolnego Miasta Gdańska”. 

Szef ekspozytury nie ograniczył się do napisania stosownego opracowania. Roz-

począł również dyskretne działania wśród urzędników Komisariatu Generalne-

go, by z jednej strony sprawdzić gotowość do radykalnych rozwiązań, zaś  

z drugiej – aby do takowych przekonać. Dowodzi to, że działania ekspozytury 

Gdańskiej wykraczały wówczas poza ramy placówki wywiadu ofensywnego. Jej 

szef nie chciał być jedynie wykonawcą i przejawiał ambicje polityczne, wkra-

czając w dziedzinę zastrzeżoną dla MSZ. W raporcie dla szefa Oddziału II 

stwierdził, że wysunięte przez niego propozycje w sprawie Gdańska są nie tylko 

„zupełnie realną bazą działania”, ale i rokował im powodzenie  
 

wobec wewnętrznej propagandy, jaką poufnie rozwinąłem w łonie komisariatu  

i wobec tego, że ustaliłem, że pan Morawski36 ze swej strony uznaje konieczność 

zmiany stosunku Polski do Gdańska i obecnie bawi w Warszawie, aby z mini-

strem spraw zewnętrznych umówić plan działania.  
 

W dalszej części sprawozdania czytamy: 
 

Stanowisko pana Morawskiego przypuszczalnie nie idzie tak daleko, jak stanowi-

sko moje; kierownik departamentu politycznego [KGRPG], kpt. rezerwy dr [Sta-

nisław] Łepkowski natomiast w zupełności podziela me zdanie [i] wywrze  

w decydującej chwili w Gdańsku odnośny wpływ, gdyby przyszło do realnego 

opracowania zarządzeń wykonawczych. Memoriał mój, jako poufny nie pokaza-

łem na miejscu nikomu, uzgodniłem tyko w szeregu rozmów z panem Łepkow-

skim poszczególne zagadnienia z dziedziny prawnej37. 
 

Opracowanie, a właściwie memoriał Dubicza o rozwiązaniu „pata gdań-

skiego” z jesieni 1923 r. może być uznany za jeden z ciekawszych dokumentów 

Ekspozytury nr 2 Oddziału II
38

. Na 15 stronach rotmistrz dokonał retrospektyw-

nej analizy stosunków w Gdańsku, scharakteryzował przyczyny niepowodzeń 

polskich i wskazał na możliwości zmiany tego stanu. Oczywiście z punktu wi-

dzenia oficera wywiadu, a nie polityka. Nie tylko więcej wiedział o sprawach 

poufnych Wolnego Miasta, ale i charakterologicznie był skłonny do gwałtow-

nych rozwiązań, właściwych wojskowym. Jego poglądy cechuje radykalizm  

i ostrość oceny. Zaczął od profetycznego stwierdzenia, że sytuacja w Gdańsku 

będzie się stopniowo pogarszać z punktu widzenia polskiej racji stanu. Odsunię-

cie Polaków i uzyskanie siedmiu mandatów przez NSDAP w jesiennych wybo-

rach do Volkstagu słusznie uznał za symbol nowego kierunku zmian na tamtej-

                                                 
36 Kajetan Morawski, dyplomata, w latach 1923–1924 zastępca komisarza generalnego RP  

w Gdańsku. Później oskarżany przez Niemców i bolszewików o prowadzenie i wspieranie działań 

wywiadu polskiego w WMG. 
37 APG, Komisarz Generalny RPG, sygn. 1240, Pismo Dubicza do szefa Oddziału II z 29 XI 1923 r. 
38 Patrz: W. Skóra, Działalność..., s. 290–298. 
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szej scenie politycznej (występowali oni jako Partia Niemiecko-Socjalna). Za 

początek klęsk uznał zapisy konwencji polsko-gdańskiej z 1920 r. Na ów błąd 

nałożyła się łagodna i nieprzemyślana polityka administracji polskiej, „skrajnie 

ugodowa” wobec Senatu WMG. Dubicz wyraził żal, że Warszawa nie wykorzy-

stała lat 1920–1922, gdy „naturalnymi sprzymierzeńcami Polaków wchodzących 

do Gdańska” byliby robotnicy niemieccy walczący z kapitalistami. Nie wyko-

rzystano też gotowości komunistów gdańskich do wszczynania awantur destabi-

lizujących władze WMG i faktu, że przez Polskę przechodzi większa część 

żywności niezbędnej miastu. Potencjał Polonii gdańskiej ocenił negatywnie. 

Stwierdził, że w grupie tej „nie ma zupełnie inteligencji i patriotów za wyjąt-

kiem kilku osób zupełnie niezdolnych do jakiejkolwiek roboty społecznej”. Ro-

botników polskich ocenił jako „narodowo płynnych”. Przyczynę postrzegał  

w „humanitaryzmie kapitału niemieckiego”, oferującego pracobiorcom wysokie 

emerytury, kasy chorych, szkoły, domy starców i wiele podobnych udogodnień, 

których Polska, jako biedniejszy kraj, zapewnić nie mogła. Dlatego perspektywa 

przyłączenia Gdańska do Rzeczypospolitej mogła nie wzbudzać entuzjazmu 

wśród robotników narodowości polskiej. 

Mimo tych uwarunkowań Dubicz uważał za kompromitujące, że jedno 

miasto szantażuje i kpi sobie z dużego europejskiego państwa. Owe kpiny mogły 

przerodzić się w poważne niebezpieczeństwo, gdyby Polska toczyła wojnę  

z ZSRR lub Niemcami. Wówczas blokada portu i dywersja na tyłach mogły 

zagrozić oddziałom polskim. W uzasadnieniu czytamy:  
 

Przy dzisiejszych stosunkach i dalszej polskiej penetracji pokojowej twierdzę ka-

tegorycznie, że przez Gdańsk w krytycznej chwili nie przejedzie ani jeden ładu-

nek, i nie dosyć na tym, ludność Gdańska, a szczególnie młodzież, szczuta prze-

ciw wszystkiemu co Polskie od kolebki spontanicznie wysadzi każdy pociąg, któ-

ryby przepchnęli czy to siłą czy autorytetem Alianci. Pod względem wojskowym 

stan w Gdańsku jest beznadziejny i wymaga decyzji. Przytoczę dowody na to, że 

Gdańsk posiada 10 000 wyszkolonych podoficerów i co roku doszkala wojskowo 

kilka tysięcy chłopców szkół średnich i wyższych. W Gdańsku bezkarnie egzystu-

je dawno zlikwidowana w Niemczech Einwohnerwehr, z całym Sztabem organi-

zacyjnym. Ma ona członków nie tylko w mieście, ale nawet po wsiach, włącznie 

do najmniejszych wiosek, gdzie skupia wszystkich byłych oficerów żołnierzy  

i oficerów w grupy bojowe, które do niedawna były uzbrojone, a których broń 

dziś przechowywana jest w depot Sicherheitspolizei. Ze słuchaczy Politechniki 

uformowana jest nie tylko Technische Nothilfe przeznaczone w pierwszej linii do 

uruchamiania maszyn najniezbędniejszych przy strajku generalnym, w drugiej li-

nii przedstawia doskonały oddział pionierski (czy saperski), ale istnieje jeszcze 

tak zwana Reserve der Polizei złożona przeważnie ze studentów. Jest to rezerwa, 

która daje policji w chwili jej zmobilizowania oficerów wyszkolonych taktycznie 

i szkolonych w użyciu broni maszynowej.  
 

Wszystkie przygotowania militarne gdańszczan ekspozytura mogła do-

wieść stosownymi dokumentami
39

. 

                                                 
39 APG, Komisarz Generalny RPG, sygn. 1240, Memoriał Dubicza w sprawie Gdańska dla szefa 

Oddziału II z 29 XI 1923 r. 
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Dalej Dubicz podkreślał w swoim memoriale, że za pieniądze tracone 

przez gospodarkę polską w „gdańskiej dziurze celnej”, na sowicie opłacanej 

administracji rządu polskiego i w kasynie gry można by w ciągu kilku lat zbu-

dować własny port. Aby zmienić sytuację dostrzegał dwie możliwości: penetra-

cję pokojową oraz „zlikwidowanie sprawy” drogą ultimatum i represji. Nie była 

to koncepcja oryginalna, podobnie myśleli urzędnicy cywilni Komisariatu. Róż-

nica leżała w nacisku Dubicza na rozwiązanie siłowe i konkretnym planie, jak je 

poprowadzić. Kontynuację pokojowej polityki uznał za „stratę czasu i pienię-

dzy”. Sugerował wykorzystanie kilku pretekstów do wszczęcia akcji. Niemcy 

wprowadzili wówczas do Volkstagu 21 urlopowanych urzędników pruskich, 

którzy zapewne mieli nadal obywatelstwo niemieckie; siedmiu posłów było 

członkami zdelegalizowanej wówczas w Rzeszy (po puczu monachijskim) partii 

nazistowskiej; do udziału w wyborach dopuszczono optantów, choć Senat WMG 

nakazał skreślenie ich z list wyborczych; wspierano organizacje paramilitarne  

i przechowywano dla nich broń. Dubicz proponował wprowadzenie blokady 

gospodarczej i bojkotu politycznego. Prognozował, że wywołany tym kryzys  
 

musi obalić Senat albo drogą wzmocnienia się opozycji, albo drogą zamachu sta-

nu i uprzytomni najszerszym warstwom ludności gdańskiej jej zależność ekono-

miczną od Polski i zmieni jej orientację polityczną bałamuconą dziś przez Deu-

tsch Soziale i Nationale [Deutschnationale Volkspartei – Partia Niemiecko 

-Narodowa].  
 

Aby władze WMG ostatecznie zmusić do uległości sugerował szefowi 

Oddziału II Sztabu Generalnego realizację dziewięciu punktów: 
  

1. opuszczenie Gdańska przez generalnego komisarza, przy pozostawieniu jedynie char-

gé d’affaires o ściśle określonych pełnomocnictwach, natury wyłącznie formalnej;  

2. odwołanie polskich członków Rady Portów i odmowa partycypowania w pokrywaniu 

niedoborów tej instytucji; 

3. cofnięcie wszelkich zamówień rządu polskiego w instytucjach przemysłowych gdań-

skich (np. w stoczni);  

4. skierowanie emigracji i reemigracji polskiej do innych portów;  

5. przywrócenie granicy celnej pomiędzy Polską a Gdańskiem, pod pozorem ponownej 

kontroli wynikającej z braku zaufania do urzędów celnych WMG;  

6. wprowadzenie obostrzeń paszportowych i walutowych na granicy gdańskiej oraz roz-

ciągnięcie polskich rozporządzeń dewizowych także na towary żywnościowe wwożo-

ne do Gdańska; 

7. wprowadzenie zarządzeń taryfowych i w ruchu pociągów zmierzających do utrudnie-

nia ruchu towarowego i osobowego miedzy Polską a Gdańskiem;  

8. wprowadzenie zarządzeń administracyjnych w powiatach nadgranicznych (sanitar-

nych, weterynaryjnych i gospodarczych) utrudniających do maksimum aprowizację 

Wolnego Miasta i ruchu granicznego;  

9. deprecjonowanie portu gdańskiego w propagandzie prasowej i środkami Oddziału II 

(poprzez Referat A.l.)40. 
 

Programu tego jednak nie zrealizowano. Być może obawiano się oskarże-

nia Polski o zachłanność i awanturnictwo, skoro cierpliwość opinii publicznej 

                                                 
40 Tamże. 
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została nadwyrężona sprawami wschodnimi (Wileńszczyzna i Małopolska 

Wschodnia)? Natomiast przewidywania Dubicza spełniły się w dużej mierze. 

Wysoki komisarz LN Merlyn Sarley Mac Donell, 7 listopada 1924 r. podjął 

decyzję, w której padło stwierdzenie, iż  
 

Wolne Miasto Gdańsk jest państwem w sensie międzynarodowym i ma prawo 

domagać się, aby używano wyrażeń podkreślających ten charakter41.  
 

Stwierdzenie to zanegowano, ale atmosfera wokół Gdańska zmieniła się 

tak, że szefowi ekspozytury nie pozostało nic innego, jak nadal być głównym 

informatorem szefa Oddziału II w Wolnym Mieście, działającym niezależnie od 

prac KGRPG i na bieżąco zabezpieczać polskie transporty wojskowe zmierzają-

ce do Wolnego Miasta. Z owych quasi-politycznych zadań zwolniły Dubicza 

dopiero wydarzenia krajowe. Po zamachu majowym Piłsudski uzyskał niemal 

pełny wpływ na politykę zagraniczną państwa. Również w zakresie Gdańska. 

Opinie wojskowych nie stały już w tak rażącym kontraście wobec prac MSZ, 

lecz – co ciekawe – nie doszło do radykalizacji polityki polskiej wobec Wolnego 

Miasta. Być może, jak często bywa, pełna odpowiedzialność za bieg spraw 

wpłynęła na stonowanie zamierzeń. W kolejnej dekadzie już tylko Niemcy będą 

się zastanawiać, jak włączyć Gdańsk do swego kraju. Koniunktura korzystna dla 

Rzeczypospolitej minęła bezpowrotnie. 

Jest możliwe, że władze wojskowe i polityczne Polski nigdy poważnie nie 

rozważały zajęcia WMG. Zdaje się za tym przemawiać wskazywana już w histo-

riografii dyslokacja jednostek WP na Pomorzu. Na obszarze Okręgu Korpusu nr 

VIII zdecydowana większość sił stacjonowała na południu. Waldemar Rezmer 

słusznie zauważył, że na północy jednostki były w nielicznych miastach: „Gdy-

ni, Wejherowie, Tczewie, Starogardzie, Gniewie i Chojnicach, a ich stan osobo-

wy i potencjał bojowy nie był większy od siły pułku kawalerii lub batalionu 

piechoty”
42

. Co prawda ówczesne możliwości przerzucenia wojsk koleją – a sieć 

połączeń pomorskich była gęsta – częściowo rekompensowała tę niedogodność, 

lecz w takiej akcji ważne było zaskoczenie. Trudno byłoby utrzymać w tajemni-

cy przerzucanie dużych jednostek na przykład z Grudziądza czy Torunia, a to  

z kolei dałoby czas gdańskim oddziałom paramilitarnym i policji do zorganizo-

wania obrony. Szybka i bezkrwawa akcja mogła być zaakceptowana przez opi-

nię publiczną; długie walki – zapewne nie.  

Jednym z największych sukcesów zespołu kierowanego przez Dubicza 

było międzynarodowe nagłośnienie militarnych przygotowań Niemców w Wol-

nym Mieście. Wydarzenia rozpoczęły się od kryzysu spowodowanego otwar-

ciem 5 stycznia 1925 r. Polskiego Urzędu Pocztowo-Telegraficznego Gdańsk nr 

3 (przy placu Heweliusza) i rozlokowaniem na obszarze portu 10 polskich 

skrzynek pocztowych. Każda skrzynka miała godło Drugiej Rzeczypospolitej  

                                                 
41 Cyt. za: H. Stępniak, Polska i Wolne..., s. 91. 
42 W. Rezmer, Wpływ czynników polityczno-społecznych i wojskowych na dyslokację sił zbrojnych 

na obszarze DOK VIII w latach 1920–1939 [w:] Drogi do niepodległości. Ziemie polskie w dobie 

odbudowy Państwa Polskiego, red. Z. Karpus i M. Wojciechowski, Toruń 2003, s. 121. 
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i napis „tylko na listy do Polski”. Niemcy bezcześcili polskie barwy obrzucając 

skrzynki fekaliami i przemalowując. Niektóre tytuły prasy polskiej nawoływały, 

aby „zrobić z Gdańskiem porządek” na podobieństwo Kłajpedy.  

Niemcy też nie próżnowali. Podjęto próbę zastraszenia wysokiego komi-

sarza LN Mac Donnella, zamachem przygotowywanym rzekomo przez Pogoto-

wie Patriotów Polskich. List z pogróżkami, po analizie w Oddziale II, okazał się 

prowokacją. Sam zainteresowany przesłał „wyrok” do KGRPG prosząc o wyja-

śnienie
43

. W zakresie poważniejszych działań Senat WMG zażądał od dowódz-

twa Schupo dostarczenia akt mobilizacji sił niemieckich w Gdańsku. Dwa dni 

później, 24 stycznia do Berlina wyjechał jako kurier por. Kurt Hauschulz
44

. Dro-

gę wybrał charakterystyczną: z Gdańska do Malborka samochodem, potem po-

ciągiem tranzytowym do stolicy Niemiec. W dwóch kopertach wiózł pocztę 

Senatu WMG. W pierwszej znajdowały się odpisy zarządzeń ewentualnej mobi-

lizacji i plany organizacyjne; w drugiej – zestawienia sprzętu bojowego prze-

chowywanego potajemnie w Gdańsku. Zwracano się też z prośbą o uzupełnienie 

stanu broni przez Reichswehrę. Dubicz zawartość kopert poznał jedynie z ogól-

nego opisu; szczegółów nie znał. Po pięciu dniach kurier wrócił do Gdańska  

z dwoma oficerami Reichswehry. Pierwszy, płk. von Vollard-Bockelberg
45

 słu-

żył w oddziałach artylerii w Szczecinie. Drugi, rtm. von Eisenhardt-Rothe  

(z Pasewalk) zamieszkał w pokoju oficera dyżurnego Schupo („des Hauptmanns 

vom Dienst”). Tam też w następnych dniach odbywały się narady z dowódcami 

policji gdańskiej. Dubicz poznał przebieg pierwszej narady z 29 stycznia. Ofice-

rowie z Rzeszy przekazali zgodę na dozbrojenie WMG z magazynów wschod-

niopruskiego okręgu wojskowego (Wehrkreis I). Podsumowano posiadany już 

poważniejszy sprzęt: 15 armat i 80 ciężkich karabinów maszynowych (dalej: 

ckm). Brak było miotaczy ognia, reflektorów i środków łączności. Reichswehra 

planowała przekazać dalszych 21 armat, 40 ckm, 32 lekkie karabiny maszyno-

we, miotacze min i telefony polowe. W przypadku rozpoczęcia mobilizacji przez 

Wisłę miano przerzucić 4 mosty pontonowe, Schöneberg-Letzkau (Ostaszewo-

Leszkowy), Rothebude-Käsemark (Kiezmark), Palschau-Stüblau (Palczewo-

Steblewo). Lokalizacji czwartego agent Dubicz – obecny na naradzie – nie za-

pamiętał
46

. Powodem działań Niemców była obawa, że WP szykuje się do zaję-

cia WMG. Konsulat generalny Rzeszy w Wolnym Mieście alarmował Berlin, że 

                                                 
43 Do biura wysokiego komisarza LN trafił list napisany rzekomo w Warszawie 16 stycznia 1925 

r. o treści: „Wyrok! Niniejszym zwracamy się do Pana, Panie Mac Donnell’zie z kategorycznym 

żądaniem i ostrzeżeniem, jeżeli Pan kursu politycznego zawsze wrogiego dla spraw Polski nie 

zmieni i nadal faworyzować będzie Gdańsk, organizacja nasza Organizacja Pogotowia Patriotów 

Polskich czuć się będzie zmuszoną wyrok śmierci na osobie Pańskiej wykonać”. Analiza pieczęci, 

czcionek i treści dokonana w Oddziale II jednoznacznie wykazała, że była to nieudolna prowoka-

cja; APG, Komisarz Generalny RPG, sygn. 1184, Pismo Oddziału II do Dubicza z 20 I 1925 r. 
44 Urodzony 2 października 1895 r., w policji gdańskiej od 1 grudnia 1923 r. 
45 Zapewne Alfred von Vollard-Bockelberg (1874–1945). 
46 Na tym etapie Dubicz polegał na ustnych relacjach agenta w szeregach Schupo. Po porozumie-

niu z ppłk. Bociańskim nie żądał dokumentów ani fotokopii, aby go nie zdemaskować. 
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„polska służba szpiegowska” preparuje dokumenty wskazujące na militarne 

przygotowania niemieckie, aby uzasadnić własne przygotowania do „puczu”
47

. 

Zapadła decyzja, by przeciwstawić się temu zbrojnie. Senat obawiał się, że Po-

lacy zachęceni powodzeniem w sprawie skrzynek pocztowych pójdą drogą fak-

tów dokonanych i samodzielnie utworzą uzbrojoną policję portową. Dla Niem-

ców oznaczałoby to casus belli w ramach Wolnego Miasta
48

.  

Narady w siedzibie Schupo trwały do 2 lutego i zaowocowały nowym 

planem mobilizacji sił w Gdańsku. Na bazie policji i Einwohnerwehr przewi-

dziano powołanie 5 pułków, wyposażonych w broń artylerię, kawalerię i środki 

łączności. Eisenhardt-Rothe zawiózł plan do siedziby Wehrkreis I w Królewcu, 

skąd po akceptacji wrócił 5 lutego. Senat WMG i berlińskie dowództwo sił lą-

dowych (Reichsheer) zaakceptowały schemat mobilizacji. Z Schupo zwolniono 

fikcyjnie trzech oficerów (Hoffmann, Christiani, Schröder), którzy zostali przy-

dzieleni do biur Senatu, by koordynować przygotowania w pionie cywilnym. 

Dubicz poprzez agentów zdobył odpisy większości ważnych dokumentów wy-

tworzonych wówczas przez Niemców. Był to materiał ogromnej wagi, również 

dla stosunków międzynarodowych Polski. Francja obrała wówczas kurs na zbli-

żenie z Rzeszą, prowadzący do traktatu w Locarno. Władze Polski mogły mieć 

nadzieję, że „sprawa Gdańska” zawróci Paryż z tej drogi. W porozumieniu Od-

działu II z MSZ zadecydowano, iż Dubicz pojedzie do Paryża, aby podczas spo-

tkań z dowódcami armii francuskiej przedstawić dowody na zbrojenia i zamiary 

niemieckie w Gdańsku, jeszcze przed spotkaniem ministrów spraw zagranicz-

nych obu krajów. Wyposażony w instrukcje szef ekspozytury rozpoczął wizytę 

we Francji 2 marca
49

. Trzy dni później został przyjęty przez francuskiego mini-

stra wojny, gen. Charlesa Nolleta. Były kierownik komisji rozbrojenia Niemiec 

nie był zdziwiony działaniami Reichswehry. Polecił sporządzić krótkie zesta-

wienie przygotowań, aby zreferować je premierowi Francji, Édouard Marie Her-

riot’owi. Tego dnia, 5 marca Dubicz przedstawił dokumenty marszałkowi Ferdi-

nandowi Fochowi. Ten poradził Polakom, aby utrzymywać w Tczewie – który 

uważał za kluczowy w przyszłych zmaganiach o Gdańsk – pułk na stopie bojo-

                                                 
47 Politische Archiv des Auswärtigen Amts w Berlinie, Abt. IV. Polen (Pol. 15), sygn. 83.162, 

Pismo Konsulatu Generalnego Niemiec w WMG do AA z 14 VII 1925 r. Czytamy tam: „Aus dem 

Geständnis des Verhafteten ging hervor, dass der polnische Spionagedienst planmäßig mit derar-

tigen Fälschungen arbeitet, um Danzig politisch zu schaden. Bei der zwischen Polen und Danzig 

bestehenden Spannung hat die Aufdeckung dieses Falles in der gesamten deutsch-danziger Presse 

starkes Aufsehen erregt. Auf die Bevölkerung beschäftigt sich naturgemäß lebhaft mit diesen pol-

nischen Machenschaften, zumal die Gemüter erneut durch Gerüchte über polnische Putschabsich-

ten gegen der Freistaat erregt sind”. 
48 APG, Komisarz Generalny RPG, sygn. 1324, Pismo Dubicza do Oddziału II z 30 I 1925 r. 
49 Instrukcje były dość specyficzne. Dubicz miał zadanie na bazie zdobytych dokumentów udo-

wodnić zależność wojskową Gdańska od Niemiec. Zabroniono mu udostępniać te dokumenty do 

sfotografowania bądź przepisywania. Należało utrzymać „wyłączność posiadania”, ponieważ 

„mogą one w przyszłości umożliwić zasadniczą rewizję stosunku polsko-gdańskiego, pod warun-

kiem zachowania tajemnicy ich posiadania”; APG, Komisarz Generalny RPG, sygn. 1324, Pismo 

MSWojsk. do Dubicza z 2 III 1925 r. 
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wej
50

. Dubicz spotkał się również z przebywającym w Paryżu ministrem spraw 

zagranicznych Aleksandrem Skrzyńskim, który zamierzał użyć dokumentów 

wywiadu jako argumentu w rozmowie z Anglikami, którzy – jak sądził – przy-

gotowują rewizję zachodnich granic Rzeczypospolitej. Szef ekspozytury odra-

dził ten krok. Słusznie dowodził, że Senat WMG wyprze się planów przed opi-

nią publiczną, wywiezie lub schowa sprzęt, a następnie zaprosi komisję aliancką, 

przed którą udowodni, iż cała afera jest prowokacją polską. Dubicza poparł am-

basador Alfred Chłapowski. Minister dał się przekonać; polecił jedynie, aby 

część materiałów wręczyć zaufanemu dziennikarzowi z dziennika „Le Matin”,  

w celu propagandowego przygotowania dalszych działań dyplomacji polskiej
51

. 

Już 8 marca Dubicz zameldował się u ministra Skrzyńskiego w Genewie, gdzie 

miał kontynuować działania propagandowo-inspiracyjno-doradcze „na zapleczu” 

LN. Atmosfera międzynarodowa była dla Polski niekorzystna. Tydzień przez roz-

poczęciem sesji LN propaganda niemiecka rozpoczęła kampanię w Wielkiej Bry-

tanii, rzucając pomysł przystąpienia Rzeszy do paktu gwarancyjnego za cenę zgo-

dy na rewizję jej granic wschodnich (głównie „Korytarza” pomorskiego). Elity 

brytyjskie w poważnym odsetku były skłonne „utrzymać pokój w Europie” za 

cenę ustępstw wobec Berlina. Francuska opinia publiczna była mocno podzielona. 

Mimo tej konfiguracji sprawy przebiegły dość pomyślnie
52

.  

W Genewie nie wykorzystano dokumentów zdobytych przez Oddział II  

w Gdańsku. Dubicz sam przyznał w końcowym raporcie, że byłoby to „obo-

sieczne”, bowiem udowadnianie  
 

ścisłej łączności Gdańska z Niemcami, zwykle dla nas korzystne, w tej koniunktu-

rze ustępowania Niemcom, mogło być wygrane przeciwko Polsce, jako dowód 

konieczności oddania Gdańska łącznie z korytarzem Niemcom, jako tego jabłka 

niezgody i wiecznego zarzewia niepokoju, które nie dopuści do uspokojenia się 

Europy.  
 

Obecność Dubicza w kuluarach LN miała niespodziewany dodatkowy 

skutek. Szef ekspozytury z satysfakcją stwierdził, że prezydent Senatu WMG, 

Heinrich Sahm, był mocno zdeprymowany demonstracyjną obecnością oficera 

                                                 
50 Foch doradzał, by w decydującej chwili rzucić oddziały z Tczewa wzdłuż Wisły, do Bałtyku, 

zajmując przeprawy i odcinając w ten sposób WMG od Prus Wschodnich. Następnie należało 

wkroczyć do Gdańska od południa i zachodu. 
51 Materiał na bazie dokumentów Dubicza ukazał się w „Le Matin” 11 marca 1925 r. pt. „La Ville 

Libre de Danzig a une véritable armée” (WMG ma prawdziwą armię). Dubicz nazwał artykuł 

doskonałym przykładem „prasowego rozdmuchiwania faktów” do sensacyjnych rozmiarów. Prasa 

francuska była poruszona. W „L’Ere Nouvelle” ukazał się artykuł wieloletniego informatora BWG 

w Volkstagu, posła Gebauera, oczywiście zgodny w treści z oczekiwaniami Dubicza. 
52 Relacjonując obficie sprawy WMG w Genewie Dubicz podsumował: „na pierwszym miejscu 

została uchwalona decyzja o action directe. Jest to pojęcie wprowadzone przez Wysokiego Komi-

sarza [LN] i określające akcję bezpośrednią Polski czy też Gdańska, mającą charakter represji. 

Pojęcie to elastyczne i niezdefiniowane daje w myśl ostatniej decyzji ligi prawo Wysokiemu Ko-

misarzowi do zawieszenia zarówno polskich, jak i gdańskich zarządzeń administracyjnych, które 

uzna jako action directe... Suwerenność Gdańska została załatwiona negatywnie na całej linii”; 

APG, Komisarz Generalny RPG, sygn. 1324, Raport Dubicza z 22 III 1925 r. 
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Oddziału II w Genewie. Zwłaszcza, że nie rozstawał się on z grubą teczką akt 

noszoną pod pachą. W raporcie Dubicza czytamy:  
 

Sahm przygotował, jak poufnie ustaliłem, wielką mowę z napaściami na Polskę. 

Chciał on cytować głosy prasy polskiej wzywającej do zamachu na Gdańsk  

i chciał wykazać ciągłe niebezpieczeństwo, jakie wisi nad Gdańskiem i wszystkie 

ujemne wpływy tej grozy na życie ekonomiczne i handlowe. Sahm cały czas  

w Genewie utrzymywał stały kontakt telegraficzny z Berlinem. Korespondowano 

szyfrem, tak że nie mogłem ustalić instrukcji, jakie przesyłano Sahmowi. Jedna 

tylko depesza przyszła clairem [tekstem otwartym]: natychmiast porozumieć się  

z delegacją szwedzką. W razie jej spóźnienia się do Genewy odłożyć dyskusję nad 

Gdańskiem na jeden dzień.  
 

Po zakończeniu prac w Genewie minister Skrzyński polecił Dubiczowi 

udać się ponownie do Paryża, w celu uzgodnienia z dyplomatami polskimi  

i zaufanymi dziennikarzami założeń propagandy w sprawie Gdańska. Szef eks-

pozytury konferował między innymi z Anatolem Mühlsteinem i Mirosławem 

Arciszewskim. Niemal bez zastrzeżeń przyjęli oni program postępowania Dubi-

cza. Ten zaś obiecał przesyłać do ambasady w Paryżu i poselstwa w Brukseli 

materiały polityczne z Gdańska, które następnie miały być dyskretnie rozprowa-

dzane wśród dziennikarzy obcych. W zakończeniu raportu ze swej „misji” Du-

bicz jeszcze raz podtrzymał konieczność zdecydowanego rozstrzygnięcia sprawy 

Gdańska w najbliższym czasie (chodziło o siłowe zajęcie WMG). Słusznie zau-

ważył, że rychłe wejście Niemiec do Rady LM bardzo utrudni działania polskie 

w tym zakresie
53

. Postulatu tego nie zrealizowano. Wkrótce zaś Niemcy dowie-

dzieli się o przygotowaniach polskich w WMG.  

 Głównych graczy o Gdańsk było dwóch, władze Polski i Niemiec. Nie 

byli jednak sami. Komuniści kierowani z Moskwy również uważali Wolne Mia-

sto za ważne, widząc w nim środek do pogłębienia rozdźwięków polsko-

niemieckich, przy których sojusz wojskowy z Rzeszą nabierał nowych wartości 

dla Berlina. Im bardziej Niemcy czuli się niepewnie w Gdańsku, tym większa 

była ich gotowość do zbliżenia z Moskwą, bez względu na oczywiste różnice 

światopoglądowe. Innymi słowy, zaognienie spraw w Gdańsku było korzystne 

dla komunistów. Między innymi dlatego przedstawiciele ZSRR w Gdańsku 

prowadzili żywą działalność wywiadowczą. Podejmowali działania raczej ko-

rzystne dla Niemców i interesowali się np. Westerplatte. 

W grudniu 1927 r. Birkenmayer informował szefa Wydziału Wojskowego 

KGRPG, że głównym obiektem penetracji Konsulatu Generalnego ZSRR  

w Gdańsku jest polska składnica na Westerplatte. Sześciu agentów radzieckich 

otrzymało polecenia zbadania urządzeń technicznych, zawartości magazynów, 

nastrojów wśród żołnierzy oraz odnotowywania każdego nadchodzącego trans-

portu. Ponieważ byli to robotnicy i działacze partii komunistycznej, dysponowali 

                                                 
53 Tamże. 
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rozgałęzionymi kontaktami w porcie gdańskim
54

. Według szefa BIG ostatecz-

nym celem było  
 

zbadanie, czy i w jakim zakresie możliwe byłoby spowodowanie demonstracyjne-

go wybuchu amunicji lub materiałów wybuchowych przychodzących na Wester-

platte, bądź w obrębie samego basenu lub magazynów, bądź w czasie przejazdu 

okrętu z Gdyni do Gdańska; lub też spowodowanie podobnego wybuchu  

w czasie odtransportowywania materiału z Westerplatte do Polski55. 
 

Ostrzeżenie Birkenmayera potraktowano poważnie. Polecono mu objąć 

Westerplatte szczególną opieką kontrwywiadowczą. Przypomnijmy, że w efek-

cie długotrwałych starań w październiku 1925 r. Senat WMG przekazał teren 

Westerplatte (około 60 ha) Radzie Portu i Dróg Wodnych, ta zaś oddała go  

w wieczystą dzierżawę władzom polskim. Na nabrzeżach Basenu Amunicyjnego 

stanęło sześć dźwigów portowych. Pod koniec roku Rada LN postanowiła, że 

rozlokowanych tam Wojskowych Magazynach Tranzytowych będzie mogło 

przebywać 88 żołnierzy polskich
56

. Faktycznie była to wojskowa enklawa Rze-

czypospolitej na obszarze Wolnego Miasta, o ogromnym znaczeniu, jeśli 

uwzględnić fatalne doświadczenia z przeładunkiem broni dla walczącej Polski  

w 1920 r. Wybudowano tam stację kolejową, elektrownię i studnię artezyjską. 

Doprowadzono też polskie linie telefoniczne. W niemieckich publikacjach ofi-

cjalnych określano Westerplatte jako „die polnische Garnison in Danzig”,  

w skład którego w 1928 r. wchodziło 12 oficerów, 94 podoficerów i żołnierzy 

oraz 29 urzędników cywilnych
57

. Jakikolwiek wypadek czy wybuch dostarczy-

łby „wspaniałych” argumentów Niemcom, którzy na placówkę tę spoglądali  

z niechęcią. Warto przypomnieć, że jeszcze przed wydaniem zgody na składnicę 

Westerplatte, oficerowie ekspozytury, każdy transport uzbrojenia dla Polski 

otaczali dyskretną opieką, co zwykle nastręczało wiele trudności wobec postawy 

władz gdańskich
58

. Po jej utworzeniu sytuacja uległa poprawie, ale pojawiły się 

inne zagrożenia. 

                                                 
54 Konsulat wyznaczył do tego zadania następujące osoby: Waldemar Kloss (gdańszczanin, czło-

nek partii komunistycznej), Johann Piepjohn (jak wyżej), Max Pauchel (gdańszczanin, zecer, były 

skarbnik partii komunistycznej), Hermann Reich (właściciel lokalu „Eisdiele”), Franciszek Tru-

skier (robotnik polski, działacz komunistyczny), Ignacy Wróblewski (jak wyżej). Dwaj ostatni, 

jako Polacy, otrzymali zadanie nawiązania kontaktu z robotnikami zatrudnionymi podczas rozła-

dunków transportów na Westerplatte; APG, Komisarz Generalny RPG, sygn. 1656, Pismo Bir-

kenmayera do szefa WW KGRPG z 24 XII 1927 r. 
55 Tamże. 
56 J. Tuliszka, Westerplatte 1926–1939. Dzieje Wojskowej Składnicy Tranzytowej w Wolnym Mie-

ście Gdańsku, Toruń 2002, s. 24–25. 
57 Gothaisches Jahrbuch Für Diplomatie, Verwaltung und Wirtschaft 1928, Gotha 1928, s. 104. 
58 O zakresie prac ekspozytury związanych z ochroną transportów wojskowych świadczy depesza 

szyfrowa wysłana przez Dubicza do Oddziału II w czerwcu 1924 r., tuż przed przybyciem do 

Gdańska statku z materiałami wojskowymi dla Polski: „Stosownie do polecenia MSZ komisarz 

generalny wystosował propozycje do [wysokiego] komisarza Ligi Narodów. [Mervyn Sarley] Mac 

Donnell nieobecny. Senat [WMG], komisarz Ligi Narodów i Prezydent Rady Portu otrzymali 

anonimy pisane wzorową francuzczyzną uprzedzające o planowanym zamachu. Dziś nadeszła 

dopowiedź Sekretarza Ligi Narodów odrzucająca polskie propozycje. Wobec tego stoimy na sta-
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Szef Wydziału Wojskowego, by zapobiec akcji komunistów, wydał BIG 

polecenie objęcia specjalną troską najbliższego transportu wojskowego. Podjęte 

działania nabrały podczas późniejszych przeładunków charakteru rutynowego. 

ORP „Wilja” przypłynął do Westerplatte 27 grudnia 1927 r. Na pokładzie były 

sprzęt wojskowy i materiały wybuchowe, które należało przeładować do wago-

nów i wysłać do Polski. Birkenmayer zarządził poufną obserwację terenu We-

sterplatte od zewnątrz, przy pomocy czterech robotników-konfidentów. Poleciło 

ich Zjednoczenie Zawodowe Polskie w Gdańsku. Dobrano mieszkających  

w Nowym Porcie (Neufahrwasser) i Wisłoujściu (Weichselmünde), by nie 

wzbudzali podejrzeń. Obserwację od strony Wolnego Portu zlecono agentowi 

BIG, Kurtowi Wilhelmowi Kunau, który ze względu na kontakty towarzyskie 

miał nieograniczony wstęp na jego teren. Szef ekspozytury przeanalizował listę 

robotników wyznaczonych do rozładunku statku i wyeliminował osoby budzące 

wątpliwości (m.in. mające znajomych wśród komunistów). Birkenmayer kilka-

krotnie kontrolował działalność obserwatorów od 24 do 29 grudnia. W trakcie 

dwóch najważniejszych dni rozładunku i załadunku do wagonów osobiście do-

glądał prac. Pozostałe czynności wykonywał por. Schmidt. Polegały one na: 

dozorowaniu podoficerów dyżurujących przy bramie na Westerplatte, czy nale-

życie sprawdzają dokumenty wchodzących; obserwacji robotników (również 

podczas przerw obiadowych); sprawdzaniu czy wszyscy opuszczali po pracy 

teren Westerplatte i nadzorowaniu rewizji przy bramie; kontroli stanu torów 

kolejowych w obrębie terenu polskiego. Przeładowano wówczas 128 wagonów, 

przy czym pracowało około 40 robotników. Nie zanotowano żadnych incyden-

tów. Komuniści zrezygnowali albo informacja była nieprawdziwa. Szef BIG 

towarzyszył też konsulowi Westowi, który z ramienia wysokiego komisarza LN 

odwiedzał Westerplatte. Jego zadaniem było dyskretne wysondowanie opinii  

o całej operacji
59

. Od tego czasu wywiadowcza osłona Westerplatte była jednym 

z ważniejszych zadań oficerów Oddziału II ulokowanych w Gdańsku. Jednak 

wywiad ofensywny nie angażował się już tak intensywnie w plany wojskowego 

zajęcia WMG przez siły polskie. 

Problem zajęcia lub zdominowania przez Polaków sytuacji w Wolnym 

Mieście nie zakończył się w 1930 r., wraz z likwidacją wywiadowczej ekspozy-

tury Oddziału II w Gdańsku i przeniesieniem siedziby do Bydgoszczy. Inicjaty-

wa na pewien czas przeszła do struktur dywersyjnych Oddziału II. Głównym 

wykonawcą został Ludwik Muzyczka (1900–1977)
60

. W latach 1930–1932 pod-

                                                                                                                         
nowisku, że odpowiedzialność ponosi Gdańsk, biorąc na siebie ochronę wyładowania i transportu 

do granicy polskiej. Proszę decydować ewentualną ochronę transportu od granicy polskiej, rozkaz 

dla Warty. Komisarz generalny równolegle zawiadomił MSZ. Komandor Metzger zawiadomił  

o powyższym Kierownictwo Marynarki Wojennej i szefa administracji”; APG, Komisarz General-

ny RPG, sygn. 1240, Pismo Dubicza do szefa Oddziału II z 18 VI 1924 r. 
59 APG, Komisarz Generalny RPG, sygn. 1666, Raport Birkenmayera dla szefa Oddziału II  

z 2 II 1928 r. 
60 Rozpoczął on działania konsolidujące siły Polaków w WMG od jesieni 1930 r., co wykracza 

poza ramy tego opracowania. Podstawą jego prac były kadry Związku Strzeleckiego. Od 1932 r., 
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jęcie działań mogło zakończyć się sukcesem. Jednak po przejęciu władzy  

w Niemczech przez nazistów i forsownym rozwoju armii niemieckiej siłowe 

rozstrzygnięcie sprawy Gdańska stawało się coraz mniej realne dla władz pol-

skich. Stosunek sił ewoluował ku sytuacji, z jaką zetknęło się WP we wrześniu 

1939 r., czyli ku miażdżącej przewadze przeciwnika, którego bez pomocy so-

juszników Rzeczpospolita nie mogła zwyciężyć. A u głównych sprzymierzeń-

ców jednym z popularniejszych haseł medialnych 1939 r. było „nie chcemy 

ginąć za Gdańsk”
61

. 

 

                                                                                                                         
przy wsparciu centrali wywiadu polskiego, prowadzono szkolenia dywersyjne wybranych człon-

ków utworzonych przez niego oddziałów. Na kursach w Borach Tucholskich i lasach koło Łomży 

ćwiczyło po 60 Polaków z Gdańska. Okręg Północny Związku Strzeleckiego był już wówczas  

– w ocenie Muzyczki – dobrze przygotowaną, realną siłą. Swoistym chrztem bojowym było prze-

prowadzenie turystycznego „bojkotu Gdańska” w 1932 r., w odpowiedzi na nieprzychylne Pola-

kom decyzje w sprawie finansowania organizacji i oświaty. Więcej o tym wątku w przygotowy-

wanej przez autora pracy o działalności pomorskich ekspozytur polskiego wywiadu wojskowego 

w latach 1919–1939. 
61 Początek tego hasła przypisuje się artykułowi Marcela Déat, który opublikował artykuł „Mourir 

pour Danzig” w czasopiśmie „L’Œuvre” z 4 maja 1939 r. 
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otywowany żołnierską powinnością służenia ojczyźnie, po długich 

perypetiach, 24 września 1939 r. gen. Władysław Eugeniusz Sikor-

ski przybył do Paryża. Był już wtedy bogatszy o doświadczenia wy-

niesione z kraju, gdy w dniach 7–17 września, na trasie Warszawa – Kosowo, 

podążał za kolumną naczelnego dowództwa i łudził się nadzieją otrzymania od 

Rydza-Śmigłego przydziału służbowego w wojsku. Nie bez znaczenia były też 

wnioski, jakie Sikorski wyciągnął z pobytu w Rumunii (18–22 września),  

a przede wszystkim z rozmów prowadzonych z dyplomatami polskimi (R. Ra-

czyńskim i płk. T. Zakrzewskim) i zagranicznymi (Noel’em i Biddle’m).  

Mając świadomość, że osobą formalnie najważniejszą wśród Polaków  

w Paryżu jest ambasador RP Juliusz Łunkiewicz, posiadający chwilowo prawo 

reprezentowania Polski oraz korzystania z prerogatyw prezydenta RP i naczelnego 

wodza, Sikorski już 26 września poinformował go, że osobiście najbardziej jest 

zainteresowany wojskiem i możliwościami przeprowadzenia poboru. Nie ukrywał, 

że utworzenie na terytorium Francji polskiej armii i bezzwłoczne włączenie jej do 

sojuszniczych działań wojennych przeciwko Niemcom traktuje priorytetowo, jako 

przedsięwzięcie decydujące o rzeczywistej ciągłości państwa polskiego. 

28 września 1939 r. Łukasiewicz, w trakcie bezpośredniej rozmowy, skła-

da Sikorskiemu propozycję objęcia dowództwa, a on ją przyjmuje i równocze-

śnie zapewnia, że w przypadku przybycia gen. Sosnkowskiego, odda się pod 

jego rozkazy. W tych okolicznościach Łukasiewicz zaprasza jeszcze gen. Bur-

hardt-Bukackiego, któremu oświadcza wprost, że „z dniem dzisiejszym” gen. 

Sikorski przejmuje zwierzchnictwo nad organizacją wojska polskiego we Fran-

cji. Tegoż dnia ambasador RP podpisuje również formalną nominację i zawia-

damia o niej rząd francuski oraz drogą radiową informuje kraj, że Sikorski stał 

się naczelnym dowódcą Armii Polskiej we Francji (dalej: AP).  

29 września Sikorski złożył oficjalną wizytę Gamelinowi. Odtąd czuł się 

jego partnerem, ale miał świadomość, że jest dowódcą armii, która realnie nie 

istnieje i bez wszechstronnej pomocy władz francuskich sformowana być nie 

może. Usiłuje więc zdyskontować swoje wcześniejsze kontakty z francuskimi 

politykami i dowódcami, by pozyskać ich przyjacielską życzliwość dla tworzą-

cej się AP. W rozmowach z francuskimi generałami umiejętnie wykorzystuje 

fakt, że nie był ani sympatykiem sanacji, ani osobą obarczoną odpowiedzialno-

ścią za klęskę wrześniową. Równocześnie otwarcie stawia problem kontynuo-

M 
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wania wojny z Niemcami u boku Francji, a przede wszystkim konieczność ilo-

ściowego rozwoju i samodzielności operacyjnej AP. 

Obejmując 30 września 1939 r. urząd prezesa Rady Ministrów i tekę mi-

nistra spraw wojskowych, Sikorski staje się politycznym i wojskowym przy-

wódcą walczącego narodu polskiego. Skupiając w swym ręku władzę cywilną  

i wojskową, mógł rozpocząć urzeczywistnianie własnych koncepcji rozwoju 

armii i organizacji jej dowództwa. 

Koncepcja organizacji polskich władz wojskowych na terytorium Francji, 

w realiach wojennych, wyrażała troskę Sikorskiego o zsynchronizowanie polity-

ki władz państwowych na uchodźstwie z praktyczną działalnością dowództwa 

armii. Przede wszystkim zależało mu na tym, by polityczne cele wojny – okre-

ślone przez rząd i akceptowane przez prezydenta RP – stymulowały ilościowy  

i jakościowy rozwój AP. 

Sikorski, łącząc stanowiska kierownicze w rządzie z obowiązkami do-

wódcy, z pełnym oddaniem poświęcił się wojsku i energicznie przystąpił do 

organizowania jego władz naczelnych. Najbardziej pragnął, by jego koncepcje 

urzeczywistniali ludzie lojalni i kompetentni, gotowi podjąć wyzwania, jakie 

nieprzyjaciel rzucił na polu walki zarówno w wymiarze operacyjnym, jak i tak-

tycznym. 

1 października 1939 r. Sikorski powziął istotne dla wojska decyzje perso-

nalne. Pierwszym wiceministrem spraw wojskowych mianował gen. Mariana 

Kukiela, a drugim – płk. Izydora Modelskiego.  Obowiązki szefa Sztabu Głów-

nego (dalej: SG) powierzył ppłk. dypl. Aleksandrowi Kędziorowi – byłemu at-

taché w Lizbonie i obserwatorowi wojny domowej w Hiszpanii, którego 1 wrze-

śnia 1939 r. zastał we Francji, gdzie ostatnio kierował Sztabem formującej się 

polskiej dywizji. Chociaż wyznaczenie Kędziora na tak odpowiedzialne stano-

wisko skonsternowało oficerów, to było wyraźnym sygnałem, że Sikorski fak-

tycznie dąży do odmłodzenia kadr wojskowych i preferuje ludzi energicznych,  

o szerokich horyzontach operacyjnego myślenia. 

Wymownym gestem kadrowym Sikorskiego było pozostawienie  

w służbie przedwojennych dowódców lotnictwa i marynarki wojennej, gen. pil. 

Józefa Zająca i kontradm. Jerzego Świrskiego, a w konsekwencji powierzenie 

im identycznych stanowisk, przewidzianych w nowej strukturze naczelnych 

władz wojskowych. Obaj dowódcy cieszyli się wysokim autorytetem moralnym 

i fachowym, a co najistotniejsze, żaden z nich nigdy nie prowadził intryganckiej 

działalności politycznej. Uwaga ta odnosi się również do wymienionych wyżej: 

wiceministrów i szefa SG oraz wszystkich członków władz wojskowych. 

Sikorski zobowiązał władze wojskowe do intensyfikacji procesu formo-

wania i szkolenia polskich oddziałów. Złożoność tego zagadnienia  

i ocenę aktualnego stanu prac organizacyjnych w wojsku, przedstawił Radzie 

Ministrów w dniu 6 października 1939 r. Członkowie rządu zostali wówczas 

poinformowani, o rozpoczęciu szkolenia oficerów i podoficerów oraz o uwarun-

kowaniach rekrutacji. Sikorski zapowiedział, że 14 i 15 października odbędzie 
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się na terenie Francji pobór, w wyniku którego wcieli się do wojska 15–20 tys. 

osób. Równocześnie wyraził przekonanie, że masowa ewakuacja żołnierzy pol-

skich z Rumunii i Węgier, przez Stambuł i Saloniki, zapewni dopływ 20 tys. 

ludzi miesięcznie. Pod wpływem optymistycznych kalkulacji Sikorski doszedł 

do wniosku, że:  
 

druga dywizja polska, złożona z żołnierzy obecnie znajdujących się w Rumunii  

i na Węgrzech będzie szkolona w Algierze, trzecia dywizja – w Kanadzie. Do 

trzech miesięcy powinny powstać trzy dywizje1.  
 

Uwzględniając potrzeby wojsk lądowych, zamierzał sięgnąć po rekruta do 

środowisk polonijnych w Ameryce. Planował również odtworzenie polskiego 

lotnictwa wojskowego w oparciu o aliantów, przy czym 2/3 kadr miało być 

skoncentrowanych w Wielkiej Brytanii, a 1/3 kadr lotniczych we Francji. Naj-

mniej kłopotów przysparzała marynarka wojenna, która gotowa była do działań 

bojowych u boku Brytyjczyków. 

Koncepcja rozbudowy wojska nie mogła mieć ostatecznego charakteru  

i ulegała licznym modyfikacjom, bowiem Sikorski miał skłonność do postrzega-

nia spraw organizacyjnych w korzystnym świetle, co w zderzeniu z realiami,  

a głównie ze zgłaszanymi przez stronę francuską zastrzeżeniami natury mobili-

zacyjnej i operacyjnej, wymuszało weryfikację planów. 10 października skon-

kretyzował także cel wojny, podkreślając:  
 

konieczność nie tylko rozbicia Niemiec, lecz również utworzenia w Centralnej 

Europie ośrodka z Polską na czele, który mógłby być przeciwwagą i Niemcom,  

i Rosji2. 
 

Próba osiągnięcia tego celu rzucała nowe wyzwania władzom wojsko-

wym, a przede wszystkim zmuszała SG do zintensyfikowania prac planistycz-

nych i przygotowania harmonogramu formowania Armii Polskiej we Francji.  

W tym czasie gen. Sikorski był przekonany, że półmilionowa rzesza Polaków 

we Francji, uchodźcy w Rumunii i na Węgrzech oraz Polonia w Stanach Zjed-

noczonych i Kanadzie pozwoli wystawić w ciągu roku 150 tys. armię.  

Plany polskich władz wojskowych sprowadzały się wówczas do sformowania 

we Francji 4. DP i wielkiej jednostki pancernej oraz 1. DP w Kanadzie,  

a także od 15 do 20 eskadr lotniczych, które by stacjonowały w brytyjskich  

i francuskich bazach lotniczych. Realizacja planów wymagała szybkiego pozyskania 

przychylności sojuszniczych rządów i sztabów, co nie było ani pewne, ani łatwe.   

25 października 1939 r. – na międzyalianckiej konferencji lotniczej w Pa-

ryżu przyjęto ogólne zasady formowania polskich jednostek lotniczych. Nie były 

one zbyt korzystne, gdyż wymuszały przepołowienie polskiego lotnictwa, co  

w praktyce oznaczało formowanie dywizjonów myśliwskich we Francji, a bom-

bowych w Wielkiej Brytanii. Stało się tak dlatego, gdyż upadł polski projekt 

odtwarzania całości lotnictwa w oparciu o RAF. Ponieważ Brytyjczycy oświad-

                                                 
1 Protokoły z posiedzeń Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, t. 1, Kraków 1994, s. 4. 
2 Tamże, s. 12. 
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czyli, że od razu mogą przyjąć tylko 300 pilotów i 2 tys. żołnierzy służb tech-

nicznych, to we Francji pozostała większość lotników, która stanowiła tam póź-

niej trzon Polskich Sił Powietrznych.  

Powodem dumy i osobistej satysfakcji Sikorskiego było wówczas podpisa-

nie polsko-brytyjskiej umowy morskiej. Tym razem Brytyjczycy uszanowali wolę 

Polaków. Polskie okręty zachowały swoją banderę i składy dowódcze. Zadania 

bojowe miały wykonywać pod operacyjnym dowództwem floty brytyjskiej. 

Realia organizacyjne determinowały doskonalenie systemu dowodzenia. 

W przypadku marynarki wojennej problem podziału kompetencji i odpowie-

dzialności rozwiązać miało powołane 27 października Kierownictwo Marynarki 

Wojennej, którego szefem został, mianowany przez ministra spraw wojskowych 

w dniu 11 października, kontradmirał Świrski. Nieco inaczej przedstawiała się 

sprawa w polskim lotnictwie wojskowym, gdzie o autonomii jednostek i zasa-

dach podległości operacyjnej przesądzać miały stosowne umowy: polsko 

-francuskie i polsko-brytyjska. 

Sikorski wówczas przeceniał użyteczność swych kontaktów osobistych  

z francuskimi politykami i dowódcami. Odnosili się oni do niego nieszczerze, co 

w warunkach wojennych miało dla sprawy polskiej istotne znaczenie, gdyż Si-

korski im bezgranicznie ufał i był przekonany, iż aprobują jego koncepcje od-

twarzania AP we Francji. 

Przekazując premierowi Daladierowi opracowany w SG plan rozbudowy 

wojska, Sikorski oczekiwał, że sfinalizowanie niezbędnych umów wojskowych 

będzie zwykłą formalnością. Tymczasem polski plan trafił do francuskiego SG, 

gdzie wywołał szereg wątpliwości. Zostały one 22 października oficjalnie wyra-

żone przez gen. Denaina podczas jego rozmowy z płk. Kędziorem. Wtedy oka-

zało się, że francuski SG podważa nie tylko wykonalność polskiego planu, suge-

rując przy tym brak ludzi na stworzenie 150 tys. armii, ale także ideę samodziel-

ności organizacyjnej wojska polskiego we Francji. Gen. Denain nie ukrywał, że 

najlepszym rozwiązaniem, za którym optuje dowództwo francuskie, byłaby re-

zygnacja polskich władz wojskowych z tworzenia związków taktycznych. Dał 

do zrozumienia, że armia francuska – mająca linię Maginota – nie jest zaintere-

sowana organizowaniem polskiej dywizji pancernej.  Proponował Kędziorowi 

formowanie polskich batalionów, ewentualnie pułków, które miałyby walczyć  

w składzie francuskich dywizji.  

Kędzior zrozumiał, że batalia o strukturę polskiej armii, kompetencje jej 

dowództwa i samodzielność operacyjną dopiero się zaczęła. Sprawę komplikował 

fakt, że niektórzy przedstawiciele władz brytyjskich liczebność AP we Francji 

szacowali na 20 tys. żołnierzy. Tak więc nonszalancja francuskich władz wojsko-

wych i niedoinformowanie władz brytyjskich, stwarzając groźbę unicestwienia 

planu jej rozbudowy, wyznaczały polskim władzom wojskowym nowe zadania. 

Przy wydatnym wsparciu SG realizował je zasadniczo Sikorski, gdyż – z racji 

pełnionych funkcji – tylko on mógł bezpośrednio załatwiać sprawy polskie.  
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Sprawy organizacyjne, łączące się z formowaniem AP na terytorium 

Francji, prowadził płk Kędzior i płk Maczek jako dowódca obozu Coëtquidan 

oraz konsul generalny Kawałkowski jako komisarz do spraw poborowych. Po-

mimo opóźnienia poboru
3
 konsul Kawałkowski 30 października poinformował 

szefa SG, że od 15 listopada będzie mógł wysyłać 5 tys. poborowych tygodnio-

wo. W tym czasie Kędzior jednoznacznie polecił „wchłonąć 120 tys. poboro-

wych na terenie państw zachodnich, a ponadto zorganizować oddziały ochotni-

cze na terenie Kanady oraz z ochotników przybyłych z Ameryki”
4
. Chociaż znał 

on istotę zastrzeżeń dowództwa armii francuskiej, to nadal twierdził, że ilość 

poborowych i ochotników pozwoli rozwinąć polską armię w składzie 5 wielkich 

jednostek piechoty, 1 jednostki broni pancernej i 1 jednostki lotniczej. 

7 listopada 1939 r. Sikorski obejmuje stanowisko naczelnego wodza. Or-

ganizacyjnym następstwem tego wydarzenia jest przemianowanie SG na Sztab 

Naczelnego Wodza (dalej: SNW), co w niczym nie zmieniło charakteru zadań 

stojących przed polskim dowództwem. Dla Kędziora sprawą najistotniejszą było 

wówczas przeciwdziałanie francuskim tendencjom do rozproszenia i jak naj-

szybszego pojawienia się polskich oddziałów na froncie. Nie mniej ważnym 

zadaniem było przygotowanie i zawarcie z Francją umowy wojskowej, gwaran-

tującej samodzielność operacyjną polskim jednostkom. Rozwiązania tego pro-

blemu podjął się Sikorski. Zamierzał on jednak najpierw złożyć planowaną wi-

zytę w Londynie i pozyskać tam przychylność rządu brytyjskiego dla swoich 

koncepcji politycznych i wojskowych, a dopiero później nakłonić władze fran-

cuskie do uwzględnienia polskich aspiracji. 

Podczas listopadowej wizyty w Wielkiej Brytanii, Sikorski podjął trud 

uświadomienia gospodarzom, że na terytorium Francji organizuje suwerenną 

AP, której liczebność może osiągnąć 150 tys. żołnierzy, i dla niej zabiega  

o sprzęt i uzbrojenie. Wspominając ten wątek rozmów, z brytyjskimi ministrami 

resortowymi, z gen. Ironside’em i admiralicją Sikorski pisze:  
 

Starałem się wyłożyć dokładnie nieodzowną konieczność możliwie szybkiego 

sformowania silnej, a nie dwudziestotysięcznej armii polskiej. Leży to bowiem  

w dobrze pojętym interesie Polski i jej aliantów. Rzecz jest możliwa do osiągnię-

cia. Zależy ona wyłącznie od sprzymierzonych5. 
 

Rezultaty oficjalnych rozmów polsko-brytyjskich napawały Sikorskiego 

optymizmem. Spodziewał się szybkiego sfinalizowania rozmów z władzami 

francuskimi i podpisania umów wojskowych, ale się przeliczył. Do podpisania 

umów polsko-francuskich /ogólnej, lotniczej i sprawiedliwości/ doszło dopiero  

4 stycznia 1940 r. w Paryżu. Ich rangę wyznacza fakt, że zostały podpisane 

                                                 
3 Dopiero 27 listopada 1939 r. ukazało się Obwieszczenie Delegata Cywilnego Ambasady RP  

w Paryżu do spraw Wojskowych dotyczące Stałej Komisji Poborowej w Paryżu i Departamentu 

Sekwany. 
4 Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum In. Gen. Sikorskiego (dalej: IPMS), sygn. A.IV-I/1a,  

k. 12, Protokół z 30.10.1939 r. 
5 Protokoły z posiedzeń Rady Ministrów…, s. 97  
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przez premierów: Daladiera i Sikorskiego, w bardzo serdecznej atmosferze.  

W sprawozdaniu z rozmów, jakie obaj szefowie rządów przeprowadzili tuż 

przed złożeniem podpisów, Kędzior pisze
6
, że Daladier zwrócił uwagę na histo-

ryczne znaczenie i polityczną wartość aktu oraz „...podkreślił równocześnie 

głęboką radość, że umowę dzisiejszą podpisuje z gen. Sikorskim jako wypróbo-

wanym przyjacielem Francji i dowódcą o wielkich walorach”. Natomiast Sikor-

ski zapewnił, że „Francja się nie zawiedzie na Armii Polskiej, odbudowywanej 

na jej ziemi i na ziemi angielskiej”. 

Chociaż umowa wojskowa z 4 stycznia 1940 r. jednoznacznie głosiła, że 

WP ze swym naczelnym dowództwem zostanie odtworzone, to zarazem precy-

zowała, że, jako wojsko sprzymierzone, pozostanie – do zakończenia działań 

wojennych – pod rozkazami „naczelnego wodza wojsk francuskich, dowodzące-

go siłami lądowymi”. Ponadto art. 4 umowy głosił, że zagadnienia organizacji 

sił lotniczych i marynarki wojennej rozstrzygnięte zostaną w umowach polsko-

brytyjskich oraz w umowie polsko-francuskiej, którą tegoż dnia również obaj 

premierzy podpisali. Trzeba przypomnieć, że ta druga umowa, zwana lotniczą, 

stawiała polskie lotnictwo wojskowe do wyłącznej dyspozycji dowództwa fran-

cuskiego. Art. 5 tej umowy zobowiązywał francuskiego ministra lotnictwa  

i polskiego ministra spraw wojskowych do zawarcia odrębnej umowy technicz-

nej, którą 17 lutego 1940 r. Sikorski podpisał z Guy la Chambre. 

Sikorski, jako dowódca i organizator Armii Polskiej na uchodźstwie, kon-

sekwentnie pokonywał stawiane przez aliantów formalno-prawne bariery. Wie-

rzył, że tym sposobem przyspieszy proces formowania armii i moment jej włą-

czenia do działań bojowych z Niemcami. Dlatego z uroczystą powagą traktował 

zapewnienia władz francuskich, że będą usuwać wszelkie przeszkody na drodze 

do formowania AP, oraz podpisane z nimi umowy. Świadczy o tym wystosowa-

ny do Daladiera list, po podpisaniu umów 4 stycznia, w którym Sikorski m.in. 

stwierdzał:  
 

Układy wojskowe, któreśmy obecnie podpisali, są świadectwem jedności poglą-

dów i działania, istniejącej między sojusznikami a zacieśniającej się z dniem każ-

dym. Układy te są konkretnym stwierdzeniem faktu, że istnieje jeden wspólny 

front przeciw nieprzyjacielowi7. 
 

Sikorski miał świadomość, że skupiając w swym ręku władzę dowódcy 

armii, szefa rządu i ministra spraw wojskowych posiada wprost nieograniczone 

możliwości swobodnego działania. Nad organizacją najwyższych władz woj-

skowych, a zwłaszcza nad podziałem kompetencji i odpowiedzialności, ciążyła 

osobowość i pozycja naczelnego wodza w strukturach władzy państwowej. 

Narodziny i rozwój polskich władz wojskowych na uchodźstwie łączą się 

integralnie z koniecznością realizacji strategicznego celu rządu RP, jakim było 

kontynuowanie wojny i zagwarantowanie obecności żołnierza polskiego u boku 

walczących z Niemcami armii sojuszniczych. Świadomość tegoż celu determi-

                                                 
6 Tamże, s. 166–169. 
7 „Biuletyn Centralnej Informacji i Dokumentacji” 1940, nr 84, s. 11. 
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nowała tworzenie, zgodnie z koncepcją gen. Sikorskiego, organizacyjnych struk-

tur Ministerstwa Spraw Wojskowych (MSWojsk.) i SNW (początkowo SG ). 

Działalność obu instytucji, od chwili powołania ich we Francji do życia, 

podporządkowana była sprawie formowania i szkolenia bojowego AP, która  

– w przeświadczeniu gen. Sikorskiego – powinna „zasłużyć na zwycięstwo i na 

powrót z bronią w ręku do wyzwolonej od wrogów Ojczyzny”. 

Podział zadań i kompetencji między Sztabem a MSWojsk. odzwierciedlał 

specyfikę funkcjonowania armii polskiej na uchodźstwie, gdzie – mimo formal-

nej autonomii – musiała ona poważnie traktować zarządzenia francuskiej admi-

nistracji cywilnej i wojskowej. Do mankamentów zaliczyć trzeba fakt, że ani 

Sztab, ani Ministerstwo nie mogły samodzielnie decydować o planowaniu dzia-

łań bojowych czy zaopatrzeniu polskich oddziałów. Obie instytucje były często 

bezradne wobec jawnej niechęci francuskich władz wojskowych, do planów 

ilościowej i organizacyjnej rozbudowy AP, czego następstwem był odczuwalny 

w oddziałach brak umundurowania, sprzętu bojowego i amunicji. Dlatego  

w wielu przypadkach rozwiązanie problemów natury administracyjnej lub szta-

bowej, wymagało osobistych interwencji gen. Sikorskiego na francuskich szcze-

blach rządowych. W rezultacie polskie naczelne władze wojskowe nierzadko 

spełniały funkcje pośrednika, miedzy formowanymi oddziałami a dowództwem 

francuskim. Jest to charakterystyczne, że stosowaniu tych praktyk nie sprzeci-

wiała się, akredytowana przy polskich władzach, francuska Misja Wojskowa  

z gen. Denainem na czele, dysponująca w obozie Coëtquidan roboczym Szta-

bem, który prowadził działalność pod kierunkiem gen. Faurego. 

Nietrudno zauważyć, że w ówczesnych realiach poczucie samodzielności 

mógł mieć jedynie naczelny wódz gen. Sikorski, głównie za sprawą równocze-

snego pełnienia funkcji premiera rządu RP i ministra spraw wojskowych. Nato-

miast szef SNW płk Kędzior czy wiceministrowie gen. Kukiel i płk Modelski, 

mieli już wyraźnie ograniczone kompetencje i pole manewru, co nierzadko było 

przyczyną zawiści we wzajemnych relacjach Sztabu i Ministerstwa. Klasycznym 

tego przykładem może być tryb przyjmowania do służby, w którym to ostatnie 

decydowało o zawodowej przydatności oficera w nowych realiach politycznych,  

a Sztab o przydziale służbowym.  

W niniejszych rozważaniach – uznając bez zastrzeżeń kompetencję gen. 

Sikorskiego do łącznego zajmowania stanowisk: ministra spraw wojskowych, 

naczelnego wodza i generalnego inspektora sił zbrojnych (od 7 listopada 1939 r.) 

– przyjmuje się, że zakres jego kompetencji, chociaż ogromny, jest klarowny  

i nie wymaga komentarza. Koniecznie potrzebne jest jednak skomentowanie 

zakresu kompetencji wiceministrów spraw wojskowych i szefa SNW, gdyż pod-

ległe im ogniwa organizacyjne istotnie rzutowały na efektywność działania pol-

skich naczelnych władz wojskowych, których siedziba, od 17 października 1939 r., 

był paryski hotel „Regina”. 
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24 listopada 1939 r. formalnie ogłoszono organizację MSWojsk., aczkol-

wiek funkcjonowało ono – podobnie jak Sztab – od 1 października tegoż roku, 

na zasadach określonych w pierwszym rozkazie ministra
8
. 

W gestii I wiceministra, gen. Kukiela, znalazły się sprawy dyslokacji i or-

ganizacji obozów wojskowych, mobilizacyjno-ewidencyjne i łączące się z ewa-

kuacją polskich żołnierzy przebywających w Rumunii i na Węgrzech oraz na 

Litwie, Łotwie i w Estonii. Nadzorował on również pracę Wydziału Ewidencji  

i Uzupełnień, którym kierował płk Golachowski, oraz takie służby, jak: 
 

 intendentura (płk Masny); 

 sądownictwo wojskowe (płk Szurlej); 

 duszpasterstwo (ks.bp Gawlina); 

 służba zdrowia (płk Szczodrowski); 

 poczta polowa (płk Kara). 
 

Realizacją zamierzeń ewakuacyjnych zajmował się płk Ludwig. 

Kompetencji II wiceministra, płk. Modelskiego, podlegały: Biuro Reje-

stracyjne (dalej: BR), zwane także Komisją Rejestracyjną
9
, Oddział Personalny, 

Gabinet ministra i Komenda Kwatery Głównej.  

Najistotniejszą rolę odgrywało biuro, zajmujące się oficjalnie przyjmowa-

niem na stanowiska dowódcze oficerów przybywających z ewakuacji. Jego dzia-

łalność najczęściej sprowadzała się do zbierania informacji i materiałów o po-

stawach oficerów w okresie przedwojennym, a w szczególności o ich zachowa-

niu się podczas kampanii wrześniowej. Brak jednolitych kryteriów oceny ludz-

kich zachowań, powodował często dyskwalifikowanie osób niewygodnych dla 

nowych władz wojskowych, a uznanych – przez zespół oficerów z płk. Model-

skim na czele – winnymi złego przygotowania armii do obrony kraju w 1939 r. 

Tym sposobem II wiceminister praktycznie decydował o dalszych losach ofice-

rów, głównie dowódców z okresu kampanii wrześniowej, których „rozgrzesza-

no”, bądź uznawano za skompromitowanych. 

Chociaż płk Modelski był orędownikiem i gorliwym realizatorem pomy-

słu poszukiwania – za pośrednictwem BR – wojskowych przyczyn klęski wrze-

śniowej, to błędne byłoby przypisywanie mu jego autorstwa
10

. Nie zmienia to 

                                                 
8 Wojskowy Instytut Historyczny (dalej: WIH), Materiały i Dokumenty (dalej: MiD), sygn. 

V/22/37, T. Grabowski, Zarys organizacji Wojska Polskiego na terenie Francji w latach 1939 

–1940, s. 7. 
9 Tamże, s. 8. 
10 Nieporozumieniem jest wymienne używanie nazwy „Biuro” i „Komisja” tylko dlatego, że łączą 

się one z nazwiskiem płk. Modelskiego. Biuro Rejestracyjne funkcjonowało w strukturze Mini-

sterstwa Spraw Wojskowych, a Komisja Rejestracyjna, z założenia, miała prowadzić działalność 

pod auspicjami rządu RP na uchodźstwie. Świadczy o tym „porządek dzienny”, czwartego posie-

dzenia Rady Ministrów w dniu 10 października 1939 r. uwzględniający w punkcie 6 „utworzenie 

komisji dla ustalenia przebiegu zdarzeń w Polsce w ostatnim okresie”. W tajnym protokole tegoż 

posiedzenia czytamy: „Prezes Rady Ministrów przedłożył wniosek utworzenia Komisji rządowej 

dla ustalenia przebiegu zdarzeń w Polsce w ostatnim okresie, w składzie ministrów gen. Hallera, 

Strońskiego i Ładosia. Po dyskusji, w której wzięli udział ministrowie gen. Haller i Stroński, 

ustalono, że zadaniem Komisji będzie rejestracja faktów oraz zbieranie i zabezpieczenie wszelkie-
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faktu, że działalność wiceministra na tej niwie daleko wyszła poza dopuszczalne 

granice. Wyraźnie świadczy o tym treść „ściśle tajnego” dokumentu
11

, „Próba 

syntezy wojskowych przyczyn klęski w kampanii jesiennej 1939 r. w Polsce”, 

skierowanego 1 września 1941 r. przez gen. Modelskiego do naczelnego wodza. 

Autorytet II wiceministra umacniała także działalność Biura Personalnego 

(dalej: BP), którym kierował mjr Tokarz. Biuro bowiem nie tylko ewidencjono-

wało przybywających do Francji polskich oficerów, ale także przygotowywało 

wykazy osób wojskowych, które należało w pierwszej kolejności ściągnąć  

z obozów ewakuacyjnych, by powierzyć im stanowiska w formującej się AP.  

Podobnie jak w przypadku BR, kryteria stosowane w BP, przy sporządza-

niu wykazów oficerów sztabowych do wyewakuowania, budziły szereg wątpli-

wości i kontrowersji. 

Zjawiska negatywne, występujące w funkcjonowaniu BP, były przez ofi-

cerów łatwo dostrzegalne, głównie za sprawą nonszalancji mjr. Tokarza, który 

                                                                                                                         
go rodzaju dokumentów i danych, dotyczących przebiegu zdarzeń ostatnich miesięcy w Polsce”. 

Obwieszczenie z 15 listopada 1939 r. w sprawie Komisji Rejestracyjnej ukazało się w „Monitorze 

Polskim”, 1939, nr 252–257. Patrz: M. Zgórniak, dz. cyt., s.1. Przysłowiową kropkę nad „i” stawia 

Kukiel, pisząc: „Wyrzekano się sądu nad poprzednikami. Ale nie wyrzekano się »ustalenia przy-

czyn klęski wrześniowej« i powołano do tego Komisję pod przewodnictwem gen. Hallera z udzia-

łem ministrów Strońskiego i Ładosia. Jako delegat ministra spraw wojskowych zastępcą jego  

w tych kwestiach został płk Modelski i on stał się spiritus movens Komisji”; M. Kukiel, dz. cyt.,  

s. 94. Analiza protokołów z posiedzeń Rady Ministrów dowodzi, że sprawą Komisji, głównie jej 

składu i formalnego powołania, omawiano wielokrotnie, absorbując przy tym prezydenta RP i jego 

Cywilną Kancelarię. 8 maja 1940 r. RM obradowała m.in. nad projektem dekretu prezydenta RP  

o powołaniu Komisji w związku z wynikiem kampanii wojennej 1939 r., a 8 czerwca 1940 r. 

zatwierdziła proponowaną przez Sikorskiego listę członków Komisji, powołanej mocą prezydenc-

kiego dekretu, w składzie: prof. Winiarski, Mikołajczyk, Lieberman, Popiel i gen. Modelski;  

M. Zgórniak, dz. cyt. s. 289–291 i 317. 
11 Dokument emanował serwilizmem. Nie dosyć, że rozpoczyna się mottem z Sikorskiego: „We 

wrześniu 1939 r. były błędy karygodne poprzedniego Rządu. Były błędy niezrozumiałe a fatalne 

niedociągnięcia byłego Naczelnego Dowództwa”, to jeszcze w „słowie przedwstępnym” gen. 

Modelski przypomniał naczelnemu wodzowi słowa pochwalne, jakie w rozkazie z 12 marca 1940 r. 

kierował pod adresem Biura: „...działalność tego Biura jest konieczna i pożyteczna... dzięki pracy 

Biura Rejestracyjnego ujawniono wiele poważnych nadużyć i wyeliminowano szereg jednostek, 

niegodnych służby w wojsku polskim i plamiących mundur narodowy...”. Chociaż dokument 

uzasadnia tylko tezę wyjściową przełożonego, to pracowitości gen. Modelskiemu nie można było 

odmówić, gdyż opierał się nie tylko na własnych obserwacjach i doświadczeniach, ale głównie  

– jak sam przyznaje – na uwagach i spostrzeżeniach, zawartych w sprawozdaniach: 21 generałów  

i dowódców Wielkich Jednostek; 61 oficerów Sztabu Generalnego i pracujących w sztabach;  

9 dowódców piechoty dywizyjnej i artylerii dywizyjnej; 21 dowódców pułków; 13 dowódców 

batalionów /dywizjonów i innych majorów/; 37 dowódców pododdziałów; 117 młodszych ofice-

rów. Z ogólnej liczby 279 sprawozdań, przeszło 200 złożyli oficerowie zawodowi. Pół wieku 

później, dokonując przedruku materiału gen. Modelskiego, redaktor paryskich „Zeszytów Histo-

rycznych” (nr 92–95) tekst zasadniczy poprzedził m.in. następującą uwagą: „Jest to dokument 

wręcz przerażający: zadaniem Komisji nie było bowiem dotarcie do obiektywnych przyczyn klę-

ski, ale wykazanie, że była ona wynikiem nieudolności poprzednich rządów. Dla uzasadnienia tej 

tezy nie wahano się przed fałszowaniem dokumentów, przekręcaniem relacji i wywieraniem presji 

na przesłuchiwanych wojskowych”.; J. Modelski, Wojskowe przyczyny klęski wrześniowej. Próba 

syntezy, „Zeszyty Historyczne” 1999, z. 92, s. 111–115. 
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bezceremonialnie eksponował rangę swego szefa i znaczenie rozmów z nim 

prowadzonych. Na ten właśnie aspekt sprawy zwrócił uwagę m.in. płk. Stani-

sław Kopański. Jemu bowiem mjr Tokarz najpierw uświadomił konieczność 

zameldowania się u płk. Modelskiego (który – powołując się na Sikorskiego  

– zażądał złożenia raportu o przyczynach operacyjnych przegranej kampanii),  

a potem oświadczył: 
 

Pan pułkownik dlatego dotąd nie otrzymuje przydziału, że my pana i płk. Klimec-

kiego uważamy wciąż za tych, którymi torpedujemy u gen. Sikorskiego kandyda-

turę płk. Jaklicza na jakiekolwiek stanowisko12. 
 

Przedstawiając obraz formalnych kompetencji i rzeczywistego wpływu 

płk. Modelskiego na sprawność działania polskich naczelnych władz wojsko-

wych we Francji, nie można zapomnieć, że podlegały mu jeszcze: Gabinet mini-

stra i Komenda Kwatery Głównej. Wszystko to, w sposób naturalny, rzutowało 

na wzajemne relacje między Ministerstwem a SNW. 

Sztab, w porównaniu z Ministerstwem, miał skromną strukturę organiza-

cyjną i ograniczone kompetencje, co kontrastowało z zakresem jego odpowie-

dzialności za efektywność procesu formowania i szkolenia bojowego armii. 

Mimo to był on sprawnie funkcjonującym organem pracy naczelnego wodza, 

zarówno w okresie restytucji naczelnych władz wojskowych, jak i w toku orga-

nizowania i szkolenia polskich związków taktycznych, kiedy na jego czele stał 

płk Kędzior
13

. Po nim funkcje szefa SNW objął płk Klimecki, któremu we Fran-

cji wypadło dzielić tragiczny los, z walczącymi w jej obronie jednostkami WP. 

W omawianym okresie SNW składał się z czterech oddziałów (organiza-

cyjnego, wywiadowczego, operacyjnego i wyszkoleniowo-zaopatrzeniowego), 

obok których funkcjonowali także szefowie rodzajów broni (pancernej, artylerii, 

saperów i łączności). 

Wyrazem operatywności SNW było sporządzenie, pod koniec październi-

ka 1939 r., planu rozbudowy polskich sił lądowych we Francji, którego ogólne 

założenia konsultował gen. Sikorski z francuskim ministrem obrony. 

Za sprawą płk. Kędziora stosunkowo szybko opracowano materiał, traktu-

jący o doświadczeniach i wnioskach z kampanii 1939 r. w Polsce. Dokument ten, 

już w styczniu 1940 r., został doręczony francuskim władzom wojskowym. Nie-

stety, zadufani w sobie sojusznicy zignorowali przestrogi zawarte w tym opra-

cowaniu i wyciągnęli fałszywe wnioski z polskiej kampanii.  

Omówienie specyfiki zadań realizowanych przez poszczególne oddziały 

wymaga przypomnienia, że SNW: 
 

 spełniał swoją rolę przede wszystkim w odniesieniu do wojsk lądowych, gdyż lotnic-

two i marynarka wojenna miały autonomiczne dowództwa, podporządkowane bezpo-

średnio naczelnemu wodzowi; 

                                                 
12 S. Kopański, Wspomnienia wojenne 1939–1946, Warszawa 1990, s. 101. 
13 Obowiązki szefa Sztabu NW pełnił do 11 czerwca 1940 r. Później pracował w służbie dyploma-

tycznej. W latach 1943–1945 był szefem Polskiej Misji Wojskowej w Czungkingu, przy Czang-

Kai-Szeku. Po wojnie pozostał na emigracji, gdzie zmarł w 1986 r. 
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 ściśle współpracował z MSWojsk. przy rozwiązywaniu problemów personalnych, or-

ganizacyjno-mobilizacyjnych, gospodarczych, a także łączących się z funkcjonowa-

niem rodzajów broni, służb i obozów szkoleniowych. 
 

Tak więc Oddział I (organizacyjny), którego szefem był ppłk Wojcie-

chowski, zajmował się formowaniem i organizacją jednostek, opracowywaniem 

etatów i współdziałaniem z Wydziałem Ewidencji i Uzupełnień MSWojsk. 

Uwagę zwraca racjonalne podejście do sprawy etatów poszczególnych jednostek 

wojskowych. Opracowywano je bowiem ściśle według wzorów francuskich,  

z uwzględnieniem specyfiki oddziałów i pododdziałów, co ułatwiło później or-

ganizacyjne włączenie polskich dywizji do sojuszniczych struktur operacyjnych. 

Specyfika Oddziału II (wywiadowczego), komentarza nie wymaga. Reali-

zował on swoje zadania przy ścisłej współpracy z pokrewnym oddziałem Sztabu 

francuskiego oraz zajmował się sprawami kraju, które nie podlegały kompeten-

cji naczelnych władz wojskowych. Akcją na kraj kierował gen. Sosnkowski,  

w randze ministra, który 8 listopada 1939 r. przedstawił Radzie Ministrów spra-

wy łączności z okupowanym krajem i projekt organizacji Komitetu Ministrów 

do spraw Kraju
14

. Ze zrozumiałych względów wydział wywiadowczy zaintere-

sowany był współpracą z tzw. biurem „S”, które – jako organ wykonawczy Ko-

mitetu – podlegało gen. Sosnkowskiemu. Pracami Oddziału II początkowo kie-

rował mjr Nowiński, a później ppłk Wasilewski
15

. 

Oddział III (operacyjny), którego szefem do czerwca 1940 r. był płk Kli-

mecki, a po nim płk Marecki, wykonywał bardzo pracochłonne i odpowiedzialne 

zadania. Na bieżące potrzeby opracowywał głównie regulaminy i instrukcje dla 

formowanych oddziałów. Sprawą najważniejszą była komunikatywność treści 

zawartych w tych materiałach, przy utrzymaniu ich zgodności z postanowienia-

mi regulaminów francuskich. 

Oddział IV (wyszkoleniowo-zaopatrzeniowy) koncentrował swoje wysiłki 

na doskonaleniu organizacji procesu szkolenia bojowego jednostek i służb. 

Przygotowywał także niezbędne w jednostkach instrukcje. Jego pracami kiero-

wał płk Sulisławski. 

Godnym przypomnienia wydaje się trud oddziałów III i IV włożony w opra-

cowanie, wspomnianych wyżej, „doświadczeń i wniosków” z kampanii wrześnio-

wej oraz w przygotowanie materiałów szkoleniowych dla polskich oficerów. 

Uwagę zwraca szczupłość Sztabu na tle rozbudowanego Ministerstwa, co 

nie miało uzasadnienia, w zestawieniu z podziałem odpowiedzialności za reali-

                                                 
14 Ostatecznie gen. Sikorski powołał 13 listopada 1939 r. Komitet do Spraw Kraju, zaznaczając  

w stosownym piśmie, że: „Jego zadanie... polega na czuwaniu nad wszystkimi sprawami, związa-

nymi z Krajem, z tajnymi wysiłkami Narodu, zmierzającymi do wyzwolenia Rzeczypospolitej  

z okupacji wroga... Na przewodniczącego... desygnuję pana generała broni Kazimierza Sosnkow-

skiego, powołując jednocześnie do jego składu panów ministrów: Aleksandra Ładosia, Mariana 

Seydę i Jana Stańczyka oraz, pierwszego zastępcę ministra spraw wojskowych, generała brygady 

Mariana Kukiela”; M. Zgórniak, dz. cyt., s. 65, przypis 5. 
15 WIH, MiD, sygn. V/22/37, T. Grabowski, dz. cyt., s. 10. 
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zowane zadania, a w praktyce potęgowało wzajemne animozje między płk. Kę-

dziorem a gen. Sikorskim. 

Zastrzeżenia szefa SNW, który poczuwał się do odpowiedzialności za 

formowanie, szkolenie i przygotowywanie armii do walki, nie były bezsensow-

ne. Trzeba bowiem wziąć pod uwagę racjonalność obsady etatowej. Minister-

stwo bowiem zatrudniało 196 oficerów, a SNW tylko 87. Równocześnie aż 185 

oficerów podlegało gen. Sosnkowskiemu, który organizacyjnie podporządkowa-

ny był premierowi rządu RP na uchodźstwie, a nie naczelnemu wodzowi. 

Niezależnie od spraw kadrowych i kompetencyjnych powodem rozbież-

ności między naczelnym wodzem a szefem jego Sztabu było podejście do spra-

wy włączenia polskich oddziałów w operacyjne struktury armii francuskiej. Jeśli 

Sikorski – zgodnie z polską racją stanu – chciał podkreślić, a zarazem przyspie-

szyć, udział Polski w wojnie przez dopuszczenie na front pojedynczych oddzia-

łów, to Kędzior był temu zdecydowanie przeciwny, gdyż optował za walką 

związkami operacyjnymi pod polskim dowództwem, a nie w rozproszeniu,  

o czym dowództwo francuskie nawet słyszeć nie chciało. Ponadto Kędzior, jako 

„oficer zdolny, o koncepcyjnym umyśle oraz dużej pewności siebie”
16

, krytycz-

nie oceniał udział Francji w wojnie z Niemcami i nie ukrywał, że korzystniej 

byłoby opierać się na Wielkiej Brytanii. Tego oczywiście Sikorski nie zamierzał 

dłużej tolerować. 

Pretekstowe uzasadnienie rozstania się obu adwersarzy, los przyniósł do-

piero 11 czerwca 1940 r. Wtedy bowiem, gdy Sikorski przekonywał Kukiela, że 

Francja nie upadnie, że ma plan użycia wojsk z „linii Maginota” do flankowego 

przeciwuderzenia i jedzie właśnie na front, by skłonić Weyganda do wykonania 

kontrmanewru, Kędzior osobiście zameldował mu o wyjściu niemieckich wojsk 

pancernych na tyły „linii Maginota” oraz o przygotowaniach Brytyjczyków do 

ewakuacji swych oddziałów. Równocześnie dał do zrozumienia naczelnemu 

wodzowi, że jest jeszcze szansa ratowania wojska. Sikorski dopatrzył się w tym 

defetyzmu Kędziora, który – w zaistniałych okolicznościach – uznał słowa na-

czelnego wodza za wystarczający powód do odejścia ze stanowiska. Tegoż dnia 

płk Klimecki został przez Sikorskiego mianowany szefem SNW i wyjechał  

z nim na front. 

Mankamenty organizacyjne i kompetencyjne ówczesnych naczelnych 

władz wojskowych, były dostrzegane przez Sikorskiego i jego najbliższe oto-

czenie. Świadczy o tym projekt nowej organizacji najwyższych władz wojsko-

wych, opracowany i przedstawiony naczelnemu wodzowi przez gen. Zająca  

w dniu 12 kwietnia 1940 r. Dokument ten 24 kwietnia tegoż roku został wysłany 

zainteresowanym szefom i dowódcom do zaopiniowania. Chociaż nie zdołano 

go zmienić, przez wprowadzenie poprawek, i zatwierdzić, to zasługuje on na 

uwagę z następujących powodów: 

                                                 
16 S. Kopański, dz. cyt., s. 102–103. 
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 miał zapewnić jednolitość MSWojsk. i oddzielenie spraw kierowniczych od wyko-

nawczych oraz zdolność wydzielenia SNW, w przypadku objęcia przezeń dowództwa 

na froncie, przy zachowaniu ciągłości pracy Ministerstwa; 

 opierał się na założeniu, że najbliższym i najważniejszym organem pracy ministra bę-

dzie jego Sztab, z odpowiednimi do zadań kompetencjami.  
 

Niestety, przygotowany przez gen. Zająca materiał nie grzeszył spójnością 

logiczną. Z jednej strony mocno akcentował, że: „Autonomię jaką przyznałem 

lotnictwu i marynarce wojennej utrzymuję w pełni”, a z drugiej strony tę autono-

mię podważał zastrzeżeniem, że: „Autonomia ta nie może iść za daleko i nie może 

prowadzić do zupełnego rozdziału trzech broni oraz do uniemożliwienia realnego 

kierowania nimi przez Ministra... Jak zwykle tak i w tym wypadku lotnictwo  

i marynarka podlegają Naczelnemu Wodzowi oraz Ministrowi przez Sztab”. 

Przeciw takiemu rozwiązaniu, a zwłaszcza równemu traktowaniu obu ele-

mentów sił zbrojnych, wypowiedział się jednoznacznie urzędujący w Londynie 

szef Kierownictwa Marynarki Wojennej kontradmirał Świrski. W piśmie  

z 15 maja 1940 r., wysłanym pod adres naczelnego wodza, przypomina on, że nie 

tylko konstytucja z 1935 r. mówi o istnieniu wojska i marynarki wojennej, ale 

także Ustawa o powszechnym obowiązku służby wojskowej z 1938 r. stwierdza, 

iż „siły zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej składają się z wojska i marynarki wo-

jennej”. Zmierzając do wykazania, że projekt nie jest słuszny podkreślił:  
 

Lotnictwo polskie w Anglii jest jak dotychczas lotnictwem w dużym stopniu for-

malnie angielskim, dlatego myślę, że środek ciężkości lotnictwa jest we Francji, 

gdzie zresztą znajdują się jego władze kierownicze. Lotnictwo nasze we Francji 

ma dużo wspólnych spraw z resztą wojska /bo nawet artyleria przeciwlotnicza na-

leży do lotnictwa/ i sprawy te możliwe, że muszą być kierowane wspólnie na po-

ziomie nie tylko Naczelnego Wodza i Ministra, ale też jego organów wykonaw-

czych... Inaczej jest z marynarką... To co w obecnych warunkach musi łączyć 

wojsko i marynarkę, to jest tylko wola i kierownictwo duchowe Naczelnego Wo-

dza i Ministra17.  
 

Szef Kierownictwa Marynarki Wojennej wyraził też uzasadnione obawy, że 

– w przeciwieństwie do dowódcy lotnictwa – nie będzie mógł skutecznie przeciw-

działać „ewentualnym niewłaściwym posunięciom innych organów wojskowych”, 

gdyż z konieczności stale przebywa w Anglii. Dlatego właśnie prosił naczelnego 

wodza, by wszystko, co w projekcie dotyczy marynarki, zostało skreślone. 

Nie negując potrzeby doskonalenia organizacji naczelnych władz woj-

skowych kontradmirał proponował, by w miejsce tekstu skreślonego, wstawić:  
 

Szef Kierownictwa Marynarki Wojennej podlega bezpośrednio Naczelnemu Wo-

dzowi i Ministrowi Spraw Wojskowych i jest ich wyłącznym organem pracy we 

wszystkich sprawach marynarki wojennej. Inne organa pracy Naczelnego Wodza  

i Ministra w sprawach wspólnych lub zazębiających się wzajemnie uzgadniają  

z Szefem Kierownictwa Marynarki Wojennej swoje wnioski i zarządzenia18. 
 

                                                 
17 Polska Marynarka Wojenna 1939–1947, oprac. Z. Wojciechowski, Gdynia 1999, s. 91. 
18 Tamże, s. 92. 
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Zmierzając do zwiększenia operatywności SNW, zakładał jego rozbudo-

wę i następujący skład: 
 

 szef; 

 zastępca szefa Sztabu; 

 Oddziały: mobilizacyjno organizacyjny; wywiadu, kontrwywiadu i propagandy ze-

wnętrznej; operacyjno-wyszkoleniowy; kwatermistrzowski; 

 oficer do zleceń dla spraw personalnych; 

 Kancelaria szefa Sztabu. 
 

Niestety, klęska Francji w czerwcu 1940 r. wykazała nie tylko bezprzed-

miotowość dalszych prac nad modyfikacją omawianego projektu, ale przede 

wszystkim przekreśliła sens funkcjonowania polskich naczelnych władz woj-

skowych w dotychczasowej strukturze. Sprawą najpilniejszą stała się ewakuacja 

ocalałych żołnierzy polskich do Wielkiej Brytanii. 



 
Henryk Stańczyk 

Warszawa 

 

 

 

System bezpieczeństwa II RP 1919–1939  
 

 

I wojna światowa i odbudowa niepodległej Polski 

trata państwa przez naród polski w końcu XVIII w. była spowodowa-

na zarówno wewnętrzną słabością jak i agresywnych zapędów sąsied-

nich państw: Prus, Rosji i Austrii. Rozbiory miały miejsce w czasie, 

gdy patriotyczna część polskiego społeczeństwa podejmowała próby naprawy 

Rzeczypospolitej, toteż nie chciała ona pogodzić się z utratą niepodległości. Po-

dejmowała działalność na rzecz odzyskania wolnego, niepodległego i suwerenne-

go państwa. Środkiem prowadzącym do tego celu stał się czyn zbrojny. Objął on 

kolejne polskie powstania: kościuszkowskie z 1794 r., Legiony Polskie i wojsko 

Księstwa Warszawskiego walczące u boku Napoleona, powstanie listopadowe 

1830 r., Wiosnę Ludów 1848 r., powstanie styczniowe 1863 r. i rewolucję 1905 r. 

Aż do czasów powstania styczniowego dominował pogląd gen. Tadeusza Ko-

ściuszki, że w warunkach braku państwowości jedynie powstanie, łączące walkę 

zbrojną z szerokimi reformami społecznymi, może być środkiem do odzyskania 

niepodległości. Po jego klęsce ideę czynu zbrojnego zastąpiły hasła pozytywizmu 

– pracy organicznej od podstaw.  
Upadek powstania styczniowego był wielkim ciosem dla sprawy polskiej.  

W czasie jego trwania żaden z rządów państw europejskich nie udzielił mu wspar-

cia. Wielkim wstrząsem dla Polaków była klęska Francji w wojnie francusko 

-pruskiej w latach 1870–1871, która ukształtowała oblicze polityczne Europy na 

ponad 40 lat. Zwycięskie Prusy, kierowane przez kanclerza Otto von Bismarcka, 

utworzyły pod swoim przewodnictwem potężne Cesarstwo Niemieckie, ciążące na 

całej Europie i utwierdzające niewolę Polaków. Klęska Francji wywołała rozpacz  

w wielu środowiskach polskich i odebrana została jako ostateczna przegrana sprawy 

polskiej. Kanclerz Otto von Bismarck starał się bowiem o utrzymanie solidarności 

mocarstw rozbiorowych i dbał o dobre stosunki z Rosją. Okazało się jednak wkrót-

ce, że zwycięskie Niemcy, w miarę wzrostu swojej potęgi, stanowią poważne za-

grożenie dla innych mocarstw europejskich.  Na przełomie XIX i XX w. doszło do 

powstania koalicji zagrożonych państw potem zaś do I wojny światowej. Tak więc 

w wydarzeniach, które zdawało się utrwalają niewolę Polaków tkwiły zalążki kon-

fliktu ogólnoeuropejskiego korzystnego dla umiędzynarodowienia sprawy polskiej. 

W II poł. XIX w. do wykształtowania się dwóch bloków polityczno 

-militarnych było jednak jeszcze daleko, a proces ten przebiegał z dużymi oporami. 

Tymczasem w Europie i na ziemiach polskich zachodziły procesy cywilizacyjne  

i społeczne. Malało znaczenie arystokracji a rosły wpływy rodzącej się burżuazji  

U 



Henryk Stańczyk 486 

i inteligencji. Rodziły się nowe grupy społeczne, nowe prądy kulturowe i idee poli-

tyczne. Szybko rozwijała się nauka, wdrażano nowe technologie do produkcji 

zwiększające wydajność pracy, rosła polaryzacja pomiędzy grupami społecznymi  

i rodziły się nowe konflikty społeczne. Pomiędzy mocarstwami europejskimi trwał 

wyścig o kolonialny podział świata. O Polsce i Polakach mówiło się w Europie co-

raz mniej. Wielu Polakom wydawało się, że sprawa polska została pogrzebana na 

długo, jeśli nie na zawsze. 

W miarę jednak jak oddalano się od klęski 1864 r., a w życie wchodziły nowe 

pokolenia i nowe siły społeczne problem niepodległości powrócił. Znalazł odzwier-

ciedlenie w programach rodzących się ruchów politycznych: ludowych, socjali-

stycznych i narodowo-demokratycznych. Arystokracja i ziemiaństwo, przestraszone 

rosnącym radykalizmem społecznym, zrezygnowało z aktywnej walki o niepodle-

głość. Najsilniej sprawę niepodległości akcentowała Polska Partia Socjalistyczna 

(dalej: PPS). Koncepcja tego ugrupowania politycznego wyrastała z kościuszkow-

skiej idei walki o niepodległość a jej założeniem wojskowym było powstanie zbroj-

ne przeciwko Rosji. 

Dążenia niepodległościowe Polaków bardzo uaktywniła rewolucja 1905 

–1907 r. Łódzkie powstanie zbrojne uznane zostało jako najskuteczniejszy sposób 

walki przeciwko uciskowi. Pod wpływem rewolucji powstało wiele organizacji 

paramilitarnych. PPS-Frakcja Rewolucyjna utworzyła milicję robotniczą. Później 

powstał Związek Walki Czynnej, Polskie Drużyny Strzeleckie, Drużyny Bartoszo-

we, Polowe Drużyny Sokole, Drużyny Junackie i inne. Przed wybuchem I wojny 

światowej znajdowało się w nich około 20 tys. młodzieży, która nie pamiętała  

z autopsji klęski powstania styczniowego. Powróciła idea walki zbrojnej, jako 

głównego czynnika w odzyskaniu niepodległości. Szczególną rolę w przygotowaniu 

tej młodzieży do walki odegrał Józef Piłsudski i jego najbliżsi współpracownicy: 

Walery Sławek, Aleksander Prystor, Józef Montwiłł Marecki, Wacław Bobrowski, 

Tomasz Arciszewski i Kazimierz Sosnkowski. 

Ideę powstania zbrojnego dla osiągnięcia celu niepodległościowego Piłsudski 

wyłożył już w 1906 r. w artykule „Polityka walki czynnej”, w którym pisał min:  
 

System ten nie pęknie, dopóki nie zostanie złamana potęga ludzi, których tradycją 

rodzinną i powołaniem życiowym jest utrzymywanie tego systemu. Inaczej zaś, 

jak mniemam, złamać tej potęgi nie można…musimy wykorzystać wszystkie siły 

społeczne w celu zorganizowania zbrojnego powstania1.  
 

Piłsudski uważał jednak, że żadne powstanie narodowe nie może uwolnić Po-

laków spod panowania zaborców, jeżeli nie będzie połączone z kataklizmem dzie-

jowym. Tym kataklizmem miała być wojna powszechna w Europie – wojna pomię-

dzy zaborcami.  

Nakaz walki zbrojnej o odzyskanie niepodległego bytu narodowego wyniósł 

Piłsudski z rodzinnego domu, w którym żywe były tradycje powstania styczniowe-

go. Na jego osobowość i postawę społeczno-polityczną przemożny wpływ wywarło 

                                                 
1 J. Piłsudski, Pisma zbiorowe, t. 2, Warszawa 1937, s. 265. 
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także aresztowanie w 1887 r., w wieku lat 20., za udział w spisku na cara Aleksan-

dra III, i zesłanie na katorgę na Sybir. Po powrocie z 5-letniego pobytu na Syberii 

związał się z PPS i włączył się do działalności niepodległościowej. Działalność tą 

zintensyfikował na początku XX w., kiedy stosunki polityczne pomiędzy europej-

skimi mocarstwami zaostrzyły się, ukształtowały się dwie wrogie sobie nawzajem 

koalicje i weszły na drogę konfrontacji. W latach 1900–1914 życiem międzynaro-

dowym wstrząsały kolejne kryzysy polityczne. Najostrzejszym z nich był kryzys 

1908–1909, związany z anektowaniem przez Austrię należącego uprzednio do Tur-

cji terytorium Bośni i Hercegowiny, innym – spór francusko-niemiecki o Maroko. 

Pod wpływem tych wydarzeń nastąpiła konsolidacja dwóch bloków polityczno-

militarnych nazywanych Ententą i Trójprzymierzem. Do pierwszego z nich należa-

ła: Francja, Rosja i Wielka Brytania a drugi tworzyło: Cesarstwo Niemieckie, Au-

stro-Węgry i Włochy.  

W obliczu narastającego kryzysu międzynarodowego w polskim społeczeń-

stwie odżyły nadzieje na odbudowę własnej państwowości. Wykrystalizowały się 

dwie niepodległościowe orientacje polityczne.  
 

Te dwie orientacje – napisał Janusz Żarnowski –związały się z dwoma róż-

nymi kierunkami politycznymi, reprezentującymi nie tylko odrębne poglądy na 

politykę zagraniczną nie istniejącego jeszcze państwa, lecz także odrębne ideolo-

gie, nietożsamą bazę społeczną, w końcu – odmienne typy umysłowości i tradycje 

historyczne i polityczne. Te dwa obozy to orientacja antyrosyjska i antyniemiec-

ka. Trzonem pierwszej był ruch niepodległościowo-socjalistyczny z Józefem Pił-

sudskim na czele, jego odpowiednik galicyjski z Ignacym Daszyńskim i różne 

grupy, stawiające na zbrojną walkę przeciwko Rosji w duchu powstania 1863 r., 

ewentualnie u boku Austriaków. Wielu zwolenników tego nurtu myślało o zjed-

noczeniu ziem polskich pod berłem Habsburgów… 

Przeciwna orientacja, antyniemiecka, miała na swym czele Romana Dmowskiego. 

Upatrywała głównego wroga w Niemczech, wręcz nie chciała rozbijać Rosji, 

przeciwnie – gotowa była nawet u boku Rosji walczyć z Niemcami, licząc na za-

płatę w postaci zjednoczenia pod berłem cara ziem polskich, obdarzonych pewną 

autonomią. Główną siłą tej orientacji była Narodowa Demokracja – endecja,  

a więc głównie mieszczaństwo, drobnomieszczaństwo, część wielkich właścicieli 

ziemskich, sporo chłopów, nieco młodzieży robotniczej, konserwatywna inteli-

gencja, cały zabór pruski… 

Koncepcję Piłsudskiego wiązano wówczas powszechnie z lewicą społeczną, kon-

cepcję Dmowskiego – z prawicą2. 
 

Piłsudski uważał, że bez obalenia caratu w Rosji odzyskanie niepodległości 

Polski jest niemożliwe. Konieczne jest nie tylko obalenie caratu, ale i oderwanie siłą 

ziem polskich od Rosji. Do zrealizowania tej myśli szukał sprzymierzeńców. Już 

podczas wojny rosyjsko-japońskiej, w 1904 r. prowadził rokowania z Japończykami 

w sprawie otwartego wystąpienia Polaków przeciwko Rosji. W 1909 r. rozpoczął 

omawianie warunków współdziałania polskiego ruchu zbrojnego z Austro 

-Węgrami
3
. Współdziałanie z Japonią okazało się nierealne, Austria natomiast stała 

                                                 
2 J. Żarnowski, Listopad 1918, Warszawa 1982, s. 51–52. 
3 M. Sokolnicki, Józef Piłsudski a zagadnienia Rosji, „Niepodległość” 1950, t. 2, s. 58. 
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się głównym sojusznikiem w urzeczywistnianiu jego koncepcji wyzwoleńczej. Pił-

sudski nie formułował jednak programu połączenia Królestwa z Galicją pod berłem 

Habsburgów. Nie zamierzał uzależniać państwa od żadnego z zaborców. Dążył do 

odzyskania pełnej niepodległości i utworzenia całkowicie niepodległego państwa 

polskiego. To dążenie całkowicie różniło go od Romana Dmowskiego, którego 

zadowalała autonomia w ramach cesarstwa rosyjskiego.  

Jak wynika z niektórych przekazów historycznych i dociekań jego biografów, 

Piłsudski dosyć trafnie przewidział przebieg i rezultaty zbliżającej się wojny. Zakła-

dał, że wybuchnie wojna między zaborcami. Już w 1912 r. mówił, że wybuchnie 

wojna na Bałkanach i w odróżnieniu od innych polityków i wojskowych – głównie 

niemieckich i francuskich – uważał że będzie to wojna długotrwała, że osłabi ona 

wszystkich zaborców, twierdził, że losy Polski zależeć będą od samych Polaków
4
. 

Dwa lata później, w lutym 1914 r. na konferencji rewolucyjnych socjalistów Rosji 

(eserów), która odbywała się w Paryżu, prognozując przebieg zbliżającej się wojny 

stwierdził, że: 
 

Rosja będzie pobita przez Austrię i Niemcy, które zostaną następnie pobite przez 

Anglików i Francuzów, Europa środkowa zada klęskę Europie wschodniej, na-

stępnie zaś zostaną pokonane przez Europę zachodnią. To wskazuje Polakom kie-

runek ich działań5.  
 

W świetle późniejszych wydarzeń były to słowa wręcz prorocze i pewno  

z tego powodu wielu polskich historyków powątpiewa w autentyczność tych zapi-

sów
6
. Sam przebieg wojny okazał się dla sprawy polskiej bardzo korzystny. 

Wszystkie państwa zaborcze wyszły z wojny pokonane, Austo-Węgry rozpadły 

się na państwa narodowe a w Rosji upadł carat. Powstały bardzo sprzyjające wa-

runki dla odbudowy państwa polskiego. Nie był to jednak proces samorzutny.  

O odzyskaniu niepodległości zadecydowała postawa Polaków tak w czasie wojny 

jak i po jej zakończeniu. 

W obliczu zbliżającego się konfliktu zaborcy żadnego programu  

w sprawie polskiej nie formułowali. Niemcy i Rosja starały się zniszczyć polskość. 

Austro-Węgry tolerowały polskość w Galicji i przygotowania o charakterze woj-

skowym, prowadzone przez polskie organizacje paramilitarne. Toteż na terenie 

Galicji ukształtował się obóz niepodległościowy, który stawiał na odzyskanie nie-

podległości w oparciu o państwa centralne. Działały tam dwa główne polskie ośrod-

ki niepodległościowe: Komisja Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościo-

wych, która popierała Józefa Piłsudskiego i tworzone przez niego organizacje para-

                                                 
4 W. Pobóg-Malinowski, Najnowsza historia polityczna Polski, t. 1: 1864–1914, Londyn 1984, s. 596. 
5 W. Czernow, Pieried buriej, New York 1953, s. 296–297. 
6 Wśród krytyków tego proroctwa znajdują się wybitni przedstawiciele polskiej nauki historycznej: 

J. Molenda, Tomasz Nałęcz, Janusz Pajewski. Patrz: J. Molenda, Piłsudczycy a narodowi demo-

kraci 1908–1918, Warszawa 1980; T. Nałęcz, U źródeł wielkiego sporu, „Kultura” 1980, nr 39;  

J. Pajewski, Postać dziejowa Józefa Piłsudskiego [w:] Józef Piłsudski i jego legenda, red. A. Czu-

biński, Warszawa 1988. Najostrzej wspomnienia Czernowa skrytykował Andrzej Garlicki, patrz: 

A. Garlicki, Czy Piłsudski przewidział bieg wojny? Fałszywy liść lauru, „Polityka” 1985, nr 28; 

tenże, Józef Piłsudski 1867–1935, Warszawa 1988. 
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militarne oraz pro endecki Centralny Komitet Narodowy. Działalność wojskową  

w Galicji prowadził tajny Związek Walki Czynnej i jawny Związek Strzelecki.  

W sumie w Galicji przed wybuchem wojny kilka tysięcy młodzieży grupowało się 

w tych organizacjach, pod ogólnym kierownictwem Józefa Piłsudskiego. Po wybu-

chu wojny, z jego inicjatywy utworzona została Pierwsza Kompania Kadrowa, która 

na jego rozkaz i pod jego dowództwem, 6 sierpnia 1914 r. wkroczyła do Królestwa 

Polskiego, by wywołać w nim powstanie antyrosyjskie. Wobec fiaska tej akcji  

w dniu 16 sierpnia 1914 r., w Krakowie utworzony został Naczelny Komitet Naro-

dowy i powołane zostały Legiony Polskie, które po sformowaniu walczyły na fron-

cie przeciwko Rosji ponad dwa lata. 

Obóz niepodległościowy związany z endecją także nie pozostawał bierny. 

Dmowski i jego orientacja antyniemiecka, oświadczeniom rosyjskich władz woj-

skowych zawartym w odezwie Wielkiego Księcia Mikołaja Mikołajewicza do Pola-

ków z sierpnia 1914 r., starała się nadać jak najbardziej przychylną interpretację.  

W listopadzie 1914 r. endecja powołała w Warszawie Komitet Narodowy Polski, 

aby skonsolidować wokół siebie społeczeństwo i skoordynować wysiłki. Ciosem dla 

koncepcji Dmowskiego była klęska Rosjan i zajęcie ziem polskich przez Niemców  

i Austriaków. Mit potęgi rosyjskiej zachwiał się, opadły sympatie prorosyjskie spo-

wodowane ewakuacją prawie miliona Polaków z Królestwa w głąb Rosji, i wzrosły 

obawy przed powrotem Rosjan. 

Także stronę proaustriacką spotkały rozczarowania. Władze austriackie nie 

wyraziły zgody na usamodzielnienie Legionów. Nie dopuszczono do ich poważniej-

szego rozwoju. Rządom państw zaborczych wydawało się, że wojna zakończy się 

szybko i dla nich zwycięsko bez składania jakichkolwiek zobowiązań w kwestii 

polskiej. W tej sytuacji Roman Dmowski już w 1915 r. opuścił Rosję i udał się na 

Zachód, a Piłsudski w lipcu 1916 r. podał się do dymisji, wycofując się formalnie  

z Legionów. 

Przełom w sprawie polskiej nastąpił dopiero jesienią 1916 r. Wojna prze-

kształciła się w długotrwałą wyczerpującą wojnę pozycyjną. Pochłaniała ogromne 

ilości sprzętu wojskowego, zaopatrzenia i ludzi. Państwa centralne zaczęły odczu-

wać coraz większe trudności. Szukano rezerw wszędzie, gdzie było to możliwe. 

Postanowiono w pierwszej kolejności sięgnąć do polskiego rekruta. W dniu 5 listo-

pada 1916 r. ogłoszony został akt dwóch cesarzy (austrowęgierskiego i niemieckie-

go) „w przedmiocie powołania samodzielnego państwa polskiego z ziem polskich 

panowaniu rosyjskiemu wydartych”
7
. Granice tego państwa miały zostać określone 

w późniejszym czasie. Głównym celem proklamacji było stworzenie współdziałają-

cej z Niemcami armii polskiej. Za aktem stały koła wojskowe Niemiec z gen. Eri-

chem Ludendorfem na czele. 26 listopada 1916 r. podpisane zostało rozporządzenie 

o powołaniu Tymczasowej Rady Stanu, w skład której weszło 25 Polaków. Znalazło 

się w tym gronie kilka wybitnych osobistości m.in.: Józef Piłsudski, Artur Śliwiński, 

Michał Łempicki, Henryk Przeździecki, Wacław Niemojowski i Stanisław Buko-

wiecki. Działalność Tymczasowej Rady Stanu rozpoczęła się w styczniu 1917 r., ale 

                                                 
7 Patrz: A. Czubiński, Najnowsze dzieje Polski 1914–1983, Warszawa 1987, s. 13. 
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nie wywarła pozytywnego wpływu na proces odbudowy polskiej państwowości. 

Akt dwóch cesarzy wymusił jednak na Rosji odniesienie się do sprawy polskiej.  

W noworocznym rozkazie cara Mikołaja II do armii i floty z 25 grudnia 1916 r. 

znalazło się stwierdzenie, że Polska otrzyma swój własny ustrój państwowy z wła-

snymi izbami prawodawczymi i z własną armią. 10 stycznia 1917 r. szefowie rzą-

dów Francji i Anglii ogłosili deklarację solidaryzującą się z carem w tej kwestii. 

Dwa tygodnie później głos zabrał w sprawie polskiej prezydent Stanów Zjednoczo-

nych Thomas Woodrow Wilson. W dniu 22 stycznia 1917 r. w orędziu noworocz-

nym do Kongresu stwierdził, że wszyscy mężowie stanu obu wojujących stron są 

zgodni, iż ma zostać odbudowana Polska zjednoczona, niepodległa, rządząca się 

sama. Do niepodległości droga była jeszcze wówczas daleka. Dopiero upadek caratu 

w Rosji, rozpad Austro-Węgier i klęska Cesarstwa Niemieckiego, stworzyły realną 

szansę na odbudowę polskiej państwowości. 

Formalnie niepodległość Polski zadekretowana została w traktacie wersal-

skim z 28 czerwca 1919 r., ale walka o jej kształt ustrojowy i granice trwała aż do 

roku 1922. O granice walczono z Niemcami, Rosją, Litwą, Ukrainą i Czechosłowa-

cją. W ich wyniku Polska stała się krajem wielonarodowym. Obszar państwa obej-

mował 388,6 tys. km
2
 i w roku 1921 zamieszkiwało go 27,2 mln osób z czego 31% 

mieszkańców stanowiły mniejszości narodowe: Ukraińcy, Białorusini, Żydzi  

i Niemcy. Konstytucja z 1921 r. stanowiła, że Polska jest republiką demokratyczno 

-parlamentarną. W latach 1918–1922 na czele państwa stał Józef Piłsudski, jako 

naczelnik państwa i naczelny wódz. W grudniu 1922 r. pierwszym prezydentem 

wybrany został Gabriel Narutowicz, ale został zamordowany. Jego następcą został 

Stanisław Wojciechowski
8
.  

 

Międzynarodowe otoczenie odrodzonego Państwa Polskiego 

Powstała w listopadzie 1918 r. Polska odradzała się w bardzo złożonej sytua-

cji politycznej i gospodarczej. Sąsiedzi nie byli przychylnie usposobieni do młodego 

państwa polskiego. Z utratą części swojego terytorium na rzecz Polski nie godzili się 

politycy niemieccy
9
. Także Rosja radziecka nie chciała się pogodzić z istnieniem 

państwa polskiego. Oba sąsiednie mocarstwa prowadziły wobec Polski wrogą poli-

tykę. Starały się lansować w świecie tezę o tymczasowości polskiej państwowości. 

Źle układały się także, choć z innych powodów, stosunki z Litwą i Czechosłowacją.  

Kierownicy polskiej nawy państwowej, z Józefem Piłsudskim na czele, zda-

wali sobie sprawę z istniejących zagrożeń i starali się im przeciwstawić różnymi 

sposobami. Nie było to jednak zadanie łatwe. Polska po odzyskaniu niepodległości 

należała do najsłabszych ekonomicznie krajów Europy. Wieloletnie rozdarcie po-

między trzech zaborców sprawiło, że poszczególne części odradzającej się Polski 

były w pierwszych latach niepodległości gospodarczo luźno ze sobą powiązane. 

Przed młodym państwem polskim stanęły trudne zadania: usunięcia zniszczeń wo-

jennych, likwidacja skutków wieloletniej niewoli, zintegrowanie gospodarki kraju, 

                                                 
8 Tenże, Historia Polski XX wieku, Poznań 2000, s. 136–138. 
9 Niemcy oficjalnie mówili o Polsce jako państwie „sezonowym”. 
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zapewnienie bezpieczeństwa narodowego. Temu ostatniemu problemowi poświęca-

no w międzywojennej Polsce dużo uwagi. W latach 1922–1939 utrzymywano  

w Polsce siły zbrojne o dużych stanach liczbowych, dochodzących do 300 tys. żoł-

nierzy: 30 dywizji piechoty 9–11 brygad kawalerii, 6 pułków lotniczych, kilkudzie-

sięciu okrętów wojennych.  

Wśród polskich naczelnych władz wojskowych panowało przekonanie, że 

większe niebezpieczeństwo grozi Polsce ze strony wschodniego sąsiada. Dla po-

trzeb wojny na wschodzie dostosowano polską doktrynę wojenną. Przyjmowano, 

że rozległość frontu na wschodzie wymagała będzie prowadzenia wojny manew-

rowej. Ideę tą popierał marszałek Józef Piłsudski. Jej istotą było zastąpienie czyn-

nika materialnego geniuszem wodza i duchem waleczności żołnierzy. Planowanie 

strategiczne i operacyjne, ekonomia sił i sztuka dowodzenia były niedoceniane. 

Jedynie w Wyższej Szkole Wojennej improwizację starano się zastąpić racjonal-

nym spojrzeniem na przyszłą wojnę. 

 Dużą wagę politycy polscy okresu międzywojennego przywiązywali do roz-

budowy własnego potencjału obronnego, a jednocześnie starali się pozyskać sprzy-

mierzeńców do odparcia ewentualnej agresji, jednego lub drugiego sąsiada. Pierw-

sza powojenna dekada, kiedy Niemcy były związane ograniczeniami traktatu wer-

salskiego, a Rosja radziecka osłabiona wojną i rewolucją, upłynęła dla Polski  

w miarę spokojnie. Sąsiedzi nie mieli dość sił, aby ją zaatakować. Wykorzystując 

dogodną sytuację, politycy polscy starali się wypracować system konwencji poli-

tyczno militarnych na wypadek ataku ze strony sąsiadów. 

Naturalnym sojusznikiem Polski na wypadek zagrożenia wojennego ze stro-

ny Niemiec była Francja. Takie przekonanie panowało wśród wojskowych i polity-

ków. Wypływało ono z roli jaką to państwo odegrało w czasie I wojny światowej  

i po jej zakończeniu, a także postawa polityków francuskich wobec spraw polskich 

po zakończeniu wojny. Francja była wówczas rzecznikiem spraw polskich i postula-

tów polityków polskich w sprawie polskiej granicy zachodniej. Układ sojuszniczy  

z Francją, podpisany 19 lutego 1921 r, w Paryżu, zwracał się głównie przeciwko 

Niemcom, ale w znacznej mierze także przeciw Rosji. Zawarto bowiem tajną kon-

wencję wojskową, która zobowiązywała oba kraje do bezzwłocznej pomocy na 

wypadek agresji trzeciego państwa. Sojusz z Francją stał się podstawą bezpieczeń-

stwa Polski w całym okresie międzywojennym
10

. 

Przed niebezpieczeństwem rosyjskim starano się zabezpieczyć sojuszem  

z Rumunią. Już w kilka tygodni po zawarciu sojuszu z Francją, 3 marca 1921 r. 

podpisano układ polityczny i konwencję o przymierzu odpornym między Polską  

a Królestwem Rumunii, zobowiązującą oba państwa do współdziałania na wypadek 

agresji ze strony Rosji Radzieckiej. Sojusz ten obowiązywał tylko w wypadku zaat-

akowania któregoś z państw od wschodu. Nie zobowiązywał natomiast do przyjścia 

sobie z pomocą w wypadku wojny z Niemcami lub Węgrami. Dla Polski miał on 

mniejsze znaczenie niż sojusz z Francją ponieważ Rumunia była krajem znacznie 

biedniejszym i jej możliwości militarne przyjścia Polsce z pomocą dużo mniejsze od 

                                                 
10 J. Ciałowicz, Polsko-francuski sojusz wojskowy 1921–1939, Warszawa 1970. 
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francuskich, ale oznaczało dodatkowe zabezpieczenie naszej granicy wschodniej. 

Wzmacniało pozycję Polski w Europie. Stwarzało jednocześnie pewne trudności, 

wynikające z faktu, że Polska miała dobre stosunki z Węgrami, będącymi w stałym 

konflikcie z Rumunią
11

. 

Trudniej było polskiej dyplomacji ułożyć dobre stosunki z sąsiadami. Mimo 

wysiłków Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ministrów Konstantego Skirmunta  

i Aleksandra Skrzyńskiego, nie doszło do podpisania sojuszu z Czechosłowacją. 

Zawiniły tu animozje pomiędzy obu sąsiadami, wynikłe z zatargu o Śląsk Cieszyń-

ski – tzw. „Zaolzie”, w 1918 r. Nie udało ich się rozwiązać w całym okresie mię-

dzywojennym. Politycy tak jednej jak i drugiej strony nie doceniali wartości takiego 

sojuszu dla obu stron. Pełniący od lutego 1924 r. funkcję ministra spraw wojsko-

wych gen. Władysław Sikorski był przeciwny wchodzeniu w ścisłe porozumienie  

z południowym sąsiadem. Uważał, że na przeszkodzie stały  
 

nie tylko doświadczenia niedalekiej przeszłości, w której musieliśmy się bić z Cze-

chami, nie tyle stanowisko rządu czechosłowackiego we wszystkich prawie życio-

wych dla Polski sprawach /Gdańsk, plebiscyt na Mazurach, Górny Śląsk/ dla nas 

nieprzychylne – ile ich stanowisko względem Rosji i zdecydowana niechęć do za-

gwarantowania nam przyjaznego dla nas stosunku także na wypadek wojny z Rosją, 

nie możemy brać w rachubę jednostronnych zobowiązań czeskich, gdyż nie przed-

stawiają one poważniejszych wartości12.  
 

Także politycy czechosłowaccy nie doceniali sojuszu z Polską. Minister 

spraw zagranicznych Czechosłowacji Edvard Beneš nie widział w tym czasie zagro-

żenia dla swojego państwa ze strony Niemiec i nie chciał sojuszu z Polską w obawie 

przed pogorszeniem stosunków ze Związkiem Radzieckim. 

Równie nieskuteczne okazały się zabiegi o dobre ułożenie stosunków  

z Litwą. Na przeszkodzie stał konflikt polsko- litewski o Wilno. Zajęcie Wilna przez 

gen. Lucjana Żeligowskiego, na rozkaz ówczesnego naczelnika państwa Józefa 

Piłsudskiego, w 1920 r., i późniejsze wcielenie Wileńszczyzny do Polski (24 marca 

1922 r.) przekreśliły wszelkie nadzieje na porozumienie polsko-litewskie. Konflikt 

ten uniemożliwił dyplomacji polskiej doprowadzenie do utworzenia bloku państw 

bałtyckich (Polska, Łotwa, Estonia, Finlandia), co niekorzystnie wpływało na bez-

pieczeństwo Polski na odcinku wschodnim granicy północnej
13

. 

Jeszcze trudniejszym zadaniem dla polskiej dyplomacji okazało się utrzyma-

nie dobrych stosunków z Niemcami i Rosją Radziecką, sąsiadami, którzy nie kryli 

wrogości wobec Polski. Na początku lat 20. XX w. oba te państwa  mocno osłabio-

ne I wojną światową, a Rosja dodatkowo rewolucją, dysponowały jednak ogrom-

nymi możliwościami rozwoju, natomiast Polska ustępowała im pod tym względem 

wyraźnie. Dysponowała znacznie mniejszym potencjałem ludzkim i ekonomicz-

nym. W stosunku do Niemiec była wyraźnie opóźniona cywilizacyjnie. 

                                                 
11 J. Krasuski, Tragiczna niepodległość. Polityka zagraniczna Polski w latach 1919–1945, Poznań 

2000, s. 84. 
12 W. Korpalska, Władysław Eugeniusz Sikorski. Biografia polityczna, Wrocław 1988, s. 139. 
13 J. Ochmański, Historia Litwy, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1982, s. 300–301. 
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 Szczególną rolę w stosunkach pomiędzy Polską a jej potężnymi sąsiadami 

odegrał rewizjonizm niemiecki. Podczas genueńskiej konferencji 29 państw, polity-

cy niemieccy doprowadzili do podpisania w Rapallo (18 kwietnia 1922 r.) układu  

z Rosją Radziecką, który zapoczątkował także współpracę wojskową obu państw. 

Pozwoliła ona Niemcom na obejście ograniczeń w dziedzinie zbrojeń nałożonych na 

nie postanowieniami traktatu wersalskiego i zapoczątkowała współpracę gospodar-

czą. Efekty tego zbliżenia były bardzo niepokojące dla Polski, tym bardziej, że  

w 1925 r., podczas konferencji w Locarno Niemcy zagwarantowały granicę państw 

zachodnich, ale nie uczyniły tego wobec granicy polsko-niemieckiej. Oznaczało to, 

że nadal ją kwestionują. W konsekwencji układów locareńskich bezpieczeństwo 

Polski uległo pomniejszeniu. Francja spokojna o swoją granicę wschodnią rozluźni-

ła sojusz z Polską i innymi partnerami z Europy Wschodniej. Nastąpiło zbliżenie 

francusko-niemieckie. Wielka Brytania i brytyjska opinia publiczna wręcz popierały 

niemieckie dążenia rewizjonistyczne wobec Polski
14

.  

Mimo niekorzystnego dla Polski rozwoju sytuacji politycznej i w Europie na 

świecie dyplomacja polska nie ustawała w poszukiwaniu korzystnych dla Polski 

rozwiązań. Starała się ułożyć stosunki z sąsiadami mimo istniejących sprzeczności 

interesów. W latach 30. udało jej się doprowadzić do unormowania stosunków naj-

pierw ze wschodnim sąsiadem – ZSRR, a później z Niemcami. W 1932 r. podpisano 

na 10 lat pakt o nieagresji ze Związkiem Radzieckim, który 2 lata później w 1934 r., 

przedłużono do 1945 r. W 1934 r. podpisany został podobny pakt z Niemcami, któ-

ry miał obowiązywać do 1944 r., ale został wypowiedziany przez Hitlera w 1939 r. 

Niestety traktaty te nie uchroniły Polski przed agresją obu sygnatariuszy. 
 

Położenie geopolityczne, gospodarka i wojsko II Rzeczypospolitej 

Państwo polskie, którego ostateczny kształt terytorialny powstał w latach 

1921–1922, gdy przyłączono Górny Śląsk i Wileńszczyznę, miało łączną po-

wierzchnię 388,6 tys. km
2
, zajmując po: ZSRR, Francji, Niemcach, Hiszpanii  

i Szwecji, szóste miejsce w Europie. Obszar Polski rozciągał się niemal w centrum 

Europy. Było to państwo średniej wielkości, zajmując 3,4% powierzchni kontynen-

tu. Polska należała do krajów średnio zaludnionych. Według spisu z 1921 r. w kraju 

żyło 27,2 mln osób, co stawiało go na szóstym miejscu w Europie po: ZSRR, Niem-

czech, Wielkiej Brytanii, Francji i Włoszech. Przeciętna gęstość zaludnienia sięgała 

70 osób na 1 km
2
. Największa gęstość zaludnienia występowała w województwach 

południowych (sięgała do 98 osób na 1 km
2
), a najmniejsza w województwach 

wschodnich (34 osoby na 1 km
2
). Po odzyskaniu niepodległości w Polsce istniało 

sześć miast o ludności powyżej 100 tys. mieszkańców. Należały do nich: Warszawa 

(937 tys. mieszkańców), Łódź (452 tys.), Lwów (219 tys.), Kraków (184 tys.), Po-

znań (169 tys.) i Wilno (129 tys.). Pod względem przyrostu naturalnego Polska na-

leżała do czołówki europejskiej, o ogromnej dynamice demograficznej. W 1923 r. 

wyniósł on aż 18,3%. Dzięki temu już w 1926 r. ludność Polski zwiększyła się do 

30 mln osób, by pod koniec lat 30. podnieść się do 35 mln. Zdecydowana większość 

                                                 
14 H. Batowski, Między dwiema wojnami 1919–1939, Kraków 2001, s. 118–122. 
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obywateli mieszkała na wsi. Występowały jednak duże różnice w poziomie życia 

ludności w zależności od regionu kraju. Wyraźnie zaznaczały się podziały regional-

ne i dzielnicowe. Najbardziej rozwinięta gospodarczo i cywilizacyjnie była zachod-

nia cześć kraju, a najbardziej zapóźniona gospodarczo i kulturalnie wschodnia część 

– Kresy Wschodnie i Polesie. Chłopi na tych obszarach stanowili najliczniejszą 

(ponad 60%), najbiedniejszą i najbardziej zacofaną cywilizacyjnie grupę społeczną. 

Największa była tutaj liczba analfabetów dochodząca do 70% społeczności. Niewie-

le lepiej wyglądała sytuacja na południu Polski. W większości zamieszkiwała tutaj 

ludność chłopska, słabo wykształcona i uboga. Panowało tu względne przeludnienie 

i karłowate gospodarstwa rolne. Tylko w dużych ośrodkach miejskich w Krakowie  

i we Lwowie ludność utrzymywała się z dochodów uzyskiwanych poza rolnictwem 

i grupowała się tutaj większość inteligencji, kupców, rzemieślników i proletariatu. 

Po odzyskaniu niepodległości panowało w Polsce duże rozwarstwienie spo-

łeczne. Najmniej liczną (około 60 tys. osób), ale najbogatszą grupą społeczną było 

ziemiaństwo. Władało ono 30% ziemi użytkowanej rolniczo w 1921 r. Późniejsza 

realizacja ustaw o reformie rolnej z 1920 i 1925 r. zmieniła nieco ten obraz, ale nie 

podcięła pozycji ekonomicznej ziemian. Na Pomorzu w Poznańskiem i na Górnym 

Śląsku duży procent ziemian był narodowości niemieckiej. Na Kresach Wschodnich 

wielka własność ziemska znajdowała się w rękach polskich. Ziemianie skupiali się 

w Związku Ziemian i wywierali duży wpływ na życie społeczne i polityczne  

w kraju. Tradycje i mentalność ziemian wywierały też duży wpływ na rozwój kultu-

ry i sztuki. Znaczący był też wpływ ziemian na politykę zagraniczną państwa. 

Drugą, pod względem znaczenia w państwie, była burżuazja złożona 

z przemysłowców, bankierów, przedsiębiorców handlowych, właścicieli domów 

czynszowych i rentierów, żyjąca w miastach. Zaliczano do tej grupy ponad 500 tys. 

obywateli. Wśród niej największe znaczenie miała oligarchia finansowa, w więk-

szości pochodzenia niepolskiego.  

Drobnomieszczaństwo liczyło około 3 mln obywateli i stanowiło ponad 11% 

społeczeństwa. Zaliczano do tej grupy: rzemieślników i drobnych kupców. Miało 

duży wpływ na kształtowanie nastrojów społecznych. Ponad 50% drobnomiesz-

czaństwa w Polsce stanowili Żydzi. Na Kresach Wschodnich, w niektórych mia-

stach procent ludności żydowskiej był nawet wyższy i sięgał 80%. 

Inteligencja i pracownicy umysłowi tworzyli grupę społeczną równą pod 

względem liczebnym burżuazji – około 500 tys. Byli od niej znacznie ubożsi, ale 

bardzo aktywni i odgrywali dużą rolę w przedwojennej Polsce. Zatrudnieni byli  

w administracji rządowej i samorządowej, w przedsiębiorstwach państwowych  

i prywatnych, w szkolnictwie, wykonywali wolne zawody. W administracji pań-

stwowej, samorządowej, transporcie i szkolnictwie dominowali pracownicy pocho-

dzenia polskiego; w wolnych zawodach dominowali Żydzi. Spośród inteligencji 

rekrutował się aktyw ugrupowań politycznych. 

Robotnicy stanowili grupę społeczną liczącą ponad 6 mln obywateli. Byli 

bardzo zróżnicowaną grupą społeczną pod względem zawodowym i statusu spo-

łecznego. Do robotników zaliczano wysoko kwalifikowanych majstrów w zakła-
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dach przemysłowych, robotników niewykwalifikowanych, robotników rolnych, bez-

robotnych i lumpenproletariat. Arystokracja robotnicza stanowiła niewielki odsetek. 

Najliczniejszą grupą społeczną byli chłopi. Stanowili ponad 60% społeczeń-

stwa i żyli na wsi. W hierarchii społecznej, obok wyrobników, służących i lumpen-

proletariatu stali najniżej. Bardzo nieliczną część stanowili bogaci chłopi. Większość 

posiadała niewielkie obszarowo gospodarstwa przynoszące bardzo skromne docho-

dy. Była to grupa mało podatna na wszelkiego rodzaju zmiany. W życiu politycz-

nym na wsi istotną rolę odgrywali księża i nauczyciele. Odsetek chłopów czynnie 

uczestniczących w życiu politycznym kraju był niewielki, choć przed 1926 r. trzy-

krotnie premierem był wybitny przywódca chłopski – Wincenty Witos. Dużym 

poparciem wsi z byłego zaboru rosyjskiego cieszył się obóz piłsudczykowski.  

Pod względem administracyjnym Polska podzielona była na 17 województw. 

Do województw centralnych zaliczano: miasto stołeczne Warszawa, warszawskie, 

łódzkie, lubelskie i białostockie. Województwa zachodnie stanowiły: poznańskie, 

pomorskie i śląskie. Do wschodnich zaliczano: wileńskie, nowogrodzkie, poleskie,  

i wołyńskie. Do południowych: krakowskie, lwowskie, stanisławowskie i tarnopol-

skie. Województwa dzieliły się na powiaty a te z kolei na gminy.   

Terytorialny kształt państwa nie był korzystny. Granice miały łącznie 5534 

km długości. Najdłuższą granicę miała Polska z Niemcami – 1912 km w tym z Pru-

sami Wschodnimi 607 km. Ze Związkiem Radzieckim 1412 km, z Litwą 507 km, 

 z Łotwą 109 km, z Rumunią 349 km, z Czechosłowacją 984 km, z Wolnym Mia-

stem Gdańskiem 121 km, natomiast granica morska miała długość 140 km. 

Ze strategicznego punktu widzenia granice te nie były korzystne. W przewa-

żającej bowiem większości były pozbawione naturalnych walorów obronnych. Je-

dynie grzbiet Karpat stanowił względne ubezpieczenie kraju od południa. Tworzył 

on naturalną podstawę terytorium państwa polskiego, począwszy od Bramy Moraw-

skiej po linię rzeki Zbrucz.  

Z Bałtykiem Polska była połączona wąskim klinem, zagrożonym z dwóch 

stron: od Pomorza Zachodniego i od Prus Wschodnich. Wywalczony w powstaniach 

śląskich skrawek Górnego Śląska stanowił dla Polski źródło surowców strategicz-

nych, głównie węgla i był największym polskim okręgiem przemysłowym. Utrzy-

manie go w obrębie państwa polskiego było rzeczą bardzo ważną, lecz niełatwą. 

Tutaj najliczniej występowała mniejszość niemiecka nieprzychylna państwu pol-

skiemu. Właścicielami kopalń i fabryk byli w większości Niemcy, co komplikowało 

położenie ludności polskiej. Utrzymanie tego terytorium przy Polsce wymagało ze 

strony polskiej znacznych wysiłków. Zagrożony był także obszar Wielkopolski, 

najdalej wysunięty na zachód polski bastion.  

Od strony Niemiec, od Bałtyku po Czechosłowację, granica była otwarta, po-

zbawiona przeszkód naturalnych. Teren był tu otwarty, przeważnie płaski, bez więk-

szych kompleksów leśnych. Taktyczną przeszkodę stanowiły jedynie jeziora pomię-

dzy Żninem a Koninem, zagradzające drogę z zachodu na Kutno i Warszawę. 

Polska granica wschodnia także była trudna do obrony. Jedynie błotniste Po-

lesie stanowiło przeszkodę o znaczeniu strategicznym. Na południe od Polesia gra-
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nica przebiegała przez równinne obszary Ukrainy pozbawione przeszkód natural-

nych. Granica północno-wschodnia ukształtowana była równie niekorzystnie. Wi-

leńszczyzna wrzynała się bowiem klinem pomiędzy Litwę i obszary Białorusi i była 

narażona na atak od wschodu przez ZSRR, od zachodu przez Litwę i od południa 

przez Niemcy, z terenów Prus Wschodnich. Rozbudowa systemu trwałych umoc-

nień obronnych wzdłuż tak rozległych granic była niemożliwa, tak ze względu na 

koszty jak i przydatność obronną. 

Najsilniej na bezpieczeństwo Polski międzywojennej, w sensie negatywnym, 

oddziaływała ekonomia. Ziemie polskie przez dziesiątki lat były intensywnie eks-

ploatowane przez zaborców i traktowane przez nich jako zaplecze rolniczo-

surowcowe. Przemysł był słabo rozwinięty i prawie w całości znajdował się w rę-

kach obcego kapitału. Ten stan rzeczy utrzymywał się do wybuchu II wojny świa-

towej. W 1938 r. obok 900 dużych i średnich zakładów przemysłowych istniało aż 

23 700 niewielkich fabryk i 242 tys. zakładów rzemieślniczych. W dużych zakła-

dach przemysłowych dominował całkowicie kapitał obcy, głównie francuski, nie-

miecki, amerykański włoski i brytyjski.  Kapitał niemiecki zdobył sobie silną pozy-

cję w przemyśle polskim jeszcze w okresie zaborów. Po odzyskaniu niepodległości, 

ze względu na brak kapitałów krajowych, kolejne rządy zachęcały obcy kapitał do 

inwestowania w Polsce. Wydały wiele koncesji zagranicznym monopolom. W wy-

niku takiej polityki już na przełomie lat 20. i 30. główne gałęzie polskiej gospodarki: 

górnictwo, hutnictwo i przemysł maszynowy znalazły się w rękach obcych. Znaczą-

ca część tego kapitału pochodziła z Niemiec, które prowadziły nieprzyjazną Polsce 

politykę, prowadziły z Polską wojnę celną, dążąc do załamania polskiej ekonomiki. 

Jednocześnie z kapitałem niemieckim wszedł do Polski niemiecki wywiad gospo-

darczy, polityczny i wojskowy. Trudno go było wykryć i zwalczać, gdyż poprzez 

swoje powiązania i liczną mniejszość narodową głęboko wnikał w podstawy pol-

skiej gospodarki. 

Jak duże zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski niósł ze sobą niemiec-

ki kapitał w polskiej gospodarce można się przekonać analizując referaty 

Biura Wojskowego w Ministerstwie Przemysłu i Handlu:  
 

stan opanowania najważniejszych hut i zakładów przemysłowych górnośląskich 

przez obcy nam, a często wrogi element niemiecki daje obraz niepokojący, jeżeli 

nie groźny i zmusza do gruntownego rozważania i potraktowania tej sprawy15.  
 

Jednak gruntownej zmiany tej sytuacji nie zdołano osiągnąć. Z różnych nota-

tek, komunikatów i sprawozdań Głównego Inspektoratu Szkolenia wynika, że sabo-

taż niemiecki w polskim przemyśle nasilił się bezpośrednio przed wybuchem wojny. 

Kapitał obcy umocnił swój udział w polskiej gospodarce w okresie kryzysu 

gospodarczego z lat 1929–1935, kiedy zbankrutowało wiele polskich małych i sła-

bych finansowo przedsiębiorstw, a ostały się duże firmy z dobrym zapleczem finan-

sowym. Nastąpił wtedy gwałtowny wzrost inwestycji kapitału obcego w przemyśle 

                                                 
15 Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie (dalej: CAW), Akta SeKOR, t. 56, Pismo genera-

ła Tadeusza Malinowskiego do Ministerstwa Przemysłu i Handlu z dnia 6 sierpnia 1936 r. 
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ciężkim. Koncern górniczo-hutniczy „Wspólnota Interesów Górniczo-Hutniczych” 

utworzony w 1929 r. już w 1936 r. zatrudniał 45 tys. pracowników, a jego produkcja 

wynosiła 30% ogólnokrajowej produkcji koksu, 37% surówki, 44% stali, 40% wy-

robów walcowanych
16

. Kapitały pochodzenia zagranicznego lokowane były w pod-

stawowych działach przemysłu: 87,5% w wydobycie nafty, 66,1% w przemysł elek-

trotechniczny, 59,9% w chemiczny, 52,1% w górniczo-hutniczy, 15,7% w metalo-

wy
17

. Doraźne przedsięwzięcia zmierzające do zmiany istniejącego stanu rzeczy  

w celu usamodzielnienia polskiej gospodarki poprzez etatyzm, głównie w przemyśle 

zbrojeniowym dały niewielkie efekty. 

Niekorzystnie, z punktu widzenia obronności kraju było rozmieszczenie za-

kładów przemysłowych. Z badań profesora Eugeniusza Kozłowskiego wynika, że 

główna baza surowcowa Polski znajdowała się na Śląsku. Tutaj też znajdowało się 

największe zagęszczenie zakładów przemysłowych. Z surowców, występował tu 

węgiel, ołów, cynk, kadm. Przemysł hutniczy występujący w Zagłębiu Śląsko-

Dąbrowskim dawał 91,2% produkcji krajowej (pozostałe 8,4% pochodziło z Zagłę-

bia Kieleckiego), a metalowy – 70%. Z chwilą wybuchu wojny z Niemcami należa-

ło się liczyć z natychmiastowym ograniczeniem produkcji śląskich zakładów i nalo-

tami bombowymi na najważniejsze obiekty
18

. 

Możliwości ekonomiczne Polski w dwudziestoleciu międzywojennym, 

szczególnie w produkcji przemysłowej, były znacznie niższe niż jej potencjalnych 

przeciwników i zmniejszyły się jeszcze na skutek światowego kryzysu gospodar-

czego, z którego Polska wychodziła znacznie wolniej od nich. Z wyliczeń dokona-

nych przez Z. Landaua i J. Tomaszewskiego wynika, że największe różnice wystę-

powały w produkcji i zużywaniu rudy żelaza, surówki i stali, której Niemcy produ-

kowali 16,7 razy więcej niż Polska, a Rosjanie 11,6 razy więcej. Energii elektrycz-

nej zarówno Niemcy jak i Rosjanie produkowali po około 10 razy więcej. Jeszcze 

większe dysproporcje występowały w przemyśle lekkim. Niemcy produkowali 30 

razy więcej produktów bawełnianych a Rosjanie 400 razy
19

.  

W drugiej połowie lat 30. XX w. wzrosła niemiecka ekspansja gospodarcza. 

Szczególnie była ona widoczna w krajach Europy Południowo-Wschodniej boga-

tych w surowce: ropę naftową, glin, miedź, rudy żelaza i inne. W zamian eksporto-

wano tam wyroby szybko rozwijającego się przemysłu. III Rzesza w latach 1933 

–1938 w krajach bałkańskich, w Rumunii i na Węgrzech osiągnęła dominującą po-

zycję gospodarczą, co wpłynęło później na wchłonięcie Austrii i Czech i zagroziło 

bezpieczeństwu Polski
20

.   

Polska gospodarka rozwijała się wolniej. Poziom produkcji z przed kryzysu 

gospodarczego udało się osiągnąć dopiero w 1938 r. Odbudowa polskiej gospodarki 

                                                 
16 Mały rocznik statystyczny 1936, Warszawa 1936, s. 89–94. 
17 Mały rocznik statystyczny 1939, Warszawa 1939, s. 108. 
18 E. Kozłowski, Wojsko Polskie 1936–1939. Próby modernizacji i rozbudowy, Warszawa 1974, s. 47.  
19 Z. Landau, J. Tomaszewski, Polska w Europie i świecie 1918–1939, Warszawa 1980, s. 121. 
20 A. Nawrocki, Zabezpieczenie logistyczne wojsk lądowych Sił Zbrojnych II RP w latach 1936 

–1939, Pruszków 2002, s. 98. 
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po kryzysie przebiegała woniej niż światowej, a w porównaniu z Niemcami i ZSRR 

różnica w potencjale gospodarczym była jeszcze większa.  Wskaźniki wzrostu go-

spodarczego po kryzysie w Niemczech wynosiły 128 a w ZSRR aż 591. Tymcza-

sem udział produkcji pochodzącej z ziem polskich w ogólnej wytwórczości świata 

nie tylko się nie podwyższył, ale w wielu dziedzinach obniżył się nawet w stosunku 

do 1913 r. Gospodarka Polski lat międzywojennych była poważnym hamulcem  

w budowaniu bezpieczeństwa państwa. 

W miarę upływu czasu, narastających różnic w poziomie rozwoju gospodar-

czego państw europejskich, zaburzeń gospodarczych i wychodzenia z kryzysu rosło 

napięcie polityczne w świecie i w Europie. Groźne dla zachowania pokoju okazały 

się być europejskie faszyzmy i japoński militaryzm. Wyraźnie zaś osłabły państwa 

gwarantujące ład wersalski ustanowiony po I wojnie światowej, które były polskimi 

sojusznikami. Najgroźniej rozwijała się sytuacja w Niemczech po dojściu do władzy 

przez Hitlera. Szermując pokojowymi frazesami, mającymi na celu uśpienie opinii 

światowej, dokonał on remilitaryzacji kraju i odbudował niemiecką machinę wojen-

ną. W ZSRR, pod koniec lat 30. XX w., także postawiono na rozbudowę armii  

i w krótkim czasie znacząco rozbudowano ja pod względem organizacyjnym, ilo-

ściowym i technicznym. Groźba wojny narastała z każdym rokiem. 

W Polsce, od chwili odzyskania niepodległości zdawano sobie sprawę z ist-

niejących a później narastających zagrożeń. Bezpieczeństwa upatrywano w dosta-

tecznie silnym wojsku i dobrym systemie obronnym państwa. Jak już wspomniano 

wyżej, starano się utrzymywać liczną, jak na warunki ekonomiczne państwa, armię 

z poboru, aby w ten sposób wyszkolić niezbędne na czas wojny rezerwy. Słabość 

ekonomiczna państwa nie pozwalała jednak na dostateczne wyposażenie go w no-

woczesną broń i technikę wojenną. Mając na względzie ludnościową przewagę 

potencjalnych przeciwników i liczebną przewagę ich armii wypracowano doktrynę 

obronną sprowadzającą się do wojny manewrowej. Przemożny wpływ marszałka 

Józefa Piłsudskiego na jej wypracowanie spowodował, że do połowy lat 30. polska 

armia w niewielkim stopniu była modernizowana. W prawdzie w 1923 r. przyjęto 

plan modernizacji, ale nie został on zrealizowany, głównie ze względu na słabość 

ekonomiczną państwa, pogłębioną wielkim kryzysem gospodarczym z lat 1929 

–1933. Uważając, że głównym przeciwnikiem Polski będzie prawdopodobnie 

Związek Radziecki, już w latach 20. rozpoczęto umacnianie granicy wschodniej  

i szczegółowe studia strategiczne, których wynikiem był Plan „W”. Planu wojny  

z Niemcami w tym czasie nie sporządzono. 

Po śmierci marszałka Piłsudskiego powrócono do idei modernizacji wojska. 

Z danych wywiadu wojskowego wynikało, że sąsiedzi Polski znacznie ją wyprze-

dzają w przygotowaniach do wojny. W 1936 r. rząd polski podjął decyzję o 6-letnim 

planie rozbudowy sił zbrojnych. Jednocześnie przystąpiono do budowy Centralnego 

Okręgu Przemysłowego zlokalizowanego w tzw. trójkącie strategicznym między 

Sandomierzem, Dębicą i rzeką San. Obydwa przedsięwzięcia realizowane były  

w trudnych warunkach ekonomicznych. Wielki kryzys gospodarczy z lat 1929 

–1933 wstrząsnął polską ekonomiką i spowodował jej poważny regres. W Polsce 



System bezpieczeństwa II RP 1919–1939 499 

kryzys trwał dłużej niż w innych państwach europejskich i dobiegł końca dopiero  

w 1935 r. Produkcja przemysłowa spadła w tym czasie prawie o połowę, a dochód 

narodowy obniżył się z kwoty 26 mld zł. w roku 1926 do 12,5 mld w 1935 r., a wiec 

o 52%. Wychodzenie z kryzysu trwało długo i nastąpiło później niż w krajach Euro-

py Zachodniej. Potencjał ekonomiczny Polski w zestawieniu z liczbą ludności  

i powierzchnią kraju przedstawiał się, w stosunku do państw zachodnioeuropejskich, 

stosunkowo skromnie, to zaś rzutowało na możliwości militarne państwa. Potrzeby 

Wojska Polskiego 9dalej: WP) w zakresie dozbrojenia i modernizacji mogły być 

zatem zaspokajane tylko częściowo. Mimo, że w latach 1936–1939 wydatki na obro-

nę wzrosły znacząco – do 1 352 mln zł. rocznie i nawet przekroczyły połowę wszel-

kich wydatków państwa, to i tak nie mogły zaspokoić wszystkich potrzeb wojska. 

Całość kosztów modernizacji sił zbrojnych obliczano na prawie 5 mld zł.  

i zamierzano je sfinansować z Funduszu Obrony Narodowej (uruchomionego  

w kwietniu 1936 r.) oraz z pożyczki francuskiej (2,6 mld franków – 550 mln zł.) 

uzyskanej przez Rydza-Śmigłego w roku 1936. Ponieważ fundusze te okazały się 

niewystarczające realizację całego planu przedłużono o cztery lata i miała ona trwać 

aż do 1946 r.
21

. Tylko część zamierzeń planu zrealizowana została zatem przed nie-

mieckim atakiem na Polskę. 

W chwili wybuchu wojny polskie siły zbrojne dysponowały następującym 

uzbrojeniem: 
 

 karabiny – 1 193 000 szt.; 

 karabiny przeciwpancerne wz 35 – 3.500 szt.; 

 ręczne i lekkie karabiny maszynowe – 26 000 szt.; 

 ciężkie karabiny maszynowe – 15 000 szt.; 

 ciężkie karabiny maszynowe przeciwlotnicze i przeciwpancerne 20 mm – 50 szt.;                               

 granatniki 45 mm – 3 850 szt.; 

 moździerze 81 mm – 1 200 szt.; 

 działa przeciwpancerne 37 mm – 1 200 szt.; 

 działa przeciwlotnicze 40 mm – 306 szt.; 

 działa przeciwlotnicze 75 mm – 156 szt.; 

 armaty górskie 65 mm – 24 szt.; 

 armaty polowe 75 mm – 1 840 szt.; 

 armaty polowe 100 mm – 2 szt.; 

 armaty polowe 105 mm – 254 szt.; 

 armaty polowe 120 mm – 43 szt.; 

 armaty polowe 152,5 mm – 4 szt.; 

 haubice polowe 100 mm – 900 szt.; 

 moździerze 220 mm – 27 szt.; 

 samochody pancerne – 100 szt.; 

 tankietki TK i TKS – 574 szt.; 

 czołgi lekkie (7 TP i Vickers R-35) – 211 szt.; 

 pociągi pancerne – 10 szt.; 

 samoloty bombowe (Łoś) – 44 szt.; 

 samoloty myśliwskie (P-7 i P-11) – 300 szt.; 

                                                 
21 E. Kozłowski, dz. cyt., s. 36–37. 
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 samoloty towarzyszące (R-XIII i RWD) – 252 szt.; 

 samoloty liniowe (Karaś) – 188 szt.; 

 niszczyciele – 4 szt.; 

 okręty podwodne  – 5 szt.; 

 stawiacze min – 1 szt.; 

 trałowce – 6 szt.; 

 torpedowce – 1 szt.; 

 kanonierki – 2 szt.; 

 okręty pomocnicze – 5 szt.; 

 wodnopłatowce – 17 szt.; 

 flotylla na Prypeci – 34 jednostki22. 
 

Posiadany sprzęt i uzbrojenie pozwalały na wystawienie 40 dywizji piechoty, 

brygady morskich strzelców, 57 poza dywizyjnych batalionów piechoty, 7 batalio-

nów ciężkich karabinów maszynowych, 5 batalionów fortecznych i 11 brygad ka-

walerii. Posiadany sprzęt artyleryjski umożliwiał wystawienie: 10 dywizjonów arty-

lerii lekkiej, 22 dywizjonów artylerii ciężkiej, 4 dywizjonów artylerii motorowej 

najcięższej, 33 baterie 75 mm artylerii przeciwlotniczej, 60 baterii 40 mm artylerii 

przeciwlotniczej i około 90 kompanii przeciwlotniczych ciężkich karabinów maszy-

nowych. Z posiadanego sprzętu pancernego sformowano: jedną brygadę kawalerii 

zmotoryzowanej (w czasie wojny zmotoryzowano jeszcze jedną brygadę kawalerii), 

11 dywizjonów pancernych w brygadach kawalerii, 20 kompanii tankietek, 9 kom-

panii czołgów lekkich i 10 pociągów pancernych. Stan osobowy zmobilizowanych 

sił zbrojnych miał wynosić około 1350 tys. oficerów i żołnierzy.
23

 

Modernizacja armii z lat 1936–1939 mimo wielu pozytywów nie doprowa-

dziła do zmiany dysproporcji pomiędzy nami a Niemcami i ZSRR, zwłaszcza  

w nowoczesnych środkach walki. W dalszym ciągu podstawę całej armii stanowiło 

30 dywizji piechoty. Każda z nich liczyła ponad 16 tys. żołnierzy i oceniana była 

jako duża siła. W rzeczywistości była niedostatecznie uzbrojoną i ociężałą masą 

ludzi, koni i wozów o małej manewrowości i sile ognia. Nie udało się rozwinąć na 

większą skalę lotnictwa i wojsk pancernych, które na polach bitew II wojny świato-

wej odegrały rolę decydującą. Słabością polskiego systemu bezpieczeństwa państwa 

było także to, że występowały zaniedbania w planowaniu wojennym. Do 1935 r. nie 

wypracowano ani ogólnego planu obrony państwa ani też bardziej precyzyjnych 

planów działań na wypadek agresji któregoś z wielkich sąsiadów. Nie było także 

sprecyzowanej doktryny wojennej. Dopiero w 1936 r. dla skoordynowania poczy-

nań związanych z przygotowaniami kraju do wojny utworzono Komitet Obrony 

Rzeczypospolitej (dalej: KOR). Efekty jego działania nie były imponujące, ale 

sprawę obrony państwa posunęły do przodu. Początkowo główna uwaga KOR 

zwrócona była na wschód. Uznał on, że największe zagrożenie dla Polski stanowi 

Związek Radziecki. Stąd na początku 1936 r. marszałek Rydz-Śmigły nakazał Szta-

bowi Głównemu (dalej: SG) rozpoczęcie prac nad planem wojny „W” (Wschód). Ze 

                                                 
22 M. Zgórniak, Możliwości wojenne Niemiec i Polski w 1939 r., „Wojskowy Przegląd Historycz-

ny” 1989, nr 3, s. 104. 
23 Tamże, s. 104–105. 
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względu na szczupłość kadr planistycznych planu wojny na zachodzie w tym czasie 

nie opracowywano. Zabrano się do niego dopiero po zatwierdzeniu, w lutym 1939 r., 

przez marszałka Rydza-Śmigłego, Planu „W”. 

O narastaniu zagrożenia z zachodu zdawano sobie sprawę w Polsce już od 

1935 r., kiedy Hitler wprowadził w Niemczech obowiązkową służbę wojskową. 

Wzrósł wówczas gwałtownie stan liczebny Wehrmachtu przekraczając stan WP. 

Rydz-Śmigły nie posiadał jednak dostatecznej ilości kadr w SG, aby jednocześnie 

prowadzić przygotowania dwóch planów wojny – na wschodzie i na zachodzie.  

Podczas, gdy większość sztabowców zajęta była opracowywaniem Planu 

„W” nakazał inspektorom armii – Julianowi Rómmlowi, Leonowi Berbeckiemu, 

Tadeuszowi Kutrzebie i Władysławowi Bortnarskiemu – zająć się pracami studyj-

nymi dotyczącymi kierunku zachodniego. Wynikiem ich pracy były wnioski, z któ-

rych wynikało, że Niemcy przygotowują się do rozpoczęcia wojny z zaskoczenia  

i będą dążyć do szybkich rozstrzygnięć. Inspektorzy wskazywali, że Niemcy mogą 

uderzyć na Francję lub na Polskę, jednak za bardziej prawdopodobny uznali wariant 

uderzenia na Polskę w pierwszej kolejności. Motywowali to niekorzystnym położe-

niem strategicznym Polski i chęcią Niemiec do szybkiej z nią rozprawy, aby uniknąć 

wojny na dwa fronty. 

Kolejnym przedsięwzięciem było studium „Niemcy” opracowane przez ze-

spół gen. Tadeusza Kutrzeby z tego samego roku. Autorzy studium stwierdzili, że 

WP nie jest już zdolne do prowadzenia wojny zaczepnej przeciwko Niemcom, zaś 

w razie napaści ze strony tego państwa Polska może się bronić samotnie 6 do 8 mie-

sięcy. O zwycięstwie miał zadecydować sojusz z Francją i ofensywa z jej strony. 

Kolejnym substytutem planu wojny z Niemcami było memorandum gen. Ku-

trzeby z 28 stycznia 1938 r. Ocena możliwości polskich w wojnie przeciwko Niem-

com była tym razem znacznie ostrzejsza. Gen. Tadeusz Kutrzeba nie widział moż-

liwości prowadzenia przez Polskę wojny z Niemcami bez pomocy mocarstw za-

chodnich. Oceniał, że czas samodzielnego oporu może trwać tylko 6–8 tygodni. 

Jeśli w tym czasie sojusznicy zachodni nie podejmą ofensywy, Polska upadnie. 

Autor memorandum opowiadał się nie za obroną całego terytorium państwa, lecz 

tzw. „tułowia strategicznego”, rozciągającego się pomiędzy Sanem, północnymi 

Karpatami, Śląskiem, Częstochową, Wieluniem, Gnieznem, Włocławkiem, Modli-

nem, Warszawą i środkową Wisłą. 

Dopiero w marcu 1939 r. w warunkach gwałtownie zaostrzającej się sytuacji 

politycznej w Europie marszałek Rydz-Śmigły nakazał SG rozpoczęcie, w trybie 

pilnym, prac nad planem wojny z Niemcami. W przyjętych założeniach do planu  

Z przewidywano, że siły niemieckie użyte do agresji na Polskę mogą wynieść 70–80 

dywizji ze 110–120 zmobilizowanych i być dwukrotnie większe od polskich. Oce-

niano, że Niemcy użyją przeciwko Polsce około 3500 samolotów. O niebezpieczeń-

stwie jednoczesnego ataku na Polskę ze wschodu wówczas nie myślano, chociaż 

wykluczyć tego nie było można. Stalin nieprzypadkowo przecież rozbudowywał 

ACz, a stosunki polsko-radzieckie przyjacielskie nie były. Prowadzenie wojny na 
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dwa fronty, z tak silnymi przeciwnikami, przekraczały jednak możliwości Polski  

i polskiej armii i dlatego nie prowadzono nawet takich kalkulacji. 

Wojsko było najważniejszym gwarantem bezpieczeństwa kraju, lecz nie je-

dynym. Władze państwa przywiązywały dużą wagę do propagowania problemów 

obronności kraju w całym polskim społeczeństwie. Starały się pozytywnie usposo-

bić społeczeństwo nie tylko do wojska, które cieszyło się dużym autorytetem, ale 

także inicjować tworzenie organizacji wspomagających obronność. W II RP istniało 

kilkanaście organizacji posiadających prawo prowadzenia przysposobienia wojsko-

wego wśród młodzieży. Od 1922 r. w szkołach średnich ogólnokształcących i za-

wodowych wprowadzono przysposobienie obronne jako przedmiot poza progra-

mowy. Nadzór nad przebiegiem szkolenia nadzorowali dowódcy okręgów korpusów. 

W międzywojennej Polsce działalność na rzecz obronności prowadziły liczne 

organizacje paramilitarne, Bataliony Obrony Narodowej oraz Korpus Ochrony Po-

granicza, w którego skład wchodziło około 16 tys. żołnierzy pogranicza. Propagandę 

pro obronną prowadzono na łamach różnych pism wojskowych, głównie „Bellony”.  

Słabością polskiego systemu bezpieczeństwa było natomiast zupełne pominięcie 

przygotowania społeczeństwa do działań nieregularnych, podziemnych, walki pod 

okupacją. Brak ten dostrzeżono dopiero w warunkach klęski wrześniowej. Powołana 

w oblężonej Warszawie 27 września 1939 r., przez grupę oficerów organizacja 

Służba Zwycięstwu Polski, przekształciła się później w Armię Krajową i w latach 

wojny odegrała ważną rolę w walce o niepodległość.  

We wrześniu 1939 r. Polska nie zdołała obronić niepodległości. Szukając po 

wojnie przyczyn klęski badacze analizowali różne jej aspekty. Winą obarczano naj-

wyższe władze międzywojennej Polski za nierealne sojusze polityczno-militarne, 

naczelnego wodza za brak realnych planów wojny i rozproszenie sił polskich 

wzdłuż rozległych granic państwa, teoretyków wojskowości i generalicję za niedo-

stosowaną do warunków II wojny światowej polską doktrynę wojenną i mało sku-

teczne kierowanie wysiłkiem żołnierzy w czasie działań bojowych, słabe wyposaże-

nia wojska w nowoczesny sprzęt wojskowy i inne. Są one w dużej części zasadne.  

Z pewnością popełniono wiele błędów nie zawsze racjonalnie wydając skromne 

pieniądze budżetowe. Znaczne kwoty wydano na nieprzydatne we wrześniu 1939 r. 

oceaniczne okręty podwodne i niszczyciele, które odpłynęły przed wybuchem woj-

ny z polskich portów do Anglii i nie przyczyniły się do wzmocnienia polskiej obro-

ny. Można było te środki wykorzystać na inne bardziej przydatne uzbrojenie na 

przykład na artylerię przeciwpancerną, której tak brakowało na polach września do 

walki z niemiecką bronią pancerną. Należało opracować lepsze plany działań i bar-

dziej racjonalnie ugrupować siły do odparcia niemieckiej agresji. Należało też bar-

dziej elastycznie dowodzić wojskami w trakcie działań wojennych, w sposób bar-

dziej przemyślany. Najbliższe prawdy wydaje się jednak stwierdzenie, że najwięk-

szą polską słabością była słabość ekonomiczna kraju i zapóźnienia cywilizacyjne.  

W krótkim 20. letnim okresie istnienia II RP nie zdołano tych słabości usunąć ani 

nawet zniwelować. 

 



 
Ryszard Szwed 
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Samorząd terytorialny w pracach Rządu RP na uchodźstwie  
w latach 1939–1944 

 

 
a temat rządu polskiego na uchodźctwie powstało wiele opracowań 

monograficznych tak na tematy ogólne jak i szczegółowe, opublikowa-

no obszerne materiały źródłowe, wydano wspomnienia i pamiętniki.  

W kręgu szczególnego zainteresowania historyków i publicystów znalazły się za-

gadnienia dotyczące polityki zagranicznej, stosunku Rządu RP z Podziemnym Pań-

stwem Polskim, problematyki wojskowej, a także wielokierunkowa działalność 

rządu. Jednym z kierunków tej działalności było prowadzenie prac nad samorządem 

terytorialnym w Polsce po zakończeniu wojny. Zakres prac obejmował problemy 

teoretyczno-programowe, ustrojowe i strukturalno-organizacyjne. O tym kierunku 

działalności rządu niewiele napisano i niewiele o nim wiemy
1
. 

Niniejszy artykuł, na podstawie materiałów archiwalnych znajdujących 

się w Instytucie Polskim i Muzeum im. gen Sikorskiego oraz Archiwum Akt 

Nowych, a także opublikowanych źródeł i opracowań, ma za zadanie tę działal-

ność przybliżyć. 

Polityczne zaplecze rządu stanowiły partie, które przed wrześniem 1939 r. 

były w opozycji wobec sanacji: Polska Partia Socjalistyczna (dalej: PPS), Stronnic-

two Ludowe (dalej: SL), Stronnictwo Narodowe (dalej: SN) i Stronnictwo Pracy 

(dalej: SP). Partie te posiadały swych przedstawicieli w najwyższych organach 

uchwałodawczych i wykonawczych – Radzie Narodowej, Radzie Ministrów, rzą-

dowych instytucjach i komisjach. Rząd RP na uchodźctwie w swych programach  

i koncepcjach politycznych a także działalności musiał brać pod uwagę stanowisko 

tychże partii, również w sprawach samorządowych. Z tych też względów omawia-

nie działalności rządu w dziedzinie samorządowej wypada rozpocząć od chociażby 

ogólnego przedstawienia stanowiska poszczególnych partii wobec samorządu tery-

torialnego. W zasadniczych sprawach nie różniły się one od poglądów głoszonych 

przed 1939 r. Na temat samorządu terytorialnego w programach i działalności głów-

nych partii politycznych w Drugiej Rzeczypospolitej powstały szczegółowe opra-

cowania, do których zainteresowani mogą bez trudu dotrzeć
2
. W artykule uwzględ-

                                                 
1 Dotychczas jedynym szerszym opracowaniem jest artykuł Anny Rychły-Mierzwa: A. Rychły-

Mierzwa, Samorząd terytorialny w koncepcjach emigracyjnej Komisji Spraw Ustrojowych przy 

Prezesie Rady Ministrów (1941–1942), „Niepodległość” 2006, t. 56. 
2 A. Łuczak, Samorząd terytorialny w programach i działalności stronnictw ludowych 1918–1939, 

Warszawa 1973; R. Szwed, Samorząd terytorialny w polityce i działalności PPS 1918–1939, Łódź 

1989; G. Radomski, Samorząd terytorialny w myśli politycznej Narodowej Demokracji 1918 

N 
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nione zostały jedynie problemy nowe lub najczęściej eksponowane przez partie na 

emigracji oraz w okupowanym kraju. 

PPS – Wolność, Równość, Niepodległość, kontynuatorka przedwojennej 

PPS, w założeniach programowych ogłoszonych w sierpniu 1941 r. pod nazwą 

„Program Polski Ludowej” gwarantowała powstanie państwa o ustroju republikań-

sko-demokratycznym, zapewniającego obywatelom możliwość wpływu na kształ-

towanie się najwyższych władz, na jego politykę i działalność. Ustrój państwa, zda-

niem PPS, opierać się będzie na szeroko rozbudowanym samorządzie terytorialnym, 

który przejmie szereg funkcji, spełnianych dotychczas przez administrację rządową. 

Obok samorządu terytorialnego, powstanie także o szerokich kompetencjach, samo-

rząd gospodarczy instytucji społecznych i zakładów naukowych. Budowa nowego 

ustroju opierać się będzie przede wszystkim na wolnym, samodzielnym człowieku. 

Zorganizowane społeczeństwo przejmie podstawowe funkcje życia społecznego  

i gospodarczego
3
. 

Również Polscy Socjaliści, konspiracyjna partia skupiająca w swoich szere-

gach lewicę socjalistyczną, w założeniach programowych przyjętych w 1941 r. 

stwierdzała, iż podstawą przyszłego ustroju będzie demokracja parlamentarna i de-

mokracja samorządowa. Demokracja samorządowa polegająca na bezpośrednim 

udziale w kierowaniu sprawami ogólnymi, doprowadzić miała do wykształcenia  

w społeczeństwie poczucia solidarności i współodpowiedzialności za losy całości,  

w rezultacie czego miało powstać społeczeństwo bezklasowe. Na zasadach solidar-

ności i samorządności miałyby funkcjonować „komitety fabryczne i wiejskie, spół-

dzielnie, organizacje zawodowe i kulturalne”
4
. 

Dyskusja na temat ustroju w powojennej Polsce i usytuowania w nim samo-

rządu terytorialnego toczyła się w kręgach publicystów i ideologów myśli socjali-

stycznej. Feliks Gross na łamach londyńskiej „Nowej Polski” pisał, iż w powojen-

nym państwie funkcjonować będzie ustrój oparty na samorządzie terytorialnym  

o szerokich kompetencjach. Uzasadnił, że tylko demokratyczny samorząd może 

wyłonić ludzi zdolnych do pełnienia funkcji i zadań społecznych, samorząd bowiem 

jest najlepszą szkołą demokracji. Zgłosił także kilka szczegółowych propozycji: 

starostę zastąpić marszałkiem powiatu; wojewoda powinien być wybierany a nie 

mianowany; marszałek byłby wybierany przez sejmik powiatowy a wojewoda przez 

sejmik wojewódzki; sejmiki miałyby prawo odwoływania marszałka i wojewodę. 

Sejmikom samorządowym przypisuje autor istotną rolę w kształtowaniu „politycz-

nej obyczajowości w Polsce”
5
. 

                                                                                                                         
–1939, Toruń 2009; M. Sidor, Samorząd terytorialny w myśli politycznej II Rzeczypospolitej Pol-

skiej, Toruń 2010.  
3 Wizje Polski. Programy polityczne z lat wojny i okupacji 1939–1944, oprac. K. Przybysz, War-

szawa 1992, s. 74–75, Program Polski Ludowej. Założenia programowe ogłoszone przez Polską 

Partię Socjalistyczną – Wolność, Równość, Niepodległość, 1941, sierpień, Warszawa.  
4 E. Ponczek, Idea samorządu w myśli politycznej Polski Walczącej (1939–1945) [w:] Samorząd  

w polskiej myśli politycznej XX wieku, red. G. Radomski, Toruń 2006, s. 233. 
5 F. Gross, Myśl o jutrze, „Nowa Polska” z października 1943, s. 707.  
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Działacze i publicyści ruchu ludowego przewidywali, że na obszarze Polski 

bezpośrednio po zakończeniu wojny dojdzie do odrodzenia samorządu terytorialne-

go gospodarczego i kulturalnego. Wychodząc z założenia, że demokracja jako idea 

społeczna jest przeciwstawna dyktaturze, musi się opierać na demokracji samorzą-

dowej gwarantującej funkcjonowanie zasad sprawiedliwości społecznej. Samorzą-

dowi należy przekazać część uprawnień władzy administracyjnej, przede wszystkim 

w sferze potrzeb regionalnych. Przedstawiciele samorządu powinni być wprowa-

dzeni do Senatu RP
6
. 

W zasadniczym dokumencie ideowo-programowym SL „Roch” z 1943 r. 

omawiającym całokształt zagadnień ustrojowych w powojennej Polsce, określone 

zostało miejsce samorządu w systemie ustrojowym państwa. „Administrację w pań-

stwie sprawować będzie rząd oraz samorząd terytorialny i gospodarczy. Szeroko 

rozbudowany samorząd przejąć winien cały szereg funkcji, spełnianych dotąd przez 

administrację rządową” – stwierdzał dokument. Podstawowym ogniwem samorządu 

miała być gromada wiejska, której życie zbiorowe wyróżnia się poczuciem jedności 

i solidarności społecznej, odrębności wspólnoty kulturalnej, swoistych zasad oby-

czajowych oraz solidarnej odpowiedzialności za sprawy gromady
7
. 

SL „Roch” opowiadało się za utrzymaniem trójstopniowego podziału admi-

nistracji kraju, wysuwało postulat zmiany ustawy samorządowej z 1933 r. Propo-

nowało wprowadzenie bezpośrednich wyborów jedynie do samorządu gminnego, 

natomiast samorząd powiatowy i wojewódzki powstawałby poprzez delegowanie 

przez gminy swych przedstawicieli. Kadencja organów samorządowych miała trwać 

cztery lata. Opowiadano się także za łączeniem lub likwidowaniem niektórych insty-

tucji powiatowych i wojewódzkich
8
. 

Ludowcy opowiadali się za ideą agraryzmu, przyjętą w połowie lat 30. za 

podstawową doktrynę ideową i główny cel do realizacji. 

SN, jego czołowi działacze przebywający w okupowanym kraju oraz będący 

na emigracji, problematykę samorządu rozpatrywało w kontekście ustroju w powo-

jennej Polsce. Ogólnie głoszono pogląd, iż w Wielkiej Polsce Narodowej funkcjo-

nować musi dobrze zorganizowany samorząd terytorialny. Jego naczelnym zada-

niem byłaby realizacja idei państwa narodowego pozbawionego „obcych elemen-

tów”. Do państwa należałaby organizacja samorządu, ustalanie norm prawnych, 

zakresu działania oraz sprawowanie nadzoru i kontroli nad samorządem. Narodow-

cy więcej uwagi poświęcali samorządowi gospodarczemu, kulturalnemu i oświato-

wemu, który miał funkcjonować według zasad korporacjonizmu
9
. 

W obszernym dokumencie „Rozważania programowe Stronnictwa Narodo-

wego” (1943 r.) przedstawiono wizję narodowego państwa polskiego po zakończe-

                                                 
6 E. Ponczek, dz. cyt., s. 235–238. 
7 Wizje Polski…, s. 296, 300, Deklaracja ideowo programowa Ruchu Ludowego, Warszawa, gru-

dzień 1943. 
8 R. Turkowski, N. Witkowski, Ludowcy wobec samorządu terytorialnego i spraw ustrojowych  

w Polsce 1918–1939. Zarys problemu [w:] Samorząd polskiej myśli politycznej XX wieku…, s. 263. 
9 E. Ponczek, dz. cyt., s. 249. 
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niu wojny. Znajduje się w nim wiele odniesień do samorządu. Naród Polski, głosi 

dokument, musi być wyłącznym gospodarzem w swoim kraju. Zapewnić to powi-

nien nowy ustrój polityczny, którego istotną częścią będzie samorząd o narodowym 

charakterze. Organizacje samorządowe zajmować się będą „sprawami życia co-

dziennego związane z pracą, zdrowiem, kulturą itp…, obejmą całą naszą egzysten-

cję, każdego Polaka zwiążą z życiem narodu i uczynią z niego czynnego i osobiście 

zainteresowanego współuczestnika walki i pracy o przyszłość kraju”. Zdaniem SN 

przy rozkwicie samorządowego życia punkt ciężkości przeniesie się z partii poli-

tycznych na samorządy
10

. 

Także w obszernym dokumencie opracowanym w 1944 r. przez Radę Spo-

łeczno-Gospodarczą przy Zarządzie Głównym SN zatytułowanym „Założenia pro-

gramu agrarnego” wiele uwagi poświęca się samorządowi wiejskiemu. Samorząd, 

głoszą autorzy dokumentu, winien obejmować całokształt życia wsi ze wszystkimi 

jej przejawami, zarówno natury materialnej jak i duchowej. Opierać się powinien na 

wzorach polskich wypływających z polskich tradycji, zdobytego doświadczenia 

oraz pozytywnych właściwościach wsi polskiej i jej mieszkańców. Konstrukcja 

samorządu wiejskiego powinna być prosta, dostępna dla wszystkich, sprawna  

w rozwiązywaniu nie tylko generalnych zagadnień wsi i rolnictwa, lecz i lokalnych 

oraz bezpośrednich potrzeb pojedynczego człowieka. Samorząd winien być fak-

tycznym i samodzielnym reprezentantem wsi polskiej. Powinno nastąpić odpań-

stwowienie życia i przerzucenie spraw bezpośrednio związanych z rozwojem wsi na 

samorząd, w którym decydującą rolę odgrywać będzie „czynnik społeczny a nie 

urzędnik państwowy”. Agendy administracji państwowej oraz samorządu terytorial-

nego na szczeblu powiatu i województwa należy zredukować do minimum a czyn-

ności wykonawcze przekazać samorządowi. Rola państwa i administracji państwo-

wej ograniczona być powinna do: wpływu na ogólny rozwój życia wsi i rolnictwa 

pod kontem zadań, interesów i potrzeb państwa; kontroli działalności samorządu, 

zgodnie z jego działaniami oraz sprawnego i fachowego funkcjonowania zarówno 

do spraw poruczonych, jak też należących do jego bezpośrednich kompetencji; kon-

troli finansowej dotyczącej zgodności i celowości wydatków
11

. 

SP stanowisko w kwestiach ustrojowych obejmujących także problematykę 

samorządową określiło w dwu dokumentach opracowanych w roku 1944. Pierwszy 

z nich „Deklaracja Stronnictwa Pracy” przedstawiona została w marcu tegoż roku 

na posiedzeniu Rady Jedności Narodu. Nakreślono w niej ogólną wizję ustroju po-

wojennego państwa polskiego. W krótkim dokumencie podkreślono rolę samorządu 

jaką ma do spełnienia w państwie. Szczególną uwagę zwrócono na samorząd pra-

cowniczy. Samorząd, zdaniem SP, w powojennej Polsce nabierze większego zna-

czenia niż miał przed wojną
12

. 

                                                 
10 Wizje Polski…, s. 209, 212, Rozważania programowe Stronnictwa Narodowego, Warszawa,  

maj 1943.  
11 Tamże, s. 411–412, Założenia programu agrarnego opracowane przez Radę Społeczno 

-Gospodarczą przy Zarządzie Głównym Stronnictwa Narodowego, Warszawa 1944. 
12 Tamże, s. 349–350, Deklaracja Stronnictwa Pracy, 1944 r. 
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W drugim obszernym dokumencie „Program Stronnictwa Pracy” datowanym 

15 lipca 1944 r. przedstawiono szczegółową wizję przyszłej Polski, podkreślając 

chrześcijański charakter państwa. Odrębny rozdział poświęcono samorządowi ze 

szczególnym uwzględnieniem samorządu społeczno-gospodarczego i kulturalno-

wychowawczego. Usytuowanie i funkcjonowanie samorządu terytorialnego uznano 

za problem oczywisty wynikający z zasad ustroju demokratycznego, w którym pań-

stwo powinno pełnić jedynie te funkcje, które musi mieć nieodzownie w swoich 

rękach. Reszta zadań wina być przekazana zorganizowanym grupom społecznym, 

szczególnie samorządowi terytorialnemu. Ograniczono się zatem jedynie do postu-

latu, iż „istniejący na szczeblu gminnym i powiatowym samorząd winien być uzu-

pełniony szczeblami wyższymi i wyposażony w szereg atrybucji”
13

. 

Szerzej tematyką samorządową zajmowali się działacze i publicyści związani 

z organizacją działającą pod nazwą „Unia”, która w 1943 r. weszła w skład SP. 

Głosili oni pogląd, iż największym bogactwem jest człowiek będący członkiem 

wspólnoty narodowej. Stwierdzali także, iż państwo nie może bezpośrednio reali-

zować wszystkich zadań społecznych. Ich realizacją zajmować się powinien samo-

rząd niezależny od administracji państwowej. Funkcjonowanie samorządu opierać 

się powinno na respektowaniu trzech zasad: interesu publicznego, godności jednost-

ki i sprawiedliwości społecznej. Zadania samorządu muszą być jasno określone 

przez ustawy, w myśl których administracja państwowa nie mogłaby nakładać na 

samorząd obowiązków. Rozwojowi samorządności nie może przeszkadzać biuro-

kracja państwa etatystycznego. W przekonaniu ideologów i publicystów „Unii” 

funkcjonowanie samorządu terytorialnego, społeczno-gospodarczego oraz kultural-

nego doprowadzi do autentycznej zgody narodowej
14

. 

Główne siły polityczne wspierające rząd na uchodźctwie oraz władze konspi-

racyjne w wydawanych deklaracjach określiły swoje stanowisko dotyczące ustroju 

powojennej Polski. Znalazły się w nich odniesienia do samorządu terytorialnego. 

Członkowie Rady Narodowej RP reprezentujący przede wszystkim SL i PPS 

przedłożyli w grudniu 1942 r. dokument zawierający zasady, które Rząd RP na 

uchodźctwie winien uwzględnić przy opracowaniu projektu ustroju państwa pol-

skiego. W zakresie politycznym zalecano uwzględnić „szeroko rozbudowany samo-

rząd terytorialny, który przejmie szereg funkcji spełnianych dotychczas przez admi-

nistrację rządową; obok samorządu terytorialnego będzie mógł swobodnie rozwijać 

się samorząd gospodarczy instytucji społecznych i zakładów naukowych”. Nowy 

porządek społeczny winien opierać się na szerokich masach, a podstawową formą 

uspołecznienia będzie przejęcie poszczególnych funkcji życia społecznego i gospo-

darczego przez zorganizowane społeczeństwo (samorząd, spółdzielnie itp.)
15

. Auto-

                                                 
13 Tamże, s. 370, Program Stronnictwa Pracy, 15 lipiec 1944, Warszawa. 
14 Patrz: E. Ponczek, dz. cyt., s. 241–248. 
15 Wizje Polski…, s. 154–157, Zasady ustrojowe państwa, opracowane przez grupę działaczy-

członków Rady Narodowej RP, Londyn dnia 9 XII 1942 r. Dokument podpisali, za frakcję PPS  

– Jan Szczyrek, Józef Beloński, Alojzy Adamczyk, dr Kożusznik, Adam Pragier, Adam Ciołkosz, 

za Stronnictwo Ludowe – Władysław Zaręba, Witold Kulerski, Jan Jaworski a także przedstawi-

ciele innych opcji politycznych: Szmul, Zygielbojn, Mieczysław Szerer i Arka Bożek. 
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rzy dokumentu nawiązywali w sprawach samorządowych do „Programu Polski 

Ludowej” ogłoszonego w sierpniu 1941 r. w Warszawie przez PPS-WRN. 

W Warszawie, 15 sierpnia 1943 r. cztery stronnictwa polityczne stanowiące 

Krajową Reprezentację Polityczną – SN, SL, SP i PPS we wspólnej deklaracji będą-

cej porozumieniem w sprawie zadań stojących przed narodem polskim w momencie 

wyzwalanie kraju spod okupacji postulowały m.in. rozbudowanie ustawodawstwa 

politycznego, gospodarczego i społecznego z poszerzeniem wolności obywatelskich 

oraz równości wobec praw i obowiązków wraz z pełnym samorządem terytorial-

nym, gospodarczym i kulturalnym. Wyznaczały także instytucjom samorządowym 

ważne zadania „w okresie przejściowym” po zakończeniu wojny
16

. 

Partie polityczne zgodnie stwierdzały, iż samorząd terytorialny jest jednym  

z głównych filarów państwa demokratycznego. Opowiadały się za: silnym jego 

umocowaniem w systemie ustrojowym państwa; nadaniem samorządowi ustawo-

wych szerokich kompetencji i uprawnień; zagwarantowaniem niezbędnych środków 

finansowych na realizację zadań własnych i poruczonych; ograniczeniem do jasno 

określonych granic, niezbędnej kontroli państwa nad samorządem; uniezależnie-

niem samorządu od administracji rządowej. Głosiły też pogląd, iż samorząd jest 

najlepszą formą wychowania obywatelskiego. 

Każda z partii politycznych dostrzegała w samorządzie skuteczny środek do 

realizacji swoich celów programowych przede wszystkim w kontekście ustroju 

państwa. Socjaliści byli przekonani, że ich udział w samorządzie przyspieszy budo-

wę państwa socjalistycznego; ludowcy – państwa o ustroju zbudowanym na idei 

agraryzmu; narodowi-demokraci – państwa narodowego; chadecy – państwa opar-

tego na chrześcijańskiej doktrynie społecznej. 

Najwyższe władze polskie na uchodźctwie kwestie samorządu terytorialnego 

uwzględniały w kontekście całokształtu przyszłego ustroju państwa polskiego po 

ustaniu okupacji. Nie wydały w tej sprawie odrębnego dokumentu programowego 

czy oświadczenia. Również samorząd terytorialny nie był przedmiotem odrębnych 

rozważań na posiedzeniu Rady Narodowej czy Rady Ministrów. Pierwsze deklara-

cje programowe Rządu RP z roku 1939 i 1941 stwierdzały ogólnie, iż:  
 

Polska będzie państwem demokratycznym opartym na równości wszystkich obywa-

teli bez różnicy rasy, wyznania i narodowości wobec państwa i przed urzędami; na 

poszanowaniu jednostki i praw obywatelskich… Polska przestrzegać będzie zasady 

rządów prawnych, odpowiedzialnych i kontrolowanych na podstawie tajnego, rów-

nego powszechnego i bezpośredniego głosowania17.   
 

Dopiero w deklaracji programowej Rządu RP z 1942 r., wśród siedmiu zasad, 

na których opierać się będzie budowa Polski powojennej wymieniony jest samorząd 

w następującym stwierdzeniu:  
 

                                                 
16 Tamże, s. 246, Deklaracja porozumienia politycznego stronnictw stanowiących Krajową Repre-

zentację Polityczną, 15 sierpnia 1943 r. Warszawa. 
17 Tamże, s. 22–23, Orędzie Rządu Rzeczypospolitej Polskiej określające główne zasady działania 

rządu oraz ustroju Polski po wojnie, 1939, grudzień 18, Angers; tamże, s. 62–63, Założenia pro-

gramowe Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, 1941, lipiec 25, Londyn. 
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Ofiarny patriotyzm i zdrowy umysł polityczny, którego tyle składa naród w tej woj-

nie, nakazuje oprzeć całość życia publicznego w Polsce na inicjatywie i działalności 

samego społeczeństwa, a w szczególności pozostawić jak największy zakres pracy  

i życia publicznego do swobodnego załatwienia i rozstrzygnięcia samorządom tery-

torialnym gospodarczym i zawodowym18. 
 

Szczegółowe prace nad samorządem terytorialnym w przyszłej Polsce zostały 

scedowane na instytucje rządowe szczególnie Komisję Spraw Ustrojowych, Biuro 

Prac Administracyjnych oraz Ministerstwo Odbudowy Administracji Publicznej 

(dalej: MOAP). 

27 października 1941 r. Rada Ministrów na wniosek premiera W. Sikorskiego 

podjęła uchwałę o powołaniu Komisji Spraw Ustrojowych przy prezesie Rady Mi-

nistrów. Jej zadaniem było przygotowanie projektów dotyczących przyszłego ustro-

ju politycznego i gospodarczego Polski. Inicjatorem powołania Komisji miał być 

prof. Stanisław Grabski
19

, ale stworzenie takiego ciała, jak pisze E. Duraczyński:  
 

pozostawało w pełnej zgodności z ówczesnymi zamysłami premiera, który wpraw-

dzie powtarzał własną tezę, że o przyszłym ustroju państwa zadecyduje kraj, wsze-

lako nie miał zamiaru wyzbywać się naturalnego poniekąd prawa sformułowania 

ogólnych zasad dotyczących powojennego ustroju Polski20. 
 

Także profesor S. Grabski otrzymał nominację na przewodniczącego Komi-

sji. Na zastępcę powołano prof. Wacława Komarnickiego wywodzącego się podob-

nie jak S. Grabski z obozu narodowo-demokratycznego. W skład KSU weszli: ks. 

Zygmunt Kaczyński ze SP, Mieczysław Mastek z PPS, Władysław Banaczyk ze SL. 

Funkcję sekretarza pełnił Zbigniew Gołębiowski
21

. 

Punktem wyjścia do prac Komisji było przygotowane przez S. Grabskiego  

i W. Komarnickiego podczas pobytu w obozach na terenie ZSRR, opracowanie 

dotyczące ustroju Polski pod nazwą „Zasadnicze tezy przyszłego ustroju prawno 

-państwowego Polski”; potocznie określane jako „tezy moskiewskie”. Mają one 

charakter projektu konstytucji dla powojennej Polski. Autorzy „Tez” uważali, iż 

przyszły ustrój Polski nie może być ani ustrojem totalitarnym, ani ustrojem państwa 

                                                 
18 Tamże, s. 86–88, Założenia programowe Rządu Rzeczypospolitej Polskiej sformułowane  

w przemówieniu premiera Władysława Sikorskiego wygłoszonym na otwarciu sesji nowo miano-

wanej Rady Narodowej RP, 1942, luty 24, Londyn.  
19 Stanisław Grabski (1871–1949). Doktor hab. filozofii, profesor ekonomii. Początkowo działacz 

PPS, następnie Narodowej Demokracji. Współzałożyciel Związku Ludowo-Narodowego (dalej: 

ZL-N); bliski współpracownik Romana Dmowskiego. Poseł na Sejm w latach 1919–1927 z listy 

ZL-N. Minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego w czterech rządach II RP. We wrze-

śniu 1939 r. aresztowany we Lwowie przez NKWD i wywieziony do Moskwy. Skazany na pięć lat 

obozu pracy. Zwolniony po zawarciu układu Sikorski-Majski. Na wezwanie W. Sikorskiego przy-

bywa do Londynu, gdzie w latach 1942–1945 pełni funkcje przewodniczącego Rady Narodowej. 

Zwolennik gen. W. Sikorskiego także po rozłamie w emigracyjnym Stronnictwie Narodowym, 

którego przewodniczący – Tadeusz Bielecki był zdecydowanym przeciwnikiem premiera. Kto był 

kim w Drugiej Rzeczypospolitej, red. J. M. Majchrowski, Warszawa 1994, s. 40; S. Grabski, Pa-

miętniki, t. 1, Warszawa 1989, s. 10–11. 
20 E. Duraczyński, R. Turkowski, O Polsce na uchodźstwie 1939–1945. Rada Narodowa Rzeczy-

pospolitej Polskiej. Warszawa 1997, s. 79. 
21 Tamże, s. 80. 
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rządzonego przez parlament. Powinien zapewnić władzy wykonawczej możliwość 

szybkich, stanowczych działań oraz gwarantować wszystkim obywatelom pełnię 

praw politycznych i społecznych. Szczególną rolę przypisywali prezydentowi. Byli 

jednakże przeciwnikami jakiejkolwiek dyktatury. Opowiadali się za ustrojem demo-

kratyczno-parlamentarnym akceptującym zasadę gospodarki planowej
22

. Wiele 

miejsca poświęcili problemom samorządu terytorialnego tak w aspekcie ogólnym, 

jak i szczegółowym. Podkreślali konieczność podniesienia pozycji samorządów  

w organizacji państwa w imię zasady, iż szeroki i wolny samorząd jest najlepszą 

szkołą kultury obywatelskiej. W samorządzie upatrywano antidotum na biurokraty-

zację administracji państwowej i przerost roli państwa. Wychodzili z założenia, iż 

udział ogółu społeczeństwa w życiu samorządu będzie tym szerszy, im ciała samo-

rządowe będą bardziej niezależne od administracji rządowej. Dla zapewnienia 

wpływu samorządom na ustawodawstwo państwowe proponowali umożliwienie 

samorządom posiadania własnej reprezentacji w parlamencie. Uwzględniając linię 

polityczną endecji uważali, iż na terenach niejednolitych pod względem narodowo-

ściowym można będzie przeprowadzać odrębne wybory reprezentantów ludności 

polskiej i mniejszości narodowych. Opowiadali się za trójstopniowym samorządem: 

na szczeblu gminy, powiatu i województwa. Więcej uwagi poświęcali samorządowi 

wojewódzkiemu, którego nie było w Polsce międzywojennej (samorząd na szczeblu 

wojewódzkim funkcjonował jedynie w województwie poznańskim i pomorskim). 

W miarę szczegółowo określili zadania samorządu, zasady wyborcze a także orga-

nizację samorządu wojewódzkiego
23

. 

„Tezy moskiewskie” zostały przedyskutowane na 15 posiedzeniach od 5 li-

stopada 1941 do 21 stycznia 1942 r. Na wniosek S. Grabskiego i W. Komarnickiego 

dyskusję rozpoczęto nad problemami samorządowymi odkładając na później spra-

wy bardziej kontrowersyjne związane z ustrojem politycznym i gospodarczym pań-

stwa. W zasadniczych sprawach dotyczących charakteru, organizacji i zadań samo-

rządu panowała wśród członków Komisji zgodność poglądów, czego wyrazem było 

przyjęcie już na czwartym posiedzeniu oświadczenia stwierdzającego, iż  
 

ofiary patriotyczne i wielka obywatelska świadomość, jakich liczne dowody składa 

obecnie cały naród polski, nakazują przyjąć bez zastrzeżeń za naczelne zasady po-

wojennego życia Państwa Polskiego zaufanie władzy państwowej do społeczeństwa 

i jak najszerszy współudział obywatelski w kształtowaniu życia politycznego Polski 

i odpowiedzialność za jej losy24.  
 

Stwierdzono także, iż organizacja państwa powinna się opierać na ścisłym 

określeniu zakresu działań administracji państwowej tak, aby nie wkraczała ona 

swoimi nakazami i zakazami w życie obywateli poza granice spraw niezbędnych do 

normalnego funkcjonowania państwa. Podkreślano potrzebę współdziałania i uzu-

                                                 
22 A. Jankiewicz, W poszukiwaniu idei państwa prawa. Koncepcje Komisji Prac Ustawodawczych 

Ministerstwa Sprawiedliwości Rządu RP (1942–1945), Warszawa 1992, s. 136–137. 
23 A. Rychły-Mierzwa, Samorząd terytorialny…, s. 54–55. 
24 Podobne stwierdzenia znalazły się w Założeniach Programowych Rządu RP z dnia 24 lutego 

1942 r. 
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pełniania się administracji państwowej z systemem samorządów lokalnych i zawo-

dowych „idących od gminy do województwa, a częściowo i do ciał ustawodaw-

czych państwowych”
25

. 

Problematyką związaną z samorządem terytorialnym rozpatrywano także  

w Komisji przy omawianiu innych zagadnień dotyczących ustroju państwa, szcze-

gólnie w dyskusji nad organizacją administracji kraju. W podejmowanych rezolu-

cjach jest wiele odniesień do samorządu terytorialnego
26

. Na ogół wśród członków 

Komisji panowała zgodność poglądów. Występujące kontrowersje dotyczyły 

głównie problemów związanych z mniejszościami narodowymi, zwłaszcza na 

Kresach Wschodnich. Stanisław Grabski widział konieczność zapewnienia Pola-

kom w drodze prawnej połowy mandatów w samorządach. Przeciwko ogranicze-

niu samorządności lokalnej z przyczyn narodowościowych wystąpił ks. Z. Ka-

czyński ze SP. Poparli go reprezentanci pozostałych ugrupowań politycznych 

zasiadających w Komisji, poza SN. Akceptację natomiast zyskała propozycja, aby 

delegaci sejmików wojewódzkich oraz rad miejskich największych miast (War-

szawy, Poznania, Krakowa, Łodzi, Wilna i Katowic) wchodzili do Senatu RP
27

. 

W rezolucji dotyczącej organizacji administracji kraju Komisja postulowała 

stworzenie prawnej możliwości odmiennego organizowania samorządów lokal-

nych w województwach wschodnich, zachowując jednolitą organizację admini-

stracji ogólnej na terytorium całego państwa. Opowiedziała się przeciwko łączeniu 

województw w większe jednostki terytorialne, proponowała rozszerzenie kompe-

tencji samorządu m.in. o zadania służby bezpieczeństwa. Zakres spraw admini-

stracyjnych przekazywanych samorządom, zdaniem Komisji, powinien być zróż-

nicowany w poszczególnych województwach i dostosowany do „siły gospodar-

czej i wyrobienia obywatelskiego ludności”. Instytucjami nadzorczymi w zakresie 

zadań własnych byłyby: wydziały powiatowe dla gmin, wydziały wojewódzkie 

dla powiatów oraz Państwowa Rada Samorządowa dla województw i samorządów 

miast wydzielonych z powiatów
28

. 

Już w początkowej fazie prac Komisji Spraw Ustrojowych podjęto dyskusję 

nad opracowaniem autorstwa gen. Józefa Hallera pt. „Rozważania nad demokra-

tycznym ustrojem społecznym”. Punktem wyjścia dla postulatów samorządowych 

gen. Hallera było stwierdzenie, iż „scentralizowane życie społeczne jest szkodliwe”. 

Opowiada się więc za decentralizacją państwa przez utworzenie samorządu teryto-

rialnego, zawodowego i gospodarczego. Samorząd terytorialny winien funkcjono-

wać na szczeblu gminy, powiatu i województwa. Dla najniższego szczebla samo-

rządu proponuje zmianę nazewnictwa. Gminę miał zastąpić zbór wiejski i miejski. 

Mniejszymi jednostkami miały być gromady wiejskie. Na czele zboru wiejskiego 

miał stać starosta wybrany przez radę zboru i zatwierdzony przez sejmik wojewódz-

                                                 
25 A. Rychły-Mierzwa, Samorząd terytorialny…, s. 57–58. 
26 Po zakończeniu dyskusji nad określonym problemem podejmowano rezolucję zawierającą sta-

nowisko Komisji w omawianej sprawie. 
27 A. Rychły-Mierzwa, Samorząd terytorialny…, s. 58–59. 
28 Tamże, s. 59–60. 
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ki. Miasta do 10 tys. mieszkańców posiadałyby statut zborów miejskich. Oddziel-

nymi statutami miałyby się rządzić większe ośrodki miejskie. 

Dla wyższych szczebli samorządu J. Haller pozostawiał tradycyjne nazewnic-

two. Organem uchwałodawczym powiatu byłaby Rada Powiatu z prezesem na cze-

le, wyłaniana przez wiec zborów wiejskich i miejskich z danego powiatu. Rada 

zajmowałaby się jedynie sprawami powierzonymi przez wojewodę na mocy uchwał 

sejmiku wojewódzkiego. Nie posiadałaby zadań własnych. J. Haller nie wypowie-

dział się na temat struktury samorządu wojewódzkiego. Stwierdził, iż na czele wo-

jewództwa stać będzie wojewoda mianowany przez najwyższego zwierzchnika 

państwa. Województwo pełniłoby funkcje nadzorujące i koordynujące. Słusznie 

zauważa Anna Rychły-Mierzwa, że ustrój samorządu terytorialnego według projek-

tu J. Hallera nie zadośćuczynił wielu atrybutom współczesnej samorządności teryto-

rialnej, w tym zasadniczym założeniu, że samorząd wykonuje zadania własne sa-

modzielnie i na własną odpowiedzialność. Trudno mówić w tym wypadku o trój-

stopniowym samorządzie terytorialnym
29

. 

Komisja Spraw Ustrojowych na swym XVI posiedzeniu w dniu 21 stycznia 

1942 r. przyjęła jednogłośnie dokument będący rezultatem pracy nad projektem 

przyszłej konstytucji. Dokument nosił nazwę „Zasady przyszłego ustroju państwo-

wego Polski”. Składał się on z 9 rozdziałów i 74 tez
30

. Główną ideą „Zasad” było 

utworzenie Polski silnej, praworządnej i demokratycznej. Ustrój powojennego pań-

stwa miał zawierać elementy systemu prezydenckiego, kanclerskiego i parlamentar-

nego powiązany szeroko z rozbudowanym samorządem. „Zasady” uwzględniały 

główne postanowienia Komisji w sprawach samorządu terytorialnego, eksponując 

tezę, iż jest on jednym z podstawowych fundamentów ustroju państwa
31

. 

Opracowanie dokumentu „Zasady przyszłego ustroju państwowego Polski” 

KSU uznała za wykonanie zadania, do którego przez Rząd RP została powołana. Na 

wniosek przewodniczącego Komisji S. Grabskiego, Rada Ministrów w dniu 19 

grudnia 1942 r. podjęła uchwałę o rozwiązaniu Komisji
32

. Wszystkie materiały z jej 

prac miały zostać przekazane Radzie Narodowej RP. „Zasady” z inicjatywy profe-

sora W. Komarnickiego, będącego ministrem sprawiedliwości, trafiły do Sekcji 

Prawa Politycznego działającej w Ministerstwie Komisji Prac Ustawodawczych. 

Prace Sekcji ukierunkowane były na kwestie prawne (prawo karne, cywilne, sądow-

nictwo, prokuratura itp.)
33

. 

Problematyką samorządową miało zajmować się Biuro Prac Administracyj-

nych przy prezesie Rady Ministrów. Pierwszą wersję tego organu utworzono na 

mocy uchwały Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1941 r. Do zakresu działań Biura 

należało m.in.: 

                                                 
29 Tamże, s. 60–61. 
30 E. Duraczyński, R. Turkowski, dz. cyt., s. 81. 
31 A. Jankiewicz, dz. cyt., s. 145–146; A. Rychły-Mierzwa, Samorząd terytorialny…, s. 62. 
32 M. Hułas, Goście czy intruzi? Rząd Polski na uchodźstwie wrzesień 1939 – lipiec 1943, War-

szawa 1996, s. 152; E. Duraczyński uchwałę rozwiązującą KSU datuje na 15 grudnia 1942 r., 

patrz: E. Duraczyński, R. Turkowski, dz. cyt., s. 104. 
33 E. Duraczyński, R. Turkowski, dz. cyt., s. 81, 104. 
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 zestawienie przedwojennego stanu organizacyjno-osobowego poszczególnych działów 

administracji publicznej w Polsce; 

 przeprowadzenie rejestracji przebywających poza granicami kraju urzędników państwo-

wych i samorządowych, sędziów i prokuratorów, pracowników przedsiębiorstw pań-

stwowych i samorządowych oraz innych instytucji publicznych; 

 opracowanie zagadnień prawnych związanych z przyszłością administracyjną kraju; 

 opracowanie planu postępowania poszczególnych działów administracji w okresie przej-

ściowym na ziemiach obejmowanych przez władze polskie; 

 organizacja szkolenia kandydatów do objęcia stanowisk administracyjnych w kraju34. 
 

Mianowany przez premiera kierownik Biura miał zarządzać jego pracami  

i składać Radzie Ministrów co trzy miesiące stosowne sprawozdanie. Zachowane 

dokumenty niewiele jednak mówią o pracy Biura
35

. 

Dekret prezydenta RP z dnia 6 maja 1942 r. unormował status Biura Prac 

Administracyjnych. Przyjmuje się, że od tego momentu zostało ono formalnie po-

wołane
36

. Zakres jego działań nie uległ zmianie, natomiast kierownictwo miało spo-

czywać w ręku ministra wyznaczonego uchwałą Rady Ministrów. Biuro miało 

funkcjonować w oparciu o statut organizacyjny nadany przez Radę Ministrów 

uchwałą z dnia 5 grudnia 1942 r. W jego skład wchodziły: sekretariat ministra oraz 

Referaty: 
 

 Ogólny – załatwiający sprawy organizacyjne, personalne i budżetowo-gospodarcze; 

 Ewidencji Pracowników Publicznych – zajmujący się opracowaniem materiałów i wnio-

sków z zakresu kwalifikowania pracowników publicznych oraz zbieraniem na bieżąco 

danych dotyczących pracowników publicznych i kandydatów na takich pracowników; 

 Wyszkolenia Pracowników Publicznych – organizujący kursy i szkolenia; 

 Organizacji Administracji – którego zadania „Statut” określał następująco: opracowuje 

materiały i projekty z zakresu organizacji i trybu urzędowania władz i urzędów pań-

stwowych i samorządowych; opracowuje plan działalności poszczególnych działów ad-

ministracji w okresie przejściowym obejmowania jej przez władze polskie; opracowuje 

zagadnienia pragmatyki służbowej pracowników administracji publicznej, państwowej  

i samorządowej37. 
 

Biurem Prac Administracyjnych kierował Karol Popiel. 

Ważną rolę, szczególnie w pracach nad problemami samorządowymi spełniał 

Maurycy Jaroszyński, wybitny znawca samorządu terytorialnego, autor wielu prac  

z tej dziedziny w latach Drugiej Rzeczypospolitej, jeden z głównych ideologów 

samorządowych związanych z obozem sanacyjnym. W 1942 r. opublikował jako 

Materiały Biura Prac Administracyjnych opracowanie pt. „Zagadnienie samorządu. 

                                                 
34 Protokoły posiedzeń Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, t. 2: czerwiec 1940 – czerwiec 

1941, oprac. W. Rojek, Kraków 1995, s. 296–299. 
35 M. Hułas, dz. cyt., s. 197. Autorka stwierdza, iż przy żadnym z zachowanych protokołów Rady 

Ministrów nie zachowały się sprawozdania z pracy Biura. 
36 Protokoły posiedzeń Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, t. 5: wrzesień 1942 – lipiec 

1943, oprac. W. Rojek, Kraków 2001, s. 27–28.  
37 Tamże, s. 105, 106. 
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Cz. I. Założenia samorządu”, w których wytycza kierunek prac nad samorządem 

terytorialnym na uchodźstwie
38

. 

We wstępie opracowania Jaroszyński konstatuje, iż coraz powszechniejsza 

staje się opinia, że w przyszłej Polsce administracja publiczna winna być oparta na 

samorządzie w znacznie szerszym i wyższym stopniu, aniżeli było to dotychczas. 

Jednakże stwierdza, iż opinia ta odpowiada raczej tylko pewnemu nastrojowi, aniże-

li przemyślanym i ugruntowanym poglądom. Emocjonalny zwrot ku samorządowi 

tłumaczy się m.in. niechęcią i krytyczną oceną aparatu administracji rządowej, któ-

remu przypisuje się niemały udział w spowodowaniu nieszczęść, jakie nas spotkały. 

Uczuciowe nastawienia są rzeczywistością, z którą trzeba się liczyć, są także cen-

nym tworzywem przyszłości; jednakże pod warunkiem, że się je „przerobi na 

ugruntowane przekonania”. Opracowanie niniejsze, pisze we wstępie Jaroszyński, 

ma służyć celowi uświadomienia sobie i innym, na czym polega „usamorządowie-

nie” administracji publicznej oraz konsekwencji usamorządowienia dla struktury 

administracyjnej w Polsce
39

. 

Maurycy Jaroszyński, podobnie jak w latach międzywojennych, konse-

kwentnie opowiada się za samorządem państwowym. Samorząd jest instytucją pań-

stwową, powstaje bowiem z woli państwa na mocy decentralizacji, realizuje cele 

państwa i państwu podlega. Jest odrębną formą wykonywania przez państwo admi-

nistracji publicznej. 

Obok administracji rządowej działają w państwie w zakresie administracji 

publicznej jednostki samorządu ze swoimi organami. Tworzą one drugi, równoległy 

do administracji rządowej aparat administracyjny. Cechuje go niezależność w dzia-

łaniu w stosunku do rządu. Utożsamianie rządu z państwem jest ciężkim błędem. 

Obydwa aparaty administracyjne działają w imieniu państwa i dla państwa, realizu-

jąc cele, dla których państwo istnieje. Działają jednak inaczej. Owa niezależność 

funkcyjna od rządu, cechująca samorząd, stanowi „condito sine qua non” – bez któ-

rej nie ma samorządu. Obydwa rodzaje administracji publicznej służą państwu, pod-

legają woli państwa, wyrażonej w prawie. W szczególności, podkreśla Jaroszyński, 

nie może być mowy o jakiejkolwiek niezależności samorządu od państwa, lecz tyl-

ko od rządu. Samodzielność działania samorządu wynika z zasady niezależności od 

rządu i daje możliwość daleko idącego przystosowania administracji do potrzeb  

i warunków miejscowych
40

. 

W ustrojach państwowych istotną rolę do spełnienia mają instytucje nadzoru 

nad samorządem. Zasadniczym celem tego nadzoru jest skoordynowanie działalno-

ści jednostek samorządu z interesami ogólnymi, ponad-miejscowymi i ponad-

grupowymi, których całość reprezentuje państwo. Instytucja nadzoru, stwierdza 

Jaroszyński, jest jedną z najbardziej spornych w teorii i najbardziej trudnych do 

rozwiązania w praktyce. Zwłaszcza nadzoru nad celowością. O ile nadzór nad legal-

                                                 
38 Biblioteka Polska POSK w Londynie, Zagadnienie samorządu, cz. 1: Założenia samorządu. 

Materiały Biura Prac Administracyjnych, oprac. dr Maurycy Jaroszyński, Londyn, grudzień 1942. 
39 Tamże, s. 1. 
40 Tamże, s. 8. 
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nością jest poza wszelkim sporem w państwie praworządnym, o tyle nadzór nad 

celowością, jako wchodzący w treść działania samorządu wymaga powściągliwości 

i ostrożności w nadawaniu uprawnień władzom nadzorczym. Gdyby we wszystkich 

sprawach głos decydujący miały władze nadzorcze, stałoby to w sprzeczności  

z zasadą samodzielności i niezależności samorządu, a samorząd upodobniłby się 

całkowicie do urzędów administracji rządowej. Biorąc jednakże pod uwagę zapew-

nienie koordynacji w działaniu wszystkich organizacji administracyjnych w pań-

stwie, nie można zrezygnować z nadzoru nad celowością. Zachodzi konieczność, 

zdaniem Jaroszyńskiego, wypracowania kompromisu dotyczącego instytucji nadzo-

ru nad celowością
41

. 

Problemem wymagającym znalezienie kompromisowego stanowiska, jest 

m.in. podział zadań pomiędzy aparatem administracji rządowej a samorządem. Naj-

częściej przyjęło się, pisze Jaroszyński, że aparat rządowy powinien zaspakajać 

potrzeby ogólnopaństwowe, a samorząd terytorialny – potrzeby miejscowe. W rze-

czywistości sprawa nie przedstawia się tak prosto. Przeciwnie, dokonanie podziału 

między obydwa rodzaje administracji jest problemem bardzo skomplikowanym  

i trudnym (na dowód czego podaje wiele przykładów)
42

. 

Interesujący wywód w opracowanym przez Jaroszyńskiego materiale dotyczy 

usytuowania samorządu terytorialnego w strukturach państwa w ustroju demokra-

tycznym. Ustrój oparty na demokracji parlamentarnej określa Jaroszyński demokra-

cją centralistyczną, w której obywatel jedyny i bezpośredni wpływ na sprawy pań-

stwowe ma tylko podczas wyborów parlamentarnych. W centralistycznej demokra-

cji sytuacja obywatela w stosunku do państwa na co dzień niewiele się różni od 

sytuacji w państwie, rządzonym system oświeconego absolutyzmu. Ustrój demokra-

tyczny wymaga zatem „decentralistycznej podmurówki” jaką jest samorząd, który 

włączony między centralne organa państwowe a obywatela jest niezmiernie waż-

nym ogniwem pośrednim, wiążącym obywatela z państwem. Samorząd jest nieoce-

nionym uzupełnieniem demokracji i jego organów centralnych. 

Przeciwstawienie samorządu centralnym organom demokracji byłoby fał-

szywe. Samorząd nie może tych organów zastąpić, zwłaszcza parlamentu. Ustrój 

państwa z bardzo nawet szerokim samorządem, ale bez parlamentu, nie byłyby 

ustrojem demokratycznym. Z drugiej jednakże strony ustrój państwa z parlamentem, 

ale bez samorządu, byłby ustrojem tylko formalnie demokratycznym, zwłaszcza  

w rzeczywistości polskiej. Kto zatem pragnie budowania Polski na podstawach 

naprawdę demokratycznych, komu nie wystarcza sama demokratyczna dekoracja  

– ten dążyć będzie do oparcia ustroju wewnętrznego na samorządzie, wyposażonym 

w wielką niezależność i szeroki zakres działania
43

. 

Samorząd terytorialny ma do spełnienia ogromną rolę w odbiurokratyzowa-

niu i uspołecznieniu administracji. Największą bowiem ze stanowiska społecznego 

chorobą zawodowej administracji jest jej biurokratyzm oraz zasada panowania za-

                                                 
41 Tamże, s. 9–11. 
42 Tamże, s. 21–22. 
43 Tamże, s. 26–29. 
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miast służenia społeczeństwu. Zasada ta szczególnie widoczna była w Polsce. Roz-

budowa samorządu, zależność urzędników samorządowych od organu obywatel-

skiego, znajdującego się stale na miejscu, może tę sytuację zmienić. 

Rozważania zawarte w Materiałach Biura Prac Administracyjnych pt. „Za-

gadnienia samorządu” kończy Jaroszyński następującymi wnioskami: 

Samorząd jest tą formą administracji, która charakteryzuje się wykonywa-

niem zadań publicznych przez organa wyłonione spośród bezpośrednio zaintereso-

wanych środowisk społecznych. Drugą z punktu widzenia prawnego najistotniejszą 

cechą samorządu, jest jego samodzielność w działaniu od centralnego rządu.  

Tak pojęty i zrealizowany samorząd daje nam bezcenne korzyści w ustroju 

współczesnego państwa. Mianowicie: 
 

 urealnia administrację i dostosowując ją do rzeczywistych warunków i potrzeb zaintere-

sowanych środowisk czyni ją bardziej skuteczną; 

 jest nieodzownym uzupełnieniem i podmurówką innych instytucji demokratycznych, da-

jąc szerokim masom obywateli rzeczywisty wpływ na tok spraw publicznych; 

 stanowi niezastąpiony środek przeciw zbiurokratyzowaniu administracji i nieusprawie-

dliwionym tendencjom władczym zawodowej biurokracji. 
 

„Daleko słusznie czynimy, gdy w poszukiwaniu lepszych form życia zbioro-

wego w odnowionej Polsce chcemy oprzeć się na samorządzie” – reasumuje swoje 

wywody Jaroszyński
 44

. 

W miejsce Biura Prac Administracyjnych dekretem prezydenta RP z dnia 24 

lipca 1943 r. utworzone zostało MOAP. Jego struktura wynikała ze statutu organiza-

cyjnego uchwalonego przez Radę Ministrów w dniu 24 września 1943 r. i przedsta-

wiała się następująco: 
 

 Referat Ogólny, 

 Dział Administracji Rządowej, 

 Dział Samorządu, 

 Dział Odbudowy Personalnej Administracji Publicznej, 

 Dział Administracji Okupacyjnej. 
 

Funkcję ministra sprawował Karol Popiel, a od listopada 1944 r. Stanisław 

Sopicki. Sekretarzem generalnym w MOAP został Maurycy Jaroszyński. 

Uchwała Rady Ministrów, w sposób lakoniczny kreśliła zadania dla poszcze-

gólnych struktur. Wynikało z niej, iż Dział Samorządu: a) opracowuje ogólne plany 

odbudowy samorządu oraz szczegółowe plany i projekty ustawodawcze dotyczące 

organizacji oraz finansów komunalnych; b) współdziała z innymi ministerstwami  

w sprawach dotyczących samorządu i koordynuje ich prace w tej dziedzinie
45

. Sze-

fowie działów w grudniu 1943 r. nakreślili w oparciu o uchwałę szczegółowe za-

                                                 
44 Tamże, s. 36–37. 
45 Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), Ministerstwo Odbudowy Administracji Publicznej (dalej: 

MOAP), sygn. 1, k. 2, Wstęp, Uchwała Rady Ministrów z dnia 24 IX 1943 w sprawie statutu 

organizacyjnego MOAP; M. Hułas, dz. cyt., s. 198. 
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gadnienia dla poszczególnych struktur. Dla Działu Samorządu opracował je dr Wik-

tor Przybyła, były prezydent Bielska, pełniący funkcję jego dyrektora: 
 

1. Przeprowadza studia nad organizacją samorządową wszystkich trzech stopni, 

włącznie samorządu wojewódzkiego na terenach okupowanych oraz zakresem 

działalności poszczególnych konkretnych samorządów, szczególnie miast. 

2. Opracowuje projekty aktów ustawodawczych potrzebnych dla dostosowania 

funkcjonowania samorządów w nowych warunkach politycznych. 

3. Planuje obsadę samorządów dla celów przejęcia przez władze okupacyjne  

i prowadzi wyszkolenie względnie przeszkolenie potrzebnych kadr urzędników. 

4. Przygotowuje – częściowo wspólnie z władzami wojskowymi przejęcie samo-

rządowych obiektów majątkowych i instytucji w szczególności będących wła-

snością samorządu wojewódzkiego. 

5. Przygotowuje wydanie najważniejszych przepisów prawnych, ważnych dla ad-

ministracji samorządowej na okupowanych terenach oraz ogólnych instrukcji 

postępowania dla urzędników samorządowych. 

6. Opracowuje szczegółowe monografie miast i gmin z punktu widzenia zaintere-

sowań samorządowych46. 
 

Problematyką samorządową zajmowały się także: Dział Administracji Rzą-

dowej oraz Dział Administracji Okupacyjnej. Jednym ze wspólnych zagadnień, nad 

którym pracowały prawie wszystkie struktury MOAP było przejęcie przez Polskę 

po zakończonej wojnie ziem okupowanych przez Rzeszę – Prus Wschodnich, Ślą-

ska Opolskiego, Pomorza Zachodniego, Brandenburgii, Śląska (Górnego), Gdańska. 

Prace zmierzały do opracowania programu i realizacji planu przejęcia tych ziem pod 

zarząd administracji państwowej i samorządowej. Prowadzono działalność w kie-

runku teoretycznym, organizacyjnym oraz kadrowym. Rozpoczęto ją od urządzenia 

biblioteki, w której zgromadzono liczną literaturę przedmiotu obejmującą publikacje 

o samorządzie w Rzeszy ze szczególnym uwzględnieniem przepisów prawnych. 

Uruchomiono program obejmujący studia nad niemieckim prawem samorządowym. 

W ramach jego realizacji powstało wiele opracowań i szczegółowych analiz oraz 

monografii miast i powiatów
47

. 

Rozpoczęto zakrojone na szeroką skalę prace nad przygotowaniem facho-

wych kadr dla administracji samorządowej na terenach inkorporowanych. Zaprowa-

dzono ewidencję osób przebywających na emigracji w Wielkiej Brytanii, Szwajcarii 

oraz w niemieckich obozach jenieckich. Na początku 1944 r. kartoteka liczyła około 

10 tys. nazwisk. Planowano poszukiwania poszerzyć na inne kraje. W styczniu te-

goż roku uruchomiono w Londynie pierwszy kurs samorządowy dla wojskowych. 

Liczył on zaledwie 22 osoby, gdyż na większy udział żołnierzy nie wyraziło zgody 

Ministerstwo Obrony Narodowej. Kolejny kurs miał przygotować jego uczestników 

                                                 
46 AAN, MOAP, sygn. 1, k. 10, Schemat organizacyjny i organizacja pracy Ministerstwa Odbu-

dowy Administracji Publicznej, Londyn, 16 XII 1943. 
47 Powstały między innymi następujące opracowania, których maszynopisy znajdują się w AAN, 

patrz: AAN, MOAP, sygn. 9, Cz. Karaszewski, Charakterystyka powiatów i miast rejencji opol-

skiej, 1944; tamże, sygn. 10, W. Przybyła, Charakterystyka powiatów i miast Wolnego Miasta 

Gdańska, 1943; tamże, sygn. 11, tenże, Charakterystyka powiatów i miast w Prusach Wschodnich, 

b.r.w.; tamże, sygn. 12, tenże, Podręcznik na temat samorządu gminnego w Niemczech, b.r.w.; 

tamże, sygn. 14, A. Seget, Niemiecka ordynacja gminna z 30 I 1933 r. 
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do pracy na kierowniczych stanowiskach w wyższych jednostkach administracji 

samorządowej. Szkolenie żołnierzy na kursach samorządowych wynikało z koncep-

cji MOAP, aby w ramach organizacji wojskowej stworzyć odrębne jednostki składa-

jące się z żołnierzy nienadających się do działań frontowych. Stanowiliby oni kadrę 

obejmującą administrację cywilną szczególnie w pierwszym okresie po zajęciu tych 

ziem przez wojska alianckie
48

. 

Problem kadr był kluczowy, przewidywano bowiem, iż na inkorporowa-

nych ziemiach należy się pozbyć około 75 tys. urzędników i pracowników samo-

rządowych. Wynikało to z opracowania pt. „Element urzędniczy niepożądany na 

ziemiach inkorporacji (Samorząd Terytorialny)”. Za element urzędniczy niepożą-

dany uznano prawie wszystkich nadburmistrzów w powiatach miejskich i ich 

zastępców, burmistrzów miast i ich zastępców, ławników zawodowych i ławni-

ków honorowych oraz radnych gmin wszystkich szczebli. Ponadto zwolnić ze 

stanowisk należało urzędników samorządowych, którzy otrzymali stanowisko  

z tytułu 12-letniej służby wojskowej oraz służby w partii; inwalidów wojennych 

oraz inwalidów ruchu bojowego NSDAP; wszystkich pozostałych urzędników, 

którzy byli członkami NSDAP przed 30 stycznia 1933 r., wszystkich urzędników 

przyjętych do służby komunalnej po 30 stycznia 1933 r. Również planowano usu-

nąć zaangażowanych bojowo i partyjnie robotników samorządowych zarówno 

kwalifikowanych, jak i niewykwalifikowanych.  

Według szacunkowych wyliczeń liczba „elementu niepożądanego” w po-

szczególnych prowincjach wynosiła: Prusy Wschodnie – 17 036, Śląsk Opolski  

– 15 266, Pomorze, Brandenburgia, Śląsk – 12 219, Gdańsk – 2594, razem – 47 115. 

Uwzględniając również personel gmin wiejskich (sekretarzy gminnych, policjantów 

itp.), ostateczna liczba urzędników i pracowników samorządu terytorialnego uzna-

nych za niepożądanych mogła wynosić około 75 tys.
49

. 

MOAP zmierzając do opracowania projektu ustawy samorządowej oraz or-

dynacji wyborczej inspirowało i zachęcało do dyskusji nad ustrojem samorządu 

terytorialnego w przyszłej Polsce. Opracowało i upowszechniło ankietę, na którą 

odpowiedzieli m.in.: Ludwik Bar – prawnik, specjalista prawa administracyjnego  

i publicznego, w latach międzywojennych wykładowca na Uniwersytecie Stefana 

Batorego w Wilnie, a w latach 1944–1946 na Uniwersytecie w Oxfordzie, autor 

wielu prac, w tym także z dziedziny samorządu
50

; Wiktor Przybyła – od 1933 r. 

burmistrz Bielska, w MOAP pełnił funkcję referenta (kierownika) Działu Samorzą-

du
51

. Szerokie opracowanie o gminie wiejskiej przedłożył Walenty Fojkis, były 

                                                 
48 Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego (dalej: IPMS), sygn. 

A.XII.83/230, k. 5–10, Sprawozdanie Działu Administracji Okupacyjnej w Ministerstwie Odbu-

dowy Administracji Publicznej za czas od 4 września 1943 do 4 marca 1944 r. 
49 AAN, MOAP, sygn. 21, k. 2–7, Element urzędniczy niepożądany na ziemiach inkorporacji 

(Samorząd Terytorialny), Londyn, maj 1944 r. 
50 Tamże, sygn. 8, Dr Ludwik Bar, Organizacja administracji lokalnej (rękopis odpowiedzi na 

ankietę MOAP o ustroju samorządowym) 1944. 
51 Tamże, sygn. 7, Dr Wiktor Przybyła, Odpowiedzi na ankietę MOAP. Maszynopis, Londyn  

– styczeń 1944. 
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naczelnik gminy w Michałkowicach na Śląsku, politycznie związany z chadecją,  

a następnie z sanacją, poseł na Sejm RP oraz Sejm Śląski. Po klęsce wrześniowej 

działacz emigracyjny
52

.  

Najbardziej kontrowersyjnym problemem tak w toczącej się dyskusji, jak  

i odpowiedziach na ankietę, był ustrój gminy wiejskiej: gmina jednostkowa czy 

zbiorowa. Problem nienowy. Dyskusja o ustroju gminy wiejskiej toczyła się w od-

rodzonej Polsce już od 1918 r. i była jedną z głównych przyczyn, która uniemożli-

wiała uchwalenie jednolitej dla całego kraju ustawy samorządowej. Uchwalona 

dopiero w 1933 r. wprowadzała poza Śląskiem gminę zbiorową, co wywołało nie-

zadowolenie w Wielkopolsce i na Pomorzu. Na emigracji problem odżył na nowo. 

Zdaniem W. Fojkisa, wprowadzenie w Polsce gminy zbiorowej w 1933 r. 

oparte było na tradycji wschodniej (rosyjskiej), co stało się główną przyczyną 

zastoju samorządowego. Po wojnie powstanie nowy i dotychczas nierozstrzygnię-

ty problem: oprzeć się o wschód czy o zachód. Zwolennicy centralizmu będą ope-

rowali starymi argumentami „spolszczenia Kresów”, które w ich mniemaniu pole-

ga na tym, by dopasować gminy zachodnie do wschodu. Fojkis uważa, że nie 

może być mowy, aby stan przedwojenny utrzymał się niezmieniony
53

. Zdecydo-

wanie popiera wzory niemieckie, a więc gminę jednostkową. System gmin jed-

nostkowych wykazał, jego zdaniem, swoją skuteczność począwszy od XIX w.  

w Austrii, Prusach, a po 1918 r. także w Niemczech i na Śląsku. Tymczasem gmi-

ny zbiorowe zaprowadzone na zachodzie Polski, które miały być „lekarstwem na 

wszystkie bolączki samorządu terytorialnego”, okazały się mało skuteczne w roz-

wiązywaniu lokalnych problemów, a armia urzędników pochłonęła fundusze 

przypadające na gminę
54

. Jest więc za zniesieniem gmin zbiorowych, a przywró-

ceniem gmin jednostkowych. Jednakże w okresie przejściowym można dopuścić 

do funkcjonowania, w zależności od warunków politycznych, gospodarczych  

i historycznych poszczególnych dzielnic, gminy zbiorowe i jednostkowe. W dal-

szej przyszłości „jeżeli chcemy zająć należyte miejsce w rodzinie narodów euro-

pejskich, to musimy samorząd oprzeć o zdrowe podstawy”
55

. A są nimi, zdaniem 

Fojkisa, gminy jednostkowe, które powinny mieć prawne gwarancje łączenia się 

w związki celowe dla realizacji wspólnych, specjalnych zadań. 

Zdecydowanie za gminą jednostkową opowiada się także Wiktor Przybyła. 

W ankiecie uzasadnia, iż tylko „gmina miejscowa” odpowiada podstawowym zało-

żeniom samorządu. Na jej terenie ukształtowała się w ciągu wielu lat wspólnota 

miejscowa głęboko zainteresowana sprawami lokalnymi, gotowa do ich rozwiązy-

wania wspólnie i na zasadach pracy honorowej. Granice gminy leżą tam, gdzie koń-

czą się więzy miejscowej wspólnoty. Do tego naturalnego stanu rzeczy winien być 

dostosowany stan prawny. Założeniom takim, twierdzi Przybyła, nie odpowiada 

                                                 
52 Tamże, sygn. 5, W. Fojkis, Zagadnienie gmin zbiorowych (maszynopis opracowania) 1943. 
53 Tamże, k. 33. 
54 Tamże, k. 14. 
55 Tamże, k. 34. 
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gmina zbiorowa. Brakuje jej naturalnych więzów wspólnoty, która pobudza ludzi do 

wzajemnej pomocy i tworzy lokalny patriotyzm. 

Pomiędzy gminą miejscową (jednostkową) a powiatem, zdaniem Przybyły, 

powinna powstać gmina okręgowa, będąca rodzajem związku celowego gmin dla 

spełnienia ściśle określonych zadań przekraczających możliwości finansowe gmin 

miejscowych. Byłyby to zadania dotyczące m.in.: ochrony zdrowia, budowy dróg, 

kultury. Organ wykonawczy w gminie okręgowej winien składać się z fachowców  

z zawodowym burmistrzem na czele
56

. 

Poglądy W. Fojkisa i W. Przybyły, działaczy samorządowych wywodzących 

się ze Śląska, są zbieżne i uzupełniające się. Obaj opowiadają się za gminą jednost-

kową z prawną możliwością łączenie się w związki celowe. Tymczasem L. Bar jest 

zdecydowanie temu przeciwny. Gmina jednostkowa, twierdzi, nie może być w żad-

nym wypadku przyjęta za podstawę administracji publicznej w Polsce. Gmina wiej-

ska musi być silna, aby mogła rozwiązywać zadania własne i zlecone. Tej roli i tym 

zadaniom nie sprosta gmina jednostkowa. Miała ona rację bytu w XIX w., gdy 

powstawała w Austrii i na ziemiach polskich będących pod jej panowaniem.  

W dobie współczesnej dla rozwiązywania skomplikowanych zadań i problemów 

potrzebna jest gmina silna i dysponująca odpowiednio przygotowaną administra-

cją samorządową. Może nią być tylko gmina zbiorowa, wielowioskowa. „Dziś nie 

wystarczy wójt, który nosi pieczęć za cholewą oraz organista i pisarz gminny”. 

Gminę zbiorową należy przyjąć jako zasadę w całym państwie, podsumowuje 

swoje wywody L. Bar
57

. 

Gminę zbiorową, jako podstawową strukturę samorządu w całym państwie, 

uznaje także B. Liszkowski. W swej odpowiedzi na ankietę przytoczył argumenty 

niewystępujące dotychczas w dyskusji o samorządzie. Zdaniem Liszkowskiego, 

po zakończeniu wojny powinien być kontynuowany proces przebudowy struktury 

rolnej rozpoczętej w II RP, polegający m.in. na komasacji i parcelacji wielkich 

obszarów. Doprowadzi on do rozproszenia dotychczas zwartych wsi i osiedli, co 

obniży dotychczasową ich siłę, stanowiącą podstawę gminy jednostkowej. Cho-

ciażby z tych względów gmina wiejska w Polsce po zakończeniu wojny powinna 

być gminą zbiorową
58

. 

W niektórych odpowiedziach na ankietę znajdują się szczegółowe propozycje 

dotyczące organizacji i funkcjonowania ciał uchwałodawczych i wykonawczych 

gminy. Wszyscy są zgodni, iż przewodniczącym rady gminy powinien być wójt 

(naczelnik gminy) oraz, że do komisji należy dokoptować fachowców spoza rady 

(nie więcej niż 1/3 członków komisji). B. Liszkowski proponuje określenie pewne-

go cenzusu dla wójta oraz rozpatrzenie możliwości utworzenia stanowiska wójta 

zawodowego.  

                                                 
56 Tamże, sygn. 7, k. 1–4. 
57 Tamże, sygn. 8, k. 11–15. 
58 Tamże, sygn. 6, k. 7, B. Liszkowski, Odpowiedź na ankietę MOAP w sprawie ustroju samorzą-

dowego w Polsce, (rękopis). 
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Natomiast skrajnie różniące się stanowiska zaprezentowano w sprawie samo-

rządu miast. Ludwik Bar wychodząc z założenia, iż miasta wymagają różnych roz-

wiązań organizacyjnych, zaproponował ich podział na miasta małe, wydzielone, 

statutowe oraz miasto stołeczne Warszawa. Miasta małe powinny posiadać upraw-

nienia gmin wiejskich; wydzielone – prawa powiatu; statutowe – miasta powyżej 

250 tys. mieszkańców mogą ubiegać się o oddzielne statuty ustawowe; miasto sto-

łeczne Warszawa – powinno posiadać odrębną ustawę
59

. Odmienne propozycje 

zgłosił B. Liszkowski. Jego zdaniem tylko dwa miasta mogłyby mieć ustawowo 

zagwarantowaną odrębną organizację: Warszawa i Łódź. Pozostałe powinny podle-

gać jednolitej ustawie samorządowej. Zastosowanie „kategoryzacji miast”, twierdzi, 

byłoby powrotem do „średniowiecznej gmatwaniny statutów, przywilejów nadawa-

nym poszczególnym miastom”
60

. Za jednolitą ustawą samorządową jednakowo 

traktującą nie tylko gminy miejskie, ale i wiejskie opowiedział się W. Fojkis. Uwa-

ża, iż ustawowa kategoryzacja gmin jest dzieleniem obywateli na różne kategorie, 

co nie powinno mieć miejsca w państwie demokratycznym
61

. 

Zgodność poglądów zaprezentowali autorzy odpowiedzi w zasadniczych 

sprawach dotyczących samorządu powiatowego. Miał on być jednolity dla całego 

państwa. Rady powiatowe miały pochodzić z wyborów pośrednich, gdyż tylko one, 

zdaniem W. Przybyły, „gwarantują wyższy, fachowy poziom rad”
62

. Powiat powi-

nien posiadać kompetencje samorządowe i państwowe. Forma dualizmu administra-

cyjnego w powiecie jest w Polsce konieczna jeszcze przez dłuższy czas. Starosta 

powiatowy, powoływany przez ministra spraw wewnętrznych, powinien być orga-

nem wykonawczym samorządu powiatowego oraz skupiać funkcje przewodniczą-

cego wydziału powiatowego. Zgłoszone propozycje nawiązywały więc do stanu 

wynikającego z ustawy samorządowej z 1933 r. 

MOAP zwróciło się także w ankiecie z prośbą o wypowiedź w sprawie samo-

rządu wojewódzkiego oraz autonomii województw (regionów). Stanowisko wypo-

wiadających się na ten temat było zróżnicowane. Ludwik Bar uważa, iż sprawę 

powoływania samorządu wojewódzkiego należy odłożyć do czasu „gdy będą do-

stępne elementy konieczne przy dyskusji”. Dziś, jego zdaniem, jest wiele elementów 

nieznanych, które ukształtuje dopiero przyszłość. Nie mamy w tym zakresie do-

świadczenia z czasów II RP, gdyż samorząd na szczeblu wojewódzkim funkcjono-

wał jedynie w województwie poznańskim i pomorskim. Po zakończonej wojnie 

sprawa samorządu wojewódzkiego „nie jest pierwszej pilności”. Niezwłocznie musi 

być uruchomiona administracja bieżąca, muszą być powołane organa gmin wiej-

skich i miejskich oraz powiatowych. Na nich bowiem spoczywać będzie sprawowa-

nie administracji i rozwiązywanie problemów. Skoro wszystkie sprawy administra-

cyjne będą w gestii gmin i powiatu, to zdaniem L. Bara, zbędny jest samorząd wo-

jewódzki. Nie bez znaczenia są wysokie koszta jego utrzymania. Sceptycznie odnosi 

                                                 
59 Tamże, sygn. 8, k. 21–22. 
60 Tamże, sygn. 6, k. 17–18. 
61 Tamże, sygn. 5, k. 11. 
62 Tamże, sygn. 7, k. 12. 
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się także do postulatu autonomii województw, traktując go za czysto teoretyczny. 

Państwo, które po wojnie musi przezwyciężać wiele trudności, nie może pozwolić 

na szeroką autonomię województw. Dla rozwiązywania zagadnień przekraczających 

zwykłe sprawy administracyjne L. Bar proponuje utworzenie regionów (np.: sto-

łeczny, śląski, mazowiecki, wileński, lwowski itp.). Należałoby przewidzieć rozwią-

zania organizacyjne, które by miały charakter łącznika organizacyjnego między 

rządem a regionami. Mógłby nim być mianowany przez rząd wojewoda
63

. 

Za wprowadzeniem powszechnej autonomii wojewódzkiej opowiedział się 

W. Przybyła. Proponuje, aby przy opracowaniu aktów prawnych dotyczących auto-

nomii, skorzystać z doświadczeń, tak pozytywnych jak i negatywnych autonomii 

śląskiej. W ustawie należy wyraźnie wskazać, w jakich dziedzinach i w jakim zakre-

sie autonomiczne województwo mogłoby wydawać akty prawne z mocą ustawy. 

Ustawy wojewódzkie powinny być zatwierdzane przez prezydenta RP. Przed ich 

podpisaniem rząd mógłby korzystać z prawa weta. Organem uchwałodawczym 

byłby sejmik wojewódzki pochodzący z wyboru (częściowo z nominacji); organem 

wykonawczym – rada wojewódzka z wojewodą na czele
64

. 

Za wprowadzeniem samorządu wojewódzkiego w sposób sukcesywny i tam 

gdzie będą ku temu warunki opowiada się B. Liszkowski. W 50% powinien pocho-

dzić z wyboru i w 50% z nominacji. Samorząd wojewódzki o szerokich uprawnie-

niach powinien powstać na wschodnich i południowo-wschodnich ziemiach pol-

skich. I tam najwcześniej należy wdrożyć zasady autonomii. Zdaniem Liszkowskie-

go byłoby ryzykowne tuż po zakończeniu wojny, przy zmianach terytorialnych  

i zmianie granic, zwłaszcza na zachodzie Polski wprowadzać autonomię. Przekaza-

nie województwu władzy ustawodawczej skomplikowałoby system prawny w kraju. 

Zaprowadzenie autonomii wojewódzkiej należy zatem odłożyć na czas późniejszy
65

. 

W wypowiedziach dotyczących nadzoru nad samorządem można zauważyć 

daleko idącą zbieżność poglądów. Odpowiadający na ankietę są zgodni w ocenie, iż 

problem kontroli i nadzoru nad samorządem w II RP nie został właściwie uregulo-

wany. Odnosząc się do praktyki z lat 1918–1939, zgłosili postulaty dotyczące m.in.: 
 

 zmiany nadzoru i politycznej kontroli nad organami wybieralnymi oraz zmiany uprawnień 

władz rządowych o charakterze politycznym jak: zatwierdzania wyborów, rozwiązywania 

organów samorządowych, mianowania komisarycznych zarządów; 

 uporządkowania i zmniejszenia zakresu kontroli finansowej przez administrację rządową; 

 określenia zakresu uprawnień władz nadzorczych oraz granicy tych uprawnień66. 
 

Autorzy odpowiadając na ankietę, wyrazili pogląd, iż nadzór nad samorzą-

dem nie powinien należeć do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (dalej: MSW).  

W. Przybyła proponuje utworzenie stanowiska ministra do spraw samorządu, bo-

wiem MSW jako ministerstwo policji miało i mieć będzie tendencję do rządzenia 

                                                 
63 Tamże, sygn. 8, k. 31–39. 
64 Tamże, sygn. 7, k. 19–20. 
65 Tamże, sygn. 6, k. 25–28. 
66 Tamże, sygn. 8, k. 46. 
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„bez pytania o zdanie obywateli”
67

. Propozycję powołania ministra samorządu (lub 

Ministerstwa Administracji Lokalnej bądź Ministerstwa Spraw Społecznych) zgłosił 

także L. Bar
68

. Jedynie B. Liszkowski jest gotów przyznać formalną podległość 

samorządom MSW, pod warunkiem utworzenia przy ministrze Rady Samorządowej 

(Izby Samorządowej), która współpracowałaby z MSW lecz mu nie podlegała. Or-

ganem wykonawczym Izby byłby Związek Rewizyjny Samorządu Terytorialnego. 

Jedynie tylko Naczelna Izba Kontroli Państwa miałaby prawo kontroli finansowej 

gospodarki samorządowej
69

. O potrzebie utworzenia Izby Samorządowej posiadają-

cej szerokie kompetencje opowiedział się również W. Przybyła
70

. 

W odpowiedzi na pytanie o zasady wyborcze B. Liszkowski proponuje 

utrzymanie w mocy przepisów wynikających z ustawy samorządowej z 1933 r.  

z uwzględnieniem zmian dotyczących grup mniejszościowych. Postuluje, szczegól-

nie w miastach, utworzenie dla nich własnych okręgów wyborczych. Również tam, 

gdzie Polacy byliby w mniejszości, powinno się tworzyć odrębne dla nich okręgi
71

. 

L. Bar jest za większą demokratyzacją zasad wyborczych zapewniających szerszy 

udział obywateli w samorządzie. Proponuje obniżenie wieku wyborczego do 21 lat 

(prawo bierne) i 25 lat (prawo czynne)
72

. W. Przybyła proponuje aby do organów 

samorządu mianować około 25% ich składu. Powinni to być fachowcy różnych 

dziedzin, ludzie niezależni, o najlepszej opinii w danym okręgu wyborczym. Wpro-

wadzenie do rad członków mianowanych nie jest sprzeczne z pojęciem demokracji 

– stwierdził
73

. Autorzy w odpowiedzi na ankietę zgodnie postulowali przedłużenie 

kadencji samorządów do 5–6 lat z ewentualną możliwością wymiany 1/3 składu 

rady co 2 lata. Ich zdaniem częste wybory przerywają ciągłość rozpoczętych prac 

oraz obniżają emocjonalny stosunek do działalności społecznej. Często wybory, 

twierdzili, pogłębiają walki polityczne
74

. 

Pomimo, iż w ankiecie MOAP nie było pytania o finanse komunalne, to  

w odpowiedziach problem się przewijał. W sprawie finansów samorządowych pa-

nowała całkowita zgodność poglądów. Najbardziej klarownie rzecz przedstawił  

W. Fojkis stwierdzając, iż każdy system samorządu jest bezprzedmiotowy, bez za-

pewnienia samorządowi należytej prawnej podstawy zdobywania dochodów wła-

snych. Podstawa finansowa – to kręgosłup samorządu
75

. 

Różnice w podejściu do istotnych spraw samorządowych, a także wielokie-

runkowość prac Działu Samorządu i całego MOAP w dużej mierze uniemożliwiły 

opracowanie projektu aktu prawnego o ustroju samorządu w Polsce po zakończonej 

wojnie. Udało się natomiast opracować i przedstawić w 1944 r. w formie dekretu 

                                                 
67 Tamże, sygn. 7, k. 23. 
68 Tamże, sygn. 8, k. 47. 
69 Tamże, sygn. 6, k. 31. 
70 Tamże, sygn. 7, k. 23. 
71 Tamże, sygn. 6, k. 35–36. 
72 Tamże, sygn. 8, k. 54. 
73 Tamże, sygn. 7, k. 26. 
74 Tamże, sygn. 8, k. 55. 
75 Tamże, sygn. 5, k. 1, 9. 
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prezydenta Rzeczypospolitej projektu „Tymczasowej ordynacji wyborczej do orga-

nów samorządu terytorialnego”. Składał się z 33 artykułów znajdujących się w dzie-

sięciu następujących rozdziałach: 
 

I.  Liczba radnych; 
II.  Wybory radnych gromadzkich, radnych gminnych w gminach niepodzielonych na 

gromady i radnych miejskich; 
III.  Wybory radnych gmin wiejskich i radnych powiatowych; 

IV.  Prawo wybieralności do organów ustrojowych związków samorządowych; 

V.  Wybory członków organów zarządzających; 

VI.  Zarządzanie wyborów; 

VII. Komisje wyborcze; 

VIII. Nadzór nad wyborami i protesty wyborcze; 

IX.  Regulaminy wyborcze; 

X.  Postanowienia końcowe i przejściowe76. 
 

Autorzy projektu ordynacji wyborczej do samorządu przyjęli stanowisko wy-

rażone w projekcie dekretu opracowanego przez MOAP o tymczasowym zarządzie 

krajem, iż pierwsze organa samorządu terytorialnego po wyzwoleniu będą utworzo-

ne w drodze nominacji. Samorząd pochodzący z nominacji funkcjonować będzie do 

czasu wyborów samorządowych, które powinny być przeprowadzone natychmiast 

jeśli warunki na to pozwolą. Wybory odbywać się będą w różnym czasie, w miarę 

wyzwalania kraju oraz powstawania realnych możliwości ich przeprowadzenia. 

Opracowana ordynacja ma zapewnić sprawne ich przeprowadzenie. Konieczność 

opracowania nowej ordynacji wynikała stąd, iż dotychczasowe nie stanowiły odpo-

wiedniej podstawy do przeprowadzenia wyborów z dwu zasadniczych powodów: 
 

1. Ze względów politycznych – nie dają bowiem dostatecznej gwarancji swobody  

i czystości wyborów, oddając przemożny wpływ na wybory organom administracji 

rządowej, z drugiej zaś strony zawierają normy merytoryczne nie odpowiadające 

tendencjom społeczeństwa, jak cenzusy przy czynnym i biernym prawie wyborczym 

itd. 

2. Ze względów technicznych – przewidują bowiem skomplikowaną i przewlekłą 

procedurę wyborczą, wskutek czego cały proces wyborczy samorządowy trwałby od 

3-4 miesięcy od chwili zarządzenia wyborów podstawowych77. 
 

Autorzy projektu ordynacji wyborczej przyjęli założenie, iż obecnie nie ma 

odpowiednich warunków na gruntowną zmianę struktury samorządu, która musi 

wiązać się ściśle z całym ustrojem wewnętrznym państwa. Jego przebudowa winna 

wynikać z przebudowy ustroju państwowego. Projekt więc przyjmuje za podstawę 

dotychczasową strukturę organów samorządowych, choć jego autorzy uznają do-

tychczas funkcjonujący ustrój samorządowy za wadliwy i liczą na jego rychłą zmia-

nę. Zatem celem zaproponowanej ordynacji wyborczej jest „stworzenie podstaw 

                                                 
76 AAN, MOAP, sygn. 2, k. 199–212, Projekty ustawodawcze w Polsce (dotyczące finansów, 

samorządu, administracji, stowarzyszeń), Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z 1944 r. – Tym-

czasowa ordynacja wyborcza do organów samorządu terytorialnego. 
77 AAN, MOAP, sygn. 2, k. 215, Uzasadnienie projektu ordynacji wyborczej do organów samo-

rządu terytorialnego. 
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pod jednorazowe, pierwsze wybory w celu jak najszybszego powołania pierw-

szych organów z wyboru środkami jak najbardziej uproszczonymi”
78

. 

Dotychczasowe normy ustawowe regulujące wyborami samorządowymi, 

zdaniem autorów projektu ordynacji, są niezwykle kazuistyczne. Obejmują nie tylko 

określenie praw i obowiązków obywateli i organów władzy oraz zasady procedury 

wyborczej, ale również wszystkie najdrobniejsze szczegóły techniczne. W rezultacie 

istotne postanowienia mające także znaczenie polityczne giną w powodzi drobia-

zgowych przepisów. Niniejszy projekt ogranicza się do przepisów istotnych mają-

cych zasadnicze znaczenie. Ustala tylko zasady natury technicznej. Natomiast 

szczegóły traktuje jako normy wykonawcze i odsyła do regulaminów wyborczych, 

które wydane będą w drodze rozporządzeń. Regulaminy wyborcze do organów 

stanowiących wydane będą przez Radę Ministrów, a więc ciała politycznego, po-

nieważ szczegóły techniczne przy wyborach do tych organów mogą mieć znaczenie 

również polityczne. Tylko regulaminy dotyczące wyborów organów zarządzających 

wydawane będą w drodze rozporządzeń ministra spraw wewnętrznych. 

Celem opracowanego dokumentu jest uregulowanie w jednym krótkim akcie 

ustawodawczym całości spraw dotyczących wyborów samorządowych. Dotychcza-

sowe normy ustawodawcze w tym zakresie obejmowały około 200 artykułów, gdy 

przedłożony projekt ordynacji wyborczej liczy 33 artykuły. Mimo takiego „ście-

śnienia” przepisów, wyczerpuje wszystko, zdaniem autorów, co dotyczy określenia 

praw i obowiązków osób i organów władzy, rozstrzyga istotne zasady postępowa-

nia, jedynie tylko decyzje w drobnych sprawach technicznych odsyła do rozporzą-

dzeń wykonawczych
79

. Przepisy ordynacji mają zastosowanie do wyborów samo-

rządowych na szczeblu gromad, gmin, miast i powiatów. Dotychczas obowiązujące 

przepisy pozostawiono dla wyborów do samorządu województwa poznańskiego  

i pomorskiego gdyż, jak czytamy w „Uzasadnieniu” projektu „nie było tam szcze-

gólnych jaskrawości, które należałoby doraźnie usunąć”
80

. 

Wiele istotnych zmian w stosunku do dotychczasowych przepisów wybor-

czych wprowadza projekt ordynacji wyborczej w obszarze społeczno-politycznym. 

Najważniejsze z nich: 
 

 obniżenie cenzusu wieku z 24 lat przy prawie czynnym i 30 przy prawie biernym do lat 

21 i 24; 

 zmniejszenie cenzusu zamieszkania z 1 roku do 6 miesięcy; 

 zniesienie wymogu władania językiem polskim w słowie i piśmie dla radnych. Wymóg 

umiejętności czytania i pisania po polsku utrzymany został dla wójtów, burmistrzów  

i prezydentów oraz ich zastępców; 

 zniesienie wymogu posiadania „pewnego stopnia wykształcenia” przez wójtów, burmi-

strzów, prezydentów oraz ich zastępców, a także wymogu posiadania przez nich stażu 

administracyjnego; 

 zniesienie podziału jednostek samorządu na okręgi wyborcze (miało to wyeliminować 

tzw. „geometrię wyborczą”, która mogła rzutować na wyniki wyborów); 

                                                 
78 Tamże, k. 215. 
79 Tamże, k. 223–225. 
80 Tamże, k. 211, 226. 
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 ograniczenie wpływu administracji rządowej na wybory samorządowe poprzez powie-

rzenie władzy zarządzającej wybory oraz nadzoru nad ich przebiegiem wydziałowi po-

wiatowemu, a nie jak dotychczas staroście oraz wojewodzie przy współudziale wydziału 

wojewódzkiego z głosem stanowiącym, zamiast wojewodzie działającemu dotychczas 

jednoosobowo; 

 powierzenie spraw spornych i odwołań wyborczych sądom powszechnym, a nie jak do-

tychczas administracji rządowej i sądom administracyjnym81. 
 

Projekt „Tymczasowej ordynacji wyborczej do organów samorządu teryto-

rialnego” należy do pakietu najważniejszych aktów prawnych przygotowanych  

w MOAP. W Ministerstwie tym zajmowano się także problemami technicznymi 

związanymi z codziennym funkcjonowaniem administracji ogólnej i samorządo-

wej. W oparciu o dokonana analizę ewentualnych potrzeb w tym zakresie szaco-

wano, iż w pierwszych trzech latach po zakończeniu wojny, administracja ogólna  

i samorządowa będzie potrzebowała m.in. 
 

 890 samochodów osobowych – administracja ogólna i 110 – administracja samorządowa; 

 1500 maszyn do pisania – administracja ogólna i 3500 administracja samorządowa; 

 8895 radioaparatów – administracja ogólna wraz z policją. 
 

Dokonano także szacunkowych wyliczeń w zakresie maszyn i niezbędne-

go sprzętu w zakładach gospodarki komunalnej: gazowniach, komunikacji  

miejskiej, zakładach oczyszczania miasta, wodociągach i kanalizacji, elektrow-

niach miejskich
82

. 

   Reasumując stwierdzić należy, iż problematyka samorządu terytorialnego  

w pracach Rządu RP na uchodźctwie w latach 1939–1944 zajmowała istotne miej-

sce. Niniejszy artykuł wskazuje główne kierunki i zakres podejmowanych pro-

blemów. Temat zasługuje na dalsze pogłębione badania oraz całościowe wszech-

stronne opracowanie.  

 

 

                                                 
81 Tamże, k. 215–217. 
82 AAN, MOAP, sygn. 4, k. 1–8, Potrzeby administracji rządowej i samorządu w Polsce w zakre-

sie urządzeń publicznych w pierwszym trzechleciu powojennym. 
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Pierwsza w Europie. Konstytucja 3 maja  
na kartach podręczników historii z lat 1929–2001 

 

 
„Wyższym nad nieba wzniosły majestatem 

Boże, co raczysz zawiadywać światem 

I dobrodziejstwy, czem jesteś, objawić, 

Pozwól się sławić! 

Lud Twój, lud braci znękan niegdyś marnie, 

Wesół do Twego Kościoła się garnie. 

Przyjm na ofiarę, Opatrzności święta, 

Stargane pęta. 

Daj użyć coś dał, w pokoju i zgodzie: 

Daj ducha rady i męstwa w narodzie, 

Podległość żądną, w swobodzie wytrzymałość, 

W działaniu trwałość. 

Niech łaski Twojej będzie uczestnikiem  

Król, radny, rycerz, mieszczanin z rolnikiem. 

Dotąd, gdy większą szczęśliwiąc swobodą 

Tyś nam nagrodą!” 

1792. 

I. Krasicki, Hymn na rocznicę 3 Maja 

 

polskiej myśli historycznej XIX i XX stulecia nie wygasło zainte-

resowanie przyczynami upadku Rzeczypospolitej. Nurtująca naród 

refleksja nad przeszłością stawała się punktem odniesienia dla 

przyszłości. Znajdowała ona odbicie w jego świadomości i edukacji, czego 

przykładem mogą być podręczniki szkolne
1
. 

O wadze tej problematyki świadczyć może fakt, iż podjęło ją wielu auto-

rów książek szkolnych a mianowicie: Bolesław i Gizelia Gebertowie, Czesław 

Nanke, Hanna Pohoska, Maria Wysznacka, Halina Mrozowska,. Wanda Mosz-

czeńska, Gryzelda Missalowa, Janina Schoenbrenner, Bolesław Baranowski, 

Henryk Katz, Stefan Krakowski, Michał Siuchmiński, Wanda Zwolska, Anna 

Klubówna, Janina Stępieniowa, Jerzy Centkowski, Andrzej Syta, Krzysztof 

Przybysz, Wojciech Jakubowski, Michał Włodarczyk i inni. 

 W związku z tym pragnę przedstawić ewolucję tematyki związanej  

z Konstytucją 3 maja w trzech systemach szkolnych a mianowicie w okresie 

międzywojennym, Polski Ludowej i III Rzeczypospolitej. 

                                                 
1 H. Winnicka, Socjaliści wobec obchodów setnej rocznicy uchwalenia konstytucji 3 maja i wybu-

chu Powstania Kościuszkowskiego [w:] Edukacja historyczna społeczeństw polskiego w XIX w., 

Warszawa 1981, s. 317. 

W 
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 W podręczniku Gebertów wydanym w 1929 r. Problematyce Konstytucji 

poświęcono odrębną jednostkę lekcyjną. Temat ten ujęty został w formie opo-

wiadania o charakterze eksplanacyjnym, które było dostosowane do percepcji 

uczniów szkół powszechnych. Autorzy podręcznika podkreślili rolę króla, mar-

szałków sejmu i patriotów w pracach nad uchwaleniem ustawy zasadniczej. 

Gebrertowie w swojej pracy dokonali wyraźnie pozytywnej oceny znaczenia 

konstytucji majowej pisząc:  
 

Wszyscy zrozumieli, że stało się coś niezmiernie ważnego, a dla państwa bardzo 

pomyślnego2. 
 

W tym fragmencie tekstu autorskiego pobrzmiewają już echa idei wycho-

wania państwowego dominującego w szkolnictwie polskim w latach 30. XX w.
3
. 

 W odmienny sposób przedstawił analizowaną problematykę Czesław 

Nanke w swojej pracy wydanej w 1931 r.
4
. Podstawową różnicą pomiędzy po-

wyższymi podręcznikami był stopień trudności ujęcia omawianej problematyki. 

Praca Nankego przeznaczona była do użytku szkolnego w klasach wyższych 

szkół średnich, dlatego też tekst autorski zawarty w tym podręczniku charakte-

ryzował się bogatą faktografią dotyczącą genezy i treści konstytucji. Autor pod-

kreślił ścisły związek pomiędzy konstytucja francuską a majową:  
 

W porównaniu z francuską konstytucja 3-ego maja stoi niżej, niżej jeśli chodzi  

o wcielenie w życie twórczych dla przyszłych pokoleń idei postępu, ale przewyż-

sza ją pod względem wartości praktycznych5. 
 

W pracy autorstwa Pohoskiej i Wysznackiej wydanej w 1934 r. dokonano 

analizy merytorycznej treści ustawy majowej. Autorki zwróciły uwagą na zna-

czenie konstytucji w aspekcie doktryny wychowania państwowego pisząc:  
 

W ten sposób konstytucja, zwiększając władzę rządu i króla, zabezpieczała naród 

przed walkami na elekcji i przed zrywaniem sejmów6. 
 

W opracowaniu Moszczeńskiej i Mrozowskiej wydanym w 1935 r. doko-

nano bardzo szczegółowego omówienia poszczególnych artykułów ustawy za-

sadniczej a stopień trudności analizy został dostosowany do możliwości po-

znawczych uczniów gimnazjum. W odróżnieniu od innych i powyższym pod-

ręczniku autorki podkreśliły europejskie i międzynarodowe czynniki dyploma-

tyczne, które doprowadziły do uchwalenia konstytucji majowej
7
. 

                                                 
2 B. Gebert, G. Gebertowa, Opowiadania z dziejów powszechnych, cz. 2, Lwów – Warszawa 1921, 

s. 41.  
3 L. Rymar, O celu nauczania historii w szkole średniej [w:] Pamiętniki IV Powszechnego Zjazdu 

Historyków, t. 1: Referaty, Lwów 1925. 
4 Cz. Nanke Historyja nowożytna, cz. 2, Lwów – Warszawa 1931. 
5 Tamże, s. 41. 
6 H. Pohoska, M. Wysznacka, Z naszej przeszłości. Podręcznik do nauki historii dla klasy VII 

szkoły powszechnej, Warszawa 1934, s. 56. 
7 W. Moszczeńska, M. Mrozowska, Podręcznik do nauki historii na trzecią klasę gimnazjum, 

Lwów 1935, s. 78.  
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Uogólniając rozważania nad podręcznikami historii z lat 30. ubiegłego 

wieku, należy stwierdzić, że pod względem naukowym nie budziły one więk-

szych zastrzeżeń, choć nie ustrzegły się pewnych błędów i nieścisłości. Stanowi-

ły one również różną wartość dydaktyczno-metodyczną. Książki autorstwa Nan-

kego i Gebertów pomimo pewnych niedociągnięć stanowiły cenną pomoc dla 

nauczyciela i uczniów w opracowaniu materiału historycznego oraz ułatwiały 

organizacje pracy szkolnej i domowej. Były one w miarę dostosowane do per-

cepcji uczniów. Większe wątpliwości w opinii krytyków budziły podręczniki 

Pohoskiej i Wysznackiej. Zarzucano im głownie błędy strukturalne, co w dużej 

mierze utrudniało uczniom recepcję ich treści
8
.  

W Polsce Ludowej istniało szczególne zainteresowanie podręcznikiem 

szkolnym. W latach 40. wynikało z przemian społeczno-ustrojowych, w 50.  

z potrzeby wypracowania podręcznika odpowiadającego określonym założe-

niom ideowo-programowym, w latach 60. w związku z wprowadzeniem  

8-letniej szkoły podstawowej. W połowie lat 70. z potrzeby realizacji Uchwały 

sejmowej dotyczącej 10-letniej szkoły średniej. Po 1980 r. w wyniku zmian do-

konujących się we wszystkich dziedzinach życia społecznego, politycznego, 

gospodarczego i kulturowego w Polsce
9
. 

Odmiennie od wcześniejszych opracowań temat Konstytucji majowej po-

traktowano w pracy autorstwa Missalowej i Schenbrenner wydanej w 1951 r.  

W przeciwieństwie do podręczników międzywojennych autorki rozpatrywały  

w tej książce szkolnej problematykę Konstytucji łącznie z zagadnieniami Sejmu 

Czteroletniego. Również ocena samej ustawy zasadniczej była zdecydowanie 

różna od prezentowanych uprzednio przez autorów przedwojennych, ponieważ 

autorki pisały:  
 

Polska zostawała jednak nadal szlachecką Rzeczpospolitą. Utrzymywał się po-

dział na stany... Utrzymywała się nierówność stanowa – szlachta została stanem 

uprzywilejowanym. A co najważniejsze – pańszczyzna i poddaństwo chłopów po-

zostało bez zmian. Feudalizm nie został obalony10. 
 

 Podobnie analizowaną problematykę ujmował podręcznik pod redakcją 

Siuchmińskiego wydany w 1952 r. Autorzy wyżej wymienionych prac pozosta-

wali pod wpływem panującej w ówczesnej szkole polskiej dogmatyki związanej 

z nurtem dialektyki historycznej. Podręczniki te stanowiły próbę syntezy dzie-

jów Polski w oparciu o paradygmat klasowy
11

. W związku z tym w pracy pod 

                                                 
8 B. Urbanowicz, Idee przewodnie i koncepcje dydaktyczne polskich podręczników historii dla 

szkół powszechnych w okresie międzywojennym [w:] Klio viae et invia. Opuscula Marco Cetwiński 

dedicata, red. A. Odrzywolska-Kidawa, Warszawa 2010, s. 257–258; S. Nowaczyk, Recenzje, 

„Wiadomości Historyczno-Dydaktyczne” 1937, z. 3, s. 144, 216, 244; „Wiadomości Historyczno 

-Dydaktyczne” 1938, z. 23, s. 96–99. 
9 A. Glimos-Nadgórska, Źródła w podręcznikach historii dla szkoły podstawowej z lat 1945–1980, 

„Jak powstaje historia. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego” 1986, nr 753, s. 93–101.  
10 G. Missalowa, J. Schoenbrenner, Historia Polski, Warszawa 1951, s. 114. 
11 W 1949 r. szkolnictwie polskim po raz pierwszy wprowadzono paradygmat klasowy, którego 

twórcą był W.I. Piczeta, a na gruncie polskim Żanna Kormanowa. W związku z tym zadaniem 
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redakcją Siuchmińskiego zamieszczono negatywną ocenę ustawy zasadniczej, 

ponieważ pisano:  
 

Konstytucja 3 maja nie była aktem rewolucyjnym, za którym stały by masy ludo-

we i nie wprowadziła głębszych zmian społecznych12. 
 

 Nieco inaczej zagadnienie to przedstawiły Klubówna i Stępieniowa  

w swoim podręczniku wydanym w 1960 r. Tematyka konstytucji ujęta została 

tam w formie opowiadania o charakterze eksplanacyjnym. Autorki nie zamieści-

ły w swojej pracy bezpośrednich wiadomości dotyczących ustawy zasadniczej. 

Natomiast ich ocena konstytucji majowej w przeciwieństwie do autorów pod-

ręczników z lat 50. była pozytywna:  
 

I oto 3 maja uchwalona została konstytucja. Radość opanowała Warszawę. Wszę-

dzie rozlegały się wiwaty i okrzyki »Niech żyje konstytucja!«... Tak oto  

u schyłku XVIII wieku Polska zaczęła się budzić do nowego życia13.  
 

Z kolei Centkowski i Syta w swojej pracy wydanej w 1984 r. przedstawili 

tematykę konstytucyjną w formie opowiadania. Autorzy podkreślili rolę i zna-

czenie stronnictwa patriotycznego i samego króla w pracach nad uchwaleniem 

ustawy zasadniczej. W podręczniku tym zwrócono uwagę na jej znaczenie spo-

łeczne i polityczne a autorzy pisali:  
 

Była ona postępowa jak na owe czasy, konstytucja pierwsza w Europie, a druga 

na świecie14.  
 

Natomiast w okresie III Rzeczypospolitej w książkach szkolnych przede 

wszystkim zwracano uwagę na szerszy kontekst społeczno-historyczny, czego 

przykładem może być podręcznik autorstwa Przybysza, Jakubowskiego i Wło-

darczyka wydany w 2001 r. Omawiana tematyka została ujęta odmiennie od 

pozostałych książek szkolnych. Wpływ na takie przedstawienie analizowanej 

problematyki miała zmiana ustroju szkolnego i reforma programowa przepro-

wadzona w polskim szkolnictwie w 1997 r.
15

. 

 W powyższej pracy przedstawiono problematykę konstytucyjną w szer-

szym kontekście społecznym, politycznym i kulturowym, co było zgodne z za-

łożeniami historii globalnej F. Breudela
16

.  

Jak wynika z badań, analizowana tematyka, ujmowana była w różnym 

kontekście i zakresie w polskich podręcznikach historii w poszczególnych okre-

sach historycznych. Tezę tą ilustrują dane zawarte w poniższej tabeli. 

                                                                                                                         
szkolnej edukacji historycznej była legitymizacja panowania mas ludowych. Takie ujęcie  

w znacznym stopniu wpłynęło na pewne lekceważenie elit politycznych w procesie dziejowym. 

Patrz: Cz. Nowarski, Chłopi polscy w podręcznikach historii 1945–1989, Kraków 2006, s. 10. 
12 B. Baranowski, H. Katz, M. Siuchmiński, W. Zwolska, Historia dla klasy VI, red. M. Siuchniń-

ski, Warszawa 1952, s. 244. 
13 A. Klubówna, J. Stępieniowa, W naszej Ojczyźnie, Warszawa 1960, s. 91.  
14 J. Centkowski, A. Syta, Z naszych dziejów. Podręcznik dla klasy IV, Warszawa 1984, s. 84. 
15 K. Przybysz, W. Jakubowski, M. Włodarczyk, Historia dla gimnazjów. Dzieje nowożytne. Pod-

ręcznik dla klasy II, Warszawa 2001. 
16 F. Breudel, Historia i nauki społeczne, długie trwanie, Warszawa 1958. 
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Tabela. Konstytucja 3 maja w wybranych polskich podręcznikach historii 
 

Lp. Autor, tytuł podręcznika Rozdział,  

podrozdział 

Temat 

1 B. Gebert, G. Gebertowa. Opowiadania 

z dziejów powszechnych, cz. 2, Lwów – 

Warszawa 1929. 

 Konstytucja trzeciego 

maja. 

2 Cz. Nanke, Historyja nowożytna, cz. 2, 

Lwów – Warszawa 1931. 

Działalność Sejmu 

Czteroletniego. 

Geneza i treść konsty-

tucji 3-ego maja. 

3 H. Pohoska, M. Wysznacka, Z naszej 

przeszłości. Podręcznik do nauki histo-

rii dla VI klas szkół powszechnych, 

Warszawa 1934. 

Czasy odrodzenia się 

i upadku państwa 

polskiego. 

Konstytucja trzeciego 

Maja. 

4 W. Moszczeńska, H. Mrozowska, 

Podręcznik do nauki historji na trzecią 

klasę gimnazjalną, Lwów 1935. 

 Konstytucja Trzecie-

go Maja. 

5 G. Missalowa, J. Schoenbrenner, Histo-

ria Polski, Warszawa 1951. 

 Sejm czteroletni  

i konstytucja 3 maja 

1791 roku. 

6 B. Baranowski, H. Katż, S. Krakowski, 

M. Sichmiński, Historia dla klasy VI, 

red. M. Siuchmiński, Warszawa 1952. 

Reformy Sejmu 

Wielkiego. 

Konstytucja 3 maja. 

7 A. Klubówna, J. Stępieniowa, W naszej 

ojczyźnie, Warszawa 1960. 

 Niech żyje Konstytu-

cja. 

8 J. Centkowski, A. Syta, Historia. Z 

naszych dziejów. Podręcznik dla klasy 

czwartej szkoły podstawowej, Warsza-

wa 1984. 

 Majowa Konstytucja. 

9 K. Przybysz, W. Jakubowski, M. Wło-

darczyk, Historia dla gimnazjalistów. 

Dzieje nowożytne. Podręcznik klasa II, 

Warszawa 2001. 

Walka o niepodle-

głość i upadek 

Rzeczpospolitej 

szlacheckiej. 

Konstytucja 3 maja 

1791 rok. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: B. Gebert, G. Gebertowa, dz. cyt.; Cz. Nanke, dz. cyt.; 

H. Pohoska, M. Wysznacka, Z naszej przeszłości. Podręcznik do nauki historii dla klas VI szkół 

powszechnych, Warszawa 1934; W. Moszczeńska, H. Mrozowska, dz. cyt., Lwów 1935; G. Missa-

lowa, J. Schoenbrenner, dz. cyt.; B. Baranowski, H. Katz, S. Krakowski, M. Siuchmiński,  

W. Zwolska, dz. cyt.; A. Klubówna, J. Stepieniowa, dz. cyt.; J. Centkowski, A. Syta, dz. cyt.;  

K. Przybysz, W.J. Jakubowski, M. Włodarczyk, dz. cyt.  
  

Reasumując, należy stwierdzić ujęcie problematyki Konstytucji 3 maja  

w poszczególnych systemach szkolnych było uzależnione od: ówczesnej sytuacji 

społeczno-politycznej, założeń ideowo-propagandowych panujących w oświa-

cie, stanu wiedzy historycznej oraz dydaktyki szkolnej. Z tego powodu w okre-

sie międzywojennym zgodnie z ideałami wychowania propaństwowego ocena 

roli i znaczenia ustawy zasadniczej w dziejach Rzeczypospolitej była zdecydo-

wania pozytywna, podkreślano jej uniwersalizm i demokratyzm.  

Natomiast w podręcznikach epoki Polski Ludowej Konstytucję oceniano 

niejednoznacznie bądź negatywnie, zarzucając jej konserwatyzm i brak rewolu-

cyjnego charakteru.  
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 Z kolei w III Rzeczpospolitej ujęto omawianą problematykę w szerokim 

kontekście społeczno-politycznym zgodnie z założeniami historii globalnej. 

Jak wynika z powyższych rozważań wielu autorów podręczników szkol-

nych w omawianym okresie odnosiło się do zagadnienia Konstytucji 3 maja, co 

świadczyć może o wadze tej problematyki. 

Także wybitni badacze a wśród nich Bronisław Dembiński przedstawili 

pogłębione oceny ustawy zasadniczej pisząc:  
 

Był to akt narodowego odrodzenia, wspaniały akt pojednania narodu samego  

z sobą, wynikający z przeświadczenia, że pora najwyższa radzić o dobrze pospoli-

tym, a zaniechać prywaty i rażącej krzywdy, była to manifestacja niepodległości 

wywołana grożącym krajowi niebezpieczeństwem, wywołana przekonaniem na-

bytym, że naród tylko sam na siebie liczyć i ze swej piersi czerpać musi siły. 

Duch Konstytucji 3 maja jest nieśmiertelny, duch narodowej samowiedzy, łączno-

ści społecznej, miłości chrześcijańskiej, braterskiego pojednania i zgodnego  

działania17. 
 

Również Ludwik Finkiel podsumował znaczenie Konstytucji 3 maja 

stwierdzając:  
 

Po wielkiej Konstytucji została tylko pamiątka – skończyła ona życie po roku 

błogiego istnienia dla narodu jako ustawa. Nie przeszła Konstytucja próby swojej 

dobroci w rzeczywistości, ale przeszła ją w myśli narodu, który czerpał w niej na-

dzieje i otuchę, który uważa ją dotąd za spuściznę drogą i za pierwsze słowo no-

wej, odrodzonej Polski. Szczera, gorąca miłość Ojczyzny, duch poświęcenia, któ-

ry jest jej najgłówniejszym warunkiem, oto co pozostało z tej Konstytucji – żaden 

wróg tego nam nie zabierze18.  

 

 

                                                 
17 B. Dębiński, dz. cyt.; Pierwsza w Europie 200 Rocznica Konstytucji…, s. 16. 
18 Tamże, s. 17; L. Finkiel, dz. cyt., s. 129. 
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Ucieczki – ewakuacje wojenne w końcu XIX i początku XX w. 
(na wybranych przykładach) 

 

 
cieczka przed agresorem (najeźdźcą) jest wpisana w konstrukcję psy-

chiczną człowieka, zapewne odkąd pojawił się na ziemi. Jeśli nie 

podejmował walki – z różnych względów – ucieczka dawała szansę 

na przeżycie jednostki lub grupy ludzi.  Widoczne to było w opisanych i zbada-

nych wydarzeniach w starożytności, w średniowieczu i w późniejszych epokach 

aż po czasy nam współczesne. Dowodem na stosowanie taktyki obronnej są np. 

średniowieczne, warowne zamki czy klasztory rozsiane po całym niemal świe-

cie. Obrońcy zabezpieczali zazwyczaj ludność cywilną (kobiety, dzieci i star-

ców) pozostawiając jej tajną drogę ewakuacji poza strefę walki. W Europie takie 

budowle zachowały się do dziś od Kanału La Manche po Morze Czarne. 

Ucieczkę przed agresorem z czasem, ok. XIX stulecia, zaczęto nazywać 

ewakuacją. Jak podaje W. Kopaliński słowo to wywodzi się od późnołacińskie-

go evacuatio, co znaczy opróżnienie, a dokładniej „usuwanie, wywożenie ludno-

ści, instytucji, majątku, dobytku itd. z terenów zagrożonych przez nieprzyjaciela 

(w czasie wojny)...”
1
. Słowo to przyjęło się w większości języków europejskich. 

Ewakuacja była czymś więcej aniżeli ucieczka przed najeźdźcą, gdyż  

z reguły jej plan opracowany wcześniej czekał na realizację. Nie była to więc, na 

ogół, akcja chwilowa, spontaniczna, a z góry zaplanowana, uruchamiana dopiero 

w momencie zagrożenia wojennego. Dzięki niej można było zapewnić bezpie-

czeństwo pewnej grupie ludzi oraz ocalić najcenniejszy dobytek. Chroniono się 

więc np. w pobliskich lasach, górach, oddalano się od nacierającego nieprzyja-

ciela. W epokach wcześniejszych odległość od miejsca walki zwykle nie była 

zbyt wielka. Gdy jednak w XIX stuleciu, a szczególnie w XX w. zmienił się 

sposób walki, a miasta nabrały charakteru otwartego, zmieniły się sposoby ewa-

kuacji, chociaż jej cele pozostały takie same. Przykładowo w XIX w. walczące 

armie państw europejskich maszerowały po kontynencie bez większych prze-

szkód. W epoce napoleońskiej raczej unikano oblegania twierdz (to oczywiście 

się zdarzało, szczególnie w przypadku twierdz o znaczeniu wojskowym), prze-

nosząc działania na otwarte tereny. W II poł. XIX w., gdy w rezultacie wynalaz-

ków pojawiły się rodzaje broni o wiele skuteczniejsze aniżeli w latach wcze-

śniejszych, np. karabin maszynowy, użyty w wojnie francusko-pruskiej, obawa 

                                                 
1 W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, Warszawa 

2000, s. 161. Dodaje także, iż w przypadkach klęsk żywiołowych. 

U 
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przed utratą możności sterowania państwem sugerowała opuszczenie stolicy 

napadniętego państwa przez najwyższe władze. 

W pewnym stopniu nietypowym przykładem takiej akcji jest Francja cza-

sów wojny z Prusami 1870–1871 r. Co prawda, to Francja, sprowokowana przez 

Bismarcka wypowiedziała wojnę Prusom, ale też właśnie armia pruska była  

w tym wypadku agresorem. Gdy po klęsce regularnych armii, w tym armii do-

wodzonej przez cesarza Napoleona III, pod Sedanem – doszło do całkowitej 

klęski wojsk francuskich, droga na Paryż stała otworem. Prusacy zdecydowali 

się na oblężenie miasta. W związku z tym, iż Francuzi nie byli do tej wojny 

przygotowani nie zaplanowano wcześniej ewakuacji mieszkańców ze stolicy.  

Zaledwie ok. 100 tys. udało się opuścić ponad 2-milionowe miasto. Dzień po 

ogłoszeniu Republiki i powstaniu rządu z gen. L.J. Trochu na czele, 5 września 

1870 r., Rząd Obrony Narodowej wezwał wszystkich zdolnych do noszenia 

broni do walki. Wydawało się także, iż w takich warunkach nowy rząd powinien 

opuścić Paryż, aby lepiej kontrolować nadchodzące wydarzenia. Większość 

członków nie chciała jednak opuszczać stolicy Francji. Zdecydowano zatem, iż 

jedynie  gen. Trochu, jako pełnomocnik rządu wraz z kilkoma członkami rządu: 

A. Crémieux, admirałem Fourichon i deputowanym Glais-Bizoin, ewakuują się 

do położonego nad Loarą – Tours
2
. Dopiero, gdy w tych wojennych warunkach 

zdecydowano o wyborach Zgromadzenia Narodowego – L. Gambetta, który sam 

balonem ewakuował się z oblężonego Paryża – zwołał do Bordeaux nowo wy-

branych deputowanych. Jak podaje J. Meysztowicz z 768 aż 675 dojechało tam 

na 12 lutego 1871 r. czyli na dzień otwarcia obrad Zgromadzenia. Była to ewi-

dentna ewakuacja władzy ustawodawczej, gdyż Zgromadzenie pozostało tam 

zamierzając podjąć obrady w miastach położonych w pobliżu Paryża. Brano pod 

uwagę Bourges, Orléans, Fontainebleau oraz Wersal. Za tym ostatnim opowia-

dał się wybrany przez Zgromadzenie szef władzy wykonawczej Republiki Fran-

cuskiej – Adolf Thiers.  Prawdziwa ewakuacja władz centralnych oraz dyploma-

tów z Paryża zaczęła się w momencie ostatnich przygotowań do wybuchu zabu-

rzeń w stolicy Francji, skierowanych przeciw „samozwańczej władzy” – jak 

nazwano rząd i Zgromadzenie w afiszach rozwieszonych na murach paryskich 

budynków. Na krótkim posiedzeniu rządu Thiers stwierdził otwarcie „Tylko 

jedna decyzja może uratować kraj: ewakuacja Paryża kompletna i natychmia-

stowa”
3
. Wydał więc rozkaz ewakuacji ratusza oraz wojska. Obok ministrów  

i Zgromadzenia Narodowego do Wersalu ewakuowali się wysocy urzędnicy, 

korpus dyplomatyczny oraz osoby majętne
4
. Zgromadzenie obradowało w sali 

teatralnej pałacu w Wersalu.  Co istotne, ta ewakuacja nie była związana z walką 

z agresorem zewnętrznym a zdecydowanie z wybuchem powstania Paryżan, 

znanego pod nazwą Komuny Paryskiej.  

                                                 
2 J. Meysztowicz, Trzecia postać Marianny, Warszawa 1974, s. 14–15. Jak pisze Meysztowicz  

– do Tours przyjechał Garibaldi, by wesprzeć rząd obrony narodowej; tamże, s. 17. 
3 Tamże, s. 24. 
4 Tamże. 
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Po wybuchu I wojny światowej szybkie działania armii niemieckiej spo-

wodowały ewakuację rządu francuskiego do Bordeaux, co zapewniało, nawet 

przy zdobyciu Paryża przez nieprzyjaciela, ciągłość władzy we Francji.  Bezpo-

średnim świadkiem tych wydarzeń był Zygmunt Lubicz-Zaleski, od kilku lat 

przebywający w Paryżu. Należał do tej grupy, która zdecydowała się na pozo-

stanie w mieście, nawet gdyby doszło do oblężenia przez armię niemiecką.  Jak 

wielu było tych, którzy nie chcieli się ewakuować świadczy notatka Zaleskiego 

w pamiętniku z 9 września 1914 r.:  
 

Przygotowanie do oblężenia. Prowianty – zmiana pieniędzy – ambasada... Nigdy 

nie zapomnę zdobywania – przed prefekturą, dystryktem i wreszcie komisariatem 

– pozwolenia na zostanie podczas wojny w Paryżu. Czternaście godzin czekania  

– ulewa rozprasza czekających – tylko przez to się dostaję wieczorem, przemokły, 

drżący z zimna i głodu5.  
 

Wraz z innymi polskimi emigrantami nie należał zatem Zaleski do osób 

chętnych do ewakuacji. O nich zadbał ówczesny gubernator Paryża, J.Gallieni 

(1849–1916), gromadząc w stolicy żywy inwentarz, m.in. owce i krowy, jako 

zabezpieczenie w żywność dla Paryżan
6
. Gdy minęło zagrożenie oblężenia – do 

stolicy Francji, z końcem 1914 r., powrócił rząd. Współcześni twierdzili, iż Pa-

ryż uratowała bitwa nad Marną zatrzymując znaczne siły niemieckie we 

wschodniej Francji. 

Znane są wydarzenia na terenach Królestwa Polskiego z przełomu 

1915/1916 r. pomimo, iż w 1914 r. Rosjanie podjęli ofensywę, to jednak roz-

strzygające działania, także dla ludności, miały miejsce w 1915 r. Silna kontro-

fensywa połączonych armii Niemiec i Austro-Węgier spowodowała, jak wiado-

mo, szybkie wycofywanie się Rosjan na wschód. Zarządzono w zaborze rosyj-

skim ewakuację nie tylko urzędów i fabryk (demontowano park maszynowy  

i wywożono do Rosji), ale także ludności cywilnej. Do wyjazdu z terenów Kró-

lestwa, czasami aż w okolice Kijowa zmuszono głównie polską ludność wiejską. 

Statystyki mówią o ponad 700 tys. ludziach, którzy zostali ewakuowani do Ro-

sji
7
. Mniej restrykcyjna była ewakuacja m.in. urzędników państwowych z Gali-

cji (np. ze Lwowa przez Nowy Sącz) do Austrii, w tym także do Wiednia. 

Całkiem inaczej, także podczas I wojny wyglądała ewakuacja króla Ru-

munii – Ferdynanda i rządu oraz wszystkich instytucji państwowych po rozpo-

częciu ofensywy wspomagającej działania państw ententy na Zachodzie (bitwa 

nad Sommą). Kontrnatarcie wojsk niemieckich i austro-węgierskich było bardzo 

szybkie, prowadzone z dwóch kierunków: od północnego-zachodu pod dowódz-

twem gen. E. Von Falkenhayna a od południa feldmarszałka A. Von Mackense-

                                                 
5 Z.L. Zaleski, Dziennik nieciągły (1904–1925), opr. M. Willaume, Paryż – Łódź 1998, s. 38–39. 

Co ciekawe już 12 września władze francuskie zdementowały informacje o oblężeniu Paryża; 

tamże, s. 41. 
6 Tamże, s. 42, 50. 
7 Patrz: S. Kieniewicz, Historia Polski, Warszawa 1968, s. 514. Autorka zna z opowieści rodzin-

nych, jak z Świętokrzyskiego, furmankami, faktycznie z dobytkiem, cała rodzina wyjechała wów-

czas w okolice Kijowa. 
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na. Szybkość posuwania się nieprzyjaciela w kierunku Bukaresztu, a szczególnie 

zajęcie Krajowej, wywołała panikę w stolicy. Podjęto natychmiast decyzję  

o ewakuacji króla Ferdynanda wraz z rodziną, rządu, parlamentu, wielu instytu-

cji państwa, a także części mieszkańców.  Wojska niemieckie wkroczyły do 

Bukaresztu 6 grudnia 1916 r. Natomiast ewakuowani dotarli do Jass (dawnej 

stolicy księstwa Mołdawii), które przeznaczono na tymczasową siedzibę 

wszystkich władz. Tam powołany został Rząd Obrony Narodowej na czele  

z Ionem I.C Brătianu. Chociaż Niemcy parli jeszcze na północ, to odstąpili od 

zajęcia Jass, które na czas wojny (do 1918 r.) stały się najważniejszym miastem 

Rumunii, pozostając na skrawku wolnej ziemi. Dopiero w 1918 r., a więc po 

dwóch latach, ewakuowani mogli powrócić do Bukaresztu. W ten sposób pań-

stwo nie utraciło swej ciągłości istnienia. Król Ferdynand I wjechał na czele 

wojska do Bukaresztu przez Łuk Triumfalny, witany przez mieszkańców
8
. 

Z pewnością wybuch II wojny światowej, 1 września 1939 r., wielu przy-

pomniał wydarzenia z czasów „Wielkiej wojny”. Jednak tylko przez chwilę. 

Tempo marszu armii niemieckiej zarówno w 1939 r. (Polska), jak i potem  

w 1940 r. (Francja), było zawrotne w porównaniu z poprzednią wojną. Spodzie-

wając się uderzenia ze strony Niemiec, zarówno w Polsce, jak i we Francji 

wcześniej opracowane zostały zasady ewakuacji. Po doświadczeniach wcze-

śniejszych konfliktów kładziono nacisk na zachowanie ciągłości władzy pań-

stwowej, utrzymanie produkcji przemysłowej (o ile było to możliwe), zachowa-

nie w miarę możliwości kondycji społeczeństwa. W Polsce, która od 1938 r. żyła 

w stanie zagrożenia ze strony Niemiec, dopiero w 1939 r. przekazano instytu-

cjom państwowym, ważnym zakładom przemysłowym, np. z COP-u informacje 

dokąd mają się, możliwie w całości ewakuować. Ewakuacją zatem objęci byli 

wszyscy ci, którzy pracowali bezpośrednio na rzecz państwa; z jednej strony 

urzędy i urzędnicy, z drugiej załogi zakładów przemysłowych. Okazuje się, że 

ten model nie był wyjątkowy. W chwili, gdy w 1940 r. Niemcy przystąpili do 

ataku na Francję podobny klucz został zastosowany nad Sekwaną.  Zaplanowa-

nej ewakuacji towarzyszyły ucieczki ludności cywilnej, która w obawie pozo-

stania bezbronną, narażoną bezpośrednio na atak nieprzyjaciela, starała się 

schronić jak najdalej od miejsc, w których trwały walki, poszukując terenu, któ-

rego wojna nie objęła. W tej wojnie, trudno było jednak znaleźć takie miejsce. 

Rzecz jasna, najlepiej znana i opisana jest ewakuacja władz polskich: pre-

zydenta oraz rządu, urzędów centralnych i innych placówek państwowych we 

wrześniu 1939 r. Gdy 17 września 1939 r. Polska została zaatakowana przez 

Związek Sowiecki, jedyną szansą na zachowanie ciągłości władzy była decyzja 

o opuszczeniu terytorium Rzeczypospolitej i skierowaniu się do Rumunii. Pro-

blem ten od wielu lat analizowany, został już bardzo dobrze naświetlony. Jednak 

warto zaznaczyć, iż ewakuacja polskich władz poza granice kraju została wymu-

szona, nagłym atakiem drugiego przeciwnika ze wschodu. Dlatego też na grani-

                                                 
8 M. Bărbulescu, D. Deletant, K. Hitchins, Ş. Papacostea, P. Teodor, Istoria României, Bucureşti 

1998, s. 417; M. Willaume, Rumunia, Warszawa 2004, s. 78. 
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cy polsko-rumuńskiej znalazły się najważniejsze osoby w państwie, ale także 

żołnierze cofający się w wielkim zamieszaniu
9
.  

K. Iłłakowiczówna wspominała m.in. w liście do J. Tuwima z 1947 r.,  

o tym iż jako urzędniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych, otrzymała w Ku-

tach, podobnie jak i inni pracownicy, bezterminowy urlop
10

. Kuty zresztą opu-

ściła w ostatnim momencie, o czym napisała we wspomnieniach:  
 

byłabym się dostała do niewoli, gdyby jakiś dorożkarz nie był mnie ostrzegł, że 

obce wojsko nadchodzi, o czym wcale nie wiedziałam... Więc wtedy w ostatniej 

chwili, nie mając czasu nawet włożyć butów, tylko w nocnych pantoflach dosta-

łam się do auta, którym jechał kasjer Funduszu MSZ11.  
 

To był też moment, gdy dla Iłłakowiczówny zakończyła się ewakuacja. 

Ona pozostała tam przez cały czas wojny.  Maria Kuncewiczowa czy Czesław 

Miłosz wybrali dalszą podróż. 

Podobnie jak Iłłakowiczówna, w Rumunii znalazł się Jerzy Giedroyc, któ-

ry ewakuował się z Ministerstwem Przemysłu i Handlu. On także w Kutach 

przeszedł granicę polsko-rumuńską, jak wiadomo – początkowo był sekretarzem 

ambasadora R. Raczyńskiego, a od 1940 r., gdy ambasada musiała się ewakuo-

wać, został kierownikiem Biura Polskiego przy Poselstwie Chile, którą to pla-

cówkę opuścił w 1941 r. udając się do Turcji
12

. Przed J. Giedroyciem otworzył 

się nowy rozdział w życiu.  

Właściwie niezwykle podobnie przebiegała w następnym roku ewakuacja 

i ucieczki ludności w zaatakowanej przez Niemców, Francji. Pośród Francuzów 

znajdowali się także Polacy, którzy właśnie tu w 1939 r. przenieśli centrum za-

rządzania Rzecząpospolitą. Tutaj także wielu spośród polskich żołnierzy – ucie-

kinierów z Rumunii i Węgier zaciągnęło się do sil zbrojnych. W 1940 r. – pol-

skie władze oraz część Polskich Sił Zbrojnych, po przegranej wojnie Francji  

z Niemcami ewakuowały się do Wielkiej Brytanii.  Tym razem znowu zapew-

niona została ciągłość władzy państwowej, dzięki nieprzerwanej aktywności 

polskiego rządu. 

Znakomitą relację z czasów II wojny we Francji pozostawił A. Bobkow-

ski; jego dzienne notatki nie tylko stanowią źródło wiadomości, ale też ukazują 

atmosferę panującą w Paryżu i na prowincji w dniach ewakuacji.  Jeszcze bo-

wiem na początku czerwca 1940 r. nie było żadnych oficjalnych wiadomości  

o ewakuacji Paryża, chociaż już niektórzy jego mieszkańcy zaczęli wyjeżdżać 

stąd – jak pisze Bobkowski – „na własną rękę”. Podobne wieści zebrała w tych 

samych dniach Simone de Beauvoir, wówczas nauczycielka, której po przyja-

                                                 
9 Wiele napisał o tym T. Dubicki, patrz m.in.: T. Dubicki, Polscy uchodźcy w Rumunii 1939–1945 

– studia i materiały, Warszawa 1995; tenże, Żołnierze polscy internowani w Rumunii w latach 

1939–1941, Warszawa 1993 i in. 
10 Patrz: M. Willaume, Kazimiera Iłłakowiczówna w Siedmiogrodzie (1939–1947), „Annales 

UMCS” 1988, sec. F vol. XL, s. 232. 
11 K. Iłłakowiczówna, Niewczesne wynurzenia, Warszawa 1958, s. 208; M. Willaume, dz. cyt., s. 214. 
12 Patrz m.in.: A.S. Kowalczyk, Od Bukaresztu do Laffitów. Jerzego Giedroycia rzeczpospolita 

epistolarna, Sejny 2006, s. 15–102. 
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cielsku zasugerowano, by wyjechała do Angers. Jeszcze 9 czerwca 1940 r. były 

one nieoficjalne, ale już następnego dnia otrzymała od dyrektorki nakaz ewaku-

acji wraz z liceum do Nantes
13

. Ten dzień, jak i kolejne były w Paryżu niezwy-

kle nerwowe.  
 

Nagła ewakuacja... Ministerstwo Spraw Wewnętrznych opuściło Paryż dziś  

w nocy. I tak wszędzie. Dostałem rozkaz wyprawienia partiami wszystkich pra-

cowników polskich. Pierwsza partia odjechała o 1-ej w nocy14 – tak notował 

Bobkowski. 
 

Z kolei S. de Beauvoir odnotowała tego dnia, obserwując z niedowierza-

niem to co działo się w Paryżu, iż:  
 

Samochody jechały nieprzerwanie. Ludzie polowali na taksówki, zdobywali je 

szturmem, ale już ich prawie nie było. W połowie dnia zobaczyłam po raz pierw-

szy wozy z uchodźcami, które później miałam oglądać tak często: z dziesięć wiel-

kich drabiniastych wozów... na przodzie i z tyłu piętrzyły się rowery, kufry, po-

środku siedzieli ludzie15.  
 

Była więc świadkiem niezależnych od ewakuacji – ucieczek Paryżan ze 

stolicy, wywołanych obawą przed zbliżającymi się wojskami niemieckimi.  

Także w maju 1940 r., podobnie jak inne polskie instytucje znajdujące się 

na terytorium Francji, decyzję o ewakuacji Biblioteki Polskiej otrzymał jej dy-

rektor Franciszek Pułaski. W porozumieniu z ambasadorem Rzeczpospolitej  

w Paryżu – Juliuszem Łukasiewiczem, zbiory zostały podzielone i wywiezione, 

w maju i czerwcu 1940 r., do różnych miejscowości francuskich i zdeponowane 

w dobrach zaprzyjaźnionych rodzin francuskich i polskich, m.in. u państwa An-

nie i Henryka de Monford w La Flèche czy hrabiny Branickiej w Montrésor lub 

w bibliotekach miejskich na południu Francji, np. w Tuluzie
16

. Zgodnie z pla-

nem udało się uratować znaczną część zasobów tej wieloletniej polskiej placów-

ki nad Sekwaną. W czerwcu opuścił też Paryż wraz z rodziną Henryka de Mon-

fort, delegat Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego (dalej: 

MWRiOP), Zygmunt Lubicz-Zaleski.  Jeszcze wtedy ucieczki ludności z Paryża 

były masowe. W drodze do La Flèche zobaczyli  
 

sznur uchodźczy samochodów i, z rzadka, zaprzęgów konnych... Z boków stru-

mień piechurów, rowerzystów, motocyklistów... Obraz niezapomniany ucieczki 

tłumów przed inwazją. Trzeba przyznać – zauważa Zaleski – że w całym tym 

tłumie... panuje całkowity spokój17. 
 

                                                 
13 A. Bobkowski, Szkice piórkiem, Warszawa 2007, s. 15; S. de Beauvoir, W sile wieku, Warszawa 

2004, s. 419.  
14 A. Bobkowski, dz. cyt. 
15 S. de Beauvoir, dz. cyt., s. 420. 
16 F. Pułaski, Biblioteka Polska w Paryżu w latach 1893–1948, Paryż 1948, s. 126–127; Polska 

Stacja Naukowa w Paryżu w latach 1893–1978, Wrocław 1982, s. 203–204. 
17 Z. Lubicz-Zaleski, Pamiętnik. Od Grotowic do Buchenwaldu (1939–1945), oprac. M. Willaume, 

Paryż – Łódź 1998, s. 51. 
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Do Angers nakaz ewakuacji otrzymała także Irena Lorentowicz, wówczas 

pracownica polskiego Ministerstwa Informacji i Dokumentacji: „Do Angers  

– pisała we wspomnieniach – kazano mi jechać natychmiast, w godzinę zabrać 

się ze wszystkim, zawieźć tam biuro i tam urządzać”
18

. Nie trwało to jednak 

długo, gdyż wobec posuwających się na południe Niemców, z 13 na 14 czerwca 

władze francuskie zaleciły Polakom opuszczenie Angers. W takiej sytuacji mini-

ster St. Stroński, wówczas także wicepremier, zalecił urzędnikom Ministerstwa 

zniszczenie możliwe wszystkich dokumentów, które wywieziono z Paryża wa-

gonami, a które w Angers odstawiono na boczny tor. I. Lorentowicz wraz z in-

nymi urzędniczkami paliła te akta:  
 

Zajęło nam to kilka godzin. Oblewaliśmy jakimiś paskudztwami. Bardzo przykre 

zajęcie. Zdaje się, że spłonęło dużo cennych fotografii, z trudem przewożonych 

przez emisariuszy przez różne granice, i wydawnictwa tajne na cienkim biblijnym 

papierze, no i także moc przeróżnych, nikomu niepotrzebnych, zbędnych urzędni-

czych memoriałów, sprawozdań, maszynopisów. Płonęły ładnym, równym 

ogniem, a nad nami już leciały niemieckie samoloty19.  
 

Zdecydowanie lepiej zakończyły się poszukiwania zaginionego wagonu  

z dokumentami MSZ oraz Biura Celów Wojny. Odstawiony na boczny tor  

w Tuluzie, z nienaruszonymi pieczęciami został odnaleziony i wyładowany. Jak 

wspomina K. Morawski „wybraliśmy ok. 300 kg najważniejszych akt i przepa-

kowaliśmy je w zwykłe podróżne walizki”, które w niedługim czasie przerzuco-

ne zostały do Maroka i do Madrytu
20

. 

Ci, którzy udali się zgodnie z wyznaczonym celem ewakuacji – do Angers 

musieli je 14 czerwca 1940 r. opuścić. „Specjalny długi pociąg postawiony do 

dyspozycji przez koleje francuskie powiózł urzędników polskich wraz z ich 

archiwami i bagażami w stronę Pirenejów” – wspominał Kajetan Morawski. 

Sam, rezygnując z rządowej ewakuacji do Anglii, wraz z przyjaciółmi – rodziną 

Kazimierza Mycielskiego, wyruszył starym, znalezionym samochodem na połu-

dnie Francji, docierając do Nicei. On także, jak poprzednio przywoływani auto-

rzy wspomnień, widział tłumy uciekinierów: 
 

Zaraz za Angers wpadliśmy w tłum uchodźców... Przypominał się exodus polski  

z tą różnicą, że uciekała już nie elita, ale wszystkie stany, że wkoło nas tłoczyły 

się wozy z odznakami trzech czy czterech państw. W jakiejś limuzynie dostrze-

głem znajomą twarz byłego premiera Belgii, Cartona de Wiart... Wszystkich ści-

gał barbarzyński demiurg wojny i zniszczenia21. 
 

S. de Beauvoir, która także – po wielu perypetiach – dotarła do Angers 

zobaczyła: 
  

                                                 
18 I. Lorentowicz, Oczarowania, Warszawa 1975, s. 175. 
19 Tamże, s. 177–178. 
20 K. Morawski, Wspólna droga z Rogerem Raczyńskim. Wspomnienia, Poznań 1998, s. 200. 
21 Tamże, s. 185–186, patrz też: tamże, s. 183, 187–188. 
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o ósmej wieczorem plac przy dworcu... zapchany uchodźcami, którzy nie wiedzie-

li, co ze sobą począć: nie było mowy o znalezieniu noclegu22.  
 

Ewakuacja fabryki, w której pracował A. Bobkowski przebiegała w nie-

równym tempie. Polscy i francuscy robotnicy, nierzadko wraz z rodzinami szli 

do wyznaczonych miejsc na piechotę. Gdy udało się zgromadzić, 14 czerwca 

1940 r., niemal wszystkich pracowników w miejscowości Sully-sur-Loire, oka-

zało się, że następnym etapem miało być Bourges. Większość wyjechała tam 

pociągami. Bobkowski wraz z kolegą dojechał tam na rowerach, jednak okazało 

się, że pracownicy fabryki już odjechali. I tutaj tak jak wszędzie w drodze na 

południe „pełno wojska i uchodźców. Siedzą w bistrach, piją wino i kawę  

i dyskutują”
23

. 

Dzienniki i wspomnienia odnoszące się do kwestii wojennej ewakuacji  

i masowej ucieczki przed nieprzyjacielem stanowią interesującą lekturę, która 

potwierdza definicję tego słowa. Pozwala zarazem w sposób niezwykle osobisty 

ukazać trudy ponoszone zarówno przez ewakuowanych, ale też i uciekinierów, 

ich przeżycia, rozterki, nierzadko powroty do punktu wyjścia. Znaczna liczba 

wspomnień z lat I, a szczególnie II wojny światowej, z których tylko kilka przy-

toczyliśmy, wskazuje także na podobieństwa w ewakuowaniu władz i urzędów 

państwowych na naszym kontynencie.  Nie zawsze, jak było w Bordeaux  

w 1940 r., wszyscy ewakuowani mogli skorzystać z możliwości kontynuowania 

ewakuacji, z prostego powodu – braku środków transportu. Jednak w większości 

przypadków najważniejszym ich skutkiem było utrzymanie ciągłości władzy, 

ciągłości istnienia państwa. 

 

 

                                                 
22 S. de Beauvoir, dz. cyt., s. 422. 
23 A. Bobkowski, dz. cyt., s. 22–23. 
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Województwo stanisławowskie w przededniu wybuchu  
II wojny światowej oraz w czasie kampanii polskiej 1939 r. 

 

 
Ocena bazy źródłowej i stanu badań 

kromna i rozproszona jest baza źródłowa, niezbędna do analizy sytuacji 

politycznej, militarnej, ekonomicznej oraz narodowościowej w woje-

wództwie stanisławowskim w miesiącach bezpośrednio poprzedzają-

cych kampanię polską 1939 r. oraz w jej trakcie. Przydatne do badań dokumenty 

znajdują się w Archiwum Akt Nowych, lecz zespół Urzędu Wojewódzkiego 

Stanisławowskiego ma charakter szczątkowy – obejmuje zaledwie 28 jednostek 

archiwalnych i 0,15 mb akt, zawierających sprawozdania sytuacyjne i meldunki 

o ruchu społeczno-politycznym, zawodowym, narodowościowym, stanie bezpie-

czeństwa, sytuacji gospodarczej, osobach podejrzanych o prowadzenie działal-

ności przeciwko państwu polskiemu – głównie członkach i sympatykach Orga-

nizacji Ukraińskich Nacjonalistów (dalej: OUN) oraz Komunistycznej Partii 

Zachodniej Ukrainy (dalej: KPZU), wysiedlonych, aresztowanych i osadzonych 

w obozie (miejscu odosobnienia) w Berezie Kartuskiej
1
. Jeszcze skromniejszy 

jest zespół Wojewódzkiej Komendy Policji Państwowej (dalej: PP) w Stanisła-

wowie. Z innych placówek krajowych należy wymienić Centralne Archiwum 

Wojskowe, w którym do badań tego tematu, m.in. przydatne są zespoły Samo-

dzielnego Referatu Informacyjnego Dowództwa Okręgu Korpusu nr VI (również 

o bardzo skromnej objętości) i 11 Karpackiej Dywizji Piechoty oraz Archiwum 

Straży Granicznej w Szczecinie, posiadające materiały wytworzone przez Kor-

pus Ochrony Pogranicza i Straż Graniczną z badanego terenu.  

Z tych powodów zasoby Państwowego Archiwum Obwodu Iwano-

Frankowskiego (Derżawnyj Archiw Iwano-Frankiwśkoji Obłasti) są niezbędne 

do prowadzenia badań z uwagi na zawartość zgromadzonych w nim dokumen-

tów aktowych, ukazujących różne aspekty funkcjonowania województwa stani-

sławowskiego. Zostały one wytworzone przez Urząd Wojewódzki w Stanisła-

wowie
2
 (dalej: UWS), podległe starostwa, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 

(dalej: MSW) – otrzymywane pisma, oraz szereg organów i instytucji, które 

działały na obszarze województwa lub też współpracowały w różnych obsza-

rach. Szczególnie przydatny do badań uprzednio zdefiniowanego obszaru ba-

                                                 
1 Archiwum Akt Nowych. Informator o zasobie archiwalnym, t. 1, oprac. E. Kołodziej, współpraca 

W. Bieńkowska, B. Nowożytny, Warszawa 2009, s. 23.  
2 Bardzo przydatne są m.in. sprawozdania ze stanu bezpieczeństwa województwa stanisławow-

skiego o objętości najczęściej kilkunastu kartek maszynopisu wraz z załącznikami w formie tabel.  

S 
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dawczego jest bardzo obszerny fond (zespół) nr 2 „Stanisławskoje Wojewodskie 

Uprawlinnija” (Stanisławowski Urząd Wojewódzki)
3
, zespoły wszystkich sta-

rostw powiatowych województwa stanisławowskiego, fond nr 68 „Stanisławsko-

je wojewodskie uprawlinnija policji” (Komenda Wojewódzka PP w Stanisła-

wowie) oraz wiele innych zespołów
4
.  

Wartościowych informacji dostarczają też naukowe publikacje o działa-

niach wojennych na południowo-wschodnich kresach Rzeczypospolitej we 

wrześniu 1939 r.
5
, monografie polskich związków operacyjnych z tej części 

kraju
6
 oraz prace, ukazujące genezę, próbę utworzenia i znaczenie Przedmościa 

rumuńskiego na tle kampanii polskiej 1939 r.
7
. Publikacje te charakteryzują 

ostatnie dni pokoju w województwie stanisławowskim, polskie przygotowania 

wojenne na jego obszarze oraz koncepcję Przedmościa rumuńskiego, próbę jej 

realizacji w ówczesnych realiach militarnych oraz jej załamanie po rozpoczęciu 

agresji Związku Radzieckiego na Polskę.  
 

Charakterystyka województwa stanisławowskiego 

Województwo stanisławowskie graniczyło na południowym wschodzie  

z Rumunią, a na południowym zachodzie z Czechosłowacją, a następnie, po 

upadku jej niepodległości w połowie marca 1939 r., z Węgrami, natomiast od 

północy i wschodu z województwami lwowskim i tarnopolskim Rzeczypospoli-

tej. Powierzchnia województwa wynosiła 16,9 tys. km
2
, obejmowało ono 12 

powiatów, 28 miast, 119 gmin wiejskich oraz 911 gromad. Ludność wojewódz-

twa, wg danych spisu z 1931 r. liczyła 1480,3 tys. mieszkańców, z tego 295,2 

tys. w miastach, a 1185,1 tys. na obszarach wiejskich
8
. Województwo było 

zróżnicowane narodowościowo i wyznaniowo, spis powszechny z 9 grudnia 

1931 r. dostarczył precyzyjnych danych na temat zaludnienia, natomiast trud-

ność sprawia precyzyjne odtworzenie struktury narodowościowej województwa 

na podstawie deklarowanego przez mieszkańców języka ojczystego i wyznania
9
. 

                                                 
3 Zespół obejmuje 15 812 jednostek archiwalnych, posiada 17 opisów (inwentarzy). 
4 Szerzej patrz Derżawnij archiw Iwano-Frankiwskoji obłasti. Putywnyk, t. 1, Fondi periodu do 

1939 roku, Kijów 2008. 
5 K. Pindel, Polska południowa w systemie obronnym Drugiej Rzeczypospolitej, Siedlce 2001.  
6 R. Dalecki, Armia „Karpaty” w wojnie obronnej 1939 roku, Rzeszów; Tenże, Armia „Karpaty” 

w wojnie 1939 roku, Rzeszów 2009; W. Steblik, Armia „Kraków” 1939, Warszawa 1989.  
7 T. Dubicki, K. Spruch, Przedmoście Rumuńskie. Wrzesień 1939, Częstochowa 2000; W. Włodar-

kiewicz, Przedmoście rumuńskie 1939, Warszawa 2001, wyd. 2, Warszawa 2012.  
8 Mały rocznik statystyczny Polski wrzesień 1939 – czerwiec 1941, wyd. 2, Warszawa 1990, s. 2.  
9 G. Hryciuk, Zmiany liczebne ludności polskiej w Małopolsce Wschodniej w latach 1939–1945. 

Zarys problematyki [w:] Mniejszości narodowe i religijne w Europie Środkowo-Wschodniej  

w świetle statystyk XIX i XX wieku. Materiały z międzynarodowej konferencji „Mniejszości naro-

dowe i religijne w pokomunistycznej Europie Środkowo-Wschodniej”, Lublin 20–22 października 

1992, red. J. Kłoczowski, Lublin 1995, s. 46–47. 
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Należy jednak podkreślić, że posiadało ono zdecydowanie ukraiński charakter
10

, 

ponieważ Ukraińcy zdecydowanie przeważali we wszystkich jego powiatach
11

.  

Największymi miastami województwa były: Stanisławów, liczący 60 tys. 

mieszkańców wg danych spisu z 1931 r., Kołomyja – 33,8 tys. oraz Stryj – 30,5 

tys. mieszkańców
12

.  

Mieszkańcy województwa stanisławowskiego narodowości polskiej naj-

częściej byli bezpartyjni i, w ocenie UWS, pozytywnie nastawieni do poczynań 

rządu. Działające w województwie polskie partie polityczne nie posiadały więk-

szych wpływów, jedynie prorządowy Obóz Zjednoczenia Narodowego utworzył 

swe ogniwa organizacyjne we wszystkich powiatach. Ludność wiejska w powia-

tach: stanisławowskim, rohatyńskim, kałuskim i żydaczowskim oraz częściowo 

tłumackim znajdowała pod wpływem Stronnictwa Ludowego, a robotnicy Pol-

skiej Partii Socjalistycznej i klasowych związków zawodowych, duża ich część 

pozostawała pod wpływami Zjednoczenia Polskich Związków Zawodowych. 

Stronnictwo Narodowe w województwie stanisławowskim nie posiadało rozbu-

dowanej struktury organizacyjnej – posiadało jedynie dwa koła i zarząd powia-

towy, ale zdobyło znaczny wpływ wśród ludności narodowości polskiej w mia-

stach, głównie w środowisku kupców i rzemieślników
13

.  

Wojskowe znaczenie województwa stanisławowskiego wynikało z jego 

nadgranicznego położenia oraz z sąsiedztwa z sojuszniczą Rumunią, przez którą 

w razie ewentualnej wojny mogła napływać pomoc sprzętowa od zachodnich 

aliantów Polski. Przez obszar województwa przebiegały ważne szlaki komuni-

kacyjne, w tym środkowokarpacka magistrala kolejowo-drogowa z Cieszyna 

przez Nowy Sącz, Sanok, Stryj, Kołomyję i Śniatyń do Czerniowiec w Rumunii
14

.  

Najważniejszym garnizonem województwa stanisławowskiego był Stani-

sławów, w którym stacjonował Sztab 11. Karpackiej Dywizji Piechoty (dalej: 

KDP), jej 48. pułk piechoty (dalej: pp) i 11. pułk artylerii lekkiej, a także Sztab 

Podolskiej Brygady Kawalerii i 6. pułk ułanów. Dużym miastem garnizonowym 

był też Stryj, stacjonowały w nim 53. pp 11. KDP, 1 pułk artylerii motorowej 

oraz Sztab 1. pułku KOP „Karpaty”, posiadające dwa bataliony graniczne: bata-

liony „Skole” i „Delatyn”, a Kołomyja była garnizonem 49. pp 11 Karpackiej 

Dywizji Piechoty
15

. W sumie w województwie stanisławowskim stacjonowała  

w całości 11 KDP (trzy pułki piechoty i pułk artylerii lekkiej) oraz Sztab i jeden 

pułk Podolskiej Brygady Kawalerii oraz 1 pułk artylerii motorowej i 1 pułk KOP 

„Karpaty”. Obszar województwa w ramach wojskowego podziału administra-

                                                 
10 Podobnie jak województwo wołyńskie. 
11 P. Eberhard, Polska granica wschodnia 1939–1945, Warszawa 1993, s. 41–42.  
12 Mały rocznik statystyczny Polski wrzesień 1939 – czerwiec 1941, s. 16.  
13 Państwowego Archiwum Obwodu Iwano-Frankowskiego (dalej: DAIFO), f. 2, op. 1, spr. 1588, 

k. 15, Urząd Wojewódzki Stanisławowski, nr P.P. Taj.14/1/39, Potrzeby społeczne i gospodarcze 

województwa stanisławowskiego, [opracowanie] Do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Depar-

tament Polityczny, Wydział Społeczno-Polityczny, Stanisławów, 6.01.1939. 
14 W. Włodarkiewicz, Przedmoście rumuńskie 1939, s. 10–13. 
15 Tamże, s. 17–20. 
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cyjnego Rzeczypospolitej wchodził w skład Okręgu Korpusu nr VI (Lwów), 

którym dowodził gen. bryg. Władysław Langner. 
 

Sytuacja województwa stanisławowskiego w lipcu i sierpniu 1939 r. 

W okresie od września 1938 r. do marca 1939 r. w Europie zaszły bardzo 

ważne zmiany polityczne i militarne: kryzys czechosłowacki, zakończony konfe-

rencją monachijską i uzyskaniem autonomii przez Ukrainę Zakarpacką, wywo-

łany tym wzrost aktywności politycznej części środowisk ukraińskich w Polsce, 

zajęcie Ukrainy Zakarpackiej przez Węgry, upadek niepodległej Czechosłowacji 

oraz ogłoszenie niepodległości przez Słowacją w połowie marca 1939 r. Od tego 

czasu pogarszało się również bezpieczeństwo międzynarodowe Polski, wywoła-

ne agresywna polityką zagraniczną Niemiec oraz przygotowaniami wojennymi 

Związku Radzieckiego. Kierownictwo polityczne Rzeczypospolitej i polskie 

naczelne władze wojskowe nie w pełni dostrzegły pogorszenie położenia poli-

tycznego i militarnego Polski, wywołane działaniami obu wielkich sąsiadów  

– potencjalnych przeciwników oraz chwiejną polityką sojuszników Polski
16

.    

Istotny wpływ na województwo stanisławowskie w okresie międzywojen-

nym odgrywało sąsiedztwo Czechosłowacji, która wspierała dążenia niepodległo-

ściowe obywateli polskich narodowości ukraińskiej. W okresie od września 1938 r. 

do marca następnego roku szczególny wpływ na mniejszość tą wywarły wydarze-

nia na Ukrainie Zakarpackiej, która uzyskała autonomię w ramach Czecho-

Słowacji. Z ustaleń Stanisławowskiego Urzędu Wojewódzkiego wynikało że:  
 

Po zlikwidowaniu autonomicznej Rusi [Ukrainy] Podkarpackiej ukraińscy nacjo-

naliści spod znaku OUN, choć mocno zaskoczeni i przygnębieni tym wydarze-

niem, starali się wszelkimi możliwymi sposobami podtrzymać na duchu społe-

czeństwo ukraińskie, wysuwając m.in. twierdzenie, że zgoda na zajęcie Rusi Pod-

karpackiej przez Węgry była taktycznym posunięciem Hitlera, który nie zrezy-

gnował w dalszym ciągu z udzielania Ukraińcom pomocy w kierunku tworzenia 

niepodległej Ukrainy. Na osłabienie tego rodzaju agitacji w kierunku dalszego 

podniecania umysłów społeczeństwa ukraińskiego wpłynęła wydatnie przeprowa-

dzona na terenie województwa stanisławowskiego w dniu 22 marca likwidacja ak-

tywu OUN, w wyniku której przytrzymano ogółem 42 najwybitniejszych działa-

czy nacjonalistycznych17. 
 

W lipcu i sierpniu 1939 r. życie województwa stanisławowskiego pozor-

nie przebiegało normalnie, jednak rozmowy mieszkańców i ich obawy głównie 

dotyczyły różnych wariantów rozwoju sytuacji międzynarodowej oraz możliwo-

ści wybuchu wojny. Stan bezpieczeństwa województwa stanisławowskiego  

                                                 
16 A. Woźny, Niemieckie przygotowania do wojny z Polską w ocenach polskich naczelnych władz 

wojskowych w latach 1933–1939, Warszawa 2000; M. Kornat, Polska 1939 roku wobec paktu 

Ribbentrop – Mołotow. Problem zbliżenia niemiecko-sowieckiego w polityce zagranicznej II Rze-

czypospolitej, Warszawa 2002; W. Włodarkiewicz, Przed 17 września 1939 roku. Radzieckie 

zagrożenie Rzeczypospolitej w ocenach polskich naczelnych władz wojskowych 1921–1939, War-

szawa 2002.   
17 DAIFO, f. 2, op. 1, spr. 2343, k. 45–54, Urząd Wojewódzki Stanisławowski, nr Taj. 17/2/39, 

Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa za miesiąc marzec 1939, Stanisławów 17.04.1939.  
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w lipcu, w porównaniu z czerwcem, nie wykazywał poważniejszych zmian. 

Wpłynął na to poziom przestępczości kryminalnej, aktywności politycznej  

i związkowej mieszkańców oraz nielegalna działalność nacjonalistów ukraiń-

skich i komunistów. W kategorii przestępstw kryminalnych nieznacznie zwięk-

szyła się ilość prób zabójstwa i ciężkiego uszkodzenia ciała, ponadto znacznie  

(o 183), wzrosła przestępczość przeciwko mieniu. Zanotowano 9 zabójstw, 10 

prób zabójstw oraz 69 ciężkich uszkodzeń ciała. Wykryto sprawców 7 zabójstw 

i 7 prób zabójstw, zatrzymano ogółem 10 osób. Nastąpił wzrost usiłowań za-

bójstw, których było o dwa, a ciężkiego uszkodzenia ciała o 14 więcej. Ilość 

zabójstw dokonanych utrzymała się na dotychczasowym poziomie, zanotowano 

11 wypadków rozboju zwykłego, przy czym organa policji wykryły sprawców  

6 rozbojów. W lipcu zanotowano również 23 podpalenia i 113 pożarów, w po-

równaniu z sierpniem o 7 wzrosła liczba podpaleń oraz o 9 pożarów.  

Doszło do siedmiu wypadków użycia broni przez policję, m.in. posterun-

kowy Wacław Uchroński z posterunku w Kosowie Huculskim 30 lipca eskorto-

wał do więzienia Sądu Grodzkiego w Kosowie Huculskim mężczyznę zatrzy-

manego pod zarzutem członkostwa w OUN, gdy eskortowany usiłował zbiec, 

posterunkowy strzelił dwukrotnie ze służbowego rewolweru i zranił uciekiniera, 

którego odwieziono do szpitala
18

. 

Nie było zamachów na życie policjantów i innych funkcjonariuszy pu-

blicznych, natomiast zanotowano 18 wypadków oporu jednostkowego stawiane-

go policji lub innym funkcjonariuszom publicznym w czasie wykonywania 

przez nich czynności urzędowych oraz 6 wypadków oporu zbiorowego. Nie 

doszło do wypadków kolejowych, a jedynie do drobnych zdarzeń, m.in. 5 lipca 

11-letnia dziewczynka narodowości ukraińskiej położyła na szyny kolejowe 

między Ottynią a Hołoskowem dwa kamienie, które zmiażdżyła drezyna moto-

rowa wioząca wojewodę stanisławowskiego
19

. W konsekwencji tego wydarze-

nia, rodziców sprawczyni pociągnięto do odpowiedzialności sądowej za brak 

nadzoru nad nieletnią. 

Związki zawodowe w województwie stanisławowskim były mało aktyw-

ne, jedynie zorganizowały kilkanaście zebrań członkowskich o małej frekwencji, 

na których omawiano sprawy polityczne, warunki pracy i płacy oraz kwestie 

organizacyjne. Liczba bezrobotnych w województwie zmniejszyła się w lipcu  

o 484 osoby, w zakładach pracy nie było strajków. Nad powiatem nadwórniań-

skim 2 lipca przeszła burza gradowa, która zniszczyła sady i ogrody oraz zboża 

na polach, na skutek uderzenia pioruna spaliły się trzy stodoły. Burza gradowa 

uszkodziła też linię telefoniczną i przewody elektryczne, poraniła szereg osób 

oraz bydło na pastwiskach
20

. 

                                                 
18 DAIFO, f. 2, op. 1, spr. 2343, k. 106–107, Urząd Wojewódzki Stanisławowski, nr PP. Taj. 

17/2/39, Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa za miesiąc lipiec 1939, Stanisławów, 19.08.1939. 
19 Wojewodą stanisławowskim był Stanisław Jarecki; Kto był kim w drugiej Rzeczypospolitej, red. 

J.M. Majchrowski, Warszawa 1994, s. 168. 
20 Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa za miesiąc lipiec 1939, k. 108. 
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Część społeczeństwa ukraińskiego województwa stanisławowskiego, po-

zostająca pod wpływem ideologii nacjonalistycznej, w dalszym ciągu z wielkim 

zainteresowaniem analizowała wydarzenia polityczne na arenie międzynarodo-

wej, łącząc z ewentualnym konfliktem zbrojnym Polski z Niemcami nadzieję na 

powstanie niepodległej Ukrainy. Z wystąpień zewnętrznych OUN zanotowano 

zniszczenie godła na skrzynce pocztowej i usunięcie godła z budynku szkoły 

powszechnej oraz 9 wypadków terroru, w tym zabójstwo lojalnego wobec władz 

Ukraińca i trzy akcje niszczenia plonów w ramach akcji OUN przeciwko człon-

kom Związku Szlachty Zagrodowej. 

 Urząd Wojewódzki Stanisławowski ocenił aktywność OUN:  
 

Akcja nacjonalistyczna OUN niezależnie od działalności zakonspirowanej, była 

prowadzona w dalszym ciągu w dużej mierze na terenie legalnych organizacji 

ukraińskich. Zauważyć przy tym należy, że akcja OUN nabiera charakteru wyraź-

nego przygotowania na wypadek wojny do czynnego wystąpienia. Ostatnia likwi-

dacja [struktur OUN w województwie stanisławowskim] wprowadziła w szeregi 

OUN konsternację i obawę dalszych aresztowań, przy czym członkowie OUN 

uważają, że została ona [akcja likwidacji struktur OUN] przeprowadzona przez 

władze rządowe w celu zabezpieczenia Małopolski Wschodniej przed akcją dy-

wersyjną ze strony OUN na wypadek konfliktu [wojennego Polski] z Niemcami21.  
 

Władze wojewódzkie otrzymały również informacje o ukraińskich przygo-

towaniach wojskowych, w tym konspiracyjnych zbiórkach, na których prowadzo-

no szkolenie wojskowe, o czym informuje kolejny fragment sprawozdania:  
 

W nocy na 2.VII. br. odbyły się w Kończakach Nowych pow. Stanisławów na po-

lu zwanym „pustka” „schodyny” [zbiórka] członków OUN w liczbie około 13, na 

których omawiano sprawy organizacyjne. Wśród obecnych mieli być również 

trzej osobnicy przybyli z terenu powiatu podhajeckiego, którzy przeprowadzili 

wykłady z zakresu wyszkolenia bojowego i obchodzenia się z bronią. Takie same 

„schodyny” odbyły się w lesie w nocy na 21.VII. br. na terenie gromady Kończaki 

Nowe. W „schodynach” tych wziął udział nieznany osobnik z poza powiatu stani-

sławowskiego, pełniący rzekomo wyższą funkcję w OUN. Dnia 7.VII. br. odbyły 

się w Koniuchowie, pow. Stryj, „schodyny” członków OUN, na których omawia-

no sprawę przeprowadzenia zbiórki pieniężnej na pokrycie kary nałożonej na 

przebywającego obecnie w więzieniu ks. Narożniaka oraz sprawę udzielenia po-

mocy żonie Mikołaja Melnyka z Monasterca, który zbiegł za granicę po wykryciu 

u niego drukarni OUN22. 
 

Ukraińscy mieszkańcy województwa stanisławowskiego nadal intereso-

wali się wydarzeniami międzynarodowymi, chętnie czytali prasę, następnie ko-

mentowali treść przeczytanych artykułów na zebraniach legalnie działających 

ukraińskich stowarzyszeń. Z uwagą analizowali stan stosunków niemiecko-

polskich, łącząc ewentualny konflikt zbrojny z możliwością utworzenia niepod-

ległego państwa ukraińskiego. Z partii politycznych, działających w wojewódz-

twie, niewielką aktywność przejawiało UNDO – zorganizowało zebranie  

w Śniatyniu, na którym poseł dr Grzegorz Hankiewicz złożył sprawozdanie  

                                                 
21 Tamże, k. 112. 
22 Tamże.  
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z działalności ukraińskiej reprezentacji parlamentarnej. Mieszkańcy wojewódz-

twa stanisławowskiego narodowości żydowskiej nie przejawiali aktywniejszej 

działalności politycznej, interesowali się głównie sytuacją międzynarodową,  

w tym wydarzeniami w Palestynie. Niemcy – mieszkańcy województwa stani-

sławowskiego – także nadal interesowali się sytuacją międzynarodową, słuchali 

audycji radiowych, czytali prasę i komentowali przeczytane informacje w roz-

mowach. Po aresztowaniu kreisleitera (kierownika powiatowego) DV wśród 

miejscowych Niemców pojawiło się zaniepokojenie, które zmniejszyło ich ak-

tywność polityczną
23

. 

 Większość mieszkańców powiatu Horodenka narodowości polskiej i ży-

dowskiej wykazywało spokój wobec polskich działań dyplomatycznych. Polacy 

wykazali powagę wobec pogłosek o niemieckich próbach podporządkowania 

Gdańska i Pomorza, pozostawali wierni hasłu, że Polska nie odda Niemcom ani 

piędzi ziemi, a wielu mieszkańców oczekiwało rozprawy orężnej z Niemcami  

i pozostawało w gotowości do poniesienia każdej ofiary. Społeczeństwo ukraiń-

skie w okresie sprawozdawczym w dalszym ciągu było negatywne nastawione 

do państwa polskiego, organizując się na płaszczyźnie polityki, życia gospodar-

czego i kultury. Niektórzy przedstawiciele inteligencji ukraińskiej zaczęli oka-

zywać pewną lojalność wobec władz, to jednak zostało to ocenione jako nie-

szczere przez autorów analizy oraz obliczone na uzyskanie korzyści przez 

mniejszość ukraińską w Polsce
24

. 

W powiecie kałuskim aktywność związków zawodowych ograniczała się 

do organizacji zabaw. Komuniści nie przejawiali żadnej działalności i nie posia-

dali zorganizowanych struktur, natomiast znani policji działacze i zwolennicy 

OUN nadal prowadzili zakonspirowaną działalność wywrotową
25

.W powiecie 

kosowskim również nie zanotowano wystąpień komunistycznych oraz ze strony 

ukraińskich nacjonalistów
26

. Komenda Powiatowa Policji oceniła stan bezpie-

czeństwa w powiecie Nadwórna jako normalny, związki zawodowe jako całko-

wicie bierne, również nie było napięć z powodu braku pracy, ponieważ zareje-

strowano jedynie 14 bezrobotnych
27

. W powiecie rohatyńskim stwierdzono duże 

nasilenie działalności OUN, głównie w formie zbiórki pieniędzy na jej fundusz 

bojowy, pod tym zarzutem 1 lipca zatrzymano dwóch mężczyzn i przekazano 

prokuratorowi Sądu Okręgowego w Brzeżanach. Zwolennicy OUN nadal intere-

                                                 
23 DAWO, f. 46, op. 9, spr. 4648, k. 46, Urząd Wojewódzki Stanisławowski, nr PP. Taj. 17/1/39, 

Sytuacja ogólna wszystkich mniejszości narodowych, Stanisławów, 11.07.1939. 
24 DAIFO, f. 68, op. 2, spr. 507, k. 7, Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Horodence, nr 

327/tj.39, odpis, tajne, Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa za miesiąc lipiec 1939 r. Do Pana 

starosty w Horodence, Horodenka, 5.08.1939.   
25 Tamże, k. 21, Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Kałuszu, tajne, Sprawozdanie ze 

stanu bezpieczeństwa za miesiąc lipiec 1939 r., Kałusz, 7.08.1939.  
26 Tamże, k. 60, Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Kosowie Huculskim, Sprawozdanie 

miesięczne ze stanu bezpieczeństwa publicznego za miesiąc lipiec 1939 r., Kosów Huculski, 

8.08.1939. 
27 Tamże, k. 62, Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Nadwórnej, Sprawozdanie miesięczne 

z ruchu zawodowego i stanu bezpieczeństwa za miesiąc lipiec 1939, Nadwórna, 7.08.1939. 



Wojciech Włodarkiewicz 548 

sowali się konfliktem Rzeczypospolitej i III Rzeszy o Wolne Miasto Gdańsk, 

ponieważ „…wyczekują wojny polsko-niemieckiej, przy czym wśród zwolenni-

ków OUN jest prowadzona akcja, ażeby na wypadek wojny szli do Wojska [Pol-

skiego] tylko częściowo i to w celu zdobycia broni, po otrzymaniu której mają 

masowo dezerterować”
28

. 

W powiecie śniatyńskim z poważniejszych przestępstw kryminalnych 

stwierdzono 2 usiłowania zabójstwa, przypadek oporu zbiorowego i pobicia 

policjanta, wzrosła liczba kradzieży. Nie odnotowano przejawów działalności 

związków zawodowych, ani partii komunistycznej, a stan bezrobocia, w porów-

naniu do czerwca, zmniejszył się o 9%
29

.  

Komenda Powiatowa PP w Żydaczowie uzyskała informację o przygoto-

waniach uroczystości na górze Makówce oraz o zamiarze wygłoszenia pogadan-

ki o aktualnej sytuacji politycznej oraz o położeniu Ukraińców w Polsce. W tej 

sytuacji starosta powiatowy stryjski wydał – „Instrukcję przeciwdziałania ewen-

tualnej demonstracji na górze Makówka na dzień 6-go sierpnia 1939 r.” – i za-

kaz urządzenia tradycyjnych obchodów przez Ukraińskie Towarzystwo Ochrony 

Mogił Wojennych
30

. MSW w pełni podzieliło pogląd UWS aby nie udzielić 

zgody na obchody
31

. Na skutek wydanego zakazu zaplanowane uroczystości nie 

odbyły się, również nie odnotowano demonstracji społeczności ukraińskiej
32

. Na 

terenie powiatu stryjskiego ukraińska młodzież narodowa, wcześniej biorąca 

liczny udział w uroczystościach, pozostała w domach, aby uniknąć reakcji ze 

strony bardzo licznych patroli Policji Państwowej
33

.  

Ruch na przejściach granicznych w województwie stanisławowskim był 

niewielki, legalnie granicę państwową w lipcu przekroczyło 10 094 osób: z Pol-

ski do Rumunii 4744 osób i z Rumunii do Polski 3985 osób, zaś z Polski na 

Węgry 663 osoby i z Węgier do Polski 702 osoby. Uniemożliwiono również 36 

wypadków nielegalnego przekroczenia granicy, ich sprawcy zostali zatrzymani  

i przekazani do dyspozycji władz sądowych
34

. 

                                                 
28 Tamże, k. 89, Komenda Powiatowa w Rohatynie, nr 398/39, Sprawozdanie ze stanu bezpieczeń-

stwa za miesiąc lipiec 1939, Rohatyn, 4.08.1939. 
29 Tamże, k. 107, Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Śniatyniu, nr 17/tj./39, Sprawozda-

nie ze stanu bezpieczeństwa za miesiąc lipiec 1939, Śniatyń, 5.08.1939. 
30 DAIFO, sygn. f. 2, op. 1 s, spr. 1500, k. 86, Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Żyda-

czowie, Nota informacyjna 58/II/39, Żydaczów, 9.07.1939; DAIFO, f. 2, op. 1, spr. 1590, k. 106, 

Starosta powiatowy stryjski, nr tajne 358/39, Instrukcja przeciwdziałania ewentualnej demonstracji 

na górze Makówka na dzień 6 sierpnia 1939, Stryj, VII.1939.      
31 DAIFO, f. 2, op. 1, spr. 1590, k. 93, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, nr P.B. 270/17/2/39, 

poufne, pilne, Sprawa ukraińskich obchodów na górze Makówce w pow. stryjskim, Warszawa, 

24.07.1939.    
32 Tamże, k. 117, Komenda Wojewódzka Policji Państwowej, Urząd Śledczy w Stanisławowie, 

Raport dzienny nr 178/39, Stanisławów, 7.08.1939.  
33 Tamże, k. 120, Starosta powiatowy stryjski, nt taj. 358/39, Obchód na górze „Makówce”  

– informacje, Do Urzędu Wojewódzkiego (Wydział Społ.-Polit.) w Stanisławowie, Stryj, 

8.08.1939.   
34 Urząd Wojewódzki Stanisławowski, Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa za miesiąc lipiec 

1939, k. 113.  
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W powiecie stanisławowskim w sierpniu odnotowano następujące prze-

stępstwa: zbrodnię stanu – zatrzymano 9 osób, zniewagę władzy lub urzędu  

– 3 przypadki, opór jednostkowy – 2 przypadki, zniewagę i czynną napaść na 

urzędnika, ucieczkę pozbawionego wolności oraz zniewagę narodu i państwa 

polskiego. W powiecie rohatyńskim organa policji odnotowały zbrodnię stanu  

w Lipnicy Dolnej, zniewagę władzy, trzy wypadki zniewagi i czynnej napaści na 

urzędników oraz zniewagę narodu i państwa polskiego
35

. 

MSW na początku sierpnia poinformowało władze o utrzymaniu w mocy 

własnej decyzji z 5 kwietnia o wyrażeniu zgody na działalność świetlic „Proswi-

ty” w Worochcie, Mikuliczynie i Łojowej, które zostały zamknięte decyzjami 

lokalnej administracji
36

. W sprawie ponownego uruchomienia czytelni „Proswi-

ty” w powiecie nadwórniańskim w MSW interweniował prezes Zarządu Głów-

nego tej organizacji dr Iwan Bryk
37

.        

Nastroje mieszkańców narodowości żydowskiej województwa stanisła-

wowskiego w obliczu zagrożenia wojennego charakteryzuje apel Żydowskiej 

Gminy Wyznaniowej w Nadwórnej, wystosowany 25 sierpnia do Żydowskiego 

Koła Parlamentarnego, w którym podkreślono, że:  
 

Nie wymaga szczegółowego uzasadnienia fakt, że dola i niedola Żydów polskich 

związana jest z istnieniem i potęgą Państwa Polskiego i że kardynalnym obowiąz-

kiem naszym jest w każdym czasie, a tym bardziej w okresie tak decydującym, 

dołożyć wszelkich sił i ofiar dla dobra wspólnej Ojczyzny… Uważamy dalej, że 

reprezentanci nasi winni niezwłocznie w drodze telegraficznej, nie oszczędzając 

żadnych środków, zorganizować ogólnopolski Komitet Żydowski dla obrony 

Rzeczypospolitej i dla walki z Hitlerem. Komitet ten winien w ciągu najbliższego 

tygodnia powziąć odpowiednie uchwały programowe, a program ten w odpo-

wiednim apelu (broszury, ulotki, prasa i ustna propaganda) podać natychmiast do 

wiadomości ogółu38. 
 

Pod koniec sierpnia w województwie stanisławowskim rozpoczęła się rea-

lizacja zadań mobilizacji alarmowej i powszechnej, przebiegała ona planowo,  

a mieszkańcy województwa, niezależnie od narodowości, uczestniczyli w nich 

lojalnie: Wojsko Polskie (dalej: WP) otrzymywało konie i środki transportu  

w ramach świadczeń rzeczowych, stawiennictwo rezerwistów było terminowe, 

mobilizacja odbywała się w patriotycznej atmosferze, ludność żegnała oddziały, 

                                                 
35 DAIFO, f. 68, op. 2, spr. 509, k. 12, 9, Komenda Wojewódzka Policji Państwowej w Stanisła-

wowie, Wykaz przestępczości za miesiąc sierpień 1939, Stanisławów, 2.09.1939.   
36 DAIFO, f. 2, op. 1, spr. 2035, k. 14, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, nr PN.37/35/3, poufne, 

Czytelnie w Worochcie, Mikuliczynie i Łozowej, zezwolenie na kontynuowanie działalności, 

Warszawa, 2.08.1939.  
37 Tamże, k. 4, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, nr PN.37/35/1, poufne, Do Urzędu Woje-

wódzkiego w Stanisławowie, Zawieszenie działalności czytelni „Proswity” w powiecie nadwór-

niańskim, Warszawa, 2.08.1939.  
38 J. Kochanowski, W obliczu wojny. Apel Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Nadwornej do Ży-

dowskiego Koła Parlamentarnego (25 VIII 1939) [w:] Żydzi w obronie Rzeczypospolitej materiały 

konferencji w Warszawie 17 i 18 października 1993 r., Warszawa 1996, s. 133–137.  
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wyjeżdżające transportami kolejowymi do dyspozycji pierwszorzutowych armii, 

rozlokowanych wzdłuż granicy państwowej
39

.  

Mobilizacja 11. KDP rozpoczęła się w przededniu wojny, odbyła się 

sprawnie, w pełni zrealizowano jej zadania, w czasie realizacji zadań nastrój 

żołnierzy i ludności był poważny. Dopisało przybycie żołnierzy rezerwy, koni, 

sprzętu i amunicji
40

. Podobny był przebieg mobilizacji Podolskiej Brygady Ka-

walerii, której pułki, w tym 6 pułk ułanów, także osiągnęły pełną gotowość  

w zaplanowanym czasie
41

. Tak mobilizację wspominał mieszkaniec wsi Łoma-

dzyn pod Stanisławowem Karol Ozimek, który w latach 1926–1928 odbył służ-

bę wojskową w 6. dywizjonie artylerii konnej Podolskiej Brygady Kawalerii,  

a 1 września 1939 r. otrzymał kartę mobilizacyjną do swego oddziału: 
 

Żona i dzieci płakały, ale co miałem robić, trzeba było iść. Z bólem serca i łzami 

w oczach żegnałem żonę, dzieci i cały swój dobytek, którym tak się cieszyłem. 

Już na drugi dzień byłem w koszarach. W tym samym dniu dostałem umunduro-

wanie, broń i inne wyposażenie wojskowe. Tak wśród żołnierzy, jak i ludności 

cywilnej panowała atmosfera podniecenia i nienawiści do Niemców, wielu mówi-

ło że ich wkrótce pobijemy i znajdziemy się w Berlinie. Wieczorem załadowano 

nas z końmi i działami do wagonów i pojechaliśmy na zachód [do dyspozycji do-

wództwa armii „Poznań”]42. 
 

Pojedyncze akty dywersji nie zakłóciły polskiej mobilizacji w wojewódz-

twie ani transportów operacyjnych zmobilizowanych oddziałów WP. Odosob-

nionym aktem dywersji było wysadzenie toru kolejowego pod Bolechowem 28 

sierpnia, likwidacja grupy dywersyjnej, która tę akcję przeprowadziła, zakończy-

ła się dopiero 11 września. Część żołnierzy rezerwy WP narodowości ukraiń-

skiej od końca sierpnia ukrywała się w lasach przed mobilizacją
43

. Opinię o po-

myślnym zakończeniu mobilizacji potwierdza gen. Langner – dowódca Okręgu 

Korpusu nr VI:  
 

Nastroje bardzo dobre. Stawiennictwo 100%. Wyjątek: 1) Powiat Stryj – stwier-

dzono zgrupowanie organizacji bojowej ukraińskiej. Interweniowała kompania 

KOP [batalionu] „Skole” [pułku KOP „Karpaty”]44.  
 

                                                 
39 W. Włodarkiewicz, O mobilizacji Wojska Polskiego w Małopolsce Wschodniej w 1939 roku, 

„Studia i Materiały do Historii Wojskowości” 1998, t. 39, s. 232; Tenże, Lwów 1939, Warszawa 

2003, s. 29–35. 
40 B. Prugar-Ketling, Aby dochować wierności. Wspomnienia z działań 11. Karpackiej Dywizji 

Piechoty. Wrzesień 1939, Warszawa 1990, s. 9.  
41 Centralne Archiwum Wojskowe (dalej: CAW), sygn. II/2/29, k. 179–180, Relacja mjr. Stani-

sława Hellera (w 1939 rtm.), dowódcy 3. szw. 6. pułku ułanów z 17.06.1946; A. Hlawaty, Dzieje  

6 pułku ułanów kaniowskich, Londyn 1973, s. 84–90.   
42 K. Ozimek, Trzymam się [w:] B. Dańko, Nie zdążyli do Andersa (Berlingowcy), Londyn 1992,  

s. 15–16. 
43 Archiwum i Muzeum Instytutu Polskiego im. gen. Sikorskiego (dalej: IPMS), sygn. B.I.6e/32,  

k. 644, Relacja por. Bolesława Grochola, kierownik Placówki Oficerskiej nr 28 w Stryju, Paryż, 

19.01.1940.   
44 Nie publikowany fragment Dziennika generała Langnera, oprac. W. Włodarkiewicz, „Wojsko-

wy Przegląd Historyczny” (dalej: „WPH”) 1996, nr 3, s. 181.  
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Województwo stanisławowskie we wrześniu 1939 r. 

Po wybuchu działań wojennych w województwie stanisławowskim koń-

czono realizację zadań mobilizacyjnych, a zmobilizowane oddziały transportami 

kolejowymi wyjechały na front. Województwo do 17 września nie było objęte 

lądowymi działaniami wojennymi, ponieważ czołowe oddziały Wehrmachtu 

dotarły do województwa lwowskiego, jedynie niemieckie lotnictwo bombardo-

wało główne miasta i węzły komunikacyjne województwa.   

W drugiej dekadzie września, z uwagi na sytuację na froncie, marszałek 

Edward Śmigły-Rydz podjął decyzję kontynuowania oporu na Przedmościu 

rumuńskim, stanowiący obszar o powierzchni 15 tys. km
2 

od granicy z Rumunią 

wzdłuż Dniestru i Stryja do Karpat i granicy z Węgrami, obejmujący głównie 

województwo stanisławowskie. Naczelny wódz nadal zamierzał prowadzić dzia-

łania wojenne na terenie Polski, aby doczekać się skutków ofensywy francu-

skiej, która miała się rozpocząć piętnastego dnia mobilizacji armii Francji, czyli 

16 września
45

. Dla obrony Przedmościa rumuńskiego gen. dyw. Kazimierz Fa-

brycy rozpoczął odtwarzanie Armii „Karpaty”
46

. Tworzyły ją: grupa „Dniestr”, 

dowódca gen. bryg. Maksymilian Milan-Kamski, w sile 3 tys. żołnierzy oraz 

grupa „Stryj” gen. bryg. Stefana Dembińskiego – 7965 żołnierzy z ogromnymi 

brakami w etatowym uzbrojeniu. Na Przedmościu stacjonowała większość pol-

skiego lotnictwa, 37 ośrodków zapasowych, przed świtem 17 września przybył 

21. batalion pancerny (czołgi lekkie R-35), a w transportach kolejowych w Sta-

nisławowie odnaleziono 27 armat polowych i baterię artylerii ciężkiej
47

. Granicę 

państwową ze Związkiem Radzieckim nad Zbruczem ochraniał pułk KOP 

„Czortków” ppłk. Marcelego Kotarby, uzbrojony jedynie w broń strzelecką
48

. 

Wojskowe i polityczne znaczenie województwa stanisławowskiego 

wzrosło od 15 września, ponieważ wówczas przybyły do niego ewakuowane 

polskie naczelne władze państwowe i wojskowe: prezydent Ignacy Mościcki 

zatrzymał się w dworze Załucze pod Śniatyniem, rząd w okolicach Kosowa 

Huculskiego, minister spraw zagranicznych Józef Beck w Kutach, Ministerstwo 

Spraw Wojskowych w okolicach Kosowa, a Naczelne Dowództwo Wojska 

Polskiego w Kołomyi. Ocena położenia militarnego Polski w połowie września, 

wg marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza i Sztabu Naczelnego Wodza, 

wskazywała na możliwość stawienia trwałego oporu Wehrmachtowi na 

pograniczu z Rumunią, co ułatwiała rzeźba i pokrycie terenu, dogodne 

połączenia umożliwiały odbiór materiałów wojennych, zapowiadanych przez 

zachodnich sojuszników. Na taką ocenę wpłynął też sukces grupy wojsk gen. 

                                                 
45W. Włodarkiewicz, Przedmoście rumuńskie…, s. 51–60. 
46 IPMS, sygn. B.I.60/A, k. 14–15, Fabrycy Kazimierz, gen. dyw. [Relacja], Baile Herculane 

12.02.1940. 
47 IPMS, sygn. B.I.105/c, k. 5, Relacja mjr. J. Łuckiego, dowódcy 21 batalionu pancernego, Paryż 

8.12.1939; IPMS, sygn. B.I.60/A, k. 28–29, Relacja gen. bryg. G. Paszkiewicza, zastępcy dowód-

cy Armii „Karpaty”; R. Dalecki, Armia „Karpaty” w wojnie obronnej 1939 r., s. 388–390. 
48 J. Prochwicz, Korpus Ochrony Pogranicza w przededniu wojny, cz. 2, „WPH” 1994, nr 4, s. 13. 
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dyw. Kazimierza Sosnkowskiego pod Jaworowem, jakim było przerwanie 

okrążenia i rozbicie pułku SS „Germania”, a także meldunki o zwolnieniu tempa 

natarcia przez broń pancerną przeciwnika z powodu braku paliwa
49

. 

W tym czasie ACz prowadziła intensywne przygotowania do uderzenia na 

Polskę, co było konsekwencją tajnych załączników do układu podpisanego 23 

sierpnia przez ministrów spraw zagranicznych Niemiec i Związku Radzieckiego. 

Agresję miały przeprowadzić wojska dwóch frontów: Białoruskiego  

i Ukraińskiego. Najsilniejszym związkiem operacyjnym Frontu Ukraińskiego 

była jego lewoskrzydłowa 12 Armia (Południowa Grupa Wojsk) komandarma II 

rangi Iwan Tiuleniewa, która składała się z 4. Korpusu Kawalerii (32 i 34 

Dywizja Kawalerii), 5. Korpusu Kawalerii (9 DK i 16 DK), 25. Korpusu 

Pancernego, 13. Korpusu Strzeleckiego (72 i 99 Dywizja Strzelecka)
50

 oraz z 23 

i 26. Brygady Pancernej, 17. samodzielnego zmotoryzowanego batalionu 

inżynieryjnego, 2. samodzielnego batalionu pontonowego i 25 i 28 pułków 

lotnictwa myśliwskiego
51

. 

Z uwagi na znaczną siłę ognia i zdolność do szybkich marszy (wojska 

pancerne, zmotoryzowane i kawaleria) 12 Armia miała odegrać istotną rolę  

w działaniach Frontu Ukraińskiego – otrzymała rozkaz natarcia w kierunku 

Czortkowa i Stanisławowa z zadaniem odcięcia polskim naczelnym władzom 

państwowym i wojskowym oraz WP możliwości wycofania do granicy 

rumuńskiej. Do końca pierwszego dnia agresji wojska 12. Armii miały zdobyć 

okopy z I wojny światowej na zachodnim brzegu rzeki Strypy od m. Tydynka 

przez Buczacz, Sokołów do Kołomyi, a następnego dnia powinny opanować 

Halicz i Stanisławów. 12 Armia realizowała zadanie bojowe na głębokość 80 

km, a na lewym skrzydle 110 km
52

. W pasie od Zbrucza do Sanu WP nie 

dysponowało siłami, które mogłyby stawić ACz silny i trwały opór.  

Przybliżanie się bezpośrednich działań lądowych do województwa 

stanisławowskiego wpłynęło na radykalizację postaw OUN i części ludności 

ukraińskiej. Ukraińskie wystąpienia zbrojne skierowano przeciwko organom 

administracji, urzędnikom, policji oraz ludności polskiej i żydowskiej
53

. Gen. 

Milan-Kamski, dowódca grupy „Dniestr”, 15 września otrzymał od wojewody 

                                                 
49 W. Włodarkiewicz, Ostatnie dni II Rzeczypospolitej – ewakuacja Wojska Polskiego do Rumunii 

i na Węgry we wrześniu 1939 roku, „Przegląd Humanistyczny” 1997, nr 3, s. 159. 
50 13 KS dysponował samochodami i faktycznie był zmotoryzowanym związkiem operacyjno-

taktycznym. 
51 Wybór dokumentów do agresji 17.09.1939 r., cz. 4: Dziennik działań bojowych Południowej 

Grupy (Armijnej) Frontu Ukraińskiego od 17.09. do 23.10 1939 r., oprac. Cz. Grzelak, „WPH” 

1993, nr 4, s. 212. 
52 Tamże, s. 222–223, Rozkaz bojowy nr 02 dowódcy Kamieniecko-Podolskiej Grupy (Armijnej  

– 12 Armii), Jarmolińce, 16.09 1939 r., godz. 9.00; Wybór dokumentów do agresji 17.09.1939 r., 

cz. 2: Dziennik działań bojowych Kijowskiego Specjalnego Okręgu Wojskowego za okres od 3 

września do 12 października 1939 r., oprac. S. Jaczyński, „WPH” 1993, nr 2, s. 172–173. 
53 G. Motyka, Postawy wobec konfliktu polsko-ukraińskiego w latach 1939–1953 w zależności od 

przynależności etnicznej, państwowej i religijnej [w:] Tygiel narodów. Stosunki społeczne i etnicz-

ne na dawnych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej 1939–1953, Warszawa 202, s. 286–287. 
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stanisławowskiego wiadomość o ukraińskich wystąpieniach pod Żydaczowem 

oraz żądanie pomocy wojska w ich tłumieniu
54

. Pododdziały WP i PP do 17 

września w pełni opanowały sytuację, a ukraińskie wystąpienia zbrojne nie 

przekształciły się w masowe
55

. Były one podejmowane na rozkaz 

zdezorientowanych lokalnych przywódców OUN – być może nie do wszystkich 

komórek terenowych dotarły rozkazy o rezygnacji z wystąpienia zbrojnego
56

.  

12 Armia, po złamaniu krótkotrwałego oporu zaskoczonych strażnic KOP, 

17 września znacznie przesunęła się w głąb polskiego terytorium, 

lewoskrzydłowy 13 Korpus Strzelecki osiągnął Dniestr od m. Żmibrody do m. 

Żeżawa, zaś jego 23 Brygada Pancerna, po pokonaniu w bród Dniestru, zajęła 

Horodenkę, stwarzając tym samym bezpośrednie zagrożenie dla polskich 

naczelnych władz państwowych i wojskowych na Przedmościu rumuńskim
57

. 

Agresja ZSRR poważnie skomplikowała międzynarodową sytuację Polski  

i spowodowała decyzję o ewakuacji jej naczelnych władz państwowych  

i wojskowych do Rumunii. W aspekcie militarnym zdezorganizowała obronę na 

froncie przeciw agresji niemieckiej, przerwała przygotowania obronne na 

Przedmościu rumuńskim, przyśpieszyła zajęcie przez agresorów terytorium 

Rzeczypospolitej oraz ograniczyła skalę ewakuacji żołnierzy WP do państw 

neutralnych.  

Pierwszą reakcją marszałka Śmigłego-Rydza na agresję sowiecką było 

podjęcie walki, jednak nie mogła ona przynieść rezultatu poza zbrojną demon-

stracją i zyskaniem czasu na najważniejszym wówczas kierunku operacyjnym, 

wyprowadzającym na Przedmoście rumuńskie, gdzie przebywały polskie na-

czelne władze państwowe i wojskowe. Do prowadzenia działań opóźniających 

ACz można było wykorzystać pułk KOP „Czortków”, ochraniający granicę pań-

stwową nad Zbruczem, grupę „Dniestr” w sile batalionu bez broni ciężkiej, 

część żołnierzy z ośrodków zapasowych oraz przyspieszyć przemarsz spod 

Lwowa 10. Brygady Kawalerii. Jednak były to siły zbyt nikłe dla zatrzymania 

13. Korpusu Strzeleckiego 12. Armii, WP po wysadzeniu mostów na Dniestrze 

mogłoby zatrzymać przeciwnika, a następnie, wykorzystując walory obronne 

terenu i rzadką sieć dróg, opóźniać jego działania przez kilka dni. Optymalnym 

rozwiązaniem była ewakuacja do Rumunii prezydenta i rządu, z równoczesnym 

pozostaniem jeszcze na pograniczu rumuńskim polskich naczelnych władz woj-

                                                 
54 IPMS, sygn. B.I.91/D, k. 21, Gen. bryg. Maksymilian Milan-Kamski, Relacja dotycząca sytuacji 

i działalności na Dniestrze w 1939 r., Londyn, 27 XII 1948. 
55 W. Włodarkiewicz, Przedmoście..., s. 99–100.  
56 Cz. Grzelak, Kresy w czerwieni. Agresja Związku Sowieckiego na Polskę w 1939 roku, Warsza-

wa 1998, s. 6; Katyń. Dokumenty zbrodni, t. 1: Jeńcy nie wypowiedzianej wojny (sierpień 1939  

– marzec 1940), red. W. Materski i inni, Warszawa 1995, s. 10. 
57 Wybór dokumentów do agresji 17.09.1939, cz. 1, oprac. S. Jaczyński, „WPH” 1993, nr 1,  

s. 197–198, Rozmowy linią bezpośrednią komkora R.P. Chmielnickiego z komandarmem I rangi 

S.K. Timoszenką; tamże, s. 201, Meldunek szefa GZP ACz L.Z. Mechlisa do Stalina; Wrzesień 

1939 na Kresach Wschodnich w relacjach, oprac. Cz. Grzelak, Warszawa 1999, s. 359, List  

W. Baśkiewicza do J. Jaklicza z 2.09.1967 r. 
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skowych, miałoby to poważne znaczenie psychologiczne dla kraju i propagan-

dowe dla zagranicy. Ostatecznie, o godz. 21
00

 polskie naczelne władze pań-

stwowe i wojskowe
58

 rozpoczęły przekraczanie granicy polsko-rumuńskiej; zo-

stały internowane w Rumunii
59

.  

Mimo szybkiego tempa działania ACz i niewykorzystania przez stronę 

polską istniejących możliwości stawienia jej krótkotrwałego oporu, który spo-

wolniłby sowieckie postępy, granicę rumuńską i węgierską przekroczyło ponad 

70 tys. żołnierzy WP wraz z  posiadanym uzbrojeniem, wyposażeniem i środ-

kami transportu. Na Węgry ewakuowało się 26 jednostek WP, m.in. z Armii 

„Karpaty”, 10. Brygadę Kawalerii (zmot.), kilka ośrodków zapasowych, Woj-

skowy Instytut Geograficzny oraz część terenowych władz wojskowych. Do 

Rumunii przeszło Naczelne Dowództwo WP, tyłowe formacje wojsk lądowych  

i lotnictwa wojskowego – posiadające ogółem 141 samolotów bojowych; 120 

wojskowych i cywilnych samolotów szkolnych, łącznikowych i transportowych 

oraz samoloty, pojazdy i personel Polskich Linii Lotniczych LOT
60

. 

Oficjalne, radzieckie opisy postaw ludności województwa stanisławow-

skiego wobec nowej władzy charakteryzuje wybitnie propagandowy charakter,  

z tego powodu znacznie odbiegają one od treści dokumentów i relacji polskiej 

proweniencji. Na pozytywne reakcje części mniejszości narodowych, zamiesz-

kujących południowo-wschodnią Polskę, wobec radzieckiego agresora wpłynęły 

ich nadzieje na korzystne zmiany polityczne oraz poprawę ekonomicznych wa-

runków życia. Hasła równości, głoszone przez ACz, w konfrontacji z przedwo-

jenną rzeczywistością, były oceniane przez część mieszkańców jako atrakcyjne. 

Większość Ukraińców oceniała klęskę Polski pozytywnie, widząc w tym przede 

wszystkim zakończenie polskiej dominacji i niepowodzenie polskich planów 

asymilacji. Takie nastroje charakteryzowały głównie młodzież. Część Ukraiń-

ców traktowała ACz jak wyzwoliciela, z czym łączyły się bardzo optymistyczne 

oceny niektórych jej przedstawicieli, że natura radzieckiego reżimu zmieniła się 

i że Ukraińcom – niezaangażowanym przeciw ZSRR, nic nie grozi ze strony 

nowych władz. Ludność żydowska liczyła na korzystną zmianę swego statusu 

oraz niepokoiła się, że załamanie ładu społecznego może spowodować pogromy. 

Te czynniki oraz wpływy radykalnie lewicowe i obawy przed okupacją niemiec-

ką spowodowały entuzjastyczny udział części ludności żydowskiej w powita-

niach ACz i w tworzeniu lokalnych komitetów rewolucyjnych i milicji
61

. Jednak 

większość Żydów pozostała wierna państwu polskiemu.  

                                                 
58 L. Łubieński, Raport złożony komisji gen. Modelskiego do zbadania przyczyn klęski wrześnio-

wej, „Zeszyty Historyczne” 1987, z. 81, s. 213. 
59 T. Dubicki, Żołnierze polscy internowani w Rumunii w latach 1939–1941, Łódź 1990, s. 32–33; 

J. Kirszak, Edward Rydz-Śmigły – tragiczny marszałek, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 

2009, nr 8–9, s. 149–150; J. Kirchmayer, U źródeł polskiej niemocy wojskowej, „Mars” 1995, nr 3, 

s. 130–132. 
60 W. Włodarkiewicz, Ostatnie dni II Rzeczypospolitej…, s. 159–170. 
61 IPMS, sygn. A.10-3/1, k. 20–22, Sprawa ukraińska (materiał informacyjny), Ministerstwo In-

formacji i Dokumentacji, Londyn 15.08.1941, l. dz. 4678/41/Maj, ściśle tajne; A. Żbikowski, 
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Tak powitanie ACz w Stryju zapamiętał jeden z mieszkańców tego miasta:  
 

Jeśli chodzi o wkroczenie armii sowieckiej, to był bardzo ponury dzień. Stało się to 

po 20 września. Armię Radziecką witała delegacja z kwiatami. Byli to przypusz-

czalnie Żydzi i ewentualnie Ukraińcy. Po wkroczeniu Armii Radzieckiej właściwie 

od razu rozpoczęły się aresztowania wśród Polaków. Naturalnie one nie były takie 

od razu, żeby zaaresztować pół miasta. Aresztowano przeważnie wg donosów ro-

dziny policjantów, sędziów, w ogóle wyższych urzędników państwowych62.  
 

13 Korpus Strzelecki 18 września sforsował w bród Dniestr na południe 

od Uścieczka, a 23 BPanc zajęła Kołomyję, następnego dnia przeciwnik zajął 

bez oporu Stanisławów, Halicz i Kałusz. 20 września 72 Dywizja Strzelecka 

osiągnęła rzekę Stryj i doszło do spotkania ACz z oddziałami 14. Armii Wehr-

machtu. W ten sposób w czasie zaledwie kilku dni i praktycznie bez walki, ACz 

zajęła całe województwo stanisławowskie, jednocześnie rozpoczął się wieloa-

spektowy proces jego sowietyzacji. 

Nad Stryjem doszło do spotkania czołowych oddziałów radzieckiej 12. 

Armii z oddziałami niemieckiej 14. Armii i w ten sposób siły polskie, znajdujące 

się na północ od tej linii dążące do granicy rumuńskiej czy węgierskiej, zostały 

od niej odcięte i musiałyby przebijać się przez wojska jednego lub drugiego 

przeciwnika. Sztab niemieckiej Grupy Armii „Południe” rano 20 września 

otrzymał telegram z naczelnego Dowództwa Wojsk Lądowych (OKH), wyja-

śniający relacje między Wehrmachtem a ACz. Rozkaz dowódcy 14 Armii z tego 

samego dnia stwierdzał, że siły niemieckie powinny stopniowo wycofać się za 

ustaloną linię demarkacyjną, ostatecznie 28 września wojska 12. Armii dotarły 

do Sanu, stanowiącego w pasie jej działania granicę między Niemcami a Związ-

kiem Radzieckim
63

. 

Od lipca do końca sierpnia 1939 r. władze województwa stanisławow-

skiego oceniały poziom przestępczości, działalność partii politycznych, związ-

ków zawodowych, postawy bezrobotnych oraz intensywność akcji strajkowych 

jako niezagrażające jego bezpieczeństwu wewnętrznemu. Na jego stan w znacz-

nie większym stopniu wpływała aktywność OUN, natomiast nie wykryto zorga-

nizowanej działalności komunistycznej, ponieważ została ona zakończona wraz 

z rozwiązaniem przez Komintern partii komunistycznej w Polsce. W działalność 

OUN przeciwko państwu polskiemu i niektórym jego obywatelom angażowała 

się część ukraińskich mieszkańców województwa stanisławowskiego. W opinii 

OUN szansą dla sprawy ukraińskiej mogłaby być ewentualna wojna między 

Niemcami a Polską, stąd utrzymywało się duże zainteresowanie ukraińskich 

mieszkańców województwa stanisławowskiego rozwojem sytuacji na arenie 

międzynarodowej i wszelkimi oznakami zbliżania się wojny. Groźba wojny 

                                                                                                                         
Wpływ stosunków polsko-żydowskich pod okupacją sowiecką (1939–1941) na martyrologię pol-

skich Żydów w okresie II wojny światowej [w:] Przełomy historii. XVI powszechny Zjazd History-

ków Polskich Wrocław 15–18 września 1999. Pamiętnik, t. 2, cz. 2, Toruń 200, s. 367–368.   
62 Archiwum Wschodnie ośrodka Karta, I/663, k. 1, Relacja Andrzeja Rymułta, 8.02.1991.  
63 W. Włodarkiewicz, Działania 12 Armii Frontu Ukraińskiego we wrześniu 1939 r., „Dzieje 

Podkarpacia” Krosno 2000, t. 4, s. 175–176.  
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niepokoiła wszystkich mieszkańców województwa i tych narodowości polskiej  

i mniejszości narodowe. 

Realizacja zadań mobilizacji alarmowej i powszechnej w województwie 

stanisławowskim odbyła się planowo, a większość mieszkańców, niezależnie od 

narodowości, uczestniczyło w nich lojalnie. WP otrzymywało konie i środki 

transportu w ramach świadczeń rzeczowych ludności, stawiennictwo rezerwi-

stów w mobilizowanych jednostkach było terminowe, a mobilizacja odbywała 

się w patriotycznej atmosferze.  

Wrzesień 1939 r. przyniósł dalsze wydarzenia, które dramatycznie wpły-

nęły na sytuację i stan bezpieczeństwa w województwie stanisławowskim:  

1 września agresję Niemiec na Polskę i w jeszcze większym stopniu agresję 

Związku Radzieckiego, która rozpoczęła się 17 września 1939 r. Znaczenie wo-

jewództwa wzrosło w drugiej dekadzie września po decyzji marszałka Śmigłe-

go-Rydza utworzenia Przedmościa rumuńskiego i po ewakuacji na pogranicze  

z Rumunią polskich naczelnych władz państwowych i wojskowych. Dramatycz-

ną zmianę sytuacji Polski przyniosła agresja Związku Radzieckiego na Polskę, 

której kierownictwo państwa i wojska Rzeczypospolitej nie traktowało jako 

realnego niebezpieczeństwa, stąd wynikało ich zaskoczenie. Od lat spory histo-

ryków budzą decyzje podjęte przez kierownictwo polityczne i wojskowe Rze-

czypospolitej wobec agresji ZSRR. Rzeczywiście brak było realnej szansy na 

zatrzymanie ACz, ale wydanie rozkazu o prowadzeniu działań opóźniających 

przy pomocy całości sił i środków, posiadanych na kresach wschodnich, w tym  

i w województwie stanisławowskim, stworzyłoby szansę na ewakuację do pań-

stw neutralnych większej liczby żołnierzy i zagrożonych przedstawicieli ówcze-

snych elit Rzeczypospolitej. W trakcie tych działań WP zużyłoby posiadane 

uzbrojenie i amunicję i dopiero po tym rozpoczęłoby ewakuację, a do sowieckiej 

niewoli trafiłoby mniej żołnierzy. 
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Pod znakiem trupiej główki. Barwa „baterii śmierci” 1. pułku 
artylerii motorowej w latach II wojny światowej  

 

 

Wstęp – tradycja 1920 r. 

egenda bitwy pod Dytiatynem stoczonej pamiętnego 1920 r., wytwo-

rzona i kultywowana w latach II Rzeczypospolitej podjęta została  

w Wojsku Polskim (dalej: WP) odrodzonym na obczyźnie po kampanii 

wrześniowej. Wtedy też pierwszy raz uwidoczniono w formie Odznaki Pamiąt-

kowej na mundurze i w malowaniu pojazdów przynależność do osławionej „ba-

terii śmierci”. Był to jedyny przypadek w latach II wojny światowej by  

w polskiej formacji widoczne były emblematy z wyobrażeniem trupiej główki 

na skrzyżowanych piszczelach. 

Bitwa, do której po latach nawiązywała tradycja żołnierzy gen. bryg./gen. 

dyw. Stanisława Maczka, chociaż była jednym z wielu epizodów wojny 1920 r., 

wkrótce zyskała określenie „Polskich Termopil”, czy też „złotej karty polskiej 

artylerii”
1
. Miała bez wątpienia znaczenie dla utrzymania ofensywy na froncie  

w Małopolsce Wschodniej, a zatrzymanie bolszewików uratowało przed rozbi-

ciem m.in. 8. Dywizję Piechoty (dalej: DP). W bitwie w rejonie wzgórza 385 

pod Dytiatynem 16 września wzięła udział 4 bateria 1. pułku artylerii górskiej 

(dalej: pag), 7 bateria 8. pułku artylerii polowej (dalej: pal) oraz III batalion 13. 

pułku piechoty (dalej: pp). W dramatycznej walce na wspomnianą 4. baterię 

ostrzeliwaną przez artylerią sowiecką, trzykrotnie szarżowała kawaleria „Czer-

wonych Kozaków”. Pierwsza została odparta w odległości 50 kroków od pol-

skich stanowisk, a do zwycięstwa doprowadziło przeciwnatarcie artylerzystów  

i piechurów poprowadzone przez por. Władysława Świebockiego. W drugiej 

szarży wspartej ogniem karabinów maszynowych Kozacy doszli na kilkanaście 

metrów od polskich linii wzywając obrońców do poddania się. W trzeciej, kiedy 

zabrakło amunicji, walcząc do końca bronią ręczną i bagnetami zginął dowódca 

4. baterii kpr. Adam Zając, dwóch oficerów, podchorąży oraz 52 szeregowych
2
. 

                                                 
1 S. Taras, Dytiatyn – Bateria Śmierci, Koło 1 Pułku Artylerii Motorowej, Londyn b.r.w., s.1. 
2 Patrz: J. Chołoniecki Białynia, Dytiatyn – pole chwały polskiego żołnierza, Lwów 1926; J. Ga-

bryś, Bój pod Diatytnem, „Polska Zbrojna” 1930, nr 255–256; tenże, Bój pod Diatynem, „Przegląd 

Piechoty” 1933, nr 10; J. Lewandowski, Zarys historji wojennej 1-go Pułku Artylerji Górskiej, 

Warszawa 1929, s. 16 i nast.; J. Relidzyński, Baterja śmierci [w:] Djarjusz oficera rezerwy 1923, 

red. W. Dunin-Wąsowicz, Warszawa 1922, s. 135 i nast.; J. Odziemkowski, Dytiatyn 1920, War-

szawa 1994. 

L 
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Wprowadzenie do obiegu nazwy „baterii śmierci” przypisanej 4. baterii  

1. pag łączyć należy z osobą płk. Stanisława Burhardt-Bukackiego. Jako dowód-

ca 8. DP sygnował rozkaz nr 121/20, który warto zacytować:  
 

Dnia 16 września 1920 roku w czasie marszu 8-ej Dywizji Piechoty na Podhajce, 

została 4-a baterja 1-go pułku artylerji górskiej napadnięta znienacka przez nie-

przyjaciela pod Dytiatynem. W bitwie tam stoczonej zginęła prawie cała baterja, 

otoczona przez bolszewicką piechotę i kozaków. W myśl rozkazu swego dowód-

cy, kapitana Zająca, „bronić się do ostatniej kropli krwi” – wytrwali wszyscy tak 

żołnierze jak i oficerowie mężnie na swoich stanowiskach, poświęcając raczej swe 

życie niż działa i honor Żołnierza Polskiego. Bohaterom Tym Cześć! 

Męstwo ich i nieustraszona odwaga niech zapalą w nas ten wielki ogień Miłości 

Ojczyzny, który oby prowadził wszystkich śladami takich bohaterów. Na dowód, 

też uznania tego męstwa i poświęcenia przedstawiono baterję 4-ą 1-go pułku arty-

lerji górskiej, jako „baterję śmierci” do »Krzyża Virtuti Militari«3. 
 

Wkrótce nazwa ta zyskała akceptację naczelnego wodza marszałka Józef 

Piłsudskiego, a dzień bitwy obrany został na święto 1. pag, później utrzymane  

w 1. pułku artylerii motorowej (dalej: pam), także na obczyźnie
4
. 

Społeczeństwo II Rzeczypospolitej nie zapomniało o bohaterskich artyle-

rzystach i na miejscu ostatniego boju „baterii śmierci” ustawiono krzyż wykona-

ny z żelaza. W 1925 r. powstał Komitet Obywatelski pod przewodnictwem Al-

dony Kaczorowskiej ze Lwowa, który 13 czerwca następnego roku o godz. 17
00

 

doprowadził do uroczystego wmurowania kamienia węgielnego pod budowę 

kaplicy p.w. św. Teresy od Dzieciątka Jezus na cmentarzu w Dytiatynie. Prace 

nad budową ogrodzenia otaczającego nekropolię bohaterskich żołnierzy z bramą 

wejściową z przeźroczami na dzwony oraz wspomnianą już kaplicę, która odtąd 

służyła w obrządku religijnym mieszkańcom Dytiatynia, ukończono pięć lat 

później i uroczyście poświęcono 21 września 1930 r. Założenie to powstało 

dzięki ofiarności społeczeństwa Małopolski Wschodniej na 620 m
2
 ziemi odstą-

pionej 18 stycznia 1925 r. przez Radę Gminy. Na cmentarzu wieczny spoczynek 

znaleźli także po ekshumacji w 1925 r. żołnierze pochowani w Bokowie
5
. 

Kiedy w Ministerstwie Spraw Wojskowych (dalej: MSWojsk.) realizowa-

no ideę Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie, 4 kwietnia 1925 r., podczas 

losowania miejsca ekshumacji żołnierskich prochów z 15 pól bitewnych nie 

zapomniano o Dytiatynie. Później nazwę tę umieszczono na jednej z tablic tego 

pominka – grobu, a szczątki nieznanego żołnierza z Cmentarza Obrońców 

Lwowa uroczyście pochowano 1 listopada 1925 r. 

Miejsce tego chwalebnego boju upamiętnione zostało na sztandarze  

1. pam. „DYTIATYŃ 16. IX.1920” jako znaczące miejsce bitewne regimentu 

wyhaftowano na dolnym ramieniu krzyża lewej strony tegoż znaku, którego 

zatwierdzenie projektu ogłoszono w Dodatku Tajnym nr 3 do Dziennika Rozka-

                                                 
3 J. Lewandowski, Zarys..., s.18–19. 
4 K.L. Galster, Księga pamiątkowa artylerii polskiej 1914–1939, Londyn, 1975, s. 418. 
5 M. Topolnicki, Wspomnienia o 1. Pułku Artylerii Motorowej (rękopis), Londyn b.r.w., s. 2. 
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zów MSWojsk. z 17 lutego 1938 r. jako nr 3, poz. 28
6
. Ufundowany został przez 

społeczeństwo województwa stanisławskiego, a uroczyście wręczony 22 listo-

pada 1938 r. we Lwowie przez ministra spraw wojskowych gen. dyw. Tadeusza 

Kasprzyckiego. Tegoż dnia wyróżniono w ten sposób osiem formacji artyleryj-

skich ze Lwowa i Małopolski Wschodniej
7
. 

Płat, orzeł oraz gwoździe zostały uratowane z wydarzeń kampanii wrze-

śniowej i pocztą dyplomatyczną Poselstwa RP w Budapeszcie trafiły do Francji, 

gdzie 12 sierpnia 1940 r. powróciły do odradzającego się na obczyźnie regimen-

tu. Po rozformowaniu 1. pam w 1947 r. znak ten trafił do zbiorów muzealnych  

i obecnie przechowywany jest w Instytucie Polskim i Muzeum im. gen. Sikor-

skiego w Londynie.  

„Polskie Termopile” w swojej artystycznej wizji przedstawił Wojciech 

Kossak, zaś jego syn również znany batalista Jerzy Kossak ten epizod wojenny 

namalował m.in. w formie tryptyku z 1929 r. pod nazwą „Bitwa pod Dytiaty-

nem”, który wisiał w Sali Departamentu Artylerii MSWojsk. w Warszawie. Na-

tomiast obraz „Bój pod Dytiatynem 16 września 1920 r.” z 1931 r. przedstawia-

jący bój piechoty ozdobił salę balową Kasyna Oficerskiego 13 pp w Pułtusku,  

a wystawiony tegoż roku w Zachęcie otrzymał brązowy medal.  

W 1933 r. Związek Dytiatyniaków w Krakowie wydał w sepiowej repro-

dukcji wspomniany tryptyk tworzony przez trzy obrazy: „Atak jazdy bolszewic-

kiej na 4 baterię 1 pułku artylerii górskiej” – w centrum, zaś po bokach „Poranek 

16 września 1920 r.” i „Po bitwie”
8
. Obrazy dytiatyńskie ukazały się także  

w formie kartek pocztowych. 

Kilkanaście lat po pamiętnej bitwie pod Dytiatynem doszło do reorgani-

zacji artylerii. W związku z, jak określono, „likwidacją” 1. pag tradycję tego 

oddziału przekazano 1. pam, co ogłoszono 16 grudnia 1931 r. w Dodatku Taj-

nym nr 19 do Dziennika Rozkazów MSWojsk. nr 35. Dokument ten mówi także 

o przejęciu „historycznej nazwy baterja śmierci”, dotychczas przypisanej 4. ba-

terii 1. pag, przez 1. baterię 1. pam
9
. 

W kampanii 1939 r. regiment ten walczył w składzie 10. Brygady Kawa-

lerii Zmotoryzowanej [1 dywizjon 1 września 1939 r. przemianowany na 16. 

dywizjon artylerii motorowej (dalej: dam)] – oraz Warszawskiej Brygady Pan-

cerno-Motorowej (3 dywizjon pod nazwą 2 dam)
10

. 

W Wojsku Polskim (dalej: WP) odrodzonym we Francji artylerzyści mo-

torowi skupili się w Ośrodku Artylerii Motorowej, który już na Wyspach Brytyj-

skich rozkazem naczelnego wodza z 15 lipca 1940 r. został przemianowany na 

                                                 
6 1 Dywizja Pancerna w walce (praca zbiorowa), Brussels 1947, t. 35. 
7 K. Satora, Opowieści wrześniowych sztandarów, Warszawa 1990, s. 340–341. 
8 K. Olszański, Jerzy Kossak, Wrocław – Warszawa – Kraków 1992, s. 22 i 25. 
9 Instytut Tarnogórski i Muzeum (dalej: ITM), D. Bateria Śmierci (dalej: BŚ), MSWojsk. Dodatek 

Tajny nr 19 do Dziennika Rozkazów, Warszawa 16 XII 1931, poz. 89. 
10 K.L. Galster, Księga..., s. 420 i nast. 
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10 dam
11

. Ten z kolei podobnym dokumentem z 6 sierpnia 1940 r. został prze-

mianowany na 2 dywizjon artylerii lekkiej (dalej: dal)
12

, a od 19 listopada 1940 r. 

powrócono do miana: 16. dam
13

. Piątą nazwą nadaną na obczyźnie 15 listopada 

1941 r. był 10 pułk artylerii lekkiej (dalej: pal), a miano 16. dam przejął 1 dywi-

zjon wchodzący w skład tego regimentu
14

. Ostatnie przemianowanie i powrót do 

przedwojennej nazwy 1. pam nastąpiło rozkazem naczelnego wodza i ministra 

spraw wojskowych L.dz. 456/G.M./Tjn.42, co ogłoszono rozkazem dziennym  

z 14 sierpnia 1942 r.
15

. 

Pułk pod dowództwem płk. Józefa Krautwalda wszedł do działań i prze-

szedł szlak bojowy w ramach 1. DPanc. od Francji przez Belgię, Holandię do 

Niemiec w następującym składzie: 
 

 Dowództwo, 

 16 dam:  

 „bateria śmierci” jako 1 bateria, 

 2 bateria, 

 2 dywizjon: 

 3 bateria, 

 4 bateria, 

 3 dywizjon: 

 5 bateria, 

 6 bateria, 

 Czołówka Naprawcza, 

 Pluton łączności, 

 I Uzupełnienie pułku16. 
 

Przykład jednego z artykułów, który ukazał się w Diariuszu oficera re-

zerwy 1923 r., staraniem Wydawnictwa Obywatelskiego Komitetu Pomocy dla 

Zdemobilizowanych Oficerów, ukazujący heroizm artylerzystów bitwy pod 

Dytiatynem i budujący ich legendę. 
 

Proporczyki na nakrycie głowy i kołnierze 

Artylerzyści motorowi w formacjach odrodzonych na obczyźnie nakładali 

proporczyki na kołnierze, a przez pewien czas na furażerki. Później na kołnier-

zach wielu mundurów w 1. pam zauważyć można było dodatkowo mocowane 

metalowe oznaki nawiązujące do przedwojennej tradycji. 

Po upadku Francji i przetransportowaniu do Wielkiej Brytanii, żołnierze 

10. dam fasowali jako element umundurowania furażerki. Wkrótce też rozkazem 

dziennym nr 24 z 10 sierpnia 1940 r. nakazano zgodnie z opracowanym rysun-

                                                 
11 Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego (dalej: IPMS), R. 484, 10 DAM 

R.dz. nr 1 z 16 VII 1940. 
12 Tamże, R.dz. nr 49 z 10 IX 1940. 
13 Jednodniówka wydana z okazji święta 1 Pułku Artylerii Mot. (praca zbiorowa), Perth 1942, s. 10. 
14 IPMS, R. 419 (R. 141), 10 PAL R.dz.nr 1 z 15 XI 1941. 
15 Tamże, R. 442, 10 PAL R.dz. nr 96 z 14 VIII 1942. 
16 Tamże, R. 417, 1 PAM, R.dz. nr 56 z 6 VII 1944. 
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kowym wzorem naszywać na furażerki z lewej strony, pod odznaką stopni jako 

określono „proporzec” czyli proporczyk kroju kawaleryjskiego
17

. Początkowo 

ustalono, iż będzie to „zielony proporzec... z czerwoną wypustką (żyłką – dop. 

aut.) przez środek proporczyka”
18

, a więc w barwach odbiegających od później 

wprowadzonych. Było to nawiązanie do przedwojennej tradycji łapki zielonej  

z czerwoną wypustką przypisaną artylerii ciężkiej i najcięższej. Jak precyzował 

ten sam rozkaz dzienny nr 21 z 7 sierpnia 1940 r.: „mają być naszyte na kołnie-

rze bluzy i płaszcza angielskiego oraz na furażerce (na równej wysokości z od-

znakami stopni i w tyle)”
19

. 

Następnego miesiąca wydano zupełnie odmienne polecenie – 11 września 

należało zdjąć proporczyki z kurtek, płaszczy i furażerek. Naszycie nowych 

„odznak broni” miało być uregulowane oddzielnym zarządzeniem. Informowano 

o tym rozkazem dziennym nr 52 wydanym paradoksalnie dwa dni po wspo-

mnianej dacie. Wtedy też wszystkie pododdziały dywizjonu otrzymały „przepisy 

umundurowania”
20

. Działania te miały doprowadzić do ujednolicenia wyglądu 

polskich żołnierzy. 

Dla 16. dam problematykę barwy ustalił naczelny wódz i minister spraw 

wojskowych zarządzeniem ogłoszonym w Dzienniku Rozkazów nr 2 z 1941 r., 

co podano w dywizjonowym rozkazie dziennym nr 76 z 18 kwietnia 1941 r.
21

. 

Jako „nowe odznaki broni 16 damot.” zarządzono: 
 

 proporczyki kroju kawaleryjskiego czarno-zielone, przywdziane na kołnierze miały 

wysokość 2 cm, długość 5 cm, długość do wcięcia 2 cm,  

 otok rogatywek ciemnozielony, aksamitny u oficerów.  
 

W dokumencie tym zamieszczono także rysunki pokazujące sposób na-

szycia proporczyków na kołnierze, określając 1 cm jak odległość brzegu kołnie-

rza od podstawy proporczyka. W sprawie nałożenia proporczyków dywizjono-

wych należało porozumieć się z kwatermistrzem 16. dam, a termin ich naszycia 

ustalił dowódca 10. Brygady Kawalerii Pancernej na 1 maja 1941 r.
22

. 

Po przywróceniu przedwojennej nazwy 1. pam na kołnierze nadal nakła-

dano proporczyki kawaleryjskie czarno-zielone. Identyczne naszywano  

w 2. pam wchodzącym także w skład 1. DPanc. Zszywane były z sukna, zaś na 

kurtkach oficerskich typu servicedress często wykonywano je z aksamitu. 

Później w 1. pam na proporczyki nakładano dodatkowo oznakę specjalną 

w formie emblematu wyróżniającego polskie górskie formacje wojskowe. Było 

to nawiązanie do przedwojennej tradycji, kiedy to na podstawie rozkazu ministra 

spraw wojskowych z 21 czerwca 1919 r. formalnie wprowadzono emblemat 

podhalański. Wykonany z metalu dla szeregowych oraz haftowany srebrnymi 

                                                 
17 Tamże, R. 484, 10 DAM R.dz. nr 24 z 10 VIII 1940. 
18 Tamże, R.dz. nr 21 z 7 VIII 1940. 
19 Tamże. 
20 Tamże, R.dz. nr 52 z 13 IX 1940. 
21 Tamże, R. 419, 16 DAM R.dz. nr 76 z 18 IV 1941. 
22 Tamże. 
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nićmi dla oficerów nakładany był na patki kołnierzy kurtek, na kołnierze płasz-

czy i peleryn oraz przytwierdzano nimi pióra i puch do rogatywek i kapeluszy 

podhalańskich
23

.  

Oznaki noszone w 1. pam 1. DPanc. wzorowane na przedwojennym em-

blemacie 21. i 22. Dywizji Piechoty Górskiej składał się ze: 
 

 swastyki podhalańskiej będącej zapożyczeniem z folkloru góralskiego, zwanej „Nie-

spodzianym Krzyżykiem” mającym bronić od „złego”; 

 oraz gałązki jedliny.  
 

Wytłoczone były z kontrmatrycą z alpaki lub odlewane w cynku w warsz-

tatach pułkowych, o wymiarach około 22,6 mm x 23,4 mm, mocowane za po-

mocą dwóch odginanych blaszek. Oznaki te wprowadzono po wojnie, podczas 

pełnienia służby okupacyjnej w Niemczech i nie wszyscy żołnierze nakładali je 

na proporczyki swoich mundurów. Nadmienić należy, iż w pułku emblematy na 

kołnierze określano jako „odznaki” i tak to stojący na czele w ostatnim okresie 

ppłk Marian Borzysławski 12 czerwca 1949 r. na ręce dyrektora Instytutu Histo-

rycznego (później Polskiego i Muzeum) im. gen. Sikorskiego w Londynie prze-

kazał do zbiorów „2 odznaki (noszone na proporczykach pułku)”
24

. 

Omawiane oznaki były mniejsze od przedwojennych nakładanych  

w 1. pam na patki zielone z czarną wypustką. Warto też nadmienić, iż odznaki  

i barwy pułkowe, w tym kołnierzowe proporczyki i otoki rogatywki zachowali 

wszyscy żołnierze regimentu na odkomenderowaniu
25

. 

Natomiast rozkazem Dowództwa 1. DPanc. uregulowano problematykę 

noszenia barwy przez służby. Ustalono, iż żołnierze czołówek naprawczych 

LAD winni nakładać na kołnierze proporczyk oddziału, do którego należą ewi-

dencyjnie, a nie kompanii warsztatowych. W plutonie łączności pułku widniały 

proporczyki w jego barwach, zaś żołnierze plutonów łączności ewidencyjnie 

przynależni do szwadronu łączności, a przydzieleni służbowo do różnych od-

działów brygady przyszywali proporczyk jednostki macierzystej – szwadronu 

łączności, a więc czarno-granatowy
26

. 

Interesującą wzmiankę na temat nakładanych emblematów na polskie mun-

dury przeczytać można w rozkazie dziennym 1. pam nr 13 z 11 lutego 1944 r.  

W punkcie 4 przekazano krytyczne uwagi władz brytyjskich wskazujące na nisz-

czenie mundurów przez żołnierzy polskich przez mocowanie za pomocą kleju 

wszelkiego typu naszywek, patek, proporczyków, oznak stopni, itp. W związku  

z tym przypomniano, iż wymienione oznaki należy przyszywać nićmi
27

. 

Kierując się sławą „baterii śmierci” autorzy wielu publikacji dotyczących 

barwy polskiego żołnierza, które ukazały się w kraju i zagranicą, muzealnicy 

                                                 
23 B. Moś, Strzelcy Podhalańscy 1918–1939, Kraków 1989, s. 22 i n. 
24 IPMS, Archiwum Muzeum, b.s., kserokopia w posiadaniu autora. 
25 Tamże, R. 442, 10 PAL R.dz. nr 54 z 4 V 1942. 
26 Tamże, R.dz. nr 124 z 10 XI 1942. 
27 Tamże, R. 417, 1 PAM R.dz. nr 13 z 11 II 1944. 
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wojskowości, rekonstruktorzy mundurów i pojazdów Polskich Sił Zbrojnych 

(dalej: PSZ) na Zachodzie często podejmowali temat tej formacji. Żałować nale-

ży, iż wszystkie te próby pozbawione sięgania do źródeł cechują liczne błędy, 

czy wręcz konfabulacje pozostające w sprzeczności z dokumentami i ikonogra-

fią tematu. Niniejsze rozważania są skromnym uzupełnieniem tej luki istniejącej 

w szeroko rozumianej problematyce barwy polskiego żołnierza. 
 

Odznaka pamiątkowa „baterii śmierci” 

Jeszcze w 1944 r. po wejściu do działań bojowych na froncie zachodnim, 

w gronie żołnierzy „baterii śmierci” postanowiono wprowadzić na mundury 

indywidualny pamiątkowy emblemat przysługujący tylko żołnierzom – spadko-

biercom tradycji bitwy pod Dytiatynem.  

Wejście do działań bojowych na kontynencie europejskim i możliwość 

brania do niewoli żołnierzy niemieckich noszących na swoich mundurach meta-

lowe emblematy z trupią główką spowodowało sposobność ich pozyskania. 

Pierwsze nieformalne odznaki zaczęto nosić w czasie działań w Holandii  

w II poł. 1944 r.
28

. Początkowo na prawe rękawy około 8 cm pod oznaką rozpo-

znawczą „Poland” mocowano zdobyczne niemieckie metalowe trupie główki. 

Nakładane były bezpośrednio na rękawy, bez jakichkolwiek podkładek
29

. 

W armii niemieckiej wspomniane emblematy z trupią główką i dwoma 

skrzyżowanymi piszczelami pod nią, wytłaczane z kontrmatrycą w białym metalu 

oksydowanym matowo, o wymiarach 31 mm x 27 mm widniały, m.in. na co 

zwrócił uwagę Jan Karol Domański, w 17 Brunszwickim Pułku Huzarów,  

a w latach II wojny światowej w dowództwie pułku, kwaterach głównych I i II 

batalionu oraz 1.,4.,13. i 14. komp. 17. pp, a także 4. szwadronie 13. pułku jazdy
30

. 

W 1945 r., już na terenie Niemiec, jak wspominał dowódca „baterii 

śmierci” por. Stanisław Taras, opracował projekt odznaki pamiątkowej w wersji 

oficerskiej oraz przewidzianej dla podoficerów i szeregowych. Wkrótce w lipcu 

udał się do Hangen, gdzie wyhaftowanie emblematów zlecił niemieckim zakon-

nicom z miejscowego klasztoru
31

. Natomiast zdaniem Jana Karola Domańskiego 

drugą wersję odznaki w formie naszywki wykonano w marcu 1945 r.
32

. 

Naszywka w kształcie trójkąta równobocznego o zaokrąglonych rogach 

wykonana została z czarnego sukna, o wymiarach wysokość około 56 mm, pod-

stawa około 62 mm. Pośrodku umieszczono trupią główkę, a pod nią skrzyżo-

wane piszczele. Element ten był wyhaftowany srebrnym matowym bajorkiem. 

Znane są wersje, w których użyto go w trzech odcieniach. W innych odmianach 

                                                 
28 ITM, D.BŚ, List S.W.B. Tarasa z 21 I 1998. 
29 Tamże, List S.W.B. Tarasa z 21 I 1998, 8 III 1998. 
30 J.K. Domański, Oznaki rozpoznawcze Polskich Sił Zbrojnych poza granicami kraju w drugiej 

wojnie światowej, II. Oznaki rozpoznawcze dowództw i wielkich jednostek, „Broń i Barwa” 1974 

–1975, nr 21–22, s. 19–20. 
31 Hangen – Weisheim, gmina w pow. Alzey – Worms w kraju związkowym Nadrenia – Palatynat. 
32 J.K. Domański, Oznaki..., s. 19. 
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zęby oraz końce kości są wyszyte z jasnozłotego bajorka. Czasami również 

przewiązanie piszczeli robiono w kolorze złotym. 

W odległości 3 mm od krawędzi w wersji oficerskiej wykonano obwódkę 

ze złotego bajorka, względnie takiegoż kordonka lub złotego podwójnego sznur-

ka. Wersja dla podoficerów i szeregowych różni się od wariantu oficerskiego 

obwódką w kolorze srebrnym. Spotyka się także wersje haftowane w całości  

w tymże kolorze
33

. Odznaki te nakładano na prawy rękaw kurtek i płaszczy, 

około 2 cm pod naszywką „Poland”. 

W 1945 r. ułożony został „Statut Odznaki pamiątkowej Baterii Śmierci”. 

Dokument ten regulujący wszystkie kwestie związane z tą naszywką wyszedł 

spod ręki płk. dypl. Stanisława Rola Arciszewskiego, dowódcy 1. pam od 21 

września 1935 r. do 25 maja 1937 r. Paragraf III tego dokumentu omawia wa-

runki, które winni spełniać żołnierze, aby otrzymać odznakę
34

. Warto poznać ten 

fragment tekstu: 
 

III. Prawo do otrzymania i noszenia Odznaki pamiątkowej Baterii Śmierci przy-

sługuje:  

a) każdorazowemu mianowanemu dowódcy Baterii Śmierci w dniu objęcia do-

wództwa Baterii,  

b) żołnierzom Baterii Śmierci po 1 roku nienagannej służby w czasie pokoju lub  

6 miesiącach nienagannej służby w czasie wojny, 

c) poległym lub zmarłym z ran otrzymanych na polu chwały,  

d) żołnierzom odznaczonym Virtuti Militari lub Krzyżem Walecznych w działa-

niach Baterii bez względu na okres służby, 

e) żołnierzom rannym w czasie wojny w działaniach Baterii bez względu na okres 

służby35. 
 

Warto zauważyć, iż naszywka ta była traktowana jak w innych formacjach 

metalowe odznaki pamiątkowe (najczęściej noszone na środku górnej, lewej kie-

szeni kurtki), a wyróżnieni w ten sposób mogli ją nakładać na swoje mundury, 

także po opuszczeniu szeregów „baterii śmierci”. Naszywka naramienna tak trak-

towana była jedynym przypadkiem w WP na obczyźnie. Tłumaczy to fakt, iż wie-

lu żołnierzy tego oddziału mimo służby poza nim uzyskując prawo do tej odznaki 

naszywali ją na swoje uniformy.  
 

Odznaka pamiątkowa 1. pam  

W PSZ na Zachodzie utrzymany został przedwojenny wzór Odznaki pamiąt-

kowej 1. pam ze Stryja. Prace nad jej projektem rozpoczęto jeszcze w 1931 r., kiedy 

to nastąpiło przeorganizowanie i przejęcie tradycji 1. pag, którego odznaka ustano-

wiona i zatwierdzona w 1929 r. ostatni raz została nadana dwa lata później
36

. 

                                                 
33 ITM, D. BŚ, Statut Odznaki pamiątkowej Baterii Śmierci. 
34 Tamże, List S.W.B. Tarasa z 21 I 1998 i 23 IV 1998. 
35 Tamże, Statut Odznaki pamiątkowej Baterii Śmierci uważany był za zaginiony (List S.W.B. 

Tarasa z 21 I 1998) i po poszukiwaniach został odnaleziony przez S.W.B. Tarasa i przesłany auto-

rowi wraz z listem 23 IV 1998. 
36 H. Wielecki, R. Sieradzki, Wojsko Polskie 1921–1939. Organizacja i odznaki artylerii, Prusz-

ków 1994, s. 102–103. 
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Znak 1. pam wraz z regulaminem formalnie zatwierdził minister spraw 

wojskowych, co ogłoszono w Dzienniku Rozkazów MSWojsk. nr 2, pozycja 21 

z 18 lutego 1933 r. Odznakę tworzą trzy elementy: 
 

 prawoskrętna swastyka, nawiązująca do znaku 1 pułku artylerii górskiej,  

 skrzyżowane dwie lufy armatnie pomiędzy ramionami swastyki, symbolizujące artylerię,  

 centralnie mieszczono koło zębate w środku, którego na czterech polach znajdują się 

inicjały pułku: „1”(górne pole), „P” (lewe), „A” (prawe), „M” (dolne). W wersji ofi-

cerskiej ramiona swastyki pokryto białą emalią ze złotymi krawędziami, zaś pola po-

środku koła zębatego emalią czarną (pola pod „P”, „A”) i zieloną (pola pod „1”, „M”). 
 

Pierwszy raz źródłowo tematyka nałożenia Odznaki 1. pam na obczyźnie 

podjęta została w rozkazie dziennym 16. dam nr 97 z 6 czerwca 1941 r.
37

. Do-

wódca tej formacji ppłk dypl. Stanisław Nowicki w punkcie 4a wspomnianego 

rozkazu podał:  
 

zezwalam wszystkim żołnierzom 1 Pułku Artylerii Motorowej z Polski na nałoże-

nie odznaki pamiątkowej tego pułku. Celem ujęcia w ewidencję, wydanie za-

świadczeń i ogłoszenia w rozkazach dziennych dowódcy pododdziałów przedsta-

wią do 10 VI (1941 r. – dop. aut.) wykazy imienne żołnierzy uprawnionych do 

noszenia odznaki38.  
 

Natomiast drugi podpunkt (b) omawiał zasady „nadania prawa na nosze-

nia odznaki 1 PAM” żołnierzom oddziału utworzonego na obczyźnie, spełniają-

cym regulaminowe wymogi. Jak określono, należało być w szeregach dywizjonu 

ponad sześć miesięcy licząc przydzielenie do dyonu w Lapalud, Coetquidan,  

w Wielkiej Brytanii oraz zasługującym na to odznaczenie
39

. Wnioski o przyzna-

nie tego wyróżnienia należało składać w dowództwie do 10 czerwca 1941 r. 

Wkrótce w Rozkazie dziennym dywizjonu nr 104 wydanym w Glamis 23 

czerwca 1941 roku ogłoszono listę „oficerów, podoficerów, podchorążych  

i szeregowych posiadających prawo noszenia Odznaki Pamiątkowej 1. Pułku 

Artylerii Motorowej”
40

, a więc byli to przedwojenni żołnierze, o których wspo-

minał punkt 4a cytowanego rozkazu. Podano listę ewidencyjną oficerów od nu-

meru 1 do 31, a następnie pozostałych żołnierzy z poszczególnych pododdzia-

łów przyznając im numery od 101 do 273: 
 

 1 bateria (od nr 101 do 140),  

 2 bateria (od nr 141 do 168),  

 3 bateria (od nr 169 do 199),  

 4 bateria (od nr 200 do 223),  

 kompania zaopatrzenia (224–273). 
 

Następnie ogłoszono nadanie, w myśl podpunktu 4b „Odznak pamiątko-

wych 1. Pułku Artylerii Motorowej” żołnierzom, którzy nabyli prawo do tego 

                                                 
37 IPMS, R. 419, 16 DAM R.dz. nr 97 z 6 VI 1941. 
38 Tamże. 
39 Tamże. 
40 Tamże, R.dz. nr 104 z 23 VI 1941. 
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odznaczenia już na obczyźnie. Przywilej ten uzyskali oficerowie, którym nadano 

odznaki o liczbie ewidencyjnej od 32 do 51 oraz podoficerowie i szeregowi  

z następujących pododdziałów 16. dam: 
 

 1 bateria (od nr 274 do 324), 

 2 bateria (od nr 325 do 392), 

 3 bateria (od nr 393 do 454), 

 4 bateria (od nr 455 do 515), 

 kompania zaopatrzenia (516–603)41. 
 

Wtedy też zamówiono pierwszy raz wykonane na obczyźnie Odznaki pa-

miątkowe 1. pam. Producentem był Władysław Buszek, przedwojenny grawer 

lwowski, wówczas przebywający w Londynie. Jak poinformowano, można było 

je kupić u adiutanta oddziału w cenie 2 sh. 6 d
42

. 

Wkrótce listę tę uzupełniono, co podano w rozkazie dziennym nr 107 z 30 

czerwca 1941 r. o numer 52 dotyczący ppor. Zygmunta Haupta oraz nr 604 plut. 

pchor. Władysława Wojtczaka z 1. baterii. Równocześnie sprostowano nadanie 

pod numerem 128 Mieczysławowi Maśnicy, a nie jak mylnie ogłoszono Wie-

czysławowi Masłowskiemu
43

.  

Zainteresowanie zakupieniem odznak musiało być poniżej oczekiwań, 

skoro w rozkazie dziennym nr 105 z 25 czerwca oraz nr 138 z 15 września 1941 r. 

przypomniano o ich cenie 2 sh. i 6 d. W tym drugim dokumencie zalecono, aby 

zgłaszać u adiutanta oddziału zaopatrzenia do 20 września
44

. 

Odznaki pułkowe wręczano do końca 1946 r., a ostatnią listę nagrodzonych 

żołnierzy ogłoszono w rozkazie dziennym 1. pam nr 99 z 3 grudnia tegoż roku. 

W latach 1941–1946, kiedy to nadawano Odznaki pamiątkowe 1. pam 

konsekwentnie prowadzono ewidencję, a każde przyznanie tego znaku ogłasza-

no w rozkazach dziennych. Dzięki temu można odtworzyć statystyki związane  

z tą Odznaką pułkową:  
 

rozkazy dzienne 16. dam: 

nr 104 z 23 czerwca 1941 r.:  

nadanie przedwojennym żołnierzom pułku w myśl podpunktu 4a tegoż rozkazu:   

 oficerskie numery od 1 do 31,  

 podoficerów i szeregowych ewidencja od 101 do 273,  

nadanie zgodne z podpunktem 4b żołnierzom, którzy nabyli prawa na obczyźnie: 

 oficerskie numery od 32 do 51,  

 podoficerskie i szeregowych ewidencja od 274 do 603; 

nr 107 z 30 czerwca 1941 r.: 

 oficerska nr 52, 

 sprostowanie nadania „szeregowym” pod numerem 128; 

rozkazy dzienne 10 pal: 

nr 9 z 3 grudnia 1941 r.: 

                                                 
41 Tamże. 
42 Tamże, R.dz. nr 97 z 6 VI 1941. 
43 Tamże, R.dz. nr 107 z 30 VI 1941. 
44 Tamże, R.dz. nr 105 z 25 VI 1941 i R.dz. nr 138 z 15 IX 1941. 
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 podoficerskie i szeregowych od numeru 605 do 641 (uwaga – brak w ewidencji numeru 

604);  

nr 8 z 19 stycznia 1942 r. – oficerskie numery 53–55; 

nr 22 z 20 lutego 1942 r. – oficerska o numerze 56;  

nr 34 z 18 marca 1942 r. – oficerskie o numerach 57 i 58;  

nr 65 z 1 czerwca 1942 r. – oficerska o numerze 59;  

rozkazy dzienne 1. pam: 

nr 109 z 19 września 1942 r.:   

– honorowe – pięciu oficerom; 

– oficerskie o numerach 60 i 61;  

– podoficerów i szeregowych od 642 do 650;  

nr 73 z 22 września 1943 r.:    

– oficerskie od numeru 62 do 86;  

– podoficerów i szeregowych od 651 do 909 (uwaga – brak numerów od 890 do 899); 

– potwierdzono dwa prawa do noszenia odznaki bez podania numeru ewidencyjnego; 

nr 50 z 9 czerwca 1944 r.:    

– honorowa – kapitanowi brytyjskiemu; 

nr 72 z 16 września 1945 r.:    

– honorowa – czterem polskim oficerom; 

nr 97 z 4 grudnia 1945 r.:    

– oficerskie od numerach ewidencyjnych 86, 87, 88 (uwaga – omyłkowo powtórnie nada-

no numer 86);  

– podoficerom i szeregowym od numeru 910 do 1072;  

nr 76 z 15 września 1946 r.:   

– honorowa – pięciu oficerom 1. DPanc.; 

nr 77 z 16 września 1946 r.:   

– oficerskie o ewidencji o numerach od 88 do 98 (uwaga – omyłkowo powtórnie nadano 

numer 88);  

– podoficerskie i szeregowych od 1073 do 1215;  

nr 99 z 3 grudnia 1946 r.:      

– oficerska numer 98 (uwaga – omyłkowo powtórnie nadano ten numer);  

– w grupie podoficerskich i szeregowych numer 1216.  
  

Na obczyźnie w pierwszym okresie wręczono Odznaki pamiątkowe  

1. pam wykonane przez wspomnianego już grawera Władysława Buszka. Pro-

dukował dwie jej odmiany: tzw. „srebrną” dla podoficerów i szeregowych oraz 

emaliowaną w wersji oficerskiej. Po zakończeniu wojny, podczas okupacji Nie-

miec w 1945 r. Odznaki pułkowe zamówiono w firmie Steinhauer w Lüdensche-

id, gdzie wyprodukowano również dwa warianty: oficerską oraz dla pozostałych 

żołnierzy pułku, która miała tym razem nałożoną emalię czarną i zieloną w po-

lach pośrodku zębatki. Sami żołnierze, przede wszystkim w warsztatach remon-

towo-naprawczych odlewali to odznaczenie z szarego metalu. W zbiorach mu-

zealnych i prywatnych pozostała kilka odmian, zależnie od wykonanej formy. 

Nadmienić należy, iż odznakę w wersji oficerskiej mogli otrzymać także 

podoficerowie i szeregowi po przesłużeniu w pułku dziesięciu lat, co przewidywał 

punkt III 2 statutu oraz osoby spoza pułku jako Honorową odznakę pamiątkową
45

.  

Odznaka pamiątkowa 1. pam przyznawana była na obczyźnie w latach 

1941–1945 bez formalnego zalegalizowania statutu regulującego m.in. zasady 

                                                 
45 ITM, D.BŚ, 1 PAM, Projekt Statutu Odznaki Pamiątkowej Pułku. 
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jej nadawania. W tym czasie obowiązywały kryteria, które dowódca oddziału 

ppłk dypl. Stanisław Nowicki ogłosił w rozkazie dziennym 16. dam nr 97  

z 6 czerwca 1941 r.
46

. Odznakę pamiątkową 1. pam mogli nałożyć wszyscy żoł-

nierze tej formacji „z Polski”, a więc noszący jej barwy przed 1939 r. oraz słu-

żący w oddziale odrodzonym na obczyźnie przez ponad sześć miesięcy we Fran-

cji i Wielkiej Brytanii, z zastrzeżeniem nienagannej służby – „zasługującym na 

to odznaczenie”
47

. Tematykę projektu statutu omawiano podczas 24 zebrania 

oficerskiego, które odbyło się przy udziale 43 osób w Gosford 4 listopada 1943 r. 

Postanowiono wtedy odłożyć „sprawę ostatecznego załatwienia” do czasu ”od-

szukania odpowiedniego dziennika rozkazów lub innego wzoru statutu”
48

. Pod-

czas wspomnianego spotkania omawiano także problematykę pozbawiania od-

znak pułkowych żołnierzy karanych sądownie. 

Dokument ten na obczyźnie opracowany został dopiero w 1946 r. Wtedy 

to 7 września adiutant pułku, kpt. Wacław Piotrowski, z rozkazu dowódcy od-

działu przesłał „Projekt Statutu Odznaki Pamiątkowej Pułku” do wiadomości 

wszystkich oficerów z prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwag do dowództwa  

w terminie do godz. 12
00

, 11 września 1946 r. Adresatami było pięciu dowód-

ców: 16. dam, 2. i 3. dywizjonu, baterii sztabowej, baterii zapasowej. Treść tego 

dokumentu wyjaśnia wszystkie szczegóły nadawania tego znaku.  

Przez kilka lat wręczano jedynie odznaki, a dane osób w ten sposób wy-

różnionych wpisywano do prowadzonej „Ewidencji Odznak Pułkowych” oraz 

ogłaszano w rozkazach dziennych jednostki. Dopiero po wojnie w 1946 r., już 

po uchwaleniu Statutu odznaki pamiątkowej 1. pam wydrukowano jednokartko-

wą legitymację o wymiarach 71 mm na 105 mm. Na pierwszej stronie opatrzo-

nej podpisem dowódcy pułku oraz okrągłą pieczęcią 1. pam wydrukowano 

barwny proporczyk czarno-zielony z nałożonym rysunkiem odznaki. Natomiast 

na odwrocie umieszczono fragment I oraz cały II paragraf Statutu. 

Legitymacje wystawiono jeden raz – 15 listopada 1946 r., a autografem 

opatrywał je dowódca pułku ppłk Marian Borzysławski. W „Ewidencji Odznak 

Pułkowych” dopisano w rubrykach poszczególnych żołnierzy wspomnianą datę 

sygnowania dokumentu oraz jej numer, który odpowiadał liczbie ewidencyjnej 

odznaki ogłaszanej w rozkazach dziennych
49

. 
 

Emblematy, insygnia itp. dotyczące „baterii śmierci” 

Na mundurze żołnierzy „baterii śmierci” nałożyło się wiele elementów 

odnoszących się do polskiej proweniencji wojska (orzeł na nakryciach głowy 

oraz oznaka rozpoznawcza „Poland” noszona na obu rękawach), 1. DPanc. (od-

                                                 
46 IMPS, R. 419, 16 DAM R.dz. nr 97 z 6 VI 1941. 
47 ITM, D.BŚ, 1 PAM, Projekt Statutu Odznaki Pamiątkowej Pułku. 
48 IPMS, sygn. A.V.3.1, Książka Zebrań Oficerskich, zebranie nr 24 z 4 XI 1943. 
49 Tematyka Odznaki pamiątkowej 1. pam została szczegółowo opracowana przez autora w pracy: 

Barwa 1. Pułku Artylerii Motorowej w latach II wojny światowej. Zarys monograficzny (maszyno-

pis złożony do druku). 
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znaka w formie czarnego lewego naramiennika i oznaka rozpoznawcza tej for-

macji – jako naszywka naramienna na lewy rękaw), wskazujące na tradycję arty-

lerii motorowej, a po wielu przemianowaniach od 1942 r. na 1 pam (proporczyki 

na kołnierze, emblemat podhalański na nie, numer porządkowy pułku „1” na oba 

naramienniki, czarny sznur do gwizdka na lewym ramieniu, Odznaka pamiątko-

wa na lewej, górnej kieszeni kurtki), aż wreszcie do historycznego rodowodu  

i wyróżniającego miana „baterii śmierci” (Odznaka pamiątkowa w formie na-

szywki na prawy rękaw kurtek). 
 

Numer porządkowy pułku „1” na naramienniki 1. pam  

Naczelny wódz i minister obrony narodowej rozkazem l.dz. 28/44 przy-

znał żołnierzom 1. pam cyfrę „1” na naramienniki płaszczy sukiennych, bluz 

sukiennych typu battle dress, o czym poinformowano pułkowym rozkazem 

dziennym nr 31 z 31 marca 1944 r. (w punkcie 4)
50

. Dokument ten precyzował 

także miejsce nałożenia numeru pułkowego – winien być zamocowany  

w odległości 1 cm od wszycia naramiennika. Na oznace stopni bombardiera, 

kaprala i plutonowego środek cyfry miał przykrywać środek dystynkcji. Zobo-

wiązano poszczególne pododdziały, aby dla podoficerów i szeregowych pobrać 

numery pułkowe w ilości po sześć sztuk dla żołnierza w godzinach przedpołu-

dniowych 1 kwietnia 1944 r. Natomiast oficerów zobowiązano do nabycia meta-

lowych „1” w magazynie mundurowym pułku przed południem 3 kwietnia. Ce-

na jednego numeru pułkowego wynosiła 2 d. Wspomniany rozkaz pułkowy 

określił także rygor: „noszenie numeru obowiązuje od 4 IV 1944 r.”
51

. 

Krótko przed wejściem pułku do działań bojowych, 27 czerwca 1944 r. wy-

dano polecenie skierowane do podoficerów i szeregowych, aby do 29 czerwca 

zdać trzeci komplet oznak rozpoznawczych „Poland” oraz numerów „1” przezna-

czonych na naramienniki. Po odebraniu żołnierzom miały być zmagazynowane  

w dywizjonach oraz baterii sztabowej
52

. Zarządzenie to wynikało z planowanego 

wyjścia pułku na front, co pociągało za sobą ponoszenie strat. Zmagazynowane 

oznaki przewidziane były dla nowo przybyłych żołnierzy jako uzupełnienie. 

Myśląc o PSZ na Zachodzie warto zauważyć, iż „1” mocowano na nara-

mienniki także w 1. ppanc. 1. DPanc.  

Najczęściej nakładano „1” fasowane, wybite z blaszki o grubości 1,3 mm, 

o wysokości 20,8 (20,9) mm i szerokości 11,1 (11,2) mm mocowane na dwie 

„omegi” z zawleczką z drutu mosiężnego. Zdarzało się, iż na naramiennikach 

widniały numery pozyskane indywidualnie, wykonane z różnych metali.  

Nadmienić należy, iż „1” nakładano także na kurtki oficerskie typu service-

dress, o czym nie wspominał przytoczony już rozkaz dzienny z 31 marca 1944 r. 

Sporadycznie, niektórzy oficerowie zlecali uszycie swoich kurtek oficerskich  

z haftowanymi na naramiennikach dystynkcjami i numerem pułkowym. Należy 

                                                 
50 IPMS, R. 442, 1 PAM R.dz. nr 31 pkt 4 z 31 III 1944. 
51 Tamże. 
52 Tamże, R. 417, 1 PAM R.dz. nr 54 pkt 5 z 27 VI 1944. 



Marek Wroński 570 

dodać, iż na umundurowaniu drelichowym nie noszono czarnego naramiennika 

oraz numeru pułku
53

. 
 

Czarny sznur w 1. pam 

Wkrótce po przemianowaniu 10. pal na 1. pam, dowódca oddziału płk Jó-

zef Krautwald wydał zarządzenie zobowiązujące do noszenia czarnego sznura 

do gwizdka począwszy od 4 września 1942 r. Zakładany miał być na lewym 

ramieniu przez żołnierzy pułku począwszy od stopnia kaprala w górę. Decyzję tę 

musiały poprzedzać wcześniejsze rozważania na ten temat i zapewnienie mate-

riałowe tego elementu mundurowego, skoro od ogłoszenia zarządzenia – punkt  

5 rozkazu dziennego nr 102 z 1 września 1942 r. – do wyznaczonego terminu 

nałożenia czarnego sznura mijały zaledwie trzy dni
54

. Kolor tego elementu na-

wiązywał do barwy proporczyka pułkowego oraz wskazywał na pancerny cha-

rakter dywizji, w ramach której funkcjonował. 

Ponieważ powyższy rozkaz nie precyzował jego wyglądu, żołnierze nosili 

sznury różniące się wykonaniem, m.in. typowe brytyjskie plecione lub wykona-

ne z gładkiego sznurka. 
 

Czarny naramiennik 1. DPanc. 

W „baterii śmierci”, tak jak w całym 1. pam wchodzącym w skład  

1. DPanc. noszono odznakę specjalną w formie czarnego, lewego naramiennika 

kurtek i płaszczy sukiennych. Początkowo przywilej ten przysługiwał wyłącznie 

10. Brygadzie Kawalerii Pancernej (zalegalizowany Dziennikiem Rozkazów 

Naczelnego Wodza i MSWojsk. nr 2 z 31 marca 1941 r.), zaś później nakładali 

go wszyscy żołnierze „maczkowskiej” dywizji. W pułku poinformowano o tym 

rozkazem dziennym nr 3 z 15 stycznia 1945 r. Tam to w punkcie 13 ogłoszono, 

iż prawo noszenia czarnego naramiennika 1. DPanc. – zatwierdzonego rozkazem 

ministra obrony narodowej L.dz. 1915/W.Og./44 z 29 grudnia 1944 r. – „rozcią-

gnięto” na wszystkie oddziały dywizji”. Było to uhonorowanie niepokonanej  

w 1939 r. „Czarnej brygady”, tak nazywanej przez Niemców od noszonych  

w niej czarnych skórzanych kurtek
55

. 
 

Oznaka rozpoznawcza 1. DPanc. 

Pierwszą wzmiankę na temat naszywki rozpoznawczej 1. DPanc. w zapi-

skach źródłowych dotyczących omawianego oddziału odnaleźć można w rozka-

zie dziennym 10. pal nr 50 wydanym w Gosford House 24 kwietnia 1942 r. Po-

informowano w nim, iż dowódca 1. DPanc. zamierza wprowadzić dla wszyst-

kich podległych mu oddziałów „jednolitą odznakę noszoną na lewym względnie 

prawym rękawie”
56

. Równocześnie żołnierzy uzdolnionych plastycznie zachę-

                                                 
53 Tamże, R.dz. 32 z 4 IV 1944. 
54 Tamże, R. 442, 1 PAM R.dz. nr 102 pkt 5 z 1 IX 1942. 
55 Tamże, R. 416, 1 PAM R.dz. nr 3 z 15 I 1945. 
56 Tamże, R. 442, 10 PAL R.dz. nr 50 z 24 IV 1942. 
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cono do udziału w konkursie na projekt godła, który należało złożyć do dowódz-

twie pułku do 10 maja 1942 r., a przyszłym autorom podpowiadano:  
 

Odznaka ta może być w formie sukiennej naszywki, z haftem lub bez, przedsta-

wiająca godło, przedmiot, zwierzę lub coś podobnego (np. 16 Bryg. Czołg. posia-

da smoka na rękawie, 10 O.R. herb Lanarku). Byłoby wskazanym przy projekto-

waniu odznaki uwzględnić tradycje barwy broni oddziałów wchodzących w skład 

1. Dyw.Panc. Odznaka byłaby też jednym z czynników zespalających wszystkich 

żołnierzy dywizji57. 
 

Po upływie zaledwie pięciu miesięcy oznaki rozpoznawcze 1. DPanc. zo-

stały wykonane i w pułku należało je naszyć do 28 października 1942 r. Poin-

struowano też, iż „wydane pododdziałom znaczki 1 DP” należało nałożyć na 

lewy rękaw pod oznaką „Poland”. U oficerów miały widnieć na mundurze wyj-

ściowym i battledressie, zaś u podoficerów i szeregowych na wyjściowym bat-

tledressie
58

.  

Pomimo, iż godło 1. DPanc. zatwierdzone zostało jako oznaka rozpo-

znawcza Dziennikiem Rozkazów Naczelnego Wodza i MSWojsk. nr 4, pozycja 

29 z 11 sierpnia 1942 r. dochodziło do nieporozumień w jej nakładaniu.  

W 1. pam w rozkazie dziennym nr 129 z 27 grudnia 1942 r. wyjaśniono, iż „nie 

ma charakteru odznaki pamiątkowej”, a żołnierze przeniesieni lub odkomende-

rowani do sztabów lub komend poza dywizję winni ją odpruć
59

. 

Naszywka ta o wymiarach około 50 mm x 90 mm przedstawiała na pro-

stokącie koloru khaki czarne skrzydło husarskie z takąż przyłbicą na okrągłej 

pomarańczowej tarczy z czarną obwódką. Niektóre detale haftowano – białą 

względnie srebrną nitką, lub przy użyciu srebrnego bajorka. Oznaka nakładana 

winna być na lewym rękawie kurtek i płaszczy 2 cm poniżej naszywki „Poland”. 

Ten oryginalny pod względem projektowym emblemat – dzieło rtm. Stanisława 

Glassera wykonywany był w licznych odmianach. 
 

Inne noszone odznaki  

Oprócz Odznaki pamiątkowej 1. pam na mundurach żołnierzy tej formacji 

można było zauważyć wiele innych tego typu wyróżnień wynikających ze służ-

by w ramach PSZ na Zachodzie. Wspominają o tym kilkukrotne zapisy z rozka-

zów dziennych, gdzie też czasami ogłaszano listę nagrodzonych żołnierzy. Do-

kumenty wymieniają prawo do ubiegania się o nadanie Znaku pancernego  

i Znaku wojsk łączności, noszonych nad lewą, górną kieszenią kurtki oraz mo-

cowanych na jej górnej lewej kieszeni Odznaki Szkoły Podchorążych Artylerii  

z Coetquidan, a później podobnej uczelni działającej w Szkocji. 

Na wielu mundurach widoczne były odznaki związane z ich wcześniejszą 

służbą i przykładowo ostatni dowódca „baterii śmierci” por. Stanisław Taras 

nosił Odznakę Szkoły Podchorążych Artylerii z Tournia. Dla przedwojennych 

                                                 
57 Tamże. 
58 Tamże, 1 PAM R.dz. nr 119 z 23 X 1942. 
59 Tamże, R.dz. nr 129 z 27 XII 1942. 
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absolwentów na obczyźnie odznaczenie to wyprodukowała niemiecka firma 

Steinhauer z Lüdenscheid. 
 

Znak pancerny 

Pierwszą wzmiankę na ten temat odszukać można w rozkazie dziennym nr 

85, punkt 4 wydanym w Gosford House 17 lipca 1942 r. jeszcze przed przemia-

nowaniem, w 10. pal
60

. Stojący na czele tej formacji ppłk Józef Krautwald zo-

bowiązał wszystkich dowódców pododdziałów do sporządzenia i przedstawienia 

do 20 lipca wykazów kandydatów, którzy spełniali regulaminowe kryteria  

i przysługiwał im Znak pancerny. Odpis regulaminu tego wyróżnienia był do 

wglądu w dowództwach dywizjonów oraz oddziale sztabowym pułku. Podpis 

dowódcy pododdziału na liście był równoznaczny z autoryzacją kryteriów speł-

nianych przez poszczególnych żołnierzy
61

.  

W WP odrodzonym na obczyźnie utrzymany został przedwojenny wzór za-

twierdzony Dziennikiem Rozkazów MSWojsk. nr 20, pozycja 255 z 1932 r. Obo-

wiązywał także Regulamin znaku pancernego, który m.in. podawał „par. II. Znak 

wykonany w srebrze oksydowany, przedstawia uskrzydloną rękę z mieczem 

umieszczoną na kole zębatym. par. III „Znak Pancerny” ma być noszony na mun-

durze, na środku lewej piersi, jeden centymetr nad linią pierwszego guzika. par. 

VI. „Znak Pancerny” nadaje minister spraw wojskowych na wniosek dowódcy 

broni pancernych. par. VII. Utrata „Znaku” następuje na podstawie dyskwalifika-

cji przez Oficerski Sąd Honorowy, względnie wskutek zasądzenia przez sąd woj-

skowy lub cywilny za czyny hańbiące”
62

. 
 

Znak wojsk łączności 

W ramach 1. DPanc. o nadawaniu Znaku wojsk łączności decydował do-

wódca 1. batalionu łączności. Stojący na czele tej formacji od 19 maja 1945 r. 

ppłk dypl. Zygmunt Chamski batalionowym rozkazem dziennym nr 9 z 23 

sierpnia 1946 r. nadał to odznaczenie żołnierzom 1. pam: dwudziestu siedmiu  

z plutonu łączności oraz trzem „którzy podczas działań wojennych cały swój 

wysiłek i pracę włożyli w sprawność i ciągłość działań łączności”
63

. Listę trzy-

dziestu artylerzystów wyróżnionych w ten sposób ogłoszono w rozkazie dzien-

nym 1. pam nr 73 z 3 września 1946 r. W świetle zachowanych dokumentów 

było to jedyne nadanie Znaku wojsk łączności dla noszących barwy tego regi-

mentu
64

. Na obczyźnie nadawano go w oparciu o regulamin zatwierdzony 

Dziennikiem Rozkazów MSWojsk. nr 7 pozycja 87 z 1937 r. Dokument ten 

m.in. określał: 
  

                                                 
60 Tamże, 10 PAL R.dz. nr 85 z 17 VII 1942. 
61 Tamże. 
62 Treść z legitymacji Znaku Pancernego. 
63 IPMS, R. 488, 1 PAM R.dz. nr 73 z 3 IX 1946. 
64 Tamże. 
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Znak Wojsk Łączności został ustalony jako odznaka wyróżnienia służbowego 

żołnierzy, którzy położyli zasługi w dziedzinie łączności sił zbrojnych.  

Znak W.Ł. nadaje Minister Spr. Wojsk. na wniosek D-cy Wojsk Łączności. 

Znak W.Ł. został ma być noszony na kurtce na środku lewej piersi w ten sposób, 

by środek znaku (śruba) znajdował się na osi guzika lewej górnej kieszeni, 10 cm. 

powyżej guzika.  

Utrata znaku następuje na podstawie dyskwalifikacji przez Ofic. Sąd Honor. 

względnie zasądzenia przez Sąd Wojsk. lub cywilny za czyny hańbiące65. 
 

„Odznaka Szkoły Podchorążych Artylerii z Francji” czyli „Odznaka  

Pamiątkowa Szkoły Podchorążych Artylerii w Coetquidan”  

Pierwszą wzmiankę o tym wyróżnieniu odnaleźć można w rozkazie 

dziennym 10. dam nr 120 ogłoszonym w Forfar 5 grudnia 1940 r., w którym 

podano trzynaście nadań przyznanych przez naczelnego wodza (R.L. 

190/G.M.M.O. z 27 listopada 1940 r.)
66

 oraz 16. dam nr 15 wydanym już 21 

stycznia 1941 r.
67

. Wychowanków Szkoły Podchorążych Artylerii z Francji 

znajdujących się w szeregach 1. dywizjonu artylerii ciężkiej (dalej: dac) poin-

formowano, iż w związku z rocznicą otwarcia Szkoły Podchorążych Artylerii 

zaplanowano obchody 25 stycznia o godz. 19
00 

w świetlicy zamku Dundee. 

Oprócz wyrażenia chęci udziału należało dokonać rezerwacji noclegu. Obchody 

połączono z uroczystością wręczenia Odznak pamiątkowych Szkoły Podchorą-

żych Artylerii w Coetquidan, które były płatne, a cenę ustalono na 12 sh. Wie-

czór kończyła kolacja za 3 sh.
68

. 

Odznaczenie to zaprojektowane przez por. Herse, a zatwierdzone przez 

naczelnego wodza i ministra spraw wojskowych Dziennikiem Rozkazów nr 2, 

pozycja 10, l.dz. 190/GM/41 z 31 marca 1941 r. przedstawia srebrny wieniec 

utworzony z liści dębowych (lewa strona) i laurowych (po prawej), pośród któ-

rego umieszczono płonący granat emaliowany na czarno i czerwono (płomienie) 

ze skrótem „SPA”, zaś poniżej widnieje herb Bretanii z emalią szafirową. Od-

znakę o wymiarach 46 mm x 30 mm wykonała ze srebra firma Walker & Hall  

– Glasgow. Egzemplarze wręczone miały z drugiej strony wybity numer nada-

nia, a ponadto próby srebra i wykonawcy („W&H”). Odznaka dwuczęściowa 

mocowana była na śrubkę z nakrętką motylkową
69

.  
 

„Odznaka II Kursu Szkoły Podchorążych Artylerii” 

Wśród żołnierzy omawianej formacji znalazło się w gronie absolwentów 

kursów, którym przysługiwały odpowiednie odznaki pamiątkowe. Rozkaz 

dziennym 16. dam nr 113 z 14 lipca 1941 r. zawiera wiadomości adresowane do 

podchorążych, którzy ukończyli z wynikiem pomyślnym II Kurs Szkoły Pod-

                                                 
65 Treść z legitymacji Znaku wojsk łączności. 
66 IPMS, R. 484, 10 DAM R.dz. nr 120 z 5 XII 1940. 
67 Tamże, R. 419, 16 DAM R.dz. nr 15 z 21 I 1941. 
68 Tamże. 
69 K. Barbarski, Odznaki pamiątkowej, znaki specjalności i służby Wojska Polskiego na Zachodzie 

1939–1947, „Broń i Barwa” 1985, nr 1 (specjalny), s. 14. 
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chorążych Artylerii w Lintrose House oraz oficerów będących instruktorami 

tegoż kursu. Mogli oni zamówić przysługującą im odznakę, której cenę skalku-

lowano od 8 do 9 sh. „za sztukę”. Wykazy żołnierzy spełniających powyżej 

określone kryteria wraz z zaliczką 2 sh. za jedną odznakę należało złożyć u adiu-

tanta dywizjonu do 16 lipca 1941 r.
70

. 

Uroczystość wręczenia odznak absolwentom II Kursu Szkoły Podchorą-

żych Artylerii odbyła się 14 września 1941 r. o godz. 10
00

 w obecności dowódcy 

Artylerii Korpusu, po czym wszyscy udali się na żołnierski obiad. Udekorowa-

nych zobowiązano do uzupełnienia u adiutanta dywizjonu należności za odzna-

kę, którą ostatecznie skalkulowano na 8 sh. i 3 d
71

. 

Odznakę Szkoły Podchorążych Artylerii działającej na terenie Szkocji, 

zaprojektowaną przez pchor. Witolda Marsa, zatwierdzono Dziennikiem Rozka-

zów Naczelnego Wodza i MSWojsk. nr 3, pozycja 24, l.dz. 189/GM/ 41 z 20 

czerwca 1941 r. 

Odznaczenie to wyobraża wieniec z liści dębowych (z prawej strony) oraz 

laurowych (po lewej), a więc w odwrotnym układzie niż na odznace SPA z Co-

etquidan, pośrodku którego umieszczono pocisk artyleryjskich ze skrótem 

„SPA”, zaś poniżej herb Szkocji. W określonej w rozkazie cenie, firma Rattray 

and Co. – Dundee wybiła odznaki o wymiarach 46 mm x 34 mm jednoczęścio-

we z oksydowanego srebra, a następnie wypolerowanego pocisku (bez łuski)  

i liter „SPA”. Z drugiej strony wybijano numer nadania, próbę srebra oraz sy-

gnaturę wykonawcy. Później wykonywano także wersje tańsze ze srebrzonego 

tombaku lub cynku. Odznakę mocowano na dwie śrubki z okrągłymi nakrętkami 

m.in. o średnicy 12,8 mm
72

. 
 

Laska i proporczyk dowódcy „baterii śmierci”  

W trakcie działań wojennych na kontynencie europejskim ustanowione 

zostało nieformalne insygnium dowódcy „baterii śmierci”. Stała się nim zdo-

byczna laska, wykonana przez niemieckiego żołnierza w czasie bojów pod Sta-

lingradem. W trakcie walk w Normandii w sierpniu 1944 r. zabrana została jeń-

cowi wziętemu do niewoli przez żołnierzy baterii. W dziejach tej formacji jej 

jedynym posiadaczem był por. Stanisław Taras, stojący na czele „baterii śmier-

ci” od 1944 r. Po wojnie podarował ją swojemu przyjacielowi – Szkotowi z cza-

su pobytu w Gasfor House pod Edynburgiem
73

. 

Oprócz sztandaru pułkowego w 1. pam wszyscy dowódcy pododdziałów 

posiadali swoje znaki w postaci „proporczyków”. Część z nich przekazana zo-

stała do zbiorów muzealnych. Przed wejściem do akcji 26 kwietnia 1944 r. ppor. 

Władysław Styczyński oddał do ówczesnego Muzeum Wojska Polskiego trzy 

„zielono-czarne proporczyki na drzewcu” z wyhaftowaną „IV” (własność  

                                                 
70 IPMS, R. 419, 16 DAM R.dz. nr 113 z 14 VII 1941. 
71 Tamże, R.dz. nr 133 z 5 IX 1941. 
72 K. Barbarski, Odznaki..., s. 14. 
73 ITM, D. BŚ, List S.W.B. Tarasa z 21 I 1998. 
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3. dywizjonu), „7” (własność 5. baterii) oraz „8” (własność 6. baterii)
74

. Obecnie 

eksponowane są na klatce schodowej Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. 

Sikorskiego w Londynie. 

Dowódca „baterii śmierci” również posiadał swój znak. Był to proporzec 

czarno-zielony z białą trupią główką na skrzyżowanych piszczelach. W ostatnim 

okresie istnienia oddziału, w 1946 r. ta historyczna pamiątka przejęta została 

przez pełniącego obowiązki dowódcy baterii por. Jerzego Klimondy, dotychcza-

sowego oficera ogniowego baterii. Po demobilizacji żołnierz ten powrócił do 

Polski, a wśród przywiezionych pamiątek znalazł się także wspomniany propo-

rzec. Wiele lat później wysłał ten cenny eksponat swemu koledze do USA  

i obecnie trudno ustalić jego losy
75

. Dodać należy, iż ta zmiana w obsadzie wy-

kazana 5 marca 1946 r. spowodowana była przejściem dowódcy „baterii śmier-

ci” por. Stanisława Tarasa na stanowisko zastępcy dowódcy 16. dam 
76

. 
 

Pamiątkowy proporczyk 1. dam czyli „Proporczyk pułku na emalii” 

Podczas pełnienia służby okupacyjnej już po ustaniu działań wojennych 

18 września 1945 r., doszło do odprawy oficerskiej w Schappen, Kreis Lingen, 

w której uczestniczyło 40 oficerów. W tych okolicznościach dowódca „baterii 

śmierci” por. Stanisław Taras poruszył m.in. konieczność zamówienia odznak 

pułkowych, zlecenie wykonania ich miniaturek, oraz jak zaprotokołowano „pro-

porczyków Pułku (na emalii)”
77

. Wkrótce w firmie Steinhauer w Lüdenscheid 

złożono zamówienie na wyprodukowanie pamiątkowych proporczyków 1. pam 

przeznaczonych nie na mundur lecz do wpięcia w butonierkę marynarki ubrania 

cywilnego, dla pań pułkowych lub jako prezent dla gości pułku. Pamiątkę tę 

stanowił proporczyk kształtu kawaleryjskiego w układzie pionowym, w barwach 

artylerii motorowej o wielkości 12,2 mm (szerokość) i 34,1 mm (wysokość). 

Emalia czarna, matowa oraz ciemnozielona, przeźroczysta na tle groszkowanym 

jest identyczna jak na Odznace pamiątkowej tegoż pułku produkcji wspomnianej 

już firmy. Na proporczyku widnieje emblemat podhalański wzorowany na 

przedwojennym, przewidzianym na kołnierz, z tą różnicą, iż swastyka nałożona 

na gałązkę jedliny, jest lewoskrętna jak na odznace. Proporczyk wybity jako 

jednoczęściowy z mosiądzu złoconego, mocowany jest na szpilce o długości 

49,8 mm z ośmioma nacięciami połączony przy proporczyku okrągłą blaszką  

o średnicy 5,8 mm. Wobec braku innych dokumentów na ten temat, pozostaje 

obdarzyć zaufaniem relację por. Stanisława Tarasa wskazująca, iż wykonano zale-

dwie 50 egzemplarzy tej pamiątki pułkowej, co wydaje się prawdopodobne
78

. 

Podczas służby okupacyjnej w Niemczech na zlecenie dowództwa wyko-

nano także papeterię pułkową z motywem czarno-zielonego proporczyka kroju 

                                                 
74 Tamże, D. 1. PAM, Protokół przekazania proporczyka z 26 IV 1944. 
75 Informacja uzyskana od W. Mosia. 
76 IPMS, sygn. A.V. 3/7, 1 PAM obsada oficerska z 5 III 1946. 
77 Tamże, sygn. A.V.3.1, 1 PAM Książka Odpraw Oficerskich, odprawa z 18 IX 1945. 
78 ITM, D.BŚ, List S.W.B. Tarasa z 2 I 1998, 23 IV 1998. 
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kawaleryjskiego w układzie pionowym, na który przy górnej krawędzi umiesz-

czono wizerunek Odznaki pamiątkowej 1. pam.  

Na papeterii Dowództwa 1. pam widniał proporczyk czarno-zielony z na-

łożoną Odznaką pamiątkową pułku.  
 

Trupia główka i inne znaki na pojazdach „baterii śmierci” 

W latach II wojny światowej w odtworzonych formacjach będących spad-

kobiercami tradycji artylerzystów motorowych ze Stryja, na przydzielone działa 

i pojazdy nanoszono różnego rodzaju oznakowania wynikające z brytyjskich 

instrukcji oraz wydanych zarządzeń w sprawie ich malowania lub zamalowy-

wania. Inne powstały z inicjatywy polskich żołnierzy i nie zawsze były zalega-

lizowane. W ciągu kilku lat istnienia tej formacji zmieniały się nanoszone znaki, 

jak i ich ilość. Były to m.in: 
  

 znak rozpoznawczy tzw. znak oddziałowy pojazdów 16. dam, kolejno przemianowa-

nego na 10 pal, a później 1 pam,  

 znak rozpoznawczy wielkiej jednostki, a czasem tzw. znak dywizyjny pojazdów  

1. DPanc.,  

 znak „PL”, 

 oznakowanie działonów i baterii,  

 znak „baterii śmierci”,  

 indywidualne nazwy dział i pojazdów,  

 znak identyfikacji alianckich pojazdów,  

 numery rejestracyjne pojazdów W.D., 

 znak dopuszczalnej szybkości,  

 znak mostowy, 

 znak ciśnienia w ogumieniu i inne.  
 

Spoglądając na działo samobieżne Sexton w ostatnim okresie działalności 

„baterii śmierci” na kontynencie oznakowanie wyglądało następująco: 
  

 z przodu – z prawej strony znak „baterii śmierci”, poniżej nazwa działa, numer reje-

stracyjny pojazdów oraz znak 1. DPanc., zaś z lewej strony oznaczenie baterii i działo-

nu, a poniżej znak pułku,  

 z boków kadłuba nanoszono znaki alianckich pojazdów, nazwy dział, numer rejestra-

cyjny pojazdów, oznaczenie baterii i działonów,  

 z tyłu z prawej strony znak 1. DPanc., pod nim znak „PL”, z lewej strony oznaczenie 

baterii i działonu, a pod nim znak pułku.  
 

Do malowania oznakowań związanych bezpośrednio z „baterią śmierci” na-

leży nanoszony od szablonu emblemat trupiej główki, literowe oznaczenie baterii  

i działonu oraz indywidualne nazwy nadawane działom i innym pojazdom. 

Problematykę nadawania nazw działom w poszczególnych bateriach pod-

jęto pierwszy raz na początku 1941 r. Wtedy to w rozkazie dziennym 16. dam nr 

42 z 22 lutego zobowiązano dowódców baterii do „zaprojektowania po sześć 

nazw, a z tego cztery dla dział obecnie posiadanych, dwa dla dział dodatkowo 

przewidzianych”
79

, co należało wykonać w ciągu tygodnia. Dowódca dywizjonu 

                                                 
79 IPMS, R. 419, 16 DAM R.dz. 42 z 22 II 1941. 
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przewidział konieczność przeprowadzenia dalszych konsultacji, aby uniknąć 

możliwości ich powtarzania się. Ppłk dypl. Stanisław Nowicki równocześnie 

poinformował, iż ostateczną formę nadania nazw ustali później, zaś wymalowa-

niem ich „na tarczach” miał zająć się oficer techniczny dywizjonu. 

Ustalono wówczas i wymalowano różne nazwy, w tym imiona kobiece 

(„ZOŚKA”, „BAŚKA”, „KAŚKA”), nazwy zwierząt („PANTERA”, „TY-

GRYS”) i inne („PERS”). 

Kwestię tę postanowiono uporządkować po przezbrojeniu pułku i dostar-

czeniu nowego uzbrojenia, w tym dział samobieżnych Sexton. Jeszcze przed 

wejściem do akcji, w pierwszej połowie 1944 r. w gronie oficerskim podjęto 

dyskusję nad wprowadzeniem indywidualnych nazw czołgów i dział oraz podję-

ciu kroków zmierzających do ich zalegalizowania. Podczas odprawy oficerskiej 

nr 37 odbytej w Polkamet Camp 9 maja 1944 r., stojący na czele regimentu ppłk 

Józef Krautwald poinformował, iż uzyskał zezwolenie dowódcy 1. DPanc. gen. 

bryg. Stanisława Maczka na nadanie czołgom i działom nazw miast według 

schematu przypisującego poszczególnym dywizjom następujące regiony Polski: 
 

 16 dam – Małopolska i Śląsk,  

 2 dywizjon – województwa centralne i poznańskie, 

 3 dywizjon – kresy wschodnie80.  
 

Wreszcie, w ostatnich dniach czerwca 1944 r. w m.p. Filey dowódca puł-

ku płk Józef Krautwald zatwierdził nazwy pojazdów gąsienicowych, a w „baterii 

śmierci” wprowadzono następujące: 
 

 czołg dowódcy STRYJ, 

 half-truck oficera ogniowego ŻÓŁKIEW, 

 Carrier zwiad. SKOLE, 

 Carrier te. MORSZYN, 

 Sexton 1 DYTIATYN 

 Sexton 2 ZBOISKA 

 Sexton 3 WOROCHTA 

 Sexton 4 HALICZ81. 
 

Wynika z tego, iż wprowadzono nazwy odbiegające od wcześniejszych 

założeń, aby nawiązywały do miast Śląska i Małopolski. Jednakże w okresie 

późniejszym doszło do dalszych nowych ustaleń i ostatecznie na pojazdach „ba-

terii śmierci” widniały następujące miana: 
 

 czołg dowódcy STRYJ (bez zmian), 

 half-truck oficera ogniowego ŻÓŁKIEW (bez zmian), 

 carriersy BRODY, 

 Sexton 1 DYTIATYN (bez zmian), 

 Sexton 2 JORDANÓW, 

 Sexton 3 BREDA 

                                                 
80 Tamże, sygn. A.V.3.1, 1 PAM Książka Odpraw Oficerskich, odprawa nr 37 z 9 V 1944. 
81 Szerzej na ten temat M. Wroński, Barwa 1. Pułku Artylerii Motorowej w latach II wojny świa-

towej. Zarys monograficzny (maszynopis złożony do druku). 
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 Sexton 4 ZBOISKA82. 
 

Tak więc przeważały miana nawiązujące do dokonań z wojny 1920 r., 

kampanii wrześniowej 1939 r. oraz walk na froncie zachodnim z 1944 r. Takie 

bitewne nazwy widniały na wszystkich Sextonach: Dytiantyn – bitwa z 16 wrze-

śnia 1920 r., o której była już mowa, Jordanów – bój z 2 września oraz Zboiska  

z 15–17 września – miejsc walk z Niemcami w 1939 r., zaś holenderska Breda 

zapisała się na wojennym szlaku pod datą 29 października 1944 r. Natomiast 

Stryj – dawne wolne polskie miasto królewskie wskazuje na przedwojenny gar-

nizon, w którym stacjonował 1 pam
83

, Brody – miejsce zaciętych walk z wojny 

polsko-bolszewickiej 1920 r., a przed 1939 r. miasto na Kresach Wschodnich 

Polski
84

, Żółkiew przed wojną miasto powiatowe w województwie lwowskim
85

. 

Również nazwy początkowo ustalone i zatwierdzone przez dowódcę puł-

ku 27 czerwca 1944 r. wskazywały na Kresy Wschodnie, bowiem Skole to do  

17 września 1939 r. polskie miasto w województwie stanisławowskim
86

, podob-

nie jak Halicz na północny-wschód od którego rozegrała się bitwa dytiatyńska
87

, 

zaś Morszyn i Worochota przeszły do historii jako kresowe kurorty w woje-

wództwie stanisławowskim
88

.  

W „baterii śmierci” dodatkowo malowano od stycznia/ lutego 1945 r. 

swój emblemat, czyli białą trupią główkę na skrzyżowanych piszczelach widnie-

jących na czarnym kwadracie. Godło nanoszone na pojazdy z inicjatywy do-

wódcy baterii por. Stanisława Tarasa nie zostało formalnie zalegalizowane na 

wyższym szczeblu
89

.  

Miesiąc po powrocie do przedwojennego miana 1. pam, we wrześniu 

1942 r. znakiem rozpoznawczym oddziału była biała liczba 76 na tle czerwonym 

(górna połowa) i niebieskim (dół) o wielkości 21 cm szerokości i 24 cm wyso-

                                                 
82 ITM, D. BŚ, List S.W.B. Tarasa z 2 I 1998, 23 IV 1998. 
83 Stryj – przed 1939 r. polskie miasto powiatowe w woj. stanisławowskim, obecnie w obwodzie 

lwowskim, w granicach Ukrainy. 
84 Brody – przed 1939 r. kresowe miasto polskie o wielowiekowej historii, obecnie w obwodzie 

lwowskim na zachodniej Ukrainie. Brody w 2011 r. nadało honorowe obywatelstwo Stepanowi 

Banderze – zbrodniarzowi odpowiedzialnemu za zorganizowanie ludobójstwa Polaków na Woły-

niu i w Małopolsce Wschodniej. 
85 Żołkiew – miasto polskie założone w 1597 r. przez hetmana Stanisława Żołkiewskiego, obecnie 

w obwodzie lwowskim na zachodzie Ukrainy. Rada Miasta Żołkiew w 2011 r. nadała honorowe 

obywatelstwo Stepanowi Banderze. 
86 Skole – do 17 września 1939 r. w woj. stanisławowskim, gdzie stacjonował batalion KOP „So-

kole”, obecnie miasto w obwodzie lwowskim na Ukrainie. Rada Miejska Skole nadała honorowe 

obywatelstwo Stepanowi Banderze. 
87 Halicz – do 1939 r. miasto w woj. stanisławowskim, obecnie w obwodzie iwanofrankowskim na 

Ukrainie. 
88 Morszyn – do 1939 r. kurort w powiecie stryjskim w woj. stanisławowskim, obecnie miasto  

w obwodzie lwowskim na Ukrainie. Worochota – do 1939 r. gmina wiejska w woj. stanisławow-

skim, gdzie stacjonował batalion KOP „Worochota”, obecnie osiedle typu miejskiego w obwodzie 

iwanofrankowskim (dawniej Stanisławów), zachodnia Ukraina. 
89 ITM, D.BŚ, List S.W.B. Tarasa z 21 I 1998. 
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kości
90

. Ten, jak określono, „znak pułku na pojazdy mechaniczne” faktycznie 

obowiązywał od 15 października 1942 r., co ogłoszono w punkcie 14 rozkazu 

dziennego 1. pam. nr 117 z 16 października tegoż roku
91

. 

Później, rozkazem dziennym 1. DPanc. z 17 listopada 1943 r., zmieniono 

kolejność znaków pułkowych w artylerii dywizyjnej i zamieniono dotychczaso-

we numery regimentów artylerii motorowej. 1 pam otrzymał białą cyfrę 74, zaś 

2 pam numer 76. Tło pozostało bez zmian – czerwone od góry i niebieskie  

w dolnej połowie
92

.  

„Pułkowy znak rozpoznawczy” zgodnie z rozkazem dziennym nr 55  

z 30 czerwca 1944 r., w punkcie 9 nakazywał do 10 lipca namalowanie go na 

hełmach motocyklistów. Na kwadrat o boku 3 cali czerwono-niebieski nanoszo-

no białe 74 o wysokości 2 cali. Miał być malowany z tyłu zgodnie z osią, zaś 

nanoszono go także z przodu hełmu zamiast orła z dystynkcjami
93

.  

Innym oznaczeniem w obrębie pułku było nanoszenie znaku wskazującego 

na baterię i działon. Był to znak o tle kwadratu niebieskiego z drugim czerwonym 

o boku mniejszym o połowę w górnej lewej ćwiartce, i oznaczeniem literami,  

z których pierwsza wskazywała na baterię (przykładowo A – 1 bateria czyli „bate-

ria śmierci”, B – 2 bateria, C – 3 bateria, itd.), a druga na działon (A – pierwszy 

działon baterii, B – drugi działon, itd.). W „baterii śmierci” ten ustalony system 

następująco nanoszono na działa:  
 

 AA – pierwszy działon Sexton „Dytiatyn”, 

 AB – drugi działon, Sexton „Jordanów”, 

 AC – trzeci działon, Sexton „Breda”, 

 AD – czwarty działon, Sexton „Zboiska”. 
 

Zakończenie 

Pamięć o bohaterskich artylerzystach spod Dytiatyna została podniesiona  

i kultywowana na obczyźnie przez „baterię śmierci” 1. pam. Już po rozformo-

waniu PSZ na Zachodzie kombatanci zrzeszeni w londyńskim Kole Pułkowym 

spotykali się każdego roku w niedzielę najbliższą dniu bitwy pod Dytiatynem na 

tradycyjnym święcie pułkowym. Publikując artykuły w emigracyjnej prasie wie-

lokrotnie krzewili pamięć o „Polskich Termopilach”
94

.  

Natomiast w Polsce po 1945 r. słowo Dytiatyn, tak ja całe rozdziały  

z dziejów naszego narodu, zostało ocenzurowane. Nazwę tę usunięto na kilka-

dziesiąt lat z Grobu Nieznanego Żołnierza, pod którym po zniszczeniach wojen-

nych 8 maja 1946 r. ponownie zapłonęły znicze. Dopiero 3 maja 1991 r. powró-

ciła na to miejsce tablica z wykutym napisem „DYTIATYN 16 * IX * 1920”. 

                                                 
90 K. Barbarski, Polish..., s. 12. 
91 IPMS, R. 487, 1 PAM R.dz. nr 117 pkt 14 z 16 X 1943. 
92 K. Barbarski, Polish..., s. 12. 
93 IPMS, R. 417, 1 PAM R.dz. nr 55 pkt 9 z 30 VI 1944. 
94 S.W.B. Taras, 50-lecie 1. Pułku Artylerii Motorowej I rocznica boju pod Dytiatynem, „Dziennik 

Polski i Dziennik Żołnierza” z 18 września 1970 i inne. 
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Nie przetrwał krzyż z żelaza ustawiony na wzgórzu 385, usunięty przez władze 

ukraińskie w 1986 r. Podobny los spotkał cmentarz i kaplicę p.w. św. Teresy od 

Dzieciątka Jezus w Dytiatynie zburzoną wkrótce po zakończeniu II wojny świa-

towej w 1947 r.  

Bitwę tę uczczono jedynie na tablicy pamiątkowej odsłoniętej 15 września 

1974 r. w krakowskim kościele p.w. św. Michała Archanioła i św. Stanisława 

bp., a poświęconej 1. pag i jego kontynuatorowi 1. pam.  

Dwie dekady później, w latach przejmowania tradycji oddziałów przed-

wojennych oraz PSZ na Zachodzie przez byłe formacje LWP doszło do zawarcia 

porozumienia 16 września 1994 r. sygnowanego przez prezesa londyńskiego 

Koła 1. Pułku Artylerii Motorowej kpt. Stanisława Aniserewicza i dowódcę  

11. pam ppłk. dypl. Tadeusza Sulikowskiego. Pomimo, iż w tym akcie przejęcia 

tradycji ten ostatni z wymienionych oficerów zobowiązał się m.in., co podano  

w punkcie 3 „Przejąć nazwę Baterii Śmierci dla wybranej baterii wraz z jej od-

znaką na mundurze i sprzęcie”
95

, to na mundurach nie pojawiły się Odznaki 

pamiątkowe „baterii śmierci”. Zamiast tego w internecie zamieszczono krytycz-

ne uwagi ganiące polskich dowódców na Zachodzie, w tym gen. dyw. Stanisła-

wa Maczka, któremu już wcześniej władze PRL odebrały obywatelstwo polskie, 

za zaakceptowanie godła „baterii śmierci”:  
 

Co wydaje się być ciekawe, podczas II wojny światowej, kiedy oznaczenia faszy-

stowskie były bardziej znienawidzone przez społeczeństwo okupowanych naro-

dów, z polskiego dowództwa na Zachodzie nikt nie wpadł na pomysł, aby zabro-

nić żołnierzom z 1 PAMot. noszenia na mundurach i wymalowania na pojazdach 

bojowych trupiej główki, która był nieco podobna do oznaki Totenkopf – tej, któ-

rą nosili żołnierze z Waffen SS96. 
 

Dopóki więc obecnym dowódcom w kraju motyw trupiej główki będzie 

kojarzył się z formacjami niemieckimi lub denaturatem, można przyjąć, iż  

w dziejach barwy polskiego żołnierza na artylerzystach gen. Maczka kończy się 

tradycja noszenia odznak pamiątkowych „baterii śmierci”. W miejscu tym nale-

ży przypomnieć, iż emblemat z trupią główką występował w naszych dziejach 

już od XIX w. i zawsze był synonimem bohaterstwa i znakiem gotowości do 

złożenia dla ojczyzny tego, co najcenniejsze – żołnierskiego życia
97

. W dobie 

powstania listopadowego 1830–1831 r. zorganizowany został przez Józefa Zien-

kowicza Pułk Litewskich Powstańców tzw., Desperatów występujący w orygi-

nalnym umundurowaniu z m.in. naszytymi aplikacjami trupich główek, skrzy-

żowanych piszczeli i innych kości. Trupie główki nakładano także w tym czasie 

na mundury strzelców konnych w Batalionie Wolnych Strzelców mjr./płk. Eu-

                                                 
95 ITM, D.BŚ, Kopia przejęcia tradycji 1 Pułku Artylerii Motorowej przez 11 Pułk Artylerii Moto-

rowej, Londyn – Żary, 16 IX 1994. 
96 http://www.dytiatyn.pl/tradycje.html. Cytat pochodzi, jak podano, z artykułu udostępnionego 

dzięki uprzejmości Dowództwa dywizjonu artylerii samobieżnej z 10. Brygady Kawalerii Pancer-

nej (dywizjon kontynuuje tradycje 1. pag). 
97 M. Wroński, Pod znakiem trupiej główki (tytułem wstępu) [w:] Pod znakiem trupiej główki. 

Dzieje i barwa polskich formacji śmierci (cz. 1), red. M. Wroński, Tarnowskie Góry 1998, s. 7 i n. 
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stachego Grothusa, Kompanii Strzelców Celnych (Wolnych Strzelców woje-

wództwa mazowieckiego) kpt. Kożuchowskiego, Batalionu Strzelców Celnych 

Podlaskich mjr. Władysława Kuszela, Strzelców Mazowieckich ppłk. Geritza
98

. 

W bitwach i potyczkach powstania styczniowego 1863 r. wsławił się oddział 

Żuawów Śmierci Franciszka Rochebruna, późniejszego generała. W latach 

kształtowania granic II Rzeczypospolitej wystąpiły formacje, które obrały sobie 

to miano. W wojsku wielkopolskim istniał Poznański Batalion Śmierci, walczą-

cy na froncie litewsko-białoruskim oraz kompania marynarzy Adama Białyszyń-

skiego. Natomiast w trzecim powstańczym zrywie na Śląsku do najdzielniej-

szych należała Grupa Destrukcyjna Konrada Wawelberga oraz Grupa Szturmo-

wa „Wawelberg” utworzona rozkazem Naczelnej Komendy Wojsk Powstań-

czych na początku czerwca 1921 r. Inną jednostką III powstania śląskiego 1921 r., 

która jako emblemat obrała sobie trupią główkę ze skrzyżowanymi piszczelami 

był Samodzielny Oddział Szturmowy por. Roberta Oszka, malowany także na 

sześciu wozach bojowych, umieszczony na wielkiej chorągwi tej formacji oraz 

Odznace pamiątkowej. Motyw ten wystąpił na mundurze formacji powstałych  

u progu II RP, m.in. Huzarów Śmierci por. Józefa Siły Nowickiego, nakładany 

na nakrycia głowy oraz proporczyki z sukna czarnego i białego. Bardziej ekspo-

nowany był w 1. Wołyńskim Pułku Jazdy Ochotniczej mjr. Feliksa Jaworskiego. 

Białą trupią główkę ze skrzyżowanymi piszczelami mocowano na granatowych 

kawaleryjskich proporczykach, malowano na rękawach lub na piersiach. 

Znawcy falerystyki wskazują na ten motyw wprowadzony na odznaki 

pamiątkowe, związane z obroną Lwowa: Góry Straceń, II. Kompanii Strackiej, 

VI batalionu szturmowego oraz zdobycia gmachu Dyrekcji Kolei. Emblemat  

z czaszką pojawił się na mundurach „rycerzy śmierci”, a następnie odznacze-

niach Armii Ochotniczej Sprzymierzonej gen. Stanisława Bułak-Bałachowicza.  

Formacje śmierci w latach II wojny światowej, a także po jej zakończeniu, 

utworzono w okupowanym kraju m.in. w ramach Armii Krajowej, Narodowych 

Sił Zbrojnych oraz Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, w tym m.in. kom-

pania „Warszawianka” walcząca w powstaniu warszawskim, pluton „Śmiertel-

ni” działający w rejonie Beskidu Śląskiego i Żywieckiego, czy 3 Wileńska Bry-

gada Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. 

Na obczyźnie w tym czasie pod flagą trupiej główki, czyli „Jolly Roger” 

pływały okręty podwodne ORP Sokół oraz ORP Dzik, nanosząc na nie oznacze-

nia odniesionych sukcesów bojowych lub udział w akcjach
99

.  

Prezentowane rozważania z pewnością nie spowodują zmiany poglądów 

współczesnych dowódców decydujących, czy coś jest tradycją i być może do-

prowadzą jednak do tego, iż w ekspozycjach muzealnych będzie można zoba-

czyć egzemplarze oryginalne lub poprawnie zrekonstruowane, a podejmujący 

                                                 
98 J. Jaworski, Listopadowe trupie główki, rok 1830 [w:] Pod znakiem trupiej główki…; Z. Gnat-

Wieteska, Pułk Desperatów [w:] Pod znakiem trupiej główki… 
99 M. Wroński, Pod znakiem..., s. 7 i nast. 
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tematykę barwy żołnierza polskiego zastąpią swoje konfabulacje wiedzą wyni-

kającą z dotarcia do materiałów źródłowych i ich przebadania
100

 . 

 

 

 

   
 

Zdjęcie 1. Obie strony odznak pamiątkowych „baterii śmierci”: początkowo noszone niemieckie 

metalowe trupie główki oraz później wprowadzone w wersji 1) oficerskiej (ze złotą obwódką),  

2) dla podoficerów i szeregowych (ze srebrnym obramowaniem) wyhaftowane przez niemieckie 

zakonnice z Hangen (ze zbiorów Krzysztofa Barbarskiego). 

 

                                                 
100 Oznakowanie Sextonów 1. pam chociaż podejmowane w kilku publikacjach nie zostało opra-

cowane, przykładowo J. Magnuski błędnie umieścił znaki, a większości z nich nie naniósł;  

J. Magnuski, Prezentuj broń! Oręż żołnierza polskiego 1939–1972, Warszawa 1972, s. 148–149. 

Nieznajomość tematu zademonstrowali również: S. Komornicki, Z. Bielecki, W. Bigoszewski,  

A. Jońca, Wojsko Polskie 1939–1945. Broń i barwa, Warszawa 1990, s. 257, sugerując, iż nano-

szono dwa (!) znaki, z czego jeden umieszczono w złym miejscu. Najlepiej tematykę tę opracowali 

K. Barbarski, T. Hadler, Polish Armour 1939–45, London 1988, colour plates – pl. E. Jedyna 

pomyłka dotyczy znaku pułku „74”, w którym odwrócono kolory tła (winny być czerwony – góra  

i niebieski – dół). Sexton eksponowany w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie ma błędnie 

rozmieszczone oznakowania, zaś opis tego pojazdu zamieszczony w internecie: http://www.dytia 

tyn.pl, zawiera kolejne sensacyjne, lecz nieprawdziwe informacje: „działo samobieżne Sexton, 

walczące podczas normandzkiej kampanii w 4 baterii »baterii śmierci« 1 Pułku Artylerii Motoro-

wej, noszące na pancerzu znak trupiej czaszki, przyznany niegdyś przez marszałka Piłsudskiego 

jako symbol baterii”. Przypominając, iż w 1. pam 1. DPanc. miano „baterii śmierci” miała 1 bate-

ria, to za konfabulację należy uznać stwierdzenie, iż marszałek Piłsudski nadał „znak trupiej cza-

szki” tej formacji. W opracowaniu N. Thomas, Foreign Volunteers of the Allied Forces 1939–45, 

London 1991, na sylwetce porucznika 1. pam naszywki naramienne Krzyż Virtuti Militari zostały 

namalowane nieproporcjonalnie duże; B. Wojciechowski, Z. Sawicki, Polskie Siły Zbrojne na 

Zachodzie 1939–1947, Gdynia – Warszawa 2009, s. 131–132 pomijając stosowanie błędnego 

nazewnictwa, zreprodukowali Odznaki pamiątkowe „baterii śmierci” nieoryginalne, itd. 
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Zdjęcie 2. Odznaka pamiątkowa „baterii śmierci” noszona przez jej dowódcę por./mjr. Stanisława 

Tarasa (wersja oficerska o złotej obwódce), wykonana przez niemieckie zakonnice z Hangen 

(fotografia ze zbiorów Muzeum Instytutu Tarnogórskiego). 

 

 
 

Zdjęcie 3. Ostatni dowódca „baterii śmierci” por. Stanisław Taras na zdjęciu z 1945 r. Na battle-

dressie widoczne: proporczyki w barwach artylerii motorowej czarno-zielone, czarny lewy nara-

miennik jako odznaka honorowa 1. DPanc. z nałożonymi dystynkcjami i numerem pułkowym „1”, 

na lewym ramieniu czarny sznur w wersji plecionej wprowadzony w 1. pam, na lewej kieszeni 

odznaka pamiątkowa 1. pam oraz poniżej odznaka Szkoły Podchorążych Artylerii z Torunia, nad 

kieszenią odznaka honorowa za rany oraz baretki odznaczeń (fotografia ze zbiorów Muzeum 

Instytutu Tarnogórskiego). 
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Zdjęcie 4. Por. Stanisław Taras, na stanowisku ogniowym w Holandii w 1944 r. z laską – insy-

gnium dowódcy „baterii śmierci” przy Sextonie (fotografia ze zbiorów Muzeum Instytutu Tarno-

górskiego). 

 

 
 

Zdjęcie 5. Kpt. Stanisław Taras na fotografii z 1973 r. Na battledressie widoczne: odznaka pa-

miątkowa „baterii śmierci” (rękaw prawy), proporczyki czarno-zielone z nałożonymi metalowymi 

emblematami wyróżniającymi polskie górskie formacje wojskowe, wzorowane na przedwojennym 

emblemacie 21. i 22. Dywizji Piechoty Górskiej (na kołnierzu), czarny lewy naramiennik – odzna-

ka honorowa 1. DPanc. z nałożonymi metalowym dystynkcjami kapitana oraz numerem pułko-

wym „1”, czarny sznur w wersji plecionej (na lewym ramieniu), poniżej odznaczeń na lewej kie-

szeni odznaka pamiątkowa 1. pam, odznaka Szkoły Podchorążych Artylerii z Torunia, odznaka  

10. pułku dragonów oraz odznaka 1. Dywizji Grenadierów (fotografia ze zbiorów Muzeum Insty-

tutu Tarnogórskiego). 
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Zdjęcie 6. Kpt. Kazimierz Makuch jako absolwent Szkoły Podchorążych Artylerii w Toruniu  

z 1933 r. otrzymał przydział do 1. pam. Natomiast na fotografii wykonanej po zakończeniu wojny 

w 1945 r. występuje jako dowódca 16. dam. Na battledressie widoczny jest prawy rękaw z oznaką 

rozpoznawczą „Poland” oraz 2 cm pod nią odznaka pamiątkowa „baterii śmierci”, na kołnierzu 

sukienny proporczyk noszony w obu pułkach artylerii motorowej (1 i 2) czarno-zielony, na nara-

miennikach oprócz dystynkcji kapitana (trzech metalowych gwiazdek), metalowy numer pułkowy 

„1” (fotografia ze zbiorów Muzeum Instytutu Tarnogórskiego). 

 

 
Zdjęcie 7. Żołnierze „baterii śmierci”, podczas służby okupacyjnej, Freren 1945 r., siedzą od lewej: 

plut. Tadeusz Stóz, ppor. Władysław Rumianek, por. Jerzy Klimonda, por. Stanisław Taras, ogn. 

Antoni Łobos, plut. Jan Soroczyński (fotografia ze zbiorów Muzeum Instytutu Tarnogórskiego). 
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Zdjęcie 8. Servicedress por. 1. pam uszyty przez firmę [Tom] Forsyth Ltd., Edinburgh, Glasgow  

& London. Na kołnierzu aksamitne proporczyki czarno-zielone (bez metalowych emblematów), na 

lewym ramieniu czarny sznur z gładkiego sznurka, czarny lewy naramiennik z dystynkcjami i nume-

rem „1”, baretki odznaczeń, na środku górnej lewej kieszeni odznaka pamiątkowa 1. pam produkcji 

niemieckiej, poniżej odznaka Szkoły Podchorążych Artylerii z Torunia; na lewym rękawie oznaki 

rozpoznawcze: „Poland” oraz 1. DPanc. (fotografia ze zbiorów Muzeum Instytutu Tarnogórskiego). 
 

 

 
 

Zdjęcie 9. Sexton z nazwą „JORDANÓW” zatwierdzoną dla 2 działa 2 baterii później został przesu-

nięty do „baterii śmierci”. Na zdjęciu wykonanym podczas okupacji Niemiec w 1945 r. z widocznym 

sztandarem 1. pam. Dostrzec można m.in. oznaczenia: „bateria śmierci” („trupia główka”) nad nazwą 

JORDANÓW (później przemalowaną na ZBOISKA przewidziane dla „baterii śmierci”), znak rozpo-

znawczy pojazdów 1. pam od 1944 r. (białe „74” na tle niebiesko-czerwonym), a powyżej na niebie-

skim kwadracie z mniejszym czerwonym białe „BB” oznaczające 2 baterię 2 działon (później prze-

malowane na „AB” wskazujące na „baterię śmierci” i 2 działon). Widoczni oficer sztandarowy („le-

wy przedni róg Sextona”) oraz chorąży ze sztandarem („po prawej stronie lufy” – jak głosi instruk-

cja), (fotografia ze zbiorów Muzeum Instytutu Tarnogórskiego). 



Pod znakiem trupiej główki… 587 

 

 
 

Zdjęcie 10. Działo samobieżne Sexton z widocznym oznakowaniem „baterii śmierci” – biała trupia 

główka i skrzyżowane piszczele na czarnym kwadracie, nazwa pojazdu „DYTIATYN”, oznaczenia 

1. baterii pierwszego działonu (AA). Obsadę działa 28 sierpnia 1944 r. stanowili: ogn. Antoni Łobos 

(działonowy), kpr. Stanisław Leśniak (celowniczy), bomb. Jan Pociask (zamkowy), kpr. Józef Zimny 

(radiooperator ładowniczy), kan. Karol Latawiec (amunicyjny), kpr. Kazimierz Bauer (kierowca), 

(fotografia ze zbiorów Muzeum Instytutu Tarnogórskiego). 

 

 

 
 

Zdjęcie 11. Czołg Sherman dowódcy „baterii śmierci” z namalowaną nazwą „STRYJ” i podpisami 

wdzięcznych Holendrów za wyzwolenie. Od lewej: por. Stanisław Taras (dowódca baterii), kpr. 

pchor. Stanisław Pfeifer (podoficer strzelniczy), kpr. Józef Targosz (zapasowy kierowca), bomb. 

Jerzy Purchla (kierowca). Na zdjęciu brak piątego członka załogi – radiooperatora bomb. Bolesława 

Zająca. Fotografię wykonano w październiku 1944 r. w Holandii (fotografia ze zbiorów Muzeum 

Instytutu Tarnogórskiego). 
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System fortyfikacyjny Republiki Czechosłowacji  
w okresie międzywojennym 

 

 
epublikę Czechosłowacką proklamowano 28 października 1918 r. 

Pierwszym prezydentem został Tomasz Masaryk, rząd był kierowany 

przez Karola Kramara, a ministrem spraw zagranicznych mianowano 

Edwarda Beneša. Utworzenie państwa czechosłowackiego było wielkim sukce-

sem Czechów i Słowaków w ich walce o niepodległość. Granice republiki zosta-

ły określone traktatami: wersalskim z 28 czerwca 1919 r. – ustalający granicę  

z Niemcami; z Saint-Germain en Laye z 10 września 1919 r. – sankcjonujący 

granicę z Austrią oraz z Trianon z 4 czerwca 1920 r. – kształtujący zmiany tery-

torialne z Węgrami. Objęła swym zasięgiem terytorialnym Cechy, Morawy, 

Śląsk Opawski, Słowację, Ruś Zakarpacką, zachodnią część Śląska Cieszyń-

skiego oraz część Spiszu i Orawy
1
. 

Czechosłowacja w latach 1918–1939 była państwem stosunkowo niewiel-

kim, o obszarze 140 400 km
2
 i zamieszkałym przez 14,7 mln ludności: z czego 

Czesi stanowili około 50%, Niemcy 24%, Słowacy 18%. W jej granicach znala-

zła się licząca około 100 tys. osób mniejszość polska. W sumie mniejszości na-

rodowe stanowiły ponad 1/3 ogółu mieszkańców
2
. 

Państwo czechosłowackie powstało, jako republika demokratyczna, oparta 

na konstytucji uchwalonej już w 1920 r. Jej pierwszy rząd wyłoniony został 

przez Zgromadzenie Narodowe, składające się z przedstawicieli wszystkich 

funkcjonujących wówczas stronnictw politycznych. W okresie międzywojennym 

republika funkcjonowała dość sprawnie jak na państwo demokratyczne. W isto-

cie był to jedyny prawdziwie demokratyczny kraj na wschód od Renu, wskazu-

jący szacunek dla procedury demokracji, indywidualnej wolności i rządów pra-

wa. Zasadniczym problemem Czechosłowacji było to, że zamieszkiwały ją, jak 

już nadmieniono, narody zróżnicowane pod względem gospodarczym, społecz-

nym i kulturalnym. Dlatego sprawy narodowościowe znajdowały się w centrum 

uwagi wszystkich kolejnych rządów. Musiały one borykać się z walką Słowa-

ków o autonomię, problemami mniejszości niemieckiej w Sudetach, separaty-

                                                 
1 H. Batowski, Rok 1938. Dwie agresje hitlerowskie, Poznań 1985, s. 31; R. Hec, M. Orzechowski, 

Historia Czechosłowacji, Wrocław – Warszawa – Kraków 1969, s. 317 i n. 
2 H. Batowski, Zarys dziejów Słowacji w ostatnim dwudziestoleciu 1918–1937 [w:] Słowacja  

i Słowacy, Kraków 1983, s. 172 i n.; J. Tomaszewski, Struktura narodowościowa Czechosłowacji 

1918–1938, „Przegląd Historyczny” 1970, t. 61, z. 4, s. 647 i n.; J.P. Wiśniewski, Armia czecho-

słowacka w latach 1932–1938, Toruń 2001, s. 12–13. 

R 
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zmem węgierskim na Słowacji oraz silną opozycją Polaków na Zaolziu. Więk-

szość tych problemów nie znalazła wprawdzie ostatecznego rozwiązania, ale 

udawało się je odpowiednio tonować. Było to możliwe dzięki powstaniu i trwa-

niu tzw. „piątki” tj. pięciopartyjnej koalicji o szerokiej podstawie, składającej się 

z socjaldemokratów, narodowych socjalistów, (których nie należy utożsamiać  

z nazistami), agrariuszy, populistów (katolików) oraz narodowych demokratów. 

Sprawowała ona skuteczną kontrolę nad polityką czechosłowacką przez cały 

okres międzywojnia. Ta „piątka” obejmowała szerokie spektrum ideologiczne, 

od katolików do umiarkowanych marksistów. Reprezentowała interesy tak róż-

nych od siebie grup, jak rolnicy i bankierzy, robotnicy i przemysłowcy, lecz 

wykluczała mniejszości narodowe, słowackich autonomistów i oczywiście 

skrajną lewicę. Jej praca pozwoliła na osiągnięcie spektakularnych sukcesów. 

Przyczyniała się do stabilizacji polityczno-ekonomicznej i społecznej
3
. 

Był to kraj wysoko uprzemysłowiony. Produkcja węgla kamiennego wy-

nosiła około 17 mln ton, surówki żelaza 2,3 mln ton. Miała dobrze rozwinięty 

przemysł maszynowy, motoryzacyjny, lotniczy, chemiczny, rolno-spożywczy,  

a przede wszystkim zbrojeniowy. W Czechosłowacji skupiono większość prze-

mysłu wojennego byłych Austro-Węgier, a po roku 1933 większość gałęzi 

przemysłu zbrojeniowego została jeszcze bardziej rozbudowana. Między innymi 

ogromne zakłady Ńkody zatrudniały przeszło 40 tys. robotników, a ponadto na 

terenie tego kraju pracowało 13 fabryk sprzętu lotniczego, 6 fabryk armat,  

8 fabryk karabinów ręcznych i maszynowych, 6 wytwórni amunicji i granatów, 

7 fabryk czołgów, samochodów i pociągów pancernych, 5 fabryk gazów trują-

cych, 8 fabryk masek gazowych. Przemysł ten wytwarzał nie tylko na potrzeby 

kraju, lecz również zaopatrywał w sprzęt wojenny inne armie, w tym głównie 

państwa Małej Ententy i obszaru bałkańskiego. Silną stroną gospodarki czecho-

słowackiej było bardzo wydajne rolnictwo, zapewniające samowystarczalność 

żywnościową państwa
4
. 

W okresie międzywojennym czechosłowackiej polityce zagranicznej 

przyświecała idea zachowania i utrwalenia porządku powersalskiego. Ona też 

określała jej poczynania na arenie międzynarodowej i kształtowała stosunki  

z sąsiadami. Szczególnie dbała Czechosłowacja o stworzenie takiego systemu 

zbiorowego bezpieczeństwa, który chroniłby ją przed rewizjonistycznymi dąże-

niami państw ościennych, przede wszystkim Węgier
5
. 

Podstawę działalności międzynarodowej Czechosłowacji stanowił sojusz 

z Francją, która poparła jej postulaty terytorialne na konferencji w Wersalu oraz 

udzieliła wydatnej pomocy w stworzeniu i wyszkoleniu armii. Dla Francji, pań-

                                                 
3 Patrz m.in.: J. Tomaszewski, dz. cyt., s. 663–665; J.P. Wiśniewski, dz. cyt., s. 17–19. 
4 J. Rytel, Studium geografii wojskowej Polski i krajów ościennych, Toruń 1928, passim; J.P. 

Wiśniewski, dz. cyt., s. 20–27. 
5 Patrz m.in.: W. Balcerak, Powstanie państw narodowych w Europie Środkowo-Wschodniej, 

Warszawa 1973, passim; P.M. Majewski, Nierozegrana kampania. Możliwości obronne Czecho-

słowacji jesienią 1938 roku, Warszawa 2004, s. 23 i n. 
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stwo to było szczególnym sojusznikiem ze względu na położenie geograficzno-

strategiczne i potencjał przemysłowy, a zwłaszcza świetnie rozbudowany prze-

mysł zbrojeniowy i ciężki. Republika czechosłowacka nie była jednak bezwol-

nym narzędziem francuskiej polityki zagranicznej. Potrafiła zachować duży mar-

gines samodzielności i elastyczności, czego dowodem było m.in. oparcie się naci-

skom Francji w sprawie wspólnej akcji przeciwko Niemcom w okresie kryzysu 

nadreńskiego w 1923 r. Ostateczne przypieczętowanie stosunków z Francją nastą-

piło w styczniu 1924 r. podpisaniem umowy o sojuszu, przyjaźni i współpracy. 

Czechosłowacja była jednym z inspiratorów utworzenia tzw. Małej Enten-

ty, grupującej oprócz niej także Jugosławie i Rumunię. Pierwsze kroki w tej 

materii uczyniono w latach 1920–1921, aby zawrzeć w 1926 r. ostateczne umo-

wy wojskowe o współpracy na wypadek wojny. 

Po dojściu Adolfa Hitlera do władzy i zarysowującej się w związku z tym 

radykalnej zmianie na arenie międzynarodowej, polityka zagraniczna południo-

wego sąsiada Polski znalazła się na rozdrożu. Nadal państwo to stało niezmien-

nie na gruncie ścisłej współpracy z Francją – mimo, iż pojawiały się poważniej-

sze skazy w obustronnych stosunkach oraz umacniania i przekształcenia Małej 

Ententy w trwały blok polityczno-militarno-gospodarczy. W okresie tym rząd 

czechosłowacki zdecydował się na formalne uregulowanie stosunków ze Związ-

kiem Radzieckim, co wiązało się z lansowaną przez Jeana Louisa Barthou, fran-

cuskiego ministra spraw zagranicznych, koncepcją paktu wschodniego i podpi-

saniem 2 maja 1935 r. układu francusko-radzieckiego. 9 maja 1935 r. nawiązano 

stosunki dyplomatyczne, a 15 maja tegoż roku podpisano umowę o wzajemnej 

pomocy na wypadek konfliktu zbrojnego
6
. 

Dokonany 13 marca 1938 r. „Anschluss” Austrii zwiększył bezpośrednie 

niebezpieczeństwo wybuchu wojny. Był to sygnał, że niebawem III Rzesza roz-

szerzy swoją agresywną działalność na inne regiony pogranicza. Pod hasłem 

walki „o autonomię” Niemcy Sudeccy pod przewodnictwem Konrada Henleina 

przygotowywali się do oderwania Sudetów od terytorium czechosłowackiego. 

13 września 1939 r. po nieudanej próbie przyłączenia tego regionu do Niemiec, 

w Czechosłowacji wprowadzono stan wyjątkowy, a przywódcy puczu opuścili 

jej obszar. Hitler tymczasem wysunął pod adresem Czechosłowacji 15 września 

1938 r. szereg żądań terytorialnych, których przyjęcie równało się całkowitym 

uzależnieniem tego kraju od III Rzeszy. Czechosłowacja licząc na poparcie 

Francji i Wielkiej Brytanii, odrzuciła niemieckie roszczenia. W imieniu rządów 

francuskiego i brytyjskiego Edouard Daladiere i Neville Chamberlain poradzili 

jednak Czechosłowacji, by zaspokoiła żądania Niemiec i bez przeprowadzenia 

plebiscytu oddała im tereny w 50% i więcej zamieszkałe przez ludność niemiec-

ką. Ponadto miała zrezygnować z układów z ZSRR w sprawie wzajemnej pomo-

                                                 
6 Szerzej na temat sytuacji Czechosłowacji na arenie międzynarodowej do 1938 r. m.in.: M. Zgór-

niak, Sytuacja międzynarodowa Czechosłowacji 1919–1937, Katowice 1967, s. 180 i n.; tenże,  

Z problematyki polityczno-wojskowej Polski i Czechosłowacji w latach 1921–1938, Kraków 1997, 

s. 90 i n. 
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cy oraz zgodziła się na międzynarodowe gwarancje swych nowych granic. Gwa-

rancji tych udzieliłyby Francja, Wielka Brytania wspólnie z państwem – agreso-

rem. Tego rodzaju oświadczenie wywołało w Czechosłowacji wielkie oburzenie. 

21 września 1938 r. ambasadorowie Wielkiej Brytanii i Francji zawiadomili 

czechosłowackiego ministra spraw zagranicznych Kamila Krofta i prezydenta 

Beneńa, że jeśli Niemcy faszystowskie zaczną wojnę z Czechosłowacją, Francja 

i Wielka Brytania nie udzielą jej żadnej pomocy. Pod naciskiem rząd czecho-

słowacki i prezydent kraju poszli na ustępstwa.  

Zwołana 28 września 1938 r. konferencja w Monachium stała się faktycz-

nie dyktatem w stosunku do Czechosłowacji. W wyniku układu monachijskiego 

w początkach 1938 r. Niemcy dokonały aneksji Sudetów. W ten sposób Czecho-

słowacja została poddana wpływom III Rzeszy. 6 października 1938 r. faszyści 

słowaccy proklamowali „autonomię” Słowacji. Podobnie uczyniły elementy 

nacjonalistyczne na Ukrainie Zakarpackiej. Również rząd polski opanował mili-

tarnie Zaolzie. Powstały po tych wydarzeniach nowy rząd premiera Rudolfa 

Berana i prezydent Emil Hácha starali się jeszcze ratować sytuację. 15 marca 

1939 r. w Berlinie odegrana została ponura komedia. Prezydent Hácha podpisał 

z Niemcami układ o rezygnacji z suwerenności państwowej i utworzeniu Protek-

toratu Czech i Moraw. W dzień później dekretem Hitlera popartym wkrocze-

niem Wehrmachtu, zlikwidowana została Czechosłowacka Republika. Jej miej-

sce zajął Protektorat Czech i Moraw z hitlerowskim gubernatorem na czele
7
. 

Po zakończeniu Wielkiej Wojny system obronny Czechosłowacji był two-

rzony przez Francję, która doceniła wielkie znaczenie strategiczne tej republiki, 

jako daleko wysunięty na zachód bastion antyniemiecki. Zadanie w tej mierze 

wypełniała misja wojskowa na czele z gen. Maurice Pele’e, która zajęła się or-

ganizacją czechosłowackich sił zbrojnych
8
. Podstawową kadrę stanowili ofice-

rowie i podoficerowie byłych formacji z terenów Rosji, Włoch i Francji, a po-

nadto wojskowi armii austro-węgierskiej. Dopływ rekruta zapewniała ustawa  

o powszechnym obowiązku służby wojskowej z 1920 r. zakładająca okres jej 

trwania w wymiarze 14 miesięcy, z możliwością przedłużenia od 10 miesięcy do 

3 lat. Natomiast ustawa z 1927 r. przedłużała ją do 18 miesięcy
9
. 

Na początku 1924 r. w Czechosłowacji znajdowało się pod bronią około 

150 tys. żołnierzy (w tym 10 289 oficerów), a w 1926 r. była ona zorganizowana 

w dwanaście dywizji piechoty, dwie brygady górskie, trzy brygady kawalerii, 

dwie brygady artylerii ciężkiej, pułk artylerii przeciwlotniczej, pułk moździerzy, 

pięć pułków saperów, pułk telegraficzny, pułk kolejowy, sześć pułków lotni-

czych, trzy pułki samochodowe, batalion pancerny, dziesięć batalionów straży 

granicznej, trzy kompanie kolarzy, szwadron samochodów pancernych i pięć 

                                                 
7 Patrz m.in.: P.M. Majewski, dz. cyt., s. 35–42; M. Zgórniak, Europa w przededniu wojny. Sytua-

cja militarna w latach 1938–1939, Kraków 1993, passim. 
8 T. Schramm, Francuskie misje wojskowe w państwach Europy Środkowej 1919–1938, Poznań 

1987, s. 138 i n. 
9 Tamże, s. 146–147; M. Zgórniak, Europa w przededniu…, s. 132–133. 
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dywizjonów taborowych. Do 1933 r. stan ten nie uległ większym zmianom. 

Ogólnie rzecz ujmując, armia czechosłowacka w tym okresie nie przedstawiała 

większej wartości bojowej
10

. 

Wzrost napięcia międzynarodowego, a przede wszystkim militaryzacja 

Niemiec, spowodowała, iż Czechosłowacja na przełomie 1933/1934 r. podjęła 

zdecydowane kroki zmierzające do poprawy swojej sytuacji militarno-obronnej. 

W październiku 1933 r. utworzono Radę Obrony Narodowej, w roku następnym 

przedłużono okres obowiązkowej służby wojskowej do 2 lat. W 1936 r. uchwa-

lono ustawę o obronności kraju i organizacji narodu w czasie wojny, rozpisano 

pożyczkę narodową, wreszcie w 1937 r. ustanowiono prawo o obowiązkowych 

świadczeniach ludności w wypadku wojny.  

Tak ożywionej działalności ustawodawczo-organizacyjnej towarzyszył 

również wzrost kredytów zbrojeniowych oraz rozbudowa wojsk lądowych, lot-

nictwa i fortyfikacji. 

W piechocie stanowiącej podstawę wojsk lądowych zwiększono liczbę 

dywizji do siedemnastu. W miejsce dotychczas istniejących dywizji czteropuł-

kowych, wprowadzono dywizje w składzie: trzy pułki piechoty, dwa pułki arty-

lerii (lekkiej i ciężkiej), oddział rozpoznawczy, oddział łączności, oddział sape-

rów, kompanię samochodową i batalion kadrowy. Uzbrojenie i wyposażenie 

jednostek piechoty było już znacznie nowocześniejsze. 

Kawaleria składała się z jedenastu pułków dragonów zorganizowanych  

w cztery brygady, a brygadę stanowiło: Sztab, dwa – trzy pułki dragonów, bata-

lion cyklistów, mieszany oddział rozpoznawczy, szwadron samochodów pancer-

nych oraz pułk artylerii (częściowo zmotoryzowany). 

Broń pancerna do 1933 r. była bardzo słaba, a do 1938 r. nastąpił jej 

szybki rozwój oraz produkcja nowoczesnych jak na owe czasy typów czołgów 

(m. in: LT 35, LT 38 i czołg średni V-8-H) oraz samochodów pancernych (m.in. 

Ńkoda wz.27 i Tatra). Organizacyjnie zaś broń pancerna skupiona była w trzech 

pułkach pancernych, a pułk miał: kompanię dowodzenia, trzy bataliony wozów 

bojowych, jeden – dwa zmotoryzowane kompanie przeciwpancerne, batalion 

techniczny i batalion zapasowy. W 1937 r. z pułków pancernych utworzono 

cztery brygady pancerno-motorowe, które połączono z czterema brygadami ka-

walerii w cztery dywizje szybkie. Dywizja ta w swoim składzie posiadała: Sztab, 

batalion łączności, batalion rozpoznawczy, dwie zmotoryzowane kompanie 

przeciwpancerne, dwie zmotoryzowane kompanie przeciwlotnicze, kompanię 

saperów, kompanię techniczną, brygadę pancerną (dwa bataliony czołgów, dwa 

zmotoryzowane bataliony piechoty, zmotoryzowany dywizjon artylerii), brygadę 

kawalerii (dwa pułki dragonów, batalion cyklistów, dywizjon artylerii motorowej). 

                                                 
10 J. Guderski, W sprawie czternastomiesięcznej służby czynnej w wojskach saperskich, „Przegląd 

Wojskowo-Techniczny” 1934, z. 2, s. 291–300; J.P. Wiśniewski, dz. cyt., s. 50–54; R. Starzyński, 

Organizacja inżynierii w wojsku czechosłowackim, „Przegląd Wojskowo-Techniczny” 1927, z. 6, 

s. 166–169. 
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Mocną stroną armii była artyleria, a czechosłowackie zakłady zbrojenio-

we słynęły z produkcji doskonałych dział (m.in.: działo piechoty kalibru 37 mm, 

działo przeciwpancerne kalibru 37 mm, czy działa przeciwlotnicze kalibru 75, 

80 i 83,5 mm). Artylerię dywizyjną stanowiły pułki artylerii lekkiej i ciężkiej.  

W 1938 r. w piętnastu dywizjach było piętnaście pułków artylerii lekkiej i dwa 

artylerii górskiej w 16. i 17. Dywizji. Ponadto było sześć samodzielnych dywi-

zjonów artylerii górskiej, szesnaście dywizji posiadało własne pułki artylerii 

ciężkiej, cztery brygady kawalerii miały po cztery pułki artylerii konnej, a arty-

lerię dyspozycyjną zorganizowano w dwa zmotoryzowane pułki artylerii cięż-

kiej, cztery zmotoryzowane pułki artylerii lekkiej, cztery zmotoryzowane pułki 

artylerii najcięższej oraz zmotoryzowany pułk artylerii pomiarowej. Najsłabiej 

przedstawiała się obrona przeciwpancerna (do końca 1938 r. nie udało się wypo-

sażyć całkowicie jednostek w nowe typy działek przeciwpancernych – było tyl-

ko 1755 sztuk) i przeciwlotnicza. Tą ostatnia zorganizowano w sześć pułków 

stanowiących odwód Naczelnego Dowództwa. 

Saperzy armii czechosłowackiej – w znacznej części zmotoryzowani, 

skupieni byli w sześciu pułkach, pułku saperów kolejowych i głównym składzie 

saperskim. Wojska łączności poza jednostkami operacyjnymi dysponowały 

siedmioma zmotoryzowanymi batalionami łączności, siedmioma jednostkami  

w korpusach armii i siedmioma w oddziałach sanitarnych, a wojska samocho-

dowe zorganizowano w cztery bataliony samochodowe. 

Początek lat 30. spowodował znaczny postęp w rozwoju lotnictwa.  

W 1938 r. posiadało ono siedem pułków lotniczych, a trzon pułku stanowiło: 

dowództwo, port lotniczy, eskadra techniczna, trzy dywizjony po dwie – cztery 

eskadry, dywizjon zapasowy. W sumie było pięćdziesiąt pięć eskadr, w tym po 

dwadzieścia jeden rozpoznawczych i myśliwskich, trzynaście bombardujących, 

a eskadry liczyły prawdopodobnie: myśliwskie – dwanaście, rozpoznawcze  

– dziesięć, a eskadry bombowców ciężkich – sześć, samolotów. 

Niezwykle ważnym elementem systemu obrony państwa czechosłowac-

kiego była struktura kierownictwa polityczno-wojskowego i terytorialnego. 

Najwyższym zwierzchnikiem sił zbrojnych był prezydent republiki. Na szczeblu 

władz wykonawczych istniała Najwyższa Rada Obrony Państwa (dalej: NROP), 

której przewodniczył prezes Rady Ministrów. Na jej posiedzeniach uczestniczyli 

z głosem doradczym w zakresie spraw wojskowych, generalny inspektor sił 

zbrojnych i szef Sztabu Generalnego (dalej: SG). Natomiast organem pomocni-

czym NROP był Międzyministerialny Komitet Obrony. Obok NROP istniała 

również Wojskowa Rada Opiniodawcza, przedkładająca swoje dezyderaty mini-

strowi obrony narodowej, (których nie musiał uwzględniać), a jej skład perso-

nalny stanowili: minister obrony narodowej, generalny inspektor sił zbrojnych, 

szef SG, 4 wojskowi dowódcy krajowi i 4 generałowie, jako członkowie. 

Najwyższy szczebel dowodzenia nad armią skupiony był osobie ministra 

obrony narodowej. Podlegał mu generalny inspektor sił zbrojnych i szef SG. 

Generalny inspektor – najstarszy służbowo generał armii, był przełożonym  
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w stosunku do wszystkich stanowisk dowódczych, jak również i inspektorów. 

Dokonywał inspekcji jednostek broni i poszczególnych służb. Szef SG przewi-

dziany był na stanowisko naczelnego dowódcy i odgrywał ważną rolę w struktu-

rze najwyższego kierownictwa wojskowego państwa. Natomiast we władzach 

terytorialnych, kierownictwo sprawowali 4 wojskowi dowódcy krajowi, stano-

wiący właściwe dowództwa armii (Praga, Brno, Bratysława i Koszyce). Dowód-

com krajowym podlegały dowództwa korpusów (w 1936 r. było ich 7:2 w Cze-

chach, 2 na Morawach, 3 w Słowacji), których funkcje w czasie pokoju sprowa-

dzały się głównie do spraw organizacyjnych, szkoleniowych i zabezpieczenia 

materiałowo-technicznego. Korpusy te tworzyło organizacyjnie 2–3 dywizje 

piechoty oraz jednostki zabezpieczające
11

. 

Terytorium państwa czechosłowackiego w okresie międzywojennym  

z punktu widzenia obrony było niekorzystnie ukształtowane. Oś podłużna za-

chód-wschód wynosiła 900 km, oś poprzeczna 150 km, co stanowiło 1/6 osi 

podłużnej. Długość obwodu granicy dochodziła do 4 tys. km, z czego 1/2 z gra-

nicy z Rzeszą niemiecką, 1/4 z Polską, 1/5 z Węgrami, 1/20 z Rumunią, co da-

wało ponad 90% całości granicy z państwami nieprzychylnie nastawionymi
12

. 

Właśnie ta wydłużona linia graniczna zagrażająca przecięciem państwa na 

dwie części, wspomniany już wyścig zbrojeń w Niemczech oraz zadania wyni-

kające z umów sojuszniczych skłoniły rząd czechosłowacki do rozpoczęcia bu-

dowy linii umocnień obronnych, za którymi w wypadku konfliktu zbrojnego 

można byłoby dokonać mobilizacji i koncentracji wojsk oraz prowadzić obronę 

do czasu otrzymania pomocy sojuszników. 

Wstępne decyzje w tym zakresie podjęto już w 1934 r. przy wydatnej po-

mocy oficerów wojskowej misji francuskiej. Najpilniejszą uwagę zwrócono na 

odcinek śląski, skąd zadaniem projektodawców mogło wyjść uderzenie na Mo-

rawy będące w ostatecznym rozstrzygnięciu odcięciem Czech od Słowacji. 

Skoncentrowano się, więc na rozbudowie fortyfikacji w obszarze pomiędzy 

Odrą a pasem Karkonoszy, następnie, o ile starczy czasu przedłużyć pas fortyfi-

kacyjny do Łaby. W tym celu, już w poł. 1934 r. utworzono w Boguminie  

i Králikach zalążki władz i jednostek inżynieryjnych kierujących rozbudową 

linii fortyfikacyjnych. Następnym krokiem w realizacji zadań było powstanie  

w marcu 1935 r. w Pradze Dyrekcji Prac Fortyfikacyjnych na czele, z zastępcą 

szefa SG. Zasadnicze zaś decyzje zapadły dopiero 2 czerwca 1936 r. na posie-

dzeniu NROP, gdzie szef Sztabu przedstawił długofalowy program umocnień 

stałych na sumę 10 mln koron. Zadania te miały realizować wojska inżynieryjne, 

nad którymi nadzór przejęły właściwe terytorialne dowództwa korpusów. 

                                                 
11 Obszerną charakterystykę armii czechosłowackiej podają: P.M. Majewski, dz. cyt., s. 93–175; 

J.P. Wiśniewski, dz. cyt., s. 55–143; M. Zgórniak, Europa w przededniu…, s. 133–141. 
12 A. Wrzosek, Czechosłowacja. Zarys ogólnej geografii kraju, Warszawa 1960, passim. 
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Charakteryzując zaś czechosłowacki system umocnień stałych należy 

stwierdzić, iż składał się on z fortyfikacji typu: zaporowych, lekkich, średnich  

i ciężkich
13

. 

Fortyfikacje zaporowe stosowano głównie na przejściach granicznych 

oraz przełęczach górskich w postaci zapór drogowo-komunikacyjnych wspar-

tych punktami ognia (gniazda karabinów maszynowych) i zaporami minowymi. 

Fortyfikacje lekkie budowano przede wszystkim w oparciu o łańcuchy 

górskie, na około kotlin, jako pozycję osłonową wzdłuż samej granicy. Były to 

lekkie schrony karabinów maszynowych mało wytrzymałe na ostrzał artyleryj-

ski. Przykładem tego typu systemu umocnień jest rejon na południe od Braty-

sławy. Tutaj schrony rozmieszczone zostały w międzypolach średnich schronów 

w 1–2, a czasem więcej rzutach, w odstępach 200–300 m (teren dobrze widocz-

ny), względnie 500–600 w terenie otwartym i płaskim. Były wyposażone w 1–2 

ciężkie karabiny maszynowe, a załogę stanowiło 5–6 żołnierzy. Grubość ścian 

wynosiła do 1 m. Ponadto schron posiadał strzelnicę do ognia flankującego, 

odsłonięto go od czoła masami ziemi. Słaba strona tej konstrukcji to strzelnice 

do ognia bocznego, bez możliwości działania na przedpole wobec braku kopuł 

pancernych, które pozwoliłyby na strzelanie ogniem czołowym. Ten element 

umocnień powstał w latach 1934–1936. 

Fortyfikacje średnie zasadniczo powstały w okresie do 1938 r. Ten rodzaj 

umocnień znajdował się szczególnie na zachód od Opawy, południowych Cze-

chach i Morawach, wzdłuż granicy czechosłowacko-węgierskiej oraz wzdłuż Olzy 

na granicy z Polską. Zasadniczy jej trzon stanowiły schrony średnie odporne na 

ostrzał artylerii średniej o kalibrze 155–220 mm. Były budowane za schronami 

lekkimi, w 3 i więcej rzutach. Odległość poszczególnych rzutów wynosiła w za-

leżności od terenu 150–250 m, odstępy między schronami 150–400 m. Na tak-

tycznie ważnych odcinkach ta pozycja mogła być wzmocniona schronami typu 

ciężkiego. Schron średni miał grubość do 2,5 m i składał się z 2 kondygnacji, przy 

czym w górnej części były stanowiska bojowe (6–8) dla ciężkich karabinów ma-

szynowych, działek przeciwpancernych i dział tradytorowych. Grubość kopuł 

pancernych wynosiła 20–26 mm, a w dolnej części mieściły się pomieszczenia na 

amunicję i gospodarcze. Obsada schronu wynosiła 12–14 żołnierzy. 

Fortyfikacje typu ciężkiego były wykonywane w latach 1937–1938 i do 

jesieni tego roku nie wszystkie prace zostały zakończone. Ciągnęły się one na 

północnym i południowym pograniczu Moraw oraz na odcinku Odra  

–Karkonosze. Umocnienia tego rodzaju składały się z szeregu ciężkich schro-

nów bojowych o jedno względnie dwukierunkowych zadaniach ogniowych. 

Schron posiadał po dwie strzelnice dla ciężkich karabinów maszynowych (czę-

sto sprzężonych), strzelnicę dla działka przeciwpancernego oraz 1–5 obserwa-

cyjnych kopuł pancernych, nadających się również do obrony schronu z broni 

maszynowej. Były one odporne na ostrzał artylerii o kalibrze do 300 mm, a gru-

                                                 
13 K. Kleczke, Fortyfikacja stała w wojnie ruchowej, „Bellona” 1941, z. 8, s. 46–56; A. Pecha, Sape-

rzy w wojnach minionych i przyszłych, „Przegląd Inżynieryjno-Saperski” 1948, z. 3, s. 238–245. 
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bość stropów i ścian wynosiła do 350 mm, grubość zaś pancerza od 26 do 30 

mm. Stan załogi wynosił 20–30 ludzi. Na najważniejszych odcinkach pod 

względem operacyjnym oraz w zależności i od ważności taktycznej i właściwo-

ści terenu schrony rozmieszczano jeden od drugiego przeciętnie o odstępach 

około 500 m. Tym sposobem tworzyły one szkielet czołowej pozycji obrony.  

W drugim rzucie poza nimi lub często przy większych odstępach pomiędzy 

schronami, jak również w przerwach pomiędzy nimi znajdowały się schrony 

typu lekkiego.  
 

Z wyjątkiem nielicznych przypadków, fortyfikatorzy czechosłowaccy lokowali 

cięższe typy schronów w 1-szym rzucie, zaś lekkie w 2-gim w tym celu, aby na-

cierające wojska nieprzyjaciela napotkały największy opór obrońców. W razie 

przełamania linii obrony z wielkimi stratami, przeciwnik natykał się na fortyfika-

cje drugiego rzutu, które aczkolwiek były słabiej rozbudowane, ale dostatecznie 

silne, by powstrzymać osłabione i wyczerpane walką zespoły szturmowe. Francu-

zi stosowali odwrotną metodę oporu polegającą na budowie słabszych urządzeń 

fortyfikacyjnych na przedpolu pozycji obronnej, ażeby rozbić, rozluźnić i zmę-

czyć nacierającego oraz zmusić go w takich warunkach do natarcia na główna po-

zycję obrony, co siłą rzeczy spowoduje załamanie się natarcia na przedpolu cięż-

kiej i najcięższej fortyfikacji14. 
 

Na kluczowych odcinkach obrony budowano zespoły obronne, stanowiące 

połączoną całość taktyczną. Znajdowały się m.in. na wschód od Opawy do 

wzmocnienia systemu fortyfikacyjnego północnego pogranicza Moraw. Ilość  

i sposób rozmieszczenia poszczególnych elementów fortyfikacji zależał od za-

dania i terenu. Przykładowo taki zespół składał się: ze schronów bojowych „b”, 

„c”, „a”, „d”; obiektu wyjściowego „e”; ze schronów i chodników podziemnych 

oraz przeszkód. 

Schrony „a” i „b” były przeznaczone na stanowiska dowodzenia i punkty 

obserwacyjne dla artylerii. Każdy z nich posiadał kilka kopuł pancernych o gru-

bości do 30 mm, w których mogły mieścić się oprócz obserwatorów, karabiny 

maszynowe, a nawet działka przeciwpancerne. Schron bojowy „c” był przezna-

czony na umieszczenie tam artylerii tradytorowej (3–76 mm armaty szybko-

strzelne), zaś schron bojowy „d” dla artylerii wieżowej. Schron wyjściowy „e” 

znajdujący się na przeciwstoku był dobrze zamaskowany, zabezpieczony przed 

natarciem broni pancernej i trudny do osiągnięcia przez artylerię przeciwnika. 

Obronę dojścia do rejonu tego typu schronów zapewniały otwory strzelnicze  

w ścianie tyłowej oraz kopuły pancerne na stropie. Chodnik podziemny łączący 

obiekt „e” ze schronami bojowymi „a”, „b”, „c” i „d”. Prócz tego chodnika ar-

chitektura podziemna obejmowała: schrony odpoczynku dla załogi, pomieszcze-

nia do składowania amunicji, centralę telefoniczną, hale maszyn wentylacyj-

nych. Wszystko to połączone było systemem schodów i wind. Schrony bojowe 

„a” i „b” łączyły się z systemem pomieszczeń i chodników podziemnych jedynie 

                                                 
14 Ael., Czechosłowacki system umocnień stałych, „Bellona” 1939, z. 4, s. 883. 
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przy pomocy schodów. Chodniki i schody podziemne znajdowały się na głębo-

kości do 50 m pod powierzchnią terenu. 

Natomiast całość zespołu obronnego otoczona była zaporami inżynieryj-

nymi z drutu kolczastego. System przeszkód inżynieryjnych obejmował przede 

wszystkim zapory przeciwpiechotne i przeciwpancerne. Saperzy armii czecho-

słowackiej na ogół łączyli oba rodzaje w jeden wspólny pas zapór. Jako prze-

szkodę przeciwpancerną zastosowano 4-ramienne jeże żelbetonowe oraz  

6-ramienne z żelaza. Najczęściej ustawiano je w 2–3 rzędach i łączono łańcu-

chami. Stosowano również, jako przeszkody słupy z żelbetonu oraz rzędy wyso-

kich szyn kolejowych. Nieodłącznym elementem zaporowym były także fosy 

przeciwpancerne znajdujące się jedynie przed- i po obu bokach schronów na 

przestrzeni 50–80 m. 

Czechosłowackie fortyfikacje wznoszone w latach 1934–1938 obejmować 

miały tereny pogranicza oraz niektóre ważne rejony w głębi kraju. 

Wzdłuż północnej granicy zbudowano potężną linię fortów poczynając od 

Bogumina nad Odrą, poprzez rejon na południe od Hlučina na wschód od Opawy, 

aż po pasma górskie Jesioników. Był to teren łatwo dostępny dla przeciwnika, 

dlatego też wzniesiono tu największe obiekty fortyfikacyjne. Dalej na zachód 

wzdłuż pasma górskiego, aż do występu kłodzkiego i źródeł rzeki Morawki wy-

konano tylko fortyfikacje typu lekkiego, które utrudniały przejście przez masywy 

górskie i leśne. Występ kłodzki wcinający się głęboko od północy w terytorium 

Czechosłowacji i tym samym uznany, jako dogodny punkt wyjściowy do natarcia 

niemieckiego został dodatkowo ubezpieczony. Zaczynając od miejscowości Stare 

Město, poprzez Lichkov (w pobliżu Międzylesia) do dolnych części zboczy 

Śnieżnika i dalej na północny zachód od obszaru Lewina Kłodzkiego i Kudowy 

Zdroju ciągnęły się fortyfikacje, szczególnie mocne w rejonie Náchod – Trutnov  

– Zacleŕ. Na wierzchołkach Karkonoszy rozbudowano lekki system zapór inży-

nieryjnych. Zaczynając jednak od zachodnich krańców Karkonoszy, aż do rzeki 

Łaby ciągnęła się linia umocnień wyposażona w schrony średniego typu. Począt-

kowo budowane fortyfikacje między Odrą a Karkonoszami pochłonęły sumę oko-

ło 2 800 mln koron, odcinek zaś między Karkonoszami a Łabą 1 500 mln. 

Prace fortyfikacyjne na zachodniej granicy państwa podjęte zostały 

znacznie wcześniej, niż przewidywał to projekt sztabowców, przede wszystkim 

z przyczyn polityczno-militarnych. W południowym paśmie górskim Rudaw 

rozmieszczono trzy pasy fortyfikacyjne, z których ostatni stanowić miał równo-

cześnie zewnętrzny pierścień obrony stolicy Pragi o promieniu około 30 km. 

Pozycje te miały opóźniać marsz niemieckich wojsk na odcinku północno-

zachodnim. Praga natomiast broniona być miała, jako ostateczna linia oporu. 

Nieco słabszy system, przede wszystkim fortyfikacje typu lekkiego, zbudowano 

wzdłuż Lasu Czeskiego, jako linia utrudniająca przejście przez góry. Główna zaś 

linia obrony biegła dalej na wschód wzdłuż Wełtawy. Cały odcinek zachodni 

liczący prawie 340 km długości miał kosztować około 1 700 milionów koron. 
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Granicę z Austrią obejmowała pojedyncza, gdzieniegdzie podwójna linia 

oporu. Na tym odcinku, najmocniejsza była w rejonie Vranow – Znojmo  

– Mikulov – Břeclav. Stanowiły ją schrony średniej wielkości, a ogólny koszt 

budowy był obliczony na 1 mld koron. Po zajęciu Austrii przez III Rzeszę pozy-

cja ta została rozbudowana nieco w głąb i wzmocniona dodatkowymi elementa-

mi fortyfikacyjnymi. 

Zachodnia granica Słowacji wzdłuż Moraw miała nieco słabsze obiekty, na-

tomiast na południu od Bratysławy, na południowym brzegu Dunaju, rozbudowa-

no przyczółek mostowy strzeżony przez wspomniane już zespoły obronne oraz 

dunajską flotyllę rzeczną. Składała się ona z: 2 kanonierek o wyporności 540 ton, 

120 ludzi załogi, uzbrojone – 2 armaty 155 mm, 2 działa 105 mm, 2 działa 76 mm, 

4 działka 47 mm, 4 ciężkie karabiny maszynowe: monitora o wyporności 200 ton; 

15–20 stawiaczy min; 30 motorówek mających na uzbrojeniu działka 76 mm  

i karabin maszynowy oraz liczne łodzie patrolowe. Podobny przyczółek wzniesio-

no pod Komarnem. Rejony pomiędzy Dunajem a Koszycami obejmujące pograni-

cze węgierskie zostało także umocnione fortami średniej wielkości. Całość prac 

inżynieryjno-budowlanych obliczona została na sumę 500 mld koron. 

Odcinek granicy z Rumunią nie został ufortyfikowany, gdyż nie spodziewano 

się z tej strony żadnego niebezpieczeństwa. Wierzchołki i granie Karpat, oddzielają-

ce Słowację i Ruś Zakarpacką od Polski, nie zostały również ufortyfikowane, po-

nieważ stanowiły same w sobie dostatecznie silną przeszkodę naturalną. Jedynie na 

ważniejszych przełęczach górskich wykonano fortyfikacje zaporowe. 

Linia fortyfikacyjna na odcinku granicy z Polską biegła od Bogumina do 

Cieszyna wzdłuż Olzy oraz w rejonie Jabłonkowa i Cadcy. Umocnienia te miały 

kosztować 1425 tys. koron. 

Do września 1938 r. Czechosłowacja na poszczególnych odcinkach gra-

nicznych wykonała następujące obiekty fortyfikacyjne: na odcinku Odra-

Karkonosze – 250 fortów ciężkich całkowicie ukończonych: na odcinku połu-

dniowe Morawy – 6 fortów ciężkich całkowicie ukończonych; zachodnie i połu-

dniowe Czechy – 3993 forty lekkie i średnie; północne Czechy – 1852 forty 

lekkie i średnie; południowe Morawy – tys. fortów lekkich i średnich; północne 

Morawy – 1195 fortów lekkich i średnich; tereny Słowacji – 11 fortów ciężkich 

oraz 1942 fortów lekkich i średnich. Ogólna zaś liczba obiektów fortyfikacyj-

nych wynosiła: 267 typy ciężkiego i 9982 typu lekkiego i średniego. 

Wraz z problemami budowy fortyfikacji obronnych wyłoniło się zagad-

nienie ich utrzymania w czasie pokoju i obrony w razie konfliktu zbrojnego.  

W tym celu sformowano specjalne jednostki, które stanowiły załogi fortyfika-

cyjne. Ciężkie obiekty otrzymały stałe obsady w postaci batalionów granicznych 

(Hraničařskie Prapory), których było 11 oraz 4 pułki graniczne liczące 13 bata-

lionów, co dawało razem 24 jednostki forteczne. Forty lekkie i średnie obsadzić 

planowano przez specjalne formacje ZLO (Zajištěni Léhkého Opevnéni). Zorga-

nizowano, zatem 10 pułków ZLO o numeracji 151–160, 51 specjalnych batalio-

nów straży (Stražné Prapory) oraz 33 bataliony SOS (Straž Obrany Státú) mobi-
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lizowane w razie konieczności wojennej z oddziałów policji, celników, straży 

skarbowej i ludności nadgranicznych miejscowości. Całość sił fortecznych wy-

nosiła około 138 batalionów, na które składało się: liniowe pułki piechoty (nr  

1–18, 20–48) i pułki piechoty górskiej (nr 1–4) wchodzące w skład dywizji pie-

choty, a w razie mobilizacji powszechnej formowały pułki rezerwowe (nr 50  

i następne); 11 samodzielnych batalionów granicznych; 13 batalionów granicz-

nych w ramach 4 pułków; około 30 ZLO; 51 batalionów straży oraz 33 SOS. 

Stwierdzić należy, iż była to ilość znaczna, pozwalająca na zorganizowanie kil-

kunastu dywizji piechoty, ale zbyt słaba do pełnego wykorzystania w całym 

systemie fortyfikacji.  

W tym celu opracowano w planie mobilizacyjnym całokształt przedsię-

wzięć związanych z obroną rejonów fortyfikacyjnych w razie wojny. Postano-

wiono oprócz wymienionych już jednostek wydzielić część dywizji piechoty, co 

razem stanowić miało siły ochrony granic – ZH (Zajištěni Hranić). Zadania  

w tej materii weszły w życie 15 stycznia 1938 r.
15

. 

Konstatacja dotychczasowych rozważań pozwala na stwierdzenie, iż za-

sadniczym przeznaczeniem systemu fortyfikacyjnego państwa czechosłowackie-

go była osłona granic i ważnych kierunków strategiczno-operacyjnych prowa-

dzających w głąb kraju do głównych ośrodków ekonomicznych, polityczno 

-administracyjnych i wojskowych. Miał on odgrywać ważną rolę w początko-

wym etapie wojny, jako element zabezpieczający koncentrację i rozwinięcie 

wojsk, jak również uprzednią ich mobilizację. Z technicznego punktu widzenia 

był połączeniem dwóch teorii fortyfikacyjnych, które lansowano w tym okresie. 

Z pierwszej – opracowanej przez fortyfikatorów francuskich wziął element for-

tyfikacji ciężkiej w postaci taktycznych zespołów obronnych, z drugiej zaś  

– propagowanej szczególnie w Niemczech zaczerpnięto wariant mniejszych  

i liczniejszych urządzeń fortyfikacyjnych
16

. 

W zakresie militarnym natomiast w najcięższych chwilach dla państwa cze-

chosłowackiego nie odegrały one żadnej roli, gdyż były oddane bez boju. Tym 

samym całkowicie pozbawiało armię podstawy operacyjnej i możliwości stawia-

nia w przyszłości poważniejszego oporu. Gwoli prawdy historycznej należy 

stwierdzić, że fortyfikacje pogranicza śląskiego w końcowym etapie II wojny 

                                                 
15 Deskrypcję czechosłowackiego systemu fortyfikacyjnego pod względem geograficzno 

-wojskowo-technicznym oparto na: Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum gen. broni Włady-

sława Sikorskiego w Londynie, B. I. 112, k. 172–176, Charakterystyka obszaru fortyfikacyjnego 

Polski do 1 września 1939 r. w myśl rozkazu Sztab N.W.O.III.L.515/III; tamże, B.I.117, k. 177 

–179, Uzupełnienie do charakterystyki…; Ael, dz. cyt., s. 874–895; Gen. v. Brosch-Aarenau, Wie 

war die Tschechoslowakei befestigt, „Militärwissenscheftliche Mitteilungen” V/1939, K. Kleczke, 

Fortyfikacje czeskie, „Bellona” 1939, z. 3, s. 214–231; P.M. Majewski, dz. cyt., s. 175–208; 

Oberst Bierman, Technische Befestigungsweise, „Verteljahefte für Pioniere” I/1939, J.P. Wi-

śniewski, dz. cyt., s. 144–163; R. Szubański, Czechosłowacki system fortyfikacyjny w 1938 roku, 

„Wojskowy Przegląd Historyczny” 1985, nr 4, s. 251–256. 
16 Z. Cutter, „Linia Stalina” – Fortyfikacje zachodniego pogranicza ZSRR w latach 1918–1939, 

„Studia i Materiały do Historii Wojskowości” 1996, t. 38, s. 203–213; Zasady fortyfikacyjne 

współczesnego Rejonu Umocnionego, „Bellona” 1938, z. 1–3, s. 625–639. 



System fortyfikacyjny Republiki Czechosłowacji… 603 

światowej zostały z powodzeniem wykorzystane przez Niemców przeciwko ra-

dzieckiej armii, której natarcia przez pewien okres załamywały się na potężnej 

linii umocnień czechosłowackich w rejonie Raciborza
17

. 

 
Mapa 1. Czechosłowacki system umocnień stałych w okresie międzywojennym 

 

 
 

Źródło: Ael, dz. cyt., s. 895; K. Kleczke, dz. cyt., 222. 

                                                 
17 B. Dolata, Wyzwolenie Dolnego Śląska w 1945 roku, Wrocław 1985, s. 97 i n. 
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Mapa 2. Czechosłowacki system fortyfikacyjny w 1938 r. 
 

 
 

Źródło: R. Szubański, dz. cyt., s. 253. 

 
Mapa 3. Ufortyfikowane przedmoście Bratysławy 

 

 
 

Źródło: Ael, dz. cyt., s. 891. 
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Diabelski pakt (z 23 sierpnia 1939 r.) 
 

 
drodzenie się suwerennej państwowości polskiej od początku było solą 

w oku dwóch państw rozbiorowych: Niemiec i Rosji. Obydwa państwa 

dążyły do rewizji granic z Polską, widząc ją co najwyżej jako państew-

ko buforowe uzależnione od jednej lub drugiej strony lub wchłonięte całkowicie 

przez Rosję i Niemcy na zasadzie nowego rozbioru. W mniej lub bardziej zawoa-

lowanej formie będzie ten aksjomat przewijał się w polityce obydwu wielkich 

sąsiadów Polski w okresie międzywojennym, stanowiąc jeden z ważniejszych 

nośników tej polityki względem siebie. Już w 1922 r. szef Reichswehry, gen. 

Hans von Seeckt, pisał:  
 

Egzystencja Polski jest nie do zniesienia, nie do pogodzenia z życiowymi intere-

sami Niemiec. [Polska]... musi zniknąć i zniknie przez swoją własną słabość i z na-

szą pomocą dzięki Rosji... Podstawą porozumienia pomiędzy Niemcami a Rosją 

będą granice z 1914 r.1. 
 

Od tego roku przez najbliższe 10 lat pomiędzy Związkiem Sowieckim  

a Niemcami będzie się rozwijać współpraca wojskowa, której jednym z celów 

było szachowanie Polski, a w czasie licznych ćwiczeń sztabowych (wspólnych) 

wprowadzano elementy działań przeciw państwu polskiemu. 

Dojście Hitlera do władzy przerwało przyjazne stosunki ACz z niemiec-

kimi siłami zbrojnymi, a nawet w pewnym okresie oba państwa znalazły się 

względem siebie na wrogich pozycjach (na przykład kryzys czechosłowacki  

w 1938 r.). Jednak polityka państw zachodnich wobec Hitlera oraz nieliczenie 

się z rolą Związku Sowieckiego, przynajmniej w skali polityki europejskiej, 

spowodowało pewien zwrot zarówno w rozumowaniu Stalina, jak i Hitlera, któ-

ry miał ich doprowadzić na ścieżkę wspólnych interesów obu państw, czyli ina-

czej mówiąc: przekształcić ich z wrogów w sojuszników. 

Za taki moment zwrotny uważa się tzw. ugodę monachijską z września 

1938 r., w której państwa zachodnie zgodziły się (wymusiły na Czechosłowacji) 

na oddanie III Rzeszy czeskich Sudetów. ZSRR, który nie był oficjalnie infor-

mowany o kolejnym ustępstwie wobec Hitlera ani też jako sojusznik Czecho-

słowacji nie był zaproszony do stołu obrad, poczuł się izolowany w kwestiach 

zasadniczych europejskiej geopolityki. A jako mocarstwo z taką izolacją pogo-

                                                 
1 Cyt. za: M. Zgórniak, Współpraca wojskowa Niemiec i ZSSR przed agresją 17 września 1939 r.  

i działania Armii Czerwonej na terytorium II Rzeczypospolitej [w:] 17 września 1939: materiały  

z Ogólnopolskiej Konferencji Historyków, Kraków 25–26 października 1993, red. H. Batowski, 

Kraków 1994, s. 119. 

O 
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dzić się nie chciał. W Monachium Hitler osiągnął dwa zasadnicze cele, które 

wpłynęły na losy Europy i świata w najbliższej, a nawet dalszej przyszłości. Po 

pierwsze: osiągnął korzyści terytorialne bez angażowania siły i pokazał słabość 

państw zachodnich w sytuacji kryzysowej; po drugie: uzmysłowił Stalinowi, że 

mocarstwa zachodnie nie chcą i nie będą się liczyć ze Związkiem Sowieckim 

w kreowaniu polityki europejskiej i światowej, a tym samym może się pogłębić 

izolacja polityczna ZSRS. Na Kremlu właściwie zrozumiano policzek wymie-

rzony sowieckiemu niedźwiedziowi. Stalin, który był przekonany, że do nowej 

wojny w Europie wcześniej czy później dojść musi (była to także umiejętnie 

prowadzona propaganda na użytek własnego społeczeństwa, które ulegało cią-

głemu ubożeniu poprzez przeznaczanie olbrzymich nakładów na rozwój i mo-

dernizację ACz), zaczął przyjmować pogląd, że nie ma szans na utworzenie 

europejskiego systemu bezpieczeństwa zbiorowego, a zagrożenie ze strony 

Niemiec wobec ZSRS można odwrócić, dochodząc do porozumienia z Hitlerem. 

Świadczą o tym wypowiedzi sowieckich dyplomatów, którzy w systemie totali-

tarnego przywództwa Stalina realizowali jedynie jego wytyczne. 4 października 

1938 r. sowiecki wiceminister spraw zagranicznych Władimir Potiomkin powie-

dział ambasadorowi francuskiemu w Moskwie Robertowi Coulondre’owi:  
 

Nie widzę dla nas innego wyjścia aniżeli czwarty rozbiór Polski2.  
 

Dwa tygodnie później minister spraw zagranicznych ZSRS Maksim Li-

twinow, powtórzył Coulondre’owi treść oświadczenia, które przekazał brytyj-

skiemu ministrowi spraw zagranicznych, lordowi Edwardowi Halifaxowi:  
 

Ustanowiwszy hegemonię w Europie i zneutralizowawszy Francję, Hitler będzie 

mógł zaatakować bądź Wielką Brytanię, bądź ZSRR. Wybierze on pierwsze roz-

wiązanie, ponieważ dawać mu ono będzie więcej, stwarzając możliwość, że impe-

rium germańskie zajmie miejsce Imperium Brytyjskiego, a celem dokonania tego 

przedsięwzięcia będzie wolał porozumieć się z ZSRR3. 
 

Obie te wypowiedzi winny wyostrzyć zmysł polityczny przede wszystkim 

Francji i Wielkiej Brytanii, bowiem były wyraźnym zaproszeniem tych państw 

do rozmów ze Związkiem Sowieckim, a gdyby państwa te zaproszenia tego nie 

przyjęły – stanowiły usprawiedliwienie wszczęcia rozmów z III Rzeszą. 

Ostentacyjna rozmowa Hitlera z ambasadorem sowieckim w Berlinie 

Aleksiejem Mieriekałowem (którego dotąd Hitler unikał) na przyjęciu nowo-

rocznym 12 stycznia 1939 r. była dowodem, że sygnały wysyłane z Moskwy 

były właściwie odbierane. 

10 marca 1939 r. sekretarz generalny KC WKP(b) Józef Stalin w trakcie 

wystąpienia na rozpoczynającym się XVIII Zjeździe partii dał wyraźnie do zro-

zumienia, że pragnie poprawy wzajemnych stosunków ZSRS – III Rzesza. Skry-

tykował też próby wciągnięcia ZSRR do ewentualnego bloku przeciwniemiec-

                                                 
2 A. Bregman, Najlepszy sojusznik Hitlera. Studium o współpracy sowiecko niemieckiej 1939 

–1941, Londyn 1968, s. 12. 
3 Tamże, s. 13. 
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kiego, zarzucając jednocześnie Francji i Wielkiej Brytanii odrzucanie polityki 

zbiorowego bezpieczeństwa oraz podsycanie sporu niemiecko-sowieckiego, 

który mógłby przerodzić się w wojnę między tymi dwoma państwami. Aby jesz-

cze bardziej zachęcić Hitlera do wzięcia udziału w rozmowach wspólnego stołu, 

Stalin stwierdził, iż Niemcy nie mają zamiaru opanowania sowieckiej Ukrainy 

(o potrzebie posiadania przez III Rzeszę Ukrainy pisał Hitler w „Mein Kampf”), 

a on nie pozwoli, by Związek Sowiecki „został wciągnięty do konfliktów przez 

podżegaczy wojennych, którzy przywykli do tego, by inni wyciągali za nich 

kasztany z ognia”
4
. Natomiast szef Głównego Zarządu Politycznego ACz, ar-

mijny komisarz I rangi Lew Mechlis zapewnił w swym wystąpieniu, że zada-

niem ACz w razie wojny jest zwiększenie liczby republik sowieckich. 

To przemówienie Stalina zostało właściwie odczytane w Berlinie, ale też 

i w Londynie, gdzie powiało chłodem. Toteż po zajęciu Pragi przez wojska nie-

mieckie Wielka Brytania dokonała radykalnej zmiany w polityce ustępstw wo-

bec Hitlera. Oprócz udzielenia Polsce gwarancji, brytyjska dyplomacja zaczęła 

zabiegać o wciągnięcie ZSRS do wspólnego frontu przeciw III Rzeszy. Zabiegi 

te były prowadzone jednak dość niemrawo i stanowiły raczej środek nacisku na 

Hitlera, w celu pohamowania jego zaborczych zapędów. Z drugiej strony Fran-

cuzi sami zamierzali ograniczyć się tylko do gwarancji niepopartych bliżej spre-

cyzowanymi zobowiązaniami. Według nich gwarancje „Królowej Mórz, Impe-

rium, nad którym nigdy nie zachodzi słońce” miały większe znaczenie 

w polityce międzynarodowej niż zobowiązania sowieckiej Rosji. Nie docenili 

jednak ani Hitlera, ani Stalina. Stalin rozmowy z Anglikami postanowił odłożyć 

na dalszy plan. Dostrzegł bowiem inne możliwości, które by mu pozwoliły na 

rewizję traktatu ryskiego. Uważał, że powstała sytuacja, w której wojna może 

być dla ZSRS korzystniejsza niż jej uniemożliwienie. Wszak Wielka Brytania 

i Francja zobowiązywały się do udziału w wojnie, gdyby III Rzesza zaatakowała 

Polskę. Związek Sowiecki natomiast, nie przyjmując żadnych zobowiązań, 

mógłby pozostać neutralny do czasu. Wiedział również, że Hitler nie zaryzykuje 

konfliktu zbrojnego z Zachodem, jeśli nie będzie miał pewności, że ze strony 

ZSRR nic mu nie grozi. Czekał na wyraźną ofertę Hitlera, zachęcając go jedno-

cześnie do zabiegania o to zbliżenie. Jedną z takich zachęt była zmiana na sta-

nowisku ministra spraw zagranicznych ZSRS, dokonana 3 maja 1939 r. 

Uchodzący za rzecznika polityki zbiorowego bezpieczeństwa Maksim Li-

twinow (właściwie Meier Wallach) został zastąpiony przez Wiaczesława Moło-

towa (właściwie Skriabin), sprawującego jednocześnie obowiązki szefa sowiec-

kiego rządu. Był on bezwzględnym realizatorem dyrektyw Stalina, oddanym mu 

duszą i ciałem, bezwolnym narzędziem na tyle inteligentnym, że w nadchodzą-

cych wydarzeniach dostrzegł możliwość odegrania jednej z czołowych ról na 

arenie międzynarodowej, a także przypodobania się Stalinowi. Nie krył również 

swych sympatii do negocjowania z III Rzeszą. Akt ten po raz kolejny został 

właściwie odczytany w Berlinie. 

                                                 
4 Białe plamy. ZSRR – Niemcy 1939–1941, Vilnius 1990, s. 7–9. 
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Tymczasem w Londynie, Paryżu i Warszawie nie chciano dać wiary, że 

zanosi się na zbliżenie między Berlinem a Moskwą. 

Trzeba przyznać, że była w tym pewna logika, poparta sondażami poli-

tycznymi w Berlinie, które wskazywały, że Hitler jeszcze się nie zdecydował na 

„ruch sowiecki”. Jednego był pewny, a mianowicie tego, że wojnę z Polską musi 

zlokalizować. W czerwcu 1939 r. oświadczył, że jeśli dojdzie do zawarcia soju-

szu między mocarstwami zachodnimi a ZSRS, to odwoła atak przeciw Polsce, 

zwołując jednocześnie na wrzesień zjazd partyjny w Norymberdze z hasłem 

pokojowej wizji Europy.  
 

Jeśli jednak mocarstwa zachodnie skompromitują się i wrócą do domu z pustymi 

rękoma, to będę mógł rozgromić Polskę bez niebezpieczeństwa konfliktu z Za-

chodem5.  
 

Mógł tak twierdzić, bowiem zaczęte w maju 1939 r. rozmowy angielsko-

francusko-sowieckie, jak na razie, nie posuwały się naprzód. Prowadzona zręcz-

nie przez Mołotowa gra dyplomatyczna powodowała, że negocjacje stawały się 

trudne. Gdy w jakimś punkcie osiągano zbieżność poglądów, było to tylko chwi-

lowe, bowiem realizacja danego ustalenia rozbijała się o kolejny punkt negocja-

cji, który trudno było zrealizować. A wszystko po to, aby Stalin mógł się zorien-

tować, z której strony może liczyć na większe korzyści. 

Negocjacje z Zachodem były kartą przetargową w ręku Stalina, a ich 

przeciąganie bądź pewne ustępstwa na rzecz mocarstw zachodnich miały zachę-

cić Hitlera do bardziej zdecydowanej współpracy z ZSRS. Może rzeczywiście, 

gdyby Zachód zaproponował Stalinowi to samo, co później zaproponował Hi-

tler, Stalin przyjąłby ofertę państw zachodnich. Lecz na takie ustępstwa Zachód 

żadną miarą pozwolić by sobie nie mógł. 

Jakie myśli kłębiły się wtedy w umyśle Stalina, tego nie wiemy. Zapewne 

liczył, że wojna Niemiec z Zachodem, która będzie na pewno krwawa i wyczer-

pująca, pozwoli mu w odpowiednim czasie na zrealizowanie idei rewolucji 

przynajmniej w wymiarze europejskim oraz powiększenie sowieckiego imperium 

przynajmniej o terytoria będące niegdyś w granicach imperium Romanowych. 

Przeciągające się rokowania i brak zdecydowanej oferty ze strony Hitlera 

zaczęły niecierpliwić Stalina. Postanowił wykonać dyplomatyczny manewr, 

który uświadomiłby Hitlerowi zagrożenie, jakiego ten się obawiał. W połowie 

lipca 1939 r. Mołotow otrzymał odpowiednie instrukcje i rokowania z Wielką 

Brytanią i Francją – przy wzajemnych ustępstwach – przybrały pomyślniejszy 

obrót. Opinia światowa została o tym poinformowana, a ton prasy sowieckiej 

stał się antyniemiecki. 

Hitler zareagował chyba szybciej niż Stalin się spodziewał. Pierwsze karty 

odkryto w Berlinie 26 lipca 1939 r. sowieckiemu chargé d’affaires Gieorgijowi 

Astachowowi, nadmieniając, że między Związkiem Sowieckim a III Rzeszą nie 

ma spornych problemów, które by uniemożliwiały zawarcie odpowiedniego 

                                                 
5 A. Bregman, dz. cyt., s. 18. 



Diabelski Pakt (z 23 sierpnia 1939 r.) 609 

układu, opartego na interesach obu krajów. W kilka dni później minister spraw 

zagranicznych III Rzeszy Joachim von Ribbentrop w rozmowie z Astachowem 

wyraźnie postawił sprawę krajów bałtyckich oraz Polski do wspólnego uregulo-

wania. Tak więc na miesiąc przed wybuchem wojny Stalin miał do wyboru dwie 

oferty: z jednej strony prawie gotowy projekt sojuszu z Francją i Wielką Bryta-

nią, z drugiej zaś niedwuznaczną ofertę niemiecką podzielenia się z ZSRS Pol-

ską i krajami bałtyckimi. Do niego zatem należała decyzja, która miała przesą-

dzić o pokoju lub wojnie. 

Stalin ostateczną decyzję podjął 11 sierpnia po dalszym szczegółowym 

drążeniu stanowiska niemieckiego, po zorientowaniu się, że agresja Niemiec na 

Polskę jest bliska, że III Rzesza gotowa jest oddać część Polski i kraje Pribałtyki 

Związkowi Sowieckiemu. Znamienne jest, że decyzja ta została podjęta w dniu, 

w którym delegacje wojskowe Wielkiej Brytanii i Francji przybywały do Mo-

skwy. Ich podróż morska, trwająca prawie tydzień, mogła wzbudzić zastrzeżenia 

Stalina co do intencji Zachodu, a brak szerokich prerogatyw delegacji angiel-

skiej co do ostatecznego tekstu umowy wojskowej mógł go jeszcze w tym 

utwierdzić. Marszałek Kliment Woroszyłow (przewodniczący sowieckiej dele-

gacji wojskowej) otrzymał odpowiednie instrukcje do rozmów z delegacjami 

państw zachodnich w Moskwie, a Astachow do pertraktacji z Ribbentropem  

w Berlinie, z tym, że rozmowy angielsko-francusko-sowieckie były jawne,  

a z III Rzeszą odbywały się w tajemnicy. 

Formalnym założeniem rokowań w Moskwie (12–22 sierpnia) miało być 

przygotowanie umowy o współpracy wojskowej mającej na celu przeciwstawie-

nie się agresji faszyzmu. Faktycznie rozmowy na skutek odmiennych celów 

strategicznych i braku zaufania były kontynuacją gry dyplomatycznej i działań 

taktycznych zmierzających do przewlekania rokowań i wzajemnego rozpoznania 

zamierzeń. Ogółem odbyło się osiem posiedzeń i jedno spotkanie dwustronne
6
. 

Tok rozumowania Stalina najlepiej odzwierciedla jego prawdopodobne wy-

stąpienie 19 sierpnia 1939 r. podczas nadzwyczajnego posiedzenia Biura Politycz-

nego KC WKP(b):  
 

Sprawa wojny czy pokoju weszła w stadium krytyczne. Jej rozwiązanie zależy wy-

łącznie od nas. Jeżeli zawrzemy traktat z Anglią i Francją, Niemcy będą zmuszone 

odstąpić od planów agresji i ustąpić wobec stanowiska Polski. Będą też szukać uło-

żenia stosunków z mocarstwami zachodnimi. W ten sposób będziemy mogli unik-

nąć wybuchu wojny, lecz dalszy rozwój wydarzeń poszedłby wówczas w niewy-

godnym dla nas kierunku. Natomiast jeśli przyjmiemy niemiecką propozycję zawar-

cia z nimi paktu nieagresji, to umożliwi to Niemcom atak na Polskę i tym samym in-

terwencja Anglii i Francji stanie się faktem dokonanym. Gdy to nastąpi, będziemy 

mieli szansę pozostania na uboczu wojny. Będziemy mogli z pożytkiem dla nas cze-

kać na odpowiedni dla nas moment dołączenia do konfliktu lub osiągnięcia celu  

                                                 
6 Dokumenty z niektórych posiedzeń prezentowane są w: Agresja sowiecka na Polskę w świetle 

dokumentów. 17 września 1939, t. 1: Geneza i skutki agresji, red. E. Kozłowski, Warszawa 1994. 
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w inny sposób. Wybór więc jest dla nas jasny: powinniśmy przyjąć propozycję nie-

miecką, a misję wojskową francuską i angielską odesłać grzecznie do domu7. 
 

Instrukcje udzielone marszałkowi Woroszyłowowi przewidywały posta-

wienie wobec Zachodu takich żądań, które byłyby niemożliwe do przyjęcia, co 

w rezultacie miało doprowadzić do zerwania rozmów, które obciążyłyby delega-

cje Francji i Wielkiej Brytanii. Już 14 sierpnia Woroszyłow przedstawił żądania 

wyrażenia zgody na przemarsz wojsk sowieckich przez Polskę i Rumunię. O ile 

w stosunku do Rumunii Woroszyłow domagał się tego prawa tylko w wypadku 

jej zaatakowania, o tyle takiego zastrzeżenia nie przedstawił w stosunku do Pol-

ski. Chodziło zatem o prawo wejścia do Polski wojsk sowieckich zarówno  

w razie ataku niemieckiego na Rzeczpospolitą, jak i na któreś z państw Zachodu. 

Dodał przy tym, że jeśli żądania nie zostaną spełnione, to rozmowy będą skaza-

ne na niepowodzenie. 

Polska – aczkolwiek zainteresowana zawarciem sojuszu pomiędzy ZSRR, 

Wielką Brytanią i Francją – na przemarsz wojsk sowieckich nie wyraziła zgody. 

Chodziło jej głównie o to, aby w wypadku napaści Niemiec otrzymać wszelką 

pomoc od Anglii i Francji oraz broń i inne materiały od Związku Sowieckiego. 

Minister Józef Beck 19 sierpnia wyraził zdziwienie, że ZSRS nie zwrócił się 

w tej sprawie bezpośrednio do rządu polskiego. Dał znamienną odpowiedź, któ-

ra w tym czasie odzwierciedlała zarówno poglądy rządu polskiego, jak i dyplo-

macji zachodniej:  
 

Toż to jest nowy rozbiór Polski, który my sami mamy na siebie podpisać, jeżeli 

mamy ulec rozbiorowi, to przynajmniej będziemy się bronić. Nie mamy żadnej 

gwarancji, że Rosjanie, wszedłszy na nasze ziemie wschodnie, wezmą rzeczywi-

ście udział w wojnie8. 
 

Pomimo takiej wypowiedzi Beck rozważał możliwości udostępnienia 

ACz „korytarzy” przez Polskę, chcąc w ten sposób ułatwić rozmowę sojuszni-

kom zachodnim. Jednak ZSRS rozmów z Polską na temat korytarzy nie podjął. 

Francja i Wielka Brytania nadal wywierały silny nacisk na rząd polski, aby 

zgodził się na sowieckie żądania. Doszło nawet do tego, że premier rządu fran-

cuskiego Edouard Daladier podjął taką decyzję za rząd polski i przekazał ją 21 

                                                 
7 K. Grünberg, J. Serczyk, Czwarty rozbiór Polski, Warszawa 1990, s. 212. Wokół tego wystąpie-

nia Stalina toczy się spór wśród historyków co do jego autentyczności. Jego autentyczność podwa-

żył prof. Gabriel Gorodetsky z Uniwersytetu w Tel Awiwie. Twierdzi on, iż wypowiedź Stalina 

została napisana przez francuskie tajne służby w grudniu 1939 r., kiedy Francja szukała uzasad-

nienia dla interwencji militarnej w Finlandii przeciw ZSRS w toczącej się wojnie fińsko 

-sowieckiej. Z ustaleń prof. Gorodetskyego wynika, iż nie protokołowano tak szczegółowo posie-

dzeń BP KC WKP(b) – tylko porządek dzienny i podjęte decyzje. 19 sierpnia 1939 r. odbyło się 

krótkie posiedzenie Biura, ale porządek zawierał tylko jeden punkt: Zasady odroczenia obowiąz-

kowej służby wojskowej; F. Kosma, Tajna mowa Stalina, „Trybuna Opolska” 1997, nr 9, s. 9. 

Ustalenia prof. Gorodetskyego nie oznaczają, że Stalin mógł takiej mowy nie wygłosić poza ofi-

cjalnym protokołem, do której to tezy przychylają się ostatnio niektórzy historycy rosyjscy i za-

chodni. Jeżeli rzeczywiście takiej mowy nie było, to została ona spreparowana w sposób mi-

strzowski, oddający tok rozumowania i postępowania Stalina. 
8 A. Bregman, dz. cyt., s. 23–24; C. Grzelak, Grodno 1939, Warszawa 1990, s. 16. 
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sierpnia do Moskwy. Woroszyłow oczywiście ją odrzucił jako niepodjętą przez 

Polskę
9
. Zresztą już w tym czasie Woroszyłow otrzymał od Aleksandra Po-

skriebyszewa (osobistego sekretarza Stalina) karteczkę z jednym zdaniem: 

„Klim, Koba (jeden z pseudonimów rewolucyjnych Stalina) skazał, cztoby ty 

sworacziwał szarmanku (Klim, Koba powiedział, żebyś przerwał grę)”
10

. Odno-

siło się to oczywiście do przerwania rozmów angielsko-francusko-sowieckich, 

co też nastąpiło. 

Można postawić w tym miejscu pytanie, czy w wypadku zgody Polski na 

przemarsz wojsk sowieckich można było uniknąć zawarcia paktu Ribbentrop  

– Mołotow? Należy sądzić, że nie, bowiem Stalin miał w zanadrzu inne, jeszcze 

dalej idące żądania, które musiałyby zerwać rokowania. Między innymi już 

15 sierpnia Woroszyłow zażądał również, by w razie wojny Wielka Brytania 

i Francja uzyskały od Łotwy, Estonii i Finlandii zgodę na czasową okupację ich 

wysp na Bałtyku, z których korzystałaby również flota sowiecka
11

. Dodajmy: 

wyłącznie flota sowiecka, bowiem Francuzi i Anglicy w razie wybuchu wojny 

nie byliby w stanie wprowadzić swoich okrętów na Bałtyk. Tym sposobem jakże 

łatwiejsze byłoby osiągnięcie sowieckich celów wobec Finlandii i krajów  

Pribałtyki. Jednocześnie Stalin zdawał sobie sprawę, że tego, co uzyska od Hi-

tlera, na pewno nie otrzyma od państw zachodnich. 

Tymczasem na linii Berlin – Moskwa zaczyna być coraz goręcej. Wyda-

rzenia, jak na dyplomację, rozgrywają się błyskawicznie. 16 sierpnia Ribbentrop 

przekazał do Moskwy telegraficzną zgodę na pakt o nieagresji i pomoc w polep-

szeniu stosunków pomiędzy ZSRS a Japonią, która w tym czasie była zaanga-

żowana w konflikcie zbrojnym nad Chałchin-gołem. Już w dwa dni później, 

oprócz pozytywnej odpowiedzi na powyższe propozycje, Mołotow wyraził ży-

czenie zawarcia dodatkowo tajnego paktu, który by regulował interesy wpływu 

obu państw w Europie Wschodniej. Od tego strona sowiecka uzależniała podpi-

sanie paktu o nieagresji, sugerując jednocześnie, że Ribbentrop może przybyć do 

Moskwy 26 lub 27 sierpnia. Wywołało to zaniepokojenie Hitlera, który przewi-

dywał atak na Polskę na 26 sierpnia, a nie chciał rozpoczynać działań wojen-

nych, nie mając podpisanego paktu z ZSRS. Wysłał 20 sierpnia osobistą depeszę 

do Stalina z prośbą o przyjęcie Ribbentropa i podpisanie dokumentów najpóź-

niej 23 sierpnia, na co Stalin wyraził zgodę
12

. Hitler triumfuje. Nie pierwszy  

i nie ostatni raz. 

                                                 
9 Ówcześnie dyplomaci i wojskowi, a w ślad za nimi historycy państw uczestniczących w mo-

skiewskich rokowaniach, wylansowali i upowszechniali tezę o tym, jakoby Polska ponosiła głów-

ną winę za zerwanie rokowań. Był to przez wiele lat wygodny atut dla strony sowieckiej, która od 

początku rozmów robiła „dobrą minę do złej gry”, i alibi dla Francuzów (częściowo i Anglików), 

którzy dalecy byli od chęci realizowania zobowiązań sojuszniczych. 
10 O.F. Suwenirow, Klim, Koba skazał…, „Wojenno-Istoriczeskij Żurnał” 1988, nr 12, s. 59. 
11 Szerzej patrz m.in.: A. Bregman, dz. cyt.; S. Dębski, Między Berlinem a Moskwą. Stosunki 

niemiecko-sowieckie 1939–1941, Warszawa 2003. 
12 Agresja sowiecka…, t. 1, s. 72–81. 
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Podane przez Berlin (21 sierpnia wieczorem) i Moskwę (22 sierpnia) ko-

munikaty o zamierzonym podpisaniu paktu o nieagresji wywołały największe 

wrażenie w III Rzeszy i ZSRS. Oba społeczeństwa ze zdumieniem dowiadywały 

się o zmianie frontu swoich przywódców. Natomiast Europa uznała zapowie-

dziany pakt jako zachętę ze strony Stalina dla Hitlera do uderzenia na Polskę. 

Polski wiceminister spraw zagranicznych Jan Szembek stwierdził:  
 

dla nas było od początku rzeczą jasną, że Sowiety nie zamierzają się angażować 

po stronie Anglii i Francji, natomiast ich celem jest doprowadzenie do wojny, w 

której one same nie brałyby udziału13. 
 

23 sierpnia w południe w Moskwie wylądował Ribbentrop, wyposażony 

przez Hitlera w prawie nieograniczone pełnomocnictwa. Już około godz. 17
00

 

rozpoczęły się rozmowy, trwające z niewielkimi przerwami i bankietami  

(w czasie jednego z nich Ribbentropa odznaczono Orderem Lenina!) do późnej 

nocy. W ich trakcie podpisano pakt o nieagresji (na 10 lat) i tajny protokół  

o rozgraniczeniu stref interesów. 

Być może niewiele brakowało, aby pakt nie został w tym dniu podpisany, 

a być może nawet w najbliższym czasie.  Dwa wielkie transportowce niemieckie 

typu „Condor”, którymi leciała do Moskwy delegacja niemiecka, zostały ostrze-

lane ogniem sowieckiej artylerii przeciwlotniczej w rejonie Wielkich Łuków  

i tylko dzięki słabemu wyszkoleniu przeciwlotników, nie zostały strącone. Nie 

wiemy jak się zakończyło intensywne śledztwo NKWD w sprawie tego incydentu. 

Szybkość, z jaką został sporządzony tajny protokół, na którego podpisanie 

wraz z paktem o nieagresji nalegał zwłaszcza Stalin, spowodowała brak pewne-

go stopnia szczegółowości w jego treści. Dopiero nazajutrz podczas bardziej 

wnikliwego studiowania linii podziału ziem polskich, Mołotow odkrył brak linii 

tego rozgraniczenia pomiędzy Narwią a Prusami Wschodnimi. Zaproponował 

linię rzeki Pisy, co przez Berlin zostało zaakceptowane. 

Los Polski został prawdopodobnie przesądzony w kwietniu 1939 r., jeżeli 

chodzi o agresję Niemiec na nasz kraj (przystąpienie do opracowania planu ata-

ku na Polskę – Fall Weiss). Tajny, dodatkowy protokół do układu z 23 sierpnia 

stawiał Rzeczpospolitą w sytuacji, w której pozostała jej walka z góry skazana 

na niepowodzenie. 

O ile pakt o nieagresji pomiędzy III Rzeszą a Związkiem Sowieckim 

można zrozumieć jako logiczne następstwo rokowań sowiecko-niemieckich  

i w pewnym sensie próbę zachowania neutralności ZSRS w ewentualnej wojnie 

w Europie, o tyle tajny protokół był zaprzeczeniem zapisów tego paktu, ale lo-

gicznym, milowym krokiem na drodze do wojny, bezpośrednią przyczyną znie-

wolenia i rozbioru Polski. Jakoż Hitler jeszcze dzień przed podpisaniem powyż-

szych dokumentów był tak pewny siebie, że stwierdził na odprawie z generali-

cją: „Teraz Polska znalazła się w tej sytuacji, w jakiej chciałem ją mieć”
14

. Ani 

                                                 
13 C. Grzelak, Grodno 1939…, s. 18. 
14 J. Łojek, Agresja 17 września 1939 r., Warszawa 1990, s. 33–34. 
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on, ani jego najbliższe otoczenie nie wierzyło, że w nowej sytuacji politycznej 

Anglia i Francja wypełnią swoje zobowiązania wobec Polski. 

W kilka (kilkanaście) godzin po podpisaniu tajnego protokołu jego treść 

znały rządy Stanów Zjednoczonych i Francji. Informatorem Ambasady Stanów 

Zjednoczonych w Moskwie był Hans von Herwarth, sekretarz osobisty ambasa-

dora Niemiec w Moskwie Friedricha Wernera von der Schulenburga. Informację 

przekazywał pracownikowi Ambasady amerykańskiej Charlesowi Bohlenowi. 

Natomiast Francuzi podobne informacje mieli z Berlina
15

. Informacje te rządowi 

polskiemu – jako sojusznikowi – nie zostały przekazane. 

Dla polskiego ministra J. Becka podpisanie paktu było zupełną niespo-

dzianką, ale wybuchu wojny się nie obawiał
16

. Natomiast inaczej wspomina tę 

chwilę gen. Kazimierz Sosnkowski:  
 

W pewnej chwili usłyszałem głos speakera stacji warszawskiej, zapowiadający 

nadanie ważnej wiadomości. Zatrzymałem samochód, oficerowie z drugiego wo-

zu podeszli do nas. Jak obuchem w głowę uderzyła nas wieść o podpisaniu paktu 

sowiecko-niemieckiego... Powiodłem wzrokiem po twarzach otaczających mnie 

oficerów: stali oni, milcząc, wpatrzeni we mnie, z wyrazem oczekiwania  

w oczach. »Moi Panowie – rzekłem – wiadomość, którą usłyszeliśmy przed chwi-

lą, oznacza, że Rosja chce wojny, pozostawiając Niemcom wolną rękę. Wobec te-

go rozpoczęcie kroków nieprzyjacielskich przez Niemców nastąpić może lada 

dzień«17.  
 

Generał, który przez 12 lat pracował jako inspektor Armii ukierunkowany 

na front wschodni i znał dobrze mentalność władz sowieckich – nie mylił się. 

Machina wojenna dwóch wrogów państwa polskiego została wprawiona w ruch. 

Sowiecko-niemiecki pakt o nieagresji, nierozłączny z dodatkowymi, taj-

nymi protokołami, wśród których najważniejszym był o rozgraniczeniu stref 

wpływów (interesów) w Europie Środkowo-Wschodniej zmienił na długie lata 

oblicze Europy i świata, ale i przyniósł niewyobrażalne cierpienia i straty biolo-

giczne, materialne i kulturowe. Wojna, której wybuch zapowiadało porozumie-

nie sowiecko-niemieckie, nie miała być li tylko wojną o bogactwa naturalne,  

o „przestrzeń życiową”, ale przede wszystkim o ideologię ustrojową – faszy-

stowską i komunistyczną. Obie, teoretycznie się wykluczające, miały praktycz-

nie współpracować, na razie nad podziałem Europy, a później? – tego w sierpniu 

1939 r. ani Stalin ani Hitler chyba jeszcze nie mieli w planach. 

Dla Stalina porozumienie miało aspekt strategiczny, które pozwalało mu 

na realizację omawianych wcześniej planów terytorialnych; możliwości rozsze-

rzenia ustroju komunistycznego na kolejne terytoria; zbudowania republiki so-

wieckiej na terytorium Europy, gdy Niemcy, Francja i Wielka Brytania wy-

krwawią się w wyniszczającej wojnie. To były jego ukryte cele główne, kryjące 

się między wierszami podpisanego porozumienia z Hitlerem. Podpisując poro-

                                                 
15 Szerzej: C. Grzelak, Dziennik sowieckiej agresji. Wrzesień 1939, Warszawa 1994, s. 65–66. 
16 Piłsudski Institute Archives New York (dalej: PIA N.Y.), Archiwum Weinsteina, t. 17, protokół 

przesłuchania Mirosława Arciszewskiego w dniu 27 lutego 1941 r., k. 16.  
17 PIA N.Y., Archiwum Sosnkowskiego, t. 22, k. 18. 
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zumienie, świadomie wybrał opcję wojenną, nie pokojową. Ale czy ACz  

w sierpniu 1939 r. była do takich zadań przygotowana? 

W literaturze istnieje jeszcze jedna wersja zachowania się Stalina po pod-

pisaniu paktu. Mianowicie Nikita Chruszczow podaje, że:  
 

Stalin po podpisaniu paktu pokrzykiwał radośnie, że oszukał Hitlera. Pakt był dla 

Hitlera pułapką. Pakt Ribbentrop – Mołotow został wymyślony przez Stalina po 

to, aby rękami Hitlera rozpętać II wojnę światową, zrujnować i osłabić Europę,  

w tym również same Niemcy18.  
 

Stalin taką sytuację by na pewno wykorzystał, tylko, że Hitler nie w pełni 

mu na to pozwolił. 

Przywódca ZSRR umiejętnie wykorzystał sytuację polityczną końca lat 

30. w Europie, a zwłaszcza parcie Hitlera do wojny i brak skutecznej polityki 

bezpieczeństwa ze strony mocarstw zachodnich. Wraz z podpisaniem paktu 

Ribbentrop – Mołotow otwierały się przed nim niemal niezakłócone możliwości 

terytorialnego rozszerzenia ideologii komunistycznej i powiększenia sowieckie-

go imperium. Realizacja tego planu miała nastąpić od aneksji połowy terytorium 

Polski – dodajmy: przy biernej postawie zachodnich sojuszników. 

 

 

                                                 
18 W. Suworow, Dzień „M”, Poznań 2008, s. 288 – powołuje się na Nikitę Chruszczowa:  

N. Chruszczow, Wspomnienia, Warszawa 1984, s. 14–15. Patrz też: Cz. Grzelak, Armia Stalina 

1939–1941. Zbrojne ramię polityki ZSRS, Warszawa 2010.       
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Doktryny administracji USA w systemie bezpieczeństwa  
państwa okresu „zimnej wojny”: wybrane zagadnienia 

 

 
Wprowadzenie 

oktryny kolejnych administracji sprawujących naczelną władzę  

w Stanach Zjednoczonych Ameryki mają spore wielopłaszczyznowe 

znaczenie. Po pierwsze, posiadają one wymiar prawny, ponieważ 

ogólnie rzecz biorąc deklarują przywiązanie do określonej zasady prawnej, któ-

rej – natychmiast lub po pewnym czasie – nadaje się status prawa międzynaro-

dowego (innymi słowy, konstytuowania prawa narodów). Zatem, doktrynę Mon-

roe’a (z 1823 r.)
1
 zaprezentowano jako poważny trwały (a nie czasowy) wkład 

do rozwoju tego prawa. Dlatego też, kiedy w 1960 r. ZSRR – w związku z kry-

zysem wokół Kuby – zakwestionował ważność doktryny Monroe’a, administra-

cja prezydenta Johna F. Kennedy’ego odrzuciła radziecką interpretację
2
. 

Podobnie, w wypadku doktryny Trumana, zwracano uwagę w USA na 

okoliczność kodyfikacji zasad prawa międzynarodowego – zasad będących  

w założeniu do przyjęcia zarówno dla USA jak i ZSRR w zakresie rywalizacji 

zimnowojennej supermocarstw.  

Po drugie, doktryny mają – zgodnie z optyką amerykańską – wartość uni-

wersalną, ponieważ odzwierciedlają (jak np. w wypadku doktryn Trumana  

z 1947 r., Eisenhowera z 1957 r. i Cartera z 1980 r.) stan walki między dobrem  

a złem, bądź – innymi słowy – odzwierciedlają sponsorowaną przez Stany Zjed-

noczone misję transformacji świata
3
. 

Po trzecie, doktryny kolejnych administracji amerykańskich były skiero-

wane – w obliczu rzeczywistych czy wyimaginowanych niebezpieczeństw – na 

zachowanie równowagi sił oraz, naturalnie, obrony swoich interesów na arenie 

międzynarodowej
4
. 

                                                 
1 Szerzej na temat tej doktryny, patrz: L. Pastusiak, Prezydenci Stanów Zjednoczonych Ameryki 

Północnej, Warszawa 1999, s. 142–146. 
2 C.V. Crabb, The Doctrines of American Foreign Policy, Baton Rouge – London 1982, s. 347. Dok-

tryna Monroe’a postulowała m.in. nieingerencję mocarstw europejskich w sprawy zachodniej półkuli 

– tzn. obu Ameryk.  
3 Tamże, s. 376–377; J. Davids, America and the World of our Times: US Diplomacy in the Twentieth 

Century, New York 1960, s. 522; D. Acheson, The Vast External Realm, New York 1973, s. 13. 
4 G. Kannan, Memoirs (1925–1950), New York 1969, s. 340. 
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Autor artykułu zamierza prześledzić powojenne doktryny amerykańskich 

administracji wraz z międzynarodowymi uwarunkowaniami ich konceptualizacji. 
 

Amerykańska doktryna powstrzymywania (containment) 

Tło  

Ogół autorów za początek rozpadu wojennego sojuszu Wielkiej Trójki, 

„zimnej wojny”
5
 oraz zapoczątkowania polityki powstrzymywania uważają 

przemówienie Winstona Churchilla z 5 marca 1946 w Fulton (USA)
6
, wygło-

szone w obecności prezydenta amerykańskiego Harry’ego Trumana. Churchill 

powiedział wtedy:  
 

Od Szczecina nad Morzem Bałtyckim do Triestu nad Adriatykiem, żelazna kurty-

na zapadła wzdłuż kontynentu. Wszystkie te sławne miasta i ludność wokół nich 

znajdują się w radzieckiej strefie i są poddane w takiej czy innej formie radziec-

kim wpływom, ale także w bardzo wysokim stopniu kontroli Moskwy. 
 

 Odnośnie Polski Churchill dodał:  
 

Zdominowany przez Rosjan rząd polski został zachęcony do dokonania znaczne-

go i godnego potępienia zaboru ziem niemieckich, obecnie zaś ma miejsce maso-

we wydalenie milionów Niemców na skalę przerażającą i trudną do wyobrażenia.  
 

Ponadto, ówczesny przywódca brytyjskiej opozycyjnej Partii Konserwa-

tywnej i były premier z czasów wojny wezwał Stany Zjednoczone do ścisłego 

współdziałania z mówiącą językiem angielskim Wspólnotą (Commonwealth). 

Współdziałanie takie byłoby, jego zdaniem, niezbędne dla ratowania zagrożonej 

demokracji zachodniej.  
 

Doktryna powstrzymywania jako koncepcja geostrategiczna 

Zanim prezydent H. Truman podjął w marcu 1947 r. inicjatywę przeciwko 

ekspansji radzieckiej w Europie Środkowo-wschodniej i na Bałkanach,  

a w pierwszym rzędzie – w obronie Grecji i Turcji (inicjatywę zwaną doktryną 

Trumana), Stany Zjednoczone Ameryki przyjęły politykę powstrzymania mię-

dzynarodowego komunizmu na całym świecie. Zasadnicze koncepcje doktryny 

powstrzymywania obowiązywały w polityce zagranicznej USA do czasu objęcia 

funkcji prezydenta przez D.D. Eisenhowera w styczniu 1953 r., kiedy została 

zastąpiona doktryną wyzwalania poszczególnych krajów spod komunistycznego 

panowania. Uważano na ogół, iż sama demonstracja siły wystarcza do osiągnię-

cia tego celu. Niemniej ważnym celem tej doktryny było też umacnianie jedno-

ści nowego sojuszu zachodniego.  

                                                 
5 Zagadnienia związane z historią oraz okresem „zimnej wojny” można prześledzić w następujących 

pracach: W. Malendowski, Zimna wojna: Sprzeczności, konflikty i punkty kulminacyjne w radziecko 

-amerykańskiej rywalizacji, Poznań 1994; J. Lewis Gaddis, Zimna wojna: Historia podzielonego 

świata, Kraków 2007; W. Roszkowski, Półwiecze: Historia polityczna świata po 1945 roku, War-

szawa 2002; A. Czubiński i W. Olszewski, Historia powszechna 1939–1997, Poznań 1998; P. Calvo-

coressi, Polityka międzynarodowa 1945–2000, Warszawa 2002. 
6 W. Churchill, Krew, znój, łzy i pot: Sławne mowy, oprac. D. Cannadine, Poznań 2001, s. 222–231. 
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Doktryna/strategia powstrzymywania (containment) wiąże się pod wzglę-

dem konceptualizacji z nazwiskiem George’a F. Kennana (ówczesnego ministra 

radcy w Ambasadzie amerykańskiej w Moskwie, pełniącego funkcję charge 

d’affaires w nieobecności ambasadora). Zapytany przez Departament Stanu  

o przyczynę coraz częstszych antyzachodnich ataków zawartych w przemówie-

niach przywódców ZSRR (przede wszystkim Józefa Stalina), George Kennan 

wysłał z Moskwy telegram (tzw. długi telegram) obejmujący 8 tys. słów (22 

lutego 1946 r.). Myśli zawarte w telegramie rozwinął później w wielu publika-

cjach. Tak więc, w artykule opublikowanym w „Foreign Afffairs” (lipca 1947 r.) 

pod tytułem „The Sources of Soviet Conduct” (Źródła radzieckiego postępowa-

nia)
7
 G. Kennan napisał:  

 

Rosja zawsze obawiała się obcej penetracji, obawiała się bezpośredniego kontaktu 

między światem zachodnim a własnym... i nauczyła się poszukiwać bezpieczeń-

stwa jedynie w długiej i śmiertelnej walce o całkowite zniszczenie rywalizującej 

potęgi, natomiast nigdy przez prowadzenie rozmów czy kompromisy. 
 

 Według wspomnianego teoretyka, rosyjską politykę charakteryzuje „nie-

cierpliwy nacjonalizm”, który stał się bardziej agresywny i łączy się z aparatem 

międzynarodowego komunizmu. Kennan proponował politykę zdecydowanego 

powstrzymywania ZSRR w każdym punkcie zagrożeń interesów świata zachod-

niego. Taka polityka miała jego zdaniem, wywrzeć taki nacisk na Związek Ra-

dziecki, iż jego potęga i wpływy zaczną topnieć. W wyniku przewartościowań, 

także w związku z objęciem prezydentury przez D.D. Eisenhowera (20 stycznia 

1953 r.), przyjęto doktrynę wyzwalania. Śmierć Stalina w marcu tego roku 

wzbudziła nadzieje na rozpad imperium sowieckiego. Maksymalna presja poli-

tyczna połączona z szantażem atomowym (koncepcją zmasowanego odwetu  

i trzymania świata na krawędzi wojny), powinny zmusić ZSRR do wycofania się 

i dezintegracji systemu. 

Kontynuując prezentację koncepcji Kennana, niechęć Moskwy wobec Za-

chodu jest uwarunkowana historycznie i ideologicznie. Historia Rosji dostarcza 

wiele dowodów na podtrzymywanie wrażenia o istnieniu wrogiego świata ze-

wnętrznego; podbudowuje też koncepcję państwa jako „tworu ideologicznego, 

który ma za swoje przeznaczenie dotarcie do najdalszych zakątków kuli ziem-

skiej”. Marksizm-leninizm umocnił te tendencje. To samo uczyniły przyzwycza-

jenia przywódców radzieckich wyniesione z lat działalności podziemnej oraz 

wrogiej reakcji Zachodu wobec ich poczynań po 1917 r. Tradycyjne rosyjskie 

sposoby myślenia i ideologia stały się więc linią oficjalną polityki władzy ra-

dzieckiej. George Kennan był zdania, że ideologia spełnia szereg funkcji. Lega-

lizowała nielegalny rząd, skoro nie można było rządzić z woli Boga jak to czyni-

li carowie Rosji, rządzenie przy pomocy imperatywu historycznego było najlep-

                                                 
7 T.H. Etzold and John Lewis (Editors), Containment: Documents on American Policy and Strategy, 

1945–1950, New York 1978, s. 49–63, 84–90; G. Kennan („X”), The Sources of Soviet Conduct [w:] 

Fifty Years of Foreign Affairs, ed. H.F. Armstrong, New York – Washington – London 1972,  

s. 188–205. 
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szą rzeczą do zrobienia. Ideologia usprawiedliwiała ponadto represyjność reżi-

mu; skoro otaczający świat był kapitalistyczny, należało zatem zabezpieczyć 

wiodące państwo komunistyczne przed ewentualnym zagrożeniem. Dalej, ideo-

logia wiązała ZSRR z „aspiracjami i frustracjami” nieukontentowanych elemen-

tów w innych krajach, tworząc w ten sposób międzynarodowy ruch komuni-

stycznych jako instrument projekcji wpływów radzieckich poza granice Rosji.  

G. Kennan nie sądził by można było za pomocą twórczości Karola Mark-

sa i Włodzimierza Lenina poznać radzieckie postępowanie czy zachowanie  

w stosunkach międzynarodowych. Pisał:  
 

Ideologia jest produktem, a nie wyznacznikiem, rzeczywistości społecznej i poli-

tycznej. Określa ona raczej koloryt tła, formę wyrazu i metodę realizacji, bardziej 

niż podstawowe cele.  
 

Poza tym marksizm-leninizm jest tak bezkształtną ideologią, że – podob-

nie do innych ideologii – wymaga pośredników (interpretatorów); w tym wy-

padku – rządu radzieckiego, tak aby można było ją zastosować do realnego 

świata. Ta okoliczność postawiła Józefa Stalina w pozycji monopolisty wypo-

wiadającego się każdorazowo czym jest komunizm. Przywódcy radzieccy mogli 

dla celów taktycznych przedstawić każdą tezę i uzyskać lojalną i niekwestiono-

waną akceptację całego ruchu. Znaczy to, że prawda nie była rzeczą stałą, lecz 

kreowaną zgodnie z intencjami i potrzebami. Ideologia nie była zatem przewod-

nikiem działania, lecz usprawiedliwieniem podjętego już czynów. Dążenie do 

panowania nad światem nie wynika z ideowego przyjęcia celu stworzenia społe-

czeństwa bezklasowego, lecz z faktu że Stalin i przywódcy radzieccy poczuliby 

się bezpiecznie dopiero po zapanowaniu nad światem. Dlatego celem powstrzy-

mywania powinno być ograniczenie ekspansjonizmu radzieckiego, a komunizm 

stanowi zagrożenie jedynie w stopniu w jakim jest instrumentem ekspansji. 

George Kennan nie oczekiwał militarnego ataku ZSRR w imię realizacji 

swoich celów. Ani gospodarka ani naród rosyjski nie są w stanie ponieść kosztów 

takiego nowego konfliktu. Po doświadczeniach wojennych z Japonią (1904 

–1905) i Finlandią (1939–1940), Kreml podchodzi ostrożnie do myśli o wojnie 

poza własnymi granicami. Stalin to nie Hitler: nie ma ustalonego rozkładu kolej-

nych agresji; wolałby środki polityczne niż militarne – ale na tę ostatnią ewentual-

ność USA muszą być też przygotowane. Jednakże Kennan sądził, że po ostatniej 

wojnie Rosjanie nie mieli poważniejszych intencji do sięgania po broń. Ważniej-

szą sprawą była możliwość inwazji środkami psychologicznymi: niebezpieczeń-

stwo takie istniało wobec narodów Europy Zachodniej i Japonii – dwie nader 

ważne potęgi przemysłowe. Rozerwanie więzi ekonomicznych oraz wymogi od-

budowy mogą osłabić pewność siebie tych narodów, doprowadzić do komuni-

stycznych zamachów stanu, a nawet do zwycięstwa komunistów w wolnych wy-

borach. Skoro komuniści Europy Zachodniej i Japonii są lojalni wobec Moskwy, 

to tym samym władza Kremla sięgałaby Europy Zachodniej i Dalekiej Azji.  
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Ponieważ dla G. Kennana wizja wyzwania sowieckiego miała charakter 

psychologiczny, w związku z tym  jego postulaty również były natury psycholo-

gicznej. Pod koniec 1948 r. sformułował trzy zasadnicze kierunki działań: 
  

 przywrócenie równowagi sił poprzez umocnienie poczucia pewności siebie u narodów 

zagrożonych ekspansją radziecką;  

 zredukowanie zdolności ZSRR do projekcji wpływów poza swoimi granicami, przez 

wykorzystanie napięć i różnic między Moskwą a międzynarodowym ruchem komuni-

stycznym;  

 modyfikacja z czasem stanowiska radzieckiego w celu rozwiązania ważnych proble-

mów światowych. 
 

Najważniejsze zaś byłoby przywrócenie równowagi sił w Europie i Azji 

przy pomocy umacniania w poszczególnych krajach wewnętrznych sił oporu 

przeciwko komunizmowi (siły oporu: to substancja fizyczna i wigor duchowy, 

które zostały osłabione). Zachodzi potrzeba działania tak efektywnego, by wy-

wrzeć natychmiastowe wrażenie psychologiczne; i tak znaczącego by dotrzeć do 

sedna podejmowanych problemów. Taki skutek mogłaby odnieść przede 

wszystkim pomoc ekonomiczna. Pomoc ekonomiczna powinna być ogłoszona 

publicznie i powinna traktować rejon Europy Zachodniej jako całość oraz prze-

kazać odpowiedzialność za planowanie i realizację biorcom pomocy. Traktowa-

nie Europy Zachodniej jako rejonu służyło koncepcji Kennana, że razem kraje te 

będą bardziej zdolne do przeciwdziałania presji radzieckiej. Pośrednio koncepcja 

ta włączała Niemcy w struktury zachodniej Europy. Należałoby więc włączyć do 

listy odbiorców amerykańskiej pomocy także trzy zachodnie strefy okupowa-

nych Niemiec – tym samym wyłączając je spod jurysdykcji radzieckiej.  

Początkowym celem władz okupacyjnych zarówno w Niemczech jak i Ja-

ponii było ukaranie dotychczasowych wrogów. Kennan z kolei był zwolenni-

kiem organizowania ośrodków oporu przeciwko nowym potencjalnym wrogom. 

Stąd postulował przesunięcie celu okupacji Japonii z zakresu kontroli na to, co 

nazywał „rehabilitacją”. Był za odłożeniem podpisania traktatu pokojowego 

kończącego okupację, do czasu powstania stabilnego („pewnego siebie”) społe-

czeństwa. Troska Kennana o transformację wczorajszych wrogów w sojuszni-

ków odzwierciedlała jego troskę o globalne równanie określone przez niego 

słowami: „Każda równowaga sił na świecie oznacza na pierwszym i naczelnym 

miejscu równowagę na euroazjatyckim masywie lądowym”. Równowaga ta nie 

jest do pomyślenia dopóty, dopóki Niemcy i Japonia nie zostają włączone do 

euroazjatyckiego bilansu sił mocarstwowych. Ale ich włączenie nie może prze-

kroczyć punktu, w którym mogą zagrozić interesom marynistycznego świata 

zachodniego.  

George Kennan zdawał sobie sprawę z roli sił zbrojnych w utrzymaniu 

wspomnianej równowagi. Siła militarna, według niego, miałaby podstawowe 

znaczenie dla uwiarygodnienia stanowiska politycznego, jako straszaka przed 

atakiem, jako źródła zachęty dla sojuszników i w ostateczności jako środka pro-

wadzenia ewentualnej wojny do zwycięskiego końca. Niemniej, siła militarna 
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posiada swoje ograniczenia. W kraju demokratycznym nie można nimi straszyć 

lub manipulować dla celów taktycznych. Poza tym, historia współczesna wyka-

zała, że zwycięstwa militarne wiążą się z tyloma problemami, ile mogłyby roz-

wiązać. „Możemy pokonać wroga ale życie idzie naprzód”.  
 

Pamiętajcie! – mówił do słuchaczy uczelni obronnej, National War 

College George Kennan – To nie rosyjska potęga militarna stanowi zagroże-

nie dla nas, lecz rosyjska potęga polityczna. Jeżeli zagrożenie nie jest wyłącznie 

militarne, to wątpię czy można byłoby jej skutecznie się przeciwstawić wyłącznie 

środkami militarnymi. 

  

Innymi słowy – poza zbrojeniami i oddziałami, determinantami sceny mię-

dzynarodowej są również: takie czynniki jak polityka, psychologia i ekonomika. 

W tej ostatniej dziedzinie USA posiadają przewagę i mogą przy pomocy pożyczek 

i darów wpływać na stopień rekonstrukcji i modernizacji innych krajów.  

Stąd pierwszoplanowe znaczenie instrumentu ekonomicznego w zakresie 

przywrócenia równowagi sił. Drugi etap strategii Kennana (po przywróceniu 

równowagi) miał polegać na redukcji zdolności ZSRR do perspektywicznego 

rozszerzania swoich wpływów poza własne granice. Dotychczasowe wpływy 

osiągnął ZSRR w dwojaki sposób: 
 

 poprzez zainstalowanie w Europie Wschodniej uległych sobie rządów komunistycz-

nych; 

 przy pomocy partii komunistycznych, które wówczas były instrumentami polityki za-

granicznej Rosji. 
 

Stany Zjednoczone Ameryki powinny wykorzystywać wszelkie możliwe 

napięcia w stosunkach między Kremlem a międzynarodowym ruchem komuni-

stycznym. Strategia ta jest operatywna ze względu na chroniczną niezdolność 

Rosjan do tolerowania inności. Historia Międzynarodówki Komunistycznej roi 

się od przykładów braku zrozumienia i tolerancji przywódców Kremla dla po-

glądów nie-rosyjskich jednostek i grup. To niezadowolenie jest szansą dla USA.  
 

Doktryna prezydenta Harry’ego S. Trumana
8
 

Tło 

Poglądy G. Kennana i alarmistyczne przemówienia Churchilla i innych 

polityków ukierunkowały globalną politykę amerykańską. USA z niepokojem 

śledziły konsolidację wpływów ZSRR w Europie Wschodniej i Środkowej oraz 

na Bałkanach (od Bałtyku po Adriatyk), aktywność radziecką w Iranie (strate-

                                                 
8 H. Truman (1884–1972) był 33. prezydentem USA, sprawującym swoją funkcję w okresie od 12 

kwietnia 1945 r. do 20 stycznia 1953 r. Czasy prezydentury Harry’ego S. Trumana opisują: Longin 

Pastusiak, patrz: L. Pastusiak, dz. cyt., s. 706–735; K. Michałek, Amerykańskie stulecie: Historia 

Stanów Zjednoczonych Ameryki 1900–2001, Warszawa 2004, s. 297–322; L. Zyblikiewicz, Historia 

państw w XX wieku: USA, Warszawa 2004, s. 215–242. 
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gicznym obszarze Bliskiego Wschodu), naciski na Turcję i Grecję (dwa ważne 

kraje w strategicznym obszarze Morza Śródziemnego).  

Separatystyczny (autonomiczny) ruch w północnym Iranie w Azerbejdża-

nie irańskim, inspirowany przez komunistów przejął władzę w prowincji w li-

stopadzie 1945 r. przy poparciu stacjonujących tam wojsk radzieckich. W 1946 r. 

powstała w północnym Iranie też Republika Kurdystanu ze stolicą w Mahaba-

dzie; również korzystając z obecności radzieckiej.  

Stany Zjednoczone powołały się na porozumienie teherańskie Wielkiej 

Trójki (1943 r.), według którego wszystkie obce siły zbrojne miały zostać wyco-

fane z Iranu do 2 marca 1946 r. Iran złożył skargę w ONZ przeciw obecności  

i interwencji radzieckiej. Truman poparł wysiłki Rady Bezpieczeństwa i wysto-

sował notę (ultimatum) do Stalina. Do maja 1946 r. ACz opuściła Iran, ale 

wcześniej Iran został zmuszony do podpisania porozumienia o wspólnej z ZSRR 

eksploatacji nafty w jego północnej części oraz uznaniu autonomii Azerbejdża-

nu. Z pomocą amerykańską, Iran w końcu 1946 r. odzyskał kontrolę nad Azer-

bejdżanem i Kurdystanem.  

Odnośnie Turcji, już w marcu 1945 r. Rosjanie wysunęli żądania teryto-

rialne, lecz ostra reakcja brytyjsko-amerykańska powstrzymała ich ekspansję  

w kierunku Morza Śródziemnego; przynajmniej na tym odcinku. Jednakże 

zwiększono nacisk rosyjski na Grecję. Tu do 1947 r., trwały walki między woj-

skami brytyjskimi i oddziałami rządu greckiego z jednej strony a powstańcami 

komunistyczno-lewicowymi. Te ostatnie uzyskały pośrednie poparcie radzieckie 

(przez Jugosławie, Bułgarię i Albanię).  

Wielka Brytania przeżywała wówczas trudności gospodarczo-finansowe,  

i w wyniku tego 24 lutego 1947 r. była zmuszona poinformować USA, że nie jest 

dłużej w stanie podołać swoim zobowiązaniom w rejonie Morza Śródziemnego, 

że planuje wycofać swoje wojska z Grecji i przerwać pomoc dla Turcji. Tym sa-

mym Wielka Brytania zakończyła erę supremacji w obszarze śródziemnomor-

skim. Już wcześniej (w marcu 1946 r.), Wielka Brytania uznała niepodległość 

Transjordanii (przemianowanej później na Jordanię). W kwietniu 1947 r. złożyła 

ONZ mandat nad Palestyną przyznany jej przez Ligę Narodów. Doprowadziło to 

do powstania państwa Izrael; w konsekwencji do zmierzchu wpływów brytyjskich 

na Bliskim Wschodzie. Francja, z kolei, zakończyła ewakuację Syrii i Libanu  

w sierpniu 1946 r. Powstała więc „próżnia” mocarstwowa w tym rejonie.  
 

Doktryna  

Harry Truman podjął wyzwanie i w marcu 1947 r. przedstawił Kongreso-

wi orędzie znane – po uzyskaniu akceptacji legislatury – pod nazwą Doktryny 

Trumana
9
. W swojej mowie prezydent wskazał na powagę sytuacji międzynaro-

dowej i wezwania stojące przed Stanami Zjednoczonymi Ameryki, oraz na po-

trzebę podjęcia w najbliższym czasie decyzji w sprawie udzielenia pomocy Gre-

cji i Turcji. USA otrzymały – informował Truman – pilną prośbę od rządu grec-

                                                 
9 Tekst angielski; www.ourdocuments.gov. 
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kiego o pomoc finansową i ekonomiczną, a Administracja amerykańska wie  

z własnych źródeł, że przyszłość Greków jako wolnego narodu stoi pod znakiem 

zapytania. Kraj ten ucierpiał niezmiernie od 1940 r. w związku z inwazją i okru-

cieństwami wojny, walkami wewnętrznymi, a także zniszczeniem dróg, kolei, 

portów morskich, komunikacji i handlu. Ponad tysiąc wiosek zostało spalonych, 

inwentarz żywy został całkowicie splądrowany, a rosnąca inflacja praktycznie 

zlikwidowała wszelkie oszczędności. 

Na skutek tych tragicznych wydarzeń – kontynuował Truman – „zdeter-

minowana mniejszość”, wykorzystując sytuację biedy i nieszczęść, wywołała 

polityczny chaos, który czyni ożywienie gospodarcze rzeczą niemożliwą.  

W tych okolicznościach „Grecja powinna otrzymać pomoc na import towarów 

potrzebnych w celu przywrócenia porządku i bezpieczeństwa wewnętrznego  

– rzecz niezbędna dla odbudowy gospodarczej i politycznej”. 

Rząd grecki prosił też – jak podał prezydent amerykański – o wysłanie 

ekspertów amerykańskich w zakresie administracji, gospodarki i techniki w celu 

zapewnienia optymalnego wykorzystania funduszy pomocowych, osiągnięcia 

równowagi ekonomicznej oraz poprawy funkcjonowania administracji publicz-

nej. Sprawa jest nagląca, bo samo istnienie państwa greckiego jest zagrożone 

przez terrorystyczne działania kilku tysięcy uzbrojonych ludzi, kierowanych 

przez komunistów, których obszary operacji koncentrują się przy północnej 

granicy państwa. Komisja ONZ bada obecnie oskarżenia o naruszenia granicy  

z Albanią, Bułgarią i Jugosławią. Tymczasem, rząd Grecji – posiadając niewiel-

ką i słabo uzbrojoną armię – potrzebuje dostaw militarnych w celu przywrócenia 

swojej władzy nad całym terytorium państwa.  

W interesie USA leży udzielenie pomocy Grecji, ażeby stała się suwerenną 

demokracją. Nie ma innego państwa, do którego demokratyczna Grecja mogłaby 

się zwrócić. Rząd brytyjski, który dotychczas udzielał Grecji pomocy, nie będzie 

mógł – w ramach szeroko zakrojonej redukcji swoich zobowiązań międzynarodo-

wych – po dniu 31 marca udzielać pomocy finansowej czy ekonomicznej Grecji. 

Rozważaliśmy – powiedział – ewentualną pomoc ONZ w tym kryzysie, ale ani 

ona ani związane z nią organizacje nie są w stanie dostarczyć wymaganej pomocy. 

Jesteśmy jedynym krajem zdolnym do udzielenia takiej pomocy.   

Sąsiad Grecji, Turcja, także wymaga według H. Trumana amerykańskiej 

pomocy, gdyż przyszłość wolnej i ekonomicznie silnej Turcji nie jest mniej 

ważna dla obrońców wolności niż przyszłość Grecji. Losy Turcji, nieuczestni-

czącej w wojnie i nieulegającej dewastacji, potoczyły się inaczej niż Grecji,  

a podczas wojny otrzymywała pomoc materialną ze strony USA i Wielkiej Bry-

tanii. Ta ostania zadeklarowała, że nie jest już w stanie udzielać Turcji pomocy 

finansowej czy ekonomicznej. Tak jak w wypadku Grecji, Stany Zjednoczone 

Ameryki są jedynym krajem zdolnym do udzielenia Turcji pomocy. 

Argumenty prezydenta, skierowane do członków Kongresu, były następu-

jące: USA uczestniczyły w walkach II wojny światowej w imię przeciwstawie-

nia się Niemcom i Japonii w ich dążeniu narzucenia swojej woli innym naro-
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dom. Stany Zjednoczone odegrały czołową rolę w powołaniu ONZ w celu 

umożliwienia trwałej wolności i niepodległości swoich członków. USA stoją  

w obronie wolnych instytucji i integralności narodowej, przeciw agresywnym 

ruchom zmierzającym do narzucenia im totalitarnych reżimów. To jest równo-

znaczne z uznaniem, że totalitarne reżimy narzucone wolnym ludziom drogą 

pośredniej lub bezpośredniej agresji podważają fundamenty pokoju światowego 

i – w konsekwencji – USA. Ostatnio, narodom kilku krajów narzucono wbrew 

ich woli reżimy totalitarne. Stąd, władze amerykańskie często składały protesty 

przeciw łamaniu ustaleń jałtańskich w Polsce, Rumunii i Bułgarii. W szeregu 

innych krajach obserwuje się podobne przypadki. 

Prezydent Truman w konkluzji tej części przemówienia powiedział:  
 

Wierzę, że polityka Stanów Zjednoczonych powinna polegać na udzielaniu po-

parcia wolnym narodom, które stawiają opór próbom ich podporządkowania ze 

strony uzbrojonych mniejszości lub drogą presji zewnętrznej... Jeżeli nie podej-

miemy zadań wynikających z naszego przywództwa, wówczas może dojść do za-

grożenia pokoju światowego – a na pewno do zagrożenia dobrobytu tego (tj. ame-

rykańskiego) narodu. 
  

Prezydent uznał, że narody grecki i turecki nie są dostatecznie wolnymi 

narodami, zaś odmowa udzielenia im pomocy w godzinie próby mogłaby mieć 

daleko idące skutki zarówno dla Zachodu, jak i dla Wschodu. Więc, Truman 

prosił Kongres o wyasygnowanie 400 mln dol. na pomoc dla Grecji i Turcji  

(w okresie do 30 czerwca 1948 r.) i – w dodatku do funduszy – upoważnienie 

administracji do ustalenia szczegółów obecności amerykańskiego personelu 

cywilnego i wojskowego w tych krajach na ich prośbę, w celu przeszkolenia 

odpowiedniego personelu greckiego i tureckiego. Kongres uznał argumenty 

prezydenta Trumana i między 1947 a 1950 r. USA wydatkowały ok. 660 mln 

dol. na pomoc dla tych dwóch krajów. 
 

Plan Marshalla
10

 jako element polityki powstrzymywania 

Opuszczenie przez Wielką Brytanię obszaru Morza Śródziemnego (pozo-

stały bazy w Suezie i Libii) było nieoczekiwane wręcz dla Stanów Zjednoczo-

nych (Morze Śródziemne uważano za linię komunikacyjną o żywotnym znacze-

niu dla Zachodu). Wynikało to ze słabości ekonomicznej Wielkiej Brytanii; ale 

nie tylko ona przecież napotykała na tak poważne problemy gospodarcze. Trak-

tując Europę Zachodnią jako całość, USA zapoczątkowały plan jej odbudowy. 

Plan ten przedstawił nowy sekretarz stanu George C. Marshall w przemówieniu 

wygłoszonym 5 czerwca 1947 r. w Harvardzie.  

Tłem do tego przemówienia było – oprócz ogłoszenia Doktryny Trumana  

z 12 marca 1947 r. – odejście komunistów z rządów: belgijskiego (11 marca), 

francuskiego (4 maja), i włoskiego (13 maja) oraz fiasko moskiewskiej konfe-

rencji ministrów spraw zagranicznych czterech mocarstw w sprawie Niemiec 

(10 marca – 24 kwietnia). Marshall zaproponował państwom europejskim po-

                                                 
10 Szerzej na temat Planu Marshalla, patrz: Ch.P. Kindleberger, Marshall Plan Days, Boston 1987. 
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ważną pomoc finansową pod warunkiem, że zespolą swoje wysiłki w dziele 

odbudowy gospodarczej. Obliczył, że pomoc ta powinna wynieść 16 do 20 mld 

dol. w ciągu 4 lat. Motywy oferty i operacji były gospodarcze i polityczne. Niski 

poziom gospodarki europejskiej powodował powstanie wysokiego dodatniego 

bilansu handlowego z USA. Dalsze trwanie tej sytuacji doprowadziłoby do zani-

ku amerykańskiego handlu zagranicznego, ponieważ klienci nie posiadali dewiz 

ani złota potrzebnych na transakcję. Pomoc amerykańska miała na celu zrówno-

ważenie (mniej więcej) bilansu płatniczego. Z punktu widzenia politycznego, 

odbudowa Europy Zachodniej przyczyniłaby się do osłabienia wpływów partii 

komunistycznych. Ten głównie wzgląd spowodował odmowę ZSRR wstąpienia 

do nowej organizacji powstałej w ramach planu Marshalla.  

W okresie od 12 lipca do 22 września 1947 r. obradowali w Paryżu przed-

stawiciele państw gotowych do wzięcia udziału w Planie Marshalla: Austrii, 

Belgii, Danii, Francji, Grecji, Holandii, Irlandii, Islandii, Włoch, Luksemburga, 

Norwegii, Portugalii, Szwajcarii, Szwecji, Turcji i Wielka Brytanii. W rezultacie 

narad i uzgodnień powołano do życia 16 kwietnia 1948 r. Organizację Europej-

skiej Współpracy Gospodarczej znanej jako OEEC (Organisation for European 

Economic Cooperation). Podział Europy na dwa bloki stał się faktem dokona-

nym. 10 października 1949 r. do OEEC przyjęto RFN (dotychczas reprezento-

wana przez gubernatorów trzech zachodnich stref okupacyjnych).  

Europejski Program Odbudowy (European Recovery Programme), zwany 

popularnie Planem Marshalla, obowiązywał od 3 kwietnia 1948 r. do 30 czerwca 

1951 r. W ramach tego Programu oraz Programu Bezpieczeństwa Wzajemnego  

(w związku z wojną koreańską), państwa zachodnioeuropejskie otrzymały ok. 13 

mld dol. w formie pomocy (częściowo zwrotnej). Efekty Planu Marshalla były 

wyraźne. W 1947 r. sytuacja gospodarcza była rozpaczliwa, w następnym roku 

zanotowano znaczną poprawę, a w 1952 r. produkcja osiągnęła poziom przed-

wojenny. Plan oddziaływał nie tylko na zasadzie ekonomicznej lecz też na 

płaszczyźnie moralnej i psychologicznej. Stwarzał poczucie, że Europa Zachod-

nie nie jest pozostawiona własnemu losowi. 

Plan Marshalla został uzupełniony w 1949 r. programem Trumana, zwa-

nym Punktem Czwartym (Point Four) nakierowanym na rozwój lub poprawę 

sytuacji w słabo rozwiniętych obszarach świata (również z zamiarem podtrzy-

mania oporu przeciwko komunizmowi). W latach 1951–1954 Kongres wyasy-

gnował 400 mln dol. na ten cel.  
 

NATO
11

  jako zbrojne ramię sojuszu euroatlantyckiego 

Ponadto powstało zbrojne ramię sojuszu zachodniego – Pakt Północnoat-

lantycki (North Atlantic Treaty Organisation); podpisany w 4 kwietnia 1949 r. 

przez 12 państw zachodnich. Art. 5 Paktu postanowił, że zbrojny atak na jakie-

kolwiek państwo członkowskie Organizacji będzie traktowane jako atak na 

                                                 
11 Patrz: Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego. NATO. Vademecum. Partnerstwo i współpra-

ca, Warszawa 1995. 
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wszystkie i każde z nich udzieli pomocy ofierze napaści wszelkimi środkami, 

łącznie z użyciem sił zbrojnych. Traktat miał pozostać w mocy przez 20 lat.  

Od października 1949 r. do końca 1953 r., Stany Zjednoczone Ameryki 

dostarczyły europejskim sojusznikom uzbrojenia wartości 6 mld dol., a innym 

państwom – wartości 1,7 mld dol. Jednakże, z czasem obrona przed zagroże-

niem radzieckim została przesunięta na amerykańskie strategiczne siły po-

wietrzne (Strategic Air Command – SAC), które powołano w 1951 r. 

Podsumowując, w ramach polityki powstrzymywania, USA podejmowały 

szereg posunięć umacniających obronność swoją i sojuszników takich jak: dwu-

stronne i wielostronne układy sojusznicze, pomoc finansowo-ekonomiczna dla 

sojuszników, walka o zachowanie dla sojuszu zachodniego zagrożonych obsza-

rów Niemiec (trzy zachodnie strefy okupacyjne), Morza Śródziemnego (Grecja, 

Turcja), Bliskiego Wschodu (Iran, Syria, Liban, Palestyna/Izrael, Egipt) i Dale-

kiego Wschodu (Japonia, Chiny, Korea, Wietnam). Batalie o oblicze powojen-

nego świata toczyły się w złożonych warunkach międzynarodowych, których 

omówienie i analizę warto będzie podejmować w następnych artykułach. 
     

Doktryna prezydenta Dwighta D. Eisenhowera
12

 

Wprowadzenie 

Po dekadzie od ogłoszenia przez prezydenta H. Trumana doktryny-

strategii powstrzymywania, jego następca Dwight David Eisenhower zainaugu-

rował nową doktrynę, postulującą zasadniczą reorientację amerykańskiej polity-

ki zagranicznej
13

. W tym celu, zaczął od wygłoszenia 5 stycznia 1957 r. prze-

mówienia do połączonej sesji Kongresu. Po debatach przeprowadzonych w obu 

izbach, Kongres 9 marca przyjął zmodyfikowaną uchwałę, nadającą głowie pań-

stwa instrumenty prawne do realizacji swoich postulatów. Rezolucja ta znana 

jest jako doktryna Eisenhowera.  

Nowe podejście Eisenhowera polegało na trzech podstawowych kompo-

nentach. Po pierwsze, domagał się uchwalenia odpowiednich legislacji dla no-

wych dwustronnych i wielostronnych programów amerykańskich, mających na 

celu umacnianie niezależności narodów Bliskiego Wschodu. Prezydent określił 

to bliżej jako program pomocy ekonomicznej w wysokości do 200 mln dol.  

w celu ochrony pojedynczego państwa lub grupy państw Bliskiego Wschodu. Po 

drugie, administracja zaproponowała pomoc i współpracę militarną bliskow-

schodnim państwom proszącym o takie wsparcie. Po trzecie, i najważniejsze  

z perspektywy czasu, prezydent prosił Kongres o upoważnienie go o użycie „sił 

                                                 
12  Dwight David Eisenhower – 34 prezydent USA od stycznia 1953 do stycznia 1961 r. Szczegóły 

życia i kariery: L. Pastusiak, dz. cyt., s. 735–759. 
13 House Joint Resolution 117, 85th Congress, 1st Session [w:] Department of State, American For-

eign Policy: Current Documents, 1957, s. 816–817. Postulat upoważnienia prezydenta do użycia sil 

zbrojnych za granicą napotykał w Senacie na silne opory, tak że rezolucja – doktryna została tu 

przyjęta w zmienionej wersji w dniu 5 marca 1957 r. (Izba Reprezentantów przyjęła uchwałę  

w końcu stycznia).  
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zbrojnych Stanów Zjednoczonych w celu zapewnienia i ochrony integralności 

terytorialnej i niezależności politycznej tych narodów proszących o taką pomoc 

przeciwko jawnej zbrojnej agresji ze strony jakiegokolwiek kraju kontrolowane-

go przez międzynarodowy komunizm”. Dla prezydenta amerykańskiego i jego 

doradców celem podstawowym ogłoszonej koncepcji (doktryny) było przywró-

cenie pozycji i prestiżu sojuszu zachodniego na Bliskim Wschodzie po wojnie 

sueskiej z października – listopada 1956 r. Działania w tym kierunku w rzeczy-

wistości wprowadzały w życie zasady zawarte już w doktrynie Trumana i jesz-

cze w bardziej konkretnej formie w Programie Punktu Czwartego (Point Four 

Program) z 1949 r. Znów, analogicznie do przypadków Turcji i Grecji, chodziło 

o odciągnięcie tego regionu (zwłaszcza Egiptu) od wpływów ZSRR.   
 

Tło 

Od 1947 r., zgodnie z doktryną Trumana, Grecję i Turcję objęto progra-

mem militarnej pomocy amerykańskiej, kontynuowanej po powołaniu NATO 

(1949 r.) i przystąpieniu obu państw do tej organizacji (1952 r.). Chodziło  

w nowej doktrynie Eisenhowera o dostawy amerykańskiej broni jako alternaty-

wy dla dostaw z państw komunistycznych do krajów Bliskiego Wschodu (np. 

Egiptu). Tym razem takie amerykańskie dostawy broni nie byłyby uzależnione 

od przystąpienia poszczególnych państw do pro-zachodnich sojuszy polityczno-

militarnych jak powstały w 1955 r. Pakt Bagdadzki.  

Ostatni element przyjętej przez Kongres doktryny Eisenhowera był nader 

mglisty, gdyż głosił, że:  
 

jeśli prezydent uzna za konieczne, Stany Zjednoczone będą gotowe do użycia sił 

zbrojnych w celu udzielenia pomocy jakiemukolwiek państwu (nation) lub grupie 

państw [Bliskiego Wschodu] proszących o pomoc w obliczu agresji militarnej ze 

strony jakiegokolwiek kraju kontrolowanego przez międzynarodowy komunizm.  
 

Jasne, że w świetle uchwały Kongresu to prezydent amerykański decydo-

wał o angażowaniu wojsk na Bliskim Wschodzie, pod warunkiem skierowania 

prośby do niego ze strony państwa bliskowschodniego. Niemniej, nieprecyzyjne 

było określenie zawarte w rezolucji odnoszące się do identyfikacji zagrożenia 

wynikającego z ewentualnej „agresji militarnej ze strony jakiegokolwiek kraju 

kontrolowanego przez międzynarodowy komunizm”.  

Niejasne było, co doktryna uznała za „agresję militarną”. Jedna z wielu 

głoszonych interpretacji mówiła o otwartej agresji i zbrojnej interwencji na wzór 

militarnych działań ZSRR na Węgrzech w 1956 r., lecz nawet sekretarz stanu 

John Foster Dulles uznał taki scenariusz wydarzeń za mało prawdopodobny
14

.  

Raczej, w ujęciu administracji Eisenhowera, „agresja” oznaczała wzrost wpły-

wów państw komunistycznych przy pomocy grup komunistycznych mogących 

przejąć władzę w jednym lub więcej krajów bliskowschodnich. Temu zjawisku 

                                                 
14 US Congress, House, Committee on Foreign Affairs, Hearings on Economic and Military Cooper-

ation with Nations in the General Area of the Middle East, 85 Congress, 1st Session, January 7–22, 

1957, s. 31. 
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nadano miano „pośredniej agresji” (indirect aggression). Taka interpretacja wy-

daje się być najbliżej optyce prezydenta amerykańskiego
15

. Pod pojęciem po-

średniej agresji administracja rozumiała wszelkiego rodzaju działalność rewolu-

cyjną, naciski ekonomiczne i inne próby przejęcia władzy przez siły komuni-

styczne w jednym lub więcej krajów Bliskiego Wschodu
16

. Biorąc pod uwagę 

okoliczność ewentualnego uznania przez kraje bliskowschodnie zobowiązania 

się USA do przeciwstawienia się tzw. „siłom wywrotowym” za równoznaczne  

– z jednej strony – z amerykańską ingerencją w wewnętrzne sprawy regionu, zaś 

– z drugiej – jako oznaka niezdolności tych krajów do sprawowania samodziel-

nej kontroli w ramach swojego terytorium, Kongres podkreślał raczej potrzebę 

udzielania pomocy materialnej odnośnym państwom w celu poprawy warunków 

życia. Wówczas, obronione przed agresją zewnętrzną byłyby zdolne do sprawo-

wania kontroli wewnętrznej. Innym zagadnieniem byłoby zbrojne przejęcie wła-

dzy w danym kraju z inspiracji zewnętrznej, ale i w tym przypadku należałoby 

liczyć się z rozszerzoną interpretacją doktryny. Podobnie rozważano pokojowe 

przejęcie władzy przez siły komunistyczne w kraju bliskowschodnim, lub wkro-

czenie wojsk radzieckich do takiego kraju na zaproszenie jego rządu
17

. Wątpli-

wości i nieścisłości było wiele; dla przykładu członkowie Kongresu zwracali 

uwagę na sformułowanie zawarte w orędziu prezydenta o obronie bezpieczeń-

stwa regionu przed groźbą ze strony „jakiegokolwiek kraju (nation) kontrolowa-

nego przez międzynarodowy komunizm”. Wobec zarzutów o ogólnikowości 

sformułowania, amerykański sekretarz stanu John Foster Dulles przyznał się do 

tego, że nie posiada precyzyjnej miarki umożliwiającej podejmowania decyzji
18

.  

Nieco później, prezydent Eisenhower wyjaśnił, że niektóre warianty marksizmu, 

takich jak jugosławiański, są wyłączone z kategorii „międzynarodowego komu-

nizmu” i że niezależny komunizm nie stanowił zagrożenia dla Stanów Zjedno-

czonych Ameryki
19

. 

Zatem uwarunkowania uchwalenia doktryny były złożone; stąd powinni-

śmy prześledzić to, co miało miejsce przed jej ogłoszeniem (tj. kryzys sueski) 

oraz to, co nastąpiło po (rewolucja w Iraku, interwencja militarna USA w Liba-

nie i Wielkiej Brytanii w Jordanii).  
 

Droga do kryzysu sueskiego 

Po II wojnie światowej nastąpiło w Egipcie ożywienie życia politycznego, 

które organizowało się wokół dwóch haseł: zakończenia trwającej od 1882 r. 

okupacji brytyjskiej i przeprowadzenia reform społecznych. W warunkach roz-

bicia sił politycznych, inicjatywę obalenia monarchii przejęła armia, a ściślej 

                                                 
15 D.D. Eisenhower, Waging Peace 1956–1961, New York (Garden City) 1965, s. 178. 
16 C.V. Crabb, Jr., The Doctrines of American Foreign Policy: Their Meaning, Role, and Futur, 

Louisiana State University Press,  Baton Rouge – London 1982, s.156. 
17 D.D. Eisenhower, dz. cyt., s. 178–179, 181. 
18 Hearings on the Middle East..., s. 29. 
19 Department of State, American Foreign Policy: Current Documents, 1957, s. 1036. 
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młodszy korpus oficerski, zorganizowany w Związku Wolnych Oficerów. Zwią-

zek ten z Gamalem Abdel Naserem na czele przejął władzę w lipcu 1952 r., zaś 

Egipt stał się republiką. W wyniku porozumienia stron, wojska brytyjskie sta-

cjonujące tam od 1882 r. wycofano z tego kraju. 

Na przełomie lat 1954/1955, w stosunkach między Egiptem a Zachodem, 

można było zauważyć czasową odwilż, związaną w pewnej mierze z rywalizacją 

amerykańsko-brytyjską o wpływy na Bliskim Wschodzie. Po II wojnie świato-

wej rola Wielkiej Brytanii osłabła i Stany Zjednoczone poczęły przejmować 

pozycje brytyjskie w tym regionie. Bliski Wschód miał dla Wielkiej Brytanii 

inną rolę (defensywną – polityka imperialna, ropa naftowa) niż dla USA (ofen-

sywną – jako element w polityce globalnej). Zawiązanie Paktu Bagdadzkiego na 

początku 1955 r. pod egidą brytyjską wykazało dążenie Wielkiej Brytanii do 

przejęcia przywództwa w tym rejonie.  Zawiązanie tego Paktu wytworzyło głę-

boki wyłom w stosunkach Egiptu (głoszącego ideologię jedności arabskiej)  

i Arabów z Zachodem, a przede wszystkim z Wielką Brytanią. W swym dążeniu 

do przejęcia bezspornej hegemonii na Bliskim Wschodzie, Brytyjczycy plano-

wali rozszerzyć Pakt Bagdadzki na inne (oprócz Iraku) kraje arabskie. Egipt 

stanął im na przeszkodzie. Źródłami napięcia między Egiptem i Zachodem były 

także: problem zasadniczego poparcia Zachodu dla Izraela i wykorzystanie tego 

ostatniego jako elementu nacisku na Arabów, kwestia odmowy dostarczenia 

Egiptowi broni niezbędnej dla powstrzymania ekspansji izraelskiej, sprawa 

zmniejszenia się zamówień brytyjskich na bawełnę egipską – podstawowy pro-

dukt monokulturowego rolnictwa egipskiego. 

Brytyjczycy chcieli odzyskać Egipt dla swej i zachodniej polityki lub 

przynajmniej go zneutralizować. Kiedy doznali niepowodzenia, doszli do prze-

konania, że przyczyną zła na Bliskim Wschodzie jest jedynie przywódca egipski 

Naser: miał on więc zostać usunięty przy pomocy użycia siły. Bardzo podobne 

pod tym względem stanowisko rządu francuskiego, który obarczał Nasera od-

powiedzialnością za powodzenie algierskiego powstania niepodległościowego. 

USA natomiast wolały przyjąć rolę neutralnego arbitra, któremu zależało jednak 

na wykorzystaniu regionu dla celów walki globalnej o powstrzymywanie komu-

nizmu. Egipt i Arabowie nie wykazywali zainteresowania dla takich zmagań.  

Jeszcze w II poł. 1955 r. Zachód próbował przeciągnąć Egipt na swoją 

stronę; przedstawiono kilka propozycji rozwiązania konfliktu izraelsko-

arabskiego. Niemniej, w próbie mocarstw zachodnich pozyskania Egiptu i Ara-

bów dla swej polityki głównym elementem pozostała kwestia dofinansowania 

budowy tamy pod Asuanem – przedsięwzięcia posiadającego zasadnicze zna-

czenie dla polityki gospodarczej władz egipskich. Przez udział w finansowaniu 

tamy Zachód zamierzał związać Egipt na długie lata ze swoją polityką. Kiedy 

nadzieje polityków zachodnich nie ziściły się (zbliżenie Egiptu do ZSRR, uzna-

nie Chińskiej Republiki Ludowej, zacieśnienie stosunków z Indiami i Jugosła-

wią w ramach ruchu niezaangażowania, dalsza opozycja wobec Paktu Bagdadz-

kiego), Stany Zjednoczone „ukarały” Egipt cofnięciem oferty pożyczkowej na 
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finansowanie asuańskiej tamy. Odpowiedzią Egiptu była nacjonalizacja Towa-

rzystwa Kanału Sueskiego w dniu 26 lipca 1956 r.   
 

Konflikt sueski 

Nacjonalizację Towarzystwa Kanału Sueskiego podchwycono w Wielkiej 

Brytanii i Francji jako okazję do powrotu siłą do Egiptu oraz obalenia rządów 

Nasera. Rząd brytyjski zdecydował się przy tym na stosowanie siły zbrojnej 

przeciwko Egiptowi wspólnie z Francją, która w tym czasie traktowała Nasera 

jako głównego wroga i była gotowa wziąć udział w akcji wojennej. 

Wobec braku wystarczających sił powietrznych i morskich w tym rejonie 

świata dla przeprowadzenia rychłej akcji zbrojnej, przygotowując się do inwazji 

rządy Wielkiej Brytanii i Francji zgodziły się na podjęcie akcji dyplomatycznej 

zainicjowanej przez USA, które – choć zajęły wrogie stanowisko wobec nacjo-

nalizacji Towarzystwa Kanału Sueskiego – nie miały interesu w powrocie rywali 

na Bliski Wschód – i to drogą akcji zbrojnej, alienującej od Zachodu Arabów  

i młode państwa Azji i Afryki. W konsekwencji przyczyny techniczne (przecią-

gające się przygotowania do operacji wojskowej) skłoniły Wielką Brytanię  

i Francję do podjęcia akcji dyplomatycznej. Wynikły stąd dwie konferencje lon-

dyńskie, misja „pięciu” pod przewodnictwem australijskiego premiera Roberta 

Menziesa, zawiązanie Stowarzyszenia Kanału Sueskiego oraz zabiegi dyploma-

tyczne na forum ONZ. Posunięcia te nie miały jednak na celu rokowań z Egip-

tem; nie próbowano dojść do porozumienia z rządem egipskim. Miały one cha-

rakter ultymatywny przy założeniu, że zostaną odrzucone, co w odpowiednim 

czasie dałoby pretekst do wszczęcia operacji wojskowej przeciwko Egiptowi. 

Ze swej strony, rząd egipski działał niezwykle ostrożnie, nie dawał żadne-

go pretekstu do użycia siły zbrojnej i okazywał gotowość do przeprowadzenia 

rozmów i konsultacji, ale nie do podporządkowania się dyktatowi. Pod tym 

względem rząd egipski miał poparcia krajów socjalistycznych, arabskich i nie-

zaangażowanych. Wyrazem pomocy tych państw było udaremnienie podjętej 

przez Wielką Brytanię i Francję próby unieruchomienia Kanału Sueskiego przez 

wycofanie zachodnich pilotów, co pozwoliłoby obu krajom uzyskać pretekst do 

użycia siły zbrojnej przeciwko Egiptowi. Pozbawiona wszelkich pretekstów 

Wielka Brytania i Francja w obliczu antywojennego stanowiska opinii światowej 

i szerokich odłamów społeczeństwa we własnych krajach, zdecydowały się wy-

korzystać wspólnie zaplanowaną inwazję Izraela na Synaj, dla rozpoczęcia 

przygotowanej operacji z rzekomym zamiarem rozdzielenia walczących sił 

Egiptu i Izraela oraz ochrony Kanału Sueskiego. 

Izrael z kolei potraktował pojawienie się Nasera – popularnego przywód-

cy arabskiego – jako potencjalną groźbę, lecz dopiero po upaństwowieniu Towa-

rzystwa Kanału Sueskiego, izraelscy przywódcy mogli poważnie myśleć  

o udziale w operacji przeciwko Egiptowi. Początkowo synchronizacją akcji  

z Izraelem zajmowali się Francuzi, następnie, w drugiej połowie października, 

także oficjalne czynniki brytyjskie poparły trójstronny plan akcji. Rozpoczyna-
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jąc 29 października 1956 r. działania wojenne, Izrael miał ułatwione zadanie.  

W obliczu koncentracji wojsk brytyjsko-francuskich na Cyprze władze egipskie 

wycofały po nacjonalizacji połowę wojsk, stacjonujących w normalnych warun-

kach na Synaju. Wojska izraelskie otrzymywały broń i amunicję drogą po-

wietrzną, przy pomocy francuskich samolotów transportowych startujących  

z Cypru. Ponadto Francja zapewniła Izraelowi osłonę powietrzną i morską. Po-

mimo to, wojska izraelskie nie mogły uzyskać rozstrzygnięcia aż do czasu roz-

poczęcia bombardowań lotnictwa brytyjsko-francuskiego, kiedy to rząd egipski 

wydał rozkaz wycofania się z Synaju. 

Ultimatum brytyjsko-francuskie opierało się na fikcyjnym założeniu, że 

walki toczyły się w pobliżu Kanału Sueskiego. W rzeczywistości zaś ultimatum 

sprowadzało się do zaproszenia Izraela do marszu w kierunku Kanału Sueskiego. 

W ten sposób, już w następnym dniu po akcji izraelskiej wyszła na jaw kolabora-

cja trzech państw w przygotowaniu wojny przeciw Egiptowi. Ultimatum stanowi-

ło ponadto naruszenie przez oba mocarstwa wielu umów, których były sygnatariu-

szami (konwencja konstantynopolitańska z 1888 r., deklaracja amerykańsko 

-brytyjsko-francuska z maja 1950 r., brytyjsko-egipskie porozumienie z 1954 r. 

oraz Karta Narodów Zjednoczonych).  

Inwazja brytyjsko-francuska trwała zaledwie dwa dni od momentu desantu na 

Port Said rankiem 5 listopada. Silna reakcja przeciwko interwencji zbrojnej była 

zaskoczeniem dla obu mocarstw. Liczono na to, że Stany Zjednoczone będą zajęte 

wyborami prezydenckimi, a drugie supermocarstwo ZSRR – rewolucją węgierską. 

Zaprzestano jednak inwazji nie osiągnąwszy ani zamierzonych, ani planowanych 

celów. Zadecydowało tu stanowisko Wielkiej Brytanii zajmującej centralne miejsce 

w kwestii sueskiej. Decydującymi czynnikami były: opozycja ze strony Partii Pracy, 

różnice zdań w łonie Partii Konserwatywnej, negatywne stanowisko USA, przerwa 

w dostawach naftowych, potępienie agresji przez kraje arabskie i kraje Wspólnoty 

Brytyjskiej, negatywne stanowisko Rady Bezpieczeństwa i Zgromadzenia Ogólnego 

ONZ. Można do tych czynników dodać powszechny zbrojny opór samych Egipcjan, 

a także notę rządu radzieckiego do rządów Wielkiej Brytanii, Francji i Izraela  

– stanowiące swoiste ultimatum wraz z groźbą użycia siły lub udzielenia bezpośred-

niej pomocy zbrojnej Egiptowi w postaci tzw. ochotników. 

Działania militarne przeciw Egiptowi zostały powstrzymane, a po kilku tygo-

dniach wojska brytyjsko-francuskie musiały wycofać się z tego kraju, zaś izraelskie 

– do 8 marca 1957 r. Główną batalię o ewakuację obcych wojsk z Egiptu stoczono 

na forum ONZ – w Radzie Bezpieczeństwa (30–31 października), na I Specjalnej 

Nadzwyczajnej Sesji Zgromadzenia Ogólnego (1–10 listopada) i na XI Sesji Zgro-

madzenia Ogólnego (12 listopada 1956 r. – 8 marca 1957 r.). 
 

Doktryna 

W tych warunkach, wracając do momentu ogłoszenia interesującej nas 

Doktryny Eisenhowera na początku marca 1957 r., prezydent amerykański uwa-

żał za konieczną współpracę Kongresu, kooperacja która mogłaby zapewnić 
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wypełnienie powstałej tzw. „próżni” geostrategicznej, odstraszenie ewentualnej 

agresji i – w konsekwencji – powstrzymanie „biegu wydarzeń mogących zagro-

zić całemu wolnemu światu”. Działanie, które zaproponował szły w następują-

cych kierunkach: 
 

 program pomocy ekonomicznej w wysokości, jak wspomniano, 200 mln dol. w celu 

ochrony pojedynczego państwa lub grupy państw Bliskiego Wschodu; 

 pomoc militarna dla krajów bliskowschodnich; 

 przyznanie prezydentowi amerykańskiemu uprawnień na użycie sił zbrojnych do 

obrony państw Bliskiego Wschodu „proszących o taką pomoc przeciwko jawnej, 

zbrojnej agresji ze strony jakiegokolwiek państwa kontrolowanego przez komunizm”. 
 

Szerzej ujmując zagadnienia związane z Doktryną Eisenhowera, w pierw-

szym rzędzie Administracja dążyła do uzyskania upoważnienia, ażeby Stany 

Zjednoczone Ameryki mogły podejmować współpracę i udzielać pomocy jed-

nemu lub więcej państw Bliskiego Wschodu w zakresie rozwoju siły ekono-

micznej służącej utrzymywaniu niezależności narodowej. Po drugie, Kongres 

upoważniłby administrację do podejmowania w tym samym regionie progra-

mów pomocy i współpracy militarnej z jednym lub więcej państw pragnących 

taką pomoc. Po trzecie, aby upoważnienie w zakresie takiej pomocy i współpra-

cy obejmowało zaangażowanie amerykańskich sił zbrojnych w celu zapewnienia 

i ochrony integralności terytorialnej i niezależności politycznej tych narodów, 

które proszą o taką pomoc przeciw jawnej agresji militarnej ze strony jakiego-

kolwiek państwa kontrolowanego przez międzynarodowy komunizm. Środki te 

miały w sposób konieczny pozostać w zgodzie z zobowiązaniami traktatowymi 

Stanów Zjednoczonych Ameryki, łącznie z Kartą Narodów Zjednoczonych, oraz 

z jakąkolwiek ewentualną akcją lub rekomendacjami ONZ. Będą one ponadto,  

w wypadku zbrojnego ataku, podporządkowane niepodważalnej kompetencji 

Rady Bezpieczeństwa ONZ zgodnie z Kartą.       
  

Konsekwencje 

Po jej ogłoszeniu, omawiana doktryna spotkała się z mieszaną recepcją, 

podobnie zresztą do poprzednich doktryn administracji amerykańskich. Rząd 

brytyjski zaproponował wydanie wspólnej amerykańsko-brytyjskiej deklaracji  

w sprawie Bliskiego Wschodu. Odrzucając tę propozycję USA twierdziły, że 

idee zawarte w Doktrynie Eisenhowera zostały już przekonsultowane z sojusz-

nikami z NATO i uzyskały ich aprobatę
20

. Niemniej, pozostaje ona zasadniczo 

jednostronnym działaniem amerykańskim. Spośród państw Bliskiego Wschodu, 

poparcia amerykańskim zamierzeniom strategicznym udzieliły Turcja, Pakistan, 

Liban i Iran. Sekretarz stanu, John Foster Dulles, błędnie sądził, iż nawet Egipt  

i Syria wyrażą dla niej aprobatę. Jednak arabska opinia publiczna była wrogo 

nastawiona do doktryny, a jej akceptacja przez Irak, była jedną z przyczyn 

upadku monarchii irackiej w lipcu 1958 r. Toteż Jordania dystansowała się od jej 

                                                 
20 Dulles’ testimony in Senate Hearings on the Middle East, s. 82–98; C.V. Crabb, Jr., dz. cyt., s. 175. 
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idei. Wątpliwości arabskie wynikały z faktu, że oferowała obronę przed ewentu-

alnym zagrożeniem radzieckim, zaś takiego zagrożenia Arabowie nie odczuwali. 

Natomiast doktryna niczego nie oferowała w obliczu odczuwalnego niebezpie-

czeństwa grożącego im ze strony Izraela. 

Najpoważniejszym sprawdzianem Doktryny Eisenhowera były wydarze-

nia następujące po wspomnianym upadku monarchii irackiej. Wcześniejsze zaś 

wydarzenia wokół Syrii i Jordanii, które przechodziły w 1957 r. przez okres 

niepokojów wewnętrznych, podejmowanych bez interwencji zbrojnej. Z kolei, 

wybuch kryzysu libańskiego w kwietniu 1958 r., w połączeniu ze wspomnianym 

lipcowym przewrotem irackim, doprowadził do amerykańskiej interwencji 

zbrojnej w ramach ogłoszonej doktryny. Informację prezydenta Libanu Kamila 

Szamuna o zamiarze ubiegania się o reelekcję opozycja uznała za naruszenie 

zasad Karty Narodowej, posiadającej status konstytucji. Zbrojne akcje opozycji 

okazały się nie do opanowania przez władze. Niemniej, na tym wczesnym etapie 

kryzysu, administracja amerykańska odrzucała ideę zbrojnej interwencji po stro-

nie libańskiego obozu prezydenckiego, choć wiązała wydarzenia z „machina-

cjami międzynarodowego komunizmu”, realizowanymi za pośrednictwem Egip-

tu i Syrii – od początku roku połączonych w Zjednoczoną Republikę Arabską
21

. 

Wtedy też nastąpiło wydarzenie, które wstrząsnęło Bliskim Wschodem – mia-

nowicie obalenie przez wojsko irackie pro-zachodniej monarchii (14 lipca 1958 

r.). Prezydent Libanu ponowił prośbę skierowaną do USA o interwencję militar-

ną, a te nie zawahały się jej zadośćuczynić.  

Zatem, 15 lipca amerykańska piechota morska z VI Floty wylądowała  

w Libanie. Tego dnia prezydent Eisenhower ogłosił radiowo-telewizyjne prze-

mówienie do narodu amerykańskiego, podając iż interwencja ta miała na celu 

ochronę życia i mienia obywateli USA oraz obronę politycznej integralności 

Libanu. Wezwał ONZ do przyjęcia odpowiedzialności za niezawisłość tego 

kraju, aby umożliwić rychłe wycofanie amerykańskich sił zbrojnych
22

. Równo-

cześnie wojska brytyjskie wylądowały w Jordanii. Amerykanie podejmowali 

negocjacje dyplomatyczne, zwłaszcza z libańskimi stronami konfliktu, co zao-

wocowało porozumieniem politycznym i rezygnacją libańskiego prezydenta  

z reelekcji, a w konsekwencji wyjściem z Libanu amerykańskiej piechoty mor-

skiej – 15 października 1958 r. 

Konkludując można wskazać, iż zasadnicze wnioski z Doktryny Eisen-

howera, w tym interwencji w Libanie, brzmią następująco: potwierdzenie zobo-

wiązania USA do utrzymania suwerenności Libanu, doprowadzenie do osłabie-

nia pozycji ZSRR na Bliskim Wschodzie po konflikcie sueskim, umacnianie roli 

ONZ i Ligi Państw Arabskich przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, 

wreszcie – podkreślenie poważnego zainteresowania USA kierunkami przemian 

na Bliskim Wschodzie. 
 

                                                 
21 D.D. Eisenhower, dz. cyt., s. 226, 268. 
22 Tamże, s. 270–275. 
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Doktryna prezydenta Jimmy’ego Cartera
23

 

Tło 

Syndrom wietnamski polegał na prowadzeniu przez USA pasywnej dy-

plomacji. Społeczeństwo i Kongres były niechętne wobec idei przyjmowania 

nowych zobowiązań – szczególnie o charakterze militarnym (Etiopia, Somalia, 

Angola) ostatnie miesiące 1979 r. były przełomowe dla reorientacji polityki 

zagranicznej USA na bardziej aktywistyczne tory. Pewne wydarzenia miały 

istotne znaczenie dla dalszego rozwoju wypadków. 

Po pierwsze, odkrycie i potwierdzenie w sierpniu 1979 r. znaczącej obec-

ności militarnej radzieckiej na Kubie (CIA określiła ich liczbę na 3 tys. wojsko-

wych; przebywali oni na Kubie już od kilku lat. Ten fakt nie przysporzył wy-

wiadowi amerykańskiemu chwały). Carter uznał radziecką obecność za krok 

„nie do przyjęcia”, ale nic konkretnego z tej wypowiedzi nie wynikało. Rosjanie 

                                                 
23 J. Carter – 39 prezydent USA (od 20 stycznia 1977 r. do 20 stycznia 1981 r.), urodził się w małej 

miejscowości farmerskiej (Plains), w stanie Georgia w 1 października 1924 r. Rodzina osiadła  

w Georgii od 150 lat (tzn. od ośmiu pokoleń). Ukończył kolejne etapy swojej edukacji (m. in. Colle-

ge i Instytut Technologii) w Georgii, następnie Akademię Morską w Annapolis. Służył na jednost-

kach pływających i podwodnych; w 1952 r. wytypowano go do realizacji programu łodzi podwod-

nych. Gdy w 1953 r. zmarł jego ojciec, J. Carter opuścił marynarkę i powrócił do rodzimej miejsco-

wości (Plains). Przejął tam rodzinną plantację orzeszków ziemnych, i rozwinął ją na prosperującą 

firmę. Działalność polityczną rozpoczął w 1962 r., kiedy został wybrany do Senatu stanu Georgia. 

Sukces swój powtórzył w 1964 r. W 1970 r. wygrał wybory na gubernatora stanu Georgia. Zyskał 

sławę krajową jako gubernator, który zrównoważył przychody i wydatki stanowego budżetu. Reali-

zował też program ochrony środowiska i rozszerzenia usług medycznych. Carter bronił praw biedoty, 

ludności wiejskiej i Murzynów. W grudniu 1974 r. ogłosił chęć kandydowania do urzędu prezydenta, 

ale przez cały rok prasa nie zauważała go. Od prawyborów (w stanie New Hampshire) miał pasmo 

sukcesów: uzyskanie nominacji na konwencji Partii Demokratycznej i wygrana w wyborach prezy-

denckich. Reprezentował w czasie kampanii wyborczej świat pracy, Murzynów i nurt liberalny. 

Przedstawiał się jako człowiek nowy, nie związany z kołami rządowymi. Powtarzał, że społeczeń-

stwo jest dobre i uczciwe, ale ludzie sprawujący władzę w Waszyngtonie są skorumpowani i trzeba 

ich zmienić. Po aferze Watergate, licznych skandalach, wojnie wietnamskiej, Carter przedstawiał się 

wyborcom jako człowiek nowy, który podkreślał potrzebę odnowy moralnej życia politycznego 

kraju. Jedno z pierwszych posunięć prezydenta Cartera dotyczyło dziedziny energetyki. Dążył on do 

wypracowania programu redukcji zależności USA od obcych źródeł ropy naftowej i znalezienia 

zastępczych źródeł energii. W polityce zagranicznej starał się działać zgodnie z pewnym przesła-

niem. W tym duchu podpisał porozumienia z Panamą o oddaniu temu krajowi strefy kanału w 2000 r. 

To samo odnosi się do postawy amerykańskiej wobec wydarzeń w Iranie, Afganistanie i Nikaragui. 

Umacniał też stosunki z Chinami; nawiązał w 1979 r. pełne stosunki dyplomatyczne. Przede wszyst-

kim Carter występował w roli obrońcy praw człowieka w ZSRR i krajach socjalistycznych. Bronił 

praw desydentów do wyrażania swoich poglądów – w związku z tym reakcja Moskwy była nega-

tywna. Szczególnie negatywnie odbijały się na dwustronnych stosunkach posunięcia radzieckie  

w Afryce i rozbudowa arsenału zbrojeniowego ZSRR. Pomimo tych różnic, Carter i Breżniew pro-

wadzili rozmowy na temat ograniczenia zbrojeń atomowych. 15 czerwca 1979 r. podpisali oni układ 

SALT II (po inwazji Afganistanu przez ZSRR nie został ratyfikowany przez Senat). Na Bliskim 

Wschodzie, Administracji Cartera udało się doprowadzić do rozmów pokojowych między Egiptem  

a Izraelem w Camp David w 1978 r., ale w Iranie, Amerykanów spotkało niepowodzenie (wrzesień 

1979 r. sprawa zakładników). W grudniu tego roku ZSRR dokonał inwazji Afganistanu. Szerzej na 

ten temat, patrz: L. Pastusiak, dz. cyt., s. 878–917. 
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ignorowali stanowisko Cartera, a on nie zdecydował się na bardziej konkretne 

posunięcie. Dyplomatyczne kompetencje administracji były pod znakiem zapy-

tania, dla wielu Amerykanów. 

Po drugie, szereg ważnych wydarzeń miały miejsce na Bliskim Wscho-

dzie. Jednym z nich było obalenie pro-zachodniego szacha Iranu przez Rewolu-

cję Islamską (na początku 1979 r.). 4 listopada 1979 r. bojownicy irańscy za-

trzymali 53 amerykańskich zakładników, bojownicy postawili administracji 

amerykańskiej długą listę żądań – jak oddanie szacha w ich ręce, przekazanie 

narodowi amerykańskiemu majątków rodziny królewskiej. Prezydent Carter 

oświadczył, że nie podda się szantażowi. Spór trwał ponad rok i został ostatecz-

nie rozwiązany 20 stycznia 1981 r. Pośrednikiem w negocjacjach była Algieria. 
 

Afganistan 

Trzecie wydarzenie (inwazja militarna Afganistanu przez ZSRR) dopro-

wadziło do natychmiastowej niemal zmiany amerykańskiej polityki zagranicz-

nej. Inwazja, rozpoczęta 27 grudnia 1979 r. była punktem kulminacyjnym  

w wysiłkach Kremla ustanowienia systemu komunistycznego w kraju muzuł-

mańskim, o silnym poczuciu samodzielności narodowej. W lipcu 1973 r. obalo-

no rządy króla Muhammada Zahir Szacha. Te rządy z kolei zostały obalone 

przez marksistowską Ludową Partię Demokratyczną, z Tarakim na czele. Kraj 

znalazł się we wzrastającej zależności od Moskwy. Z upływem czasu wzrastał 

opór ludności; kryzys władzy pogłębiał się, a kolejny komunistyczny zamach 

stanu (z 16 września 1979 r.) nie poprawił sytuacji politycznej rządu. Z końcem 

1979 r., politycy radzieccy mieli niewielki wybór – albo pozwolić na upadek 

władzy komunistycznej, albo interweniować bezpośrednio przy udziale wojsk 

radzieckich. Wybrano drugi wariant. Po początkowych sukcesach, wojska ra-

dzieckie napotykały coraz silniejszy: plemiona ogłosiły dżihad przeciwko „bez-

bożnym komunistom”. Początkowa liczba wojsk interwencyjnych (tj. 50 tys.) 

wzrosła po roku do 85 tys. Specjaliści oceniali, że po to aby całkowicie podpo-

rządkować sobie naród Afganistanu, Kreml potrzebowałby 500 tys. żołnierzy. 

Takie zaangażowanie w Afganistanie mogło mieć miejsce jedynie kosztem osła-

bienia obecności ZSRR w Europie Środkowej i Wschodniej, oraz na granicy 

chińsko-radzieckiej. 
 

Doktryna 

W obliczu jawnej próby dominacji nad Afganistanem (i groźby potrakto-

wania tego kraju jako bazy wypadowej przeciwko interesom Zachodu w Zatoce 

Perskiej) prezydent Jimmy Carter opracował i przedstawił nową strategię wobec 

obszaru Zatoki. Strategię nazwano Doktryną Cartera
24

. 

Prezydent amerykański wspomniał o pogorszeniu się stosunków amerykań-

sko-irańskich i zatrzymaniu amerykańskich zakładników. Określając ten akt jako 

                                                 
24 Przemówienie w Kongresie z 23 stycznia 1980 r.; www.ourdocuments.gov 
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„międzynarodowy terroryzm”, odrzucił szantaż i zapowiadał walkę z radykałami 

irańskimi. Główną uwagę poświęcił on jednak Afganistanowi i implikacjom inwa-

zji radzieckiej na międzynarodowy pokój i bezpieczeństwo. Interwencję Moskwy 

określił jako „agresję militarną”; wiązał ją z globalnym ekspansjonizmem i awan-

turnictwem ZSRR, połączonym z rozbudową potencjału zbrojeniowego. 

W opinii administracji Cartera, stosunki amerykańsko-radzieckie pozo-

stawały kluczowym czynnikiem regulującym przyszłość systemu międzynaro-

dowych stosunków. Wezwał w związku z tym oba supermocarstwa do samokon-

troli w dążeniu do realizacji swoich celów. Inwazja Afganistanu „może stwarzać 

największe zagrożenie dla pokoju od czasu drugiej wojny światowej” – oświad-

czył Carter w orędziu do Kongresu. Najważniejsza idea i zdanie brzmiało: 
  

Niech nasze stanowisko będzie jasne: Podjęcie przez jakiekolwiek mocarstwo ze-

wnętrzne próby opanowania regionu Zatoki Perskiej będzie uważane jako atak na 

żywotne interesy USA, i taki atak będzie odparty przy pomocy wszelkich nie-

zbędnych środków, łącznie z użyciem siły militarnej. 
 

W celu wprowadzenia w życie swojej doktryny, prezydent wymienił licz-

ne posunięcia, które jego administracja już wprowadziła w życie lub miała za-

miar to uczynić w najbliższej przyszłości; i to w celu umocnienia bezpieczeń-

stwa Zatoki Perskiej czy też wymuszenia zmian w zachowaniu radzieckim. 

Obejmowały one: 
 

 zakaz połowu ryb przez radzieckie jednostki na amerykańskich wodach terytorialnych; 

 zakaz eksportu wysokiej technologii do ZSRR; 

 przerwanie eksportu amerykańskich produktów rolnych do tego kraju; 

 skierowanie prośby do zachodnich sojuszników w kierunku ograniczenia handlu  

z państwami komunistycznymi; 

 bojkot Igrzysk Olimpijskich zaplanowanych w Moskwie; 

 wzrost amerykańskich wydatków zbrojeniowych; 

 stworzenie sił szybkiego reagowania, w celu ewentualnej interwencji amerykańskiej  

w rejonie Zatoki Perskiej; 

 poprawa zdolności obronnych NATO; 

 ponowienie wcześniejszych amerykańskich zobowiązań do obrony Pakistanu; 

 zmiana systemu rekrutacji amerykańskich poborowych do wojska; 

 wycofanie układu SALT II z procedury ratyfikacyjnej w Senacie. 
 

 Znaczenie doktryny 

Doktryna prezydenta Cartera jest godna uwagi z kilku powodów: 
 

 Potwierdziła ciągłość polityki amerykańskiej i zainteresowanie USA stabilizacją Bli-

skiego Wschodu. Jest więc kontynuacją Doktryny Trumana z 1947 r. (doktryna po-

wstrzymania). Dziesięć lat później prezydenta Eisenhower zobowiązał się do obrony 

Bliskiego Wschodu przed międzynarodowym komunizmem. Z kolei, prezydent Carter 

– mimo, że nie wspomniał o Związku Radzieckim imiennie – ale nie było wątpliwości, 

że chodzi o ten kraj. W zasadzie polityka powstrzymania obowiązywała przez cały 

okres powojenny. 

 W odróżnieniu od czasów wcześniejszych, za Cartera Stany Zjednoczone stały się mo-

carstwem bliskowschodnim. Poprzednio, (z wyjątkiem stosunków z Izraelem i – bo-
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dajże z Arabią Saudyjską) stosunek USA do Bliskiego Wschodu miał charakter epizo-

dyczny i był często związany z kolejnymi kryzysami czy konfliktami.  

 (co było nowością) zależność gospodarki amerykańskiej i zachodniej od dostaw bli-

skowschodniej ropy naftowej (USA – 25% ropy pochodziły z Bliskiego Wschodu; Eu-

ropa zachodnia – 70%; Japonia – 75%). 

 Chęć zmiany wizerunku USA po Wietnamie: powszechnie panowała opinia, że układ 

sił zmienia się na korzyść ZSRR, że następuje erozja mocarstwowej roli USA. Stąd, 

niektórzy komentatorzy potraktowali przemówienie Cartera jako ultimatum wobec 

ZSRR. 

 Doktryna Cartera była równoznaczna z radykalnym odejściem od polityki odprężenia 

(detente) ze Związkiem Radzieckim. Dla administracji Cartera odprężenie stanowiło 

kamień węgielny polityki zagranicznej. Na początku swej kadencji Cartera zarzucił na-

rodowi amerykańskiemu, że ma nieuzasadniony nieracjonalny strach przed komuni-

zmem. Kilka dni przed ogłoszeniem swojej doktryny w Kongresie, Carter oświadczył, 

że jego opinia o Rosjanach zmieniła się radykalnie w ciągu ostatnich kilku tygodni 

bardziej niż przez wcześniejsze 2,5 roku. 
 

Jeżeli doktryna Cartera nie położyła kresu polityce odprężenia, to zapew-

ne wskrzesiła ideę „likage” (iunctim, łączenia). Prezydenci Truman i Eisenho-

wer, a także wpierw doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego i później 

sekretarz stanu Kissinger (z upoważnienia Nixona) zwracali uwagę na znaczenie 

działań ZSRR (jego zachowań na arenie międzynarodowej) dla ewentualnej 

kontynuacji dialogu i odprężenia. Do tej właśnie koncepcji nawiązał Carter tzn. 

jeżeli hierarchia radziecka szczerze dąży do pokoju, to musi zachowywać się  

w sposób pokojowy w rejonie Zatoki Perskiej. 

Twardy ultymatywny kurs w polityce zagranicznej USA wiąże się  

w pewnej mierze ze stanowiskiem i poglądami Zbigniewa Brzezińskiego
25

 (Cyrus 

Vance – odejście Vance’a w związku z próbą uwolnienia zakładników, w geście 

protestu
26

). Poglądy swoje (na temat geopolityki i roli czynnika geograficznego) 

Brzeziński przedstawił w książce pt. „Plan gry”. Do innych publikacji należy  

– oprócz wspomnianych pamiętników – „Between the Ages”. W sprawie Afgani-

stanu pisze on w broszurze pt. „Myśl i działanie w polityce międzynarodowej”:  
 

Gdyby Sowieci zapanowali nad Afganistanem, mogliby skutecznie destabilizować 

Pakistan, a może nawet interweniować w Iranie. Być może jednak nie mam racji. 

Ale moja interpretacja stanowiła logiczną część szerszej wizji, którą historia  

i geografia zdawały się wzmacniać, a która jednocześnie psychologicznie współ-

grała ze stanem szoku, jaki zapanował. Dzięki temu łatwo ją narzucić. Myślę, że 

ten sposób rozumowania był skutkiem europejskiej formacji myślowej, która ma 

znacznie głębsze niż typowo amerykańskie poczucie wagi historii i geografii”. 
 

 

 

                                                 
25 Z. Brzezinski, Power and Principle: Memoirs of the National Security Adviser 1977–1981. With  

a new foreward by the author, New York 1985.   
26 C. Vance, Hard Choices: Critical Years in American Foreign Policy, New York 1983. 
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Doktryna J. Cartera za administracji Ronalda Reagana
27

 

Na początku 1981 r., Reagan wydelegował na Bliski Wschód sekretarza 

stanu Alexandra Haiga. Zadaniem priorytetowym było poszukiwanie konsensusu 

strategicznego. Brano pod uwagę żywotne znaczenie dla Zachodu arterii komuni-

kacyjnych i dostaw ropy naftowej. Haig miał zmobilizować poparcie sojuszników 

USA (Izraela i Arabów) dla amerykańskiej formuły bezpieczeństwa regionalnego 

celem przeciwstawienia się ekspansjonizmowi i wpływom sowieckim. 

Znaczy to, że administracja Reagana przyjęła doktrynę Cartera za aksjo-

mat amerykańskiej dyplomacji wobec Bliskiego Wschodu. To po pierwsze. Po 

drugie – stratedzy republikańscy przywiązali do zagadnienia bezpieczeństwa 

Bliskiego Wschodu jeszcze większe znaczenie. W ciągu 8-letniej kadencji Rea-

gana (1981–1989) politycy amerykańscy musieli zajmować się poważnie kilko-

ma problemami (o charakterze ogólnym) jak: 
 

 prawidłowa identyfikacja zagrożenia (lub zagrożeń) dla Bliskiego Wschodu; 

 pozyskiwanie przychylności i współpracy sojuszników zachodnich (łącznie z Japonią) 

przy realizacji doktryny; 

 opracowanie ram poparcia dla doktryny wśród narodów Bliskiego Wschodu; 

 projekcja amerykańskiej siły (zdolności militarnej) na miejscu (tj. na Bliskim Wscho-

dzie). 
 

Podsumowanie 

Artykuł omawia wybrane doktryny amerykańskich prezydentów okresu 

po II wojnie światowej. Wtedy doszło do konceptualizacji politycznej roli USA 

na świecie w formie doktryn przyjętych przez połączone izby Kongresu. Wybra-

no doktryny szeroko rozumianego powstrzymywania, Trumana (wąsko rozu-

mianej jako skierowanej na udzielenie pomocy Grecji i Turcji)), Eisenhowera  

i Cartera – każdorazowo analizując tło, treść i rezultat przyjętej polityki czy 

uchwalonego dokumentu. 

Refleksje wokół podstawowych charakterystycznych cech omawianej 

problematyki doktryn wysuwają takie momenty związane z ich głoszeniem  

i realizacją jak: przeświadczenie o wyjątkowej roli USA w stosunkach między-

narodowych; przekonanie, że doktryny służą pokojowi i ładowi międzynarodo-

wemu; uniwersalny charakter amerykańskich zasad i ideałów, a także poczucie 

misji; wreszcie unilateralizm przy przyjęciu i wprowadzeniu w życie poszcze-

gólnych doktryn. 

 

 

 

 

                                                 
27 R. Reagan – 40 prezydent USA, który sprawował swój urząd w od 20 stycznia 1981 r. do 20 stycz-

nia 1989 r. 
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Stosunek Wielkiej Brytanii do Polski – od konferencji  
pokojowej w Paryżu do uznania wschodnich granic RP  

1919–1923 
 

 
rtykuł ma na celu ukazanie stosunku Wielkiej Brytanii do Polski od 

konferencji pokojowej w Paryżu, która swoje obrady rozpoczęła 18 

stycznia 1919 r. do uznania wschodnich granic Rzeczypospolitej, co 

miało miejsce 15 marca 1923 r. Swój artykuł podzieliłem chronologicznie na 

siedem części: konferencja pokojowa w Paryżu; sprawa Śląska Cieszyńskiego; 

wojna polsko-bolszewicka; kwestia litewska; plebiscyty na Warmii, Mazurach  

i Powiślu oraz Górnym Śląsku; konferencja w Genui; uznanie wschodniej grani-

cy Rzeczypospolitej, które według mnie najlepiej scharakteryzują postawę 

Wielkiej Brytanii względem Polski w pierwszych latach po odzyskaniu przez nią 

niepodległości. W tekście między innymi spróbuję odpowiedzieć na pytania, 

dlaczego w tym okresie czasu Polska nie cieszyła się względami Wielkiej Bryta-

nii, oraz czy były przesłanki do tego, aby stosunki między dwoma państwami 

mogły wyglądać inaczej. 
 

Konferencja pokojowa w Paryżu 

W pierwszych dniach marca 1919 r. duże zaniepokojenie nad Wisłą wy-

wołała wiadomość o niekorzystnym dla Polski podziale Galicji Wschodniej. 

Polska delegacja na konferencję w Paryżu była zdumiona ewentualnością takie-

go rozwiązania sprawy. Ignacy Jan Paderewski w swoim wystąpieniu bagateli-

zował te wiadomości i uspokajał, że nie były mu znane żadne układy między 

mocarstwami zachodnimi, a Ukrainą. Niemniej jednak nad Wisłą takie informa-

cje powodowały zdenerwowanie i radykalizację nastrojów. Niektórzy politycy 

np. Maciej Rataj przewidywali możliwość wybuchu wojny – w razie oderwania 

jakiś ziem od Polski
1
. Na domiar złego, w tym samym miesiącu, z inicjatywy 

premiera Davida Lloyda George’a powstał w Fontainebleau dokument, w któ-

rym brytyjski polityk wyraził swój sprzeciw wobec przyznaniu Polsce znacz-

nych nabytków terytorialnych na północy i zachodzie
2
. Rzeczypospolita jawiła 

się Lloydowi George’owi jako kraj „który nigdy w ciągu swojej historii nie zdo-

                                                 
1 K. Kania, Wielka Brytania 1918–1939 w świetle polskich źródeł dyplomatycznych, Toruń 2007, 

s. 34.  
2 M. Wojciechowski, Powrót Pomorza do Polski 1918–1920, Warszawa – Poznań – Toruń 1981,  

s. 129. Patrz też: D. Lloyd George, Prawda o traktacie wersalskim, t. 1, Warszawa 1939, s. 365 i n. 

A 
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łał wykazać zdolności do trwałej samodzielności”
3
. W polskich kołach dyploma-

tycznych zrozumiano, że brytyjskiego premiera postrzegać należy jako wroga 

naszych interesów, który na każdym kroku dążyć będzie do osłabienia Rzeczy-

pospolitej
4
. Podejmowane przez polskich dyplomatów próby zmiany jego zapa-

trywań na kwestie związane z Europą Środkowo-Wschodnią na nic się zdały. 

Trzy miesiące później, głównie dzięki jego staraniom Polsce w traktacie wersal-

skim nie został przyznany Gdańsk, który stał się wolnym miastem. Ponadto na 

obszarze Górnego Śląska zarządzono przeprowadzenie plebiscytu. Rzeczpospoli-

tą obciążono długami wojennymi oraz zmuszono do podpisania traktatu o ochro-

nie praw mniejszości narodowych i religijnych (tzw. mały traktat wersalski)
5
.  

Wydaje się, że decyzja o powołaniu Wolnego Miasta Gdańska, które jako 

organizm administracyjny zaczęło egzystować od 15 listopada 1920 r., wywołała 

najwięcej protestów polskich dyplomatów i polityków. Premier i jednocześnie 

minister spraw zagranicznych Paderewski wielokrotnie w Paryżu postulował, 

aby Gdańsk pozostawić przy Polsce. Był on przecież jej jedynym „oknem na 

morze”
6
. Według relacji, Roman Dmowski dowiedziawszy się o dalszym losie 

tego miasta, tak się zdenerwował, że sięgnął głową sufitu
7
. Konstanty Skirmunt 

– uczestnik delegacji polskiej na konferencję pokojową, potem minister spraw 

zagranicznych i ambasador w Londynie – stwierdził ex post, że decyzje podjęte 

w Wersalu oprócz tego, że były dla Polski niepomyślne to stały się w dalszej 

perspektywie tragiczne w skutkach, ponieważ przyczyniły się do wybuchu  

II wojny światowej
8
.     

W Wersalu nasi dyplomaci wielokrotnie występowali publicznie, broniąc 

polskich interesów. Ich poglądy i koncepcje spotykały się, prawie zawsze,  

z brakiem akceptacji ze strony delegacji brytyjskiej. Po pokonaniu Niemiec, 

Anglicy, wierni w swojej polityce zagranicznej i zasadzie balance of power, 

zaczęli postrzegać Francję jako swego najpoważniejszego przeciwnika. Państwo 

ze stolicą w Paryżu słusznie postrzegano również w Londynie jako sojuszniczkę 

Polski. Tak więc, według Anglików, bogactwa naturalne przyznane Rzeczypo-

spolitej, wcześniej czy później, trafić miały do francuskiej strefy wpływów. 

Między innymi tym trzeba tłumaczyć nieprzychylną postawę Wielkiej Brytanii 

wobec naszego państwa w trakcie trwania konferencji pokojowej w Paryżu
9
.  

 

                                                 
3 M. Baumgart, Wielka Brytania a odbudowa Polski 1914–1923, Szczecin 1990, s. 72–73. Patrz 

też: M. Nowak-Kiełbikowa, Polska – Wielka Brytania w latach 1918–1923. Kształtowanie się 

stosunków politycznych, Warszawa 1975, s. 94. 
4 Archiwum Akt Nowych w Warszawie (dalej: AAN), Ministerstwo Spraw Zagranicznych 1918 

–1939 (dalej: MSZ), sygn. 7961t, k. 256. 
5 Patrz: Sprawy polskie na Konferencji Pokojowej w Paryżu w 1919 r. Dokumenty i materiały, t. 1 

–3, red. R. Bierzanek i J. Kukułka, Warszawa 1965–1968.  
6 Tamże, t. 1, Warszawa 1965, s. 318. 
7 P. Łossowski, Kształtowanie się państwa polskiego i walka o granice (listopad 1918 – czerwiec 

1921) [w:] Historia dyplomacji polskiej, t. 4: 1918–1939, red. P. Łossowski, Warszawa 1995, s. 107.  
8 K. Skirmunt, Moje wspomnienia 1866–1945, oprac. E. Orlof, A. Pasternak, Rzeszów 1997, s. 91.  
9 M. Baumgart, Wielka Brytania a odbudowa…, s. 61–63. 
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Sprawa Śląska Cieszyńskiego 

W brytyjskich koncepcjach terytorialnych południowa granica państwa 

polskiego obejmować miała znaczną cześć byłego Księstwa Cieszyńskiego
10

. 

Polscy dyplomaci w Paryżu uważali, że w skład Drugiej Rzeczypospolitej po-

winny wchodzić m.in. Cieszyn, Spisz i Orawa. Przeciwni temu byli politycy 

czescy, którzy także zgłaszali pretensje do tego obszaru. Jednakże przed rozpo-

częciem konferencji pokojowej w Paryżu, polska Rada Narodowa i czeski Na-

rodni Vibor 5 listopada 1918 r. ustaliły tymczasowy podział spornego terenu 

oraz zakres obowiązków organów reprezentujących Polaków i Czechów
11

. Nie-

spodziewanie 23 stycznia 1919 r. wojska czeskie zaatakowały znajdujących się 

po drugiej stronie linii demarkacyjnej Polaków. Pomimo prób obrony (płk Fran-

ciszek Latinik) Polacy zostali zmuszeni do wycofania się z uzgodnionego z Cze-

chami obszaru na linię Wisły. Niemałą zasługę w początkowych sukcesach 

wojsk czeskich przypisać należy oficerom alianckim, szczególnie tym pocho-

dzącym z Wielkiej Brytanii. Dzięki posiłkom sprowadzonym z głębi kraju, woj-

skom polskim udało się zatrzymać Czechów (bitwa pod Skoczowem, 29–31 

stycznia 1919 r.), którzy zgłosili chęć zawieszenia broni
12

. Dnia 3 lutego w Pary-

żu parafowano umowę, w myśli której o przyszłości spornych ziem rozstrzygnąć 

miała konferencja pokojowa (postulowano przeprowadzenie plebiscytu). Niemniej 

jednak „Czesi zatrzymali zagarnięte podstępnie zagłębie Karwińskie, Bogumin  

i znaczną część powiatu cieszyńskiego”
13

. Stało się tak za wyraźną aprobatą Bry-

tyjczyków i samego Lloyda George’a, nie po raz pierwszy wykazującego się zu-

pełnym brakiem rozeznania w sprawach i problemach terytorialnych II RP
14

. 

Podczas wojny polsko-bolszewickiej (o czym poniżej) doszło do nieko-

rzystnych dla Polski rozstrzygnięć m.in. w kwestii Śląska Cieszyńskiego. Dnia 

10 lipca 1920 r. w belgijskiej miejscowości Spa, mocarstwa zachodnie postano-

wiły samodzielnie wyznaczyć linię graniczną między obu państwami. Zgoda 

rządu polskiego na takie rozwiązanie uwarunkowana była zachowaniem przez 

naszego południowego sąsiada neutralności w toczącej się wojnie polsko 

-bolszewickiej. Dnia 28 lipca Rada Ambasadorów, rezygnując z przeprowadze-

nia plebiscytu, podzieliła po myśli Czechów sporny obszar Śląska Cieszyńskie-

go pozostawiając ok. 120 tys. Polaków poza granicami naszego kraju.  

Nieprzychylna postawa Czechosłowacji wobec Polski w trakcie trwania 

wojny polsko-bolszewickiej spowodowała, że polscy politycy zaczęli podważać 

decyzje podjęte w Spa. Odzyskanie utraconego obszaru nastąpiło, w zmienio-

nych i kontrowersyjnych warunkach, po konferencji w Monachium 29–30 wrze-

                                                 
10 T. Piszczkowski, Anglia a Polska 1914–1939 w świetle dokumentów brytyjskich, Londyn 1975, s. 75. 
11 M. Baumgart, Wielka Brytania a odrodzona Polska (1918–1933), Szczecin 1985, s. 64. 
12 W. Pobóg-Malinowski, Najnowsza historia polityczna Polski, t. 2: 1914–1939, Londyn 1967,  

s. 177; M. Baumgart, Wielka Brytania a odrodzona…, s. 64. 
13 W. Pobóg-Malinowski, dz. cyt., s. 177. 
14 M. Baumgart, Wielka Brytania a odrodzona…, s. 64–65. 
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śnia 1938 r. i wystosowaniu polskiego ultimatum domagającego się oddania 

Zaolzia, co zostało zaaprobowane przez rząd w Pradze
15

.                  
 

Wojna polsko-bolszewicka 

Już od 1919 r. polscy dyplomaci akredytowani nad Tamizą próbowali 

zbliżyć oba kraje w kwestii rosyjskiej. Rozmowy były niezwykle trudne, głów-

nie z powodu odmiennego postrzegania Rosji przez Anglię i Polskę. Niemniej 

jednak na początku 1920 r. Wielka Brytania, głównie za namową jej ówczesne-

go ministra wojny Winstona Churchilla, którego z kolei przekonał Ferdinand 

Foch, przyznała Polsce sprzęt wojenny do walki z bolszewikami, nie biorąc jed-

nak odpowiedzialności za dostarczenie go do naszego kraju
16

.  

Jak widzimy w gabinecie brytyjskim istniały różne poglądy na kwestię ro-

syjską, a tym samym i polską. I tak np. George Nathaniel Curzon był za koncep-

cją państw federacyjnych w tej części Europy, a Winston Churchill świetnie 

zdawał sobie sprawę z konsekwencji przedwczesnego zawarcia pokoju z Ro-

sją
17

. Natomiast Lloyd George zamierzał jak szybko było to możliwe zawrzeć  

z tym państwem porozumienie handlowe, tak więc jego stosunek do działań 

militarnych prowadzonych przez obie strony był łatwy do odgadnięcia. Podczas 

wizyty w Londynie polskiego ministra spraw zagranicznych Stanisława Patka 

(styczeń 1920 r.), premier brytyjski zażądał od Polski zaprzestania dalszej wojny 

z Rosją
18

. W raportach polskiego attaché wojskowego w Londynie Wacława 

Kłoczkowskiego możemy przeczytać m.in.:  
 

Wielka Brytania życzy sobie pokoju i zawiązania stosunków z Rosją, i że nie za-

mierza się bynajmniej rachować z naszymi dążeniami, o ile by takowe się prze-

ciwstawiały ich polityce19.  
 

Niemniej jednak polska ofensywa kwietniowa na wschodzie spotkała się  

z akceptacją i zrozumieniem niektórych polityków angielskich: Curzon, Chur-

chill oraz samego monarchy Jerzego V
20

. Natomiast kontrofensywa wojsk rosyj-

skich i pierwsze porażki żołnierzy polskich, zaniepokoiły Anglików (w tym 

również premiera brytyjskiego). Wydaje się, że nad Tamizą zrozumiano, że 

                                                 
15 K. Kania, Polska polityka zagraniczna w latach 1934–1939 w opinii Edwarda Raczyńskiego 

[w:] Polska bez Marszałka. Dylematy piłsudczyków po 1935 roku. Zbiór studiów, red. M. Wołos  

i K. Kania, Toruń 2008, s. 69–70. Szerzej na temat zmiany granic patrz: Dokumenty z dziejów 

polskiej polityki zagranicznej 1918–1939, t. 2: 1933–1939, red. T. Jędruszczak i M. Nowak-

Kiełbikowa, Warszawa 1996, s. 179–188, 189–201. 
16 Patrz: K. Sandomierski, M. Wrzosek, Transport do kraju sprzętu wojennego przyznanego Pol-

sce przez Wielką Brytanię w 1920 r., „Przegląd Historyczny” 1962, z. 2; Centralne Archiwum 

Wojskowe w Warszawie (dalej: CAW), Oddział II Sztabu Głównego, sygn. I.303.4.7233. 
17 W. Pobóg-Malinowski, dz. cyt., s. 388. 
18 M. Nowak-Kiełbikowa, dz. cyt., s. 193–194; M. Baumgart, dz. cyt., s. 117–118. 
19 Российский Государственный Военный Архив в Мoскве (dalej: RGWA), Oddział II Sztabu 

Głównego, f. 308, o. 9, d. 105, Raport attaché wojskowego Wacława Kłoczkowskiego z 13 II  

1920 r., k. 9. 
20 CAW, Oddział II Sztabu Głównego, sygn. I.303.4.7234, k. 3. 
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zwycięstwo bolszewików mogło oznaczać zagrożenie angielskich posiadłości na 

Bliskim Wschodzie, Indiach czy Persji, ale także zmianę układu sił w Europie
21

.  

Coraz trudniejsza sytuacja na froncie zmusiła stronę polską o zwrócenie 

się o pomoc do mocarstw zachodnich. W wyniku podpisanego układu w Spa, 

premier Władysław Grabski uzyskał obietnicę mediacji Anglii w sporze polsko-

rosyjskim
22

. Jak wiemy nota rządu brytyjskiego do ludowego komisarza spraw 

zagranicznych Gieorgija Cziczerina z 11 lipca, zawierająca warunki rozejmu  

i angielskie wstawiennictwo
23

, została przez stronę rosyjską, delikatnie rzecz 

ujmując, odrzucona. Wystawienie na szwank prestiżu Wielkiej Brytanii wpłynę-

ło pozytywnie na zmianę stosunku Lloyda George’a do Polski. Zmiana ta była 

oczywiście chwilowa i ograniczyła się do stwierdzenia o możliwości przyjścia 

Polsce z pomocą
24

. W ten sposób udało się uzyskać od strony rosyjskiej warunki 

ewentualnego pokoju. Jak wiemy nie były one możliwe do zaakceptowania 

przez stronę polską
25

. Natomiast premier angielski uznał je za uczciwe, a możli-

wość odrzucenia ich przez Polskę traktował na równi z nie udzieleniem jej ja-

kiejkolwiek pomocy w jej konflikcie z Moskwą
26

. 

Pomimo tego, że polskie zwycięstwo przyjęte zostało nad Tamizą pozy-

tywnie, to brytyjska polityka w całym okresie wojny polsko-bolszewickiej ce-

chowała się niekonsekwencją. Wielka Brytania jako mocarstwo światowe dbała 

przede wszystkim o swoje interesy. Jeżeli jej strefy wpływów były zagrożone 

lub prestiż zachwiany, to jej stosunek wobec Polski stawał się życzliwy. Kiedy 

tylko działania podejmowane przez polskich decydentów burzyły jej plany np.  

w stosunku do Rosji (traktat handlowy), obwiniała ona Rzeczpospolitą o impe-

rializm i wywoływanie niepokojów w Europie. 

Uważam, że postawę Wielkiej Brytanii celnie spuentował premier Win-

centy Witos, mówiąc między innymi:  
 

w czasie wojny polsko-bolszewickiej nasze państwo było w wielkim niebezpie-

czeństwie. Z istoty grozy położenia zdawała sobie sprawę tylko Francja. W in-

nych państwach Zachodu m.in. w Anglii agitacja, prowadzona przez czynniki albo 

nie znające sprawy, albo narodowi naszemu wrogie, zdołała wmówić społeczeń-

stwu, że Polacy są imperialistami i awanturnikami zakłócającymi pokój w Euro-

pie. Nawet sfery demokratyczne i robotnicze dały się wziąć na lep bolszewickiej 

                                                 
21 RGWA, Oddział II Sztabu Głównego, f. 308, o. 9, d. 105, Raport attaché wojskowego Wacława 

Kłoczkowskiego z 27 V 1920 r., k. 105–106. 
22 Dokumenty z dziejów..., t. 1: 1918–1932, red. T. Jędruszczak i M. Nowak-Kiełbikowa, Warsza-

wa 1989, s. 99–100; M. Wołos, Francja a Traktat ryski [w:] Traktat ryski 1921 roku po 75 latach, 

red. M. Wojciechowski, Toruń 1998, s. 261.  
23 Documents on British Foreign Policy 1919–1939 (dalej: DBFP), edit. R. Butler and J.P.T. Bury, 

First Series, Volume  XI Upper Silesia, Poland, and the Baltic States January 1920 – March 1921, 

London 1961, s. 378. 
24 M. Baumgart, Wielka Brytania a odbudowa..., s. 147. 
25 Szerzej na temat warunków przedstawionych przez stronę rosyjską patrz: DBFP, dz. cyt.,  

s. 455–456; F.A. Voigt, Poland, Russia and Great Britain, New York [b.r.w.], s. 4; W. Materski, 

Tarcza Europy. Stosunki polsko-sowieckie 1918–1939, Warszawa 1994, s. 61. 
26 Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie (dalej: IPMS), Ambasada RP  

w Londynie, sygn. A.12.53.2, k. 164. 
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agitacji, wystąpiły przeciw nam, utrudniając przesyłanie amunicji i broni do Pol-

ski, która w tej chwili o własną wolność i spokój Europy ciężką prowadziła  

walkę27. 
 

Kwestia litewska 

Tymczasem daleka od rozstrzygnięcia była kwestia litewska. Pozycję Pol-

ski w jej staraniach o Wileńszczyznę pogarszał, podpisany 12 lipca 1920 r., 

układ litewsko-sowiecki. Ogłoszono w nim niepodległość Litwy ze stolicą  

w Wilnie. Stosunek Wielkiej Brytanii do tego zagadnienia również nie pozosta-

wiał złudzeń. Anglia, czego nie kryła, popierała zdecydowanie rząd kowieński  

i uznawała Wilno jako stolicę państwa litewskiego.  Jak wiemy plany Józefa 

Piłsudskiego wobec Wileńszczyzny były zupełnie odmienne od tych, które snuli 

politycy litewscy oraz angielscy
28

. To zapowiadało dalsze zaostrzenie stosunków 

z Litwą, a przez to i z Anglią. Sprawy jednak potoczyły się dla Polski szczęśli-

wie. Wielka Brytania skupiając się na swoich sprawach wewnętrznych oraz zaj-

mując się zagadnieniami imperialnymi, coraz mniej uwagi przywiązywała do 

spraw związanych z Europą Środkowo-Wschodnią
29

. Wykorzystała to Polska, 

która w 1922 r. podjęła akcję inkorporacyjną, zakończoną wyborami do Sejmu 

Litwy Środkowej. Dnia 20 lutego 1922 r. polski Sejm Wileński podjął uchwałę, 

która mówiła o nierozerwalności ziemi wileńskiej z Polską, jeszcze w marcu 

została ona ratyfikowana przez Sejm Ustawodawczy. Anglia oprócz protestów 

oraz werbalnych not nie była w stanie, albo nie chciała, nic zrobić i musiała 

zaakceptować kolejny wojskowo-polityczny krok Piłsudskiego
30

. 
 

Plebiscyty na Warmii, Mazurach i Powiślu oraz Górnym Śląsku 

Wytyczne odnoszące się do przeprowadzenia plebiscytów zostały przyjęte 

przez polską dyplomację względnie dobrze. Dnia 22 maja 1919 r. Paderewski  

w Sejmie Ustawodawczym mówił między innymi – „Niech wypowie się wolno  

i śmiało cała ludność miejscowa”
31

. Według niego wyniki miały być wskaźni-

kiem woli społeczeństwa. Paderewski wypowiadając te słowa, nie mógł przewi-

dzieć, w jakich okolicznościach będą przeprowadzane głosowania. Na pięć dni 

przed datą planowanego plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu w Sejmie 

wzywano za jego odroczeniem:  
 

W tej chwili nadludzkiego niemal wysiłku [wojna polsko-bolszewicka – K. K.] 

przeprowadzenia wyznaczonych już plebiscytów na Warmii i Mazurach i na pra-

wym brzegu Wisły, wymagających szczególnej uwagi i spokoju, nie może dać 

wyników sprawiedliwych, które odpowiadały istotnym życzeniom ludności tych 

ziem32.  

                                                 
27 Sprawozdania Stenograficzne Sejmu Ustawodawczego Rzeczypospolitej Polskiej 1919–1922 

(dalej: SSSURP), pos. 167 z 24 IX 1920 r., s. 11–12. 
28 A. Garlicki, U źródeł obozu belwederskiego, Warszawa 1979, s. 349. 
29 M. Nowak-Kiełbikowa, dz. cyt., s. 281. 
30 M. Baumgart, Wielka Brytania a odrodzona..., s. 149–150. 
31 SSSURP, pos. 40 z 22 V 1919 r., s. 25. 
32 Tamże, pos. 159 z 6 VII 1920 r., s. 43. 
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Niestety mocarstwa były głuche na polskie apele. 11 lipca 1920 r. w sytu-

acji, kiedy suwerenność Rzeczypospolitej była poważnie zagrożona, odbył się 

plebiscyt na Warmii, Mazurach i Powiślu, który zadecydował, że ziemie te,  

z małymi wyjątkami, zostały włączone do państwa niemieckiego. Powszechna 

była opinia, że stało się tak dzięki Anglii  
 

Na Zachodzie postawiono termin plebiscytu po 15 latach, tutaj, na Mazurach  

i Warmii, gdzie dla nas stosunki w skutek systemu niemieckiego są jak najgorsze, 

naznacza się plebiscyt po 5 miesiącach. Z jakiej racji? My mamy także prawo 

wymagać pewnego czasu, który by można nazwać sprawiedliwym określeniem 

czasu przygotowanego do plebiscytu. Tutaj strasznie się śpieszono. Dlaczego? Bo 

im to było na rękę, bo przecież było to publiczną tajemnicą, że się mówiło, iż Pru-

sy Wschodnie jako takie mają pozostać niepodzielne, bo później to polityce An-

glii, jej agresywności i ekonomii będzie odpowiadać, oraz jej zadaniom politycz-

nym. Prusy Wschodnie graniczą z Bałtykiem, Anglia dziś ma obsadzony skrawek 

od Kłajpedy do Niemna, z drugiej strony na Gdańsku opierać się będzie. Zatem 

ten cały kraj, ta wyspa niemiecka, którą nazwano Prusami Wschodnimi, w przy-

szłości nigdy do Niemiec należeć nie będzie, tylko Anglia ma położyć swoją łapę 

tam, Anglia musi się tam zainstalować, aby móc swoją politykę uprawiać33. 
 

W sprawie przynależności Górnego Śląska powszechny był nad Tamizą 

pogląd, że Europa może prosperować dobrze tylko wtedy, kiedy Niemcy zostaną 

odbudowane z jej starą ekonomiczną siłą. Dlatego też nie można było pozbawiać 

ich choćby rud w Alzacji i Lotaryngii, ale przede wszystkim węgla znajdującego 

się na Górnym Śląsku
34

. W Anglii można było spotkać się z opinią, że Polska 

jako państwo o słabo rozwiniętej gospodarce nie będzie potrafiła wykorzystać 

bogactw naturalnych mieszczących się na Górnym Śląsku. Premier angielski 

miał nawet powiedzieć, że „oddanie Polsce Górnego Śląska byłoby równo-

znaczne z wręczeniem zegarka małpie”
35

. 

Jednak na tydzień przed planowanym terminem plebiscytu, wyznaczonym 

na 20 marca 1921 r., nastąpiła zaskakująca zmiana poglądów Lloyda George’a  

w sprawie przynależności Górnego Śląska. Premier brytyjski doszedł do wnio-

sku, że pozbawione Górnego Śląska Niemcy i tak pozostaną krajem silnym eko-

nomicznie i nie zwolni ich to od obowiązku spłaty reparacji. Przewidywał jedy-

nie możliwość pewnej redukcji tej należności. Co mogło mieć wpływ na zmianę 

poglądów Lloyda George’a? W materiałach źródłowych znajdziemy informacje, 

że mogły być to sprawozdania przesyłane mu przez płk Harolda Franza Passa-

wera Percivala – reprezentanta Międzysojuszniczej Komisji Rządzącej i Plebi-

                                                 
33 Tamże, pos. 168 z 28 IX 1920 r., s. 65. 
34 J.M. Keynes, The Economic Concequences of the Peace, London 1919, passim; F. McDonough, 

Neville Chamberlain, appeasement and the British road to war, Manchester – New York 1998,  

s. 15; A.J.P. Taylor, English History 1914–1945, Oxford 1965, s. 136. 
35 Cyt. za M. Kitchen, Historia Europy 1919–1939, Wrocław – Warszawa – Kraków 1997, s. 115. 
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scytowej na Górnym Śląsku oraz, co byłoby dużym sukcesem, materiały przygo-

towywane i przesyłane mu przez dyplomatów akredytowanych nad Tamizą
36

.  

Jak wiemy wyniki plebiscytu nie były korzystne dla Polski. Za przyłącze-

niem Górnego Śląska do Niemiec opowiedziało się 59,6% głosujących, za Pol-

ską 40,4%
37

. Pogłoski o niekorzystnym, dla naszego kraju, podziale tego obsza-

ru, inspirowane głównie przez Wielką Brytanię, spowodowały wybuch, z 2 na  

3 maja 1921 r., trzeciego powstania śląskiego
38

. Dnia 13 maja 1921 r. – czyli 

dokładnie dwa miesiące od swojego pozytywnego przeobrażenia – Lloyd Geor-

ge w Izbie Gmin stwierdził, że Górny Śląsk powinien zostać przyłączony do 

Niemiec. Ludność polską nazwał napływową, uważając zarazem ludność nie-

miecką za miejscową.  
 

Śląsk nie był polski przez setki lat. 600 lat to długi czas. Polska z pewnością nie 

ma historycznych praw do Śląska. Jedynym wyjątkiem, że Polska może mieć ja-

kieś roszczenia do Górnego Śląska, lub jego części jest fakt, że polska populacja 

przybyła tu w celu pracy w kopalniach ostatnimi laty39.  
 

Nie omieszkał przy tym zarzucić Polsce łamanie traktatu wersalskiego, 

przypominając władzom w Warszawie, że wolność naszemu krajowi dały An-

glia, Francja i Włochy. Jego zdaniem trzecie powstanie górnośląskie było ni-

czym innym jak napadem na „bezbronnych i spokojnych Niemców”
40

.  

Nic dziwnego, że wypowiedź premiera brytyjskiego odebrana została ne-

gatywnie w Polsce i spotkała się z szybką ripostą. W tym miejscu oddajmy po-

nownie głos premierowi Wincentemu Witosowi, który stwierdził m. in.:  
 

Nigdy w żadnym dziele ani piśmie nawet niemieckim nie pojawiło się twierdze-

nie, by ludność polska Śląska Górnego, ludność, która mimo tylowiekowego ode-

rwania od Macierzy nie wyrzekła się swego języka i miłości dla Polski była przy-

byszem, intruzem na tej ziemi41.  
 

Dalej Witos namawiał Lloyda Georg’a do przejrzenia „Encyklopedii Bri-

tannica”, w której znajdowały się niezbędne informacje odnośnie tego obszaru  

– „Na wschód od Odry Polacy w ilości ponad 1 miliona tworzą główną masę 

ludności”
42

. Według polskiego premiera o polskości tej ziemi świadczyć miały 

również dwa spisy ludności dokonane przez władze niemieckie w 1910 i 1911 r. 

Pierwszy z nich wykazał, że na całym Górnym Śląsku było 1 mln 285 tys. Pola-

ków i 889 tys. Niemców, a według drugiego stosunek ten był jeszcze bardziej 

                                                 
36 AAN, Ambasada RP w Paryżu, sygn. 57, k. 19–24, Jan Ciechanowski do Maurycego Klemensa 

Zamoyskiego z 12 III 1921 r. 
37 M.W. Wanatowicz, Historia społeczno-polityczna Górnego Śląska i Śląska Cieszyńskiego  

w latach 1918–1945, „Skrypty Uniwersytetu Śląskiego” 1994, nr 497, s. 33; J. Krasuski, Stosunki 

polsko-niemieckie 1919–1932, Poznań 1975, s. 58. 
38 P. Łossowski, Kształtowanie się państwa polskiego…, s. 173. 
39 AAN, Ambasada RP w Londynie, sygn. 394, k. 49. 
40 RGWA, Oddział II Sztabu Głównego, f. 308, o. 9, d. 109, k. 140–144. 
41 SSSURP, pos. 227 z 18 V 1921 r., s. 33. 
42 Tamże, s. 34. 
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korzystny dla Polaków, których miało być 1 mln 548 tys., a Niemców 558 tys.
43

. 

Natomiast w kwestii „bezbronnych i spokojnych Niemców”, którzy zostali na-

padnięci przez powstańców górnośląskich, premier wspomniał o werbunku do 

niemieckich oddziałów górnośląskich oraz pomocy wojskowej płynącej z Nie-

miec na Górny Śląsk.  
 

Są to fakty, które można bez wszelkich trudności stwierdzić, lecz – rzecz dziwna 

– p. Lloyd George nic o tym nie wspomina – ubolewa nad biednymi, bezbronnymi 

Niemcami. Gdzież obiektywizm, gdzież sprawiedliwość?44.  
 

W tym samym duchu utrzymana była oficjalna nota wystosowana przez 

Poselstwo RP w Londynie do angielskiego ministerstwa spraw zagranicznych  

z 18 maja 1921 r.
45

.  

Po zakończeniu walk polsko-niemieckich sprawa spornych terenów zna-

lazła swój finał w Radzie Ligi Narodów. Dnia 12 października 1921 r. uchwalo-

no rezolucję, zaakceptowaną przez Radę Ambasadorów Ententy 8 dni później. 

Na mocy rezolucji Polska otrzymała 29% obszaru plebiscytowego z 46% ludno-

ści. Na terenach tych znajdowało się w stosunku procentowym: 79% kopalń  

i 59% odlewni żelaza
46

.  
 

Konferencja w Genui 

Konferencję w Genui, która swoje obrady rozpoczęła 10 kwietnia 1922 r., 

zwołano przede wszystkim w celu poprawy sytuacji ekonomicznej państw euro-

pejskich. Nikt z zaproszonych nie spodziewał się, że będzie ona okazją do na-

wiązania bilateralnych stosunków niemiecko-rosyjskich. 16 kwietnia w znajdu-

jącym się nieopodal Genui – Rapallo, podpisano traktat, który rozpoczął oficjal-

ne stosunki dyplomatyczne i gospodarcze między Berlinem a Moskwą
47

. Lloyd 

George, dla którego konferencja w Genui była sprawą niezwykle prestiżową  

i ważną, mając na uwadze odciągnięcie dwóch krajów od siebie, wysunął projekt 

paktu o nieagresji, którego podstawą miało być usunięcie wszystkich punktów 

spornych w Europie Środkowo-Wschodniej, a przede wszystkim modyfikacja 

wschodniej granicy Polski
48

. Łatwym do przewidzenia był fakt, że jego koncep-

cja spotkała się ze zdecydowanym protestem Rzeczypospolitej. Chyba najlepiej 

niezadowolenie z tego pomysłu zobrazują słowa Ignacego Daszyńskiego, który 

stwierdził między innymi:  

                                                 
43 SSSURP, pos. 227 z 18 V 1921 r., s. 35. Dane te, z małymi wyjątkami, odpowiadały prawdzie. 

Spis powszechny z 1910 r. podawał, że na Górnym Śląsku mieszkało 1 258 186 Polaków i 884 

045 Niemców, natomiast według statystyk szkolnych z 1911 r. Polaków było – 1 mln 548 tys.,  

a Niemców – 588 tys.; Sprawy polskie..., t. 2, Warszawa 1967, s. 8.   
44 SSSURP, pos. 227 z 18 V 1921 r., s. 36–37. 
45 AAN, Ambasada RP w Londynie, sygn. 394, k. 87–90. 
46 P. Łossowski, Kształtowanie się państwa polskiego …,, s. 174–175.   
47 Prawo międzynarodowe i historia dyplomatyczna. Wybór dokumentów, oprac. L. Gelberg, t. 2, 

Warszawa 1958, s. 193–194. 
48 M. Nowak-Kiełbikowa, dz. cyt., s. 377–378; P.W. Doerr, British foreign policy 1919–1939, 

Manchester 1998, s. 66–67. 
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My nie będziemy zaczepiali, ale będziemy się bronili, gdyby kto zechciał po na-

szym terytorium i po życiu naszym przejść się jak po narodzie trupów. Jesteśmy 

narodem żywym, który swą żywotność udowodnił w 1920 r., obronił ją własnym 

trudem, własnymi pieniędzmi i własną krwią49.  
 

Na szczęście pomysł premiera brytyjskiego (pakt o nieagresji) został od-

rzucony przez Francję, Belgię, państwa bałtyckie i Małej Ententy, które trakto-

wały spotkanie w Genui jako poruszające kwestie ekonomiczne, a nie ustalające 

sprawy granic w Europie
50

.  
 

Uznanie wschodniej granicy Rzeczypospolitej 

Od konferencji genueńskiej pozycja Lloyda George’a słabła. Za jego rzą-

dów stosunki między metropolią a dominiami układały się fatalnie – np. Çanak 

kryzys
51

, a sytuacja w Irlandii, Egipcie i Indiach były nie do pozazdroszczenie. 

Nad Tamizą przewidywano zmianę na stanowisku premiera
52

. Ta wiadomość 

przyjęta została z zadowoleniem przez polskie kręgi dyplomatyczne i rządowe.   

Miejsce nieprzychylnego Polsce Lloyda George’a zajął Bonar Law, któ-

rego stronnictwo było najlepiej usposobionym ugrupowaniem do Rzeczypospo-

litej: „Partia Konserwatywna i obecny rząd Bonara Lawa przedstawiają odłam 

społeczeństwa najbardziej Polsce przychylny w Anglii”
53

. Z poselstwa polskiego 

w Londynie raportowano o możliwość polepszenia stosunków bilateralnych 

między dwoma krajami
54

.  

Informacje z Wysp Brytyjskich znalazły odbiór w kraju. Nad Wisłą zro-

zumiano, że pojawiła się nie tylko sposobność do lepszych relacji na linii War-

szawa – Londyn, ale i najdogodniejsza okazja do uznania wschodniej granicy 

Polski
55

. Nowy premier II RP – Władysław Sikorski, powołany na to stanowisko 

16 grudnia 1922 r. w swoim exposé z 19 stycznia 1923 r. mówił m.in.:  
 

Rząd polski zmierzać będzie do pogłębienia stosunków z Anglią, która być może 

w dalszym biegu wypadków na terenie międzynarodowym oceni znaczenie Polski 

jako czynnika pokoju i stałości na wschodzie56.  
 

                                                 
49 SSSURP, pos. 301 z 28 IV 1922 r., s. 35. 
50 P. Łossowski, Stabilizacja pozycji międzynarodowej Polski (czerwiec 1921–marzec 1923) [w:] 

Historia dyplomacji polskiej, t. IV: 1918–1939, red. P. Łossowski, Warszawa 1995, s. 199. 
51 Anglia zamierzając wystąpić zbrojnie przeciw Turcji, z powodu zagrożenia cieśniny Dardanele 

na Morzu Marmara, zażądała od swoich dominiów dostarczenia kontyngentów wojskowych na 

wypadek ewentualnej wojny, co spotkało się z ich zdecydowanym sprzeciwem; P.W. Doerr, dz. 

cyt., s. 72; S. Ball, The Conservative Party and British Politics 1902–1951, London – New York 

1955, s. 67. 
52 AAN, Ambasada RP w Londynie, sygn. 940, Raport Franciszka Bauer-Czarnomskiego z 9 X 

1922 r., k. 86–89. 
53 AAN, Ambasada RP w Paryżu, sygn. 61, Raport polityczny Konstantego Skirmunta nr 51/22  

z 20 XI 1922 r., k. 254–255. 
54 AAN, Ambasada RP w Londynie, sygn. 1164, k. 19. 
55 M. Nowak-Kiełbikowa, dz. cyt., s. 394. 
56 Sprawozdanie Stenograficzne Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: SSSRP), pos. 7 z 19 I 1923 r.,  

s. 20. 
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Wtórował mu minister spraw zagranicznych Aleksander Skrzyński, zwo-

lennik polityki probrytyjskiej, który w zmianie rządu w Anglii widział korzyści 

polityczne, ale również i gospodarcze
57

.  

Polskie koncepcje graniczne urzeczywistniły się 15 marca 1923 r., kiedy 

to Rada Ambasadorów w Paryżu podjęła decyzję o uznaniu wschodnich granic 

Rzeczypospolitej (z Wilnem i Galicją Wschodnią po stronie polskiej)
58

. Decyzja 

ta przyjęta została z dużym zadowoleniem nad Wisłą
59

. Od tego czasu, przez 

kilka miesięcy stosunki między Warszawą i Londynem układały się poprawnie
60

. 

Jak dało się zauważyć przez dłuższy okres czasu (rządu Lloyda George’a), 

Polska nie cieszyła się względami Wielkiej Brytanii. Wynikało to z kilku przy-

czyn. Jedną z nich była pozycja obu państw. Wielka Brytania była mocarstwem 

światowym, natomiast Polska krajem, który po 123 latach, odzyskał swoją niepod-

ległość. Polskie koncepcje polityczne (terytorialne) nie szły w parze z interesami 

Zjednoczonego Królestwa, co dało się zauważyć szczególnie w trakcie trwania 

konferencji pokojowej w Paryżu, wojny polsko-bolszewickiej czy plebiscytu na 

Górnym Śląsku. Anglia kierując się w swej polityce zagranicznej doktryną balan-

ce of power i występując zawsze przeciwko państwu najsilniejszemu na kontynen-

cie nie mogła postrzegać Polski jako sojuszniczki, skoro ta od lutego 1921 r. po-

siadała układ polityczno-wojskowy z Francją.  

Czy stosunki między dwoma państwami mogły wyglądać inaczej? Prawdo-

podobnie tak, ale bez Lloyda George’a na stanowisku premiera. Wywodzący się  

z Partii Liberalnej Lloyd George dbał przede wszystkim o interesy swojego pań-

stwa, i nie możemy mieć o to pretensji, ale jego brak sympatii do kraju położone-

go nad Wisłą był aż nadto widoczny. Dało się to zauważyć także później np. we 

wrześniu 1939 r., kiedy to na łamach prasy z pogardą wypowiadał się na temat 

polskiego rządu i usprawiedliwiał radziecką agresję z 17 września. Zauważalna 

zmiana nastąpiła w październiku 1922 r., kiedy to fotel premiera objął Bonar Law. 

Zarówno on, jak i kolejny premier związany z Partią Konserwatywną Stanley 

Baldwin, nie byli już tak nieprzychylnie nastawieni do Polski jak Lloyd George. 

Nad Tamizą zaczęto postrzegać ją jeśli nie jako równorzędnego partnera, to za-

pewne jako czynnik stabilizujący sytuację w tej części Europy. 

                                                 
57 M. Baumgart, Wielka Brytania a odbudowa..., s. 173; SSSRP, pos. 12 z 6 II 1923 r., s. 11.  
58 S. Sierpowski, Źródła do historii powszechnej okresu międzywojennego, t. 1: 1917–1926, Po-

znań 1989, s. 312–313; H. Batowski, Zachód wobec granic Polski 1920–1940, Łódź 1995, s. 12; 

F.A. Voigt, dz. cyt., s. 8. 
59 Sprawozdanie Stenograficzne Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, pos. 14 z 16 III 1923 r., s. 1–6. 
60 Dojście do władzy, po raz pierwszy w historii Wielkiej Brytanii, Partii Pracy popsuło dobre relacje 

między Warszawą i Londynem. Natomiast wcześniej, bo 26 listopada 1923 r. (za rządów Stanleya 

Baldwina) Polska i Wielka Brytania podpisały traktat handlowo-nawigacyjny, który przyczynił się do 

zintensyfikowania i rozwoju stosunków gospodarczych między dwoma państwami. Patrz: K. Kania, 

Charakterystyka członków oraz polityka pierwszego w dziejach Anglii gabinetu Partii Pracy w opinii 

poselstwa polskiego w Londynie [w:] Nad Bałtykiem. W kręgu polityki, gospodarki, problemów 

narodowościowych i społecznych w XIX i XX wieku. Zbiór studiów, red. Z.  Karpus, J. Kłaczkow,  

M. Wołos, Toruń 2005, s. 297–308; K. Kania, Stosunki handlowe polsko-angielskie w latach 1918 

–1939, „Krakowskie Studia Małopolskie” 2006, nr 10, s. 7–33. 
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Międzynarodowe reperkusje kryzysu węgierskiego 1956 r. 
 

 
wolnienie europejskich satelitów spod sowieckiej dominacji pozo-

stawało w 1955 r. jednym z oficjalnych celów amerykańskiej poli-

tyki
1
. Był to jednak cel odległy, bowiem, jak oceniano, możliwości 

Stanów Zjednoczonych były niewystarczające, by z sowieckiej orbity wpływów 

oderwać któreś z państw bez odwoływania się do wojny
2
. 

Zdawano sobie sprawę, że dominacja nad satelitami nie może podlegać 

negocjacjom, bowiem Moskwa traktuje ją jako element swojej mocarstwowej 

pozycji. Oceniano, że siłą osłabiającą miejscowe reżimy pozostaje nacjonalizm. 

Nie przewidywano jednak powtórzenia się jugosłowiańskiego doświadczenia, 

tym bardziej, że brak było oznak naruszenia sowieckiej hegemonii mimo śmierci 

Stalina. Wprawdzie ogromna większość społeczeństw państw satelickich jest 

nastawiona antykomunistycznie, dysydenci nie są jednak w stanie organizować 

oporu, który mógłby zagrozić sowieckiej dominacji. Rzucenie wyzwania wpły-

wom Moskwy spowodowałoby natychmiastową sowiecką interwencję
3
. 

Rok 1955 przyniósł w stosunkach Wschód – Zachód oznaki odprężenia. 

W maju 1955 r. Rosjanie wreszcie zgodzili się podpisać traktat państwowy  

z Austrią, a w lipcu w Genewie spotkali się przywódcy Związku Sowieckiego, 

Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Francji, by debatować nad zjedno-

czeniem Niemiec, bezpieczeństwem europejskim i rozbrojeniem. Wprawdzie 

porozumienia nie osiągnięto, ale w krajach satelickich spotkanie to wywołało 

obawy, że zostaną ostatecznie porzucone przez Zachód
4
. Eksperci Departamentu 

Stanu uznali, że z punktu widzenia narodów zniewolonych najbardziej znaczą-

cym aspektem Genewy stało się przekonanie, że Zachód nie ucieknie się do 

                                                 
1 Foreign Relation of the United States. Diplomatic Papers 1955–1957 (dalej: FRUS), vol. XXV, 

s. 65, dokument nr 27, Memorandum asystenta prezydenta, 5 VIII 1955 r. 
2 Tamże, s. 8, dokument nr 5, Analiza sytuacji dotycząca możliwości oderwania któregoś z waż-

nych sowieckich satelitów, 5 I 1955 r.; tamże, s. 10, dokument nr 6, Memorandum Roberta Dela-

neya z Urzędu Polityki i Programów Wydziału Sowieckiej Strefy Wpływów, 24 I 1955 r.; tamże, 

s. 65, dokument nr 27, Memorandum asystenta prezydenta, 5 VIII 1955 r. 
3 Tamże, s. 115, dokument nr 45, Prawdopodobny rozwój wydarzeń w krajach satelickich do 

końca lat sześćdziesiątych, 10 I 1956 r.; tamże, s. 190, dokument nr 73, Raport Narodowej Rady 

Bezpieczeństwa, 3 VII 1956 r.; tamże, s. 198, dokument nr 76, Studium Sztabu Narodowej Rady 

Bezpieczeństwa, 6 VII 1956 r.; Documents diplomatiques français, 1956 (dalej: DDF), t. 1, Paris 

1988, s.129, dokument nr 66, Raport Maurice’a Dejeana, 2 II 1956 r. 
4 FRUS, s. 65, dokument nr 27, Memorandum asystenta prezydenta, 5 VIII 1955 r. 
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groźby wojny dla ich wyzwolenia
5
. W analizie przedstawionej w marcu 1956 r. 

Radzie NATO przez delegację amerykańską, stwierdzano, że Stany Zjednoczone 

chciałyby podtrzymywać nadzieje narodów państw satelickich zachęcając je do 

zachowania kulturalnych związków z Zachodem
6
. Członkowie Paktu na ogół 

demonstrowali jednak ograniczone zaufanie wobec głoszonej przez Moskwę 

polityki odprężenia idącej ewidentnie w parze z dążeniami do rozbicia solidar-

ności państw NATO
7
. 

Spośród wszystkich europejskich satelitów najwięcej oznak politycznej 

dysharmonii, upadku gospodarczego i społecznych niepokojów eksperci Depar-

tamentu Stanu obserwowali na Węgrzech. Antagonizm wobec Niemiec rozpo-

wszechniony w Polsce i w Czechach, na Węgrzech nie mógł być wykorzystany 

dla uzasadnienia prosowieckiej orientacji. Symptomy te, ich zdaniem nie prowa-

dziły do otwartej rewolty jak w Niemczech w 1953 r., ale były wystarczające by 

wątpić, czy komuniści zdołają utrzymać się przy władzy bez wsparcia ze strony 

stacjonujących na Węgrzech sowieckich dywizji. W razie potrzeby podjęłyby 

one działania bez względu na to czy zostałyby zaproszone, czy nie. Sądzili więc, 

że Kreml zastosuje wszelkie środki aby utrzymać Węgry w bloku
8
. 

Krytyka Stalina zawarta w tajnym raporcie Chruszczowa przedstawionym 

na zamkniętym posiedzeniu XX Zjazdu KPZR w lutym 1956 r. bardzo szybko 

dotarła do wiadomości publicznej, wpływając na nastroje w krajach satelickich.  

18 maja Mathias Rakosi na spotkaniu budapeszteńskiego aktywu partyj-

nego przyznał, że nie tylko tolerował kult jednostki, ale również go wspierał  

i ponosi odpowiedzialność za naruszanie socjalistycznego legalizmu. Brytyjski 

poseł Leslie Frey oceniał, że zdoła się on jednak utrzymać przy władzy korzysta-

jąc nadal z poparcia sowieckich przywódców
9
. 

Do nieoczekiwanego „pęknięcia” doszło tymczasem w Polsce. W Pozna-

niu podczas trwających międzynarodowych targów robotnicy 28 czerwca 1956 r. 

wyszli na ulice. Doszło do starć z milicją, służbami bezpieczeństwa i wojskiem. 

Przywracanie „porządku” trwało trzy dni.  

W analizie dokonanej przez Grupę Roboczą badającą w ramach NATO 

tendencje sowieckiej polityki stwierdzano, że władze PRL nie miały innego 

wyjścia poza brutalnym stłumieniem rozruchów, w przeciwnym bowiem razie 

straciłyby kontrolę nad krajem
10

.  

                                                 
5 Tamże, s. 72, dok 29, Psychologiczne implikacje Genewy dla amerykańskich programów infor-

macyjnych, 31 VIII 1955 r.; tamże, s. 82, dokument nr 32, Memorandum George’a T. Listera  

z Biura Spraw Europy Wschodniej, 28 IX 1955 r. 
6 Archiwum NATO, Bruksela (dalej: NATO), sygn. C-M(56)28, k. 15, Raport Przewodniczącego 

Komitetu do spraw Informacji i Stosunków Kulturalnych, 12 III 1956 r. 
7 NATO, sygn. C-M(56)121, k. 3, Rada NATO – Plany obrony, X 1956 r. 
8 FRUS, s. 16, dokument nr 11, Bieżąca sytuacja i prawdopodobny rozwój wydarzeń na Węgrzech, 

29 III 1955 r. 
9 National Archives, Londyn (dalej: NA), sygn. FO477/10, k. 15, Futher Correspondence respect-

ing Hungary, Part 10, dokument nr 6, Fry do Selwyn Lloyda, 25 V 1956 r. 
10 NATO, sygn. C-M(56)110, k. 7, Le dégel en Europe Orientale, 24 IX 1956 r. 
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W Polsce, po stłumieniu rozruchów w Poznaniu dynamika wydarzeń ule-

gła przyspieszeniu. W dniach 19 i 20 października obradowało VIII plenum 

Komitetu Centralnego PZPR. Niespodziewanie19 października nad ranem poja-

wił się w Warszawie Nikita S. Chruszczow niewątpliwie z zamiarem powstrzy-

mania zmian zachodzących w kierownictwie partyjnym. Chodziło o nieuzgod-

niony z Moskwą powrót Władysława Gomułki oraz o usunięcie z Biura Poli-

tycznego szeregu osób, a zwłaszcza marszałka Konstantego Rokossowskiego.  

W tych zmianach sowieccy przywódcy dostrzegali zagrożenie dla zwartości 

bloku i dla linii komunikacyjnych wiodących do Niemiec. Brytyjskiego ambasa-

dora w Warszawie nie dziwiło więc, że w tej sytuacji sowieckie wojska stacjo-

nujące w Polsce ruszyły ku Warszawie. Kompromis zdołano jednak osiągnąć. 

Za pozostawienie Polsce większej swobody Rosjanie uzyskali deklarację lojal-

ności wobec sowieckiej polityki zagranicznej, zachowanie zasad komunizmu 

oraz zgodę na utrzymanie sowieckich sił w Polsce. Doznali jednak poważnego 

uszczerbku dla swego prestiżu, natomiast polscy przywódcy i polskie społeczeń-

stwo okazało, zdaniem ambasadora, mądrość „rzadko spotykaną w historii tego 

indywidualistycznego i niespokojnego kraju”. Ogromną rolę w tym procesie 

odegrało uwolnienie 29 października prymasa Polski, kardynała Stefana Wy-

szyńskiego, który publicznie udzielił poparcia Gomułce
11

. 

Tymczasem na Węgrzech szybko narastał kryzys. 18 lipca Rakosi został 

pozbawiony stanowiska I sekretarza partii. Jego następcą został Ernő Gerő od-

powiedzialny dotąd za politykę gospodarczą, będącą jednym z powodów budzą-

cego się w kraju fermentu.  

Natowscy analitycy postrzegali Gerő’go i premiera Andràsa Hegedűsa, 

jako osobistości drugoplanowe i oceniali, że będąc ludźmi ograniczonego forma-

tu, w wypadku narastających trudności nie będą w stanie narzucić swej władzy 

na sposób Rakosiego. Natomiast wzrośnie presja na liberalizację reżimu wedle 

polskiego modelu i należy się liczyć z przyspieszeniem wydarzeń
12

. 

Raport powołanej w ramach NATO Grupy Roboczej przekazany został 

delegacjom państw członkowskich, a następnie poddany analizie na posiedzeniu 

Rady NATO w dniu 24 października. Delegat Wielkiej Brytanii Christopher 

Steel stwierdził, że mimo istniejącego fermentu w krajach Europy Wschodniej 

możliwości wyzwolenia się spod władzy Kremla są bardzo ograniczone ze 

względu na sowiecką kontrolę nad lokalnymi siłami zbrojnymi, zależność go-

spodarczą i tradycyjne animozje dzielące kraje satelickie. Zdaniem Steela bez-

pośrednia interwencja sowiecka w wypadku rozruchów w krajach satelickich 

była mało prawdopodobna, chyba że siły sowieckie zostałyby wezwane przez 

                                                 
11 M. Nurek, Raporty Roczne Ambasady Brytyjskiej w Warszawie 1945–1970, Warszawa 2003,  

s. 196, dokument nr 12. W istocie prymas Wyszyński przybył do Warszawy wieczorem 28 paź-

dziernika. 
12 NATO, sygn. C-M(56)110, k. 10, Le dégel en Europe Orientale. Note du Président du Groupe 

de travail sur les tendances de la politique soviétique, 24 IX 1956 r. 
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jedną z frakcji politycznych. Podobną opinię wyraził George W. Perkins delegat 

Stanów Zjednoczonych
13

. 

Ambasador francuski w Moskwie pisał 20 października:  
 

Ewolucja wydarzeń, których teatrem jest Polska, by nie wspomnieć… o Wę-

grzech stawia sowieckich przywódców przed groźnym dylematem. Z jednej stro-

ny niebezpiecznie jest pozostawić sprawy ich biegowi i prowokować tym samym 

tendencje odśrodkowe wzniecone przez przykład jugosłowiański, z drugiej zaś 

byłoby wielką niedogodnością otwarcie interweniować w Polsce, skoro na forum 

międzynarodowym Związek Sowiecki… prezentuje się jako apostoł i obrońca 

suwerenności narodów14.  
 

W Departamencie Stanu dominował pogląd, że należy unikać zachęcania 

do rozruchów w Polsce i w innych krajach Europy Wschodniej, by nie dostar-

czyć Rosjanom pretekstu do użycia siły
15

.  

Gdy 22 października dotarła na Węgry wiadomość o zwycięstwie Gomuł-

ki i jego wyborze na I sekretarza PZPR, na Węgrzech chętnie uznano, że wy-

padki potoczą się podobnie. We wtorek 23 października około 200 tys. demon-

strantów zebrało się przed budynkiem parlamentu.  Przemówienia wygłoszone 

przez Gerő’go i Imre Nagy’a, któremu 13 października przywrócono prawa 

członka partii, nie były w stanie uspokoić nastrojów. Pod budynkiem radia de-

monstracje przeobraziły się w otwartą rewoltę. Funkcjonariusze służby bezpie-

czeństwa (AVO) otworzyli tu ogień do tłumu, mordując również dwóch ofice-

rów armii węgierskiej, którzy weszli do budynku
16

. 

Rosjanie od lata 1956 r. przygotowywali plany stłumienia niepokojów na 

Węgrzech. Stan alertu bojowego ogłoszono 19 października
17

. Gdy 23 paździer-

nika do Moskwy zaczęły napływać niepokojące doniesienia większość członków 

Prezydium Komitetu Centralnego poparła propozycję Chruszczowa, by skiero-

wać do Budapesztu sowieckie wojska. Zdaniem Wiaczesława Mołotowa Węgry 

zostaną utracone jeśli Nagy’a pozostawiłoby się samemu sobie. Podobną opinię 

wyraził Łazar Kaganowicz, a zdaniem marszałka Georgija Żukowa należałoby 

nie tylko wysłać wojska, ale również ogłosić stan wyjątkowy i godzinę policyj-

                                                 
13 Posiedzenie miało miejsce w Paryżu 24 października w godzinach przedpołudniowych. Najwy-

raźniej informacje o wydarzeniach w Budapeszcie do Paryża jeszcze nie dotarły; NATO, sygn.  

C-R(56)56, k. 6, Protokół posiedzenia Rady, 24 X, godzina 10.15; G.D. Kecskés, The North Atlan-

tic Treaty Organization and the Hungarian Revolution of 1956 [w:] The Hungarian Revolution 

and War for Independence, ed. L. Congdon, B.K. Király, K. Nagy, New York 2006, s. 536. 
14 DDF, t. 2, Paris 1989, s. 648, dokument nr 299, Raport Dejeana, 20 X 1956 r. 
15 FRUS, s. 270, dokument nr 102, Notatka Szefa Sztabu Polityki Informacyjnej. 
16 NA, sygn. FO374/10, k. 52–54, Raporty Freya z 23 i 31 X 1956 r. Opis wydarzeń z 24–25 paź-

dziernika jest też w raporcie posła francuskiego Paul Boncoura; DDF, t. 3, s. 36, dokument nr 24, 

26 X 1956 r.; M. Horváth, The Demonstrations become a Revolution [w:] The Hungarian Revolu-

tion…, s. 268. Zdaniem M. Horvátha, wojska sowieckie weszły do walki bezpośrednio po wkro-

czeniu, a więc po północy z 23 na 24 października. 
17 M. Kramer, Special Feature: New Evidence on Soviet Decision – Making and the 1956 Polish 

and Hungarian Crises, „Cold War International History Project Bulletin” 1996, nr 8/9, s. 366. 
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ną. Zarówno on jak i Michaił Susłow podkreślali, że sytuacja na Węgrzech jest 

inna niż w Polsce. Zaś Anastaz Mikojan mówił, że:   
 

Bez Nagy’a, nie możemy kontrolować sytuacji. A poza tym będzie to dla nas tań-

sze. Co mamy do stracenia? Węgrzy o własnych siłach przywrócą porządek. Po-

winniśmy spróbować środków politycznych, a dopiero potem wysłać wojska.  
 

Na Węgry postanowiono wysłać Mikojana Susłowa, zastępcę szefa Szta-

bu Sił Zbrojnych gen. Michaiła Malinina oraz szefa KGB Iwana Sierowa
18

.  

23 października o godz. 20
00

 czasu węgierskiego sowiecki minister sił 

zbrojnych wydał rozkaz o postawieniu w stan gotowości sowieckiego korpusu 

stacjonującego na Węgrzech i polecił jego głównym siłom wkroczyć do Buda-

pesztu i zająć punkty strategiczne oraz obsadzić granicę z Austrią. Sowieckie 

dowództwo do Budapesztu dotarło o północy 23 października. Nadciągające 

oddziały od razu znalazły się w ogniu walki. Natomiast węgierskie kierownic-

two partyjne nocą z 23 na 24 października postanowiło powołać Nagy’a na sta-

nowisko premiera, ogłosić stan wyjątkowy i zwrócić się do Rosjan o pomoc,  

a zachodzące wydarzenia zdefiniowano jak kontrrewolucję
19

.  

Doniesienia płynące do Waszyngtonu mówiły o walkach na wielką skalę 

w Budapeszcie i dużej aktywności rosyjskich sił usiłujących stłumić powstanie. 

Sekretarz stanu John Foster Dulles już wieczorem 24 października rozważał 

wniesienie sprawy do Rady Bezpieczeństwa ONZ. Prezydent Dwight Eisenho-

wer chciał działać w porozumieniu z państwami NATO, a zwłaszcza z Wielką 

Brytanią i Francją. Wolał też, aby w Radzie Bezpieczeństwa sprawa Węgier 

podjęta została przez Peru i Kubę, co pozwoliłoby Stanom Zjednoczonym „po-

zostać w tyle”
20

.  Brytyjczycy również zachowywali ostrożność. Ivone Kirkpa-

trick z Foreign Office w rozmowie z Jean Chauvelem ambasadorem francuskim 

wskazywał, że wprawdzie powstanie ma szeroki zasięg, ale bardzo szybko może 

zostać stłumione. Przy tym publicznie wyrażane wyrazy sympatii dla powstań-

ców w warunkach ostrego kryzysu mogą być źle przyjęte przez ludzi, którzy 

oczekują pomocy o wiele większej niż może być udzielona. Brytyjski rząd 

chciałby zachować argumenty jakich dostarcza sowiecka interwencja na Wę-

grzech na wypadek, gdyby Rosjanie podjęli krytykę działań, „do których gdzie 

indziej okoliczności mogłyby nas zmusić”! Premier Wielkiej Brytanii zdecydo-

                                                 
18 M. Kramer, dz. cyt., s. 388–389, The „Malin Notes”, Document No 4: Working Notes from the 

Session of the CPSU CC Presidium on 23 October 1956.  
19 Notę rządu węgierskiego datowaną na 24 października, wzywającą Rosjan na pomoc, podpisał 

na żądanie ambasadora Adropowa, Hegedűs dopiero 28 października, tekst noty patrz: tenże, New 

Evidence of the Hungarian Crisis, 1956, „Cold War International History Project Bulletin” 1995, 

nr 5, s. 30, Document No 4: Andropov Report, 28 Oktouber 1956; V. Sebestyen, Dwanaście dni. 

Rewolucja węgierska 1956, Warszawa, 2006, s. 189. Akcja wojsk sowieckich rozpoczęła się więc 

zanim ukonstytuował się rząd Nagy’a, na co wielokrotnie zwracali uwagę dyplomaci francuscy; 

DDF, 1956, t. 3, s. 106, dokument nr 66. 
20 FRUS, s. 290, dokument nr 111, Notatka z rozmowy telefonicznej prezydenta z sekretarzem 

stanu, 25 X 1956 r. Konsultacje z Francuzami na temat wspólnej akcji w ONZ zaczęły się  

26 października; DDF, t. 3, s.12, dokument nr 19. 
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wał jednak by wraz ze Stanami Zjednoczonymi i Francją wystąpić z apelem  

w ONZ
21

. Christian Pineau, francuski minister spraw zagranicznych instruując 

27 października szefa francuskiej misji przy ONZ Cornut-Gentille pisał, że jest 

ważne, aby projekt rezolucji w sprawie węgierskiej nie zawierał jakiejkolwiek 

uwagi, która mogłaby utrudnić akcję francuską w Algierii, lub negatywnie 

wpłynąć na stosunki Francji z Marokiem i Tunezją. Należy też zdecydowanie 

sprzeciwić się powołaniu jakiejkolwiek komisji badawczej
22

. 

Tymczasem 25 października doszło do masakry pod budynkiem parla-

mentu w Budapeszcie. Leslie Fry donosił o licznych ofiarach. Jego zdaniem 

sukces antykomunistycznej rewolucji znajdował się w punkcie chwiejnej rów-

nowagi i „tak jak ja to widzę – pisał – mamy wspaniałą okazję by przechylić 

szalę”. Na koniec zapytywał, czy nie należałoby wnieść sprawy na forum ONZ, 

nadając możliwie najszerszy rozgłos „naszej akcji”. Zapewniał, że sam fakt „na-

szego” działania będzie korzystny
23

. 

Tego też dnia (25 października) Gerő zmuszony został do rezygnacji. Na 

jego miejsce, najprawdopodobniej z inicjatywy Rosjan wybrano Janosa Kadara. 

Ekipa Nagy – Kadar stawiała sobie zrazu za cel likwidację zbrojnego oporu  

w oparciu o siły sowieckie. Te zaś do Węgier napływały. Do Budapesztu ścią-

gnięto też oddziały stacjonujące pomiędzy Dunajem a granicą austriacką. Za-

chodnie Węgry uwolnione od wojsk sowieckich przeszły pod kontrolę powstań-

ców, którzy uzyskali dostęp do granicy z Austrią
24

. 

Szef CIA na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego w dniu 26 

października zwracał uwagę, że jest za wcześnie na konkluzje na temat Polski  

i Węgier. Nie było, jego zdaniem, jasne, czy reżim typu Gomułki będzie przez 

Rosjan akceptowany po tym co się wydarzyło na Węgrzech. Zaś sowiecka in-

terwencja na Węgrzech wskazywała, że Rosjanie nie zamierzają poddać się ko-

lejnemu po Polsce upokorzeniu. Harold Stassen, doradca do spraw rozbrojenia 

sugerował 26 października prezydentowi, aby uspokoił Rosjan, że nawet gdyby 

utracili kontrolę nad Węgrami, Stany Zjednoczone nie zamierzają przyjmować 

ich do NATO, ani zapewnić im statusu zbliżonego do austriackiego. Zgodnie  

z zaleceniem prezydenta, John Foster Dulles przemawiając 27 października  

w Dallas zapewniał: „Nie uważamy tych krajów za potencjalnych sojuszników 

militarnych”. Ambasador w Moskwie otrzymał polecenie aby to stanowisko 

dotarło do najwyższych sowieckich władz, w tym do Żukowa
25

. 31 października 

prezydent publicznie potwierdził to stanowisko mówiąc:  

                                                 
21 DDF, 1956, t. 3, s. 43, dokument nr 27, Chauvel do Pineau, 27 X 1956. Instrukcje dla francu-

skiego przedstawiciela w ONZ patrz: DDF, 1956, t. 3, s. 44, dokument nr 28. 
22 DDF, 1956, t. 3, s. 49, dokument nr 31. 
23 NA, sygn. FO474/10, k. 59, Raport z 25 X 1956 r. 
24 DDF, 1956, t. 3, s. 77, dokument nr 53, Paul Boncour do Pineau, 29 X 1956 r. 
25 A. Mania, The National Security Council i amerykańska polityka wobec Europy Wschodniej 

1945–1960, Kraków 1994, s. 135; FRUS, s. 328, dokument nr 134, Telegram z 29 X 1956;  

V. Sebestyen, dz. cyt., s. 167–168, 179. 
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Staraliśmy się też oświadczyć jasno, mając na uwadze Związek Sowiecki, że nie 

traktujemy nowych rządów w Europie środkowej jako potencjalnych sojuszników 

wojskowych. Nie mamy takich zamiarów. Traktujemy te narody jako przyjazne  

i pragniemy jedynie by pozostały wolnymi przyjaciółmi26. 
 

27 października Nagy w porozumieniu z Mikojanem i Susłowem, prze-

bywającymi w Budapeszcie powołał nowy rząd. Rząd ów uznany został tylko 

przez sowieckich emisariuszy za godny zaufania.  Powstańcy powitali go we-

zwaniem do strajku. Wokół koszar Kiliana i pasażu Korwina doszło do zaciętej 

bitwy z Rosjanami. Żołnierzami broniącymi koszar dowodził płk Pál Maleter. 

Rosjanie zostali odparci, ale obie strony poniosły poważne straty
27

.  

Po kolejnym ataku na koszary Kiliana w dniu 28 października Rosjanie 

zgodzili się na zawieszenie broni. Tą decyzję poprzedził gwałtowny spór w łonie 

sowieckiego Biura Politycznego. Kliment Woroszyłow zalecał zdecydowane 

działanie. Mołotow uznał, że sprawy idą źle, sytuacja się pogarsza i stopniowo 

zmierza ku kapitulacji. Nagy wypowiada się przeciwko nam, a Susłow i Mikojan 

działają nieśmiało. Nikołaj Bułganin przekonywał, że należałoby poprzeć rząd 

Nagy’a, w przeciwnym wypadku pozostanie tylko okupacja kraju, a to byłoby 

wątpliwe przedsięwzięcie. Zdaniem Kaganowicza na Węgrzech była już kontr-

rewolucja. Chruszczow uznał, że należy poprzeć rząd Nagy’a ogłosić przerwanie 

ognia i wycofać się z Budapesztu pod warunkiem jednak zawieszenia broni 

przez ośrodki oporu. Susłow wezwany pilnie z Budapesztu opowiedział się za 

udzieleniem wsparcia Nagy’owi w oczekiwaniu, że zdoła on powołać stabilny, 

w przewadze komunistyczny rząd. Chruszczow zdawał sobie sprawę, że po-

wstanie zaczyna obejmować cały kraj i istnieje ryzyko, że armia węgierska 

przejdzie na stronę „rebeliantów”. Zapowiedział jednak dotrzymanie zawiesze-

nia broni
28

. Ogłoszono je o godz. 13
20

.  

Nazajutrz 29 października nad ranem rosyjskie dowództwo poinformowa-

ło o zamiarze wycofania wojsk z Budapesztu. Do tej pory w wyniku walk zginę-

ło około 1 tys. Węgrów i 500 Rosjan
29

. Leslie Fry wizytując dzielnice, gdzie  

w minionych dniach toczyły się ciężkie walki był zdumiony rozmiarami znisz-

czeń. Pisał:  
 

jest niemal cudem, że naród węgierski mógł stawić opór i powstrzymać diabelski 

atak. Oni nigdy tego nie zapomną i nigdy nie przebaczą30. 
 

30 października w godzinach przedpołudniowych wokół siedziby buda-

peszteńskiego komitetu partii komunistycznej wywiązała się 3-godzinna bitwa  

z udziałem grup powstańczych i żołnierzy armii węgierskiej z zajmującymi bu-

dynek funkcjonariuszami partyjnymi i agentami AVO. Usiłujących się poddać 

                                                 
26 FRUS, s. 351, dokument nr 149. 
27 V. Sebestyen, dz. cyt., s. 172–175. 
28 M. Kramer, dz. cyt., s. 389–392, The Malin Notes, Document No 6: Working Notes from the 

Session of the CPSU CC Presidium on 28 October 1956; V. Sebestyen, dz. cyt., s. 186–187. 
29 Tamże, s. 162, 187, 194. 
30 NA, sygn. FO 474/10, Raport Fry’a z 31 X 1956 r. 
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brutalnie wymordowano. Tego dnia uwolniono też z więzień 7,5–8 tys. więź-

niów politycznych, a kardynała Mindszenty’ego przewieziono z miejsca inter-

nowania do pałacu arcybiskupiego w Budapeszcie. Kilka dni później kardynał  

w przemówieniu radiowym zaapelował o przeprowadzenie na Węgrzech wol-

nych wyborów pod międzynarodową kontrolą
31

. 

30 października Nagy zapowiedział zerwanie z systemem jednopartyjnym 

i przywrócenie koalicji znanej z 1945 r. Nadzieje na wycofanie sowieckich 

wojsk z Węgier i uzyskanie gwarancji dla niepodległości kraju ożywiła deklara-

cja sowieckiego rządu wręczona tego dnia Nagy’owi przez ambasadora Jurija 

Andropowa
32

. 

Sprawa tej deklaracji omawiana była na posiedzeniu Prezydium KC 

KPZR w dniu 30 października. Dyskusję poprzedziły relacje nadesłane z Buda-

pesztu przez Michaiła Susłowa, Anastasa Mikojana i Iwana Sierowa. Sowieccy 

emisariusze donosili, że „towarzysze” węgierscy nie zdołali zapanować nad 

masami, a elementy antykomunistyczne działają bezkarnie. Niepokoili się rów-

nież o los rozwiązanej właśnie przez Nagy’a policji bezpieczeństwa (AVO). 

Georgij Żukow poinformował, że do Budapesztu wysłany został dowódca sił 

Układu Warszawskiego marszałek Iwan Koniew. Chruszczow otwierając dysku-

sję zapowiedział, że jeszcze tego dnia powinna zostać przyjęta deklaracja doty-

cząca wycofania sowieckich sił z krajów demokracji ludowej. Prezydium popar-

ło to stanowisko jednomyślnie choć nie bez zastrzeżeń. Kliment Woroszyłow 

chciał aby deklaracja sformułowana została bez stawiania Moskwy w trudnej 

sytuacji, a jeśli „musimy się krytykować, to sprawiedliwie”. Mołotow przywołu-

jąc opinię chińskiego kierownictwa, że stosunki pomiędzy krajami obozu socja-

listycznego powinny być oparte o zasady „Pancha Sheela”
33

, zaznaczył, że sto-

sunki międzypaństwowe to jedna rzecz, a stosunki międzypartyjne druga. Łazar 

Kaganowicz nie widział powodów do samokrytyki i podobnie jak Mołotow za-

uważył, że istnieje różnica pomiędzy stosunkami międzypaństwowymi i mię-

dzypartyjnymi. Inni członkowie Prezydium dość jednoznacznie poparli Chrusz-

czowa. Zdaniem Dmitrija Szepiłowa ostatnie wydarzenia ujawniły kryzys  

w stosunkach Związku Sowieckiego z krajami demokracji ludowej i umacniały 

antysowieckie nastroje. Fundamentalne zasady powinny zostać zachowane, na-

                                                 
31 V. Sebestyen, dz. cyt., s. 212–216; The Hungarian Revolution…, s. 850, Apendix II; NA, sygn. 

FO474/10, k. 74, Raport Fry’a z 30 X 1956 r. Kardynał Jozef Mindszenty został aresztowany  

w 1948 r., torturowany w śledztwie, skazany na dożywocie, w 1955 r. przeniesiony do zamku 

Felsőpetény, gdzie przebywał w areszcie domowym aż do uwolnienia 30 X 1956 r. 
32 G. Litván, Imre Nay’s Second Governement [w:] The Hungarian Revolution…, s. 305. 

Deklaracja Nagy’a z 30 października 1956 r. patrz: Significant Documents of the Hungarian Revo-

lution of 1956. Bulletins on 1956, No. 2, ed. K. Nagy, Budapeszt 2006, s. 21. W skład tej koalicji 

wchodziła Partia Drobnych Rolników, Partia Komunistyczna, Partia Socjaldemokratyczna i Naro-

dowa Partia Chłopska. 
33 Zasady Pancha Sheela zawarte w deklaracji premierów Chin komunistycznych Czou Enlaja  

(Zou Enlai) i Indii Jawaharlal Nehru 28 czerwca 1954 r. przewidywały: uznanie suwerenności, 

integralności terytorialnej, nieingerencji w sprawy wewnętrzne, równoprawne stosunki gospodar-

cze i pokojowe współistnienie. 
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tomiast wyeliminować należy elementy dyktatu. Deklaracja stanowić powinna 

pierwszy krok w tym kierunku. Biorąc pod uwagę, że walka z narodowym ko-

munizmem będzie długotrwała, powinno się z Węgrami podjąć negocjacje na 

temat wycofania sowieckich wojsk. Żukow potwierdził istnienie antysowieckich 

nastrojów. Uznał też konieczność wycofania wojsk z Budapesztu, a nawet  

z całych Węgier. Za poważniejszą uznał obecność sowieckich wojsk w NRD  

i w Polsce. Jekaterina Furcewa wskazała na konieczność poszukiwania innego 

modelu stosunków z krajami demokracji ludowej. Aleksandr Saburow postulo-

wał oparcie ich na równorzędnych zasadach i poparł decyzję o wycofaniu so-

wieckich wojsk
34

.  

Deklaracja przyjęta 30 października została ogłoszona w prasie następne-

go dnia. Zawierała krytykę dotychczasowych stosunków Związku Sowieckiego 

z krajami bloku. Przyznawano, że Moskwa jest odpowiedzialna za naruszanie 

zasady równoprawnych stosunków między krajami socjalistycznymi. W odnie-

sieniu do Węgier wyrażano ubolewanie, że ostatnie wydarzenia doprowadziły do 

przelewu krwi. Aby zapobiec eskalacji kryzysu pod pretekstem walki o usunię-

cie wojsk sowieckich z Węgier, polecano je wycofać z Budapesztu, skoro tylko 

rząd węgierski uzna to za właściwe. Jednocześnie, oświadczano, że sowiecki 

rząd jest gotów podjąć negocjacje z węgierskim rządem i z rządami innych pań-

stw uczestniczących w Układzie Warszawskim na temat obecności wojsk so-

wieckich na Węgrzech
35

.  

Po otrzymaniu od Andropowa deklaracji sowieckiego rządu Nagy, prze-

mawiając do ludzi zebranych przed budynkiem parlamentu oświadczył:  
 

rozpoczęliśmy negocjacje na temat wycofania wojsk sowieckich z kraju i wyga-

szenia naszych zobowiązań wynikających z członkostwa w Układzie Warszaw-

skim.  
 

Na zwołanej później konferencji prasowej jednoznacznie wyraził zamiar 

rządu wycofania się z Układu Warszawskiego
36

. 

Ostatnie oddziały sowieckie rzeczywiście opuściły Budapeszt w południe 

31 października. Niepokojące jednak były docierające do stolicy informacje  

o wkraczaniu na Węgry sowieckich oddziałów pancernych. 

Ambasador brytyjski w Moskwie William Hayter nie wykluczał, że Ro-

sjanie byliby gotowi uczynić Nagy’a odpowiednikiem Gomułki i pozostawić mu 

przywrócenie porządku w Budapeszcie pod warunkiem, że Węgry pozostaną  

w Układzie Warszawskim, a wojska rosyjskie będą tam nadal stacjonować. Jego 

                                                 
34 M. Kramer, dz. cyt., s. 392–393, The Malin Notes, Document No 7: Working Notes from the 

Session of the CPSU CC Presidium on 30 October 1956. 
35 M. Horvath, dz. cyt., s. 277–280. Tekst deklaracji patrz: The Responses of Foreign Governe-

ments and the United Nations to the Hungarian Revolution. Bulletins on 1956, No. 4, ed. B.K. 

Király, Budapeszt 2006, s. 8–12. Zdaniem Marka Kramera notatki Malina sugerują zaistnienie  

w dniu 30 października 1956 r. niewielkiej szansy, że wydarzenia 1989 r. zdarzyłyby się 33 lata 

wcześniej!; M. Kramer, dz. cyt., s. 369. 
36 G. Litván, dz. cyt., s. 305; M. Kramer, dz. cyt., s. 405; DDF, 1956, t. 3, s. 168, document nr 84; 

J. Tischler, dz. cyt., s. 41, dokument nr 27. 
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zdaniem deklaracja z 30 października dowodziła przekonania sowieckiego kie-

rownictwa, że jeśli ujawnią się oznaki załamania reżimów satelickich, środki 

jakimi dysponuje ZSRR mogą się okazać niewystarczające dla ich skutecznego 

wsparcia. Gdyby jednak Węgrzy obalili komunizm i sowiecką dominację, zda-

niem Haytera infekcja zapewne ogarnęłaby innych satelitów, zwłaszcza Polskę  

i co jest poważniejsze Wschodnie Niemcy
37

. 

Ambasador USA Charles Bohlen, rozmawiając tego samego dnia z mar-

szałkiem Żukowem, usłyszał, że wojska sowieckie podjęły działania na Wę-

grzech na prośbę członka Układu Warszawskiego. Związek Sowiecki nie mógł 

odmówić, bowiem Układ Warszawski ma na celu wspieranie obozu socjali-

stycznego i dlatego pomaga rządom w wypadku jakiegokolwiek zagrożenia. 

Uwagę Bohlena, że w tekście Układu Warszawskiego nie ma klauzuli dopusz-

czającej taką interwencje Żukow odrzucił. W Budapeszcie Spencer Barnes oce-

niał sytuację na Węgrzech jako patową i nie wykluczał, że zakończyć ją może 

użycie przez Rosjan „żelaznej pięści”
38

. 

Nad ranem 31 października Chruszczow otrzymał kolejne raporty od Mi-

kojana, Susłowa i Sierowa. Ale jeszcze 30 października Mikojan i Susłow, do-

strzegający zrazu możliwość politycznego rozwiązania kryzysu donosili, że nie 

można liczyć na likwidację ognisk oporu bez użycia siły. Wykorzystanie w tym 

celu armii węgierskiej byłoby ryzykowne, nie można bowiem wykluczyć, czy 

nie przejdzie na stronę rebeliantów. Obydwaj sowieccy emisariusze, a także 

Sierow byli pod wrażeniem dokonywanych samosądów, zwłaszcza mordu doko-

nanego na obrońcach komitetu miejskiego partii komunistycznej. Mikojan  

i Susłow ostrzegali przed secesją Węgier z „obozu socjalistycznego”. Sierow 

cieszący się szczególnym zaufaniem Chruszczowa wzywał do inwazji i przeka-

zywał Chruszczowi wstrząsające zdjęcia z Budapesztu i informacje o mordowa-

niu komunistów. Przywódcom obradującym w godzinach przedpołudniowych na 

Kremlu pokazano film ze scenami linczu dokonanego na funkcjonariuszach 

AVO. Przedstawione raporty KGB dowodziły, że wydarzenia na Węgrzech mo-

gą się przenieść na inne kraje bloku grożąc jego jedności. Doniesienia z War-

szawy, Pragi i Bukaresztu takie obawy miały potwierdzać
39

.  

Zadeklarowany przez Nagy’a zamiar „wygaszenia zobowiązań wynikają-

cych z członkostwa w Układzie Warszawskim” był wstrząsem dla sowieckich 

przywódców. Chruszczow na posiedzeniu Prezydium KC KPZR w dniu 31 paź-

dziernika oświadczył, że nie można wycofywać wojsk ani z Budapesztu ani  

z Węgier. Opuszczenie Węgier zostałoby odczytane przez Amerykanów, Brytyj-

czyków i Francuzów jako przejaw słabości i mogłoby ich skłonić, by do sukcesu 

                                                 
37 NA, sygn. FO477/10, k. 122–123, Raporty z 29 i 31 X 1956 r. 
38 FRUS, s. 335, 340, dokument nr 138 i 140, Telegramy z 30 X 1956 r. Żukow o Polsce powie-

dział, że Rosjanie mieli dość wojska w NRD, w Polsce i na Białorusi by „ich zgnieść jak muchy”. 

To potwierdzałoby, zdaniem Bohlena, podejrzenia, że rząd sowiecki poważnie rozważał możli-

wość użycia wojsk w Polsce. Podobna relacja francuskiego chargé d’affaires w Moskwie; DDF, 

1956, t. 3, s. 82, dokument nr 55, 30 X 1956 r. 
39 M. Kramer, dz. cyt., s. 368–369, 370–371. 
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w Egipcie, nieuchronnego jak Chruszczow w tym momencie sądził, dorzucić 

jeszcze sukces na Węgrzech. Uznał więc za konieczne oświadczyć, że rząd so-

wiecki usiłował wyjść w „pół drogi”, ale brak rządu w Budapeszcie to uniemoż-

liwił. Zapowiedział też powołanie tymczasowego rządu rewolucyjnego dla  

Węgier. Brano pod uwagę Kadara, albo Műnnicha. Decyzji w tej sprawie jednak 

nie podjęto
40

. 

Decyzja o interwencji została podjęta w godzinach południowych 31 paź-

dziernika. Mikojan, powróciwszy do Moskwy wieczorem usiłował jeszcze na-

kłonić Chruszczowa do jej zmiany. Przekonywał na posiedzeniu Prezydium KC 

KPZR w dniu 1 listopada, że w istniejących okolicznościach lepiej byłoby po-

przeć obecny rząd, dając mu 10 do 15 dni czasu. Użycie siły nie będzie pomoc-

ne. Powinno się podjąć negocjacje. Jeśli sytuacja się ustabilizuje, wszystko 

zmieni się na lepsze. Susłow nie poparł jednak Mikojana. Jego zdaniem istniało 

ryzyko przywrócenia systemu burżuazyjnego, a udzielenie poparcia rządowi 

Nagy’a nie dawało żadnych gwarancji. Tylko okupacja mogłaby zapewnić po-

wstanie prosowieckiego rządu. Sierow przybyły z Budapesztu wraz z Mikoja-

nem i Susłowem nie miał wątpliwości, że okupacja Węgier jest konieczna.  Ko-

niew alarmował, że Budapeszt jest w ręku rebeliantów, anarchia się rozprze-

strzenia i reakcja triumfuje. Żukow zalecał zdecydowane działanie, usunięcie 

podejrzanych elementów, rozbrojenie kontrrewolucji i przywrócenie porządku
41

. 

Powody tak radykalnej zmiany polityki wobec Węgier były złożone. Prze-

słankę podstawową stanowiła utrata nadziei, że Imre Nagy zdoła, podobnie jak 

Gomułka w Polsce, zapewnić partii komunistycznej kontrolę nad krajem  

a w konsekwencji utrzymać Węgry w sowieckim bloku. W tym wypadku zamiar 

„wygaszenia zobowiązań” wynikających z Układu Warszawskiego był szcze-

gólnie alarmujący. Nie bez znaczenia była też sytuacja na Bliskim Wschodzie. 

31 października nad ranem Francuzi i Brytyjczycy rozpoczęli operację wojsko-

wą przeciwko Egiptowi, wspieranemu przez Związek Sowiecki. Nadchodzące 

nad ranem do Moskwy doniesienia mówiły o spektakularnym sukcesie sił izrael-

skich, francuskich i brytyjskich. Należało więc za wszelką cenę uniknąć porażki 

na Węgrzech, skoro nie można jej było wykluczyć w Egipcie. Wreszcie istniała 

obawa, że przedłużający się kryzys węgierski odbije się niekorzystnie na sytua-

cji w krajach bloku. W Rumunii miały miejsce poważne demonstracje studentów 

w Bukareszcie i na terenach z dużym odsetkiem ludności węgierskiej. W Cze-

chosłowacji władze obawiały się wpływu rewolucji węgierskiej na czechosło-

wackich obywateli węgierskiej narodowości zamieszkujących południową Sło-

                                                 
40 M. Kramer, dz. cyt., s. 393–394, The Malin Notes, Document No 8: Working Notes from the 

Session of the CPSU CC Presidium on 31 October 1956. 
41 Tamże, s. 394–395, The Malin Notes, Document No 11: Working Notes from the Session of the 

CPSU CC Presidium on 1 November 1956; V. Sebestyen, dz. cyt., s. 226–229, 236–237. 
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wację. Nie można było wykluczyć podobnych demonstracji w samym Związku 

Sowieckim
42

. 

Tymczasem w Budapeszcie świętowano całą noc. Tysiące ludzi wyszło na 

ulice, wznoszono toasty za zwycięstwo. Nie zdawano sobie sprawy, że w tym 

samym czasie poważne siły rosyjskie przekraczały węgierską granicę. Nagy 

zrazu nie wierzył tym doniesieniom. Ambasador Andropow, monitowany kilka-

krotnie w tej sprawie usiłował tłumaczyć, że wprowadzane jednostki mają za-

pewnić bezpieczeństwo wycofywanym oddziałom. Nagy, zirytowany w końcu 

mataczeniem ambasadora oświadczył, że Węgry występują z Układu Warszaw-

skiego i zwracają się do czterech mocarstw o zagwarantowanie neutralności
43

.  

1 listopada, około południa, do ONZ dotarło démarche podpisane przez 

Imre Nagy’a informujące o wkraczaniu sowieckich wojsk na Węgry, o wypo-

wiedzeniu przez rząd węgierski w trybie natychmiastowym Układu Warszaw-

skiego oraz o ogłoszeniu neutralności. Nagy prosił sekretarza generalnego  

o wprowadzenie do porządku obrad najbliższej sesji Zgromadzenia Ogólnego,  

a więc jeszcze 1 listopada, kwestii neutralności Węgier i jej obrony przez cztery 

wielkie mocarstwa. Tego dnia Barnes z Poselstwa Stanów Zjednoczonych  

w Budapeszcie oceniał, że Rosjanie uznali konieczność zachowania za wszelką 

cenę dotychczasowej pozycji na Węgrzech. W chwili obecnej, pisał Barnes, nie 

mamy żadnej sugestii poza natychmiastowym protestem w Moskwie. Protest 

mógłby również zawierać propozycję uznania przez cztery mocarstwa neutral-

ności Węgier
44

. 

Na forum ONZ sprawa Węgier pojawiła się już 27 października. Delegaci 

USA, Wielkiej Brytanii i Francji złożyli wówczas na ręce Bernard’a Cornut-

Gentille przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa wniosek o wprowadzenie pod 

jej obrady sprawy wprowadzenia na Węgry obcych sił zbrojnych. Dołączyli też 

opis wydarzeń w Budapeszcie, począwszy od 23 października, ukazując, że ak-

cja ta podważa fundamenty, na których opiera się ONZ
45

. Debata nad wpisaniem 

sprawy węgierskiej do porządku obrad Rady rozpoczęła się 28 października. 

Delegat ZSRR Arkady Sobolew stwierdził, że ta inicjatywa podjęta została bez 

zgody węgierskiego rządu, który zwrócił się o pomoc na mocy postanowień 

Układu Warszawskiego. Wnioskował o odłożenie dyskusji na 2 do 3 dni, aby 

umożliwić delegacjom zebranie informacji. Wniosek został odrzucony. Porządek 

obrad przyjęto 9 głosami przeciwko głosowi delegacji radzieckiej. Delegat Jugo-

                                                 
42 Tamże, s. 370–371. Protesty przeciwko interwencji na Węgrzech miały miejsce na uniwer-

sytecie moskiewskim, w Jarosławiu i w innych ośrodkach uniwersyteckich. 
43 M. Kramer, New Evidence…, s. 32, Document no 7: Mikoyan – Suslov Report, 3 October 1956; 

tamże, s. 33, Document no 9: Andropov Report, 1 November 1956. Nota protestacyjna Nagy’a 

przekazana do wiadomości francuskiemu i brytyjskiemu poselstwu, patrz: DDF, 1956, t. 3, s.148, 

153, dokument nr 90 i 94; NA, sygn. FO474/10, k. 131, 132, Raporty Fry’a z 1 XI 1956 r. 
44 V. Sebestyen, dz. cyt., s. 248–249. Treść noty w raporcie Piersona Dixona z 2 XI 1956 r., patrz: 

NA, sygn. FO 477/10, k. 84–85; FRUS, s. 363, dokument nr 154, Raport z 1 XI 1956 r. 
45 NA, sygn. FO 477/10, k. 77–80, Raporty Piersona Dixona z 27 i 28 X 1956 r.; V. Sebestyen,  

dz. cyt., s. 179. Opis sporządzono najwyraźniej w oparciu o raporty Fry’a z Budapesztu. 
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sławii powstrzymał się od głosu, mówiąc, że Węgrzy powinni rozwiązać swoje 

problemy zarówno bez udziału ONZ jak i sowieckiej interwencji. Delegat Fran-

cji B. Cornut-Gentille zauważył, że rząd który rzekomo wezwał Rosjan ukonsty-

tuował się dopiero w dzień po otwarciu przez nich ognia w Budapeszcie. Pod-

kreślił przy tym, że Układ Warszawski nie zawiera żadnych klauzul upoważnia-

jących do użycia sił sowieckich przeciwko węgierskim obywatelom. Sobolew 

zarzucił mocarstwom zachodnim wylewanie „krokodylich łez” a Stanom Zjed-

noczonym wykorzystywanie sprawy w kampanii wyborczej
46

. Było w tym tro-

chę racji. Szef francuskiej misji przekonywał 29 października swoich anglosa-

skich kolegów Cabota Lodge’a i Piersona Dixona, że jeśli się chce pomóc Wę-

grom, nie należy wykorzystywać sytuacji dla celów propagandowych i do ataku 

na Rosję. Sprzeciwił się zdecydowanie powołaniu jakiejś komisji dla zbadania 

sytuacji na Węgrzech, a w sprawie wycofania wojsk sowieckich zalecał unikać 

argumentów, które mogłyby być wykorzystane przeciwko mocarstwom zachod-

nim w sprawie Cypru, czy północnej Afryki
47

. 

Apel Nagy’a z 1 listopada nie został przekazany węgierskiemu delegatowi 

przy ONZ Péterowi Kósowi bowiem, w parę dni po wybuchu rewolucji odkryto, 

że jest on obywatelem sowieckim
48

. Apel więc przekazano bezpośrednio do 

Sekretariatu, gdzie nie potraktowano sprawy jako pilnej, mimo że kilkanaście 

minut później nadszedł z Budapesztu kolejny teleks informujący, że Węgry będą 

reprezentowane na sesji w dniu 1 listopada przez Jánosa Szabó pierwszego se-

kretarza węgierskiego przedstawicielstwa. Daga Hammerskjölda sekretarza ge-

neralnego o ostatnim teleksie nie poinformowano. W efekcie debata tego dnia 

poświęcona została sytuacji na Bliskim Wschodzie i zakończyła się potępieniem 

anglo-francuskiej inwazji na Egipt
49

. 

Amerykańska dyplomacja znalazła się w przededniu wyborów prezy-

denckich (6 listopada) w trudnej sytuacji. W sprawie Węgier należało coś uczy-

nić. John Foster Dulles nie chciał by mówiono,  
 

że gdy nadszedł wielki moment i ludzie gotowi są stawić opór, lub umrzeć, jeste-

śmy zaskoczeni i nie robimy nic50.  
 

                                                 
46 NA, sygn. FO477/10, k. 80–82, Raport Piersona Dixona z 29 X 1956 r.; DDF, 1956, t. 3, s. 65, 

dokument nr 44, Instrukcje ministra Pineau dla Cornut Gentille. 
47 DDF, 1956, t. 3, s. 72, dokument nr 51, Cornut Gentille do ministra Pineau, 29 X 1956 r. Od 

połowy lat pięćdziesiątych na Cyprze działała Narodowa Organizacja Bojowników Cypryjskich, 

dokonująca terrorystycznych napaści na brytyjską wówczas administrację Cypru. W Algierii  

w 1954 r. powstał Front Wyzwolenia Narodowego atakujący administrację francuską. Próby osią-

gnięcia porozumienia załamały się pod koniec 1956 r.  
48 Imre Nagy również miał sowieckie obywatelstwo i jak pisze Johanna Granville w sowieckich 

archiwach brak informacji by je kiedykolwiek utracił; J. Granville, Imre Nagy, aka „Volodya”  

– a Dent in the Martyrs’Halo?, „Cold War International History Project Bulletin” 1995, nr 5, s. 35. 
49 V. Sebestyen, dz. cyt., s. 248–249. 
50 FRUS, s. 273, dokument nr 104, Rozmowa telefoniczna sekretarza stanu z przedstawicielem 

USA w ONZ 24 X 1956 r. 
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1 listopada w Waszyngtonie, na posiedzeniu specjalnego komitetu po-

święconego sprawom sowieckim uznano, że jest wiele podobieństw pomiędzy 

sytuacją w Egipcie i na Węgrzech. Pułk. Oscar Schaff z Departamentu Obrony 

zauważył, że należałoby jednak sprawę węgierską jak najszybciej wnieść na 

forum Zgromadzenia Ogólnego. Nie można bowiem komunistom uczynić mniej 

niż uczyniło się sojusznikom
51

.  

We wczesnych godzinach rannych 2 listopada Zgromadzenie Ogólne 

przyjęło rezolucję wprowadzoną przez delegację USA, przy sprzeciwie delegacji 

Wielkiej Brytanii, Francji i Izraela. Wzywała ona do natychmiastowego wycofa-

nia sił poza linię rozejmową i otwarcia kanału Sueskiego. Na popołudniowym 

posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Sobolew pomniejszając znaczenie wydarzeń 

na Węgrzech określił je jako powstanie kryminalnych elementów faszystow-

skich przeciwko legalnemu rządowi. John Foster Dulles oświadczył, że Stany 

Zjednoczone z zadowoleniem przyjmują oświadczenie węgierskiego premiera  

z 1 listopada. Wyraził też nadzieję, że nawet w tej sytuacji rząd sowiecki uzna 

prawo Węgrów do decydowania o swojej przyszłości. W rozmowie z ambasado-

rem Lodgem złośliwie zauważył, że Brytyjczycy i Francuzi okazują aktywność 

w obronie Węgier chcąc zejść ze światła i działać w trójkę z nami. Zdaniem 

sekretarza stanu to kpina iść z bombami przeciwko Egiptowi i potępiać Rosjan 

za coś co jest być może równie złe
52

. 

W sobotę 3 listopada, na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa delegat Jugo-

sławii Jože Brilej poinformował zebranych, że wedle informacji uzyskanych  

z Belgradu, podjęte zostały rozmowy sowiecko-węgierskie na temat wycofania 

wojsk
53

. Zaproponował by Rada odwróciła się zatem od obszaru gdzie trwają 

negocjacje, a zwróciła się ku obszarowi, gdzie negocjacje zostały odrzucone  

i gdzie trwają walki, czyli ku Egiptowi. Informacje na temat południowego spo-

tkania przywódców armii węgierskiej i radzieckiej w sprawie technicznych 

aspektów ewakuacji potwierdził delegat Węgier János Szabó. Delegat Francji 

wezwał jednak do natychmiastowego podjęcia działań przez Radę Bezpieczeń-

stwa, a delegat Wielkiej Brytanii stwierdził, że nie można sprawy pozostawić 

negocjacjom radziecko-węgierskim. Historia bowiem dowiodła, że ucierpieli ci 

co negocjowali z ZSRR. Robert Murphy, kierujący Departamentem Stanu pod 

nieobecność chorego Johna Fostera Dullesa, powiedział francuskiemu ambasa-

dorowi Hervé Alphandowi, że Stany Zjednoczone nie życzą sobie pośpiesznej 

akcji w Radzie Bezpieczeństwa, która parę godzin później mogłaby być uznana 

za nierozsądną a przez Rosjan za prowokację i skłonić ich do siłowej akcji. Al-

phand w odpowiedzi nalegał, aby Stany Zjednoczone oficjalnie i publicznie 

                                                 
51 FRUS, s. 360, dokument nr 153, Notatka z 1 XI 1956 r. 
52 NA, sygn. FO477/10, s. 83–84, Raport Piersona Dixona z 2 XI 1956 r.; FRUS, s. 365, dokument 

nr 156, Notatka z rozmowy telefonicznej Sekretarza Stanu z przedstawicielem USA przy ONZ 

Lodge’m, 2 XI 1956 r.; A. Mania, dz. cyt., s. 138. 
53 Po południu 2 listopada Maléter otrzymał rozkaz przeprowadzenia następnego dnia rozmów  

z oficerami sowieckimi na temat technicznych warunków obiecywanego wycofania wojsk;  

V. Sebestyen, dz. cyt., s. 258. 
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wyjaśniły powody, dla których grają na zwłokę w wypadku sowieckiej inter-

wencji na Węgrzech, gdy jednocześnie nalegały na pośpiech w odniesieniu do 

akcji francusko-brytyjskiej na Bliskim Wschodzie. Po burzliwej dyskusji wnio-

sek delegata Jugosławii o odroczenie debaty sine die nie został przyjęty, nie-

mniej zgodzono się na kolejne posiedzenie dopiero w poniedziałek 5 listopada
54

. 

2 listopada Charles Bohlen donosił z Moskwy, że Bułganin poinformował 

go o decyzji utworzenia komisji mieszanej dla omówienia sprawy wycofania 

wojsk radzieckich z Węgier i węgierskich związków z Układem Warszawskim. 

Sugerował jednak, że idzie być może jedynie o zablokowanie debaty w Radzie 

Bezpieczeństwa. Nazajutrz Chruszczow potwierdził w rozmowie z Bohlenem  

zamiar kontynuowania rozmów. Zapytany, czy Rosjanie nadal wysyłają wojska 

na Węgry odparł, że mają ich tam dość, ale jak będzie potrzeba to wyślą posiłki. 

Ton prasy wskazywał na możliwość bliskiej sowieckiej akcji. Na Węgrzech, 

pisał Bohlen, Rosjanie stoją wobec wyboru: ograniczyć swe straty i natychmiast 

wycofać się z Węgier z zachowaniem twarzy, albo uciec się do otwartej akcji 

zbrojnej i okupacji. Odnosił wrażenie, że decyzja o interwencji zbrojnej została 

już podjęta
55

. 

Tymczasem na Węgrzech 1 listopada wieczorem, Janos Kadar nakłoniony 

przez Ferenca Műnnicha złożył wizytę w sowieckiej ambasadzie.  Andropow 

oświadczył mu, że Rosjanie postanowili dokonać inwazji na Węgry i jeśli od-

mówi współpracy będzie skończony wraz z Nagy’em. Kadar, nie informując  

o niczym Nagy’a, zgodził się udać następnego dnia do Moskwy na pokładzie 

sowieckiego samolotu, w towarzystwie Műnnicha. W Moskwie dołączył do nich 

Istvan Báta, który wraz z 4 innymi węgierskimi funkcjonariuszami został prze-

transportowany do Moskwy jeszcze 28 października. Rozmowy, a ściślej prze-

słuchanie Kadara prowadzono pod nieobecność Chruszczowa, który wraz z Ma-

lenkowem dokonywał objazdu krajów bloku. Kadar przyznawał, że jego kraj 

zmierza ku kontrrewolucji. Pytany skąd się wzięła idea neutralności, za którą 

zresztą on sam głosował, wyjaśniał, że przyczyniła się do tego ogólna atmosfera, 

a zwłaszcza ruchy sowieckich wojsk i przekonanie całego rządu, że w wypadku 

gdyby ruszyły one na Budapeszt stolica będzie musiała być broniona. Ostrzegał 

swoich rozmówców przed inwazją, użyciem siły i nieuchronnym przelewem 

krwi, co obniży morale komunistów do zera. Przekonywał, że konieczne jest 

utworzenie rządu rewolucyjnego, ale nawet w wypadku jego powstania, inter-

wencja sowiecka pogorszyłaby jedynie sytuację. Ogromne znaczenie miałoby 

jego zdaniem wycofanie sowieckich sił z Węgier, a powołany rząd w żadnym 

wypadku nie mógłby mieć marionetkowego charakteru. Rosjanie powinni uznać, 

że powstanie było skutkiem powszechnego niezadowolenia i skompromitowania 

partii komunistycznej w oczach większości społeczeństwa. Oskarżał Rosjan  

o popełnienie wobec Węgier szeregu błędów, a jego krytyka mocniej zwracała 

                                                 
54 NA, sygn. FO477/10, k. 85–86, Raport Piersona Dixona z 3 XI 1956 r.; FRUS, s. 371, dokument 

nr 160, Nota wydawcy; DDF, 1956, t. 3, s. 152, dokument nr 93. 
55 FRUS, s. 370, dokument nr 159, Telegram z 3 XI 1956 r. 
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się przeciwko Rakosiemu niż Nagy’owi. Do interwencji zachęcał natomiast 

Bata, nalegając aby przywrócenie ładu powierzyć wojskowej dyktaturze narzu-

conej przez Rosjan
56

. 

Chruszczow w tym czasie usiłował uzyskać poparcie „bratnich” krajów 

dla decyzji o inwazji. Miłym zaskoczeniem była zmiana stanowiska Mao Tse-

tunga. Zrazu zalecał on stosowanie zasad Pancha Sheela, gdy jednak 31 paź-

dziernika Chruszczow żegnał na lotnisku Wnukowo chińską delegację z Liu 

Shaoqui na czele, uzyskał zapewnienie chińskiego premiera o poparciu Pekinu. 

Gorzej poszło z Gomułką. Chruszczow spotkał się z nim 1 listopada w towarzy-

stwie Malenkowa i Mołotowa w Brześciu Litewskim. Gomułka wprawdzie 

przyznał, że kontrrewolucja na Węgrzech powinna zostać stłumiona, stanowczo 

jednak sprzeciwił się użyciu w tym celu sowieckich sił zbrojnych. Opuszczając 

Brześć Chruszczow nie miał pewności czy Gomułka nie ujawni swego sprzeci-

wu publicznie. 2 listopada opublikowany został Komunikat KC PZPR krytyku-

jący rząd węgierski za wezwanie Rosjan
57

. Z Brześcia Mołotow powrócił do 

Moskwy a Chruszczow i Malenkow udali się do Bukaresztu na spotkanie  

z przywódcami Rumunii, Czechosłowacji i Bułgarii. Tu nie było niespodzianki. 

Zgodzono się na podjęcie stosownych środków, w tym na interwencję wojsko-

wą, by w jak najkrótszym czasie sparaliżować „imperialistyczne intrygi” i za-

chować system „demokracji ludowej” na Węgrzech. Gheorge Gheorghiu-Dej, 

Antonin Nowotny i Todor Żiwkow gotowi byli wysłać własne wojska, by 

wsparły działania armii sowieckiej. Przywódcy ZSRR zdecydowali jednak, że 

inwazja będzie dziełem wyłącznie ich oddziałów
58

. Następną wizytę złożyli 

Ticie. Nocą z 2 na 3 listopada trwały na wyspie Brioni rozmowy. Chruszczow 

nie musiał przekonywać Tity, że inwazja jest konieczna, by zdusić kontrrewolu-

cję i zapobiec przywróceniu kapitalizmu na Węgrzech. Przyznał, że Suez za-

pewnił „dogodny moment” dla operacji, która i tak miałaby miejsce. Mówił:  
 

na Zachodzie i w ONZ będzie zamieszanie i wrzask, ale znacznie mniejszy, niż 

mógłby być, ponieważ Francja, Wielka Brytania i Izrael prowadzą wojnę z Egip-

tem. Oni ugrzęźli tam, a my utknęliśmy w Węgrzech.  
 

Tito ze swej strony przekonał Chruszczowa, że Kadar niegdyś więziony  

i torturowany będzie lepszy do wykorzystania od Műnnicha. Obiecywał podjęcie 

próby nakłonienia Nagy’a do rezygnacji, co sprawiłoby, że rząd upadłby tuż 

przed wkroczeniem Rosjan, dzięki czemu interwencja nie byłaby wymierzona 

przeciwko konkretnemu przywódcy
59

.  

                                                 
56 M. Kramer, dz. cyt., s. 395–397, The Malin Notes, Document No 12: Working Notes from the 

Session of the CPSU CC Presidium on 2 November 1956; Komentarz M. Kramera, patrz: tamże,  

s. 372–373; V. Sebestyen, dz. cyt., s. 251–252; 256–257. 
57 Rewolucja węgierska 1956 w polskich dokument nrach, oprac. J. Tischler, Warszawa 1995,  

s. 134, dokument nr 139. Odnośnie stanowiska rządu ChRL, patrz: tamże, s. 139, dokument nr142. 
58 M. Kramer, dz. cyt., s. 373–375; J. Tischler, dz. cyt., s. 147, dokument nr 144. 
59 V. Sebestyen, dz. cyt., s. 261–262; M. Kramer, dz. cyt., s. 374; FRUS, s. 374, dokument nr 162, 
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Kolejne przesłuchanie Kadara nastąpiło 3 listopada po powrocie Chrusz-

czowa do Moskwy.  Około południa poinformowano go, że wróci na Węgry na 

czele nowego rządu. Jego skład podyktowali Rosjanie. Zastępcą Kadara został 

Műnnich, a ministrem obrony Istvan Báta, którego na tym stanowisku zastała 

rewolucja. Kadar otrzymał szczegółowe informacje na temat planowanej inwazji 

oraz tekst pierwszego orędzia do narodu węgierskiego, które musiał przełożyć 

na węgierski
60

. 

Tymczasem Nagy w sobotę 3 listopada kończył prace nad nowym, wielo-

partyjnym rządem. Na stanowisko ministra obrony powoływał Pála Maletera, 

zarezerwował też w nim miejsce dla Janosa Kadara. Przed południem rozpoczę-

ły się w gmachu parlamentu rozmowy sowiecko-węgierskie na temat wycofania 

wojsk. Delegacji sowieckiej przewodniczył gen. Michaił Malinin, delegacji wę-

gierskiej Maleter. Rosjanie przedstawili plan ewakuacji, Węgrzy poinformowali 

o rozkazie wycofania czołgów do koszar oraz o wezwaniu cywilnych powstań-

ców do składania broni. Na zakończenie Rosjanie zaprosili Węgrów do swojej 

bazy na wyspie Csepel na godz. 22
00

. Rozmowy na wyspie Csepel przebiegały  

w przyjaznej atmosferze. Około północy na salę wkroczyła grupa funkcjonariu-

szy radzieckiej służby bezpieczeństwa dowodzona przez Iwana Sierowa i ku 

zaskoczeniu gen. Malinina aresztowała Węgrów
61

. 

Do ataku na Budapeszt wojska sowieckie, liczące w sumie 150 tys. żoł-

nierzy i 2,5 tys. czołgów, ruszyły na rozkaz marszałka Koniewa wkrótce po pół-

nocy 4 listopada. Około godz. 4
00

 rozpoczął się
 
ostrzał miasta

62
. Nagy nie zgo-

dził się na wydanie rozkazu otwarcia ognia do Rosjan. Zdawał sobie najwyraź-

niej sprawę, że opór jest daremny. Około godz. 6
00

 nad ranem rozgłośnia radio-

wa kontrolowana przez Rosjan nadała nagrane wcześniej orędzie Kadara mó-

wiące o utworzeniu rządu „robotniczo-chłopskiego”. Kadar nadal pozostawał  

w Moskwie. Na Węgry przybył dopiero wieczorem. W drodze do kraju towarzy-

szyli mu Georgij Malenkow, Leonid Breżniew i Anastas Mikojan.  

Imre Nagy przyjął ofertę azylu zaoferowaną przez ambasadora jugosło-

wiańskiego Dalibora Soldaticia. Kardynał Mindszenty schronił się w Poselstwie 

Stanów Zjednoczonych
63

. Opór Rosjanom stawiały jedynie grupy powstańców, 

było ich jednak mniej. Po zawieszeniu broni wielu wróciło do domów. Więk-

szość węgierskich oddziałów wojskowych pozostała w koszarach gdzie były 

systematycznie rozbrajane. Rosjanie działali brutalnie. W wypadku ostrzału  

z jakiegoś budynku dokonywali bombardowania, eliminując wszelkie zagroże-

nie i niszcząc wszystko wokół
64

. 

                                                 
60 V. Sebestyen, dz. cyt., s. 265–266. 
61 Tamże, s. 269–272. 
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Marszałek Koniew obiecał 31 października Chruszczowowi, że rozprawi 

się z „kontrrewolucją” w ciągu 3–4 dni. Intensywne walki w Budapeszcie i in-

nych miastach trwały do 6 listopada, a w niektórych ośrodkach aż do 14 listopa-

da
65

. W wyniku walk zginęło około 2600 Węgrów, 720 Rosjan, około 20 tys. 

Węgrów doznało ran, a Rosjan 1540, wyemigrowało ok. 200 tys. ludzi, z czego 

większość bo 150 tys. przyjęły Stany Zjednoczone. W ramach pacyfikacji kraju 

aresztowaniami objęto około 100 tys. ludzi. Na więzienie skazano 26 tys. osób. 

Wykonano kilkaset wyroków śmierci
66

. Straty materialne, jakich Węgry doznały  

w wyniku walk ocenia się na ¼ rocznego dochodu narodowego
67

. 

3 listopada podczas dyskusji w Radzie NATO pojawiła się kwestia reakcji 

sojuszu w wypadku gdyby Imre Nagy zwrócił się do Zachodu z prośbą o pomoc 

zbrojną. Przedstawiciele Francji i USA nie chcieli na ten temat dyskutować 

uważając, że możliwe będzie rozwiązanie pokojowe. Reprezentujący Francję 

ambasador Alexandre Parodi, powołując się na raport francuskiego attaché woj-

skowego w Moskwie stwierdził, że można oczekiwać wysłania na Węgry ra-

dzieckich posiłków jedynie po to by zapobiec mordowaniu przez rebeliantów 

przebywających tam Rosjan i komunistów. Ponieważ nikt nie życzył sobie woj-

ny, za najbardziej celowe uznano poparcie akcji w Narodach Zjednoczonych. 

Delegat Kanady, wskazał, że jeśli Zgromadzenie Ogólne potępi ewentualny 

sowiecki atak, waga moralna i polityczna tego gestu zależeć będzie od tego jak 

Francja i Wielka Brytania przyjmą rezolucję odnoszącą się do ich działań  

w rejonie Kanału Sueskiego. Uwaga delegata Kanady bardzo poruszyła Parodie-

go, który z goryczą zauważył, że decyzje ONZ spadają zawsze na tych, którzy 

respektują zasady w polityce międzynarodowej
68

.  

Sowiecka interwencja z 4 listopada wywołała powszechne oburzenie. Pre-

zydent Eisenhower nie zamierzał jednak podejmować jakichkolwiek działań, 

które mogłyby doprowadzić do konfrontacji z Rosjanami. Na naradzie w Depar-

tamencie Stanu podjęto tego dnia decyzję, że nie wyśle się sił ONZ na Węgry. 

Prezydent wezwał jedynie Rosjan do wycofania wojsk z Węgier, a Departament 

Stanu zdecydował się mianować posłem w Budapeszcie Thomasa Wailesa. Do 

Budapesztu Wailes przybył 1 listopada, a jego instrukcje otrzymane 3 listopada 

zalecały jak najszybsze złożenie listów uwierzytelniających wraz z oświadcze-

niem, że rząd Stanów Zjednoczonych wspiera sprawę węgierskiej wolności  

i niepodległości na forum ONZ i czyni wszystko by ulżyć cierpieniom narodu 

węgierskiego. Wailes donosił następnie, że Węgry mimo całej determinacji nie 

sprostają przewadze przeciwnika jeśli nie uzyskają pomocy a podporządkowanie 

Węgier położy kres tendencjom niepodległościowym w Europie Wschodniej  

                                                 
65 M. Kramer, dz. cyt., s. 375. 
66 V. Sebestyen, dz. cyt., s. 288–290, 297–298; M. Kramer, dz. cyt., s. 376. Istnieją rozbieżności 

dotyczące wyroków śmierci – V. Sebestyen pisze, że straconych zostało około 300 osób, M. Kra-
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nowski, Węgry, Warszawa 1997, s. 164. 
67 Najnowsza historia świata, red. A. Patek, J. Rydel, J.J. Węc, t. 1, Kraków 2003, s. 308. 
68 G.D. Kecskés, dz. cyt., s. 30. 
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i podważy zaufanie do Stanów Zjednoczonych. Wailes sugerował, aby wycofa-

nie sił francusko-brytyjskich z Egiptu szło w parze z wycofaniem Rosjan z Wę-

gier. Nadzieje, że po przywróceniu porządku armia sowiecka opuści Węgry 

wyraził też jugosłowiański dyktator, który w przemówieniu wygłoszonym  

11 listopada w Puli uznał interwencję ZSRR z 4 listopada za konieczną dla ra-

towania socjalizmu na Węgrzech i dla światowego pokoju
69

. 

Wobec potwierdzenia się informacji o sowieckiej interwencji Rada Bez-

pieczeństwa zebrała się 4 listopada o godz. 15
00

. Cabot Lodge zaproponował 

rezolucję wzywającą Rosjan do wyprowadzenia wszystkich wojsk z Węgier. 

Sobolew oskarżył Zachód, że zachęcił kontrrewolucjonistów do antyludowego 

powstania i podkreślił, że radzieckie wojska pozostają na Węgrzech na mocy 

Układu Warszawskiego. Sowieckie veto uniemożliwiło przyjęcie amerykańskiej 

rezolucji. Postanowiono natomiast zwołać nadzwyczajne posiedzenie Zgroma-

dzenia Ogólnego, które zebrało się godzinę później mimo ich sprzeciwu
70

.  

Brytyjski delegat Pierson Dixon mówił:  
 

jest zupełnie oczywiste, że w oczach sowieckiego rządu główną zbrodnią Nagy’a 

jest żądanie niezależności Węgier od Rosji, ogłoszenie neutralności, żądanie wy-

cofania sowieckich wojsk z Węgier i apel do Rady Bezpieczeństwa o pomoc  

w negocjacjach w tej sprawie.  
 

Pearson Dixon stanowczo odrzucił dokonane przez Sobolewa porównanie 

pomiędzy interwencją na Węgrzech a wydarzeniami na Bliskim Wschodzie. 

Podkreślił, że rządy Wielkiej Brytanii i Francji wystąpiły z propozycją aby siły 

Narodów Zjednoczonych wzięły na siebie zadanie utrzymania pokoju na obsza-

rze, gdzie trwają walki. Wyraził nadzieję, „że sowiecki rząd i rząd węgierski, na 

ile będzie mu to pozwolone, zgodzą się na podobną misję ONZ na Węgrzech”. 

Nalegał przy tym, by „poza żądaniem przerwania ognia Zgromadzenie Ogólne 

bezzwłocznie zajęło się uznaniem neutralności i zapewniam o pełnym poparciu 

rządu brytyjskiego dla rezolucji Stanów Zjednoczonych
”71

.   

W przyjętej rezolucji nie podjęto jednak sprawy neutralności Węgier. Po-

tępiono natomiast sowiecką interwencję wojskową i wezwano Rosjan do ewaku-

acji wojsk. Sekretarzowi generalnemu polecono wyznaczyć przedstawicieli 

ONZ do obserwowania sytuacji na Węgrzech, a od rządu sowieckiego i węgier-

skiego zażądano wpuszczenia ich na Węgry. Członków ONZ wezwano do 

udzielania ludności Węgier humanitarnej pomocy
72

. 
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Eksperci Departamentu Stanu byli stanowczo przeciwni powrotowi do 

„zimnej wojny”
73

. Prezydent wybrany już na kolejną kadencję w sprawie Węgier 

demonstrował bezradność. „To gorzka pigułka dla nas”, mówił na posiedzeniu 

Narodowej Rady Bezpieczeństwa w dniu 8 listopada.  
 

Jesteśmy u kresu naszej cierpliwości. Ale co możemy zrobić. Zerwać stosunki dy-

plomatyczne z Rosją? Co byśmy przez to osiągnęli? Cała sprawa jest tak szokują-

ca, że aż niewiarygodna.  
 

Zastępca sekretarza stanu Hoover zupełnie ignorując fakt, że sowiecka in-

terwencja zaczęła się już 24 października, pozwolił sobie na uwagę, że nie było-

by wydarzeń na Węgrzech, gdyby Francuzi i Brytyjczycy trzymali się z dala od 

Egiptu. Wątpił czy Rosjanie w takich okolicznościach odważyliby się ruszyć 

przeciwko Węgrom, w obawie przed kompromitacją w oczach światowej opinii. 

Prezydent się z tym zgodził. Dla amerykańskiej dyplomacji była to bardzo wy-

godna interpretacja
74

.  

 Kolejną rezolucję Zgromadzenie Ogólne przyjęło 9 listopada. Głosowa-

nie nad jej projektem poprzedziła debata. János Szabo, delegat Węgier odczytał 

list Kadara do sekretarza generalnego. Stwierdzano w nim, że apel Nagy’a do 

ONZ nie ma podstaw legalnych i nie może być traktowany jako prośba państwa 

węgierskiego, a wydarzenia na jego terenie podlegają wyłącznie jurysdykcji 

Węgierskiej Republiki Ludowej
75

.  

Przyjęta po burzliwej dyskusji rezolucja ujawniała w istocie bezsilność 

Narodów Zjednoczonych. Stwierdzano niewykonanie poprzedniej rezolucji. 

Uznawano interwencję za próbę pozbawienia Węgrów prawa do wolności i nie-

zawisłości; domagano się bezzwłocznego wycofania sowieckich sił z Węgier  

i przeprowadzenia na Węgrzech wyborów pod kontrolą ONZ. Wzywano Rosjan, 

aby sowieckie władze wojskowe zaprzestały ingerowania w dostawy żywności  

i leków wysyłanych dla cywilnej ludności Węgier i podjęły w tej sprawie 

współpracę z wyspecjalizowanymi organami ONZ i z Międzynarodowym Czer-

wonym Krzyżem. Do krajów członkowskich apelowano by zapewniły specjalne 

wsparcie akcji udzielania pomocy uciekinierom z Węgier
76

. Minister spraw za-

granicznych Francji Pineau nie bez racji pisał do swego przedstawiciela w No-

wym Jorku, że trudno się pogodzić ze sposobem działania ONZ w sprawie Wę-

gier. Okazana słabość i powolność pozostają w trudnym do zaakceptowania 

kontraście z gorączkowym działaniem Zgromadzenia i gorliwością okazaną 

przez sekretarza generalnego w kwestii Bliskiego Wschodu
77

. Członek francu-

skiej delegacji Guiringaud w rozmowie z Cabotem Lodgem oskarżał rząd USA, 

że od 10. lat zachęcał za pośrednictwem Radia Wolna Europa narody z drugiej 

strony „żelaznej kurtyny” do oporu wobec sowieckiego ucisku. Gdy jednak Wę-
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grzy podczas szeregu dni z powodzeniem stawiali opór sowieckiej armii, Stany 

Zjednoczone zadowoliły się debatą w ONZ, jednocześnie udzielając Moskwie 

wsparcia w odciągnięciu uwagi od Węgier i kierując ją ku Bliskiemu Wschodo-

wi. Bez przyzwolenia USA Narody Zjednoczone nie mogłyby przez pięć dni 

pozostać w sprawie Węgier bezczynne. Gdy rewolta węgierskich patriotów zo-

stała niemal stłumiona (10 listopada) rezolucje przegłosowywane w zdyskredy-

towanej organizacji na nic się nie zdadzą. Opinia francuska i brytyjska, jego 

zdaniem, nie może zrozumieć dlaczego przykłada się dwie miary: jedną by po-

tępić Francję i Anglię broniących w Suezie wolnego świata, a drugą by wyba-

czyć Rosjanom mordowanie węgierskich patriotów. Wyraził przekonanie, że 

Amerykanie są w trakcie dzielenia świata: w zamian za wolne ręce w Europie, 

Rosjanie mieliby zrezygnować z interweniowania na Bliskim Wschodzie. Czy 

Stany Zjednoczone nie pojmują utraty swego prestiżu i całego kredytu zaufania 

wśród narodów Europy? Te opinie podzielał Pearson Dixon mówiąc Cabotowi 

Lodge’owi: „Waszą polityką w ciągu ostatnich dni kierowały emocje. Powinni-

ście zacząć myśleć (you should start to think)”
78

. 

Sowiecki atak uniemożliwił Wailesowi złożenie listów uwierzytelniają-

cych. Po wyeliminowaniu rządu Nagy’a Departament Stanu polecił mu ich nie 

składać i działać tak długo, jak długo to będzie możliwe, mając na uwadze bez-

pieczeństwo kardynała Mindszenthy’ego i morale poselstwa. Zerwanie stosun-

ków uznano za niepożądane, bowiem tylko poprzez obecność w Budapeszcie 

istniała jakaś możliwość wpływania na wydarzenia na Węgrzech, a wycofanie 

poselstwa interpretowane byłoby przez Węgrów jako porzucenie ich sprawy. 

Charles Bohlen pisał z Moskwy, że sprawa kontaktów z węgierskim rządem 

powinna pozostawać w zawieszeniu, jak również kwestia wycofania poselstwa. 

Wątpił w to, by można było coś uczynić dla Węgrów bez użycia sił zbrojnych, 

to zaś nie leżało w interesie Stanów Zjednoczonych. Uważał, że Rosjanie będą 

wspierać na Węgrzech narodowy komunizm, w polskim stylu, a narodowy ko-

munizm był, jego zdaniem, lepszą drogą ku odzyskaniu przez narody zniewolo-

ne pełnej niepodległości, niż powstanie
79

.  

Na posiedzeniu Narodowej Rady Bezpieczeństwa w dniu 19 listopada po-

twierdzano, że pierwszoplanowym celem w odniesieniu do satelitów w Europie 

Wschodniej było zachęcanie do tworzenia „narodowych” rządów komunistycz-

nych, jako pierwszego kroku ku pełnej niezależności. Rosjanom zaś powinno się 

uświadomić, że Stany Zjednoczone nie szukają ani na Węgrzech, ani w innych 

krajach satelickich sojuszników wojskowych
80

.   

Tego dnia na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego ONZ amerykański 

ambasador Cabot Lodge oskarżył Rosjan o wprowadzanie Zgromadzenia  
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w błąd. Wskazał, że ani delegat ZSRR, ani Węgier nie wspomnieli o proteście 

Imre Nagy’a i jego przedstawiciela w Narodach Zjednoczonych z 1 i 2 listopada 

przeciwko wkraczaniu na Węgry dalszych wojsk sowieckich; nie wspomnieli  

o wypowiedzeniu przez Nagy’a Układu Warszawskiego i deklaracji neutralno-

ści; 3 listopada Związek Sowiecki oświadczył, że negocjacje w sprawie wycofa-

nia wojsk są w toku i uzyskał odroczenie posiedzenia Rady na dwa dni. Tym-

czasem władze sowieckie aresztowały węgierskich negocjatorów, a wojska so-

wieckie postawione zostały w stan gotowości. Od ponad tygodnia, mówił Lodge, 

trwają w Budapeszcie aresztowania i pociągi pełne nieszczęsnych ofiar wysyła-

ne są ku Związkowi Radzieckiemu
81

. W związku tym Zgromadzenie Ogólne 

przyjęło 21 listopada kolejną rezolucję, w której domagano się dopuszczenia na 

Węgry obserwatorów wyznaczonych przez sekretarza generalnego dla ich 

sprawdzenia. Te zabiegi spotkały się ze zdecydowanym sprzeciwem zarówno 

rządu sowieckiego, jak i rządu Kadara.  

Zniecierpliwiony delegat Wielkiej Brytanii przypomniał Zgromadzeniu 

Ogólnemu co się wydarzyło na Węgrzech: Rosjanie powołali tak zwany rząd 

Kadara ignorowany i pogardzany przez całą ludność Węgier, bezsilny w Buda-

peszcie i bez krzty autorytetu na prowincji. Natomiast w ONZ, mówił, przyjmu-

jemy rezolucję, za rezolucją, a żadna z nich nie jest wykonywana. Oferta sekre-

tarza generalnego złożenia wizyty w Budapeszcie została również odrzucona
82

. 

21 listopada Janos Kadar w liście adresowanym do jugosłowiańskiego 

rządu zagwarantował na piśmie, że Nagy i jego przyjaciele, bez stawiania ja-

kichkolwiek warunków będą mogli zamieszkać bezpiecznie na Węgrzech. Naza-

jutrz wieczorem Nagy i 30 towarzyszących mu azylantów opuściło ambasadę 

jugosłowiańską kierując się do podstawionego autobusu. Gdy autobus ruszył 

wskoczyli do niego funkcjonariusze sowieckiego KGB. Towarzyszący ludziom 

Nagy’a dwaj jugosłowiańscy dyplomaci zostali przez Rosjan z autobusu usunię-

ci, po czym autobus skierował się ku budynkowi Akademii Wojskowej, a na-

stępnie do Kwatery Głównej wojsk sowieckich
83

. Tu Műnnich usiłował bezsku-

tecznie nakłonić Nagya do rezygnacji z funkcji premiera i uznania rządu Kadara. 

Po 4 dniach przetrzymywania w Budapeszcie wszystkich więźniów przetrans-

portowano drogą lotniczą do Rumunii, gdzie ulokowano ich w zamku Snagov
84

. 

                                                 
81 NA, sygn. FO477/10, k. 106–107, Raport Piersona Dixona, 19 XI 1956 r. Według V. Sebestye-

na w ciągu pierwszych kilku dni po inwazji wywieziono z Węgier 846 ludzi. Deportacje skończyły 

się 15 listopada i kilka dni później wszyscy wrócili; V. Sebestyen, dz. cyt., s. 189. 
82 NA, sygn. FO477/10, k. 109–113, Raporty Piersona Dixona z 21 XI, 30 XI, 3 XII i 4 XII 1956 

r.; tamże, k. 117–119, Oświadczenie Piersona Dixona z 11 XII 1956 r. 
83 Informacja o proteście rządu jugosłowiańskiego, patrz: NA, sygn. FO477/10, k. 173, Raport 

posła Franka Roberta dla Selwyn Lloyda, 23 XI 1956 r. Kolejne raporty dotyczące negocjacji 

węgiersko-jugosłowiańskich i porwania Nagy’a, patrz: tamże, k. 174–179. 
84 Rumuński minister spraw zagranicznych informował ONZ o udzieleniu Nagy’owi i jego przyja-

ciołom azylu w Rumunii. Do Rumunii przybyli 23 listopada; NA, sygn. FO371/122402, k. 82. 

Sowiecka prasa 24 listopada powołując się na Radio Budapeszt doniosła, że Nagy i towarzyszące 

mu osoby z własnej woli i w porozumieniu z rządem w Bukareszcie udali się do Rumunii; DDF, 
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W marcu 1957 r. w Moskwie uznano, że Nagy’a należy pociągnąć do odpowie-

dzialności z całą surowością. W kwietniu przewieziono go do Budapesztu. Jed-

nak dopiero w maju 1958 r. Kadar uzyskał zgodę Chruszczowa na proces. Trwał 

on od 9 do 15 czerwca. Nie udało się nadać mu charakteru pokazowego. Nagy 

utrzymywał, że nadal jest premierem i odrzucił zarzut spiskowania przeciwko 

państwu. Proces był więc tajny, a wyrok śmierci z góry przesądzony. Nagy zo-

stał powieszony 16 czerwca 1958 r. a wraz z nim Pàl Maleter i Miklós Gimes
85

. 

Po stłumieniu węgierskiego powstania nadszedł dla analityków zachod-

nich czas refleksji nad tendencjami sowieckiej polityki i możliwościami Zacho-

du. W przyjętej 16 listopada 1956 r. rezolucji Ruchu na Rzecz Paktu Atlantyc-

kiego wyrażano przekonanie, że Pakt nie przetrwałby kolejnego kryzysu, dzielą-

cego na oczach świata Francję i Wielką Brytanię od Stanów Zjednoczonych
86

. 

Na posiedzeniu Komitetu Wojskowego Paktu uznano za niedopuszczalne, mając 

na uwadze procesy rozwijające się za „żelazną kurtyną”, by NATO w przyszło-

ści znowu zostało nimi zaskoczone.  Rada NATO powinna wziąć pod uwagę,  

że interesy Paktu nie mogą się ograniczać do obszarów wymienionych w trakta-

cie waszyngtońskim, bowiem wydarzenia poza tym obszarem mają również 

wpływ na bezpieczeństwo jego członków. Przy tym Pakt koncentruje się dotąd 

na przygotowaniach do wojny powszechnej i nie jest w stanie sprostać konflik-

tom lokalnym, wykorzystywanym przez Rosjan dla stopniowego osłabiania 

wolnego świata
87

. 

W raporcie Międzynarodowego Sekretariatu Paktu z 3 grudnia 1956 r. 

stwierdzano, że dla radzieckich przywódców stosunki międzynarodowe sprowa-

dzają się do walki o dominację nad światem. Są oni głęboko przekonani, że ta 

ideologiczna wizja ma charakter „naukowy” i jest pewna jak prawo ciążenia. 

Dlatego Rosjanie będą dążyć do zniszczenia przeciwnika. Ponadto autorzy ra-

portu oceniali, iż celem sowieckiej polityki jest zachowanie bloku w całości, 

osłabienie zwartości świata niekomunistycznego, a zwłaszcza dezorganizacja 

Paktu Atlantyckiego
88

. 

Na posiedzeniu Rady NATO w dniu 11 grudnia John Foster Dulles z sa-

tysfakcją mówił o zauważalnych oznakach dezintegracji świata komunistyczne-

go
89

. W obradach dominowało jednak poczucie bezsilności. Zachodnioniemiecki 

minister spraw zagranicznych Heinrich von Brentano podkreślał, że w interesie 

Paktu nie leży zachęcanie do dramatycznych wydarzeń w Europie Wschodniej. 

Było oczywiste, że Zachód nie może podjąć interwencji bez względu na sytuację 

w krajach satelickich. Ograniczone interesy ekonomiczne na obszarze sowiec-

                                                                                                                         
1956, t. 3, s. 398, dokument nr 227. Informacja Pineau dla ambasadorów w Nowym Jorku, Wa-

szyngtonie, Londynie, Moskwie i Wiedniu, patrz: tamże, s. 404, dokument nr 230. 
85 V. Sebestyen, dz. cyt., s. 293, 294, 300–304. Zdaniem autora władze jugosłowiańskie były 

poinformowane o zamiarze porwania Nagy’a. 
86 NATO, sygn. RDC/503/56, k. 25. 
87 NATO, sygn. RDC/531/56, k. 22. 
88 NATO, sygn. C-M (56)133, k. 202. 
89 NATO, sygn. C-R (56)69, k. 52. 
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kiej strefy wpływów (w przeciwieństwie do Bliskiego Wschodu), skłaniały do 

milczącej akceptacji powstałych po drugiej wojnie stref wpływów
90

. 

W związku z zapowiedzianym na 2 stycznia 1957 r. posiedzeniem Zgro-

madzenia Ogólnego ONZ w Foreign Office stwierdzano, że poza przyjęciem 

ekipy i dostaw Czerwonego Krzyża, ani rząd węgierski, ani sowiecki nic nie 

uczyniły, by wykonać rezolucje przyjęte przez Zgromadzenie. Wizyta sekretarza 

generalnego odłożona została na czas nieokreślony, a powołany przez niego 

zespół śledczy zawiesił swoją działalność, bo nie został dopuszczony na Węgry. 

W sumie przyjęto 9 rezolucji wzywających do wycofania wojsk radzieckich  

z Węgier, przeprowadzenia wolnych wyborów, zaprzestania deportacji węgier-

skich obywateli i przyjęcia obserwatorów ONZ. Trudno sobie wyobrazić jaką-

kolwiek kolejną rezolucję, która nie zawierałaby powtórzeń. Możliwość podję-

cia działań, by wymusić ich wykonanie jest bardzo ograniczona. Użycie siły nie 

wchodzi w rachubę, a sankcje gospodarcze uderzą w ludność Węgier
91

.  

Wprawdzie sprawa węgierska przez kolejnych 6 lat pozostawała w po-

rządku obrad Zgromadzenia Ogólnego ONZ, ale było oczywiste, że poza efek-

tem propagandowym innych skutków przynieść to nie może.  

 

 

                                                 
90 G.D. Kecskés, dz. cyt., s. 37–42. 
91 NA, sygn. FO 371/128666, k. 67; tamże, k. 68–72, E.F. Given, United Nations Action in Hunga-

ry, 1 I 1957 r. 
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Zamiary Hitlera wobec Polski: styczeń – marzec 1939 r. 
 

 
jakże bardzo bogatej historiografii stosunków międzynarodowych 

występuje pogląd, iż dopiero przyjęcie gwarancji brytyjskich (31 

marca 1939 r.) sprawiło, że Niemcy zdecydowały się na zbrojną roz-

prawę z Polską. W części publicystyki oraz w ogóle w potocznej świadomości 

historycznej nie brakuje ocen wskazujących, iż rzekomo Hitler nie miał wcześniej 

planu militarnych działań przeciw wschodniemu sąsiadowi, z którym w 1934 r. 

zawarł na dziesięć lat porozumienie o niestosowaniu przemocy, będące ratyfiko-

waną deklaracją
1
. 

Oksfordzki historyk Alan J.P. Taylor, w głośnej swej książce „The Origins 

of the Second World War” – wydanej w 1961 r. dowodził, że w stosunkach z Pol-

ską Hitler chciał sojuszu a nie jej zniszczenia
2
. Rzekomo nie miał ani planu, ani 

intencji wywołania wielkiej wojny – „przeciw mocarstwom”
3
. Taylor podzielał  

w pełni tezę brytyjskiego ambasadora w Berlinie Nevile’a Hendersona, wyrażoną 

w raporcie dla Lorda Halifax z 18 lutego 1939 r., iż przywódca Niemiec nie roz-

waża „przedsiębrać żadnych przygód”
4
. Brytyjskiemu historykowi – z przekonań 

lewicowemu liberałowi – Hitler jawił się jako „polityczny oportunista”. II wojna 

światowa wcale nie była nieunikniona – w odróżnieniu od pierwszej, która  

– w jego optyce – miała taką właśnie cechę. Dowodził, że to Beck podstępnie 

wciągnął Wielką Brytanię do wojny
5
. Tezy te inspirowały wielu historyków  

o orientacji rewizjonistycznej, aby dzieje dyplomacji 1939 r. pisać na nowo.  

Jeszcze bardziej gołosłowne były rozważania Simona Newmana, powstałe w la-

tach 70. XX w., a zawarte w jego monografii brytyjskiej gwarancji dla Polski. 

Pisał w niej
6
: 

 

Rząd niemiecki, jak wiemy, w tym czasie i w tych okolicznościach nie zamierzał 

forsować swych żądań wobec Polski i nie ma dowodów na to, że Beck gotów był 

kupić dla Polski pewien okres wytchnienia za cenę neutralności. 
 

                                                 
1 Regulacji traktatowej strona niemiecka wyraźnie nie chciała. 
2 A.J.P. Taylor, The Origins of the Second World War, Oxford 1961, s. 210. 
3 Tamże, s. 216–217. 
4 Cyt. za A.J.P. Taylor, dz. cyt., s. 200. 
5 Polemikę z tymi twierdzeniami prowadził Piotr S. Wandycz, Poland between East and West [w:] 

The Origins of the Second World War Reconsidered, ed. G. Martel, New York 2002; P.S. Wan-

dycz, Z dziejów dyplomacji, Londyn 1988, s. 101–118. 
6 S. Newman, Gwarancje brytyjskie dla Polski. Marzec 1939, Warszawa 1981, s. 241. Oryginał 

angielski wyszedł wcześniej: March 1939: The British Guarantee to Poland. A Study in the Conti-

nuity of British Foreign Policy, Oxford 1976. 

W 
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Jakie więc były zamiary przywódców III Rzeszy wobec Polski między po-

czątkiem stycznia a końcem marca 1939 r. – między wyjazdem ministra Becka  

z Berchtesgaden 5 stycznia a datą deklaracji gwarancyjnej rządu brytyjskiego? Oto 

pytanie, które będzie przedmiotem niniejszego artykułu.  

Po konferencji w Monachium (29–30 września 1938 r.), jak wiadomo, Eu-

ropa znalazła się w położeniu pełnym największego napięcia i niepokoju. Stwo-

rzono mechanizm rządzenia sprawami kontynentu na drodze porozumienia czte-

rech mocarstw, co nazwano „systemem monachijskim”. Ale prawie dla wszyst-

kich było jasne, że Niemcy nie zadowolą się tymi zdobyczami terytorialnymi, 

które tak łatwo osiągnęły, że ich celem jest kontynentalna dominacja – połączona, 

być może, z jakimś rodzajem modus vivendi z Wielką Brytanią jako „mocarstwem 

morskim”
7
. Jednak w Londynie nie myślano pogodzić się z tymi planami Adolfa 

Hitlera. I to okazało się decydujące, bo Francja nie pełniła już samodzielnej roli 

politycznej w stosunkach międzynarodowych – podążała w swej polityce za Zjed-

noczonym Królestwem.  

W grudniu 1938 r. oraz w styczniu i lutym następnego roku, w atmosferze 

dotkliwej niepewności stawiano sobie pytanie, co teraz zrobi III Rzesza. W jakim 

kierunku skieruje się ekspansja Niemiec – na wschód Europy, czy przeciw Zacho-

dowi? Co teraz uczyni Hitler?  

Wśród potencjalnych ofiar, w polu widzenia tkwiła przede wszystkim Pol-

ska. Jak powszechnie wiadomo, 24 października 1938 r. minister Joachim von 

Ribbentrop, z polecenia Hitlera, przedłożył ambasadorowi polskiemu w Berlinie 

Józefowi Lipskiemu żądania terytorialne i polityczne, których spełnienie uznał za 

warunki przyszłego „całościowego rozwiązania” spornych problemów w stosun-

kach wzajemnych. Rząd RP miał wyrazić zgodę na cesję Wolnego Miasta Gdań-

ska do Rzeszy. Przez Pomorze Gdańskie miało powstać eksterytorialne połączenie 

z Prusami Wschodnimi – w postaci niemieckiej autostrady i linii kolejowej. Pol-

ska miała przystąpić do Paktu Antykominternowskiego. Strona niemiecka składała 

za to ofertę kompensacji. Idea przedłużenia deklaracji o niestosowaniu przemocy  

z 26 stycznia 1934 r. na 25 lat i zastąpienia jej traktatem gwarantującym obowią-

zującą granicę – była głównym punktem tej koncepcji. Polska otrzymać miała 

prawo wieczystego użytkowania portu gdańskiego. Przewidziany układ polsko 

-niemiecki zakładał klauzulę konsultacyjną w sprawach polityki zagranicznej. 

Mgliste aluzje niemieckie zawierały sugestię, iż w takich warunkach, o losach 

Ukrainy Zakarpackiego oraz Słowacji zadecydowałyby Niemcy w porozumieniu  

z Polską (przy udziale Węgier).  

Odpowiedź dyplomacji polskiej była jednoznacznie negatywna. Status pod-

porządkowanego alianta Niemiec odrzuciło kierownictwo polskie. Spełnienie 

postawionych żądań uznał Józef Beck za wykluczone. Wraz z postępującymi wy-

padkami powstawało w Warszawie coraz mocniejsze przeświadczenie, że przy-

                                                 
7 W historiografii przeważa pogląd, że wódz III Rzeszy nie planował, z własnej inicjatywy, wojny 

przeciw Zjednoczonemu Królestwu, gdyż walczył tylko o status dominacji kontynentalnej dla 

swego kraju. Przeciwny pogląd wypowiadał Gerhard L. Weinberg.  
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wódcom III Rzeszy chodzi nie o Gdańsk, ani nie o ułatwienia w komunikacji 

przez polskie Pomorze, lecz o zupełną dominację nad Polską. 

Kontrpropozycje polskie nigdy nie zostały wyraźnie sformułowane, bo też 

do rokowań polsko-niemieckich nigdy już nie doszło, ale ich zarys pozostaje ła-

twy do odczytania z wypowiedzi i przemyśleń ówczesnego kierownictwa polskiej 

polityki zagranicznej. Beck widział możliwość przyznania Niemcom „specjalnej 

autostrady” do Prus Wschodnich, lecz bez klauzuli eksterytorialności. W sprawie 

Gdańska strona polska wysuwała koncepcję polsko-niemieckiego układu stabili-

zacyjnego potwierdzającego dalszą egzystencję Wolnego Miasta – już bez gwa-

rancji Ligi Narodów (dalej: LN), której bankructwo stało się rzeczywistością.  

Utrzymać wszystkie propozycje i żądania Niemiec w tajemnicy, to – jak 

powszechnie wiadomo – podstawowa zasada ówczesnej taktyki polskiego ministra 

spraw zagranicznych. Wymownym jej przykładem jest chociażby to, iż jeszcze  

4 lutego 1939 r. zastępca podsekretarza stanu w MSZ Mirosław Arciszewski mó-

wił ambasadorowi brytyjskiemu w Warszawie Sir Howardowi Kennardowi, że nie 

było żadnych nacisków niemieckich w sprawie autostrady przez Pomorze, a tym 

bardziej eksterytorialnej
8
. Dyplomacja brytyjska miała jednak orientację o charak-

terze żądań niemieckich – i to na bieżąco. Co wszakże zrozumiałe – z nieufnością 

analizowano napływające do Foreign Office informacje. Fala pogłosek prowadziła 

do bardzo sprzecznych wniosków. Możliwość poddania się Polski niemieckiej 

presji ekspansywnej uważano w Londynie w styczniu 1939 r. za wariant numer 

jeden wśród scenariuszy rozwoju wypadków. Chociaż brytyjskie dokumenty dy-

plomatyczne nie wiele nowego nam mówią o zamysłach Hitlera w sprawie dal-

szych posunięć zaborczych, to jednak warto nad nimi się zatrzymać jako materia-

łem ze wszech miar interesującym i wciąż dający możliwość nowej analizy. 

Już w poł. grudnia 1938 r. dyplomacja brytyjska zdobyła dokładne informa-

cje o skali żądań rządu III Rzeszy wobec Polski. Dyskrecja polska nie wiele mogła 

pomóc. Gauleiter NSDAP w Gdańsku Albert Forster, zapewne za wiedzą von 

Ribbentropa, poinformował o tych sprawach wysokiego komisarza LN w Wolnym 

Mieście Gdańsku Carla-Jakoba Burckhardta w rozmowie 14 grudnia 1938 r.
9
. Ten 

ostatni powiadomił o tym brytyjskie MSZ.  

Jeszcze wcześniej – zanim rewelacyjne wiadomości o niemieckich propo-

zycjach wobec Polski dotarły do Londynu – w Foreign Office zastanawiano się, co 

pocznie Polska w obliczu presji swego zachodniego sąsiada. Rozpatrywano moż-

liwość niemieckich żądań cesji całego Pomorza Gdańskiego. 15 listopada 1938 r. 

ambasador w Warszawie Howard Kennard pisał do Lorda Halifax, iż odpowiedź 

polska musi być odmowna. Za „korytarz” Polska nie znajdzie kompensacji, zaś 

wymianę ludności trudno sobie wyobrazić. „Ziemie ukraińskie”, gdyby jako zdo-

byte w przyszłości na Sowietach, zostały jej zaoferowane, byłyby „zdobyczą 

Niemiec”. W komentarzu swym ambasador podniósł, że Polska jest przekonana, 

                                                 
8 Archiwum Akt Nowych, MSZ, sygn. 5206. 
9 G. L. Weinberg, The Foreign Policy of Hitler’s Germany, Vol. II: Starting World War II, 1937 

–1939, Chicago 1980, s. 527. 
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iż „mocarstwa zachodnie umyły ręce” – wycofując się z Europy Wschodniej
10

.  

12 grudnia 1938 r. na nowo dyskutowano niemieckie zamysły wobec Polski. Wil-

liam Strang (szef Departamentu Centralnego w Foreign Office) pisał, iż rząd pol-

ski chce porozumienia z Niemcami. W każdym razie, plany wschodnie III Rzeszy 

spotykała alternatywa, albo z Polską przeciw Sowietom, albo bez Polski przeciw 

ZSRR, ale po jej uprzednim zniszczeniu
11

. Tertium non datur. 

Jednak z dyskusji w brytyjskim Foreign Office ze stycznia 1939 r. jedno-

znacznie wiadomo, że kierownictwo dyplomacji Zjednoczonego Królestwa 

przyjmowało rozumowanie, iż w nadchodzącym czasie Niemcy zwrócą się naj-

pierw przeciw mocarstwo zachodnim – być może we współdziałaniu z Włocha-

mi
12

. Dyskutował tę sprawę Komitet Polityki Zagranicznej 23 stycznia, podejmu-

jąc uchwałę, że trzeba liczyć się z występującym w pierwszym rzędzie zagroże-

niem niepodległości Holandii i Belgii. Do państw zagrożonych zaliczano też 

Szwajcarię. Polska, w takim wypadku, miała być państwem biernym. Przesłanki 

tego stanu rzeczy nie były wyraźne, ale na początku stycznia gabinety dyploma-

tyczne Europy obiegała pogłoska, iż Hitler i Beck osiągnęli bliżej nieznane  

w szczegółach porozumienie, przewidujące, że w czasie niemieckiej akcji na Za-

chodzie, Polska będzie państwem biernym
13

.   

Francuski attaché wojskowy w Niemczech meldował do Paryża 17 stycznia 

1939 r., że Polacy i Niemcy zdają się iść na ugodę
14

. Ambasada brytyjska w Berli-

nie formułowała wielokrotnie tezę, iż możliwy jest atak III Rzeszy najpierw na 

Holandię
15

. Doradca polityczny Foreign Office Robert Vansittart, w memorandum 

z 1 lutego 1939 r. dla ministra spraw zagranicznych Lorda Halifax, nie pozostawił 

żadnych wątpliwości: „It is confirmed from four other quarters that the next ad-

venture will be directed towards the West”
16

. W jego przekonaniu, Polska, Węgry 

i Jugosławia zająć miały stanowisko „zbrojnej neutralności” (armed neutrality).  

Wszystkie te przypuszczenia miały jednak spekulacyjny charakter. Rze-

czywiste intencje przywódców niemieckich można ukazać tylko na podstawie 

dokumentów ilustrujących jakie możliwości oni rozpatrywali. 

Trochę światła na zamiary wodza III Rzeszy wobec Polski z przełomu 

1938/1939 r. rzucają czeskie dokumenty dyplomatyczne. Jednym z nich pozostaje 

raport posła pomonachijskiej Czecho-Słowacji (II Republiki) w Berlinie dr. Vojte-

cha Mastnego dla ministra spraw zagranicznych w Pradze Františka Chválkov-

                                                 
10 National Archives Londyn (dalej: NA), Foreign Office, 371, 21697, C. 1470/267/18. 
11 Tamże. 
12 G.L. Weinberg,dz. cyt., s. 514, 525–526. 
13 Na życzenie Hitlera, jak wiadomo, Beck – powracając z wypoczynku w południowej Francji, 

zatrzymał się w Berchtesgaden i był przyjęty przez niemieckiego przywódcę 4 stycznia 1939 r. 
14 NA, Foreign Office, 371, 22964, C.1401/15/18. 
15 Raport brytyjskiego chargé d’affaires w Berlinie G. Ogilvie-Forbesa do Wiliama Stragan (szefa 

Departamentu Centralnego) w Foreign Office z 1 lutego 1939 r.; NA, Foreign Office, 371, 22964, 

C.1402/15/18.  
16 NA, Foreign Office, 371, 22964, C.1465/15/18, Memorandum zostało przygotowane dla Lorda 

Halifax. 
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sky’ego z końca stycznia 1939 r.
17

. Dokument ów odnalazł i ogłosił drukiem cze-

ski badacz Vaclav Král w 1968 r., publikując w Pradze, pod swoją redakcją, ob-

szerny tom dokumentów poświęconych kryzysowi sudeckiemu z 1938 r. „Das 

Abkommen von München 1938. Tschechoslovakische diplomatische Dokumente 

1937–1939”. Historyk polski, Michał Pirko zwrócił uwagę na ów dokument  

i podjął nad nim rozważania w artykule „Agresja na Polskę czy wojna na Zacho-

dzie jako dylemat w polityce III Rzeszy po Monachium”. Szkic był publikowany 

w pracy zbiorowej „Polska – Niemcy – Europa. Studia z dziejów myśli politycznej 

i stosunków międzynarodowych”, ofiarowanej profesorowi Januszowi Pajew-

skiemu w 70. rocznicę urodzin (1977 r.)
18

. Raport Mastnego zawiera szczegółową 

relację z odprawy jaką miał w Berlinie minister spraw zagranicznych Rzeszy von 

Ribbentrop dla generalicji Wehrmachtu 22 stycznia 1939 r., czyli nad trzy dni 

przed zaplanowaną już jego podróżą do Warszawy, w piątą rocznicę podpisania 

polsko-niemieckiej deklaracji o niestosowaniu przemocy. Narada ta odbywała się 

ze świadomością, zapewne tak ministra Rzeszy jak i wyższych oficerów niemiec-

kich sił zbrojnych, że w najbliższym czasie odbędą się decydujące rozmowy  

z Polską w sprawie warunków „całościowego rozwiązania” problemów spornych.    

Dr Mastny – jak wszystko na to wskazuje – miał niezłych informatorów  

w nazistowskiej dyplomacji, a być może też i w Naczelnym Dowództwie Wehr-

machtu. Głównym przesłaniem wspomnianego raportu jest opinia, iż w kierownic-

twie niemieckim nie ma jednego poglądu na temat przyszłych działań ekspansyw-

nych III Rzeszy. Jedno stanowisko zajmowały koła wojskowe, drugie, odmienne  

– Hitler i jego ścisłe otoczenie. Kierownictwo sił zbrojnych było zdania, że Niem-

cy powinny zwrócić się na wschód – podporządkować sobie Polskę i zaangażo-

wać się w akcję przeciw ZSRR (w której wspierałoby je zwasalizowane państwo 

polskie). Argumenty przeciw tej koncepcji wysunął von Ribbentrop twierdząc, że 

zwrócenie się na wschód zajęłoby około dwa lata czasu, a w tym okresie Włochy 

musiałyby zostać osamotnione. Francja i Wielka Brytania wykorzystałyby ten 

czas, aby się wzmocnić. Summa summarum, relacjonowane wywody prowadzą 

nas do wniosku, iż w końcu stycznia 1939 r., nie zapadła jeszcze w Berlinie defi-

nitywna decyzja o dalszych działaniach zaborczych. Oczywiście to, iż koła woj-

skowe wypowiadały sąd o konieczności skierowania się Niemiec na wschód, nie 

oznaczało, że ich głos miałby zostać wysłuchany przez „czynnik nadrzędny”, czyli 

Führera. Z opnią wojskowych nie liczył się on przecież ani w r. 1936, kiedy po-

dejmował operację remilitaryzacji Nadrenii, ani dwa lata później – podczas kon-

fliktu o Sudety. 

Jak wiadomo, w styczniu 1939 r. nastąpiły dwie dalsze fazy rozmów pol-

sko-niemieckich, które zdominował problem cesji Gdańska i eksterytorialnej auto-

strady przez Pomorze. Najpierw, na życzenie wodza Niemiec, Beck wizytował go 

w Berchtesgaden (o czym już wspomnieliśmy) – następnie von Ribbentrop odbył 

                                                 
17 W sumie wydawnictwo to zawierało 27 raportów do MSZ w Pradze (dla ministrów Kamila 

Krofty i F. Chvalkovsky’ego). 
18 Redaktorem tomu był Antoni Czubiński. Tekst ukazał się na s. 555–564. 
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podróż do Warszawy. Rozmowy nie przyniosły żadnych rezultatów. Strona polska 

powtarzała wciąż na nowo swoje non possumus, nie przyjmując żądań i uznając je 

za jednostronne i niemające rekompensaty. 

Ważnym źródłem do rekonstrukcji zapatrywań Hitlera – wcale nie od dzi-

siaj znanym – jest źródłowa publikacja wydana w 1974 r. Jest nią tom notatek  

– prowadzonych w postaci „Dziennika” mjr. Gerharda Engela „Heeresadjutant bei 

Hitler 1938–1943. Aufzeichnungen des Major Engel”. Ogłosił je drukiem po bli-

sko 30. latach od zakończenia II wojny światowej. Historykom polskim źródło to 

powinno było natychmiast być znane, ale jakoś tak się stało, że dopiero w 1988 r. 

– w książce „Antyslawizm Adolfa Hitlera” – do zapisków Engela odwołał się 

Jerzy W. Borejsza, podnosząc słusznie, iż notatki te są świadectwem zamiarów 

Hitlera, aby narzucić Polsce swą wolę wszelkimi środkami na więcej niż miesiąc 

przed brytyjską ofertą gwarancyjną złożoną w Warszawie w ostatniej dekadzie 

marca 1939 r.
19

. Notabene historykom dyplomacji – także tym najbardziej zasłu-

gującym na uznanie, jak chociażby amerykański badacz Gerhard L. Weinberg  

– często źródło to umykało z pola widzenia.  

Mjr Engel pełnił stanowisko adiutanta Hitlera z ramienia Wehrmachtu. Jako 

oficer prowadził swój dziennik bardzo regularnie i skrupulatnie. Zapiski te są  

o tyle wiarygodne, iż powstawały na bieżąco. Są na ogół suche i pozbawione re-

fleksji własnych autora, odnotowując rozgrywające się wypadki: pro memoria. 

Na stronie 45 notatek Engela znajdujemy kluczowe stwierdzenia Hitlera, 

datowane na 18 lutego 1939 r. Mówił on o trzech rzeczach. Po pierwsze, „o dal-

szych politycznych celach i rozwiązaniach jakie jeszcze pozostały”. Po drugie, że 

„Wehrmacht jest nieodzownym gwarantem powodzenia”. Po trzecie o „likwidacji 

traktatu wersalskiego w odniesieniu do Polski, w razie konieczności przy pomocy 

innych środków niż dyplomatyczne”
20

.  

Nie ma wątpliwości, że notatka ta ujawnia dobitnie zamysł wodza III Rze-

szy, aby użyć siły wobec Polski, jeżeli nie przyjmie jego żądań. Cóż bowiem mo-

że znaczyć sformułowanie, iż „Wehrmacht jest nieodzownym gwarantem powo-

dzenia” oraz że trzeba działać przy pomocy „innych środków niż dyplomatycz-

ne”? Jak przypomniał Stanisław Żerko w końcu lutego 1939 r. Hitler zaczął roz-

ważać pomysł demonstracji zbrojnej w postaci wysłania eskadry okrętów 

Krigsmarine do Gdańska
21

. Jednak sens cytowanej wypowiedzi zanotowanej 

przez Engela jest inny. Chodzi w niej na pewno nie o demonstrację, ale o użycie 

przemocy na szeroką skalę.  

Do rekonstrukcji planów Hitlera wobec Polski z początku 1939 r. mamy 

jeszcze inne źródło – niewątpliwie bardzo ważne, chociaż powstałe jednak już ex 

post, ale całkowicie zbieżne z zapiskami Engela. Jest nim wypowiedź dr. Petera 

Kleista z maja 1939 r. w Ambasadzie Rzeszy Niemieckiej w Warszawie. Kleist 

                                                 
19 Konsultacje brytyjsko-polskie rozpoczęły się 21 marca 1939 r.  
20 Heeresadjutant bei Hitler 1938–1943. Aufzeichnungen des Major Engel, hrsg. H. von Kotze, 

Stuttgart 1974, s. 45. 
21 S. Żerko, Niemiecka polityka zagraniczna 1933–1939, Poznań 2005, s. 342. 
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był urzędnikiem tzw. Dienststelle Ribbentrop, czyli specjalnego Biura NSDAP do 

spraw polityki międzynarodowej. Na początku maja – a więc w chwili, kiedy sto-

sunki polsko-niemieckie uległy już nieodwracalnemu załamaniu – przybył on do 

Warszawy, ale bynajmniej nie w celu rozmów z Polakami, tylko raczej dla poin-

formowania personelu Ambasady o poglądach ministra von Ribbentropa na sytua-

cję międzynarodową w następstwie ostatecznego zerwania w relacjach z Polską.  

2 maja 1939 r. wygłosił stosunkowo obszerny referat dla dyplomatów z tej pla-

cówki. Padło w nim jasne i niezmiernie ważne stwierdzenie, iż już „koło lutego” 

tego roku Hitler doszedł do przekonania, że opanowanie Polski drogą rokowań nie 

będzie możliwe. Wobec tego niezbędne staje się uczynić to siłą
22

. Wódz III Rze-

szy miał wówczas oświadczyć swemu najbliższemu otoczeniu, że „ostatnie propo-

zycje niemieckie zostaną odrzucone”. „Wskutek odrzucenia przez Polskę [oferty] 

uzyskaliśmy wolną rękę w stosunku do niej” – mówił w warszawskiej ambasadzie 

Rzeszy Kleist
23

. Usiłowania Hitlera i von Ribbentropa, aby podporządkować sobie 

państwo polskie na drodze dyplomatycznej, ostatecznie zawiodły. Nastąpiło teraz 

określenie nowych celów strategicznych: najpierw rozprawa z Polską, a potem 

zwrócenie się przeciw Zachodowi. Ustalony został plan dalszych zaborczych dzia-

łań III Rzeszy. 

Referat Kleista – w zadziwiający sposób – stał się nam znany. Jak wiadomo 

już od wielu lat, w ostatnich latach poprzedzających wybuch II wojny światowej 

Sowieci dysponowali wydajnym źródłem informacyjnym w Ambasadzie Rzeszy 

w Warszawie. Był nim Rudolf Scheliha, I sekretarz ambasady, współpracujący 

systematycznie z sowieckim wywiadem zagranicznym
24

. Natychmiast więc za-

meldował swym mocodawcom w Moskwie treść wykładu niemieckiego dyploma-

ty, którego słuchał. 9 maja 1939 r. dokument czytał marszałek Kliement Woroszy-

łow, ludowy komisarz obrony ZSRR w Moskwie. Wcześniej odpowiednią notatkę 

na podstawie doniesień Schelihy przygotował bowiem dla niego naczelnik Wy-

działu V NKWD (wywiadu) I. Proskurow. W 1991 r. czasopismo „Wojenno-

Istoriczeskij Żurnał” opublikowało w Moskwie ten dokument pod tytułem: „Czto 

skazał doktor Kleist w 1939 godu”
25

. Dziesięć lat później, notatkę Proskurowa 

przełożył na język polski historyk i publicysta, zamieszkały w Kanadzie – Zeno-

wiusz Ponarski. W 2001 r. ogłosił on ów ważki przyczynek w paryskich „Zeszy-

tach Historycznych”.  

Inna jeszcze refleksja jest w tym miejscu niezbędna. Otóż na podstawie 

meldunków „istotnego źródła” ulokowanego w Ambasadzie Rzeszy w Warszawie, 

Sowieci mieli dokładną wiedzę o rozwoju stosunków polsko-niemieckich w ostat-

                                                 
22 Z. Ponarski, Sowiecki agent o wystąpieniu Petera Kleista w maju 1939 r. w Warszawie, „Zeszy-

ty Historyczne” 2001, z. 135, s. 118. 
23 Tamże. 
24 O tym, iż doniesienia z tego źródła informacji mogły mieć istotne znaczenie dla ogólnej orienta-

cji sowieckiego kierownictwa wzmiankował już G.L. Weinberg ponad 30. lat temu; G.L. Wein-

berg, dz. cyt., s. 533. Biografię tego dyplomaty napisał niemiecki historyk Urlich Sahm; U, Sahm, 

Rudolf von Scheliha 1897–1942. Ein deutscher Diplomat gegen Hitler, München 1990. 
25 Czto skazał doktor Kleist w 1939 godu, „Wojenno-Istoriczeskij Żurnał”, 1991, nr 12, s. 21–23.  
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nim ich etapie – od 24 października 1938 r. do 31 sierpnia 1939 r. Otwartym musi 

pozostać pytanie, czy i na ile Stalin ufał w te doniesienia. Wydaje się wszakże 

niezwykle doniosłe, że kierownictwo polityki zagranicznej ZSRR było wówczas 

na bieżąco informowane o stanie stosunków polsko-niemieckich. Musiało to da-

wać Stalinowi większe możliwości, niż tylko racjonalno-intuicyjna analiza sytua-

cji międzynarodowej.  

25 marca 1939 r. – kiedy nie istniał jeszcze ani sojusz polsko-brytyjski, ani 

nie nastąpiło ujawnienie żadnych zobowiązań gwarancyjnych Zjednoczonego 

Królestwa – Hitler wyjawił już swój zamysł definitywnej rozprawy ze wschodnim 

sąsiadem. W znanej rozmowie z gen. Waltherem von Brauchitschem z tego dnia 

oznajmił, iż Polskę należy tak urządzić, że „politycznie przestanie odgrywać jaką-

kolwiek rolę przez wiele dziesięcioleci”
26

. Taka była jego reakcja na meldunek 

admirała Wilhelma Canarisa o polskich tajnych posunięciach mobilizacyjnych
27

. 

Zastępca von Ribbentropa Ernst von Weizsäcker zapisał zaś dwa dni później  

w swym dzienniku:  
 

Polakom należy odpłacić za ich arogancję oraz bezczelne odrzucenie naszych pro-

pozycji w jeden jedyny sposób – łamiąc ich narodowego ducha28.  
 

Zbieżne z przesłaniem tych źródeł są informacje, których dostarczają 

dzienniki Josepha Goebbelsa – niedawno dopiero wydane w pełni przez monachij-

ski Institut für Zeitgeschichte. Opracowująca to wydanie Angela Hermann po-

święciła temu źródłu nową książkę
29

.  

Wejście Polski w sojusz ze Zjednoczonym Królestwem stworzyło Hitlerowi 

doskonały pretekst do oznajmienia, że „pojednanie” z Polską jest już zamkniętą 

kartą historii. Wódz III Rzeszy powtarzał, że zawsze chciał utrzymać porozumie-

nie, które zawarł z marszałkiem Piłsudskim – mówił do rumuńskiego ministra 

spraw zagranicznych Grigore Gafencu, podejmując go w Berlinie w kwietniu 

1939 r. Oferta, jaką złożył Polakom, była „jedyną w historii”, taką która już nie 

zostanie powtórzona
30

. Ambasador Rzeszy w Warszawie, Hans-Adolf von Molt-

ke, otrzymawszy polecenie opuszczenia Warszawy, uczynił to, zawiadamiając 

Becka pismem z 12 kwietnia 1939 r.
31

. 28 kwietnia, jak wiadomo, nastąpiło wy-

                                                 
26 Cyt. za D. Irving, Wojna Hitlera, Warszawa 1996, s. 153. 
27 Polski Sztab Główny zdecydował się wówczas na powołanie pod broń 1/3 rezerwistów w dro-

dze tzw. mobilizacji kartkowej. 
28 D. Irving, dz. cyt., s. 153. Do poglądów Weizsäckera istotne są jego prywatne dokumenty opra-

cowane już blisko 40. lat temu: Die Weizsäcker-Papiere 1933–1950, hrsg. L.E. Hill, Frankfurt/M. 

– Berlin 1974. 
29 A. Hermann, Der Weg in den Krieg 1938/1939. Quellenkritische Studien zu den Tagebücher von 

Joseph Goebbels, Monachium 2011, s. 472–477. 
30 Protokół rozmów ministra Grigore Gafencu w Londynie, 23–23 kwietnia 1939 r.; NA, Foreign 

Office, 371, 23073, C. 6138/3356/18. Gafencu powtórzył te słowa politykom brytyjskim w Lon-

dynie, gdzie gościł w końcu kwietnia 1939 r. 
31 Pisał, że czyni to „pour de raisons de service”; Polistisches Archiv des Auswärtigen Amtes 

(Berlin), Botschaft Warschau, Karton 15. 
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powiedzenie polsko-niemieckiej deklaracji o niestosowaniu przemocy. Polska 

polityka détente z Niemcami odeszła nieodwracalnie w przeszłość. 

Trudno nie zwrócić uwagi na jeszcze inne wymowne źródło, chociaż  

z pewnością najbardziej jest ono znane, i przez to nie ma powodu go charaktery-

zować. Jest nim przemówienie wodza III Rzeszy – wygłoszone pro foro interno 

22 sierpnia 1939 r. w Obersalzbergu do wyższych oficerów Wehrmachtu, zrekon-

struowane później i włączone do akt procesu przeciw głównym zbrodniarzom 

wojennym przez Międzynarodowym Trybunałem Wojskowym w Norymberdze. 

Jego treść jest znana z dwóch niezależnych od siebie notatek uczestników  

tej odprawy. 

Hitler przemawiał w przededniu zawarcia paktu o nieagresji z ZSRR. Mó-

wił, iż myślał, że zwróci się „najpierw przeciw Zachodowi”, potem zaś pójdzie na 

wschód. Oznajmił, że konflikt z Polską musiał nastąpić „wcześniej czy później”, 

co było dla niego już od dawna jasne. „Mój pakt z Polską miał na celu jedynie 

zyskanie na czasie”. Uzasadnił konieczność ugody z Sowietami, dając do zrozu-

mienia, że i to porozumienie będzie w przyszłości zerwane, a „po śmierci Stalina  

– on jest poważnie chory – rozbijemy w puch Związek Sowiecki”
32

.  

Wojna przeciw państwu Sowietów miała przyjść jednak później. Na razie 

Hitler miał rozprawić się z Polską, która ze wzgardą odniosła do jego „wielko-

dusznej” oferty. Pragnął „małej wojny lokalnej, a nie drugiej wojny światowej” 

– jak to zwięźle ujął jeden z licznych jego biografów, Werner Maser
33

. 

Po konferencji monachijskiej Hitler już niewątpliwie powziął zamysł skie-

rowania się przeciw mocarstwo zachodnim
34

. Słabość i bierność Francji zachęcała 

do działania. Ufał, że osiągnie jakieś porozumienie z Wielką Brytanią, na mocy 

którego III Rzesza otrzyma zasadę „wolnej ręki” na kontynencie europejskim, 

pozostawiwszy swoje désintéressement odnośnie panowania morskiego. Polska 

jawiła się w tych warunkach Niemcom potrzebna jako rodzaj „osłony” od wscho-

du. Gdyby wojna wybuchła na Zachodzie, państwo polskie miało zabezpieczać 

Niemcy przed możliwością włączenia się ZSRR do działań militarnych. Trudno 

było przecież nie przypuszczać, że państwo Sowietów może uznać taką sytuację 

za nadzwyczajną dla siebie sposobność, by wkroczyć do konfliktu wśród „mo-

carstw kapitalistycznych”. Tak pomyślanej roli Polska nie spełniła. Czekała ją za 

to zemsta. Polska za to „musi drogo zapłacić” – zapisał Goebbels w swoich 

„Dziennikach” 1 kwietnia 1939 r.
35

. 

Raport Mastnego sugestywnie potwierdza wahania i dyskusje niemieckich 

kół politycznych i wojskowych w sprawie dalszych celów ekspansywnych  

– w styczniu 1939 r. Jakże więc mylił się cytowany powyżej ambasador Hender-

                                                 
32 T. Cyprian, J. Sawicki, Agresja na Polskę w świetle dokumentów, Warszawa 1945, t. 2, s. 133; 

także: M. Domarus [hrsg.], Hitlers Reden und Proklamationen 1932–1945, t. 1–2, München  

– Würzburg 1963–1965). 
33 W. Maser, Der Wortbruch. Hitler, Stalin und der Zweite Weltkrieg, München 1994, s. 86. 
34 M. Broszat, N. Frei (hrsg.), Das Dritte Reich im Überblick, München 1990, s. 142. 
35 J. Goebbels, Tagebücher 1924–1945, Bd. 3: 1935–1939, hrsg. R.G. Reuth, wyd. 4, München  

– Zürich 2008, s. 1317. 
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son – gorący zwolennik doktryny appeasementu – zapewniając Foreign Office  

o pokojowych zamiarach Niemiec. Notatka Engela i wykład Kleista są koronnym 

dowodem poświadczającym zamysł Hitlera w sprawie rozprawienia się z Polską 

przed 31 marca 1939 r., kiedy to miała miejsce deklaracja gwarancyjna premiera 

Chamberlaina. Obalają wszystkie teorie o wojnie „wymuszonej” czy też sprowo-

kowanej przez Wielką Brytanię. 

Jednoznaczna zapowiedź użycia siły pojawiła się już w lutym, albo też „ko-

ło lutego” 1939 r. Poświadczona została w dwóch niezależnych źródłach i musi 

dowodzić bardzo jasno, iż to nie gwarancje Zjednoczonego Królestwa spowodo-

wały decyzję wodza III Rzeszy o zbrojnej rozprawie z Polską, lecz decyzja ta była 

wkalkulowana w jego plany już wcześniej. Oczywiście tego wszystkiego, o czym 

mowa w przytoczonych dokumentach, nie wiedział i wiedzieć nie mógł Józef 

Beck. A jednak na początku stycznia podejmował swą decyzję o odrzuceniu żądań 

III Rzeszy z przeświadczeniem, że inna opcja nie wchodzi w rachubę. Kiedy de-

cydował się przyjąć oferowane gwarancje brytyjskie działał w realiach, kiedy decy-

zja o agresji przeciw Polsce już się ukształtowała i ostatecznie zapadła, chociaż nie 

była jeszcze ujęta w ramy planu operacyjnego, wydanego armii niemieckiej
36

. 

Mimo ograniczonej wiedzy o planach przywództwa III Rzeszy, polska in-

terpretacja dążeń Hitlera do hegemonii nad Europą Wschodnią była prawidłowa. 

Zarys tego przekonania ujawnił Beck ambasadorowi Lipskiemu już w instrukcji  

z 8 grudnia 1938 r. wskazując na „łatwość, z jaką III Rzesza realizuje swoje za-

miary”, co „wpływa na podniecenie umysłów, lekceważenie partnerów i rosnące 

apetyty”
37

. W marcu 1939 r. przed rządem polskim nie powstało pytanie, czy uda 

się uniknąć wojny, gdyż ta była już nieunikniona, ale czy jest możliwe wejść do 

wojny w koalicji sojuszników, aby nie walczyć w osamotnieniu. Oferta brytyjska 

możliwość taką stworzyła, chociaż – jak dzisiaj wiemy – nie oznaczało to natych-

miastowego przyjścia Zjednoczonego Królestwa z realną pomocą militarną, kiedy 

wojna wybuchnie.  

 

 

                                                 
36 To nastąpiło najpewniej 1 kwietnia, zaś 3 kwietnia rozkaz Hitlera ujęty został w ogólnym szkicu 

operacyjnym Oberkomando der Wehrmacht. 
37 Hoover Institution (Palo Alto, Kalifornia), Poland, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Box 

196.  
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Kwestia bezpieczeństwa w stosunkach Polski z NATO  
w 1990 r. 

 

 
brew pozorom upadek komunizmu w Europie Środkowo 

-Wschodniej rozpoczęty w 1989 r. nie był dla państw zachodnich 

sytuacją w stu procentach korzystną. Owszem, potencjał wschod-

niego wroga się kruszył, jednak nie było żadnej pewności co do przyszłości wy-

swobodzonych spod radzieckiego protektoratu państw. Nagle w Europie Środ-

kowo-Wschodniej wytworzyła się próżnia bezpieczeństwa, niebezpieczna dla 

Sojuszu z racji niestabilności tego obszaru i niebezpieczeństwa konfliktów naro-

dowościowych czy też kryzysów władzy wewnętrznej. Niebezpieczna była rów-

nież polityka zagraniczna, którą na początku lat 90. zdecydowały się prowadzić 

państwa środkowoeuropejskie, a która to stawiała kierunek euroatlantycki na 

pierwszym miejscu. Jeszcze w 1991 r., kiedy istniał ZSRR nie było mowy nawet 

o próbach ściślejszej współpracy Europy Środkowo-Wschodniej z NATO, a po 

upadku Związku Radzieckiego sytuacja od razu się nie poprawiła, gdyż radziec-

ki kierunek polityki zagranicznej przejęła Rosja i oficjalnie wyrażała swój 

sprzeciw wobec rozszerzenia Sojuszu. NATO z kolei nie miało zamiaru Rosji 

izolować, ani też odcinać od możliwości współtworzenia europejskiej polityki. 

Dlatego też polska droga do NATO była żmudna i długa, usiana licznymi prze-

szkodami, z których największą był ZSRR, a później Rosja. 

Rozważania dotyczące euroatlantyckiego kierunku w polskiej polityce za-

granicznej zawarte w niniejszym artykule dotyczyć będą głównie kwestii braku 

odpowiedzi Sojuszu Północnoatlantyckiego wobec prób zacieśnienia współpracy 

ze strony państw środkowoeuropejskich oraz wdrażania „zastępczego” wariantu 

bezpieczeństwa według koncepcji polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych 

(dalej: MSZ) kierowanego przez Krzysztofa Skubiszewskiego. Analiza języka 

dyplomatycznego oraz wydarzeń na arenie międzynarodowej, a także wewnątrz 

kraju pozwalają na wysunięcie tezy, że Polska od momentu przemian z 1989 r. 

w polityce bezpieczeństwa obrała kierunek euroatlantycki. Oczywiście, pojawia-

ły się również inne koncepcje, jednak zbliżenie, współpraca, a w końcowej fazie 

członkostwo w Sojuszu Północnoatlantyckim były postulatami dominującymi. 

Przyczyn tego stanu rzeczy było kilka. Po pierwsze, kierunek prozachodnim był 

naturalny wobec skutków przemian demokratycznych z 1989 r. Skoro Polska 

zdecydowała się na demokratyzację logicznym jej następstwem było szukanie 

sojuszy z innymi państwami demokratycznymi. Powiązanie i współpraca z za-

chodnimi demokracjami jednocześnie zwiększały bezpieczeństwo kraju zgodnie 

W 
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z teorią zakładającą, że demokracje ze sobą nie walczą. Po drugie, jedną z przy-

czyn początkowego wahania co do wyboru kierunku polskiej polityki zagranicz-

nej było poczucie zagrożenia ze strony niemieckiego sąsiada. Co prawda pojawi-

ły się już argumenty, na podstawie których można stwierdzić, że zagrożenie 

niemieckie było wyolbrzymiane, jednak jego wpływu na działania polskiej elity 

politycznej nie sposób pominąć. Drogą do eliminacji (mniej lub bardziej praw-

dopodobnych) skutków niemieckich roszczeń wobec rewizji granicy na Odrze  

i Nysie Łużyckiej było albo dalsze utrzymywanie sojuszu z ZSRR (jako gwaran-

tem tejże granicy) albo członkostwo w NATO. Według drugiego wariantu to 

Sojusz Północnoatlantycki potwierdzałby prawomocność polsko-niemieckiej 

granicy. Dodatkowo prawdopodobieństwo agresji ze strony zjednoczonych 

Niemiec spadłoby do zera z racji faktu, że demokratyczne państwa powiązane 

sojuszem nie toczą ze sobą wojen. Jednocześnie zawarte w niniejszym rozdziale 

rozważania prowadzić będą do udowodnienia tezy, że Sojusz Północnoatlantycki 

w latach 1989–1991 nie zamierzał odpowiadać na postulaty współpracy ze stro-

ny Polski z powodu czynników dwojakiej natury: zewnętrznej i wewnętrznej.  

W pierwszym przypadku, ścisłą współpracę uniemożliwiały sojusznicze zobo-

wiązania Polski wobec ZSRR oraz (co prawda mniejsza, ale nadal niebezpiecz-

na) mocarstwowa polityka tego państwa. W drugim przypadku Polska nie była 

gotowa gospodarczo i politycznie, aby zasilić szeregi NATO, a rozszerzenie 

mogło odbyć się jedynie na zasadach partnerstwa i równości. Polskę jednak  

w latach 1989–1991 od Zachodu dzieliło niemalże wszystko. Jedyna możliwa 

wówczas integracja mogła odbyć się na zasadach podległości, na co nie było 

zgody w szeregach Sojuszu ze względu na jego demokratyczny charakter. Na-

wet, jeśli NATO planowało rozszerzenie na wschód, mogło się to odbyć jedynie 

po odpowiednim przygotowaniu Europy Środkowo-Wschodniej. Akcesja państw 

środkowoeuropejskich do Sojuszu oznaczałaby jednocześnie całkowite zwycię-

stwo bloku państw zachodnich nad blokiem państw komunistycznych. Z pewno-

ścią więc nie można powiedzieć, że NATO nie brało pod uwagę rozszerzenia. 

Realne stało się ono jednak dopiero po 1991 r. 

Jesień ludów w Europie w 1989 r. miała znaczenie dla państw Sojuszu 

głównie ze względu na możliwe fiasko porozumień rozbrojeniowych. Wtedy 

korzystne dla Zachodu było istnienie Układu Warszawskiego, jako partnera  

w negocjacjach rozbrojeniowych. Sceptycyzm państw zachodnich wobec doko-

nujących się zmian widoczny był podczas sesji Rady Północnoatlantyckiej  

w maju 1989 r. z okazji 40-lecia istnienia Sojuszu. Wówczas przyjęto założenie, 

że zmiany w Europie Środkowo-Wschodniej mają niepewny charakter, co po-

woduje, że należy kontynuować dotychczasową strategię utrzymania zdolności 

wojskowych, ale także przygotować się na możliwość dialogu z państwami 

Układu Warszawskiego, dotyczącego nowych relacji Wschód – Zachód
1
. Dopie-

                                                 
1 Texts of Final Communiques Issued by Ministerial Sessions of the North Atlantic Council, The 

Defence Planning Committee, and the Nuclear Planning Group, vol. IV: 1989–1990, Brussels 
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ro rok później NATO podjęło się dokładnej oceny nowej sytuacji pod kątem 

bezpieczeństwa europejskiego. Stwierdzono, że zagrożenia militarne w Europie 

Środkowo-Wschodniej wyraźnie zmalały, zaś Sojusz winien przystosować swo-

ją strategię do nowych warunków. Wyrazem tego było, najpierw zaproszenie do 

współpracy politycznej państw Układu Warszawskiego wystosowane podczas 

sesji Rady Północnoatlantyckiej w Turnberry, a później tzw. Deklaracja londyń-

ska z lipca 1990 r. Wówczas Sojusz zaproponował państwom środkowoeuropej-

skim nawiązanie bezpośrednich stosunków oraz współpracę na gruncie politycz-

nym i wojskowym
2
. Należy przy tym pamiętać, że w tym okresie rozpad Układu 

Warszawskiego był już kwestią czasu. Reakcja NATO była koniecznością. Za-

stanawiano się również nad sensem istnienia Sojuszu wobec braku głównego 

przeciwnika, jakim do tej pory był Układ Warszawski. Po licznych dyskusjach, 

które m. in. zakładały oddanie pieczy nad bezpieczeństwem europejskim Unii 

Europejskiej i jej zbrojnemu ramieniu – Unii Zachodnioeuropejskiej, czy też 

przeorganizowanej KBWE, stwierdzono, że NATO pozostanie gwarantem bez-

pieczeństwa europejskiego. Powyższa decyzja opierała się na wciąż dużym 

prawdopodobieństwie powrotu ekspansywnej polityki ZSRR oraz sytuacji 

sprzed 1989 r. Jednocześnie, gdyby nowy układ stosunków międzynarodowych 

się utrzymał, należało zadbać o stabilność kontynentu. Tę rolę miał pełnić So-

jusz Północnoatlantycki. Było zatem jasne, że w 1989 r. Sojusz Północnoatlan-

tycki w ogóle nie liczył się z możliwością przyjęcia w swoje szeregi państw 

środkowoeuropejskich, wręcz przeciwnie – zakładał, że kraje te nadal pozostaną 

w strefie wpływów ZSRR jako członkowie Układu Warszawskiego i RWPG.  

W późniejszym czasie (1990 r.) sytuacja nie uległa diametralnej zmianie.  

W gruncie rzeczy Europa Zachodnia i Środkowo-Wschodnia obawiały się tego 

samego – Rosji
3
. Różnica tkwiła w tym, że Zachód miał środki, aby rosyjskie 

zagrożenie zniwelować. Jednocześnie z pomocą przyszły wydarzenia a 1989 r., 

które nie tyle stworzyły próżnię bezpieczeństwa, ile strefę buforową między 

Zachodem a Rosją. W latach 1989–1990 żadnemu państwu zachodnioeuropejskie-

mu nie zależało, by ten bufor likwidować lub, co gorsza, zapraszać w swoje szeregi. 

Polska polityka zagraniczna tuż po odzyskaniu suwerenności w 1989 r. 

była tylko jedną z wielu sfer życia publicznego, które należało przeorganizować. 

Przed rządem stało bardzo trudne zadanie przekształcenia państwa polskiego  

w europejski, demokratyczny i wolnorynkowy kraj, gotowy na szeroką współ-

pracę międzynarodową. Wewnętrzne przemiany ruszyły i nic nie było w stanie 

ich zatrzymać, jednak stan stosunków międzynarodowych wiązał Polsce ręce. 

Nadal istniał ZSRR oraz Układ Warszawski, którego Polska była ścisłym człon-

                                                                                                                         
b.r.w., s. 32–39, Declaration of the Heads of State and Government Patricipating in the Meeting of 

the North Atlantic Council in Brussels, 29–30 May 1989. 
2 Tamże, s. 41–44, London Declaration on a Transformed North Atlantic Alliance, Issued by 

Heads of State and Government Patricipating in the Meeting of the North Atlantic Council in 

London on 5–6 July 1990. 
3 T. Judt, Europe: The Grand Illusion, „The New York Review of Books” z 11 czerwca 1996 r., s. 8. 
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kiem. Jednocześnie przyjęcie kierunku euroatlantyckiego, jako dominującego  

w polskiej polityce zagranicznej, nie było stuprocentowo pewne. Wtedy integracja 

ze strukturami euroatlantyckimi stanowiła jeden z kilku rozważanych wariantów
4
. 

Polskie elity polityczne brały również pod uwagę kontynuację współpracy 

ze Związkiem Radzieckim, jednak na podstawie innych już regulacji prawnych. 

Opcja ta była rozpatrywana i przez środowiska solidarnościowe i przez środowi-

ska postkomunistyczne (chociaż z różnych przyczyn). W pierwszym przypadku 

przyczyna tkwiła w realistycznym, a czasami nawet pesymistycznym pojmowa-

niu rzeczywistości międzynarodowej. Polska opozycja, która na początku lat 90. 

uzyskała władzę nie miała za bardzo pomysłu na kierunek polityki zagranicznej. 

Wydawać by się mogło, że środowisko solidarnościowe pozbawione było wiary 

w siłę państwa polskiego w kwestii uwolnienia się od wschodniego sąsiada, 

natomiast postkomuniści przywiązani byli do ZSRR z racji ideologii i historii. 

Tkwiło w nich głębokie przekonanie, że bezpieczeństwo Polski uzależnione jest 

od istnienia Układu Warszawskiego, zaś ekonomiczna siła państwa polskiego 

jest bezpośrednio związana z istniejącymi już powiązaniami handlowymi  

z ZSRR
5
. Jednocześnie część polskiej elity politycznej widziała główne zagro-

żenie ze strony jednoczących się Niemiec. Ochronę polsko-niemieckiej granicy 

na Odrze i Nysie Łużyckiej miałby zapewnić dalszy sojusz polityczny lub woj-

skowy z ZSRR. Powyższa koncepcja nie miała racji bytu z dwóch zasadniczych 

powodów. Po pierwsze, minister spraw zagranicznych Krzysztof Skubiszewski 

od 1989 r. prowadził prozachodnią politykę zagraniczną, mimo niechęci i opie-

szałości państw zachodnioeuropejskich. Ministerstwo nie brało pod uwagę żad-

nej kontynuacji związku z ZSRR, uznając jednocześnie, że większym zagroże-

niem jest ekspansjonizm radziecki, nie zaś niemiecki. Po drugie, Moskwa nie 

odpowiedziała w żaden sposób na powyższe postulaty, nie z racji braku korzyści 

jakie by mogła osiągnąć wskutek ich realizacji, ale prawdopodobnie z powodu 

niewiary w możliwości państw środkowoeuropejskich. Władze ZSRR nie wi-

działy potrzeby zajmowanie się Europą Środkowo-Wschodnią, gdyż nadal 

uznawały ją za własną strefę wpływów, bezterminowo związaną z radziecką 

linią polityki wewnętrznej i zagranicznej (podobnie przedstawiało się stanowi-

sko ZSRR w sprawie aspiracji Polski do współpracy i członkostwa w NATO  

w latach 1990–1993, nie brano w ogóle takiego scenariusza pod uwagę, więc  

o nim nie dyskutowano)
6
. 

Niemałym zainteresowaniem cieszyła się także opcja neutralności, dzięki 

której Polska zapewniałby sobie stan względnego bezpieczeństwa. Jej głównym 

orędownikiem był minister obrony narodowej Piotr Kołodziejczyk, nazywając ją 

„zbrojną neutralnością w sercu Europy”
7
.
 
Zbrojna neutralność wyrosła na argu-

                                                 
4 J. Stefanowicz, Rzeczypospolitej pole bezpieczeństwa, Warszawa 1993, passim. 
5 R. Kuźniar, Polityka bezpieczeństwa w polskiej polityce zagranicznej [w:] Polska polityka bez-

pieczeństwa 1989–2000, red. R. Kuźniar, Warszawa 2001, s. 72–73. 
6 A. Ciupiński, Bezpieczeństwo polityczne i wojskowe, red. K. Malak, Warszawa 2004, s. 313–314. 
7 „Rzeczpospolita” 1991, nr 76. 
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mentach istnienia stanu braku zagrożenia oraz niechęci wobec i zachodniego 

kapitalizmu i wschodniego komunizmu. Neutralność Europy Środkowo 

-Wschodniej była znakomitym rozwiązaniem dla ZSRR i Zachodniej Europy. 

Hamowała ona członkowskie aspiracje państw środkowoeuropejskich wobec 

Sojuszu Północnoatlantyckiego, nie drażniąc jednocześnie Związku Radzieckie-

go/Rosji. W oparciu o zbrojną neutralność można było realizować koncepcję 

budowy bufora z Europy Środkowo-Wschodniej – strefy oddzielającej dawnych 

wrogów
8
. Oczywiście, koncepcja zbrojnej neutralności nie była możliwa do 

zrealizowania z powodu niskiego potencjału wojskowego i ekonomicznego, 

którymi dysponowało państwo polskie. Neutralność wymagała wypracowania  

i wdrożenia w życie strategii „na wszystkie fronty”, której koszty przewyższały 

polskie możliwości. Po drugie, geopolityczne położenie Polski między dwoma 

potęgami nie gwarantowało, a wręcz uniemożliwiało neutralność w razie ewen-

tualnego konfliktu
9
. I co najistotniejsze, zbrojna neutralność nie odpowiadała 

kształtowi pozimnowojennego świata. Konfrontacja dwóch bloków została za-

kończona, tworzenie więc bufora oddzielającego Wschód i Zachód nie było 

logiczne – utwierdzałoby jedynie stare, nieaktualne powiązania sprzed 1989 r. 

Atrakcyjną koncepcją w kwestii bezpieczeństwa była opcja stworzenia 

powiązań subregionalnych. Przyczyny tego stanu rzeczy tkwiły głównie w za-

chowawczej postawie państw zachodnich, jednocześnie Europa Zachodnia czy-

niła sugestie, aby ten sposób zapewnienia bezpieczeństwa państwom środkowo-

europejskim uczynić dominującym. Jednym z większych zwolenników powyż-

szej koncepcji był Zbigniew Brzeziński, który proponował w 1989 r. stworzenie 

federacji polsko-czechosłowackiej
10

. Budowa więzów subregionalnych powo-

dowane były przede wszystkim podobną sytuacją polityczną, ekonomiczną oraz 

pozytywnym postrzeganiem tego „pomysłu” przez Zachód i Moskwę. Tak, jak 

w przypadku koncepcji zbrojnej neutralności, współpraca regionalna tworzyłaby 

bufor między Zachodem i Wschodem, łącząc interesy państw natowskich, ZSRR 

i Europy Środkowo-Wschodniej. Pierwszym objawem subregionalizmu była 

Grupa Wyszehradzka, docelowo powiązania miały dotyczyć krajów postkomu-

nistycznych położonych w obszarze od Morza Bałtyckiego do Czarnego. Subre-

gionalizm miał także innych zwolenników – lansowali go m. in. Leszek Moczul-

ski wraz z koncepcją Międzymorza, Lech Wałęsa wraz z planem utworzenia 

NATO-bis, czy Jerzy Giedroyc – przywódca paryskiej Kultury
11

. Tworzenie 

współpracy regionalnej, podobnie jak wyżej przedstawione koncepcje bezpie-

czeństwa, było nieatrakcyjne głównie z powodu niewystarczającego potencjału 

krajów Europy Środkowo-Wschodniej w sensie gospodarczym i militarnym. 

                                                 
8 J. Onyszkiewicz, Ze szczytów NATO. Z ministrem obrony narodowej Januszem Onyszkiewiczem 

rozmawiają W. Bereś i K. Brunetko, Warszawa 1999, s. 79. 
9 Prowadzę nową politykę zagraniczną, wywiad z K. Skubiszewskim, „Trybuna” 1991, nr 83. 
10 Z. Brzeziński, Europa Środkowo-Wschodnia wobec przemian światowych, „Znak” 1989, nr 5 

(408), s. 16–23. 
11 R. Kuźniar, Polityka bezpieczeństwa w…, s. 76. 
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Państwa te były zróżnicowane pod względem zaawansowania reform demokra-

tycznych, jednocześnie w Polsce MSZ walczyło przede wszystkim o traktowanie 

Europy jako jednego kontynentu, charakteryzującego się niepodzielnym obsza-

rem bezpieczeństwa. Utworzenie subregionalnego systemu bezpieczeństwa, 

złożonego z krajów środkowoeuropejskich nie zmieniłoby właściwie w żaden 

sposób ich położenia. Dalej znajdowałyby się w szarej strefie, gdyż mimo połą-

czenia potencjałów nadal nie stanowiłoby znaczącej siły wobec sąsiednich mo-

carstw i ewentualnego konfliktu zbrojnego. 

Równie nieatrakcyjna dla zapewnienia Polsce bezpieczeństwa była kon-

cepcja oparcia go o fundamenty światowych systemów bezpieczeństwa zbioro-

wego – przede wszystkim Organizacji Narodów Zjednoczonych. ONZ nie po-

siadała jednak po okresie zimnowojennym instrumentów zapewnienia bezpie-

czeństwa, o które tak zabiegały państwa środkowoeuropejskie. Podobnie było  

w przypadku KBWE. Organizacje te nie były wyposażone w mechanizmy po-

mocy w razie napaści zbrojnej, ich członkowie stanowili odrębne kulturowo  

i politycznie organizmy, których interesy były rozbieżne. Zapewnienie bezpie-

czeństwa poszczególnym krajom nie wchodziło więc w rachubę. 

Wśród polskiej elity politycznej pojawiła się również koncepcja powiąza-

nia bezpieczeństwa z Unią Zachodnioeuropejską (dalej: UZE) przy okazji dążeń 

do członkostwa w UE. Wszystko wskazywało na to, że kontakty ze Wspólnota-

mi Europejskimi (dalej: WE) i UZE były na bardziej zaawansowanym poziomie 

niż z NATO. Jednak WE i UZE nie wykazywały żadnego zainteresowania sytu-

acją państw środkowoeuropejskich i całkowicie przekreślały możliwość takiej 

współpracy
12

. 

Biorąc pod uwagę mnogość powyższych koncepcji, stanowisko polskiego 

MSZ było nadzwyczaj konsekwentne. Kierunek euroatlantycki był od początku 

fundamentem polskiej polityki zagranicznej. Oczywiście, z racji realiów sytuacji 

międzynarodowej jego realizacja była utrudniona i odwleczona w czasie. 

Ostrożność w oficjalnym wypowiadaniu roszczeń w stosunku do Sojuszu Pół-

nocnoatlantyckiego widoczne było w przemówieniach polskich polityków  

z 1989 r. Dużą część swojego expose w kwestii polityki zagranicznej Tadeusz 

Mazowiecki poświęcił złej sytuacji finansowej Polski. W tym aspekcie wspo-

mniał o Związku Radzieckim i RWPG jako partnerach gospodarczych
13

. Wi-

doczne jest w tym fragmencie bardzo ostrożne przewartościowanie polskiej poli-

tyki gospodarczej. Z jednej strony Polska nadal opierała się na ZSRR i RWPG,  

z drugiej wykazywała zainteresowanie nawiązaniem stosunków ze WE. Premier 

miał świadomość, że polityka zagraniczna będzie musiała zmierzać na Zachód, 

chociażby dlatego, że było to naturalną konsekwencją wydarzeń z 1989 r. Nie po 

to państwo polskie wywalczyło suwerenność i możliwość indywidualnego 

                                                 
12 Tamże, s. 64. 
13 http://www.stosunki-miedzynarodowe.pl/teksty-zrodlowe/przemowienia/1119-expose-premiera-

tadeusza-mazowieckiego-fragment-dotyczacy-polityki-zagranicznej-12-wrzesnia-1989-r (odczyt: 

10 grudnia 2011 r.). 
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kształtowania swojej polityki wewnętrznej, żeby z powrotem zwrócić się ku 

blokowi wschodniemu. Cel został wyznaczony, nie było jednak wiadomo, w jaki 

sposób go zrealizować i jak zareagują na to zachodni i wschodni sąsiedzi. Dalej 

Mazowiecki mówił:  
 

Świat przypatruje się naszym wysiłkom z uwagą, często także z sympatią. Chciał-

bym, aby dla wszystkich zewnętrznych obserwatorów przemian dokonujących się 

w Polsce było jasne, że to, co się u nas dzieje, nie zagraża nikomu ani nie podwa-

ża stabilizacji międzynarodowej. Przeciwnie, stosunki międzynarodowe oparte na 

suwerenności i partnerstwie są bardziej stabilne niż porządek opierający się na 

dominacji i sile14.  
 

Nie ma wątpliwości, że fragment ten skierowany był do państw zachod-

nich, które obawiały się destabilizacji regionu Europy Środkowo-Wschodniej,  

w związku z tym lepszym rozwiązaniem dla nich było istnienie Układu War-

szawskiego oraz ZSRR. Tym bardziej, że rozpoczęły się wówczas rozmowy  

z Układem na temat rozbrojenia. To był fakt. Natomiast przeobrażenia państw 

środkowoeuropejskich były wielką niewiadomą, która mogła zakończyć się po-

wrotem do zimnowojennych stosunków i pokoju opartego na równowadze stra-

chu. Mazowiecki zdając sobie sprawę z dopiero co rozpoczętych zmian w sto-

sunkach międzynarodowych zobowiązał się do podtrzymania zawartych wcze-

śniej i istniejących nadal sojuszy
15

. Sojusze, o których mówił Mazowiecki to 

przede wszystkim Układ Warszawski oraz RWPG. Nie było w tamtym momen-

cie możliwe opuszczenie tych organizacji bez wywołania reakcji ze strony ra-

dzieckiego sojusznika. W gruncie rzeczy, wyswobodzona z bloku wschodniego 

Polska nadal bardzo silnie była w nim zakorzeniona i właściwie nie od jej dzia-

łań zależało, kiedy i czy w ogóle się z nich wyswobodzi. Jak pokaże czas, dopie-

ro upadek ZSRR otworzy Polsce drogę do struktur euroatlantyckich. Z silnej 

przynależności Polski do Wschodu zdawał sobie sprawę Mazowiecki. Wiedział 

też doskonale, że Polska jest pionierem zmian w Europie i na dalszy rozwój 

sytuacji należy najzwyczajniej w świecie poczekać. Stąd też swoista dychotomia 

w expose, obrazująca z jednej strony chęć powrotu do Zachodu, z drugiej ciągłą 

przynależność do Wschodu. Określając stosunki ze Związkiem Radzieckim Ma-

zowiecki podkreślał, że muszą się one odbywać na zasadach suwerenności  

i poszanowaniu nieingerencji w politykę wewnętrzną. Rozwiązanie mądre, po-

nieważ ograniczało możliwość kontrolowania Polski przez radzieckiego sąsiada, 

równocześnie nie naruszając sojuszy militarnych i gospodarczych. Istnienie ich 

premier uzasadniał poprzez potrzebę unormowania stosunków zewnętrznych, 

natomiast stanowczo negował dawny kształt powiązań polsko-radzieckich, opar-

tych na stosunku podległości. W expose Mazowieckiego toczyły walkę dwie siły 

– wschodnia i zachodnia. Premier był w swoich postulatach ostrożny, gdyż nie 

było innego wyjścia. Kierunek polskiej polityki zagranicznej nie był uzależniony 

wówczas od poczynań polskich polityków, ale od rozwoju sytuacji międzynaro-

                                                 
14 Tamże. 
15 Tamże. 
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dowej. Polska wywalczyła sobie niepodległość, jednak zdawać by się mogło, że 

nie bardzo wiedziała, co z nią zrobić. Wypowiedzi polskiej elity partyjnej wska-

zują na to, że zdawała sobie ona sprawę, że bliska współpraca z Sojuszem Pół-

nocnoatlantyckim, a tym bardziej członkostwo w nim jest niemożliwe. Jedno-

cześnie sytuacja międzynarodowa nie kształtowała się w 1990 r. dla Polski ko-

rzystnie na tyle, żeby zostawić kwestię bezpieczeństwa państwa „na później”. 

Głównym zagrożeniem był Związek Radziecki, ale to on przede wszystkim gwa-

rantował nienaruszalność polskich granic. Stąd ostrożność polskiego premiera  

w wygłoszonym w 1990 r. przemówieniu. Polska pragnęła powrotu do Europy 

na zachód od Wisły, jednak jej dążenia nie mogły być zrealizowane bez pomocy 

państw zachodnich. Jak się okaże, do 1993 r. były one nastawione do tej pomocy 

bardzo sceptycznie. 

W podobnym tonie co expose premiera Mazowieckiego, było wystąpienie 

w Sejmie ministra spraw zagranicznych Krzysztofa Skubiszewskiego
16

 w kwiet-

niu 1990 r. Jednak Skubiszewski w swoim przemówieniu posunął się nieco da-

lej. Minister poparł premiera jeśli chodziło o przeorganizowanie dotychczasowej 

współpracy polsko-radzieckiej, która winna opierać się na zasadach partner-

skich. Jednak jeśli chodzi o dotychczasowe zobowiązania sojusznicze, które 

oczywiście potwierdził, dodał listę konkretnych rozwiązań, przekształcających 

Układ Warszawski w organizację konsultacyjną z przejrzystym, zdemokratyzo-

wanym systemem zarządzania. Jest jeszcze jeden aspekt expose ministra, z któ-

rym nie sposób się zgodzić. Otóż Skubiszewski wspomniał o zmianie charakteru 

powiązań polski z ZSRR. Określał je mianem partnerskich i równoprawnych. 

Być może były one takie z polskiego punktu widzenia. Natomiast ZSRR nie 

zamierzał bez walki zrezygnować ze swoich stref wpływów w Europie Środko-

wo-Wschodniej. Trwał okres głębokich liberalnych przeobrażeń w Związku 

Radzieckim, dzięki działalności Gorbaczowa. Jednak późniejszy pucz Janajewa 

pokazał, że siły konserwatywne są nadal aktywne i stanowią duże zagrożenie.  

O partnerskich stosunkach polsko-rosyjskich możemy mówić dopiero w 1992 r., 

a ściślej po wizycie Wałęsy w Moskwie. Do tego czasu Rosjanie skutecznie 

utrudniali Polsce założony „powrót do Europy”, stawiając pod znakiem zapyta-

nia podpisanie umowy o wycofaniu wojsk radzieckich z terytorium RP czy też 

przeciągając negocjacje dotyczące traktatu międzypaństwowego. Jednocześnie 

Skubiszewski jako jedyny z polskich polityków posiadał wizję polityki zagra-

nicznej i bezpieczeństwa, którą konsekwentnie realizował. Doskonale zdawał 

sobie sprawę z braku zainteresowania NATO rejonem środkowoeuropejskim  

i dużym niebezpieczeństwem niepowodzenia procesu zacieśniania współpracy  

w razie zbyt pochopnych i gwałtownych działań. Polski minister spraw zagra-

nicznych od początku (tj. od 1989 r.) miał określony plan, na którego końcu 

znajdowało się członkostwo w NATO. Analizując zaś ograniczenia wewnętrzne 

                                                 
16 Expose Ministrów Spraw Zagranicznych 1990–2011, Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Biuro 

Archiwum i Zarządzania Informacją, Warszawa 2011, s. 7–16, K. Skubiszewski, Informacja  

o polityce zagranicznej rządu. Przedstawiona w Sejmie X Kadencji – 26 kwietnia 1990 r. 
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i zewnętrzne obrał najbardziej racjonalną drogę ku Sojuszowi, opartą na jednoli-

tym systemie bezpieczeństwa europejskiego. Zewnętrze bariery integracji  

w 1990 r. oscylowały wokół dwóch centrów. Pierwszym z nich była Związek 

Radziecki, drugim państwa zachodnie. W analizowanym okresie czasu nie było 

jeszcze mowy o postulacie polskiego członkostwa w NATO, nie było więc ob-

jaw radzieckiego sprzeciwu wobec takiej sytuacji. Jednak ZSRR i polityka Gor-

baczowa stanowiły poważne ograniczenie dla integracji Polski z organizacjami 

zachodnioeuropejskimi. Liberalizacja Związku Radzieckiego była optymalnym 

wyjściem dla obydwu dawnych biegunów zimnowojennej rywalizacji. Państwa 

zachodnie bały się głównie destabilizacji i możliwości rozprzestrzeniania ładun-

ków jądrowych na obszarach powstałych po ewentualnym upadku ZSRR. Jed-

nocześnie do lipca 1991 r. istniał Układ Warszawski, którego Polska nadal była 

członkiem, to samo tyczyło się RWPG. Co prawda, rozwiązanie Układu było 

głównie zasługą państw środkowoeuropejskich (wspólny wysiłek Grupy Wy-

szehradzkiej), jednak prawdopodobnie sytuacja ta nie miałaby miejsca, gdyby 

imperium radzieckie było w pełni sił. Niemniej jednak największy wpływ na 

nikłe szanse na euroatlantycką integrację Polski na początku lat 90. miała sama 

postawa państw zachodnich (z resztą logicznie uzasadniona). Były one pełne 

obaw i niechęci wobec destabilizacji regionu środkowoeuropejskiego. Zachód 

często wysuwał postulaty uczynienia z Europy Środkowo-Wschodniej rodzaju 

bufora, oddzielającego go od obszaru naturalnej radzieckiej ekspansji. W latach 

1989–1991 wysiłki państw środkowoeuropejskich były odwrotnie proporcjonal-

ne do gotowości Zachodu na ich zaakceptowanie. Europa Zachodnia próbowała 

oddzielić się od strefy niestabilnego, rozrzedzonego bezpieczeństwa uszczelnia-

jąc granice oraz przyspieszając tempo integracji. Z resztą zachowanie Zachodu 

było logicznym następstwem wieloletniej rywalizacji dwublokowej. Przecież do 

1989 r. Polska i inne kraje socjalistyczne stanowiły przeciwległy i wrogi Zacho-

dowi biegun. Nie można było oczekiwać, że z dnia na dzień sytuacja odwróci się 

diametralnie i państwom środkowoeuropejskim zostanie zaproponowana inte-

gracja z euroatlantyckimi strukturami bezpieczeństwa. Dojrzałe demokracje 

zachodnie próbowały rozwiązać problem przy pomocy istniejących rozwiązań
17

. 

Dlatego też postulowały rozszerzenie kompetencji KBWE również na Europę 

Środkowo-Wschodnią. Z jednej strony zabieg ten miał hamować „wybujałe” 

aspiracje państw środkowoeuropejskich, z drugiej chociaż w minimalny sposób 

wpływać na stabilizację, rozbrojenie oraz bezpieczeństwo tego obszaru. 

Ograniczenie wewnętrzne również stanowiły dużą przeszkodę w integra-

cji Polski z europejskimi strukturami bezpieczeństwa w 1989 i 1990 r. Po pierw-

sze, wszystkie państwa Europy Środkowo-Wschodniej od Bałtyku po Morze 

Adriatyckie były niestabilne, słabe ekonomicznie i militarnie. Kraje te swoją siłę 

polityczną i potencjał wojskowy czerpały głównie ze Związku Radzieckiego. 

„Pozbywając” się samozwańczego protektora zerwały więzi z podstawowym 

„źródłem utrzymania”. Nie mogły uzyskać pomocy ani od Wschodu, ani od 

                                                 
17 R. Kuźniar, Polityka bezpieczeństwa…, s. 63. 
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Zachodu, ani od siebie nawzajem, z powodu braku ścisłej współpracy. Początek 

transformacji państw środkowoeuropejskich przebiegał zatem pod znakiem kry-

zysu gospodarczego, społecznego i politycznego. Po drugie, w Polsce stacjono-

wały oddziały wojsk radzieckich, co w logiczny sposób stanowiło przeszkodę  

w integracji z organizacjami zachodnioeuropejskimi. Zachód nie mógł i nie 

chciał współpracować z krajem, na którego terenie stacjonowała armia mocar-

stwa, stanowiącego przeciwległy biegun zimnowojennej konfrontacji. Po trzecie, 

w Polsce do 1991 r. funkcjonował Sejm kontraktowy. Oznaczało to, że władza 

podzielona była między obóz solidarnościowy a obóz komunistyczny. Prezyden-

tem pozostawał Wojciech Jaruzelski, zaś Ministerstwo Spraw Wewnętrznych  

i Obrony Narodowej nie zmieniło „szefów” od czasu stanu wojennego. Po 

czwarte, polska elita partyjna oraz środowisko wojskowe nie było jednomyślne 

w kwestii integracji z zachodnioeuropejskimi strukturami bezpieczeństwa jako 

dominującym kierunkiem polityki zagranicznej. Z racji genezy i charakteru 

przeciwko integracji opowiadały się środowiska postkomunistyczne oraz więk-

szość kadry oficerskiej. Oficerowie wyższych szczebli szkoleni byli głównie pod 

okiem i według zasad sowieckich akademii wojskowych. Istniała wobec tego 

duża bariera psychologiczna i ideologiczna, ale także wiele barier typowo prag-

matycznych – nieznajomość języka, potrzeba uczenia się innej myśli i praktyki 

wojskowej oraz obawa o własne stanowiska. Wszystkie zewnętrzne oraz we-

wnętrzne czynniki wymienione i opisane wyżej wykluczały ścisłą integrację 

Polski z zachodnioeuropejskimi strukturami bezpieczeństwa. 

Polska polityka zagraniczna z 1989 i 1990 r. zakładała wobec tego dalsze 

członkostwo w Układzie Warszawskim i RWPG, jednak nie godziła się na funk-

cjonowanie, szczególnie tego pierwszego, w niezmienionej formie. Organizacją, 

która mogła wtedy spełnić rolę gwaranta bezpieczeństwa Polski była KBWE.  

O tym również wspomniał Skubiszewski w swoim expose
18

. KBWE stało się 

pod koniec 1989 r. i w pierwszej połowie 1990 r. organizacją, na której Polska 

chciała budować swój system bezpieczeństwa. Z jednej strony zgadzało się to  

z oczekiwaniami Zachodu i było dla krajów środkowoeuropejskich pewną opcją 

zastępczą, która skutecznie hamowała postulaty ścisłej współpracy. Z drugiej 

Polska i jej sąsiedzi, nie mieli innego wyboru niż zaakceptować nieskuteczną  

i niemającą sprawczych instrumentów zapobiegających konfliktom KBWE jako 

filar bezpieczeństwa całego kontynentu. O NATO nie było wówczas mowy. Nie 

było to jednak spowodowane brakiem myślenia o Sojuszu w kategoriach gwa-

ranta bezpieczeństwa państw środkowoeuropejskich. Motyw ten wyjaśnił Skubi-

szewski:  
 

Z chwilą przełomu dokonanego w roku 1989 nasza polityka zagraniczna zmierza-

ła do powiązania Polski z Zachodem, w tym do wejścia Polski do organizacji 

wówczas wyłącznie zachodnich: Rady Europy, Wspólnoty Europejskiej i Organi-

zacji Gospodarczej Współpracy i Rozwoju (OECD). Nie wymieniam tu Sojuszu 

Północnoatlantyckiego, ponieważ początkowo, tj. w latach 1989–1990 i przez 

                                                 
18 Tamże, s. 9. 
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znaczną część roku 1991, członkostwo w NATO nie należało do sfery polityki da-

jącej się realizować. Czym innym były starania o pewną ochronę ze strony Soju-

szu i o kontakt z nim – to czyniliśmy od początku… U progu naszej odzyskanej 

niepodległości, za rządów Tadeusza Mazowieckiego i Jana Krzysztofa Bieleckie-

go, akces do Sojuszu (w odróżnieniu od współpracy z nim) – jako postulat polity-

ki polskiej – musiał pozostawać w sferze możliwych (pożądanych) scenariuszy 

lub życzeń; nie należał jednak do praktycznej polityki19. 
 

Sojusz więc od początku był fundamentem polskiej polityki zagranicznej, 

jednak sytuacja zewnętrzna i wewnętrzna nie pozwalała na publiczne wypowia-

danie się na ten temat. Zachód nie chciał ryzykować negatywnej reakcji ZSRR 

na proces emancypacji byłych krajów socjalistycznych, nie chciał też narażać na 

pogorszenie swoich stosunków z Moskwą. Dodatkowo Skubiszewski obawiał 

się negatywnej reakcji państw Sojuszu na zgłaszane w tamtym okresie chęci 

członkostwa w NATO. Taka sytuacja miała miejsce w przypadku Czechosłowa-

cji i Węgier, kiedy w 1990 r. zainteresowanie pełną integracją z NATO zgłosili 

w swoich wypowiedziach prezydent V. Havel i premier Węgier G. Horn
20

. 

Tymczasem państwa zachodnie nie zakładały całkowitego demontażu 

bloku wschodniego i powstania zupełnie nowego systemu bezpieczeństwa euro-

pejskiego. Nie wskazywały na to ani wizyta prezydenta USA G. Bush’a w Pol-

sce i na Węgrzech pod koniec 1989 r., ani działania Zachodu na rzecz podpisa-

nia traktatu o Konwencjonalnych Siłach Zbrojnych w Europie (CFE). Sprawą 

najwyższej wagi był wówczas traktat rozbrojeniowy oraz zjednoczenie państw 

niemieckich, a w późniejszym czasie członkostwo Niemiec w NATO. Państwa 

środkowoeuropejskie nie stanowiły głównego obszaru zainteresowania Sojuszu, 

dlatego też postanowiono, że aspiracje byłych krajów socjalistycznych spełni 

KBWE. Jej rola faktycznie wzrosła po przyjęciu w listopadzie 1990 r. Paryskiej 

Karty Nowej Europy, w której podkreślono potrzebę budowy relacji opartych na 

zasadach demokracji, pokoju i poszanowania niepodległości państw. KBWE 

oczywiście mogłaby pełnić rolę fundamentu bezpieczeństwa Polski, jednak mu-

siałaby spełnić podstawowy warunek – umożliwić Polsce zerwanie współpracy  

z ZSRR, która określała go jako gwaranta bezpieczeństwa państwa polskiego. 

Musiałoby się to więc wiązać: po pierwsze, z wycofaniem stacjonujących  

w Polsce jednostek radzieckich; po drugie, zmianą charakteru Układu Warszaw-

skiego z militarnego na konsultacyjny. W kwestii Układu Warszawskiego nie 

było już powrotu do dawnych, obowiązujących w jego łonie zasad. Mówił o tym 

Skubiszewski w swoim kwietniowym expose, mówili także o tym inni polscy 

politycy (m. in. J. Onyszkiewicz
21

). Póki co Polska pozostawała nadal członkiem 

Układu mimo, iż oczekiwano głębokich przeobrażeń tej organizacji, o czym 

mówiła nowa doktryna obronna RP z lutego 1990 r.:  

                                                 
19 K. Skubiszewski, Stosunki między Polską i NATO w latach 1989–1993 – przyczynek do historii 

dyplomacji w III Rzeczypospolitej, http://www.skubi.net/nato.html (odczyt: 17 października 2012 r.). 
20 Tamże. 
21 Tamże, s. 114–115. 
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Ważnym elementem tego bezpieczeństwa są nadal dwu- i wielostronne sojusze 

Polski oraz jej przynależność do Układu Warszawskiego, aczkolwiek ich rola mo-

że się zmieniać w miarę budowy nowego, ogólnoeuropejskiego systemu bezpie-

czeństwa22.  
 

Od 1990 r. polscy dyplomaci postawili sobie za zadanie przekonanie Za-

chodu, że Układ Warszawski przestał spełniać swoją rolę i istnieje potrzeba jego 

gruntownej reformy, jeśli nawet nie likwidacji. W ten sposób Skubiszewski sta-

rał się złagodzić negatywne stanowisko państw natowskich, które zakładało, że 

w wyniku upadku Układu powstanie próżnia bezpieczeństwa
23

. Obawiano się na 

Zachodzie również, że państwa środkowoeuropejskie będą oczekiwały, że ów 

próżnię zapełni nowe, rozszerzone NATO. 

Do poł. 1990 r. właściwie wśród wypowiedzi polskich polityków ciężko 

byłoby doszukać się jakiś wzmianek o NATO. Wyjątek może stanowić cytowa-

ne już wyżej wystąpienie Skubiszewskiego podczas Zgromadzenia Północnoat-

lantyckiego, kiedy minister zaznaczył, że w systemie, gdzie dla Polski główną 

rolę będzie pełniła współpraca ze Wspólnotami Europejskimi i KBWE, jest 

również miejsce dla NATO
24

. W powyższym fragmencie znamienne są dwie 

kwestie. Po pierwsze, nie ma w nim mowy o przyszłym członkostwie Polski  

w NATO, ani nawet o nadziejach na nie. Po drugie, poruszona zostaje sprawa,  

o którą jak się okaże później walczył zaciekle Skubiszewski. Mianowicie wedle 

jego wizji należało przekonać Sojusz, że bezpieczeństwo krajów środkowoeuro-

pejskich nie jest i nie może być Zachodowi obojętne, że Sojusz jest niezbędny 

do tworzenia ogólnoeuropejskiego systemu bezpieczeństwa razem z KBWE. Na 

zwiększeniu poczucia bezpieczeństwa krajów, które dopiero rozpoczęły swoją 

„przygodę” z demokracją, miało skorzystać również NATO, angażując się  

w zwiększenie stabilizacji i bezpieczeństwa w tym regionie. Zaangażowanie 

państw sojuszniczych, według Skubiszewskiego powinno było przybrać formę 

poparcia w razie zewnętrznego zagrożenia. Minister sprzeciwiał się również 

obecnemu wśród zachodnich polityków poglądowi, że ceną za zjednoczenie 

Niemiec jest utrzymanie stabilizacji w Europie Środkowo-Wschodniej tylko  

i wyłącznie dzięki obecności ZSRR na tym obszarze
25

. Koncepcja ministra po-

siadała również inny ważny punkt – obszary bezpieczeństwa nie mogły być trak-

towane jako strefy wpływów. I tak, jak strefą wpływów państw zachodnich nie 

mogły być zjednoczone Niemcy, tak też strefą wpływu ZSRR nie mogła być 

suwerenna Polska. Skubiszewski chciał przez to zaznaczyć, że każde państwo 

                                                 
22 Uchwała Komitetu Obrony Kraju z dnia 21 lutego 1990 r. w sprawie doktryny obronnej Rze-

czypospolitej Polskiej (M.P. z dnia 16 marca 1990 r.); www.koziej.pl/files/Doktryna_obronna 

_RP_z_1990_r.doc (odczyt: 10 grudnia 2011 r.). 
23 K. Skubiszewski, Polska a bezpieczeństwo europejskie. Przemówienie wygłoszone podczas 

Zgromadzenia Północnoatlantyckiego, Londyn, 29 listopada 1990 r. [w:] K. Skubiszewski, Polity-

ka zagraniczna i odzyskanie niepodległości. Przemówienia, oświadczenia, wywiady 1989–1993, 

Warszawa 1997, s. 101. 
24 Tamże, s. 104–106. 
25 K. Skubiszewski, Stosunki… 
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ma możliwość indywidualnego decydowania o własnej polityce zagranicznej.  

W interesie narodowym Polski było, aby  
 

Sojusz oswoić z myślą, iż ma on także interesy i polityczne zobowiązania na 

wschód od Łaby (a niebawem na wschód od Odry i Nysy Łużyckiej) i że jego 

nowa rola w dziedzinie bezpieczeństwa europejskiego (o której sam Sojusz coraz 

więcej mówił) nieuchronnie będzie oznaczać odejście od dotychczasowego fak-

tycznego uznawania przez członków Sojuszu hegemonii ZSRR wobec Polski i in-

nych państw naszego regionu26.  
 

Państwo polskie, gdyby uzyskało chociażby niewielkie gwarancje wspar-

cia w razie zewnętrznej agresji od Sojuszu, mogłoby kontynuować bez obaw 

politykę uniezależniania się od Moskwy. Wszystko jednak wskazywało na to, że 

Zachód wybierze korzystniejszą dla niego ofertę – zliberalizowany reformami 

M. Gorbaczowa ZSRR. Skubiszewski wykazał się umiejętnością prowadzenia 

racjonalnej i pragmatycznej polityki. Wiedział o ograniczeniach zewnętrznych  

i wewnętrznych, wiedział, że najlepszym gwarantem bezpieczeństwa kraju jest 

przyjęcie opcji euroatlantyckiej, wiedział w końcu, że cel ten będzie można 

osiągnąć jedynie poprzez mozolną, długotrwałą oraz dyplomatycznie prowadzo-

ną politykę zagraniczną. Skubiszewski posiadał wizję i mimo wielu zniechęcają-

cych zabiegów ze strony Sojuszu Północnoatlantyckiego, konsekwentnie tę wizję 

realizował. W momencie, kiedy Zachód zasłonił się KBWE, polski minister spraw 

zagranicznych postulował oparcie europejskiego systemu bezpieczeństwa właśnie 

o tę organizację, kiedy zaś „rzucił” Europie Środkowo-Wschodniej Północnoatlan-

tycką Radę Współpracy Polska stanowiła jedno z najaktywniejszych jej ogniw. 

W 1990 r. polski minister spraw zagranicznych miał dwa cele, jeśli chodzi 

o Sojusz Północnoatlantycki. Pierwszym, o którym mowa wyżej, było przeko-

nanie państw NATO, że bezpieczeństwo krajów środkowoeuropejskich jest nie-

rozerwalnie złączone z bezpieczeństwem całego kontynentu. Drugim było na-

wiązanie bezpośrednich kontaktów z NATO, które prowadziłyby w konsekwen-

cji do stworzenia oficjalnej, zinstytucjonalizowanej współpracy Polska – Sojusz 

Północnoatlantycki. Oficjalne kontakty Polska – NATO zostały zainicjowane 

wizytą Krzysztofa Skubiszewskiego w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli 21 

marca 1990 r. Wówczas to polski minister spraw zagranicznych spotkał się  

z sekretarzem generalnym Sojuszu Manfredem Woernerem. Pobyt Skubiszew-

skiego w Brukseli był okazją to zaprezentowania polskich poglądów na temat 

bezpieczeństwa europejskiego. Jednak jego głównym celem było pokazanie, że 

NATO ma do odegrania pewną rolę w polskiej polityce zagranicznej i że Polska 

wiąże z Sojuszem plany. Według Skubiszewskiego obecność NATO na całym 

obszarze europejskim, również środkowym i wschodnim, gwarantowała stabili-

zację i bezpieczeństwo kontynentu. Właśnie to próbował przekazać podczas 

spotkania z Radą Północnoatlantycką
27

. Oczywiście nie było mowy o jakichkol-

wiek deklaracjach podczas pierwszej wizyty. Sekretarz generalny NATO wypo-

                                                 
26 Tamże. 
27 Tamże. 
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wiadał się dość ostrożnie, unikając obietnic i wyrażając jedynie zadowolenie  

z demokratycznych przemian w Europie Środkowo-Wschodniej. Skubiszewski 

zaś dalej skrupulatnie wypełniał swoją misję starając się przekonać Woernera, że 

stabilność i bezpieczeństwo państw środkowoeuropejskich jest warunkiem bez-

pieczeństwa całego kontynentu, w związku z tym konieczna jest obecność Soju-

szu w tym regionie Europy. Z kolei sekretarz nie wybiegał w dyskusjach dalej 

niż zakładała to nowa „Koncepcja strategiczna”. Stwierdził zmniejszanie się 

ryzyka konfliktów militarnych i pozytywnie ocenił proces rozbrojeniowy. 

Stwierdził również, że KBWE byłaby odpowiednią organizacją, zmniejszającą 

obawy ZSRR w związku ze zmianą kierunku polityki zagranicznej byłych kra-

jów socjalistycznych. Czy spotkanie Skubiszewskiego było znamienne jeśli cho-

dzi o kwestię bezpieczeństwa państwa polskiego w 1990 r.? I tak, i nie. Tak, 

ponieważ jeszcze rok wcześniej nikt nie myślał o NATO w kategoriach gwaran-

ta polskiego bezpieczeństwa. Prawdopodobnie Sojusz Północnoatlantycki  

w ogóle nie stanowił punktu w polskiej myśli politycznej. Polska nadal postrze-

gana była jako obszar ekspansji radzieckiej, NATO zaś jako militarne zaplecze 

Zachodu w dwubiegunowej konfrontacji. Spotkanie Woerner – Skubiszewski 

było zbliżeniem i zapowiedzią współpracy dawnych, długoletnich wrogów  

– państw, które zrzeszone były w dwóch antagonistycznych blokach. Nie, z racji 

faktu, że Sojusz Północnoatlantycki nadal w stosunkach z Europą Środkowo-

Wschodnią kierował się obawami i nieufnością. Co prawda, koncepcja strate-

giczna NATO zakładała nawiązanie dialogu z państwami środkowoeuropejski-

mi, ale była to raczej odpowiedź na zmieniającą się sytuację na kontynencie, niż 

własna inicjatywa zmierzająca do współpracy i zacieśniania kontaktów. Sojusz 

nie mógł nie zareagować na powstanie niestabilnej strefy, w której bezpieczeń-

stwo było „rozrzedzone”. Jednak reakcja to była ograniczona do istniejących już 

metod, organizacji i struktur. 

9 sierpnia 1990 r. doszło do nawiązania stałej zinstytucjonalizowanej 

współpracy Polski z Sojuszem Północnoatlantyckim poprzez utworzenie  

w strukturze Ambasady RP w Brukseli Biura Łącznikowego. Biuro miało za za-

danie utrzymywanie zapoczątkowanych przez Skubiszewskiego kontaktów robo-

czych z Kwaterą Główną NATO. Na tym nie koniec, miesiąc później (13 

–16 września) Polskę po raz pierwszy odwiedził sekretarz generalny Sojuszu 

Manfred Woerner. Podczas wizyty wygłosił on historyczne przemówienie  

w Sejmie, w którym zaznaczył, że Europa stoi przed szansą budowy trwałego 

pokoju i współpracy, którą umożliwiło zakończenie konfliktu zimnowojennego. 

Zobowiązał się także, że NATO będzie dzielić się „korzyściami płynącymi ze 

wspólnoty bezpieczeństwa i współpracy”
28

. Z kolei strona polska zapewniała  

o wspólnym systemie wartości oraz całkowitej zgodności co do politycznych 

aspektów Deklaracji londyńskiej. Polska dyplomacja była zorientowana na po-

twierdzenie swojego wcześniejszego stanowiska, zgodnie z którym NATO po-

                                                 
28 R. Kupiecki, Kierunek atlantycki w polskiej polityce zagranicznej po 1989 r. [w:] Polska polity-

ka…, s. 282. 
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winno być obecne również w regionie środkowoeuropejskim i otaczając go swoim 

patronatem stworzyć w rezultacie niepodzielną, wspólną przestrzeń bezpieczeń-

stwa. Tak samo jak wcześniej, nie było mowy o jakiejkolwiek, innej niż formalne 

kontakty, formie współpracy, nie wyłączając członkostwa. O tę kwestię został  

z resztą zapytany Woerner przez prasę. Na pytanie czy istnieje ewentualność wej-

ścia byłych państw socjalistycznych do NATO odpowiedział: „Nic nie wskazuje 

na to, by taki wariant był rozważany”
29

. Wobec powyższego nie było mowy  

o członkostwie Polski w Sojuszu. I nawet o takiej możliwości nie dyskutowano. 

Najistotniejszy był jednak fakt, że Polska zainicjowała oficjalne kontakty z Soju-

szem, czyli poczyniła pierwszy krok, wskazujący, że NATO ma do odegrania 

pewną rolę w polskiej polityce zagranicznej. Mowa oczywiście o pełnej integracji, 

jednak na takie deklaracje należało poczekać. Sytuacja zewnętrzna nie dawała 

żadnych szans na rozważanie jakiegokolwiek wariantu członkostwa. Polska póki 

co zadawalała się możliwością m. in. wymiany wizyt roboczych, co w praktyce 

zaowocowało wyjazdem wiceministra obrony narodowej Janusza Onyszkiewicza 

do Brukseli, czy też wizycie w Warszawie specjalnego doradcy sekretarza gene-

ralnego Chris’a Donnelly. Dodatkowo zapoczątkowane zostały robocze kontakty  

z polskim Biurem Łącznikowym, wymiana i upowszechnienie informacji, wymia-

na stypendystów, współpraca z państwami członkami NATO oraz kontakty ze 

Zgromadzeniem Północnoatlantyckim. Ważną kwestią było także uzyskanie przez 

polskich parlamentarzystów statusu delegacji stowarzyszonej w Zgromadzeniu 

Północnoatlantyckim. Ich rola w forsowaniu polskich propozycji na forum Zgro-

madzenia była znacząca, zaś zasługi w wspieraniu polskiej dyplomacji w kwe-

stiach członkostwa bardzo duże
30

.  

Warto zastanowić się nad motywami nawiązania zalążków współpracy pań-

stw zachodnich z Europą Środkowo-Wschodnią w kwestii bezpieczeństwa, mimo 

początkowej niechęci i obojętności. Po pierwsze, zainteresowanie NATO Europą 

Środkowo-Wschodnią nie było wynikiem działań dyplomacji państw tego regio-

nu. Spojrzenie na wschód wymusiła sytuacja międzynarodowa. Biorąc pod uwagę 

fakt, że Europa jest jednym z najmniejszych kontynentów, ryzyko odczuwania 

bezpośrednich skutków niestabilności politycznej i ekonomicznej na jej wschod-

nim krańcu było spore. Oczywiście, państwa zachodnie nie mogły pozwolić sobie 

na „przygarnięcie” krajów środkowoeuropejskich, które znajdowały się na począt-

kowym etapie demokratyzacji, jednak ignorancją byłoby zupełne ich lekceważe-

nie. Po drugie, jesienią 1990 r. NRD zostało wchłonięte przez RFN tworząc jedno-

lite państwo, przesuwając tym samym granicę Sojuszu na wschód. Państwa NA-

TO graniczyły zatem bezpośrednio z regionem, który znalazł się w szarej strefie 

bezpieczeństwa, jednocześnie będąc historycznie strefą wpływów ZSRR/Rosji. 

Żaden sojusz nie pozwoliłby sobie na traktowanie z obojętnością sąsiadów, tym 

bardziej, że byli to sąsiedzi specyficzni – z jednej strony nieobliczalni i niebez-

pieczni, z drugiej z olbrzymim potencjałem i możliwościami. 

                                                 
29 Cyt. za.: J. Onyszkiewicz, dz. cyt., s. 83. 
30 R. Kupiecki, Kierunek atlantycki…, s. 282. 
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Wysiedlenie Niemców z Europy Środkowo-Wschodniej  
w polityce międzynarodowej (1939–1945). Wybrane problemy 

 

 
rzymusowe wysiedlenia Niemców po II wojnie światowej to niezwy-

kle ważny, zarazem kontrowersyjny i budzący emocje do chwili obec-

nej problem międzynarodowy
1
. Szczególnie istotne znaczenie miał  

w polityce dwóch państw – Czechosłowacji i Polski – które w istnieniu licznej 

mniejszości niemieckiej upatrywały źródeł swych klęsk i problemów. W spo-

łeczności międzynarodowej po wybuchu II wojny światowej idea przymuso-

wych przesiedleń zyskiwała stopniowo coraz szersze poparcie. Wynikało to  

z przeświadczenia, iż dotychczasowe metody zabezpieczania praw mniejszości  

– w postaci systemu międzynarodowej ich ochrony – zawiodły. Tworzyło to 

źródła konfliktów na tym tle. Doświadczenia z okresu przedwojennego wpłynęły 

na przyjęcie zasady transferu ludności jako metody rozwiązywania problemów 

narodowościowych. Było to uważane przez wielu polityków i uczonych za sto-

sunkowo najlepsze wyjście. Powszechnie traktowano przesiedlenia i wzajemne 

transfery ludności jako środek wiodący do tworzenia państw narodowych
2
. Nie-

którzy nawet uznawali przymusowe przesiedlenia dla usunięcia z państwa „ele-

mentów obcych narodowo”, posiadających jego obywatelstwo, jako usankcjo-

nowaną instytucję prawa narodów
3
. 

W poniższym szkicu autor zamierza zająć się wybranymi problemami 

związanymi z aspektami międzynarodowymi problemu wysiedleń Niemców. 

Chodzi przede wszystkim o prezentację stanowiska dwóch najbardziej zaintere-

sowanych tym państw, czyli Czechosłowacji i Polski oraz mocarstw koalicji 

antyhitlerowskich, w ręku których były decyzje wobec pokonanych Niemiec. 
  

                                                 
1 Kontrowersje w tej kwestii znajdują odbicie w stosowanej terminologii. Używa się terminów: 

„wysiedlenia”, „przesiedlenia”, „transfer”, a historiografia zachodnioniemiecka (niemiecka) sto-

sowała i stosuje termin „wypędzenie” (Vertreibung). Patrz: S. Banasiak, Przesiedlenie Niemców  

z Polski w latach 1945–1950, Łódź 1968, s. 8–10; K. Kersten, Przymusowe przemieszczenia lud-

ności – próba typologii [w:] Utracona ojczyzna. Przymusowe wysiedlenia, deportacje i przesiedle-

nia jako wspólne doświadczenie, red. H. Orłowski i A. Sakson, Poznań 1997, s. 13–29; L. Olejnik, 

Polityka narodowościowa Polski w latach 1944–1960, Łódź 2003, s. 15; S. Jankowiak, Terminologia 

w stosunkach polsko-niemieckich, „Sprawy Narodowościowe – Seria Nowa” 1997, t. 6, z. 2 (11), 

Poznań 1998, s. 289–290. 
2 K. Kersten, Przemiany struktury narodowościowej Polski po II wojnie światowej. Geneza i wyni-

ki, „Kwartalnik Historyczny” 1969, nr 2, s. 346. 
3 M.S. Korowicz, Przesiedlenie czy międzynarodowa ochrona mniejszości narodowych, „Strażnica 

Zachodnia” 1947, nr 6–8, s. 185. 
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Geneza wysiedleń Niemców 

Idea przesiedleń mniejszości narodowych nie była nowa. Już w 1915 r. 

koncepcję przesiedleń drogą wymiany ludności jako środka prowadzącego do 

urzeczywistnienia państwa narodowego sformułował francuski antropolog Geo-

rge Montandon. Stwierdzał on m.in., że państwa narodowe powinny mieć natu-

ralne, dające się obronić granice oraz jednolite pod względem narodowości spo-

łeczeństwo. Tam, gdzie z powodu mieszanego osadnictwa narodowościowego 

spełnienie obu tych kryteriów nie byłoby możliwe, należałoby to osiągnąć doko-

nując „ogromnych przeniesień” ludności nienależącej do danej narodowości na 

obszary po drugiej stronie granicy bądź to na drodze wymiany, bądź też jedno-

stronnych wydaleń
4
. 

Zwolennicy przesiedleń ludności odwoływali się często do precedensów 

w tej sprawie, jak np. do wymiany ludności między Bułgarią i Turcją na mocy 

umowy między tymi państwami z listopada 1913 r., jak też do – bardziej znanej 

w literaturze przedmiotu – mającej zresztą także większy zasięg – umowy  

o wymianie ludności między Grecją i Turcją, przeprowadzonej na mocy poro-

zumienia w Lozannie z 1923 r. Ta druga operacja miała charakter przymusowy  

i objęła niemal wszystkich Greków mieszkających w Turcji i Turków z obszaru 

Grecji
5
. W jej wyniku wysiedlono do Turcji około 0,5 mln osób, a do Grecji  

– uwzględniając wcześniejsze przemieszczenia ludności – około 2 mln. Był to 

największy po I wojnie światowej transfer ludności. Zarazem nie jedyny, bo-

wiem w następstwie zmian granic i sytuacji powojennej setki tysięcy osób  

z różnych krajów opuściło swoje dotychczasowe miejsca osiedlenia
6
. 

Wzorców dostarczali też po 1939 r. Niemcy dokonujący przesiedleń na 

obszarach okupowanych, jak też w ramach umów z ZSRR i innymi krajami
7
. Do 

ich działań często odwoływali się zwolennicy wysiedleń mniejszości niemiec-

kiej z Europy Środkowo-Wschodniej. 

Idea przesiedleń ludności, jako metoda rozwiązywania problemów naro-

dowościowych i droga do tworzenia państw o bardziej jednolitej strukturze et-

nicznej zyskiwała zwolenników. Jednak w warunkach istniejących po I wojnie 

światowej nie mogła być szerzej zastosowana
8
. Wrócono do niej w szerszym 

zakresie w latach II wojny światowej. W ocenie K. Kersten, akceptacja maso-

wych przesiedleń na zasadzie kryteriów narodowych „była w dużej mierze owo-

                                                 
4 H. Lemberg, Problem wypędzeń w polityce europejskiej XX wieku [w:] Utracona ojczyzna. 

Przymusowe wysiedlenia, deportacje i przesiedlenia jako wspólne doświadczenie, red. H. Orłow-

ski i A. Sakson, Poznań 1997, s. 31–32. 
5 Wyjątek uczyniono wobec Greków mieszkających w Stambule oraz wobec muzułmanów z za-

chodniej Tracji. Patrz: B. Nitschke, Wysiedlenie czy wypędzenie? Ludność niemiecka w Polsce  

w latach 1945–1949, Toruń 2000, s. 226. 
6 Patrz: tamże, dz. cyt., s. 26–30. 
7 Patrz m.in.: S. Banasiak, Przesiedlenie..., s. 12–13; M. Korowicz, Narodziny zasady przesiedle-

nia, „Strażnica Zachodnia” 1947, nr 9, s. 249–250;  
8 Patrz: K. Kersten, Przemiany struktury narodowościowej..., s. 339–344. Patrz także interesujące 

uwagi o tym problemie H. Lemberga: H. Lemberg, dz. cyt., s. 31–44. 
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cem pogwałcenia przez III Rzeszę elementarnych praw ludzkich”. Według niej, 

powszechnie uznawano wtedy, że Niemcy sami postawili się poza zasięgiem 

norm cywilizowanego świata. Wskazywała ona też na inne przyczyny aprobaty 

dla masowych przesiedleń: rozczarowanie do systemu ochrony mniejszości, 

konflikty między współżyjącymi narodami, polaryzacja podziałów narodowych  

i wzrost znaczenia kategorii narodu w świadomości społecznej oraz w działa-

niach politycznych
9
. 

 

Stanowisko emigracyjnych władz Czechosłowacji 

Za autora pomysłu dokonania wysiedleń Niemców uchodzi czechosło-

wacki polityk, prezydent tego państwa na uchodźstwie, Edvard Beneń
10

. Oczy-

wiście nie on jako pierwszy wysunął tę ideę
11

. Jednak na pewno najbardziej 

konsekwentnie ją propagował i zdobywał dla niej stopniowo aprobatę mocarstw. 

Z propozycją wysiedlenia z Czechosłowacji części tamtejszych Niemców 

Beneń wystąpił po raz pierwszy 15 września 1938 r., w apogeum kryzysu sudec-

kiego. Wtedy to przekazał sojuszniczej Francji tajny plan zakładający odstąpie-

nie Niemcom części pogranicza z około 800 tys. mieszkańców (chodziło o ob-

szary położone poza linią czechosłowackich umocnień granicznych), w zamian 

za co Niemcy miałyby przyjąć około 1,5 do 2 mln wysiedleńców z Czechosło-

wacji. Zdaniem historyka Piotra M. Majewskiego, ten projekt zwany „piątym 

planem” w ocenie Beneńa był rozwiązaniem kompromisowym, godzącym speł-

nienie aspiracji zjednoczeniowych Niemców sudeckich z zachowaniem przez 

Czechosłowację realnych możliwości obrony
12

. Koncepcje wysiedlenia Niem-

ców z Czechosłowacji Beneń podtrzymał i rozwijał podczas pobytu na emigracji 

w Londynie. 

Warto zauważyć, iż poglądy Beneńa zmieniały się, ewoluowały. Niemal 

do schyłku wojny dopuszczał on możliwość pewnych cesji terytorialnych dla 

zmniejszenia skali problemu niemieckiego. Jednocześnie miały być przeprowa-

dzone wysiedlenia Niemców. Początkowo dopuszczał nawet jakąś formę auto-

nomii terytorialnej dla tych Niemców, którzy pozostali by w Czechosłowacji. 

Beneń był realistycznym politykiem, starł się uchodzić za zwolennika kompro-

misu. W jego otoczeniu nie brak było pomysłów zdecydowanej rozprawy  

z Niemcami po wojnie. Mniej skłonni byli – szczególnie wojskowi – do cesji 

terytorialnych na rzecz Niemiec. Do początku 1943 r. Beneń utrzymywał kon-

                                                 
9 K. Kersten, Polska – państwem narodowym. Dylematy i rzeczywistość [w:] Narody. Jak powsta-

wały i jak wybijały się na niepodległość?, red. M. Kula, Warszawa 1989, s. 472.  
10 E. Wiskemann, Germany´s Eastern Neighbours. Problems Relating to the Oder-Neisse Line and 

the Czech Frontier Regions, London 1956, s. 65–70. 
11 Za jednego z popularyzatorów tej idei uznać też można ambasadora Grecji w Paryżu, który już 

w kwietniu 1940 r. na łamach czasopisma „Politique Etrangere” stwierdził, iż transfer ludności 

będzie jednym ze środków stosowanych przy ustanawianiu nowego porządku w Europie. Patrz:  

K. Kersten, Przemiany..., s. 343. 
12 P.M. Majewski, „Niemcy sudeccy” 1848–1948. Historia pewnego nacjonalizmu, Warszawa 

2007, s. 430. 
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takty z liderami emigracyjnymi socjaldemokratów sudeckich, przede wszystkim 

ich przywódcą Wenzelem Jakschem. 

W pierwszym okresie II wojny światowej sytuacja środowiska skupionego 

wokół E. Beneńa była trudna. Wynikało to m.in. z faktu, iż potencjalni sojuszni-

cy czechosłowackiej akcji niepodległościowej – Francja i Anglia – nie zajmowa-

li jednoznacznego stanowiska, zarówno w kwestii granic, jak i problemu ciągło-

ści istnienia I Republiki Czechosłowackiej, za czym optował obóz E. Beneńa. 17 

października 1939 r. powołany został Czechosłowacki Komitet Narodowy, 

uznany wkrótce przez władze Francji i Wielkiej Brytanii za polityczną reprezen-

tację Czechów i Słowaków na emigracji. Wiosną 1940 r. E. Beneń rozpoczął 

starania o przekształcenie wspomnianej struktury w czechosłowacki rząd tym-

czasowy. Po klęsce Francji (kapitulacja wobec Niemiec z 22 czerwca 1940 r.) 

ukształtował się na międzynarodowej scenie politycznej nowy układ sił, ko-

rzystniejszy niż dotąd dla czechosłowackiego ruchu niepodległościowego. Klu-

czowe znaczenie miała tu postawa Wielkiej Brytanii. Jej sytuacja po klęsce so-

juszniczej Francji ułatwiała starania o oficjalne uznanie czechosłowackiego rzą-

du tymczasowego. Rząd brytyjski choć zastrzegł, iż nie zamierza podejmować 

jakichkolwiek zobowiązań dotyczących przyszłych granic Czechosłowacji, ani 

aprobować koncepcji prawnej ciągłości I Republiki, jednak 18 lipca 1940 r. zgo-

dził się na utworzenie i działanie na obszarze Wielkiej Brytanii czechosłowac-

kiego rządu tymczasowego (na jego czele stanął Jan Ńrámek, prezydentem ogło-

sił się E. Beneń). Nowe perspektywy dla obozu skupionego wokół Beneńa zaist-

niały po ataku Niemiec na ZSRR 22 czerwca 1941 r. Beneń, który już w latach 

1939–1941 deklarował swoje sympatie wobec ZSRR. Mógł więc liczyć na po-

parcie Rosjan.  Kreml już w lipcu 1941 r. zadeklarował gotowość zawarcia 

umowy sojuszniczej i uznania emigracyjnych władz za pełnoprawny rząd cze-

chosłowacki. Stwarzało to dogodne warunki wywierania nacisku na Brytyjczy-

ków, aby postąpili podobnie. W konsekwencji tego 18 lipca 1941 r. ZSRR  

i Wielka Brytania uznały czechosłowacki rząd na uchodźstwie za jedyne pra-

wowite władze czechosłowackiego państwa. Dwa tygodnie później takie uznanie 

zadeklarował rząd USA. Tym samym trzy mocarstwa, od których zależeć miał 

kształt powojennej Europy, wycofały swoje wcześniejsze uznanie dla utworzo-

nego przez Hitlera Protektoratu Czech i Moraw i jednoznacznie opowiedziały 

się za niepodległością Czechosłowacji (odtąd prezydent E. Hácha i rząd Protek-

toratu przestali być uważani za władze legalne). Nie oznaczało to oczywiście 

wtedy zgody na restytucję I Republiki w granicach przedmonachijskich
13

. 

Od początku 1942 r. rząd czechosłowacki podjął zabiegi o oficjalne unie-

ważnienie układu monachijskiego przez Wielką Brytanię. Dopiero jednak  

5 sierpnia – po długich negocjacjach – A. Eden ogłosił w Izbie Gmin nieważ-

ność układu monachijskiego. 

Wróćmy jednak do prezentacji czechosłowackich koncepcji wysiedleń 

Niemców. Pierwszy raz publicznie swój program dotyczący powojennej Cze-

                                                 
13 P.M. Majewski, Edvard Beneš i kwestia niemiecka w Czechach, Warszawa 2001, s. 229. 



Wysiedlenie Niemców z Europy Środkowo-Wschodniej… 705 

chosłowacji E. Beneń przedstawił 8 marca 1940 r. w wykładzie wygłoszonym 

Affairs w Royal Institute of International w Chatham House w Oksfordzie. Na-

cisk kładł w nim na kwestię przesiedleń Niemców. Jednak nie przewidywał, aby 

mogły one objąć całą mniejszość niemiecką. Beneń dopuszczał obustronne rek-

tyfikacje granic, zaznaczył przy tym, że będą musiały one być przeprowadzone 

tak, aby z ziemią odstąpiona została jak największą liczbą Niemców. Dodatko-

wo przeprowadzone byłyby wewnętrzne przemieszczenia Niemców, celem li-

kwidacji „wysp językowych” i zapewnienia najważniejszym strategicznie obsza-

rom państwa czechosłowackiego jednolicie czeskiego charakteru. Niemiecka 

ludność skoncentrowana byłaby w dwóch okręgach (jeden w północnych, drugi 

w zachodnich Czechach). Beneń dopuszczał możliwość przyznania tej ludności 

nawet autonomii terytorialnej
14

. Stanowisko to potwierdził w wysłanym w na-

stępnym dniu po wykładzie oksfordzkim memorandum przekazanym amerykań-

skiemu podsekretarzowi stanu Sumnerowi Wellesowi
15

. Zdaniem P.M. Majew-

skiego, zaakcentowanie we wspomnianym wykładzie, konieczności przeprowa-

dzenia wysiedleń pełniło rolę sondażu, za pomocą którego Beneń próbował roz-

poznać stanowisko brytyjskich elit w tej kwestii
16

. 

Jeszcze kilkakrotnie Beneń publicznie prezentował swe poglądy. Ważne 

znaczenie miał jego artykuł zamieszczony jesienią 1941 r. w amerykańskim 

periodyku „Foreign Affairs”. Poddał tam ostrej krytyce przedwojenny system 

międzynarodowej ochrony mniejszości. Proponował zorganizować masowy 

transfer ludności. Zaznaczył przy tym, że opowiada się za operacją prowadzoną 

w sposób humanitarny i pod międzynarodową kontrolą. Dopuszczał korekty 

granic, lecz nie w nich upatrywał skutecznej metody likwidacji konfliktów naro-

dowościowych. Był przeciwnikiem nadawania mniejszościom narodowym ko-

lektywnych przywilejów, choć ich członkowie mieli się cieszyć pełnią praw 

człowieka i obywatela
17

. 

Od lat 1942–1943 r. wyraźnie Beneń i jego otoczenie wypowiadają się za 

ideą państwa narodowego. Wyraźnie akcentowano niepowodzenie przedwojen-

nego eksperymentu Czechosłowacji jako wielonarodowego państwa obywatel-

skiego. Jak się wydaje, ta ewolucja poglądów władz emigracyjnych Czechosło-

wacji wynikała w dużej mierze z wzmocnienia międzynarodowej ich pozycji. 

Jak wspomniano, już w lipcu 1942 r. miały one nieformalne poparcie Brytyjczy-

ków dla idei wysiedleń Niemców ze swego terytorium
18

. Również ZSRR dekla-

rował w 1942 r. poparcie dla restytucji Czechosłowacji w granicach przedmona-

chijskich, a dyplomaci radzieccy nieoficjalnie sugerowali, że być może strona 

                                                 
14 Tamże, s. 199. 
15 Tamże. 
16 Tamże, s. 200. 
17 Tamże, s. 233–234. 
18 Brytyjski Gabinet Wojenny postanowił poinformować Benesa, iż „Rząd Jego Królewskiej Mo-

ści, w uzasadnionych przypadkach, popiera zasadniczo transfer do Niemiec po wojnie niemieckiej 

mniejszości z Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej”; tamże, s. 250. 
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radziecka zgodzi się na wysiedlenie części Niemców. Unikano jednak jakich-

kolwiek formalnych zobowiązań. 

Ważne było stanowisko Stanów Zjednoczonych. Beneń obawiał się, że 

trudno mu będzie przekonać administrację amerykańską do konieczności wysie-

dlenia kilku milionów Niemców. W lutym 1943 r. otrzymał od jednego z przed-

stawicieli czeskiej emigracji w USA poufne memorandum na temat opinii eks-

pertów amerykańskich zajmujących się sprawami środkowoeuropejskimi. Wy-

nikało z tego, że w Stanach zyskuje na znaczeniu stanowisko o zasadności 

przywrócenia Czechosłowacji w granicach przedmonachijskich, z możliwością 

niedużych korekt granicy z Niemcami. Wedle wspomnianego źródła, coraz bar-

dziej godzono się także na przeprowadzenie przesiedleń mniejszości narodo-

wych
19

. Oficjalne stanowisko Białego Domu pozostawało jednak w dalszym 

ciągu nieznane. 

Tak więc emigracyjne władze Czechosłowacji już w pierwszych miesią-

cach 1943 r. miały nieoficjalne poparcie dla koncepcji wysiedleń ludności nie-

mieckiej ze strony mocarstw koalicji (choć mocarstwa te unikały jednoznacz-

nych i publicznych deklaracji w tej sprawie). Czechosłowaccy politycy dalej 

więc zabiegali o akceptację dla tych planów, przede wszystkim przez Stany 

Zjednoczone i ZSRR. 

Zabiegając o poparcie Moskwy Czechosłowacja musiała wyjść naprzeciw 

oczekiwaniom Kremla, w konsekwencji m.in. zadeklarowano wycofanie się  

z planów konfederacji z Polską. Zapowiadało to już w 1943 r. ścisłe podporząd-

kowanie Związkowi Radzieckiemu polityki zagranicznej powojennej Czecho-

słowacji w zamian za uzyskanie gwarancji niepodległości i integralności teryto-

rialnej. ZSRR godził się na propozycje złożone w marcu 1943 r. zawarcia soju-

szu czechosłowacko-radzieckiego (układ ten formalnie zawarto 12 grudnia 1943 r. 

podczas wizyty Beneńa w Moskwie). Unikał natomiast jednoznacznego przed-

stawienia stanowiska w kwestii przyszłości Niemiec. Również w kwestii wysie-

dleń ograniczano się do ogólnikowych opinii, że ZSRR nie ma nic przeciwko 

takiemu rozwiązaniu.  

Wiosną 1943 r. Beneń niespodziewanie uzyskał poparcie dla swych kon-

cepcji ze strony prezydenta Stanów Zjednoczonych (podczas swej wizyty  

w maju – czerwcu). Dawało to argument w rozmowach ze stroną radziecką. 

Toteż Rosjanie 5 czerwca również zawiadomili Beneńa o swej zgodzie na kon-

cepcję wysiedlenia Niemców.  Zgodzić się można z opinią znawcy problemu, że  
 

w połowie 1943 roku Beneń osiągnął główny cel swej polityki – trzy państwa, od 

których zależeć miał kształt powojennego świata przyznały, że konieczne będzie 

wysiedlenie Niemców sudeckich. Wprawdzie żadne z nich nie potwierdziło swe-

go stanowiska pisemnie (co umożliwiało wycofanie w przyszłości zgody), był to 

jednak moment dla Czechosłowacji przełomowy, oznaczający rzeczywiste,  

a nie tylko formalne unieważnienie Monachium. We wrześniu 1938 r. świat uznał 

wyższość prawa niemieckiej mniejszości do samostanowienia nad prawem Cze-

chów do posiadania suwerennego państwa, a pół roku później zaakceptował na-

                                                 
19 Tamże, s. 264. 
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rzucenie Czechosłowacji przez Rzeszę półkolonialnego statusu. W sierpniu 1942 r. 

anulowano układ monachijski, lecz tylko Wielka Brytania nieoficjalnie zgodziła 

się wówczas na transfer Niemców. Obecnie, gdy rozwiązanie takie zaaprobowały 

również dwa pozostałe mocarstwa, czechosłowaccy politycy mogli mieć uzasad-

nioną nadzieję, że nie tylko odrodzi się przedmonachijska Republika, ale też osta-

tecznie zlikwidowana zostanie główna przyczyna jej katastrofy... Czechosłowacki 

prezydent przekonał mocarstwa do planu częściowego wysiedlenia mniejszości 

niemieckiej, z którym nosił się od czasu kryzysu monachijskiego. Ponieważ już 

wówczas niemożliwe okazało się dalsze współistnienie Niemców i Czechów  

w jednym państwie, a całkowita secesja Pogranicza oznaczała całkowite podpo-

rządkowanie Czechosłowacji Rzeszy, konieczne było rozdzielenie obydwu naro-

dów. Tym bardziej aktualne pozostawało to po czterech latach wojny20. 
 

Niewątpliwie sukces zabiegów Beneńa i jego współpracowników sprzyjał 

radykalizacji poglądów szczególnie w kręgach wojskowych. Rozważano w nich 

różne warianty przeprowadzenia operacji wysiedleń Niemców po wojnie. Można 

też mówić o znacznej radykalizacji poglądów Beneńa, który coraz wyraźniej 

obarczał odpowiedzialnością za nazizm i jego zbrodnie cały naród niemiecki. 

Wypowiadał się jednoznacznie za Czechosłowacją jako państwem homogenicz-

nym narodowo, w którym mniejszości nie przekraczałyby 10% ogółu ludności
21

.  

Pełną wykładnię stanowiska emigracyjnych władz Czechosłowacji zapre-

zentowano w memorandum rządu tego państwa z 23 listopada 1944 r. przekaza-

nym rządom wielkich mocarstw. W dokumencie tym stwierdzano m.in.: 
 

1. Po minionych doświadczeniach okresu międzywojennego, a szczególnie po 

bezprzykładnych aktach barbarzyństwa jakiego dopuścili się Niemcy na narodzie 

czechosłowackim podczas obecnej wojny, jest rzeczą nie do pomyślenia, by pozo-

stał nadal, jeśli chodzi o mniejszość niemiecką, taki sam stan rzeczy, jaki istniał  

w Czechosłowacji przed Monachium. 

2. Jakiekolwiek pozytywne załatwienie kwestii niemieckiej (podobnie jak i wę-

gierskiej) w Republice Czechosłowackiej może nastąpić wyłącznie w drodze ra-

dykalnego zmniejszenia stanu ilościowego Niemców w Republice Czechosłowac-

kiej do takiej liczby, która by nie zagrażała bezpieczeństwu państwa czechosło-

wackiego i jego narodu i która w końcu mogłaby się zespolić z tym narodem. 

3. W ten sposób Czechosłowacja będzie w stanie osiągnąć konieczną jednorod-

ność, która leży w oczywistym interesie bezpieczeństwa, pokoju wewnętrznego 

i pomyślności każdego państwa. Jednocześnie zostanie zlikwidowana jedna z naj-

poważniejszych przyczyn konfliktów i sporów, co będzie tym samym sprzyjać 

sprawie pokoju międzynarodowego. 

4. Cele te proponuje się osiągnąć w drodze transferu Niemców (oczywiście 

włącznie ze wszystkimi nielojalnymi wśród nich elementami) w ten sposób, by  

w Czechosłowacji nie pozostało ich więcej aniżeli 800 000 (Jeżeli chodzi o Wę-

grów, to problem ten może być załatwiony w znacznej mierze na zasadzie wy-

miany ludności)22. 
 

                                                 
20 Tamże, s. 275. 
21 Tamże, s. 275–277. 
22 P. Lippóczy, T. Walichnowski, Przesiedlenie ludności niemieckiej z Polski po drugiej wojnie 

światowej w świetle dokumentów, Warszawa – Łódź 1982, s. 192–193. 
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Uważano, iż transfer ten musi być dokonany w sposób zorganizowany  

i „w możliwie najkrótszym czasie”, to jest w przeciągu około dwóch lat”. Miało 

to „zredukować do minimum niewygody przesiedlanej ludności”. Postulowano, 

by Niemcy zostały zobowiązane warunkami kapitulacji do przyjęcia na swoje 

terytorium wszystkich Niemców przesiedlanych z Czechosłowacji, do uznania 

ich za obywateli niemiecki i do zajęcia się osiedleniem ich na stałe na swoim 

terytorium
23

. 

Było to jedyne w czasie II wojny światowej oficjalne stanowisko rządu 

Czechosłowacji w kwestii wysiedleń. Reakcja na nie mocarstw nie mogła zado-

wolić Beneńa i jego otoczenia. Stany Zjednoczone i Wielka Brytania wyraźnie 

zapowiedziały, że wysiedlenia będą musiały mieć charakter stopniowy i zorga-

nizowany, a o czasie i trybie ich przeprowadzenia zadecydują mocarstwa. Nie 

oznaczało to wycofania się mocarstw zachodnich dla idei transferu, ale świad-

czyło niewątpliwie o narastaniu wśród nich zastrzeżeń wobec tej operacji. Wią-

zało to się m.in., a może przede wszystkim z faktem, iż Niemcy mieli być wy-

siedlani z Europy Środkowo-Wschodniej, który to obszar znalazł się w radziec-

kiej strefie wpływów
24

. I niewątpliwie powodzenie czechosłowackich planów 

wysiedleń Niemców zależały bezpośrednio od ZSRR, którego wojska wyzwoliły 

wiosną 1945 r. większość obszaru Czechosłowacji. 
 

Rząd RP na uchodźstwie i środowiska związane z Polskim Państwem  

Podziemnym wobec problemu wysiedleń 

Stanowisko rządu polskiego na emigracji było zbieżne z koncepcjami 

czechosłowackimi, bowiem postulaty przesunięcia granic Polski na zachód 

szybko zaczęto wiązać z przesiedleniami ludności niemieckiej, zamieszkującej 

te terytoria. Zapowiedź wysiedlenia ludności niemieckiej z Polski w jej grani-

cach sprzed 1 września 1939 r. pojawiła się już 30 listopada tegoż roku w prze-

mówieniu prezydenta RP Władysława Raczkiewicza:  
 

Nie dotyczy to oczywiście ludności niemieckiej, gdyż – poza wyjątkami, które po-

trafimy ocenić, będzie ona musiała ustąpić razem z najeźdźcą25. 
 

W polskich kręgach politycznych na emigracji stanowisko w tej kwestii 

było wypracowywane stopniowo. Jednak już w 1940 r. w wystąpieniach niektó-

rych polityków polskich pojawiło się żądanie wysiedlenia Niemców z terenów, 

które miały przypaść Polsce. Początkowo przeważały plany całkowitego wysie-

dlenia Niemców. Takie też stanowisko przyjęto w opracowaniu Biura Prac Poli-

tycznych (działającego przy rządzie polskim na uchodźstwie, przekształconego 

                                                 
23 Tamże. 
24 P.M. Majewski, „Niemcy sudeccy”..., s. 432. 
25 M. Wojciechowski, Władze polskie na emigracji we Francji i w Wielkiej Brytanii wobec mniej-

szości narodowych na okupowanym terytorium RP w latach 1939–1945 [w:] Problemy narodowo-

ściowe Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i XX wieku. Księga pamiątkowa dla Profesora Prze-

mysława Hausnera, red. A. Czubiński, P. Okulewicz i T. Schramm, Poznań 2002, s. 551. 
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później w Ministerstwo Prac Kongresowych) z 17 października 1940 r.
26

. Jak 

ocenia Mirosław Dymarski, pozostawienie ludności niemieckiej, czy przynajm-

niej jej znacznego odsetka, stawiało pod znakiem zapytania sens projektowa-

nych rewindykacji terytorialnych
27

. Wzorca dostarczały działania okupanta nie-

mieckiego na ziemiach polskich (masowe wysiedlenia Polaków z ziem wcielo-

nych do GG już od jesieni 1939 r.), jak też w następstwie porozumień niemiec-

ko-radzieckich.  

W odniesieniu do polityki rządu polskiego na uchodźstwie i jego krajo-

wych ekspozytur sprawa wysiedleń mogła sprowadzać się do prób odwzorowy-

wania działań okupanta. Istotnym ograniczeniem były tu ogólne założenia poli-

tyki polskiej i niesprzyjający im klimat międzynarodowy. Jak wiadomo, podsta-

wową zasadą, czy wręcz aksjomatem, polityki rządu polskiego było przywróce-

nie granicy wschodniej zgodnie z jej przebiegiem określonym w traktacie ry-

skim. W tej sytuacji postulaty rewindykacji na zachodzie i północy kosztem 

Niemiec musiały być formułowane ostrożnie, bowiem postulaty polskie w za-

kresie zmian terytorialnych i wysiedleń Niemców nie napotykały na sprzyjający 

klimat w elitach politycznych i społeczeństwach Zachodu
28

. Jesienią 1939 r. 

strona polska przedstawiła Brytyjczykom plany pewnych korekt granicy  

z Niemcami. Nie wspominano jednak o wysiedleniach ludności niemieckiej. 

Jednak w poufnych rozmowach prowadzonych z przedstawicielami emigracyj-

nych władz Czechosłowacji pojawiała się idea masowych wysiedleń Niemców  

z nowych granic państwa polskiego. Już na przełomie 1940 i 1941 r. rząd polski 

poinformował Beneńa, że po wojnie będzie się domagał przesunięcia zachodnich 

granic Rzeczypospolitej do linii Kołobrzeg – Odra, aneksji Prus Wschodnich  

i wysiedlenia z tych obszarów ogółu ludności niemieckiej. Polacy planowali 

wysiedlenie około 5,5 mln Niemów
29

. 

Władze polskie nie chciały, by ich koncepcje rewindykacji terytorialnych 

kosztem Niemiec były traktowane jako forma rekompensaty za ziemie wschod-

nie
30

. Przykładowo w przyjętych przez rząd emigracyjny 7 października 1942 r. 

wnioskach Komitetu Politycznego Rady Ministrów dotyczących metod postę-

powania w sprawie polskich granic zachodnich, odrzucano formułowanie mak-

symalistycznych koncepcji w tej sprawie (postulaty oparcia linii granicznej na 

                                                 
26 Znajdujemy tam m.in. taki zapis: „Ze strony Polski wywalczone być powinno w traktacie poko-

jowym postanowienie, którego mocą wszyscy Niemcy, zamieszkali w Polsce i w obszarach, które 

będą do niej przyłączone, musieliby opuścić te terytoria w ciągu ściśle oznaczonego, a możliwie 

krótkiego czasookresu”; W stronę Odry i Bałtyku. Wybór źródeł (1795–1950), t. 3: O Odrę, Nysę 

Łużycką i Bałtyk (1939–1944), wybór i oprac. M. Dymarski i Z. Derwiński, Wrocław – Warszawa 

1990, s. 30.  
27 M. Dymarski, Zagadnienia demograficzne ziem postulowanych (ziem nowych) w prognozach 

polskiej demografii [w:] Demografia i społeczeństwo Ziem Zachodnich i Północnych 1945–1995. 

Próba bilansu, red. E. Frątczak i Z. Strzelecki, Warszawa 1996, s. 73.  
28 Patrz: E. Duraczyński, Rząd polski na uchodźstwie 1939–1945, Warszawa 1993, s. 198–202, 213.  
29 P.M. Majewski, „Niemcy sudeccy”..., s. 432. 
30 Już jednak od wiosny 1943 r. wyraźnie było widoczne takie postawienie sprawy przez mocar-

stwa zachodnie. Patrz: E. Duraczyński, dz. cyt., s. 217–218. 



Leszek Olejnik 710 

Nysie Łużyckiej lub Bobrze), bowiem obawiano się, że opinia anglosaska po-

traktowałaby je jako dowód szczególnej „zachłanności” Polaków. Stwierdzano 

również, że:  
 

Nadto wysuwanie nadmiernie rozległych roszczeń polskich na zachodzie mogłoby 

sprzyjać w obecnym stanie rzeczy pomysłom pozbawienia Polski ziem wschod-

nich w zamian za nabytki na zachodzie31. 
 

Na początku 1942 r. doszło do sporów w rządzie londyńskim w odniesie-

niu do kwestii skali wysiedleń Niemców. Część członków rządu wypowiadała 

się za wysiedleniem jedynie hitlerowców. Pozostali Niemcy po opcji na rzecz 

Polski mieli być przesiedleni na inne tereny. Tylko przyszły premier Stanisław 

Mikołajczyk był za całkowitym usunięciem ludności niemieckiej z terenów, 

które miały być przyznane Polsce (podobne stanowisko zajmowało wtedy kie-

rownictwo Delegatury Rządu na Kraj)
32

. 

Stanowisko czynników rządowych w tej kwestii nie zawsze było konse-

kwentne. W dużej mierze ich poglądy były określone ocenami nastawienia mo-

carstw anglosaskich w tej sprawie. Mimo wahań, w listopadzie 1942 r. rząd pol-

ski jednoznacznie wypowiedział się w notach do rządów USA i Wielkiej Bryta-

nii za wysiedleniem Niemców
33

. Po obszernej prezentacji stanowiska władz 

polskich w kwestii polskich postulatów terytorialnych i okupacji Niemiec, pod-

jęto też „zagadnienie ludności niemieckiej”. Przypominano o tym, że koncepcje 

przymusowych wysiedleń zrodziły się w Niemczech jeszcze przed przyjściem 

do władzy Hitlera. Przypominano działania hitlerowskiej Rzeszy na rzecz prze-

siedlenia na jej obszar Niemców z Tyrolu, z krajów nadbałtyckich, z Besarabii,  

z wschodnich kresów państwa polskiego. Jak pisano: 
 

Fakty te doprowadzają do stwierdzenia, że metoda wysiedlania została usankcjo-

nowana w stosunku do samych Niemców. Nie byłoby zatem ani słuszne, ani ce-

lowe, mieć jakiekolwiek wątpliwości co do przenoszenia ludności niemieckiej  

w wypadkach, gdy wyższe względy związane ze stabilizacją pokojowych warun-

ków w Europie tego wymagają. 

Niezależnie od dobrowolnego odpływu Niemców z ziem, które zostaną przejęte 

przez Polskę, konieczne będzie przeprowadzenie transferu ludności niemieckiej 

do Niemiec. Transfer ten w pewnym zakresie będzie mógł mieć charakter wymia-

ny ludności, równocześnie bowiem winna powrócić do Polski ludność polska, 

głównie robotnicza, zamieszkała już przed wojną w Niemczech zachodnich  

i środkowych34. 
 

Zarówno władze emigracyjne, jak i struktury Polskiego Państwa Pod-

ziemnego dostrzegały możliwe problemy z zaludnieniem ziem poniemieckich po 

wysiedleniu ludności niemieckiej. Czasami wątpliwości w tej kwestii wpływały 

                                                 
31 Tamże, s. 198–199. 
32 M. Orzechowski, Koncepcje repolonizacji ziem zachodnich i północnych z okresu drugiej wojny 

światowej, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 1964, z. 3–4, s. 227. 
33 M. Dymarski, dz. cyt., s. 78. Tekst Aide-memoire rządu RP przekazanego rządom Wielkiej 

Brytanii i USA; W stronę Odry i Bałtyku..., s. 77–87. 
34 Tamże, s. 87. 
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na formułowanie zasięgu polskich rewindykacji terytorialnych na Zachodzie.  

W wielu opracowaniach przestrzegano przed maksymalizmem, wskazując na 

potrzebę poszukiwania „rozwiązań harmonizujących wymogi bezpieczeństwa  

z optymalnymi warunkami rozwoju gospodarczego i ludnościowego”. Obawiano 

się, iż „ruszenie w przybliżeniu 16 mln ludzi z ich siedzib... przekraczało wszel-

kie techniczne możliwości Polski”
35

. Pewne nadzieje wiązano z miejscową lud-

nością pochodzenia polskiego, jednakże w kwestii jej liczebności, stopnia zwią-

zania z polskością oraz metod postępowania wobec niej istniały znaczne różnice 

poglądów. W analizach ośrodków propagujących maksymalistyczny program 

zachodni (granice na Odrze i Nysie Łużyckiej) stopniowo pojawiały się poglądy, 

w których dostrzegano następstwa możliwej – czy coraz bardziej nieuchronnej 

perspektywy – utraty polskich kresów wschodnich. Jeden z autorów pisał, iż 

byłoby dobrze ażeby Rosjanie oddali nam choć ludność polską tamtych terenów
36

.  

Problematyka wysiedleń Niemców zajmowano się w różnych środowi-

skach politycznych w okupowanym kraju. Zajmowały się nią struktury Polskie-

go Państwa Podziemnego. Panowało powszechne przekonanie, że współżycie 

Polaków z Niemcami po wojnie będzie niemożliwe. Postulaty wysiedleń były 

wysuwane i akceptowane we wszystkich nurtach politycznych lat okupacji. 

Pewne różnice rysowały się jedynie co do zakresu, tempa i metod przeprowa-

dzania wysiedleń. Wysiedlenia traktowane były jako element porządkujący gra-

nicę etniczną (zgodność między granicami etnicznymi a państwowymi) oraz 

środek ochrony przed chaosem, który mógłby zaistnieć, gdyby doszło do maso-

wego, żywiołowego odwetu wobec ludności niemieckiej. Prognozowano też 

ucieczkę Niemców (szczególnie pracujących w administracji okupacyjnej, ale  

i ludności cywilnej), co mogło wpłynąć na skalę planowanych wysiedleń 
37

. Nie-

rzadko, szczególnie widoczne to było w publicystyce niektórych środowisk nacjo-

nalistycznych, postulowano stosowanie brutalnych metod wysiedleń, na wzór tych 

stosowanych w czasie okupacji przez Niemców wobec ludności polskiej
38

. 

W kwestii przyszłości ludności niemieckiej z obszarów, które miały przy-

paść Polsce zarysowały się dwa rozwiązania problemu: 1) szybkie i stanowcze 

wysiedlenie Niemców, 2) ostrożna akcja bez nacjonalistycznej propagandy
39

. Za 

pierwszym stanowiskiem przemawiały: nastroje społeczne kształtowane pod 

wpływem doświadczeń okupacji niemieckiej, powszechne dążenie do ich suro-

                                                 
35 Patrz: tamże; W. Wrzesiński, Naród niemiecki w polskiej myśli politycznej lat II wojny świato-

wej [w:] Polska myśl polityczna XIX i XX wieku, t. 8: Polska – Polacy – mniejszości narodowe, 

red. W. Wrzesiński, Wrocław – Warszawa – Kraków 1992, s. 106–107. 
36 M. Dymarski, dz. cyt., s. 80. 
37 W. Wrzesiński, dz. cyt., s. 100. 
38 Oczy na Zachód, „Szaniec”, 29 VII 1940 r.; W stronę Odry i Bałtyku..., s. 20. Podobne stanowi-

sko zajął Adam Pragier w uwagach dotyczących projektu granic, opracowanych przez Biuro Prac 

Politycznych w październiku 1940 r.: „...wysiedlenie ludności niemieckiej z nowo pozyskanych 

obszarów musi być dokonane w czasie jak najkrótszym, bez cofania się przed drastycznymi spo-

sobami, stosowanymi obecnie przez Niemcy, choć oczywiście z pominięciem aktów gwałtu”. 

Patrz: tamże, s. 32. 
39 M. Dymarski, dz. cyt., s. 76.  
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wego potraktowania i uznawanie takich rozwiązań jako moralnych, jak też oba-

wy o to, iż w niedługim czasie nastąpią przemiany w społeczeństwach anglosa-

skich i „na miejsce wstrętu i gniewu... budzić się zacznie uczucie litości i współ-

czucia dla prześladowanych Niemców...”. Zwolennicy drugiego rozwiązania, 

obok argumentów politycznych i demograficznych, sięgali też po gospodarcze. 

Konieczność pozostawienia pewnej liczby Niemców uzasadniano obawą o po-

wstanie próżni wobec braku nadwyżek ludnościowych do kolonizacji, co pocią-

gałoby za sobą obniżenie poziomu ekonomicznego tych ziem. Obawiano się 

upadku gospodarczego ziem postulowanych i w związku z tym, oskarżeń wobec 

Polaków o nieudolność organizacyjną
40

. Tego typu poglądy występowały  

w kręgach kierownictwa Delegatury Rządu i Biura Ziem Nowych. Jak pisano  

w jednym z dokumentów, „zupełne i gwałtowne usunięcie całego elementu” 

byłoby wielce szkodliwe, przyniosłoby Polsce „olbrzymie straty, odbierające na 

długi szereg lat korzyści, które nowe tereny mogą nam dać pod względem go-

spodarczym”
41

. Mocno ugruntowane były jednak poglądy uzasadniające koniecz-

ność całkowitego wysiedlenia Niemców obawami przed irredentystycznymi ten-

dencjami wśród nich, przed odgrywaniem ponownie roli „piątej kolumny”
42

. 

W schyłkowym – acz decydującym o rozwiązaniach w kwestii polskiej  

– okresie wojny rząd emigracyjny podtrzymywał swoje dotychczasowe stanowi-

sko w kwestii konieczności wysiedleń Niemców, zarówno z obszarów państwa 

polskiego z 1939 r., jak i z ziem, których Polska się domagała. Świadczy o tym 

m.in. treść memorandum Rady Ministrów z 27 września 1944 r
43

. Stwierdzano  

w nim m.in.: 
 

1. Doświadczenie z „piątą kolumną” i metody okupacyjne stosowane przez Niem-

ców w tej wojnie czynią współżycie ludności polskiej i niemieckiej na obszarze 

jednego państwa niemożliwym. W interesie pokoju europejskiego leży więc jasne 

rozgraniczenie obszaru zamieszkiwania obydwóch narodów, co powinno przy-

czynić się w przyszłości do stępienia zaognień narodowościowych. 

Niemcy, którzy po wojnie sami nie opuszczą terenów Polski, powinni być z nich 

usunięci. Dotyczy to w równej mierze obszarów państwa polskiego z 1939 r., jak  

i ziem, których wcielenia do Polski domagamy się w wyniku obecnej wojny. Po-

lacy z terenu Niemiec winni znaleźć się w granicach Rzeczypospolitej. 

2. Zagadnienie usunięcia Niemców łączy się z żądaniami granicznymi Polski. Je-

śli okoliczności międzynarodowe pozwolą wysiedlić wielką ilość Niemców,  

a przyjmując, że Polska dysponować będzie poważna rezerwą ludzką dla celów 

osadnictwa, można żądać większych terenów. 

Granicą współzależności polskich postulatów terytorialnych i możliwości wysie-

dlenia Niemców jest nasz minimalny program terytorialny, obejmujący Gdańsk, 

Prusy wschodnie, Śląsk Opolski oraz odpowiednie wyprostowanie i skrócenie 

reszty zachodniej granicy Polski. Poniżej tego programu nie można zejść, nawet 

                                                 
40 Tamże, s. 76–77. 
41 M. Orzechowski, Odra – Nysa Łużycka – Bałtyk w polskiej myśli politycznej okresu drugiej 

wojny światowej, Wrocław 1969, s. 256–257. 
42 Patrz: W stronę Odry i Bałtyku..., s. 90; W. Wrzesiński, dz. cyt., s. 101.  
43 Patrz: „Tezy i memorandum Rady Ministrów polskiego rządu emigracyjnego w sprawie wysie-

dlenia Niemców z Polski (27 IX 1944 r.)”; P. Lippóczy, T. Walichnowski, dz. cyt., s. 178.  
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gdyby jego urzeczywistnienie było możliwe tylko przy częściowym wysiedleniu 

Niemców. 

3. Usunięcie Niemców z Polski powinno odbyć się w możliwie szybkim tempie  

i nie powinno być rozwlekane na lata. Interes Polski wymaga przystąpienia do 

usunięcia Niemców natychmiast po zaprzestaniu działań wojennych, a nawet już 

w ostatnim ich okresie. W zasadzie tej należy pamiętać przy zawieraniu przez 

Polskę umów międzynarodowych oraz przy wydawaniu w tej sprawie ustaw i za-

rządzeń polskich44. 
 

Akcentowano w nim współzależność postulatów terytorialnych i możli-

wości wysiedlenia Niemców. Granicą owej współzależności miał być pewien 

minimalny program terytorialny, poniżej którego nie można było zejść – „cho-

ciażby jego realizacja możliwa była przy tylko częściowym wysiedleniu Niem-

ców” – pisano w cytowanym dokumencie
45

. Opowiadano się za „możliwie 

szybkim” i „nierozwlekanym na lata” usunięciu Niemców z Polski. Zapowiada-

no przystąpienie do wysiedleń Niemców natychmiast po zakończeniu działań 

wojennych, a nawet już w ostatnim ich okresie. 

Stanowisko środowisk lewicy rewolucyjnej w okupowanym kraju i na 

emigracji w ZSRR zaczęło kształtować się później (już po agresji Niemiec na 

ZSRR) i pozbawione było sprzeczności czy też dylematów towarzyszących roz-

ważaniom omawianych problemów w kręgach środowisk podporządkowanych 

rządowi na uchodźstwie. Wynikało to z nadrzędności stanowiska radzieckiego  

w odniesieniu do kwestii granic i (ale też ustroju) przyszłej Polski. Koncepcja 

przesiedlenia ludności niemieckiej znalazła pełniejszy wyraz w myśli politycz-

nej tych środowisk u schyłku 1943 r. Wysiedlenia miały być gwarancją bezpie-

czeństwa kraju, zbudowania państwa jednolitonarodowego oraz zapewnienia 

warsztatów pracy milionom robotników i chłopów polskich
46

. 
 

Stanowisko mocarstw koalicji antyhitlerowskiej 

O decyzjach w kwestii wysiedleń Niemców nie rozstrzygali jednak Pola-

cy, a mocarstwa. Wcześniej wspomniano, iż już w 1942 r. emigracyjnym wła-

dzom Czechosłowacji udało się uzyskać nieoficjalne poparcie dla idei przesie-

dlenia Niemców z powojennych granic. Nie określano jednak skali przesiedleń  

i ewentualnych korekt granicy czechosłowacko-niemieckiej. 

W odniesieniu do Polski stanowisko Zachodu krystalizowało się także od 

1942 r. Kluczowe znaczenie miało tu uznanie przez mocarstwa rosnącej roli 

ZSRR w zmaganiach z Niemcami i tym samym przewidywania dotyczące roli 

tego państwa po zakończeniu wojny. Już w trakcie drugiej wizyty premiera 

                                                 
44 P. Lippóczy, T. Walichnowski, dz. cyt., s. 178–179. 
45 Tamże, s. 183. W cytowanym dokumencie zapisano m.in., że: „...Ilość Niemców, których bę-

dziemy chcieli wysiedlić, zależeć będzie od wielkości obszaru, który Polska obejmie swymi grani-

cami. Stąd nasze żądania graniczne są bezpośrednio zależne od możliwości wysiedlenia Niemców. 

Jeżeli da się wysiedlić dużo, można żądać większych terenów. Jeżeli możliwości przeprowadzenia 

wysiedlenia będą ograniczone, trzeba żądać mniej rozległego zasięgu granic Rzeczypospolitej. Nie 

można zapominać o współzależności tych dwóch wielkości”; tamże, s. 183. 
46 M. Orzechowski, Odra – Nysa Łużycka..., s. 260. 
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Władysława Sikorskiego w Waszyngtonie (24–30 marca 1942 r.) w jednej  

z kuluarowych rozmów Adolf Berle, asystent sekretarza stanu USA, powiedział 

Edwardowi Raczyńskiemu:  
 

Rosja wyjdzie z tej wojny jako jedno z nielicznych mocarstw światowych. Nie 

jest do uniknięcia uwzględnienie interesów i postulatów takiego organizmu47. 
 

 Także w późniejszym okresie w poufnych analizach podtrzymywano to 

stanowisko. W dokumencie opracowanym przez wysokich rangą wojskowych 

amerykańskich, przekazanym Rooseveltowi i Churchillowi przez Harrego Hop-

kinsa w trakcie konferencji w Quebecu (14–24 sierpnia 1943 r.) znalazły się 

m.in. następujące oceny:  
 

powojenna pozycja Rosji w Europie będzie pozycją dominującą. Po zdławieniu 

Niemiec w Europie nie będzie potęgi, która mogłaby się oprzeć kolosalnym siłom 

militarnym... Wnioski z powyższego są oczywiste. Ponieważ Rosja jest decydują-

cym czynnikiem w wojnie, należy jej udzielić wszelkiej pomocy i podjąć wszelkie 

wysiłki, aby zdobyć jej przyjaźń. Ponieważ bez wątpienia Rosja zdominuje Euro-

pę po klęsce państw Osi, bardzo istotnym jest, aby rozwijać i podtrzymywać przy-

jacielskie stosunki z Rosją48. 
 

Prowadziło to do coraz wyraźniejszej akceptacji dla sowieckich koncepcji 

granic (do linii Curzona jako podstawy przyszłej granicy polsko-radzieckiej 

nawiązywali już od jesieni 1939 r. Brytyjczycy). W koncepcjach polityków za-

chodnich coraz wyraźniej rysowała się idea rekompensaty (oddanie przez Polskę 

ZSRR kresów wschodnich w zamian za nabytki na zachodzie kosztem pokona-

nych Niemiec), jako sposobu rozwiązania kluczowego – jak się wówczas wyda-

wało – problemu w stosunkach polsko-radzieckich. Jak wiadomo – politycy 

polscy od 1939 r. starannie unikali uznania zależności między kształtem granicy 

wschodniej Polski a ewentualnymi nabytkami na zachodzie po wojnie.  

W 1943 r. Stany Zjednoczone skłaniały się do uznania stanowiska ra-

dzieckiego w sprawie zachodnich granic tego państwa, choć unikały jedno-

znacznych deklaracji w tej sprawie. Nadto amerykański prezydent w depeszy do 

premiera Churchilla, nie przewidywał poważniejszych trudności w kwestii pol-

skiej i uważał, iż jeśli Polacy otrzymają Prusy Wschodnie i część Śląska, to bę-

dzie można osiągnąć ich zgodę na linię Curzona
49

. Akceptowały koncepcję prze-

siedlenia Niemców z tych terenów, które Polska miała uzyskać. Już 24 marca 

1943 r. prezydent USA F.D. Roosevelt w rozmowie z brytyjskim ministrem spraw 

zagranicznych Anthony Edenem uznał – powołując się na precedens grecko-

turecki z lat 1921–1923 – przesiedlenie ludności niemieckiej z obszarów, które 

będą przyznane Polsce za „jedyną drogę prowadzącą do utrzymania pokoju”
50

. 

                                                 
47 J. Lipski, E. Raczyński, S. Stroński, Trzy podróże gen. Sikorskiego do Ameryki, Londyn 1949,  

s. 13; J. Duraczyński, dz. cyt., s. 178. 
48 Cyt. za: J. Karski, Wielkie mocarstwa wobec Polski 1939–1945. Od Wersalu do Jałty, Kraków 

1989, s. 307. 
49 Patrz: E. Duraczyński, dz. cyt., s. 216. 
50 Patrz: P. Lippóczy, T. Walichnowski, dz. cyt., s. 191. 
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Zastosowanie zasady transferu wobec Niemców z Polski zapowiadano  

w memorandum opracowanym w brytyjskim Ministerstwie Spraw Zagranicz-

nych 22 listopada 1943 r., czyli bezpośrednio przed obradami konferencji Wiel-

kiej Trójki w Teheranie. Stanowisko to potwierdzone zostało na konferencji 

teherańskiej. Odtąd zasada wysiedleń ludności w związku ze zmianami teryto-

rialnymi stała się ważnym elementem ogólnego programu działań Wielkiej 

Trójki
51

. W ocenie Stefana Banasiaka, jakkolwiek przesiedlenia dokonane  

w okresie wojny przez władze niemieckie ułatwiły i przyspieszyły podjęcie de-

cyzji w sprawie przesiedlenia Niemców po zakończeniu wojny, to jednak nie są 

uzasadnione opinie jakoby mocarstwa dokonały wobec Niemców odwetu
52

.  

Z analizy wielu wypowiedzi polityków wynika, iż kierowano się przede wszyst-

kim dążeniem do zapewnienia bezpieczeństwa, wobec przekonania o negatyw-

nej roli mniejszości niemieckiej w genezie II wojny światowej (odnosiło to się 

do Czechosłowacji i Polski). 

Na konferencji teherańskiej kilkakrotnie dyskutowane były kwestie granic 

Polski. Jak wiadomo, mocarstwa zachodnie w zasadzie przyjęły radziecki punkt 

widzenia w sprawie granicy wschodniej Polski. Jej podstawą miała być tzw. 

linia Curzona. Zapowiadano – bliżej nie precyzując problemu – rekompensaty 

dla Polski kosztem Niemiec (ogólnikowo wspominano o linii Odry)
53

. Zgodzono 

się także z tym, iż zmianom granic będą towarzyszyły wielokierunkowe prze-

mieszczenia ludności. 

W związku z krystalizowaniem się koncepcji granicy polsko-radzieckiej 

zgodnie z linią Curzona – podjęty został problem transferu ludności polskiej  

z terenów kresów wschodnich, które miały przypaść Związkowi Radzieckiemu. 

W trakcie rozmów 1 grudnia 1943 r. prezydent Stanów Zjednoczonych Franklin 

D. Roosevelt zapytał Stalina, czy Polacy z terenów, które odeszły do ZSRR, 

będą mogli dobrowolnie przesiedlić się do Polski. „To będzie do zrobienia”  

– stwierdził Stalin
54

. 

Po konferencji teherańskiej Brytyjczycy starali się przekonać rząd polski 

na emigracji do swoich koncepcji. Zagadnienie przyszłych, zachodnich granic 

Polski i wysiedleń ludności niemieckiej dyplomacja brytyjska traktowała też 

                                                 
51 Dokumentation der Vertreibung der Deutschen aus Ost-Mitteleuropa, t. 1, cz. 1, Bonn 1953, s. 137. 
52 S. Banasiak, Przesiedlenie..., s. 16. Odmienne stanowisko zajmuje H. Lemberg, który twierdzi, 

że z upływem czasu plany wypędzeń coraz silniej przenikała myśl odwetu za niemieckie rządy 

okupacyjne. Przewidywane przesiedlenia Niemców miały tym samym na celu nie tylko osiągnię-

cie narodowej homogeniczności państw, ale nabierały też charakteru kary, uzasadnianej jednakże 

mylnie zasadą istnienia winy zbiorowej i zbiorowej odpowiedzialności. Patrz: tenże, Problem 

wypędzeń w polityce europejskiej..., s. 43–44. 
53 Patrz: K. Kersten, Narodziny systemu władzy. Polska 1943–1948, Poznań 1990, s. 33–36; Spra-

wa polska w czasie drugiej wojny światowej w pamiętnikach, wybór i komentarz M. Tomala, 

Warszawa 1990, s. 149–178. 
54 E. Duraczyński, dz. cyt., s. 271–272; K. Kersten, Polska – państwo narodowe..., s. 472–473. 

Patrz także: Relacja premiera S. Mikołajczyka z wymiany depesz między Churchillem a Stalinem  

w sprawach Polski [w:] Armia Krajowa w dokumentach 1939–1945, t. 3, Wrocław – Warszawa  

– Kraków 1990, s. 274.  
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jako kartę przetargową w naciskach na stronę polską, by ta zgodziła się na linię 

Curzona
55

. Wkrótce po spotkaniu Wielkiej Trójki brytyjski premier W. Churchill 

w rozmowie ze Stanisławem Mikołajczykiem przedstawił mu projekt: 
 

Rząd angielski stoi na stanowisku Polski silnej, niepodległej, narodowo zjedno-

czonej w granicach mniej więcej linii Curzona (co w interpretacji sowieckiej wy-

klucza Wilno i Lwów) a linią Odry. W tych warunkach nastąpiłoby przeniesienie 

wszystkich Polaków ze wschodu i wywiezionych do Rosji z Polski – do Kraju  

i usunięcie z Polski Ukraińców i Białorusinów. Na zachodzie nastąpiłoby usunię-

cie z Polski Niemców (około 7 milionów)56. 
 

W kwestii wysiedleń Niemców częściej wypowiadali się politycy brytyj-

scy. Wielokrotnie czynił to premier W. Churchill, zarówno w korespondencji 

dyplomatycznej z przywódcami pozostałych dwóch mocarstw, jak też na forum 

Izby Gmin
57

. Przykładowo w dniu 15 grudnia 1944 r. stwierdził m.in. polemizu-

jąc z opiniami opozycji: 
 

Jeżeli chodzi o Rosję i Wielką Brytanię, to Polacy mogą kosztem Niemiec rozsze-

rzyć swoje terytorium na zachód. Nie zamierzam wdawać się teraz w drobne 

szczegóły, lecz powiększenie [terytorium], które będzie miało poparcie Wielkiej 

Brytanii i Rosji, państw związanych ze sobą dwudziestoletnim sojuszem, ma duże 

znaczenie... 

Trzeba by było dokonać przesiedlenia kilku milionów ludzi ze wschodu na zachód 

lub północ, jak również całkowitego wysiedlenia Niemców, gdyż projektuje się 

ich całkowite wysiedlenie z obszarów, które ma uzyskać Polska na zachodzie  

i północy. Wysiedlenie będzie bowiem sposobem, o ile byliśmy w stanie to prze-

widzieć, najbardziej zadowalającym i trwałym. Nie będzie żadnej mieszaniny 

ludności, stwarzającej nie kończące się trudności, jak to się działo w Alzacji i Lo-

taryngii. Temu położy się kres. Nie jestem zaniepokojony perspektywą przetaso-

wania ludności, ani nawet jej przesiedleniem na dużą skalę, co jest bardziej realne 

w warunkach współczesnych niż kiedykolwiek przedtem58. 
 

Stanowisko USA znalazło wyraz m.in. w liście F.D. Roosevelta do pre-

miera S. Mikołajczyka z 17 listopada 1944 r., w którym amerykański prezydent 

stwierdził, iż rząd Stanów Zjednoczonych nie ma zastrzeżeń w sprawie przesie-

dlenia mniejszości narodowych z Polski oraz że udzieli pomocy w ich przepro-

wadzeniu
59

. Zostało to potwierdzone w oświadczeniu sekretarza stanu Edwarda 

Stettiniusa z 18 grudnia 1944 r., że jeśli:  
 

Rząd i naród polski zdecydują, iż interesy państwa polskiego wymagają przesie-

dlenia grup narodowościowych, to Rząd Stanów Zjednoczonych, współdziałając  

                                                 
55 W. Stankowski, Niemcy na Pomorzu Gdańskim i Kujawach w latach 1944/1945–1950: uciecz-

ka, życie codzienne, wysiedlenie, Bydgoszcz 2000, s. 141–142. 
56 Armia Krajowa..., t. 3, s. 231. Patrz też: K. Kersten, Polska – państwo narodowe..., s. 473. 
57 M. Tomala, Patrząc na Niemcy. Od wrogości do porozumienia 1945–1991, Warszawa 1997, s. 22. 
58 P. Lippóczy, T. Walichnowski, dz. cyt., s. 195. 
59 Prezydent USA w liście do premiera S. Mikołajczyka z 17 listopada 1944 r. stwierdził m.in.: 

„Jeżeli w związku z nowymi granicami państwa polskiego rząd i naród polski będą życzyły sobie 

dokonania przesiedlenia mniejszości narodowych na terytorium Polski, jak również z jej teryto-

rium, to rząd Stanów Zjednoczonych nie zgłosi zastrzeżeń i ułatwi w miarę możliwości takie 

przesiedlenie”; tamże, s. 191. 
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z innymi Rządami, udzieli w miarę możliwości pomocy Polsce w przeprowadze-

niu takiego przesiedlenia60. 
 

Na przełomie 1944/1945 r. wobec perspektywy podporządkowania krajów 

Europy Środkowo-Wschodniej przez ZSRR mocarstwa zachodnie wykazywały 

daleko posuniętą ostrożność w deklarowaniu poparcia dla idei transferu Niem-

ców. Rozmiary wysiedleń Niemców wiązano z wielkością obszaru, który miał 

przypaść Polsce. Najwięcej oporów w tej kwestii wykazywali Amerykanie, 

przeciwni nadmiernym nabytkom terytorialnym Polski (godzili się wówczas na 

oddanie Polsce części Prus Wschodnich, Gdańska oraz „etnicznie polskiej części 

Górnego Śląska”). Zarówno Amerykanie jak i Brytyjczycy uznawali, że przesie-

dlenia należy przeprowadzać stopniowo i pod kontrolą międzynarodową. 

Owe wahania i wątpliwości mocarstw zachodnich były także wyraźnie 

widoczne na obradach kolejnej konferencji Wielkiej Trójki w Jałcie (4–11 lute-

go 1945 r.). Ustalono tam, iż wschodnia granica Polski będzie biegła wzdłuż 

linii Curzona, z odchyleniami w niektórych rejonach o 5–8 km na korzyść Pol-

ski. Mniej precyzyjnie określono nabytki na zachodzie, choć nie kwestionowano 

zasady rekompensaty. Wspomniane wątpliwości mocarstw zachodnich w kwestii 

zasięgu owych rekompensat najpełniej wyrażała wypowiedź W. Churchilla, że:  
 

Polacy nie powinni otrzymać na zachodzie więcej, niż zechcą i potrafią zagospo-

darować. Byłoby nieszczęściem tak przekarmić polską gęś niemieckim jadłem, 

żeby zdechła z niestrawności61. 
 

Sama jednak zasada transferu ludności niemieckiej nie była kwestionowa-

na. Świadczy o tym wypowiedź ówczesnego wicepremiera rządu brytyjskiego 

(późniejszego premiera) w Izbie Gmin z 1 marca 1945 r., Clementa Attlee: 
 

jeżeli uzna się za niezbędne odebranie [Niemcom] pewnych obszarów, ażeby 

umożliwić narodowi polskiemu prowadzenie wolnego i pełnego życia, nie będę 

tego uważać za krzywdę i nie sądzę, by Niemcy mieli prawo się uskarżać. 

Wszystkie te zmiany będę oceniał nie według tego, czy są zgodne z historią lub 

czy stanowią akt odwetu, lecz wyłącznie według tego, czy przyczynią się do ist-

nienia pokojowej Europy w przyszłości. 

Przesiedlenie ludności w chwili obecnej może być bardzo a bardzo bolesne, jed-

nak o wiele lepsze aniżeli długotrwałe cierpienia ludności pod panowaniem znie-

nawidzonych przez nią narodów62. 
 

Rok 1945 – w obliczu ostatecznych decyzji 

Oczywiście stanowisko mocarstw zachodnich było niezmiernie ważne dla 

prawno-międzynarodowego usankcjonowania wysiedleń Niemców. Liczyły się 

jednak także fakty dokonane. W pierwszych miesiącach 1945 r. Europa Środ-

kowo-Wschodnia znalazła się pod kontrolą ZSRR. Jeszcze przed nadciągającym 

frontem przeprowadzana była ewakuacja ludności niemieckiej, która po wejściu 

na te tereny Armii Czerwonej przerodziła się w paniczną ucieczkę. 

                                                 
60 J. Schechtman, Postwar Population Transfers in Europe 1945–1955, Philadephia 1962, s. 186. 
61 W.S. Churchill, Druga wojna światowa, t. 6, Gdańsk 1996, s. 47. 
62 P. Lippóczy, T. Walichnowski, dz. cyt., s. 197–198. 
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Wiosną 1945 r. wysiedlenia Niemców podjęły zarówno władze polskie, 

jak i czechosłowackie. Warto jednak mieć na uwadze to, iż Czechosłowacja  

w głównej mierze pozbywała się swoich przedwojennych obywateli, oskarża-

nych o nielojalność wobec państwa, natomiast Polska stanęła przede wszystkim 

przed problemem wysiedleń Niemców z obszarów, które miały jej przypaść  

w wyniku decyzji mocarstw. Ta faza działań wobec ludności niemieckiej okre-

ślana jest często mianem „dzikich wysiedleń”, bowiem realizowana była przed 

decyzjami Wielkiej Trójki w Poczdamie. Odbywały się jednak na obszarach 

kontrolowanych przez jedno ze zwycięskich mocarstw, czyli ZSRR. I niewąt-

pliwie przy jego przyzwoleniu, aprobacie. 

W Czechosłowacji pierwsza faza wysiedleń ludności niemieckiej i akcji 

wymierzonych przeciw niej rozpoczęła się bezpośrednio po wyzwoleniu. Trwała 

do końca lipca 1945 r. W ramach tzw. dzikiego odsunu wysiedlono kilkaset 

tysięcy Niemców. Akcja ta przeprowadzana była często w nieludzkich warun-

kach, co skutkowało licznymi ofiarami śmiertelnymi
63

. 

Wobec mniejszości niemieckiej (także węgierskiej) władze powojennej 

Czechosłowacji zastosowały szereg instrumentów prawnych, przede wszystkim 

aktów prawnych zwanych popularnie „dekretami Benesza”.  Wydane one zosta-

ły przez prezydenta na wniosek rządu, w części przygotowane zostały jeszcze  

w okresie okupacji (przez władze emigracyjne). Były to przede wszystkim: de-

kret z 21 czerwca 1945 r. o przyśpieszonej konfiskacie ziemi posiadanej przez 

Niemców, dekret z 2 sierpnia tegoż roku o pozbawieniu ich obywatelstwa cze-

chosłowackiego i dekret z 25 października o konfiskacie reszty majątku. 

Sam Beneń konsekwentnie od czasu przybycia do Czechosłowacji wypo-

wiadał się za wysiedleniem Niemców. W dniu 3 kwietnia 1945 r. w Humennem 

zapowiedział:  
 

oczyszczenie ojczyzny z żywiołów, które do nas nie należą i już nigdy należeć nie 

będą, tak aby pangermański atak przeciwko nam nigdy się już nie mógł powtórzyć.  
 

W innych przemówieniach Benesz propagował ideę państwa narodowego 

Czechów i Słowaków i „nikogo innego”
64

. Przypominał zdradzieckie zachowa-

nie Niemców sudeckich w 1938 r. Według niego mniejszość niemiecka stanowi-

ła punkt zapalny, od którego zaczął się konflikt ogólnoeuropejski. Mniejszość ta 

zniszczyła czechosłowacką demokrację. 

Także z terenów przejmowanych (od lutego – marca 1945 r.) przez two-

rzone struktury administracji polskiej na ziemiach poniemieckich od wojsko-

wych władz radzieckich, postępował odpływ ludności niemieckiej. Nowe wła-

dze, zdominowane przez komunistów, zainteresowane w opuszczeniu Polski 

przez niepolskie grupy narodowościowe starały się nie stwarzać im warunków 

zachęcających do pozostania, a wręcz starały się je zniechęcić do tego. Dotyczy-

ło to w największym stopniu ludności niemieckiej. Już w wypowiedzi na plenum 

                                                 
63 P.M. Majewski, „Niemcy sudeccy”..., s. 435–440. 
64 Tenże, Edvard Beneš i kwestia niemiecka..., s. 312. 
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PPR w maju 1945 r. W. Gomułka opowiadał się za daniem Niemcom takich 

warunków, by nie chcieli na terytorium Polski pozostać
65

.  

Wysiedlenia Niemców rozpoczęły się już w kwietniu 1945 r., po przesu-

nięciu się linii frontu za Odrę i początkowo miały formalnie charakter dobro-

wolny. Organizowane były przez lokalne władze administracyjne i bezpieczeń-

stwa. Większe rozmiary przybrały wysiedlenia podjęte przez wojsko w czerwcu 

1945 r. Wiązały się one z planowaną akcją osadnictwa wojskowego na pograni-

czu polsko-niemieckim. Ograniczono je w lipcu. Następstwa wysiedleń Niem-

ców w tej fazie operacji zostały krytycznie ocenione, bowiem miały one nega-

tywne skutki dla restytuowania gospodarki na terenach poniemieckich, jak też 

wywołały problemy w stosunkach międzynarodowych
66

. 

Ostateczne decyzje w tej kwestii zapadły na konferencji Wielkiej Trójki  

w Poczdamie (17 lipca – 2 sierpnia 1945 r.). Mimo różnych wątpliwości i za-

strzeżeń mocarstw zachodnich, ostatecznie zdecydowano o wysiedleniu Niem-

ców z Europy Środkowo-Wschodniej. W rozdziale XIII Umowy poczdamskiej 

pt. „Zorganizowane przesiedlenia ludności niemieckiej” znajdujemy zapis:  
 

Konferencja osiągnęła następujące porozumienie w sprawie usunięcia Niemców 

Polski, Czechosłowacji i Węgier: 

Trzy rządy, rozważywszy sprawę pod każdym względem, uznają, że należy przy-

stąpić do przesiedlenia do Niemiec ludności niemieckiej lub jej części pozostałej 

w Polsce, Czechosłowacji i na Węgrzech. Zgodne są one co do tego, że wszelkie 

przesiedlenia, jakie nastąpią, powinny odbywać się w sposób zorganizowany  

i humanitarny. 

Wobec tego, że napływ dużej ilości Niemców do Niemiec powiększyłoby ciężar 

już spoczywający na władzach okupacyjnych, uważają one, iż Sojusznicza rada 

Kontroli Niemiec powinna przede wszystkim zbadać to zagadnienie ze szczegól-

nym uwzględnieniem kwestii sprawiedliwego rozdzielenia tych Niemców między 

poszczególne strefy okupacyjne67.          
 

Zarazem zaapelowano do zainteresowanych państw, aby „zawiesiły na ra-

zie dalsze wydalenia”. Było to konsekwencją krytycznych ocen wysiedleń prze-

prowadzanych od wiosny 1945 r. przez Czechosłowację i Polskę. 

Wkrótce potem – 20 listopada 1945 r. – Sojusznicza Rada Kontroli Nie-

miec przyjęła szczegółowy plan przesiedlenia ludności niemieckiej z Austrii, 

Czechosłowacji, Węgier i Polski. Ustalono w nim, iż z Polski do radzieckiej  

i brytyjskiej strefy okupacyjnej w Niemczech zostanie wysiedlonych 3,5 mln 

Niemców. Natomiast liczbę wysiedleńców niemieckich z Czechosłowacji, Au-

strii i Węgier oszacowano na 3 150 tys. osób, przy czym mieli być oni przyjęci 

w strefach okupacyjnych amerykańskiej, francuskiej i radzieckiej
68

. 

 

 

                                                 
65 Protokół obrad KC PPR maj 1945, oprac. A. Kochański, Warszawa 1992, s. 42–43. 
66 Patrz: B. Nitschke, dz. cyt., s. 134–149; L. Olejnik, Polityka narodowościowa..., s. 104–106. 
67 P. Lippóczy, T. Walichnowski, dz. cyt., s. 52. 
68 Tamże, s. 56–58. 
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ostawa najbliższych sojuszników Polski podczas kampanii wojennej 

1939 r. od lat zajmuje uwagę historyków. Stanowisko dwóch wielkich 

mocarstw zachodnich: Wielkiej Brytanii i Francji, a szczególnie tej 

drugiej – najważniejszego sprzymierzeńca Polski w okresie międzywojennym  

– jest nierozerwalnie związane z toczącą się dyskusją na temat przyczyn klęski 

wrześniowej. Słabość wewnętrzna Polski, olbrzymia dysproporcja między po-

tencjałami militarnymi II RP i III Rzeszy, postawa dowództwa i żołnierza pod-

czas działań wojennych w 1939 r. to jeden aspekt zagadnienia. Drugi – nie mniej 

ważny – stanowią uwarunkowania zewnętrzne kampanii polskiej 1939 r. w tym 

szczególnie postawa naszych sojuszników, a mówiąc konkretnie brak efektyw-

nej pomocy z ich strony podczas samotnych zmagań Polski z III Rzeszą, a na-

stępnie z ZSRR. Znakomita większość publikacji uwypukla polskie racje, argu-

menty, pretensje. W tym artykule chciałbym spojrzeć na problem – uwzględnia-

jąc polskie stanowisko – z perspektywy strony francuskiej w oparciu o źródła 

dyplomatyczne zdeponowane w siedzibie francuskiego MSZ na Quai d’Orsay  

i dokumentację wojskową zgromadzoną w Service Historique de la Defense  

w Vincennes na wschodnich przedmieściach Paryża, uwzględniając również 

publikacje naukowe zarówno polskie jak i francuskie 

Przystępując do analizy problemu chciałbym wyjść od konstatacji, że pol-

ski Plan Operacyjny „Zachód” opracowany w marcu 1939 r. zakładał, że w wy-

padku agresji ze strony III Rzeszy do obrony kraju zostaną użyte główne siły 

Wojska Polskiego (dalej: WP) rozlokowane na całej długości granicy z Niem-

cami. Po zadaniu wrogowi jak największych strat w bitwie granicznej przewi-

dywano trwać w obronie do czasu rozpoczęcia działań ofensywnych na foncie 

zachodnim przez zmobilizowane uprzednio siły zbrojne Francji. Nasze prze-

świadczenie o zbrojnym wystąpieniu Francji oraz Wielkiej Brytanii wypływało  

z treści układów sojuszniczych podpisanych z Francją 21 lutego 1921 r. i 19 

maja 1939 r. oraz z Wielką Brytanią 25 sierpnia 1939 r. Polskie kierownictwo 

polityczno-wojskowe zbudowało strategię wojenną na założeniu o koalicyjnym 

charakterze przyszłej wojny z Niemcami. Upoważniał do tego sojusz wojskowy 

z Francją i zobowiązania podjęte przez ten kraj na wypadek uderzenia niemiec-

kiego na Polskę doprecyzowane podczas rozmów sztabowych w maju 1939 r. 

Zgodnie z protokołem wojskowym podpisanym w Paryżu 19 maja 1939 r. 

przez gen. Maurice Gamelina i gen. Tadeusza Kasprzyckiego, w wypadku nie-

mieckiego ataku na Polskę, Francuzi mieli podjąć natychmiast ograniczona ak-

cję wojskową na lądzie i w powietrzu, a począwszy od 15 dnia od francuskiej 

P 
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mobilizacji powszechnej „wszcząć ofensywę przeciwko Niemcom z udziałem 

przeważającej części swych wojsk”
1
. Wejście w życie protokołu wojskowego  

z 19 maja strona francuska uzależniła od podpisania umowy politycznej, a ta  

– jak wiadomo – została zawarta dopiero 4 września, a więc już w trakcie wojny 

z Niemcami. W rezultacie w stosunkach między sojusznikami powstała para-

doksalna sytuacja: strona francuska uznawała protokół, a zatem i podjęte zobo-

wiązania za nieobowiązujące do czasu zawarcia umowy politycznej, zaś strona 

polska uważała jego postanowienia za wiążące. Tak czy owak różnice interpre-

tacyjne przestały być aktualne po 4 września. Całą sprawę dodatkowo kompli-

kował fakt, że poza rozmowami majowymi Gamelin – Kasprzycki, do wybuchu 

wojny, ale i również w trakcie kampanii w Polsce we wrześniu – październiku 

nie odbyły się już żadne inne rokowania sztabowe polsko-francuskie. 

20 sierpnia 1939 r. z inicjatywą nawiązania bezpośrednich kontaktów 

między dwoma naczelnymi dowództwami wystąpił gen. M. Gamelin mianując 

gen. Louis Faury szefem Francuskiej Misji Wojskowej w Polsce. Faury ogólnie 

zorientowany, że w wypadku niemieckiego ataku na Polskę ta może liczyć na 

pomoc Francji, poprosił przed rozpoczęciem misji w Warszawie o sprecyzowa-

nie jakie będą rozmiary francuskiego zaangażowania wojskowego i kiedy Polska 

może spodziewa c się ofensywy swego sojusznika. W odpowiedzi usłyszał od 

naczelnego wodza francuskiej armii znamienne słowa: „Il faut que la Pologne 

dure” (Trzeba żeby Polska trwała)
2
.  

W tym miejscu należy postawić pytanie, dlaczego Francja podjęła zobo-

wiązanie o charakterze ofensywnym, skoro w rozmowach sztabowych z Brytyj-

czykami wspólnie uzgodniono strategie czysto defensywną
3
. Zdaniem znanego 

francuskiego historyka Jean Baptiste Duroselle podjęcie zobowiązań francuskich 

wobec Polski na wypadek uderzenia niemieckiego jest z polityczno-wojskowego 

punktu widzenia „ trudne do wyjaśnienia”
4
. Natomiast badacz brytyjski Robert 

Young uważa, że skoro Polacy dobrze wiedzieli, że Francja dawno przyjęła stra-

tegię defensywną, to mogli winić tylko samych siebie za to, że zobowiązania 

francuskie potraktowali poważnie
5
. Można i tak. 

Sam Gamelin wychodząc z założenia, że protokół wojskowy bez umowy 

politycznej nie wiązał strony francuskiej, daje w swych pamiętnikach sprzeczne 

wyjaśnienia. Najpierw twierdzi, że w protokołach nie prezentowano działań ofen-

sywnych z udziałem przeważających sił francuskich, a następnie, że gdy WP zo-

stało rozbite – nie było już powodu do rozpoczynania ofensywy na Zachodzie
6
. 

                                                 
1 Polskie Siły Zbrojne w II wojnie światowej (dalej: PSZ), t. 1: Kampania wrześniowa, cz. 1, Lon-

dyn 1951, s. 100.  
2 L. Faury, La Pologne terrassee, „Revue Historique de L Armee” 1953, nr. 1, s. 134.  
3 W.B.R. Neave-Hille, Franco-British Strategic Policy 1939 [w:] Les relations franco 

-britanniques de 1935 à 1939, Paris 1975, s. 338. 
4 J.B. Duroselle, La Dedadence 1932–1939, Paris 1979, s. 460. 
5 R. Young, In Command in France. French Foreign Policy and Military Planning 1933–1940, 

London 1979, s. 233. 
6 M. Gamelin, Servir, t. 3, Paris 1946, s. 225. 
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Wszystkie te argumenty należy uznać za pokrętne. Polski Sztab Główny 

(dalej: SG) doskonale wiedział, że przed podpisaniem majowego protokołu fran-

cuskie dowództwo wyznawało strategię defensywną. Jednakże Polacy mieli 

prawo sądzić, że zawarcie protokołu 19 maja oznacza odstąpienie Francji od 

dotychczasowej doktryny i przejście do strategii ofensywnej. Polskie dowódz-

two uważało, że francuski atak na linię Zygfryda w momencie, gdy przeważają-

ca część sił niemieckich jest zaangażowana na froncie polskim, leży w interesie 

Francji. Takie stanowisko prezentował gen. Wacław Stachiewicz, szef SG
7
. 

Można więc z całą pewnością przyjąć, że gen. Tadeusz Kasprzycki, podpisując 

protokół majowy nie działał „na niby”
8
. Przecież polski plan obrony zakładał, że 

główne siły WP muszą powstrzymywać Niemców na całej liczącej ponad 1600 

km. długości linii frontu, cofając się tylko w razie konieczności do czasu, gdy 

nastąpi francuska ofensywa na froncie zachodnim. 

Działania lądowe Francji i powietrzne Wielkiej Brytanii na Zachodzie 

miały odciążyć front polski i pozwolić naczelnemu wodzowi na przegrupowanie 

sił do kontrataku. Należy przypuszczać, że marszałek Edward Rydz-Śmigły 

żywił obawy, iż politycy francuscy mogą przyjąć ofertę pokojową Hitlera – po 

zajęciu przez niego Gdańska, Pomorza, Wielkopolski i Górnego Śląska. Z tego 

też powodu, prócz zobowiązań wojskowych w sprawie powstrzymywania 

Niemców na całym froncie, marsz. Śmigły-Rydz podjął walkę o zachodnie ob-

szary Polski, zamiast – bez walki – wycofać się za linię Wisły, co sugerowali 

Francuzi
9
. Jednak nigdy nie wątpił – podobnie jak minister Józef Beck, że Fran-

cja wypełni swoje zobowiązania wobec Polski.    

25 sierpnia, a więc po podpisaniu paktu Ribbentrop – Mołotow, polski 

ambasador w Paryżu Juliusz Łukasiewicz odbył rozmowę z francuskim mini-

strem spraw zagranicznych Georges Bonnet. Ten poinformował polskiego dy-

plomatę, że Rada Ministrów na swym posiedzeniu wypowiedziała się za do-

trzymaniem zobowiązań wobec Polski i gotowością wejścia do wojny. Potwier-

dził też, że pakt moskiewski nic nie zmienił w stosunkach pomiędzy oboma 

państwami; w wypadku niemieckiego ataku na Polskę Trzecia Republika zdecy-

dowana jest wypełnić wszystkie swoje obowiązki sojusznicze. Tego samego 

dnia Łukasiewicz rozmawiał jeszcze z premierem Edouardem Daladierem oraz  

z ministrami: Anatolem de Monzie, Paulem Reynaud i Georgesem Mandelem. 

Wszyscy mówili to samo: możecie na nas liczyć
10

. 

Pierwsze wiadomości o niemieckiej agresji na Polskę dotarły do Paryża  

w godzinach porannych 1 września. Ambasador Łukasiewicz o godz. 9. rano 

złożył wizytę ministrowi Bonnetowi zawiadamiając go o niemieckiej napaści  

i domagając się stanowczo przewidzianego układami natychmiastowego wystą-

                                                 
7 W. Stachiewicz, Pisma, „Zeszyty Historyczne” 1979, nr 50, s. 280. 
8 A.M. Cienciała, Polska w polityce brytyjskiej i francuskiej w 1939 r. Wola walki czy próba unik-

nięcia wojny, „Zeszyty Historyczne” 1986, z. 75, s. 181. 
9 Tamże, s.181. 
10 L. Moczulski, Wojna polska 1939, Warszawa 2009, s. 578. 
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pienia Francji. Bonnet potwierdził, że Polska może „Liczyć w zupełności na 

lojalne wykonywanie przez Francję jej sojuszniczych zobowiązań”
11

. 

Na posiedzeniu francuskiego rządu 1 września podjęto też decyzję o ogło-

szeniu we Francji mobilizacji powszechnej, na jej pierwszy dzień wyznaczając  

2 września. Data ta była ważna, bo od niej biegły wszystkie umowne terminy:  

z niej wynikało, że generalna ofensywa francuska ruszy 17 września. 

Dzień 1 września był dla francuskich polityków i wojskowych ostatnim  

w rachubach, że Francja może uniknąć wojny. Atak niemiecki przekreślił te 

kalkulacje definitywnie. Tylko, że ta rozpoczęta wojna nie mogła dotknąć granic 

Francji
12

. 

III Republika osłonięta od wschodu potężnymi fortyfikacjami Linii Magi-

nota, na którą wydano miliardy franków, stosując strategię defensywną dążyła 

do pozytywnego dla siebie rozstrzygnięcia. Strategia ta wynikała również z do-

tkliwych dla Francji skutków I wojny światowej. Olbrzymie straty w ludziach  

i zniszczenia materialne z lat 1914–1918 działały obezwładniająco na polityków 

i wojskowych. One nie mogły się powtórzyć! Zaś francuscy generałowie w swej 

mentalności tkwili w okopach wojny pozycyjnej, wojny na wyniszczenie prze-

ciwnika, gdzie manewr i natarcie były ostatnimi w ich kalkulacjach operacyj-

nych. Paniczna obawa przed narażeniem Francji na strat podobne do tych  

z I wojny światowej paraliżowała elity polityczne i wojskowe nad Sekwaną. 

„Musimy oszczędzać francuską krew”, „nie dopuścić do masakry Francuzów”
13

 

– głosili jedni, a drudzy wyrażali przy tym nadzieje poparte opiniami gen. Ga-

melin, że Polacy zatrzymają Niemców przynajmniej przez kilka miesięcy.  

 Docierające do Paryża doniesienia o twardym oporze Polaków utwierdza-

ły ich w tym przekonaniu. Wedle jednej części polityków Francja znalazła się  

w sytuacji bez wyjścia i mimo opinii, że „Polacy nie są warci”
14

, aby występo-

wać w ich obronie Francja wypowiedziała wojnę Niemcom 3 września. Deklara-

cja o wypowiedzeniu wojny nastąpiła po naciskach brytyjskiego premiera Nevila 

Chamberlaina w nocnej rozmowie z 2 na 3 września z E. Daladierem i pojawiła 

się pięć godzin po ogłoszeniu stanu wojny z Niemcami przez Zjednoczone Kró-

lestwo Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii. Fakt znamienny, jeśli zważy się, że 

dla Polski to Francja była głównym sojusznikiem. Zresztą premier Francji miał 

później żałować tego kroku. W rozmowie z jednym ze swych współpracowni-

ków miał się wyrazić następująco:  
 

Mówiono mi, że Polska jest koniem, gdy ja byłem pewien, że jest osłem, ale osta-

tecznie dosiedliśmy ropuchy15. 

                                                 
11 J. Łukasiewicz, Dyplomata w Paryżu 1936–1939: wspomnienia i dokumenty Juliana Łukasiewicza, 

ambasadora Rzeczpospolitej Polskiej, oprac. W. Jędrzejewicz i H. Bułhak, Londyn 1989, s. 327. 
12 M. Gmurczyk-Wrońska, Polska – niepotrzebny aliant Francji?, Warszawa 2003, s. 151. 
13 R. Boyer de Sainte-Suzanne, Une politique etrangere. Le Quai d Orsay et Saint – John Perse 

àl’epreuve d’un regard. Journal novembre 1938 – juin 1940, oprac. H.I P. Levillain, Paris 2000,  

s. 76–78. 
14 M. Gmurczyk-Wrońska, dz. cyt., s. 152. 
15 Tamże. 
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Następnego dnia, 4 września został podpisany w Paryżu protokół interpre-

tacyjny do umów sojuszniczych między Polską i Francja, a 9 września układ  

o utworzeniu na ziemi francuskiej polskiej dywizji. Podpisaniu tych dokumen-

tów towarzyszył cel propagandowy: Francja dotrzymała swych zobowiązań 

sojuszniczych traktatowo, realnie – poza demonstracyjnymi wypadami patroli na 

kilka kilometrów w głąb Niemiec i ofensywą ulotkową francuskich bombowców 

– na froncie zachodnim nic się nie działo. Najczęściej powtarzanymi wówczas 

komunikatami frontowymi były słowa: rien a signaler! (nic do zakomunikowa-

nia!). Między Niemcami a Francją rozpoczęła się „dziwna wojna” – „drole de 

guerre”, „funny war”, „sitzkrieg”. 

Prasa paryska z zadowoleniem odnotowała podpisanie umów z Polską. 

Właściwie od maja było wiadomo, że „los Polski będzie zależny od ostateczne-

go wyniku wojny” i że zarówno Wielka Brytania jak i Francja nie zamierzały 

wspierać Polski militarnie
16

. 

Z olbrzymim niepokojem i zdenerwowaniem przyjmowano nad Sekwaną 

informacje o szybkich postępach niemieckiego „blitzkriegu” w Polsce. Liczono 

przecież na długotrwały opór Polaków. Po zawarciu paktu Ribbentrop – Mołotow 

Francuzi liczyli się wprawdzie z możliwością inwazji radzieckiej na Polskę, ale 

nie wiedzieli kiedy Polacy zostaną zaatakowani przez Rosjan. Mimo to bardzo 

liczyli na utrzymanie frontu wschodniego do wiosny 1940 r. W tym czasie wspól-

nie z Brytyjczykami mieli zebrać wystarczające siły do ostatecznej rozprawy  

z Niemcami. To był główny cel wojny. Kalkulowano, że Niemcy po podboju całej 

lub części Polski skierują się przeciwko Francji i wtedy będą potrzebne wszystkie 

siły. Wojna będzie więc długa i ciężka i aby odnieść sukces wszystko należy pod-

porządkować celom nadrzędnym
17

. Nie należy zatem „angażować się w związku  

z polską kwestią, gdyż pokonanej Polsce nie możemy pomóc”
18

. 

Ostatecznie polskie nadzieje na realną pomoc Francji w nierównym star-

ciu z Niemcami zostały przekreślone 12 września. Do tego czasu nasz attaché 

wojskowy w Paryżu płk Wojciech Fyda regularnie składał wizyty we francuskim 

Ministerstwie Wojny dopominając się o wojskową pomoc. Czynił to – w odczuciu 

gen. Gamelin – tak natarczywie, że w końcu przestał być przyjmowany. 

12 września, na pięć dni przed agresją ZSRR na Polskę w małej miejsco-

wości Abbeville w Normandii o godz. 11. zebrała się po raz pierwszy Najwyż-

sza Rada Aliancka (Conseil Supreme Interallie), francusko-brytyjski organ zło-

żony z premierów, naczelnych dowódców, szefów sztabów i sztabowców. Kon-

ferencja miała na celu wymianę informacji o najbliższych zamierzeniach wojen-

nych obu państw. Diagnoza sytuacji militarnej była następująca: Niemcy skon-

centrowali swoje główne siły na Wschodzie i w szybkiej kampanii pokonali 

Polskę, której już nie można pomóc. Na Zachodzie wojska niemieckie przeszły 

                                                 
16 Tamże, s. 153. 
17 Service Historique de la Defense a Vincennes (dalej: SHD), Collaboration militaire avec la 

Pologne, 7N 3002 
18 R. Boyer de Sainte-Suzanne, dz. cyt., s. 85. 
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do obrony. Przebieg dotychczasowych działań na froncie zachodnim przedstawił 

gen. Gamelin, który wykluczył natarcie na Linię Zygfryda i bronił strategii de-

fensywnej. To samo odniósł do operacji powietrznych. Dłuższą dyskusję wywo-

łała ocena sytuacji na froncie polskim. Premier Daladier próbował doszukiwać 

się oznak stabilizacji; kropkę nad i postawił Gamelin, który stwierdził, że los 

Polski jest już przesądzony, Polakom już nie można pomóc, natomiast celem 

głównym dla aliantów jest ostateczne pokonanie Niemiec i wygranie wojny
19

. 

„Miałem wrażenie – pisze w swoich wspomnieniach gen. M. Gamelin – że moje 

wywody zostały przyjęte przez wszystkich z ulgą”
20

.  

Ani przed, ani w czasie konferencji w Abbeville, ani po jej zakończeniu 

sojusznicza Polska nie została poinformowana o powziętych decyzjach. Kiedy 

planowano utworzenie Najwyższej Rady Alianckiej zgodzono się, że powinni  

w niej uczestniczyć premierzy, ministrowie obrony, najwyżsi dowódcy, w osta-

teczności ambasadorowie kraju sojuszniczego. Gdy później na Downing Street  

i w Izbie Gmin pojawiły się głosy krytyczne z powodu nieobecności ambasadora 

polskiego w Abbeville, nikt nie potrafił wyjaśnić przyczyny, lecz precedens 

przeszedł w regułę: następne posiedzenia (najbliższe 22 września) miały oficjal-

nie charakter konferencji brytyjsko-francuskich
21

.  

Po konferencji w Abbeville polski sojusznik w ogóle przestał być infor-

mowany o zamiarach francuskich, o czym najlepiej świadczy depesza szefa pol-

skiej misji wojskowej w Paryżu gen. Stanisława Burhardta-Bukackiego do mar-

szałka E. Śmigłego-Rydza: „Od trzynastego września [T.P.] już się w ogóle nie 

mogę dostać do gen. Gamelina”
22

.  

Od tej pory uwagę polityków francuskich przykuwało bardziej to co się 

działo w Moskwie niż w Warszawie. Cały czas sondowano jaka może być naj-

bliższa reakcja ZSRR. Próbowano zorientować się czy po podpisaniu paktu z 23 

sierpnia nadal pozostaje w mocy układ francusko-radziecki o nieagresji. Na to 

pytanie – mimo usilnych starań – nie uzyskiwano jednoznacznej pozytywnej 

odpowiedzi
23

. Różnymi kanałami próbowano się dowiedzieć co zamierzają Ro-

sjanie. Obawiano się, że Moskwa dąży do zerwania stosunków dyplomatycz-

nych, czego Paryż bardzo nie chciał. Ambasador radziecki w Paryżu Jakow Su-

ric zapewniał co prawda, że układ niemiecko-radziecki nie stanowi przeszkody 

w stosunkach francusko-radzieckich ale miał zapewne powody aby składać tego 

typu deklaracje. 

Agresja ZSRR na Polskę 17 września nie była dla Francji całkowitym za-

skoczeniem. Francuzi liczyli się z możliwością wkroczenia ZSRR do Polski już 

od 11 września. Tego bowiem dnia francuski chargé d affaires w Moskwie Jean 

                                                 
19 Szczegółowy protokół z posiedzenia, patrz: F. Bedarida, La strategie secrete de la drole de 

guerre. Le Conseil Supreme Interallie. Septembre 1939–Avril 1940, Paris 1979, s. 79–115. 
20 M. Gamelin, dz. cyt., s. 68. 
21 L. Moczulski, dz. cyt., s. 803. 
22 PSZ, t. 1, cz. 3, s. 8. 
23 Dokumienty Wnieszniej Politiki SSSR, t. 22, Moskwa 1992, s. 7–8. 
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Payard rozmawiał z Mołotowem i jego zastępcą Władimirem Potiomkinem. 

Stwierdzenie ludowego komisarz spraw zagranicznych: „biedny rząd polski,  

o którym nie wiadomo co się z nim dalej stanie”
24

, nie pozostawiało cienia wąt-

pliwości, że ZSRR wkroczy do Polski. Francuzi obawiali się, że fakt ten spowo-

duje zerwanie stosunków dyplomatycznych przez Moskwę. Istotną była również 

kwestia, co w rzeczywistości zamierza Stalin i co oznaczać będzie przesunięcie 

granicy radzieckiej na zachód. Obawy przed zerwaniem stosunków dyploma-

tycznych zostały częściowo wyjaśnione w momencie, kiedy ambasador Wacław 

Grzybowski odbierał notę, w której przedstawiono motywację inwazji radziec-

kiej. W. Mołotow dołączył do niej krótki komunikat informujący, że ZSRR de-

klaruje prowadzenie polityki neutralności w stosunkach z Francją
25

. Francuzi 

próbowali dalej sondować czy akcja podjęta przez ZSRR ma na celu ochronę 

mniejszości etnicznych – jak oficjalnie tłumaczyli Rosjanie – czy chodzi o po-

dział Polski i faktyczną likwidację jej państwowości. Pytano o to Mołotowa  

w Moskwie i Surica w Paryżu. Jednoznacznych odpowiedzi nie było. 

W związku z wkroczeniem Rosjan na terytorium państwa polskiego am-

basador Łukasiewicz domagał się w imieniu rządu polskiego reakcji Francji 

wobec ZSRR. Postulat ten pozostawał w sprzeczności z zamierzeniami strony 

francuskiej, której zależało na utrzymaniu stosunków dyplomatycznych z Mo-

skwą. W przygotowanej nocie dla rządu polskiego czytamy, że układy zawarte 

między Polską a Francją nie przewidują, iż w wypadku agresji radzieckiej na 

Polskę Francja znajdzie się automatycznie w stanie wojny z ZSRR. Również 

umowa z 4 września 1939 r. nie poruszała tej kwestii. Gdyby więc Francja wy-

stąpiła zbrojnie przeciwko ZSRR musiałaby wypowiedzieć zawarty z tym pań-

stwem układ o nieagresji z 29 listopada 1932 r.
26

. Dalej w dokumencie znalazła 

się informacja, że wobec deklaracji Mołotowa o neutralności ZSRR wobec 

Francji nie ma potrzeby reakcji militarnej ze strony Paryża. 

Problem ten wywołał liczne komentarze zarówno w parlamencie francu-

skim jak i w prasie. Zastanawiano się jak pogodzić pojęcie neutralności z akcją 

militarną Rosjan w Polsce, jak tłumaczyć wolę utrzymywania kontaktów dy-

plomatycznych między Francją i ZSRR z perspektywą odbudowy Polski, której 

wschodnia część została włączona do ZSRR? Te i inne pytania i wątpliwości 

pozostawały bez odpowiedzi. 

Tak czy owak wkroczenie Rosjan oznaczało dla Francji upadek Polski  

i koniec frontu wschodniego. Stwierdzono to w notach z 20 i 21 września.  

W nocie z 21 września czytamy: „Od tego dnia opór Polski można uznać za 

zakończony, front wschodni już nie istnieje”
27

. Od tego momentu cała uwaga 

                                                 
24 Documents Diplomatiques Francais 1939 (3 septembre – 31 decembre), t. 1, Bruxelles 2002, s. 62. 
25 M. Gmurczyk-Wrońska, dz. cyt., s. 170. 
26 Tamże, s. 172. 
27 Archives du Ministere des Affaires Etrangeres a Paris (AMAE), Papiers 1940, Papiers Daladier, 

dossier 4.  
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Francji zostanie skoncentrowana na projektowanym froncie na Bałkanach. Fran-

cja zamknęła ten etap sojuszu z Polską. 

Autor monografii na ten temat Jan Ciałowicz, po latach napisze: 
 

Dzieje tego sojuszu stanowią rzadki wypadek tak jaskrawego niedotrzymania 

umowy przez jednego z partnerów i to wbrew własnym interesom. Są zarazem 

klasycznym przykładem, jak – przez doprowadzenie do fikcji układu wojskowego 

– obydwaj sojusznicy pokonani zostali po kolei, a udziałem tego, który pierwszy 

opuścił sprzymierzeńca, staje się również klęska28.  
 

Mądre słowa oddające istotę sprawy. 

Bierna postawa Francji wobec sojusznika polskiego, Francji będącej  

w ówczesnej Europie największą potęgą militarną na lądzie, wywołała zdziwie-

nie również po stronie niemieckiej, o czym pisał generał broni pancernej Heinz 

Guderian
29

: 
 

Nie posiadaliśmy się ze zdumienia dlaczego Francuzi nie skorzystali z okazji.  

W owym czasie nie można było zrozumieć przyczyn tej wstrzemięźliwości. 
 

Feldmarszałek Alfred Jodl podejmując ten wątek oświadczył na procesie 

norymberskim co następuje:  
 

Do roku 1939 byliśmy oczywiście w stanie sami rozbić Polskę. Ale nigdy, ani  

w roku 1938, ani w 1939 – nie zdołalibyśmy naprawdę sprostać skoncentrowane-

mu wspólnemu atakowi tych państw (Wielkiej Brytanii, Francji i Polski) i jeśli nie 

doznaliśmy klęski już w 1939 r. należy to przypisać jedynie faktowi, że podczas 

kampanii polskiej około 110 dywizji francuskich i brytyjskich pozostawało kom-

pletnie biernych wobec 23 dywizji niemieckich30.  
 

„Co skłoniło Polaków do tego, żeby podjąć tę nierówną walkę z niemiec-

kim Wehrmachtem? – zapytuje po latach były adiutant Adolfa Hitlera. I odpo-

wiada następująco – Byli przekonani o tym, że francusko-angielskie siły zbrojne 

natychmiast uderzą na Zachodzie, gdzie – w porównaniu z frontem wschodnim 

– stały tylko nieliczne jednostki niemieckie gotowe do walki”
31

.     

Również wielu przedstawicieli Wielkiej Brytanii i Francji nie było w sta-

nie zrozumieć pasywnej postawy swych rządów w czasie, gdy Polska samotnie 

zmagała się z przeważającymi siłami niemieckimi – a od 17 września – również 

radzieckimi. Harold Macmillan w swoich wspomnieniach pisze, że opinia pu-

bliczna w Wielkiej Brytanii, w tym również część posłów Izby Gmin, krytycznie 

oceniała polityczną i administracyjną działalność rządów obu wielkich mocarstw 

– sojuszników Polski. „W kwestii militarnej bała również zniecierpliwiona co 

zakłopotana”
32

.     

                                                 
28 J. Ciałowicz, Polsko-francuski sojusz wojskowy 1921–1939, Warszawa 1970, s. 399. 
29 H. Guderian, Wspomnienia żołnierza, Warszawa 1958, s. 135. 
30 J. Karski, Wielkie mocarstwa wobec Polski 1919–1945, Kraków 1989, s. 248. 
31 N. von Below, Byłem adiutantem Hitlera 1937–1945, Warszawa 1990, s. 194. 
32 M. Nurek, Polska w polityce Wielkiej Brytanii w latach 1936–1941, Warszawa 1983, s. 260. 
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Generał, a późniejszy prezydent Republiki Francuskiej Charles de Gaulle, 

człowiek który uratował honor Francji w II wojnie światowej, tak określił po-

stawę swego kraju wobec Polski we wrześniu 1939 r.:  
 

Gdy we wrześniu 1939 r. rząd francuski za przykładem rządu angielskiego zdecy-

dował się przystąpić do wojny rozpoczętej już w Polsce, nie miałem najmniej-

szych wątpliwości, że powziął tę decyzję ulegając złudzeniu, iż Francja mimo sta-

nu wojny nie będzie musiała toczyć poważniejszych walk. Jako dowódca wojsk 

pancernych 5 armii w Alzacji nie dziwiłem się bynajmniej, widząc jak nasze 

zmobilizowane wojska trwały w bezczynności, podczas gdy Polska została rozbita 

w ciągu dwóch tygodni przez niemieckie Panzerdivisions i eskadry Luftwaffe. 

Gdy siły przeciwnika były niemal w całości zaangażowane nad Wisłą, nie zrobili-

śmy w istocie nic, pomijając kilka demonstracji, aby posunąć się nad Ren33.  
 

Ocena francuskiego męża stanu jest jednoznacznie krytyczna pod adresem 

Francji. W świetle wyżej przytoczonych faktów i opinii trudno oprzeć się wra-

żeniu, że Francuzi z premedytacją wprowadzili w błąd sojusznika nie mając 

najmniejszego zamiaru przyjść mu z pomocą i wypełnić tym samym swych woj-

skowych zobowiązań. Francja, na której Polacy pokładali tyle nadziei, zawiodła 

na całej linii. I tu możemy dojść do konstatacji na pozór paradoksalnej: Polska 

licząc na pomoc, zdradzona chcąc nie chcąc sama przyszła ze wsparciem dla 

niewdzięcznego sprzymierzeńca! Otóż Francja nie wywiązując się z podjętych 

zobowiązań otrzymała od opuszczonego sojusznika w prezencie aż siedem do-

datkowych miesięcy pokoju! Wiadomo przecież, że celem głównym jesiennej 

kampanii Adolfa Hitlera była rozprawa z Francją – głównym wrogiem III Rze-

szy – co miało się dokonać zaraz po dwutygodniowym Blitzkriegu w Polsce. 

Tylko, że kampania przeciwko Polsce nie trwała dwa tygodnie a pięć i – co naji-

stotniejsze – przyniosła Niemcom tak dotkliwe straty w sprzęcie i materiale wo-

jennym, że Wehrmacht nie był w stanie – bez uzupełnienia uzbrojenia i zapasów 

– przystąpić od razu do działań przeciwko Francji. Hitler zmuszony został do 

odłożenia do wiosny 1940 r. swego zamiaru rozprawy z głównym wrogiem III 

Rzeszy. Tak oto walcząca w osamotnieniu Polska, pozbawiona pomocy darowa-

ła tym, którzy tę pomoc winni przynieść – dodatkowe miesiące pokoju. Był to 

czas – jak się później okazało – niewykorzystany przez naszego sprzymierzeńca, 

za co Francuzi zapłacili cenę najwyższą w czerwcu 1940 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33 Ch. de Gaulle, Pamiętniki wojenne. Apel 1940–1942, Warszawa 1962, s. 23. 
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Uwag kilka o porządku wersalsko-rysko-waszyngtońskim na 
tle systemów międzynarodowych XIX i XX w.1 

 

 
Porządek wersalsko-waszyngtoński (wersalsko-rysko-waszyngtoński) na tle 

innych systemów międzynarodowych XIX i XX w.:  

podobieństwa, różnice, prawidłowości 
 

stanowiony w latach 1814–1815 system lub porządek wiedeński 

dotyczył zasadniczo Europy i tylko w bardzo ograniczonym rozmia-

rze odnosił się do imperium otomańskiego z jego pozaeuropejskimi 

posiadłościami. USA w obawie przed ingerencją monarchii europejskich  

w sprawy amerykańskie odizolowały się od niego na prawie 100 lat doktryną 

Monroe (1823 r.)
2
. Pomimo rozmaitych wstrząsów, wydarzeń rewolucyjnych na 

czele z Wiosną Ludów i wojen przetrwał on kilka dziesięcioleci. Modyfikacją 

systemu wiedeńskiego był kongres berliński, który potwierdził zmiany zacho-

dzące na mapie Europy, a zwłaszcza pojawienie się nowego, silnego podmiotu 

międzynarodowego, zjednoczonych w 1871 r. Niemiec
3
. Kongres berliński 

sankcjonował zmiany na Bałkanach, a zatem – użyjmy tej nazwy – na pograni-

czu europejsko-tureckim czy nawet europejsko-azjatyckim, jednak bez ingero-

wania w sprawy posiadłości tureckich w Azji czy Afryce. Wypada zgodzić się  

z twierdzeniem Otto von Bismarcka, że mapa świata znajdowała się w Europie, 

lub też przyjąć jako dobrą definicję dla porządku wiedeńskiego z jego później-

szymi zmianami tytuł książki Piotra Wandycza Pax europea
4
. Poza tym syste-

mem pozostawały zatem rozległe terytoria obu Ameryk, Bliskiego i Dalekiego 

Wschodu, wreszcie Afryki. Tymczasem aspiracje międzynarodowe takich pań-

stw jak Niemcy, Austro-Węgry, Włochy, USA czy Japonia, budzenie lub odro-

dzenie świadomości narodowej wśród mieszkańców Europy Środkowej, 

Wschodniej czy Południowej (np. Litwini, Łotysze, Estończycy, Finowie, Czesi, 

                                                 
1 Tekst niniejszy został w nieco zmienionej wersji wcześniej ogłoszony drukiem w języku rosyj-

skim: М. Волос, Место и значение Версальско-Вашингтонской (или Версальско-Рижско 

-Вашингтонской) системы в международных отношениях ХIХ–ХХI вв. [w:] Версальско 

-Вашингтонская международно-правовая система: зарождение, развитие, кризис, 1919 

–1939 гг., отв. ред. Е.Ю. Сергеев, Москва 2011, s. 8–16.  
2 D. Dozer, The Monroe Doctrine: Its Modern Significance, New York 1965; E.R. May, The Mak-

ing of the Monroe Doctrine, Cambridge 1975. 
3 I. Geiss, German Foreign Policy 1871–1914, London 1976. 
4 P. Wandycz, Pax Europea: Dzieje systemów międzynarodowych w Europie 1815–1914,  

Kraków 2003. 
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Słowacy czy nawet Polacy z Górnego Śląska), wreszcie widoczne w XIX w. 

procesy wyzwoleńcze w państwach Ameryki Łacińskiej były czynnikami, które 

nie mogły być uwzględnione przez twórców systemu wiedeńskiego, a które sku-

tecznie go rozsadzały. Pojawiły się tendencje globalne, ogólnoświatowe, których 

tragicznym dowodem był konflikt międzynarodowy o zasięgu wcześniej niespo-

tykanym – I wojna światowa
5
. Stało się jasne, że kolejny system, jeśli chce za-

pobiec następnej wojnie musi mieć zasięg globalny. Doskonale rozumiał to pre-

zydent Stanów Zjednoczonych Thomas Woodrow Wilson zgłaszając na początku 

1918 r. swoje słynne 14 punktów
6
. 

Postanowienia paryskiej konferencji pokojowej i tzw. „traktatów około-

wersalskich” (Saint-Germain en Laye, Neuilly sur Seine, Trianon, Sèvres) doty-

czyły przede wszystkim Europy, ale podział kolonii niemieckich i posiadłości 

tureckich spowodował, że porządek wersalski, jeszcze bez waszyngtońskiego, 

wyszedł daleko poza ramy Starego Kontynentu. Odnosił się np. do Bliskiego 

Wschodu czy też wysp Mikronezji, które Japonia otrzymała jako mandat typu  

C. Uzupełnieniem porządku wersalskiego były postanowienia konferencji wa-

szyngtońskiej, które regulowały cały szereg spraw spornych na Dalekim 

Wschodzie i na Oceanie Spokojnym
7
.  

Ale czy było to wszystko? Można postawić pytanie czy traktat ryski (18 

marca 1921 r.) podpisany przez Polskę, Rosję Sowiecką i Ukrainę Sowiecką po 

zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej nie był uzupełnieniem traktatu wersal-

skiego, którego kompetencje w sensie geograficznym kończyły się na Kłajpe-

dzie i umiędzynarodowieniu rzeki Niemen
8
? Przychylam się zdecydowanie do 

zdania tych historyków, którzy uważają, że system prawno-polityczny istniejący 

w latach 20. i 30. XX w. powinno się określać mianem porządku wersalsko 

                                                 
5 L. Albertini, The Origins of the War of 1914, London 1965; J. Joll, The First World War, London 

1964; F. Fischer, Germany’s Aims in the First World War, London 1967; D. Stevenson, The Out-

break of the First World War: 1914 in Perspective, New York 1997; D.C. Lieven, Russia and the 

Origins of the First World War, New York 1977; J. Droz, Les causes de la première guerre 

mondiale, Paris 1973; T. Schramm, Historycy francuscy o genezie wielkiej wojny, Poznań 1984;  

Э. Урибес Санчес, Современная французская историография происхождения первой 

мировой войны (методология и проблематика) [w:] Первая мировая война: Дискуссионные 

проблемы истории, отв. ред. Ю.А. Писарев, В.Л. Мальков. Москва 1994, s. 33–44;  

Б.М. Козенко, Г.М. Садовая,  Происхождение первой мировой войны, Самара 2005;  

Б.М. Туполев  Происхождение Первой мировой войны [w:] Первая мировая война: 

Исторический очерк, отв. ред. Г.Д. Шкундин. Москва 2005, s. 21–100. 
6 Ciekawe spojrzenie we współczesnej historiografii rosyjskiej na ten temat, patrz: В.В. Романов, 

В поисках нового миропорядка: внешнеполитическая мысль США (1913–1921), Москва  

– Тамбов 2003. 
7 В.К. Шацилло, Последняя война царской России, Москва 2010, s. 337. 
8 Wartościową publikacją przetłumaczoną z języka angielskiego i wydaną niedawną w Polsce na 

temat traktatu ryskiego i jego międzynarodowego znaczenia jest książka Jerzego Borzęckiego  

z Uniwersytetu w Toronto, patrz: J. Borzęcki, Pokój ryski 1921 roku i kształtowanie się międzywo-

jennej Europy Wschodniej, Warszawa 2012.   
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-rysko-waszyngtońskiego
9
. Nie jest prawdą, że postanowienia traktatu ryskiego 

ograniczały się tylko do uregulowania kwestii spornych po wojnie polsko 

-sowieckiej. Bezpośrednio lub pośrednio dotyczyły one takich państw jak Rosja 

Sowiecka i Ukraina Sowiecka (potem Związek Socjalistycznych Republik So-

wieckich: ZSRS), Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia czy nawet Rumunia. 

Kiedy w latach 1939–1940 postanowienia traktatu ryskiego zostały przekreślo-

ne, każde z wymienionych wyżej państw, nie wyłączając ZSRS, dotkliwie to 

odczuło
10

. W związku z tym pojawia się jeszcze jedna kwestia: sprawa odpo-

wiedzialności Związku Radzieckiego za porządek istniejący w okresie między-

wojennym. Nie ulega wątpliwości, że do 1934 r., czyli aż do wstąpienia ZSRR 

do Ligi Narodów, Moskwa nie ponosiła odpowiedzialności za porządek wersal-

sko-waszyngtoński
11

. Warto wszak pamiętać, że już od 1927 r. współpracowała 

z Ligą w zakresie przygotowań do międzynarodowej Konferencji Rozbrojenio-

wej
12

. Czy jednak nie ponosiła choćby częściowej odpowiedzialności za porzą-

dek wersalsko-rysko-waszyngtoński skoro dobrowolnie przyjęła na siebie posta-

nowienia traktatu podpisanego w Rydze w 1921 r.? W strefie państw Europy 

Środkowej (Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, Rumunia), których istnienie opierało 

się zarówno na traktacie wersalskim jak i traktacie ryskim, z całą pewnością tak. 

Porządek wersalsko-rysko-waszyngtoński regulował kwestie dotyczące 

całego świata, nie wyłączając terytoriów kolonialnych czy półkolonialnych  

w Afryce i Azji, aczkolwiek nie były one w centrum zainteresowań jego twór-

ców. Był zatem pierwszym w dziejach ludzkości systemem o zasięgu global-

nym. Sprzyjało temu zjawisko, na które badacze zwracają mniejszą uwagę  

– gwałtowny rozwój komunikacji w jej rozmaitych postaciach (telefon, telegraf, 

infrastruktura kolejowa, drogowa czy lotnicza). Mało kto zdaje sobie sprawę  

z faktu, że jeszcze w czasach kongresu wiedeńskiego szybkość przekazywania 

informacji była identyczna jak w czasach Aleksandra Wielkiego i zależała od 

końskich kopyt
13

. Szerokie możliwości komunikacyjne sprzyjają globalizacji 

                                                 
9 A. Nowak, Stosunki polsko-rosyjskie i polsko-sowieckie (1919–1921) a ład wersalski [w:] Od 

Wersalu do Poczdamu: Sytuacja międzynarodowa Europy Środkowo-Wschodniej 1918–1945, red. 

A. Koryn, Warszawa 1996, s. 30–42; A. Achmatowicz, Traktat ryski w kontekście polsko 

-rosyjskiego konfliktu i jego znaczenie dziejowe [w:] Traktat ryski 1921 roku po 75 latach, red. 

M. Wojciechowski, Toruń 1998, s. 361–370.  
10 Е.Ю. Зубкова, Прибалтика и Кремль 1940–1953, Москва 2008, s. 15–127; М. Волос, 

Внешняя политика СССР в 1938–1939 годах [w:] Международный кризис 1939 года  

в трактовках российских и польских историков, ред. М.М. Наринский и С. Дембский, 

Москва 2009, s. 182–204 (polska wersja tego artykułu, patrz: tenże, Cele i metody polityki zagra-

nicznej ZSRR w latach 1938–1939 [w:] Kryzys 1939 roku w interpretacjach polskich i rosyjskich 

historyków, red. S. Dębski i M. Narinski, Warszawa 2009, s. 151–171); Ю. Кантор, Прибалтика: 

война без правил (1939–1945), Санкт-Петербург 2011, s. 11 i n.  
11 S. Dullin, Des hommes d’influences. Les ambassadeurs de Staline en Europe 1930–1939, Paris 

2001, s. 109–179. 
12 Patrz: И.А. Хормач, Возвращение в мировое сообщество: борьба и сотрудничество 

Советского государства с Лигой наций в 1919–1934 гг. Монография, Москва 2011, s. 258  

i n.; M. Wołos, Francja-ZSRR. Stosunki polityczne w latach 1924–1932, Toruń 2004, s. 249–251.  
13 P. Burke, The Cultural History of the Travelogue, „Przegląd Historyczny” 2010, nr 1, s. 1–11. 
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systemów prawno-politycznych. Globalny zasięg posiadał również bipolarny 

system jałtański, oparty na potędze dwóch supermocarstw – Stany Zjednoczone  

i Związek Radziecki, który przetrwał blisko pół wieku, do lat 1989–1991 r. Po-

jawienie się w latach 60. XX w. w wyniku dekolonizacji państw tzw. „trzeciego 

świata” lub też krajów rozwijających się w gruncie rzeczy niewiele w tym za-

kresie zmieniło.  

Chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną prawidłowość, która w coraz 

większym stopniu wpływała na wszystkie omawiane przeze mnie systemy,  

a mianowicie zagadnienia ekonomiczne. Ich rola jako swoistego akceleratora 

procesów dziejowych i czynnika rozsadzającego kolejne systemy była przemoż-

na – zwróćmy uwagę na kilka z nich. 

Rosnąca rola zjednoczonych Niemiec, które pod koniec XIX i na począt-

ku XX w. były przysłowiową tykającą bombą gospodarczą powodowała, że 

dążyły one do zmiany istniejącego wówczas pax europea. Wynikające w pierw-

szym rzędzie z potęgi ekonomicznej niemieckie aspiracje terytorialne (np. kon-

cepcja Mitteleuropy
14

, rosnące wpływy na Bałkanach i w Turcji, dążenie do 

posiadania kolonii) były rozsadnikiem zmodyfikowanego systemu wiedeńskiego 

oraz przyczyniły się w niemałym stopniu do wybuchu I wojny światowej, cho-

ciaż nie były jedyną jej przyczyną. Zadajmy sobie pytanie czy porządek wersal-

sko-waszyngtoński był przygotowany na błyskawiczny rozwój ekonomiczny 

Niemiec i Japonii, którego widoczną funkcją był równie szybki wzrost potęgi 

militarnej tych państw? A także czy narzucony przez Stany Zjednoczone wyścig 

zbrojeń, który znalazł swój wyraz m.in. w badaniach kosmicznych oraz progra-

mie „wojen gwiezdnych” Ronalda Reagana
15

 nie był tak naprawdę wyścigiem 

gospodarek dwóch bloków polityczno-militarnych? Można postawić tezę, że 

współzawodnictwo międzynarodowe, będące siłą napędową kolejnych syste-

mów, przenosiło zwłaszcza w XX w. swój akcent z siły militarnej na potęgę 

gospodarczą. 

Inną prawidłowością, jaką można zauważyć na przestrzeni XIX i XX w. 

w funkcjonowaniu systemów międzynarodowych była zmniejszająca się liczba 

państw, będących ich filarami. I tak w odniesieniu do systemu wiedeńskiego  

z jego późniejszymi modyfikacjami główną rolę odgrywały Rosja, Francja, 

Wielka Brytania, Austria (potem Austro-Węgry), Prusy (potem zjednoczone 

Niemcy), w jakimś wymiarze także Sardynia (potem zjednoczone Włochy). 

Niektóre z tych państw na przełomie XIX i XX w. z filarów przekształciły się  

w rozsadniki systemu. Filarami porządku wersalsko-waszyngtońskiego były już 

tylko Francja, Wielka Brytania i w ograniczonym terytorialnie zasięgu USA. 

Japonia oraz Włochy zasadniczo nie były zainteresowane jego utrzymaniem. Nic 

też dziwnego, że Francuzi i Anglicy robili wiele, aby zwiększyć liczbę owych 

                                                 
14 F. Naumann, Mitteleuropa, Berlin 1916; J. Pajewski, Mitteleuropa. Studia z dziejów imperiali-

zmu niemieckiego w dobie pierwszej wojny światowej, Poznań 1959.  
15 F. FitzGerald, Way Out There in the Blue: Reagan, Star Wars and the End of the Cold War, 

New York 2000. 
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mocarstw-filarów. W 1926 r. wprowadzono na 7 lat Niemcy do Ligi Narodów 

(dalej: LN)
16

, po ich wystąpieniu utorowano drogę do Genewy Związkowi So-

wieckiemu
17

. Patrząc jednakże z perspektywy historycznej, zabiegi te nie urato-

wały systemu, a liczba państw-filarów oscylowała od 2 do 4. Filarami porządku 

jałtańskiego były już tylko 2 państwa: USA i ZSRR. Malejąca liczba podpór 

kolejnych systemów międzynarodowych wynikała z logiki dziejów. Czy nie 

przyczyniła się jednak do ich upadku, choćby ze względu na nadmiernie ciężkie 

brzemię odpowiedzialności za ich funkcjonowanie, którego coraz mniejsza licz-

ba państw nie była w stanie utrzymać? Jako przykład wskażę fiasko Konferencji 

Rozbrojeniowej w Genewie (w latach 1932–1937), malejącą rolę LN czy rezul-

taty konferencji monachijskiej z 1938 r.
18

. 

Wielu ludzi na świecie zadaje sobie pytanie – jaki system istnieje obec-

nie? A może po upadku porządku jałtańskiego nie powstał już żaden następny? 

Dezorientacja wynika z tego, że w nowożytnych dziejach ludzkości istnienie 

panującego obecnie porządku jednopolarnego – pax americana jest doświadcze-

niem zasadniczo nowym, wcześniej nieznanym. Można oczywiście odwołać się 

do przykładu Imperium Romanum, które w jakimś sensie tworzyło taki jedno-

biegunowy system dla rozległych terytoriów Europy, Azji i Afryki. Z uwagi 

jednak na zupełnie odmienne od panujących obecnie możliwości komunikacyj-

ne, aprowizacyjne, logistyczne, a także fakt, że Imperium Romanum nie obej-

mowało cywilizacji Dalekiego Wschodu czy dzisiejszej Ameryki Łacińskiej
19

 

porównanie to uważam za zbyt daleko idące. Czy i jak długo przetrwa pax ame-

ricana? Czy możliwe jest zastąpienie pax americana innym systemem jednopo-

larnym? Czy możliwy jest powrót do systemu multipolarnego z uwzględnieniem 

takich potencjalnych czynników jak Unia Europejska, Rosja i Chiny? Czy 

sprawdzi się teza będąca tytułem książki wybitnego francuskiego historyka Jean-

Baptiste’a Duroselle’a Tout empire périra
20

 („Każde imperium upadnie”)? Od-

powiedzi na te pytania przyniesie dalszy rozwój procesu dziejowego, którego 

przyspieszenie było widoczne w XIX, a zwłaszcza w XX w. 
 

Przyczyny słabości systemu wersalsko-waszyngtońskiego na tle  

historycznych doświadczeń 
 

Doświadczenie płynące z historii uczy, że budowa systemu czy porządku 

pokojowego po zakończeniu wojny z pominięciem państw pokonanych nie zaw-

sze jest dobrym rozwiązaniem. W obradach kongresu wiedeńskiego w latach 

                                                 
16 H. Korczyk, Przyjęcie Niemiec i Polski do Rady Ligi Narodów w 1926 roku, Wrocław 1986. 
17 М.М. Наринский, Н.Ю. Васильева, М.М. Литвинов – блестящий дипломат, выдающийся 

нарком [w:] Известные дипломаты России. Министры иностранных дел. XX век, отв. ред. 

В.А. Торкунов, Москва 2007, s. 208–210. 
18 M. Kornat, Zrozumieć system wersalski, czyli o genezie II wojny światowej, „Dzieje Najnowsze” 

2009, nr 3, s. 13–30. 
19 A. Parchami, Hegemonic peace and empire: the Pax Romana, Britannica and Americana, Lon-

don – New York 2009. 
20 J.B. Duroselle, Tout empire périra: une vision théorique des relations internationales, Paris 1981. 
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1814–1815, którego celem było uporządkowanie ponapoleońskiej Europy, ak-

tywny udział wzięli dyplomaci francuscy. Co więcej, należeli oni do grona de-

cydentów kreujących najważniejsze postanowienia i biorących tym samym za 

nie odpowiedzialność
21

. W trakcie kongresu berlińskiego (13 czerwca – 13 lipca 

1879 r.) na bieżąco konsultowano wszelkie poruszane kwestie ze wszystkimi 

stronami konfliktu. Tymczasem w 1919 r. do Paryża nie zaproszono Niemców, 

Austriaków, Węgrów czy Bułgarów. Mieli oni jedynie możliwość zapoznania 

się z postanowieniami zwycięskich mocarstw, decydujących o kluczowych dla 

nich zagadnieniach, biernie oczekując na wynik negocjacji. Tym samym po raz 

pierwszy odstąpiono od zasad ustalania reguł międzynarodowych, które lepiej 

lub gorzej funkcjonowały w XIX w. Sytuacja taka w naturalny sposób prowadzi-

ła do odrzucenia postanowień konferencji zgodnie z zasadą „nic o nas bez nas”. 

W Republice Weimarskiej szeroko szermowano hasłami „dyktatu mocarstw”, 

który poniżył wielki naród niemiecki i który należało jak najszybciej obalić. 

Błędem okazało się także odmówienie Rosji udziału we współtworzeniu 

porządku wersalsko-waszyngtońskiego. Stało się tak ze względów ideologicz-

nych. Rosja Sowiecka jawiła się jako państwo pogrążone w chaosie wojny do-

mowej, o niepewnej przyszłości, kierujące się w swoich działaniach niebez-

piecznymi a ekspansjonistycznymi hasłami komunizmu, który mógł rozsadzić 

porządek prawno-ekonomiczny innych państw. Nie wierzono ponadto w jej 

trwałość, zakładano natomiast przywrócenie innego systemu ustrojowego, czy to 

monarchii czy republiki konstytucyjnej. Mocarstwa w okresie kształtowania 

podstaw systemu wersalskiego wybrały drogę izolowania Rosji. 

W obu przypadkach – Niemiec i Rosji – twórcy porządku wersalsko-

waszyngtońskiego pozbawili się możliwości podzielenia się współodpowie-

dzialnością za jego funkcjonowanie. Późniejsze próby naprawienia tego poprzez 

zaproszenie obu państw do prac LN, która była emanacją i uosobieniem porząd-

ku wersalskiego, trudno uznać za udane. 

O słabości systemu wersalskiego, w mniejszym stopniu waszyngtońskie-

go, decydowała również nieobecność USA, które począwszy od 1920 r. wycofa-

ły się z czynnego udziału w polityce europejskiej. Co prawda Stany Zjednoczo-

ne na przełomie lat 20. i 30. XX w. wzięły udział w kilku ważnych wydarze-

niach międzynarodowych, które w pierwszym rzędzie dotyczyły Europy (np. 

pakt Brianda – Kellogga z 1928 r., moratorium Hoovera z 1931 r. czy amery-

kański plan rozbrojenia zgłoszony w Genewie w 1932 r.), ale trudno na ich pod-

stawie twierdzić o trwałym zaangażowaniu w sprawy starego kontynentu. Tym-

czasem prezydent Wilson był jednym z założycieli i wielkich zwolenników LN, 

podobnie zresztą jak i wielu innych rozwiązań leżących u podstaw systemu wer-

salskiego
22

. Odejście liderów przedsięwzięcia powoduje, że inicjatywę przejmu-

                                                 
21 Ю.В. Борисов, Шарль-Морис Талейран, Москва 1986, s. 269–285. 
22 Patrz m.in.: Н.И. Егорова, Изоляционизм и европейская политика США 1933–1941, Москва 

1995; В.Л. Мальков, Путь к имперству: Америка в первой половине ХХ века, Москва 2004, 

s. 61–69, 212–233. 
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ją następcy kierujący się odmiennymi racjami a nade wszystko własnym, party-

kularnym interesem. Rozwój wydarzeń doprowadził do sytuacji, w której poza 

ramami systemu wersalskiego pozostały 3 mocarstwa żywo przecież zaintere-

sowane stosunkami międzynarodowymi w Europie i na świecie: Niemcy, Rosja  

i Stany Zjednoczone.  

LN była pierwszą w dziejach ludzkości organizacją międzynarodową 

praktycznie posiadającą globalny zasięg, która miała uchronić świat przed 

kolejną wojną. Nie spełniła jednak swojego podstawowego zadania. Nie zga-

dzam się z tymi badaczami, którzy uważają, że byłaby ona skuteczniejsza, 

gdyby dysponowała własną siłą zbrojną lub przynajmniej kontyngentami od-

danymi do jej dyspozycji przez państwa członkowskie. Przede wszystkim 

środki komunikacyjne, jakimi dysponowano w okresie międzywojennym nie 

były wystarczające, aby taka międzynarodowa armia powstrzymała np. agresję 

japońską w Mandżurii w 1931 r. O słuszności takiego twierdzenia świadczą 

również doświadczenia Organizacji Narodów Zjednoczonych, następczyni LN, 

która dysponuje siłą zbrojną, jednak efekty jej działań nie są nadzwyczaj budu-

jące. Chciałbym jednak podkreślić, że nie można jedynie potępiać LN, bo mia-

ła ona niemałe zasługi w zakresie tworzenia prawa międzynarodowego, walki 

z takimi zjawiskami jak niewolnictwo, prostytucja, handel ludźmi czy narko-

tykami
23

. Na forum LN inspirowano i rozwijano ideę integracji, by wspomnieć 

plan Aristide’a Brianda powołania do życia Federacji Europejskiej (1929 

–1930)
24

. Te doświadczenia są przydatne jeszcze i dziś. 

System wersalski nie był przygotowany do skutecznego powstrzymania 

nacjonalizmu, który w wielu nowopowstałych po I wojnie światowej pań-

stwach był nurtem dominującym w polityce wewnętrznej i zagranicznej. Znaj-

dował on swój wyraz w dążeniach rewizjonistycznych, tendencjach ekspansjo-

nistycznych, wreszcie aktywności mniejszości narodowych, które często go-

dziły w integralność terytorialną zamieszkiwanych przez nie państw. Nie zdały 

egzaminu plebiscyty, które miały być panaceum na wszelkie zło. Często po-

wodowały one daleko idące komplikacje prowadzące nawet do użycia siły  

– przykład Górnego Śląska jest tu wielce wymowny
25

. W międzywojennej 

Europie istniało wiele, może zbyt wiele punktów zapalnych (by wymienić 

                                                 
23 W. Michowicz, Ewolucja stanowiska Polski wobec Ligi Narodów w okresie międzywojennym 

[w:] Polska wobec idei integracji europejskiej w latach 1918–1945. Zbiór studiów, red. 

M. Wojciechowski, Toruń 2000, s. 5–26. 
24 B. Oudin, Aristide Briand, Paris 2004, s. 524–525, 531–534; S. Sierpowski, Uwarunkowania 

narodzin planu Brianda o europejskiej federacji [w:] Polska wobec idei…, s. 155–174. 
25 R. Porte, Haute-Silésie 1920–1922. Laboratoire des 'leçons oubliées' de l’armée française et 

perceptions nationales, Paris 2009; M. Wolos, La Poméranie polonaise, la Grande Pologne et la 

Haute-Silésie comme zones d’influence allemandes dans l’entre-deux-guerres? [w:] Sécurité 

européenne: Frontières, glacis et zones d’influence. De l’Europe des alliances à l’Europe des 

blocs (fin XIXe siècle-milieu XXe siècle), sous la direction de F. Dessberg et F. Thébault, Rennes 

2007, s. 201–209. 
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tylko niektóre z nich: Zagłębie Saary
26

, Eupen i Malmédy
27

, Wolne Miasto 

Gdańsk
28

, Kłajpeda
29

, Zaolzie
30

, Besarabia
31

, Ruś Podkarpacka
32

, Południowa 

Dobrudża
33

, Wileńszczyzna
34

 itd.). Porządek wersalsko-rysko-waszyngtoński 

okazał się zbyt słaby i wielce niedoskonały wobec wyznań I poł. XX stulecia. 

 

 

                                                 
26 J. Bariéty, Les relations franco-allemandes après la Première Guerre mondiale 10 novembre 

1918 – 10 janvier 1925: de l’exécution à la négociation, Paris 1977. 
27 А.О. Хорошева, Внешняя политика Бельгии накануне и во время первой мировой войны, 

Москва 2007, s. 241–266. 
28 Polska polityka zagraniczna w latach 1926–1932 [powinno być: 1926–1939]: Na podstawie 

tekstów min. Józefa Becka, oprac. A.M. Cienciała, Paryż 1990, s. 58–63. 
29 P. Łossowski, Kłajpeda kontra Memel. Problem Kłajpedy w latach 1918–1939–1945, War-

szawa 2007. 
30 С. Жерко, Польша и Судетский кризис 1938 г. [w:] Мюнхенское соглашение 1938 года: 

история и современность, ред. Н. С. Лебедева, М. Волос, Москва 2009, s. 163–192. 
31 Советско-румынские отношения 1917–1941. Документы и материалы, t. 1–2, Москва 2000. 
32 А.И. Пушкаш, Цивилизация или варварство: Закарпатье 1918–1945, Москва 2006. 
33 Г.Д. Шкундин, Разделяй и властвуй! Вопрос о сепаратном мире с Болгарией в политике 

держав Антанты (октябрь 1915 – март 1916 г.), София 2007, s. 94–126. 
34 P. Łossowski, Konflikt polsko-litewski 1918–1920, Warszawa 1996; tenże, Stosunki polsko 

-litewskie 1921–1939, Warszawa – Łowicz 1996. 
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Karpaccy „wyklęci”: rumuński casus Arnăuţoiu1 
 

 
anu Profesorowi Dubickiemu, dla mnie Tadeuszowi, ówczesny dyplo-

mata i z zamiłowania historyk
2
 zawdzięcza postawę wytrwałego, źró-

dłowo, językowo rzetelnego odkrywania istoty kraju, w nomenklaturze 

służby zagranicznej zwanego krajem urzędowania, innej niż negatywnie upo-

wszechniona. Mimo wielojęzyczności służba zagraniczna niedostatecznie 

uwrażliwia świadomość historyczną, co miewa bieżąco zgubne następstwa. 

Chodzi nie tylko o XX-wieczną Rumunię, którą niniejszy esej się zajmuje. Cho-

dzi o swoiście publicystyczną łatwość pogardliwego zakłamywania dziejów 

takich właśnie krajów przez wewnętrzną i zewnętrzną ignorancję zorganizowaną 

cenzuralnym niebytem, zwanym zapisem, lub zdegradowaną propagandowym 

epitetem. W środowisku historyków wkład kogoś, kto nieskromnie utożsamia się 

z misją polihistora ograniczy się do przywracania adekwatności opisu jednost-

kowego m. in. poprzez zamianę pustych epitetów, szczególnie tych wytworzo-

nych przez raporty milicyjne, protokoły śledztw czy uzasadnienia wyroków 

komunistycznego „wymiaru sprawiedliwości” na substancjalne rzeczowniki  

w tym imiona własne, którym przywrócona została lub zostanie właściwa toż-

samość. Taka zapowiedź akcentów językoznawczych i powiedzmy, politolo-

gicznych nie zaszkodzi, a przeciwnie z nadzieją sądząc, przysporzy amatorów 

studium historycznej dekady przełomu lat 40. i 50. na przykładzie jednym  

z najbardziej symbolicznych Joanny Raluki Wojku Arnełcoju (Ioana Raluca 

Voicu-Arnăuţoiu
3
), w karpackiej grocie urodzonej, w karpackich grotach i szała-

                                                 
1 Czyt. Arnełcoju. kursywą zapisano ortograficznie i fonetycznie nazwy i nazwiska w pierwszym 

użyciu, w następnych w składni zdania w spolszczeniu, najczęściej skrótowym. To samo dotyczy 

innych języków. 
2 Swoistej nobilitacji laika dokonał prof. Dubicki w dziele jego koncepcji i redakcji „Współcześni 

historycy polscy o Rumunii”, którym w 2009 r., m.in. w gronie znamienitych gości rumuńskich  

w warszawskim Domu Spotkań z Historią uczciliśmy wrześniową rocznicę dramatu tymczasowe-

go przeniesienia instytucji Państwa polskiego na terytorium Królestwa Rumunii. 
3 Akt urodzenia z 9 czerwca 1958 r. w Piteşti (po aresztowaniu matki Marii Plop): Ioana Plop 

urodzona 22 maja 1956 r. nie notuje ojca ani miejsca; Mihai Rădulescu odtworzył go na stronie 

internetowej: www. Col. Demnitate Românească. Literatura şi detenţie, nr 3, pt.: „Sânge pe Râul 

Doamnei – până când atăta suferin ţă (tłum. kolejno: Rumuńska godność, Literatura i więzienie; 

Krew na rzece Doamnei – dopokąd/ jak długo tyle cierpienia) cz. 1 (odczyt: 7 stycznia 2006 r.). 

Autor dziękując dedykuje tekst, cyt. w tłum. „dr. Inż. Barbu Piţigoi za udostępnienie mu kaset 

wideo nagranych przezeń w miejscach poruszającej epopei poniżej z najlepszą wiarą odtworzo-

nej”. Tekst jest też opowieścią o wzruszającej scenie poznania prawdy o śp. ojcu przez Ralukę 

odwiedzającą w 1990 r. „swój” dom dziecka w mieście Câmpulung Muscel. Tożsamość „Raluki” 

P 
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sach odchowanej córki dowódcy jednego z najtrwalszych samodzielnych od-

działów antykomunistycznego zbrojnego ruchu oporu, aresztowanego (i zamor-

dowanego) wraz z matką, skutkiem czego półsierota odebrana więzionej matce  

i adoptowana z sierocińca przez rodzinę Voicu z imieniem Raluca, w 1990 r.  

34-letnia uznana skrzypaczka konserwatorium dowiedziała się, że miała innych 

rodziców, rodziców „wyklętych”, którym oddała i oddaje należny, publicznie 

spóźniony hołd. Opublikowane przez Nią setki (ponad 800) stron
4
 dokumentacji 

procesowej przesłuchań, raportów milicyjnych i uzasadnień wyroków, opatrzone 

stosownymi przypisami wyjaśniającymi i prostującymi (a ponadto wystawy 

zdjęć i film) konkurują z krytycznymi syntezami rumuńskiego ruchu oporu,  

z których szczególna referencja należy się znakomitej pracy doktorskiej Dorina 

Dobrincu, w pewnym sensie decydującej o jego nominacji na dyrektora Archi-

wów Państwowych
5
. 

Niniejszym tekstem w minimalnym zakresie podobny hołd wielu osobom, 

w tym znanym nam wspólnie z Jubilatem, niech oddadzą chociażby powtarzają-

ce się fonetycznie i ortograficznie poprawne zapisy wiekopomnych imion i na-

zwisk, które polityczne denotacje i konotacje – stąd tytułowy cudzysłów – umie-

ściły w naukowo-medialnym tyglu pamięci ułomnej. 

Ograniczone do podkreślonej syntagmy tytułowe pojęcie nie ma pozornie 

desygnatu ściśle historycznego, tak bardzo obiektywne są geografia z geologią 

Karpat i powiedzmy, Bałkanów. Tymczasem przeniesione do historii politycznej 

Europy wywołują krańcowo różne konotacje: Bałkany negatywne, Karpaty  

– żadne, z braku czy niemocy pozytywnych. Niniejszym rozważaniom przy-

świeca uboczny cel swoistej apologetyki Karpat, częściowo zniekształconej (nie 

tylko językowymi) bataliami o panowanie nad nimi ponad granicami państw
6
. 

Z dziedziny językowych batalii z gorzką, bo przegraną satysfakcją można 

posłużyć się toponimami zakarpackiej Basarabii oraz Mołdawii, zaś po prostu 

satysfakcją dla przedkarpackiego (przed, od zachodniej strony) Siedmiogrodu.  

                                                                                                                         
dotyczy okresu nieświadomości rodzicielskiej, „Joanny” – urodzenia i po 1990 r., poza tym lite-

rowo integralnego brzmienia tożsamości  
4 Luptătorii din Munţii: Toma Arnăuţoiu, grupul de la Nucşoara; documente ale anchetei, proce-

sului, detenţiei (Wojownicy z gór: Tomasz Arnełcoju, grupa z Nukszłary; dokumenty śledztwa, 

procesu i uwięzienia) 50 de ani de la execuţie (50-lecie egzekucji); Bucureşti 2009 col. FIP Fapte 

Idei Documente. 
5 Już byłego, niestety, od 15 czerwca 2012 r.; praca Ph D z 2006 r. Rezistenţa anticomunistă ar-

mată în România 1944–1960 została przetłumaczona na j. angielski na stronie Archiwów www. 

arhivanationale.ro/21_dobrincu_dorin, gdzie jako część II opisany jest szeroko tytułowy casus 

Arnăuţoiu: The Anti-Communist Armed Resistence on the Southern Slope of Făgăraş Mountains 

and the Iezer Mountains – The groups LED by Colonel Gheorghe Arsenescu and Lieutenant Toma 

Arnăuţoiu 1948–1960. 
6 Zajmuje się tym Towarzystwo Karpackie (www.Tow.Karp.pl) m. in. inicjując program EURO-

PA KARPAT, który rozwija poprzez pismo „Płaj” i osobne konferencje w ramach Forum Ekono-

micznego w Krynicy (druga odbyła się w 2012 r. na XXII Forum); w przedstawieniu tego pisma 

słusznie uważa się tego rodzaju inicjatywy za „drogę, na której w sposób ukryty, czytelny dla 

wtajemniczonych, zapisana jest historia gór”. 



Karpaccy „wyklęci”: rumuński casus Arnăuţoiu 741 

Po pierwsze, wymianą jednej litery krainie rumuńskiego władcy, hospodara  

o imieniu Basarab rosyjski, potem sowiecki okupant nie tylko nadał, ale i po-

wszechnie – w tym j. polskiemu – narzucił semantycznie pustą nazwę Besarabii. 

Najdłużej kraina ta należała do wielkiego księstwa mołdawskiego z centrum  

w Suczawie i Jassach, więc językowemu zaborowi Basarabii językoznawca Sta-

lin dodał krypto – podmiotowość Republiki Mołdawskiej, co tym bardziej ze-

pchnęło dotychczasowe centrum cywilizacyjne nie tylko do rangi prowincji, ale 

przede wszystkim wypchnęło co najmniej samą nazwę z międzynarodowego 

obiegu i podmiotowości. 

We wczesnych latach 90. XX w. sztucznie wywoływane – przed wojnami 

jugosłowiańskimi – okresowe napięcia wokół Siedmiogrodu zaowocowały okól-

nikiem ministra spraw zagranicznych Rumunii zabraniającym używania z wę-

gierska brzmiącej nazwy Ardeal dla rumuńskiego przecież Siedmiogrodu (nb. 

polskie tłumaczenie niemieckiej nazwy kilkuwiekowej saskiej urbanizacji i cy-

wilizacji), dla którego za właściwą uznano łacińskie miano Transylwanii. Wła-

śnie transylwańskimi zwie się także pasmo Karpatów południowych, które sta-

nie się za chwilę terenem naszej historycznie intensywnej wycieczki. 

Geopolitycznie miano Karpat wyznacza (łączy?, dzieli ?) znaczną połać 

wschodu kontynentu. Wątpliwość ostrożnego znaku zapytania dotyczy strate-

gicznej, polityczno-militarnej funkcji kilku łańcuchów 2,5-tysięczników w sto-

sunku do użyźnianych rzekami nizin po obu stronach i na obu krańcach łuku 

karpackiego, odpowiednio węgiersko-dunajskiej i wspomnianej już rusko-

mołdawskiej, ponadto wołoskiej i mazowiecko-wielkopolskiej. Wszak we wrze-

śniu 1939 r. ludzka rzeka polskiego uchodźstwa państwowego spływała po 

wschodnim zboczu Karpat w naturalną (?) stronę Dunaju i Morza Czarnego,  

a główni polityczni protagoniści polskiej klęski pierwsze dni i tygodnie byli 

internowani w trudno dostępnych, urokliwych dolinach Bicaz (Bikazu: Mościc-

ki) i Slanic (Slaniku: rząd) na północy oraz w odległych dolinach Jiu (Żyju)  

w obozie Tyrgu (żołnierze, podoficerowie) i w Baile Herculane (generałowie),  

a ponadto w grzbietach Muşcel (Muszczelu): Dragoslavele (Rydz-Śmigły  

w willi prawosławnego patriarchy) i Braşov (Braszow; Beck w hotelu Aro)
7
. 

Wystarczy nałożyć na ówczesne wydarzenia współczesną technologię całodo-

bowego podglądania świata, aby nadać im odpowiednią rangę nadzwyczajnej 

aktualności. Dlaczego każdy z wymienionych adresów od dawna nie stanowi 

polskiego celu turystyki kwalifikowanej, zarazem górskiej i historycznej,  

z przewodnikiem (tabletem, dżipiesem) w ręce? Dobrze, że dzięki śp. Andrzejo-

wi Przewoźnikowi, chociaż niektóre z wymienionych miejsc oznacza stosowna 

                                                 
7 Wręcz nie wypada przypisem wyliczać publikacji o Polakach w Rumunii dzieła prof. Dubickie-

go, osobno prezentowanego; podkreślam je, ponieważ ostatni wrześniowy numer szeroko rozpo-

wszechnianego pisma „Historia”, dodatku do poczytnego tygodnika „Uważam Rze”, poświęcony 

dramatowi 17 września 1939 r., wśród „pięciu najważniejszych książek o Becku” nie wymienia 

pozycji Jego autorstwa. 
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tablica pamiątkowa, acz nierealne byłoby pokrycie nimi śladów wszystkich osób 

współtworzących tamże polską historię. 

Do mniej znanych należy najpierw obóz internowania, potem szkoła  

w Câmpulung (czyt. kympulung), którego górskie okolice, szczególnie dzikie 

jary, urokliwe przełomy potoków i rzek oraz malownicze kotliny, nb. nadające 

drugą część nazwy muscel wspomnianej miejscowości, oferują wraz z najdalszą 

historyczną przeszłością fascynującą przygodę na południowych stokach łańcu-

cha Făgăraş (węg. Fogaras, używana w uproszczeniu Fogarasz, a nb. powinno 

być z rumuńska raczej Fegerasz), nie tylko najpotężniejszego w ostatnim na 

południe spiętrzeniu Karpat, ale ponadto wewnątrz historycznej, może nawet 

cywilizacyjnej granicy w pięciokącie miast łączącym wołoską północ Piteşti  

– Ploeşti i bizantyjsko-tureckie antecedensy z południem sasko-siedmiogrodzkim 

(a przezeń austro-węgierskim) – poza miastem Făgăraş Sibiu i Braşow (niem. 

Hermanstadt i Kronstadt, węg. Nagyszeben i Brassó)
8
. 

Zanim doliny i kotliny, lasy i groty, wreszcie miasta jako siedziby władz 

podyktują swoją istotę historycznej polityczności w jednym z osiemnastu
9
 roz-

poznanych pod koniec lat 40. i niedostatecznie do dziś opisanych rejonów ruchu 

oporu więcej uwagi wymagają „wyklęci”. Chodzi o standardowy brak cudzy-

słowu, którym powinno się – a w tym tekście jest to konsekwentnie – opatrywać 

słownictwo ówczesnej nowomowy. Bez niego jednoznacznie negatywny sens 

semantyczny i pragmatyczny odsyła do wyłącznie słownikowego jego funkcjo-

nowania podkreślonego każdą z leksykalnych definicji słowa „wykląć” czyli 

wyrzec się, potępić przeklinając, klątwą wydalić. Wdając się w ad hoc analizę 

semantyczną można przypisać językowym podmiotom ówczesnego niesuweren-

nego państwa potrzebę definitywnego unicestwienia nieujarzmionych, a więc 

częściowo skutecznego zepchnięcia ich w przepastną niepamięć. Inna semantyka 

dotyczyłaby domniemanego przeklinania „terrorystów” przez członków rodzin 

represjonowanych z powodu oczekiwanego „niedoniesienia” o takim czy innym 

akcie, fakcie itd., rum. omisiune de denunţ, najczęściej stosowany zarzut proku-

ratorski, w zależności od pokrewieństwa i trwałości zasądzana do 15 lat więzie-

nia i/ lub ciężkich robót, najczęściej la canal tj. przy wielkiej budowie kanału 

Dunaj– Morze Czarne. 

Tymczasem XX w. ponownie uczynił z karpackiego Fogaraszu jedno  

z ciekawszych i najmniej znanych laboratoriów narodowej oporności, résistence, 

oraz równie naturalnej, w ziemi zakorzenionej odporności na odkształcanie 

                                                 
8 Terra Blacorum, u źródeł udokumentowanej rumuńskiej (wołoskiej) historii w XII i XIII w.; nb. 

w tych samych górach, w 45 miejscach – kryjówkach znaleziono 2700 monet bizantyjskich bitych 

w latach 1081–1185, a tylko 322 po 1185 r., co miałoby świadczyć o udziale rumuńskich (woło-

skich) wojowników w ówczesnym powstaniu bułgarskim i to pod wołoskimi dowódcami; in: 

Documenta historiam Valachorum in Hungaria illustrantia [w:] Histoire de la Transilvanie, red. 

B. Köpeczi, Budapest, 1992, s. 190. 
9 Skrótowe ich przedstawienie ze stosownymi przypisami patrz: A. Dubicki, R. Wyborski Rumuń-

skie świadectwa oporu. Wstęp do politycznej interpretacji postaw antykomunistycznych, „Res 

Politicae” 2011, t. 4. 
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„komunistyczne”, résilience. Taka opisowa i symboliczna kategoria powinna nie 

tylko odpowiadać polskiemu czytelnikowi, od szkoły przyzwyczajanego do 

przewodzenia europejskiej ekstraklasie w tej anarchicznej dziedzinie, ale też 

skłaniać do gruntowniejszego poznania pobratymców w oporze. Tym bardziej, 

że dotyczy oporu prawosławnego, co ważne ze względu na czynny i liczny 

udział duchownych, którzy – wraz rodzinami, żonami i dziećmi
10

 z osobna  

– zapłacili za to najwyższą cenę. 

18 lipca 1959 r. śmierć zakończyła dziesięcioletni epos i etos grupy 

Nucşoara (czyt. nukszłara), gminy w dolinie rzeki Doamnei, równoległej do 

wspomnianej wyżej kotliny Câmpu Lung Muşcel (pisanych wówczas jeszcze 

osobno, zgodnie z semantyką długiego pola). W jednym z czterech rumuńskich 

najcięższych więzień Jilava (czyt. żilawa) wykonano 16 wyroków na „terrory-

stach”. Spośród nich już tylko bracia Tomasz i Piotr Arnełcoju stanowili „ban-

dę” właściwą. Pozostali ją zaledwie wspomagali: dostarczający żywności go-

spodarze (wtedy zwani po rumuńsku także kułakami chiaburi) i przemysłowcy, 

chłopi małorolni i pasterze, ale też duchowni i nauczycieli, kobiety i „legiona-

rzy”, ludowcy i liberałowie. Setka została wówczas skazana na więzienie od 

trzech lat po dożywocie, przepadek mienia, praw obywatelskich, w tym rodzice 

Tomasza i Piotra… Większość przeżyła, rodzice, Ion i Laurenţia – nie
11

. 

Rtm. rez. Tomasz (1921: Toma, Tomiţa = Tomek, lider młodzieżówki 

partii ludowców w województwie, absolwent oficerskiej szkoły kawalerii, brał 

udział – odznaczony i ranny – w jugosłowiańskiej i węgierskiej kampanii Kró-

lewskiej Armii Rumuńskiej na przełomie 1944/1945) 7 lipca 1949 r. w cerkwi 

składa ślubowanie – prawie miesiąc po pozostałych – na ręce proboszcza Iona 

Drăgoi
12

 przyjmując – jeszcze z uprzedniego, majowego rozkazu dziennego płk. 

rezerwy Jerzego (Gheorghe) Arsenescu – dowództwo „Zbójników (Haiducii)  

Muscelului” (inna nazwa „partyzanci wolności” będzie używana w pokwitowa-

niach rekwizycji = „ kradzieży” zaopatrzenia w magazynach publicznych i pry-

watnych), zbyteczne miano Kapitana oraz pseudonim „Mereanu”. Przez „zby-

teczne” rozumie się i tak powszechne w okolice „pan Tomica” lub krótko Tomek 

(Tomiţa). Z pozostałym przy życiu rodzeństwem – poza Piotrem Elena zamężna 

Florea – odziedziczyłby ojcowiznę ponad 12 ha ziemi i prawie 20 ha lasów.  

Moment ów wymaga bardziej szczegółowego opisu z kilku powodów. 

Najpierw warto poznać przynajmniej początek roty przysięgi, której autorstwo 

przypisuje się najczęściej samemu płk.  

                                                 
10 Poniżej w stosownych momentach przywołane zostaną niektóre z licznych świadectw dwojga 

rodzeństwa oraz syna ks. ks. Constantinescu i Drăgoi, resp. Juliany z męża Preduţ, 12 lat więzienia 

oraz Cornela. 
11 M. Rădulescu Daje dokładny wykaz osób oraz ich miejsc zamieszkania; tenże, dz. cyt., cz. 3. 

I.R. Voicu-Arnăuţoiu zamieszcza wyroki sądowe wszystkich skazanych; taż, Luptatorii din munti. 

Toma Arnautoiu – Grupul de la Nucsoara, Vremea 2009, s. 829–844. 
12 Syn duchownego Cornel, sam więzień uwolniony w 1962 r., jest autorem świadectwa Mărturie 

opublikowanego jako dodatek do opowieści: Povestea Elizabetei Rizea de la Nucşoara, Bucureşti 

1993, s. 147–152, 162–163. 
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W imię Boga Wszechmogącego i na ten święty krzyż ja… przysięgam, że staję się 

zbójnikiem (rum. haiduc) dobrowolnie, nie przymuszony przez nikogo, aby wal-

czyć o uratowanie i wyzwolenie Ojczyzny i Narodu ze szponów bolszewicko 

-komunistycznej bestii i spod ciężkiego jarzma rosyjskiego13.  
 

Aby nie ulec częściowo spolszczonej wieloznaczności węgiersko-

słowiańskiej tego słowa, a zatem właściwie docenić bądź co bądź termin roty 

ślubowania, warto zaufać definicji haiduc w akademickim słowniku języka ru-

muńskiego
14

: buntownik przeciw jakiemuś/czyjemuś zniewoleniu co w imię 

wolności opuszcza dom, aby żyć w lesie, samotnie lub w grupach, odbierając 

bogatym dla biednych (w tym dla własnego utrzymania, dodajmy). Jeżeli etymo-

logicznie j. rumuński wywodzi rdzeń hajduk z języków słowiańskich bułgar-

skiego i serbsko-chorwackiego to znaczy m.in., że samo pojęcie jest semantycz-

nie ugruntowane w tej kulturze. Co więcej, wspomniany słownik umieszcza jako 

rumuński wyraz bliskoznaczny haramin tureckiego pochodzenia i w jedno-

znacznie negatywnym znaczeniu człowieka złego, odpowiednika polskiego zbó-

ja, rozbójnika, bandyty. Wykorzystuję ten przypadek dla podkreślenia oczywi-

stej konotacji pozytywnej osoby „hajduka” oraz możliwego i nierównie oczywi-

stego użycia konotacji negatywnej, która uzasadnia powyższe synonimy. Zwraca 

uwagę nieużywanie przez wszystkich zainteresowanych tego szczególnego ter-

minu ślubowania; jak wyżej w tłumaczeniu wspomniano pokwitowania podpi-

sywano Partizanii libertăţii, a opisowo najczęściej współcześnie stosowana jest 

w/w nazwa grupul de la Nukşoara. 

Aby faktami uzasadnić pozytywne miano „hajduka” zacytuję fragment 

zeznań kierownika schroniska
15

, który chodzi od pokoju do pokoju w ramach 

rekwirowania poszczególnych przedmiotów:  
 

w każdym pokoju, do którego wchodziliśmy, przedstawiali się turystom, że są 

partyzantami wolności, ostrzegając, by nie wykonywali żadnych niepotrzebnych 

ruchów pod groźbą utraty życia… Potem doszliśmy do pokoju nr 5, gdzie było  

6 osób. Zapytali, która z nich jest członkiem partii komunistycznej. Wszystkie 

odpowiedzi były »nie«. Nic im nie wzięli. Przyszła kolej na pokój nr 6, w którym 

mieszkały kobiety. Kiedy im to powiedziałem, stwierdzili, że tam nie wejdą. Nr 

16 był wspólną salą na 20 osób, gdzie znajdowało się m. in. dwóch oficerów. Za-

pytali zaraz, czy są z Securitate. Odpowiedzieli, że są z żandarmerii wojskowej. 

Na to starszy powiedział: to macie dużo szczęścia, bo już by was nie było16.  

                                                 
13 w.w.w.Constantinescu, Rezistenţa armată anticomunistă de pe versanţi suducii ai munţilor 

Făgăraşi, Piteşti 2006. 
14 Dicţionarul explicativ al Limbii române, Bucureşti 1975, s. 389: om care… îşi părăsea casa şi 

trăia în păduri, singur sau în cete; zwraca uwagę ostatni wyraz, który w tekście powyżej przetłu-

maczono uogólniająco jako „grupy”; tymczasem, przy głęboko słowiańskim źródłosłowie, rdzeń 

ten jest fundamentem wszystkich znaczeń „obywatelskich”, rum. cetăţeneşti, co sugeruje istotny, 

może nierozerwalny związek znaczeń cete i haiduc.  
15 Ion Vila, świadek zeznaje (dosar 1238, t. 47) w szczegółach przebieg napadu „rabunkowego” 

(por. poniżej) pary Arnăţoiu/Marinescu na schronisko Padina 1 i 2 dnia 17 sierpnia 1952 r.  

z około 150 osobami na szkoleniu kierowników wycieczek turystycznych; I.R. Voicu-Arnăuţoiu, 

dz. cyt., s. 427. 
16 Wg danych samej Securitate z broni „bandytów” zginęło 15 funkcjonariuszy lub agentów. 
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Inną cechą naszych „hajduków” jest nieosiągalność dla aparatu bezpie-

czeństwa i ścigania, swoiste rozpływanie się we mgle. Granie władzom na nosie 

wzbudza u górali i turystów pewien rodzaj kibicowania „hajdukom” zwłaszcza 

po wyżej wspomnianym napadzie
17

. Z raportów Securitate w 1952 r. wynika, 

poza stwierdzeniem syntetycznym, iż: 
 

spośród band między Piteşti, Ploeşti i Cluj – nota autora: bagatelka, prawie całe 

rumskie Karpaty, n.a.; wymieniono m.in. »bandy« Dincuţa i Arsensescu oraz kil-

ku osobnych uciekinierów, w tym Matei Gheorghe z »bandy Apostola« i Ioan 

Serban – najbardziej agresywna jest banda »Braci Arnăuţoiu«, którą od czterech 

lat bezskutecznie śledzą nasze organy… Pracowaliśmy z szeroką agenturą stale 

odnawianą18.  
 

Agentura ta nie dostarczyła żadnej wartościowej informacji, a wszystkie 

akcje przeprowadzono wskutek spóźnionego sygnału o dokonanych kradzieżach. 

Akcje te nie dały żadnych wyników, więc kończono je po 10–15 dniach bezsku-

tecznego tropienia bandy”
19

. Dodajmy, że przez rok próbowano nawet wprowa-

dzić w góry konkurencyjną „bandę dywersyjną Mandea”, która dość szybko 

rozpoznana przez Tomasza przeszła do łańcucha północnego Fogaraszu i została 

tam zlikwidowana przez grupę Janka Gawryłę Ogoranu
20

. Przykładowo doku-

mentacja zawiera dokładne wyliczenia pojedynczych napadów rabunkowych, 

np. 5 sierpnia o godz. 8
00

 bandyci zaatakowali magazyn w gminie Poenari za-

brawszy stamtąd 31 kg bryndzy i 4 kg masła oraz zostawiając jak zwykle pokwi-

towanie podpisane Partizanii libertăţii. Tego samego dnia ok. godz. 8 wieczo-

rem z gminnego sklepu w Rucăr pobrali prawie pół tony maki kukurydzianej, 20 

kg marmolady, 2 kg ryb, 8 paczek papierosów, 7 paczek zapałek, apteczkę  

i kapotę leśniczego: za dwa tak samo podpisane pokwitowania oraz wspomnia-

nego wyżej 17 sierpnia w górach Bucegi schroniska Padina 1 i 2 niedaleko pie-

czary Ialomicioara, gdzie zabrano „turystom” m.in. buty, kurtki, dresy, lornetki, 

itp. oraz administracji schroniska z magazynu żywności, m. in. ponad ćwierć 

tony mąki”
21

. I tę notatkę zamyka typowa konkluzja:  
 

                                                 
17 Różne reakcje turystów zbierał Pericle Martinescu w swoim dzienniku. Inną wersję zdarzenia 

przedstawia Dorin Dobrincu, pisząc o wymuszonym publicznym zjedzeniu legitymacji partyjnej;  

P. Martinescu, 7 ani cât 70. Pagini de jurnal, Bucureşti 1997, s. 327–329; D. Dobrincu, dz. cyt.,  

s. 300. 
18 I.R. Voicu-Arnăuţoiu, dz. cyt., s. 469–483, rozdział „Rok 1952 w dokumentach Securitate” 

dosar 2168, tj. comiesięczne Syntezy dokonane w problemie bandy (nb. wierny przekład żargonu 

bezpieczniackiego), m.in. podana jest także liczba agentury 43 informatorów, w tym 27 „wykwali-

fikowanych” i 16 „niewykwalifikowanych”. Warto zauważyć, iż wśród tych ostatnich znaleźli się 

byli więźniowie z Piteşti, głównie cyganie, z których jeden wsławił się pytaniem „jak to, strzelać 

do nich, to oni nie Rumuni?”, za co dostał 15 lat więzienia, gdzie, zwłaszcza w Jilavie był znany,  

a nawet popularny; D. Dobrincu, dz. cyt., s. 301. 
19 Tamże, s. 482, passim. 
20 D. Dobrincu, dz. cyt., s. 301. Patrz też: Ion Gavrila Ogoranu, Brazii Se indoiesc nu se rup, vol. 4.   

21 I.R. Voicu-Arnăuţoiu, dz. cyt., s. 483, w ciągu 10 lat działalności rabunkowej zgłoszono 70 

napadów i kradzieży. 
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w górach tych rozmieściliśmy kilka jednostek, które natychmiast po powiadomie-

niu zorganizowały obławę bez żadnego rezultatu. Z opisu bandytów dokonanego 

przez poszkodowanych wynika jednoznacznie, że ataku dokonała banda braci 

Arnăuţoiu. Jeden z nich został opisany jako młody blondyn wysokiego wzrostu, 

drugi jako starszy chudy brunet; wydaje się, że pierwszym był bandyta Ioan Mari-

nescu, a drugim sam Tomasz. 
 

Kilka tygodni później, 7 września, drogi głównych „hajduków” rozeszły 

się definitywnie i tragicznie. Niejasny i wariantowy jest przebieg konfliktu, któ-

ry stanowi niejako sens i początek pisania dziennika grupy przez Konstantyna 

Jubleanu na wyraźną sugestię Tomasza. Dziennik ten, niekompletny, znalazł się 

w aktach sądowych i relacjonuje m.in. przebieg 2-letniego pełzającego lub 

otwartego konfliktu
22

. Najpierw, na przełomie 1949/1950 r. mimo oporów do-

wódca przyjmuje do grupy studenta medycyny z Cluj. Przez osoby trzecie
23

 

postrzegany jako konkurent dowódcy zarówno co do wieku, operatywności  

i strategii, zostaje w końcu, wg raportu Securitate z 1952 r. zabity przez samego 

dowódcę po serii porachunków, w wyniku których Chirca Ioan został zastrzelo-

ny przez Mămăliga Gheorghe, a ten z kolei 6 czerwca 1950 r. przez I. Marine-

scu, ten zaś zamordowany uderzeniami siekiery przez któregoś z pozostałych 

„bandytów”. W swoim komentarzu I.R. Voicu-Arnăuţoiu uważa materiał Se-

curitate za tendencyjny z kilku powodów. W pierwszym przypadku nie było 

wcześniej najmniejszego posądzenia o współpracę z wrogiem. Jan pogubił się po 

aresztowaniu brata i internowaniu w domu dziecka jego pięciorga małych dzieci. 

Skutkiem tego przyczynił się do aresztowania towarzyszy z grupy Arsenescu.  

Z kolei Mămăliga twierdzi, że się obawiał o swoje życie i wobec zbliżającego 

się oddziału nie wahał się użyć broni przeciw domniemanemu zdrajcy. Nie jest 

wykluczone, że on też kłamie i że to sama Securitate zlikwidowała swojego 

zdekonspirowanego agenta. Z kolei konflikt dowódcy i Marinescu trwał prawie 

2 lata jego pobytu w grupie i dotyczył wielu sytuacji czysto militarnych (choćby 

takich jak zbyteczne – zdaniem Tomasza – zastrzelenie trzech agentów Securita-

te w 1949 r.) i aprowizacyjnych, a nawet z groźbą użycia broni przez Marinescu 

i jego okresowym odsunięciem od zadań, a nawet pobytu z grupą
24

. 

Należy także wrócić do początków, przełomu 1948/1949 r., gdy ustaje do-

tychczasowy okres działań grupy Arsenescu z powodu jego rozbicia przez udaną 

akcję represyjną, a następnie, w lecie 1949 r. dochodzi do sporu między tubyl-

czym watażką – rotmistrzem, a przybyłem z zewnątrz pułkownikiem rezerwy,  

w wyniku którego odchodzi na samotną mniej walkę, bardziej ciągłą ucieczkę, 

ukrywając się aż do 1961 r. Pułkownik, weteran wojny niemiecko-sowieckiej,  

w której zginął m.in. Neluţ, najstarszy brat Tomasza, jest jednym z wielu ofice-

rów „armii burżuazyjnej” przeniesionych do rezerwy w latach 1947–1948 i or-

ganizujących grupy czynnego oporu jako wojskowego i ludzkiego potencjału, 

                                                 
22 I.R. Voicu-Arnăuţoiu, dz. cyt., s. 437. 
23 Np. wg opowieści Nae Ionescu, w pewnym sensie odkrywcy właściwej tożsamości Raluki 

Voicu, obaj sprawowaliby „na zmianę” dowództwo; M. Rădulescu, dz. cyt., cz. 3, s. 300.  
24 Stwierdzenie I.R. Voicu-Arnăuţoiu w osobistej korespondencji z Joanną. 
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zdolnego do realizowania szerokiej strategii w przypadku wybuchu nowej wojny 

między Zachodem a Związkiem Sowieckim. Nadzieja, nie tylko samego Arsene-

scu, co do nieuchronności tego konfliktu stała się dla partyzantów wyznaniem 

wiary w przyszłe polityczne zwycięstwo Ruchu Oporu. Płk podkreślił to w oso-

bistej formule ślubowania złożonego na wiosnę 1948 r. wobec archimandryty 

Pimena w sąsiedniej pustelni:  
 

mój Kraj nie zrobił mnie oficerem od parady, zrobił mnie oficerem, abym walczył 

i zginął dla niego. Jeśli trzeba, musimy umrzeć, a po nas przyjdą następni, którzy 

wywalczą wolność25.  
 

Rzeczywiście z pierwotnej 16-osobowej grupy połowa została zabita, 

reszta przeszła do Tomasza. Ten powiedzmy romantyczny etos walki (dodajmy 

w rumuńskim kontekście właściwy tzw. legionarom czy żelazno-gwardzistom
26

, 

którzy w znacznej liczbie zasilali zbrojne podziemie, i dominowali w pierwot-

nym otoczeniu Arsenescu) karmiony iluzjami alianckimi opierał się na struktu-

rze wojskowej, której hierarchię „generał” (bo i tak go nazywano) odtwarzał 

nadając pierwszej kadrze stopnie wojskowe i przydziały funkcyjne od chorążego 

(Ion Chirca i Constantin Popescu), podporucznika (Titu Jubleanu, zaopatrzenie), 

porucznika (Petre Arnăuţoiu, pisarz), wreszcie samego Tomasza, wedle jednej 

wersji major, wedle innej – kapitan. Sam byłby w iluzorycznym Sztabie Rumuń-

skiej Armii Oporu, która de facto zaistniała tylko werbalnie. 

Tomasz należy do mniejszości, powiedzmy, zwolenników pracy orga-

nicznej – politycznie właściwej ludowcom i części liberałów – przygotowującej 

długoterminowe przetrwanie w grotach i szałasach, zwłaszcza w zimie, garstki 

leśno-górskich uciekinierów dzięki nieograniczonej rolniczo-pasterskiej sieci ich 

wspierania i zaopatrzenia dobrowolnego i bądź wymuszonego. Tę pozytywi-

styczną strategię odtwarzam na podstawie późniejszych zeznań samego dowód-

cy. Po pierwsze, liczbową minimalizację „kadry” poszerza z konieczności na-

pływ kolejnych uciekinierów poszukiwanych w swoich domach i wsiach przez 

służbę bezpieczeństwa. Po drugie, samo jej czynne istnienie kształtuje i wycho-

wuje kolejne kręgi od najwęższego własnej rodziny (np. dowódca sprzeciwiał 

się przechodzeniu do konspiracji młodzieży) po szeroko pojmowane naturalne 

otoczenie. Po trzecie, bezwyjątkowa czujność nie popełnienia błędu w doborze 

zakonspirowanych kręgów osób współdziałających, przez eufemizm błędu ro-

zumiejąc przekupność słabszego czyli interesownego ogniwa, co w końcu stało 

się faktem kładącym definitywny kres istnienia najbardziej niebezpiecznej  

i tropionej „bandy”.  

Gdy w prawosławnej cerkwi Nukszłary przyrzeczenie przyjmuje ksiądz 

Ion Drăgoi (1900 r.), od niedawna proboszcz, zaangażowany w partii ludowców, 

ojciec czworga dzieci, nie wie, że czeka go najpierw pięć lat więzienia i przymu-

sowych robót za „spiskowanie przeciw porządkowi społecznemu”, a następnie  

                                                 
25 M. Rădulescu, dz. cyt., cz. 8. 
26 A. Dubicki, R. Wyborski, Rumuńskie świadectwa…, s. 309–320. 
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w procesie „bandy Arnełcoju” 5–19 maja 1959 r. wyrok śmierci za, zacytujmy  

w przekładzie fragment uzasadnienia sentencji, „włożenie fałszywej maski du-

chownego, spoza której wyziera ohydna twarz godnych pożałowania kryminali-

stów gotowych każdej chwili z zimną krwią uderzyć [w] czcigodnych obywateli. 

Ponadto miał czelność próbować zaprzeczać oczywistym faktom, aby uniknąć 

słusznej kary za jego zbrodnie i udowodnione przestępstwa”
27

. 

Tu należny hołd oddać trzeba duchownym prawosławnym, którym – ok. 

150 męczennikom – kilka witryn internetowych poświęca coraz więcej uwagi 

dzięki dostępności do teczek. Poza ks. Drăgoi za współudział czy wspomaganie 

„bandytów” na śmierć skazano ks. ks. Iona Constantinescu (1906 r.) i Nicolae 

Andreescu (1918 r.). Ten ostatni został mianowany proboszczem na miejsce 

Drăgoi w czasie jego pięcioletniego wyroku. Pozornie poprawne współistnienie 

zaangażowanych księży musiało zostać do tego stopnia zmieszane podejrzenia-

mi o współpracę Andreescu z Securitate, iż w drugim roku biskup Argeş (czyt. 

ardżesz) pentitencjarnie wysłał obu do klasztoru Arnota. Po powrocie nie uchro-

niło to ich od wiadomego oskarżenia. 

Saga Konstantinesków jest dramatycznie charakterystyczna dla znacznej 

części rodzin zaangażowanych w ruch oporu. Proboszcz Poenarei
28

 w gminie 

Corbi, ojciec trojga dzieci, działacz partii ludowców, autor wielu artykułów  

z pogranicza religii i wychowania, wspomagał partyzantów m.in. udzielaniem 

schronienia, przechowywaniem i przekazywaniem broni oraz aparatu radiowego. 

Jego żonę Justynę (ur. 1912 r.) z zasłużonej rodziny duchownych Poenăreanu
29

  

i córkę Julianę w siódmym miesiącu ciąży, skazano za niezadenuncjowanie 

„bandy”, odpowiednio na 15 i 13 (!) lat więzienia, a urodzona w więzieniu Justi-

na została oddana do sierocińca. 

Odtworzenie przebiegu dekady oporu jest banalnie proste, a potwierdzone 

z fotograficzną dokładnością w protokołach zeznań z wielogodzinnych i wielo-

dniowych przesłuchań stanowi zapis codzienności zaopatrzenia w mąkę i kaszę 

kukurydzianą, sery świeże i dojrzewające, baraninę, itd. trzema oczywistymi 

sposobami: przyjmowaniem darów w wielu miejscach nomadzkiego ukrywania, 

zbrojnym wymuszeniem w czasie przejścia z jednej kryjówki do kolejnej, i takąż 

kradzieżą z magazynów bądź sklepów namierzonych państwowych, rzadko  

i przypadkowo prywatnych. Równie banalne jest uśpienie (głębsza konspiracja) 

„bandy” i zaniechanie operatywności służb bezpieczeństwa w latach 1952–1958. 

Operatywność ta polega na sukcesywnym i bezsukcesowym wymienianiu prze-

branych ekip instalacyjnych, meteorologicznych, itp., a przede wszystkim insta-

                                                 
27 Strona internetowa: ROST Adrian Nicolae Petcu, nr 44: „Ks. Ion Drăgoi zamordowany za „ban-

dę Arnăuţoiu”: świadkowie historii. 
28 Strona int. Poenarei sat martir („P. – wieś bohater) w pewnym stopniu odbiera najważniejszą 

rolę w oporności i odporności sąsiedniej gminie Nucşoara. 
29 Na osobnej stronie int. komentowana genealogia Justyny (1912) dot. m. in. jej zasłużonego 

dziadka ks. Grigore Poenăreanu (1833), któremu jedna z najważniejszych postaci ówczesnej Ru-

munii mons. Ghika nadała zaszczytne miano duchownego górskiego »hajduka«, co należałoby 

dodać do powyższych refleksji o »hajdukach«. 
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lowaniu podsłuchu (i odbioru) w namierzonych (podejrzanych o kontakty) do-

mach, zwłaszcza w dwóch. Pierwszym z nich jest dom Anny Simion, siostry 

Marinescu, do której udaje się nie tylko wprowadzić lokatora–agenta, ale i do-

prowadzić do małżeństwa. Drugim jest rodzinny dom Arnełcojów, nb. częścio-

wo zajętym na gminny posterunek milicji; po powrocie z pierwszego więzienia 

Janku jest intensywnie śledzony, tym bardziej, że proboszcz Mikołaj i wieśniacy 

tłumnie odwiedzają swojego nauczyciela i duchowego przywódcę. 

W nawiązaniu do przypisu 20 tym dramatyczniej wpisuje się kolejny Gri-

gore Poenăreanu we wsi Corbşori: zaopatrzony w dwa litry cujki (rum. ţuica, 

śliwowica, szerzej bimber mierzony w kilogramach) sprowadził do domu od-

dział Securitate do uśpionych środkami nasennymi zaprzyjaźnionych gości,  

w tym braci Arnełcojów. W niedalekiej od trzech lat kryjówce Râpele de Brazi 

(ziemianka w „urwisku w konarach”, w której urodziła się nie tylko Joanna, ale 

rok wcześniej, w 1955 r., pierwsze dziecko Tomasza i Marii, które zmarło) oto-

czona przez oddział Maria z dwuletnią Joanną w ramionach schodzi po sznuro-

wej ok. ośmiometrowej drabince. Tamże Constantin Jubleanu, ostatni hajduk, 

ginie w wymianie ognia. Poza dobytkiem skrzętnie zapisanym z powiedzmy, 

pieluszkami włącznie, łupem władzy pada pozostałe uzbrojenie „bandy”, tj. 12 

karabinów, 2 karabiny maszynowe, 10 pistoletów, ok. tysiąca sztuk amunicji. 

Zamiast konkluzji. Uwaga końcowa dotyczy ogromu materiału, w dodat-

ku nadal sukcesywnie pojawiającego się w przestrzeni wirtualnej, której części 

spod znaku trzech W, fragmentaryczne chociażby ze względu na język rumuń-

ski, są zasygnalizowane w bibliografii. Wiadomo jak łatwo i bezkrytycznie 

przenikają one elektronicznie do sieci bardziej niż do wiedzy, co wymaga od-

powiednio czujnej hermeneutyki i ścisłego metajęzyka odpowiadających kryte-

riom mentalności XXI w. Nie chodzi tu wyłącznie o wielekroć wyżej krytycznie 

cytowaną nowomowę (nie tylko) rumuńskiej służby bezpieczeństwa. Chodzi też 

o to, aby mimowolnie nie dowartościować osób niekoniecznie i z różnych przy-

czyn najgodniejszych, czego autor stara się uniknąć. 

Niniejszym skromnym przyczynkiem chciałoby się, cytując wyżej wymie-

niony periodyk „Płaj” wydawany (i umieszczany w sieci), postąpić parę kroków 

na „drodze do wnętrza gór… do ich serca”. Należą doń górale i „hajducy”, zbójni-

cy i „wyklęci” wszystkich czasów i krajów, pasm i pism im poświęconych. 

Natomiast homagialny charakter niniejszej okazyi upoważnia do kilku 

osobistych adresów, którymi z pewnością podzieli się pan Prof. Dubicki. Chodzi 

o osoby związane z Rumunią, z Nim i z Nami, wprost i nie wprost, a godne wy-

mienienia na zakończenie niniejszego eseju. Pierwszą z nich jest śp. Maria Le-

siecka, której twarz zdobi okładkę drugiego tomu „Konspiracji polskiej w Ru-

munii”, a niejedna jego karta relacjonuje owocną – zaś po 1945 r. okrutnie uka-

raną, jako jedną z bardzo niewielu rodaków w Rumunii – aktywność podziem-

ną
30

. Druga osoba, śp. Henryk Misterski, jeden z setek, może tysięcy bohaterów 

                                                 
30 T. Dubicki, Konspiracja polska w Rumunii, 1939–1945, t. 2, Warszawa 2005, s. 79–85 i 87–90. 
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sagi cywilnego uchodźstwa polskiego w Rumunii
31

. Był nauczycielem, potem 

kierownikiem polskiej szkoły na uchodźstwie w latach 1941–1945, a w kraju 

założycielem rumunistyki i prof. na filologii romańskiej Uniwersytetu im. Ada-

ma Mickiewicza, z którym się utożsamiam. Trzecią osobą jest śp. Zygmunt Ko-

morowski. We wrześniu, gdy piszę niniejszy słowa, akurat mija 20. rocznica 

śmierci mojego ambasadora RP w Bukareszcie, ojca aktualnego prezydenta RP, 

prof. socjologii i Uniwersytetu Warszawskiego; był niewątpliwie polihistorem,  

o czym świadczą francuskojęzyczne teksty jego wówczas odpowiednio docenia-

nych rumuńskich wystąpień, w tym ostatnie przed zgonem, które miałem za-

szczyt z Nim przygotowywać i w jego imieniu wygłosić w listopadzie 1991 r. na 

sympozjum w Uniwersytecie w Timişoara, jeszcze jednym miejscu ciągłości 

duchowego oporu. Pamięć o tych Osobach i ich dokonaniach, podobnie jak dzie-

ło prof. Dubickiego, stanowią istotną gwarancję spolegliwego postrzegania  

i coraz rzetelniejszej wiedzy o Rumunii.  

 

 

                                                 
31 Tenże, Polscy uchodźcy w Rumunii 1939–1945, Warszawa 1995, s. 201–203. 
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Raport por. Włodzimierza Niepokoyczyckiego. Przyczynek  
do oceny elit politycznych okresu II wojny światowej 

 

 
warunkach pokoju kwestia istnienia wewnętrznego konfliktu poli-

tycznego, często przybierającego nawet charakter konfliktu unice-

stwiającego, wydaje się być rzeczą społecznie akceptowaną. Kon-

flikt, częściej zwany sporem politycznym, uważany jest za efekt naturalnej róż-

nicy zdań, wynikającej z indywidualnych cech jednostek i grup, wyznawania 

odmiennego światopoglądu, nakreślenia odmiennych priorytetów czy innych 

sposobów i metod osiągania zakładanych celów. O ile konflikt nie wykracza 

swym nasileniem poza umowne ramy etyczne bądź prawne, uznawany był i jest 

za immanentny składnik działań politycznych
1
. Nieco inaczej jednak konflikt 

wewnętrzny postrzegany jest w warunkach kryzysowych, zwłaszcza w momen-

cie zagrożenia niepodległości czy wręcz w warunkach jej utraty. Dominuje 

wówczas poczucie zaistnienia „wyższej konieczności”, zaś najbardziej pożąda-

nym elementem tejże sytuacji wydaje się być osiągnięcie stanu nie do końca 

określonej „zgody narodowej”. Kwestia zdolności porozumienia ponad natural-

nymi podziałami w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i narodu  

– rozumianych jako zagrożenie dla ciągłości funkcjonowania bytów państwo-

wych lub utratę możliwości funkcjonowania instytucji narodowych
2
 – uznawana 

jest za główny wyznacznik dojrzałości elit politycznych. 

Przez wiele lat po zakończeniu wojny, a również i współcześnie, kwestia 

istnienia wewnętrznego konfliktu politycznego w okresie II wojny światowej 

niemalże nie funkcjonowała w świadomości zbiorowej Polaków. Co oczywiste  

– z racji syntetycznego ujęcia i odmienności celów – problem ten nie pojawiał 

się na kartach szkolnych podręczników historii. Jednak dziwić może brak szer-

szego potraktowania tej kwestii w syntezach dotyczących historii II wojny świa-

towej, nawet w pozycjach obecnych w obiegu naukowym przed 1989 r. Sytuacja 

ta wynikała z dwóch przesłanek: 
  

 tendencji do gloryfikowania wysiłku narodowego i przedstawienia monolitycznego 

wizerunku Polaków, zjednoczonych w walce z nazistowskim okupantem (przed 1989 r. 

niemal nieobecna pozostawała kwestia agresji ze Wschodu);  

                                                 
1 S. Wróbel, Działania polityczne [w:] Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, red.  

B. Szmulik i M. Żmigrodzki, Lublin 2002, s. 282–283. 
2 E. Nowak, M. Nowak, Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2011, s. 15–16, 46 

–49; R. Zięba, Pojęcie i istota bezpieczeństwa w stosunkach międzynarodowych, „Sprawy Mię-

dzynarodowe” 1989, nr 10, s. 50–51. 

W 
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 sprowadzenia wymiaru konfliktu politycznego do pseudo-ideowej rywalizacji między 

„postępowymi” komunistami, którzy na ziemiach polskich mogli dojść do władzy tyl-

ko dzięki zwycięstwu Związku Radzieckiego, a „reakcyjnymi” politykami Polski 

przedwrześniowej, którzy zarówno w okresie międzywojennym, jak i w latach drugiej 

wojny światowej konsekwentnie „stali na straży” „anachronicznego” porządku spo-

łecznego3.  
 

W tym wypadku nie stosowano zazwyczaj rozróżnienia między przedstawi-

cielami tradycyjnych kierunków polskiej myśli politycznej, traktując termin „sa-

nacyjny” zamiennie względem „reakcyjny”, hojnie szafując tak wytworzonym 

epitetem i używając go na określenie wszelkiej maści wrogów Polski Ludowej
4
. 

W zasadzie pierwszym historykiem, który zwrócił uwagę na fakt, iż kon-

flikt istniejący niemal od momentu wybuchu wojny (toczony pomiędzy przed-

stawicielami obozu piłsudczykowskiego z jednej strony, a reprezentantami in-

nych nurtów politycznych z drugiej) rozgrywał się równolegle i niezależnie od 

wydarzeń militarnych, zaś wojenne „zwroty akcji” w żadnym stopniu nie wpły-

wały na jego charakter i natężenie był Władysław Pobóg-Malinowski
5
. Mimo 

krytyki, jaka spadła na niego po ukazaniu się trzeciego tomu „Najnowszej histo-

rii politycznej Polski” w 1960 r.
6
, jego publikację należy uznać za prekursorskie 

ujęcie unicestwiającego charakteru ówczesnego konfliktu politycznego, z które-

go obóz piłsudczykowski nie był w stanie wyjść bez uszczerbku. Za główną 

zasługę Pobóga należy uznać ukazanie iluzoryczności ideału „zgody narodo-

wej”, której de facto nie udało się osiągnąć. Stosowanie fasadowych rozwiązań  

– jak np. stworzenie 30 września 1939 r. rządu pod prezesurą Sikorskiego, do 

którego weszło dwóch polityków sprzed 1 września związanych z obozem sana-

cyjnym – Adam Koc i August Zaleski
7
 oraz wprowadzenie do gabinetu gen. 

Kazimierza Sosnkowskiego
8
 – miało jedynie służyć grze pozorów, obliczonej na 

pozyskanie przychylności opinii publicznej. Do wizji wewnętrznych dziejów, 

zaprezentowanej przez Malinowskiego zmuszeni byli odnieść się – niezależnie 

od afirmacji czy negacji poglądów autora – kontynuatorzy badań nad polityczną 

historią Polski okresu wojny. Zaliczyć do nich należy zarówno zwolenników 

jego wizji historii Polski
9
; badaczy specjalizujących się w odtworzeniu powrze-

                                                 
3 Patrz: M. Węgliński, Piłsudski i „sanacja” w piśmiennictwie Polski Ludowej 1945–1956, „Nie-

podległość” 2005. t. 55, s. 180–216. 
4 Patrz: m.in. wypowiedzi jednego z prominentnych działaczy komunistycznych, notabene póź-

niejszego ambasadora PRL w Wielkiej Brytanii, Artura Starewicza: A. Starewicz, Sytuacja poli-

tyczna wsi, „Poradnik Propagandysty” 1946, nr 3 (14), s. 15. 
5 Patrz: W. Pobóg-Malinowski, Najnowsza historia polityczna Polski, t. 3: 1939–1945, Londyn 1960. 
6 Patrz: A. Prokopiak-Lewandowska, Władysław Pobóg-Malinowski (1899–1962). Życie i dzieła, 

Warszawa – Bełchatów 2012, s. 343–345. 
7 J. Mierzwa, Pułkownik. Adam Koc. Biografia polityczna, Kraków 2006, s. 216; P. Wandycz,  

Z Piłsudskim i Sikorskim. August Zaleski – minister spraw zagranicznych w latach 1926–1932  

i 1939–1941, Warszawa 1999, s. 162. 
8 M. Pestkowska, Kazimierz Sosnkowski, Wrocław 1995, s. 87 i n. 
9 Taż, Uchodźcze pasje. Władysław Sikorski a polska społeczność na zachodzie 1939–1943, Paryż 1985. 
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śniowych struktur politycznych
10

, autorów publikacji skupiających się na przed-

stawieniu politycznych podziałów
11

, czy wreszcie biografów poszczególnych 

postaci, czynnie zaangażowanych w konflikt
12

. 

Konflikt polityczny i antagonizm między środowiskiem byłych decyden-

tów znajdował – co oczywiste – swoje ujście w nastrojach społecznych. Źródła 

najczęściej odwzorowują „stan ducha” Polaków bezpośrednio po klęsce wrze-

śniowej, o którą znaczna część narodu obwiniła elity sanacyjne
13

, choć nie brak 

przekazów opisujących to zagadnienie z perspektywy późniejszej
14

. Cechą cha-

rakteryzującą tego typu źródła jest fakt, iż w przeważającej mierze na tego typu 

refleksje zdobywali się ludzie, mogący zostać zakwalifikowani do szeroko ro-

zumianej elity
15

, nierzadko czynnie uczestniczący w rozgrywającym się sporze  

o charakterze nie tylko politycznym, ale i historycznym. Na tym tle zdecydowa-

nie wyróżnia się niepozorna relacja – raport por. Włodzimierza Niepokoyczyc-

kiego, przechowywana w Dziale Rękopisów Archiwum Instytutu Polskiego  

i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie
16

. Jej autor, oficer I Korpusu, choć 

spełniał niektóre kryteria przynależności do elity
17

, w sensie faktycznym może 

stanowić przykład modelowego reprezentanta ogółu, który – kierowany subiek-

tywnie pojmowaną powinnością obywatelską oraz wychowany w poczuciu słu-

żebnej roli obywatela wobec państwa
18

 – balansował między poszanowaniem 

                                                 
10 Np. E. Duraczyński, Rząd polski na uchodźstwie 1939–1945, Warszawa 1993; M. Hułas, Goście 

czy intruzi? Rząd Polski na uchodźstwie wrzesień 1939 – lipiec 1943, Warszawa 1996. 
11 A. Adamczyk, Piłsudczycy w izolacji 1939–1954. Studium z dziejów struktur i myśli politycznej, 

Bełchatów 2008; T. Dubicki, S.J. Rostworowski, Sanatorzy kontra sikorszczycy czyli walka  

o władzę na wychodźstwie w Rumunii 1939–1940, Warszawa 1993; M. Dymarski, Stosunki we-

wnętrzne wśród polskiego wychodźstwa politycznego i wojskowego we Francji i w Wielkiej Bryta-

nii 1939–1945, Wrocław 1999; J. Piotrowski, Piłsudczycy bez lidera (po 1 września 1939 roku), 

Toruń 2003. 
12 Np. A. Adamczyk, Gen. Władysław Sikorski – demokrata autorytarny [w:] Europa XX wieku 

między totalitaryzmem, autorytaryzmem a demokracją, red. A. Adamczyk, P. Biniecka, K. Kaź-

mierczak, Piotrków Trybunalski 2011, s. 145–168; D. Fabisz, Generał Lucjan Żeligowski 1865 

–1947. Działalność wojskowa i polityczna, Warszawa 2007; W. Korpalska, Władysław Eugeniusz 

Sikorski, biografia polityczna, Wrocław 1981; T.P. Rutkowski, Stanisław Kot 1885–1975. Biogra-

fia polityczna, Warszawa 2000. 
13 M. Dymarski, Notatnik Rumuński gen. Władysława Sikorskiego, wrzesień 1939, „Teki Histo-

ryczne” 1999, t. 22, s. 267–269; F.S. Składkowski, Nie-ostatni słowo oskarżonego. Wspomnienia  

i artykuły, Warszawa 2003, s. 315. 
14 Patrz m.in.: S. Mękarski, Zapiski z Rothesay 1940–1942, oprac. A. Adamczyk, Londyn-

Piotrków Trybunalski 2003, ss. 527. 
15 Na temat typologii elit politycznych patrz. m.in.: J. Nocoń, Elity polityczne. Studium interpreta-

cji funkcjonalnej. Toruń 2004; J. Sztumski, Elity – ich miejsce i rola w społeczeństwie, Katowice 

1997; M. Żyromski, Teorie elit a systemy polityczne, Poznań 2007. 
16 W. Niepokoyczycki, Uwagi i spostrzeżenia odnośnie stosunku do rządu i wyższych dowódców  

(I Korpus 1941), Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, 

Dział Rękopisów, sygn. B. 3552. 
17 R. Wapiński, Świadomość polityczna w Drugiej Rzeczpospolitej, Łódź 1989, s. 14–16. 
18 Na ten temat szerzej: M. Strzelecki, Wizje wychowania społecznego w polskiej myśli politycznej 

lat 1918–1939, Bydgoszcz 2008, s. 142–176.  
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politycznego i wojskowego przywódcy a niezgodą na realizację wprowadzonego 

przez tegoż lidera modelu polityki. Przekonany o swych racjach moralnych  

(a także przeświadczony o możliwości wpływu na naprawę tegoż systemu), wy-

daje się zupełnie nie zauważać faktu, iż tenże system polityczny wykreowany 

został w pewnej mierze z myślą o potrzebie intensyfikacji konfliktu wewnętrz-

nego, zainicjowanego rzekomo nagłą potrzebą ukazania odpowiedzialności za 

klęskę wrześniową
19

. Stąd też jego raport, zawierający subiektywny obraz elit  

[a przecież – co autor zaznaczył zresztą w swej relacji – elity te były podobnie 

postrzegane przez innych przedstawicieli uchodźczego społeczeństwa], a ponad-

to uwypuklający sprzeczności między akceptowanymi przez ogół celami naro-

dowymi a dążeniami politycznymi osób znajdujących się u władzy, zapewne nie 

wywołał żadnego zainteresowania u adresatów dokumentu. 

Poniżej przedstawiona została treść raportu por. Włodzimierza Niepokoy-

czyckiego. Dokument napisany został odręcznie na trzech kartach niestandardo-

wego formatu. Brak datacji nie pozwala na precyzyjne wskazanie momentu jego 

powstania, jednak z dużą dozą prawdopodobieństwa można datować go na prze-

łomie 1941/1942 r. Na pewno został sporządzony już po zawarciu układu Sikor-

ski – Majski, a przed „rozładowaniem” obozu izolacyjnego w Rothesay na wy-

spie Bute (co miało miejsce w czerwcu 1942 r.). Przy prezentacji tekstu raportu 

ingerencja redaktora ograniczyła się jedynie do zastosowania reguł współczesnej 

ortografii i rozszerzenia skrótów, używanych przez autora manuskryptu. Opra-

cowujący starał się jak najwierniej się zachować układ dokumentu, w związku  

z tym dokładnie odwzorowany został układ znaków (użycie wersalików) oraz 

zachowane zostały podkreślenia dokonane przez por. Niepokoyczyckiego. Opra-

cowujący składa podziękowania władzom Instytutu Polskiego i Muzeum im. 

gen. W. Sikorskiego za zgodę na opublikowanie niniejszego dokumentu. 
 

Dodatek źródłowy 
 

Por. sł. st. piech. NIEPOKOYCZYCKI WŁODZIMIERZ 
 

Uwagi spostrzeżenia 

W rozmowie prywatnej z por. Jureckim podałem mu w przekroju opinię  

i nastroje według swoich spostrzeżeń. Na jego prośbę składam je pisemnie do 

ewentualnego wykorzystania tym bardziej, iż uważam, że podobny raport lub me-

moriał posłany „drogą służbową” – ugrzązłby po drodze.  

                                                 
19 A. Adamczyk, Piłsudczycy po klęsce – obraz środowiska politycznego i jego elit w początkach  

II w. św. (wrzesień – grudzień 1939 r.), „Niepodległość” 2002, nr 52, s. 45 i nn.; M. Dymarski, 

Stosunki..., s. 51 i nn.; A. Grzywacz, M. Kwiecień, Sikorszczycy kontra sanatorzy 1939–1940  

(Z dziejów konfliktów politycznych uchodźstwa polskiego), „Zeszyty Historyczne” 1999, nr 127,  

s. 63–127; ciż sami, Rada Narodowa Rzeczpospolitej Polskiej w walce z sanatorami 1939–1941, 

„Zeszyty Historyczne” 2000, nr 131, s. 11, 14–16, 45–48; M. Hułas, dz. cyt., s. 74–75; M. Pest-

kowska, Uchodźcze pasje..., s. 33 i nn.; Protokoły z posiedzeń Rady Ministrów Rzeczypospolitej 

Polskiej, red. W. Rojek, współpraca A. Suchcitz, t. 1, s. 100 i nn. 
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Ponieważ jest to „przekrój” nie podaję nazwisk, tym bardziej, że w ogrom-

nej większości nie znałem ich. Wychodzę ponadto z założenia, że ważne jest co się 

mówi, a nie nazwisko. 

Spostrzeżenia obejmują okres kilku miesięcy, które spędziłem w Londynie, 

w brygadzie i w szpitalu gdzie siłą rzeczy stykałem się z ludźmi wszystkich szarż, 

broni i pochodzeń. 

Stosunek do Rządu i niektórych ludzi. 

Najłagodniejszym określeniem stosunku do Rządu jest: krytyczna niechęć, 

która stopniowo wzrasta. Zarzuty: a) brak stanowczości w prowadzeniu polityki 

zewnętrznej przy czym z naciskiem podkreśla się beckową – jako przeciwieństwo, 

b) polityka jest uważana za filosemicką i raczej międzynarodową, niż narodową. 

Stanowiska, na które zostali wyznaczeni Rettinger
20

, Liebermann
21

 i Szapiro
22

 – są 

komentowane z oburzeniem, przy czym jako oprawców wymienia się Kota
23

, Mo-

delskiego
24

 i Strońskiego
25

; c) deklamacje o demokracji – przy bezwzględnym 

tępieniu wszelkiej krytyki, d) odsuwanie ludzi szanowanych jak przede wszystkim  

– gen. Sosnkowskiego
26

 na rzecz ludzi reżimu i ludzi o giętkich karkach. Popularny 

                                                 
20 Józef Hieronim Retinger (17 kwietnia 1888 r. – 12 czerwca 1960 r.), pisarz i polityk. W okresie 

powstania dokumentu doradca premiera, gen. W. Sikorskiego, uznawany za szarą eminencję ów-

czesnej ekipy rządowej. Po wojnie autor szeregu inicjatyw integracyjnych, m.in. konferencji  

w Hadze (8–10 maja 1948 r.) i grupy Bilderberg, nieformalnej struktury skupiającej najbardziej 

wpływowe osobistości świata biznesu, gospodarki i polityki (której sekretarzem pozostawał do 

śmierci). 
21 Herman Lieberman (3 stycznia 1870 r. – 21 października 1941 r.), przed II wojną światową 

adwokat, publicysta, działacz socjalistyczny, poseł PPS-u. W okresie powstania dokumentu jeden 

z wiceprzewodniczących Rady Narodowej RP na uchodźstwie i minister sprawiedliwości. 
22 Jerzy Szapiro, dziennikarz i polityk socjalistyczny. Przed wojną współudziałowiec wydawanego 

w Krakowie „Ilustrowanego Kuriera Codziennego”. W omawianym okresie jeden z działaczy 

Komitetu Zagranicznego PPS i autor cyklu artykułów ukazujących się w prasie brytyjskiej,  

w których winą za klęskę wrześniową jednoznacznie obarczał przedwrześniowe elity sanacyjne. 
23 Stanisław Kot (22 października 1885 r. – 26 grudnia 1975 r.), historyk, wykładowca akademic-

ki, polityk związany z ruchem ludowym. W okresie powstania dokumentu członek rządu gen. 

Władysława Sikorskiego (m.in. minister spraw wewnętrznych i (po podpisaniu układu Sikorski  

– Majski) ambasador RP w ZSRR. W późniejszym okresie na innych stanowiskach ministerial-

nych. Po zakończeniu II wojny światowej powrócił do kraju i z ramienia władz warszawskich 

pełnił urząd ambasadora RP w Rzymie. Od 1947 r. ponownie na emigracji. 
24 Izydor Modelski (10 maja 1889 r. – 25 września 1962 r.) gen. dyw. Wojska Polskiego (dalej: 

WP). W omawianym okresie II zastępca ministra spraw wojskowych. Po wojnie szef misji woj-

skowej w Londynie z ramienia rządu warszawskiego, a następnie (1946–1948) attaché wojskowy 

w Waszyngtonie. 
25 Stanisław Stroński (18 sierpnia 1882 r. – 20 października 1955 r.) filolog, wykładowca akade-

micki, publicysta, polityk związany przed wojną ze Stronnictwem Narodowym, a od 1936 r.  

z Frontem Morges. W omawianym okresie członek Rządu RP (wicepremier i minister informacji  

i dokumentacji). Po wojnie m.in. prezes Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie i prof. Polskiego 

Uniwersytetu na Obczyźnie. 
26 Kazimierz Sosnkowski (19 listopada 1885 r. – 11 października 1969 r.) gen. broni WP. Przed  

II wojną światową m.in. szef Sztabu I Brygady Legionów Polskich, minister spraw wojskowych, 

Inspektor Armii. W czasie II wojny światowej członek rządu gen. W. Sikorskiego, następca prezy-

denta RP, przewodniczący Komitetu Ministrów do spraw Kraju i pierwszy komendant Związku 



Arkadiusz Adamczyk 758 

żart jest znakomitym odzwierciedleniem nastrojów: „Dlaczego w Polsce nie ma 

Quislinga
27

?” – odpowiedź: „bo wszyscy, którzy nimi mogli być są tu w Rządzie”. 

Gen. Sikorski – nie jest tak popularny jak mu to mówią zausznicy, „Dzien-

nik Polski”
28

 i radio. Traktowany jest raczej z przychylną neutralnością i wyczula-

jąco. Zrozumienie, że jednak on jeden jest odpowiadającym obecnym warunkom  

– jest powszechne. Nie ma dla niego miru lub miłości czy uwielbienia. Wątpię czy 

wielu znalazłoby się takich, co to i w ogień i w wodę… – natomiast jest szanowany 

powszechnie, oceniany jest przychylnie patriotyzm, waga osoby jego u sojuszni-

ków i dobra wola, którą ukazuje. Gdyby przemawiał cztery razy mniej, gdyby się 

po prostu bardziej szanował nastroje pójdą w górę. Krytykuje się natomiast, że 

zbyt dużo wziął na swoje barki, skutkiem czego szereg spraw załatwiają ludzie  

z jego otoczenia, które znów jest bardzo ostro krytykowane. Zwłaszcza gen. Mo-

delski – przez niemądrą reklamę jego osoby – po prostu go ośmiesza, co podkre-

ślam z całym naciskiem. W rzeczach polityki wewnętrznej zarzuca się gen. Sikor-

skiemu zbytnie słuchanie Kota. Wreszcie – w związku z przybywaniem ludzi  

z Francji – rosną zarzuty za ewakuacją we Francji, o co zresztą przyjeżdżający 

winią przede wszystkim Modelskiego
29

. 

Prof. Kot – jest postacią co do której nie waham się użyć określenia: znie-

nawidzony i to przez wszystkich, z którymi rozmawiałem bez różnicy szarż. Uwa-

żany jest za złego demona całej polityki, za ambitnego człowieka, który jest naj-

pierw zaślepiony nienawiścią ludowcem (lub lepiej – tak zwanym ludowcem)  

– potem masonem – potem długo nic – potem dopiero Polakiem. Osobiście słysza-

łem ludzi poważnych wiekiem i stanowiskiem, którzy mówili, że takim jak on drogę 

do Polski należy zastawić. Przypisuje mu się wszystkie pociągnięcia personalne  

i polityczne, które nie są popularne. Ciągle podkreśla się jego zgubny wpływ na 

Sikorskiego. Ludzie z jego otoczenia opowiadają (o czym złożyłem raport drogą 

służbową na ręce płk. Mareckiego
30

) że są męczennikami sprawy chłopskiej, że 

tyle a tyle lat spędzili w więzieniu, że w Polsce to tylko policja była i ciągle stukała 

do ludzi itd. Opowiadali to Anglikom – w Londynie! –Dla p. Kota niebezpiecznie 

byłoby pokazać się w Szkocji. 

                                                                                                                         
Walki Zbrojnej. W omawianym okresie poza strukturami władzy na skutek demonstracyjnego 

opuszczenia rządu jako protestu przeciw podpisaniu układu Sikorski – Majski. Po śmieci gen. 

Władysława Sikorskiego mianowany naczelnym wodzem. Zdymisjonowany w wyniku nacisków 

brytyjskich, odsunął się z życia politycznego i osiedlił się w Kanadzie. 
27 Vidkun Quisling (18 lipca 1887 r. – 24 października 1945 r.), wojskowy polityk, przywódca 

norweskiej partii faszystowskiej, dwukrotny premier. Jego nazwisko stało się symbolem kolabora-

cji podbitego państwa z hitleryzmem.  
28 „Dziennik Polski” (od 1945 r. „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”) – gazeta codzienna 

powołana do życia na emigracji, najpierw w Paryżu, a następnie w Londynie. Półoficjalny organ 

Rządu RP.  
29 Krytyka, która spadła na Modelskiego wynikała z jego zaniedbań na stanowisku kierownika 

ewakuacji przez francuski port Le Verdon-sur-Mer. 
30 Andrzej Marian Marecki (2 września 1898 r. – 4 lipca 1943 r.), płk WP. W omawianym okresie 

szef Oddziału Operacyjnego Sztabu Naczelnego Wodza i Komendant Wyższej Szkoły Wojennej. 

Zginął wraz z gen. Sikorskim w katastrofie gibraltarskiej. 
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Prof. Stroński – jest o tyle pogardzany, o ile Kot znienawidzony. Zowią go 

„pomocnikiem Goebbelsa”, ministrem antypropagandy itp. Gdy byłem w szpitalu 

– zauważyłem, że po słowach: „Nadamy tygodniowe przemówienia prof. Stroń-

skiego” – (było to w świetlicy) – wszyscy rzucili się do ucieczki – dosłownie!  

W sali nie został nikt poza szachistami. Stwierdzałem to w każdą środę. Zacieka-

wiony – obszedłem kilka sal gdzie są głośniki: wszystkie były zamknięte podczas 

tego przemówienia. W świetlicy zapytałem kolejno sześciu żołnierzy, którzy mieli 

„Dziennik Polski” z tekstem przemówienia: „co Stroński powiedział?” Czterech 

odpowiedziało „nigdy go nie czytam bo to takie głupie”; jeden „nie chcę się iry-

tować” a ostatni: „czasem czytam, ale przypomina to kundla, który przez radio 

szczeka wilkowi, że się go nie boi”. 

Liebermann – jest podobnie traktowany, jak Kot, choć już bez tej zaciekło-

ści. Dużo wrogów miał dzięki swemu pochodzeniu. Dużo ludzi oceniało go pozy-

tywnie, ale jego wyskoki przeciw ważności konstytucji
31

, przeciw Ciechanowskie-

mu
32

, humorystyczne zniesienie Berezy
33

 – nie przynosiły laurów ani jemu, ani 

Rządowi. 

Mikołajczyk
34

, Ciołkosz
35

, Stańczyk
36

 – zdania podzielone. W ogóle mało się 

o nich wie i mówi. 

Gen. Sosnkowski – imię jego otoczone jest szacunkiem głębokim i – może 

nawet – czcią, a wśród młodszych – miłością. Mówi się o nim „nasz Stary”, „Pa-

pa” itp. Gdy po dekoracji V[virtuti]. M[ilitari]. przyjechałem do szpitala pięciu 

nieznanych mi zresztą lotników przyszło do mnie: „kolego nie gratulujemy panu 

Virtuti, bo te sk…syny chcą nas kupić za ordery, co się im nigdy nie uda, ale gra-

tulujemy, że pana udekorował Stary i że pan jego rękę uścisnął”. Oburzenie, że 

                                                 
31 Stroński uchodził za jednego z konstruktorów tzw. „umowy paryskiej”, tj. deklaracji prezydenta 

RP o autoograniczeniu w wykonywaniu prerogatyw przynależnych mu mocą konstytucji kwiet-

niowej i używaniu swych uprawnień w porozumieniu z prezesem Rady Ministrów. 
32 Jan Ciechanowski (1887–1973), ekonomista, dyplomata. W omawianym okresie ambasador RP 

w Waszyngtonie.  
33 Chodzi o uchwałę Rady Ministrów z dnia 26 września 1941 r., przyjętą na wniosek ministra 

sprawiedliwości Hermana Liebermana o formalnej likwidacji obozu odosobnienia w Berezie 

Kartuskiej. Uchwała ta – mającą w intencji jej inicjatora stanowić symboliczne odcięcie się od 

sanacyjnego autorytaryzmu – ze względu na warunki emigracyjne i formalny brak możliwości jej 

wykonania uznawana była za operetkową.  
34 Stanisław Mikołajczyk (18 lipca 1901 r. – 13 grudnia 1966 r.), polityk ruchu ludowego, poseł na 

Sejm RP, premier. W okresie powstania dokumentu wicepremier w rządzie gen. W. Sikorskiego. 

Po wojnie przywódca krajowego PSL, wicepremier rządu warszawskiego i poseł do KRN. Od 

1947 r. na emigracji. 
35 Adam Ciołkosz (5 stycznia 1901 r. – 1 października 1978 r.) publicysta, polityk socjalistyczny, 

poseł na Sejm RP. W okresie powstania dokumentu sekretarz Komitetu Zagranicznego PPS  

w Londynie. Po wojnie działacz polityczny emigracji niepodległościowej w Wielkiej Brytanii. 
36 Jan Stańczyk (24 grudnia 1886 r. – 7 sierpnia 1953 r.), działacz związkowy, polityk socjali-

styczny. W okresie powstania dokumentu minister pracy i opieki społecznej w rządzie gen.  

W. Sikorskiego. W 1945 r. wszedł do tworzonych w kraju struktur państwowych, dokooptowany 

do KRN. Uczestnik „Zjazdu zjednoczeniowego” PPS i PPR.  
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jest on odsunięty zupełnie wzrasta i wielu wprost bierze za złe Sosnkowskiemu, że się 

„nie postawił”, a Sikorskiemu, że z nim nie współpracuje, choć jest apolityczny. 

Gen. Modelski – uważany jest za szarą eminencję o podobnie ujemnym zna-

czeniu, jak Kot. Ludzie, przyjeżdżający obecnie z Francji wprost oskarżają go  

o złą wole. Jemu się przypisuje: zgubny wpływ na Sikorskiego w sprawach woj-

skowych, wysługiwanie się (jako mason) interesom międzynarodówki; słusznie lub 

nie przypisuje mu się wpływ na Sikorskiego w sprawie awansów (o czym poniżej). 

Stosunek do przeszłości i rządów poprzednich 

Jest dość krytyczny, ale na ogół w formie spokojnej. Rzeczników ich zresztą 

nie brak również. Ogół bardzo dokładnie natomiast rozróżnia linię między piłsud-

czykami a sanatorami, między prawdziwymi legionistami a koniunkturalnymi. 

Ostro są krytykowani Sławoj
37

 i Kasprzycki
38

, później – Rydz-Śmigły
39

. Natomiast 

osoby Becka
40

 i Kwiatkowskiego
41

 są najczęściej i najzażarciej dyskutowane, jako 

najwybitniejsze jednostki poprzedniego rządu. Najostrzej krytykują poprzedni 

regime półinteligenci jako nauczyciele wiejscy, urzędniczyny itp. Zawodowi ofice-

rowie młodsi bardzo ostro krytykują obydwa regimy. Zarzucają im oportunizm, 

niefachowość, skostniałość i brak czynu. 

Jest natomiast punkt, z którym zgadza się absolutna większość – z pewno-

ścią ponad 90%. Jest nim stosunek do Marszałka Piłsudskiego. Tu polityka pro-

wadzona obecnie – (Modelski, „Dziennik Polski”
42

) obmazywania pośredniego 

Jego postaci – przyjmowana jest z obrzydzeniem i ze zdziwieniem, że Sikorski 

zezwala na tak nieszlachetne sposoby walki z cieniem Komendanta. 

Przykłady: Kolega mówi do mnie: „byłem zaciętym anty piłsudczykiem, ale 

te swołocze zrobiły ze mnie piłsudczyka jeszcze we Francji”. Gdy kupiłem fotogra-

fię Komendanta – zapytałem sprzedającej ile poszło sztuk. Odpowiedź: „ponad 

3000 w b. tygodniu”. W szpitalu w grupie ośmiu rozmawiających – sześciu miało 

fotografię jego w portfelu, a siódmy pytał gdzie można kupić. Marynarz z „Pioru-

                                                 
37 Sławoj Felicjan Składkowski (9 czerwca 1885 r. – 31 sierpnia 1962 r.) gen. dyw. WP, lekarz, 

polityk. 1936–1939 premier Rządu RP. W omawianym okresie na uchodźstwie w Turcji, następnie 

w Palestynie. Po zakończeniu II wojny światowej na emigracji w Londynie. 
38 Tadeusz Kasprzycki (16 stycznia 1891 r. – 4 grudnia 1978 r.), gen. dyw. WP, 1935–1939 mini-

ster spraw wojskowych. W okresie powstania dokumentu internowany w Rumunii. Po zakończe-

niu wojny na emigracji w Wielkiej Brytanii, następnie w Kanadzie. 
39 Edward Rydz-Śmigły (11 marca 1886 r. – 2 grudnia 1941 r.) marszałek Polski, 1935–1939 

generalny inspektor sił zbrojnych i naczelny wódz w wojnie obronnej 1939 r. W okresie powstania 

dokumentu internowany w Rumunii.  
40 Józef Beck (4 października 1894 r. – 5 czerwca 1944 r.), płk WP, dyplomata, polityk. W latach 

1932–1939 minister spraw zagranicznych. W okresie powstania dokumentu internowany w Rumunii. 
41 Eugeniusz Kwiatkowski (30 grudnia 1888 r. – 22 sierpnia 1974 r.), inżynier, działacz gospodar-

czy, polityk. W latach 1935–1939 wicepremier i minister skarbu. W okresie powstania dokumentu 

internowany w Rumunii. Po wojnie powrócił do kraju i pełnił m.in. funkcję Delegata Rządu dla 

spraw Wybrzeża. Po 1948 r. odsunięty od życia politycznego. 
42 Autorowi chodzi najprawdopodobniej inicjatywy gen. Modelskiego, szeroko propagowane przez 

„Dziennik Polski”, zmierzające do uchylenia Ustawy z dnia 7 kwietnia 1938 r. o ochronie Imienia 

Józefa Piłsudskiego, Pierwszego Marszałka Polski.  
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na”
43

 mówił, że u niego chyba kolega ma fotografię Marszałka. Na koleżeńskim 

pożegnaniu WSW ktoś zaintonował I Brygadę – wszyscy śpiewali, większość sto-

jąc. Wszelkie próby zohydzenia Jego postaci – są z góry -zapewniam! – skazane 

na niepowodzenie. Gdyby Sikorski zamiast zwalczać – oparł się na jego cieniu  

i traktował armię jako przedłużenie i kontynuację Jego armii – wzrosłaby spoi-

stość z pewnością i nawiązałaby się może serdeczniejsze nici między Wodzem  

i żołnierzem. Mówią to z głębokim przekonaniem. Armia siłą rzeczy jest tradycjo-

nalistką – i zawsze woli sięgać do przeszłości – niż wciąż zaczynać do nowa. To 

jest prawda, o której należy pamiętać. 

Stosunek do Brytanii i Brytyjczyków 

Coraz bardziej krytyczny. Rośnie zrozumienie tego cośmy warci i cośmy 

mieli w Kraju. Deklamacje o demokracji wywołują odwrotny skutek. Przykład: 

grupa ok. 4 żołnierzy zaszywa worki. Kapral mówi do mnie: „ot, panie poruczniku 

– człowiek szyje te worki, a one rozłażą się jak demokracja”. Na zapytanie: „cóż 

się wam nie podoba?” – odpowiedzi posypały się ze wszystkich stron. Najcharak-

terystyczniejsze: „To to ma być demokracja? To u nas w Polsce była demokracja 

choć tutaj panowie gadają co innego. Jakbym wiedział, że po powrocie taką de-

mokrację wywalczą – to dziś ciskam karabin i piechotą przez wodę do domu idę”. 

Ponadto – w odniesieniu do Brytyjczyków – panuje podejrzliwość czy „nas 

nie sprzedadzą jak zwykle”. Szczególnie silne jest to u lotników, którzy ich prze-

cież najlepiej znają. Natomiast determinacja, hart i stanowczość – imponuje 

wszystkim. 

Stosunki wewnętrzne 

Są trudne do ujęcia w jednym zdaniu. Podzielę je na 1/ Wojsko. Podwładni  

i przełożeni; 2/ Wojsko. Stosunki w brygadach i gdzie indziej; 3/ Personalne. 

Ad 1. Wbrew oświadczeniu gen. Kukiela
44

 „skrzepnięci moralnie” stwier-

dzam, że jest wprost odwrotnie. Rozdźwięki są wszędzie i coraz głębsze. Powoduje 

je: bezczynność i idąca za nią obojętność i otępienie, dalej: wadliwa polityka per-

sonalna, złe przykłady z góry, brak jakiegokolwiek zaufania. Nie wierzy się nikomu 

i niczemu. Wszystko nie cierpi „Rubensa”
45

 i „przytułku dla starców”
46

. Szerego-

wi i podchorążowie nie wierzą oficerom. Młodzi odnoszą się z reguły wrogo i nie-

ufnie do starszych. Starsi kostnieją wewnątrz swych szarż i odcinają się od dołu. 

Temat „wieszania” czy „strzelania dziadków” itp. jest zbyt częstym przed-

miotem rozmów. Informator – podchorąży mówi do mnie: „żołnierze przysięgają, 

że połowa będzie się bić – a połowa pójdzie na skrzyżowanie dróg, strzelać ucie-

kających pułkowników”. Oficer art[ylerii] p[rzeciw]lot[niczej]: „Daję panu sło-

                                                 
43 ORP „Piorun” – niszczyciel polski. Marynarze tej jednostki stali się sławni w Wielkiej Brytanii 

po wytropieniu i nawiązaniu kontaktu bojowego z niemieckim pancernikiem „Bismarck”, co 

umożliwiło jednostkom brytyjskim zatopienie tegoż okrętu. 
44 Marian Kukiel (15 maja 1885 r. – 15 sierpnia 1973 r.), historyk, działacz społeczny, polityk, 

gen. dyw. WP. W okresie powstania dokumentu dowódca I Korpusu Polskiego w Wielkiej Bryta-

nii, a w latach 1942–1949 minister obrony narodowej. Po wojnie na emigracji. 
45 W czasie drugiej wojny światowej siedziba premiera Rzeczpospolitej Polskiej. 
46 Pogardliwe określenie Sztabu Naczelnego Wodza. 



Arkadiusz Adamczyk 762 

wo, że w razie inwazji idę z rewolwerem na szosę, drogę zagradzać uciekającym  

z żonami panom w rodzaju płk. Gałązki
47

”. 

W oddziałach liniowych – żołnierze wierzą i słuchają swoich oficerów 

młodszych oraz tych starszych, którzy byli z nimi bądź na froncie, bądź podczas 

ewakuacji. Ci oficerowie mogą robić z nimi niemal co zechcą. Natomiast inni są 

ignorowani albo nawet więcej nie salutują innych. Tu – jest wina głupiej polityki 

„podbijania bębenka”. 

Nieliczna armia ma kilkanaście sądów, a wszystkie zawalone pracą. Do-

wódca oddziału rozpozn[awczego] degraduje kaprala w ciągu 24 godzin bez-

prawnie, bo bez podania terminu 3 tyg[odni]. itd. Przykłady można mnożyć  

w nieskończoność. To wszystko wskazuje, że armia nie jest „skrzepnięta moralnie” 

i że jest gdzieś błąd w strukturze. 

Tworzenie fałszywych legend jak Narwik
48

, 10 BKPanc
49

 gdzie była robota 

za grosz a gadania za złotówkę – nie przyczynia się do spoistości w żadnym wy-

padku. Legenda „tylko kawaleria się biła” – kosztowała już nie jeden sąd hono-

rowy. Szczególnie obecnie, gdzie tyle znaczy ścisła współpraca między broniami, 

że zacierają się granice między nimi – wyskoki, jak zjazd kawalerii w Forter  

i uchwała, że są „najlepszym wojskiem” – wygląda bardzo niepoważnie. 

Na słaby stan psychiczny wojska wskazuje duży procent chorych nerwowo 

 i umysłowo. 

Ad 2. Stosunki w Brygadach – są na ogół: „żrą jedni drugich” – przy czym 

na ogół lepiej jest w brygadach liniowych. Najgorzej zdaje się w 7. Brygadzie 

Kadrowej. Najlepiej w 1. Brygadzie Strzelców. Zewnętrznie dobrze, ale wewnętrz-

nie bardzo smutnie: w 1. Spadochronowej – gdzie jednak dzięki naprawdę szczerej 

pracy płk. Sosabowskiego
50

 idzie ku lepszemu – zupełnie wyraźnie. Dobrze jest  

w broni panc[ernej]. 

Ludzie z wyspy
51

 – są przybici bezczynnością i naprawdę (to jest sąd mój 

osobisty) – lepiej ich uwolnić z wojska; niech idą pracować. Jedzenie chleba za 

                                                 
47 Michał Gałązka (9 września 1893 r. – 13 maja 1972 r.), płk WP. W okresie powstania dokumen-

tu dowódca artylerii 7 Brygady Kadrowej Strzelców. Po zakończeniu wojny na emigracji w Szko-

cji, a następnie w Stanach Zjednoczonych. 
48 Miasto i port w Norwegii, słynne ze względu na interwencję aliantów w dniach 9 kwietnia  

– 8 czerwca 1940 r. W walkach w rejonie Narwiku brała udział Samodzielna Brygada Strzelców 

Podhalańskich, dowodzona przez płk (późniejszego gen.) Zygmunta Szyszko-Bohusza. 
49 10. Brygada Kawalerii Pancernej (10éme Brigade de cavalerie blindée). Polska jednostka tak-

tyczna odtworzona w 1940 r. we Francji, która pod dowództwem gen. Stanisława Maczka uczest-

niczyła w kampanii francuskiej 1940 r. 
50 Stanisław Sosabowski (8 maja 1892 r. – 25 września 1967 r.) gen. WP. W okresie powstania 

dokumentu dowódca 4 Brygady Kadrowej Strzelców, następnie 1 Brygady Spadochronowej. Po 

wojnie na emigracji Londynie. 
51 Chodzi o przeciwników politycznych gen. W. Sikorskiego wcielonych do wojska i przydziela-

nych do obozów izolacyjnych usytuowanych na wyspie Bute u wybrzeży Szkocji w miejscowo-

ściach Rothesay i Tignabruaich. Obozy te spełniały funkcje miejsc odosobnienia i choć formalnie 

przeznaczone były dla oficerów łamiących dyscyplinę bądź osób niepożądanych w armii (w trybie 

administracyjnym kierowano doń m.in. alkoholików i homoseksualistów), faktycznie służyły 
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darmo nie należy do rzeczy łatwych dla ludzi, mających honor i ambicję, choć są 

czasem bez zdrowia, czasem bez giętkiego karku, a czasem (demokracjo gdzie 

jesteś!!) – opozycyjnie nastawieni przeciw regime'owi. 

Ad 3. Personalne. Generał Kukiel (proszę darować szczerość) jest chyba 

najbardziej wyśmiewanym człowiekiem „z góry”. Słyszałem nieraz, że szkoda tak 

dobrego człowieka i uczonego, którego umyślnie Modelski wpakował (aby nie 

miał powagi wśród otoczenia) na nieodpowiednie dlań stanowisko. Imitowanie 

jego głosu, postaci, przemówień, parodie jego rozkazów – są jedną z bardzo czę-

stych rozrywek oficerów wszystkich stopni i szeregowych. 

Zrozumiała jest rzeczą, że polityka „dziadków leśnych” – czyli pakowania 

wszędzie ludzi starych, lub po prostu starców jest bardzo niepopularna. Zwłaszcza 

ostatnie pociągnięcia anglików, dążące do obniżenia wieku dowódców – będą i są 

oliwą na ogień. Przykład: młody stosunkowo gen. Maczek cieszy się dużą popu-

larnością nawet poza brygadą. Ale fakt (podobno), że przeciętna wieku dla Korpu-

su wynosi 51 lat – mówi za siebie. Trudno, ale wojna wymaga młodych ludzi,  

a wojsko nie może być przytułkiem, lub pretekstem do brania gaży. Szczególnie, że 

ci ludzie nie nagną się już do wymogów wojny nowoczesnej. Odmłodzenie armii, 

kompletne, jednorazowe, bez sentymentów dla kogokolwiek – oto rozwiązanie, 

które leży w rękach gen. Sikorskiego i którego od niego i tylko od niego się wyglą-

da. (Konkluzja ostatnia jest moim osobistym zapatrywaniem, ale pokrywa się  

z pragnieniami mas). 

Awanse. Sprawa bardzo trudna. Naczelny Wódz powiedział, że awanse są 

wstrzymane – ogół przyjął to ze zrozumieniem i aprobatą. Awanse podporuczni-

ków również były jasne i celowe. Ale następne awanse – bez dzienników personal-

nych – awanse ludzi, jak Chytroś
52

, o którym dziesiątki mówią, że uciekł we Fran-

cji, trzech generałów – w tym Wolikowski
53

 z niesławnym opuszczeniem podchorą-

żówki Coëtquidan, awans mjr. Borkowskiego
54

 na podpułkownika itd. itd. wytwa-

rza bardzo złą krew. Noblesse oblige
55

 – i – gdzie jest nobile verbum
56

? 

Wszystko to jest brane jako kupowanie sobie ludzi, przy czym panuje prze-

konanie, że to jednak ktoś Sikorskiemu podsuwa takie pociągnięcia. 

Odznaczenia. Można tu postawić pytanie: odznaczenia czy kupowanie? 

Pułk, który był w akcji dziesiątki razy, ma tysiące zabitych – po kilku latach walki 

                                                                                                                         
również jako miejsce przetrzymywania oponentów, głównie oficerów związanych z obozem sana-

cyjnym. Z tego też względu wyspa Bute nazywana była Wyspą Węży bądź „Szkocką Berezą”. 
52 Prawdopodobnie chodzi o mjr. dypl. Andrzeja Hytrosia, szefa Sztabu 1. Pułku Grenadierów 

Warszawy, awansowanego w Londynie do stopnia podpułkownika. Wraz z Pułkiem brał on udział 

w walkach we Francji, a po ich zakończeniu był jednym z nielicznych, którym udało się uniknąć 

niewoli. Od lutego 1942 r. dowódca 17. Lwowskiego Batalionu Strzelców. 
53 Romuald Wolikowski (21 grudnia 1891 r. – 14 lutego 1992 r.) gen. WP. W omawianym okresie 

attaché wojskowy przy Ambasadzie RP oraz szef Polskiej Misji Wojskowej w ZSRR. Po wojnie 

na emigracji w Kanadzie. 
54 Zygmunt Borkowski (urodzony 1894 r., zmarł 1976 r.) płk dypl. WP. W okresie powstania 

dokumentu szef gabinetu ministra, gen. W. Sikorskiego. 
55 (franc.) szlachectwo obliguje, zobowiązuje. 
56 (łac.) dosłownie: słowo szlacheckie; tu: słowo honoru. 
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dostał Virtuti na sztandar. Gdzież porównanie z Podhalanami – parę dni walki, 

sześćdziesięciu zabitych. 

„Pułk” – a obecnie batalion – który przekroczył granicę 17 IX podaje do 

odznaczeń ponad 20 ludzi za walkę w Polsce! Gdzież proporcja? A kto się upomni 

o tych co walczyli do ostatnich żołnierzy? 

Znowu cień jakiś widać, który takie rzeczy robi. 

Pakt polsko – sowiecki
57

. 

Konkluzja krótka. Pomysł dobry, wykonanie – zbyt szybkie. Ogół podziela 

zdanie Nowakowskiego
58

 i Mackiewicza
59

. 

 

*** 

Kreśliłem kilka tych uwag starając się podać syntezę rzeczy słyszanych. 

Wszędzie, gdzie mówię od siebie, nie zapominałem tego zaznaczyć. Może postępu-

ję źle jako żołnierz, ale zanim nim zostałem byłem także człowiekiem. Chcę być 

więc człowiekiem uczciwym, który nie poprzestaje na stwierdzeni zła, ale chce  

z nim także i walczyć. 

Jeśli będę komukolwiek (sądowi także) potrzebny – to adres: P/76 Polish 

Forces. 

 

                                                 
57 Autor raportu ma na myśli pakt Sikorski – Majski, zawarty 30 lipca 1941 r., po ataku Niemiec 

na ZSRR. Przeciwnicy polityczni Sikorskiego zarówno przed podpisaniem układu, jak i po, kon-

sekwentnie zarzucali premierowi sprzeniewierzenie się konstytucji (art. 5 paktu stanowił: „układ 

niniejszy wchodzi w życie natychmiast po podpisaniu i nie podlega ratyfikacji”; w ten sposób 

Sikorski de facto zawłaszczał prerogatywy prezydenta RP, zawarte w przepisach ustawy zasadni-

czej z 1935 r.) oraz brak należytego zabezpieczenia przedwrześniowej granicy wschodniej. Pełny 

tekst układu patrz: K. Kumaniecki, Stosunki Rzeczypospolitej z państwem radzieckim 1918–1943, 

Warszawa 1991, s. 244–245. 
58 Zygmunt Nowakowski, właśc. Zygmunt Tempka (22 stycznia 1891 r. – 4 października 1963 r.) 

pisarz, felietonista, dziennikarz, aktor, reżyser teatralny, doktor filologii polskiej. W okresie po-

wstania dokumentu członek Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej przy prezydencie Włady-

sławie Raczkiewiczu oraz redaktor naczelny „Wiadomości Polskich, Politycznych i Literackich” 

[współredaktor Mieczysław Grydzewski]. Po wojnie na emigracji w Londynie. 
59 Stanisław Mackiewicz pseud. Cat, Gallieni Gallus, Quand meme, Gaston de Cerizay (18 grudnia 

1896 r. – 18 lutego 1966 r.), publicysta polityczny związany z obozem konserwatystów. W latach 

1939–1956 na emigracji w Paryżu, następnie w Londynie [1954–1955 premier Rządu RP na 

uchodźstwie]. W 1956 r. zdecydował się na powrót do PRL. 
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 Nicolae Iorga – początki działalności politycznej (1906–1910) 
 

 
ostać Nicolae Iorgi od dawna inspirowała badaczy rumuńskiego życia 

politycznego, kulturalnego i ekonomicznego. Jest on przez nich uzna-

wany za jednego z największych myślicieli politycznych i historyków. 

Istotnym aspektem jego działalności była także działalność polityczna, której 

ukoronowaniem było objęcie przez niego funkcji przewodniczącego Izby Depu-

towanych w latach 1919–1920 oraz pełnienie funkcji premiera w latach 1931 

–1932. Swoje poglądy polityczne wyrażał jako lider stworzonej przez siebie 

Partii Narodowo-Demokratycznej (Partidul Naţional-Democrat), która pośred-

nio była poprzednikiem większości ruchów o charakterze skrajnie prawicowym, 

aktywnych w międzywojennej Rumunii
1
. 

Z dostępnych źródeł, mimo dużego zainteresowania tą postacią trudno jest 

precyzyjnie odtworzyć początek kariery politycznej Nicolae Iorgi. Część znaw-

ców tematu (Gh. I. Florescu) opowiada się za przyjęciem 1907 r. tj. czyli mo-

mentu wejścia Iorgi do parlamentu rumuńskiego. Inni historycy rumuńscy wska-

zują już na 1899 r., czyli czas pierwszych publikacji Iorgi o charakterze stricte 

politycznym zamieszczonych w czasopiśmie „L’Independence Roumaine”.  

Ogłosił wówczas we wspomnianym tytule artykuł „Opinions sincères. La vie 

intellectuelle des Roumains en 1899 r.”. Druk pierwszych publikacji w czasopi-

śmie francuskojęzycznym tłumaczył później obawą, że w przypadku publikacji 

w czasopiśmie rumuńskim, niemalże automatycznie zostałaby określona orien-

tacja polityczna autora zgodnie z profilem tego pisma, natomiast Iorga chciał 

zachować neutralność. Publikacja w czasopiśmie francuskojęzycznym, jak wi-

dać – nie niosła za sobą takich obciążeń
2
. Ponadto dzięki możliwości publiko-

wania w czasopiśmie francuskojęzycznym Iorga uzyskał możliwość dotarcia ze 

swymi poglądami do inteligencji rumuńskiej, która czytała wspomniany tytuł
3
. 

Nadmieniamy o tej okoliczności, ponieważ zachodził tu pewien paradoks – pu-

blikując w czasopismach francuskojęzycznych sam wypowiadał się zdecydowa-

nie przeciw zbyt dużemu wpływowi tego języka na kulturę, naukę i politykę 

rumuńską, jako czynnika wpływającego destrukcyjnie i wręcz eliminującego 

pierwiastki rumuńskie. Już w swoich pierwszych artykułach o charakterze poli-

tycznym Nicolae Iorga w sposób szczególny atakował rumuńskie klasy rządzą-

                                                 
1 Mowa tu przede wszystkim o LANC (Liga Obrony Narodowo Chrześcijańskiej) i Żelaznej 

Gwardii, która była z kolei odłamem LANC. Patrz: T. Dubicki, K. Dach, Żelazny Legion Michała 

Archanioła, Warszawa 1996; M. Nagy-Talavera, The Green Shirts and the Others, Iaşi 2001. 
2 P. Ŝurlea, Nicolae Iorga în viaţa politică a României, Bucureşti 1991, s. 16. 
3 N. Iorga, O viaţa de om, așa cum a fost, Chișinau 1991, s. 112. 
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ce, oskarżając je o brak zainteresowania losem tzw. zwykłych Rumunów. Prze-

niósł to również na instytucje odpowiedzialne za edukację narodową atakując 

podstawy działania takich instytucji życia naukowo-kulturalnego jak: uniwersy-

tety, Akademia Rumuńska, Ateneum i inne jednostki życia kulturalno-

społecznego
4
. Głównym zarzutem stawianym im przez Iorgę była zbytnia kon-

centracja tych instytucji na fascynacji zachodnim stylem życia i bezkrytycznym 

w jego opinii propagowaniu takiej kultury. Powyższe prowadziły Iorgę do wnio-

sku o konieczności stworzenia nowych instytucji, które bazowałyby na tradycji 

życia narodowego
5
. 

Głoszenie takich poglądów szybko uczyniło Iorgę powszechnie znaną po-

stacią, która jednak była izolowana za swe poglądy w środowisku opiniotwór-

czym. W tym trudnym okresie pomocną rękę do Iorgi wyciągnął Nicolae Filipe-

scu z gazety „Epoca” powszechnie utożsamianej wówczas z Partią Konserwa-

tywną, który pozwolił Iordze na regularne publikowanie na tych łamach i to przy 

zachowaniu neutralności politycznej. Sam Iorga przyznawał później, że jego 

artykuły w tym tytule mogły się ukazywać jedynie dzięki osobistej przyjaźni  

z wydawcą, który zresztą był ostro krytykowany przez własny obóz polityczny 

za taką przychylność wobec osoby krytykującej dotychczasowy ład
6
.  

W swoich artykułach Iorga ostro atakował obie główne rumuńskie partie 

polityczne – liberałów i konserwatystów, oskarżając ich członków wręcz o brak 

jakiejkolwiek moralności i działanie jedynie na własną korzyść. Jedyną siłą poli-

tyczną, której Nicolae Iorga nie krytykował był odłam Partii Konserwatywnej 

związany z Petre P. Carpem konsolidujący się wokół ruchu „Junimea”, o którym 

Iorga wypowiadał się bardzo pozytywnie
7
. Pewne „zauroczenie” ideologią Car-

pa brało się niewątpliwie z podobieństwa w wykształceniu obu rumuńskich poli-

tyków, gdyż obaj kształcili się na uniwersytetach niemieckich, co w ówczesnych 

rumuńskich realiach nie było powszechne i zostawiało u absolwentów tych 

uczelni poczucie pewnej wspólnoty
8
.  

Jednak mimo to, drogi Carpa i Iorgi przejściowo rozeszły się głównie za 

sprawą artykułu Iorgi „Viitorul partidelor polityce”, w którym rumuński uczony 

stwierdził, że żadna z ówczesnych rumuńskich partii politycznych nie działa 

właściwie na rzecz kraju, ponieważ ich zarządy nie mają znajomości krajowych 

realiów politycznych. Iorga mocno eksponował pogląd, że przyszłość polityki 

rumuńskiej leży w rękach klas, które określał jako mocno upośledzone, czyli 

chłopów i robotników. Młody polityk rumuński uważał, że należy w szerszym 

stopniu dopuszczać członków tych klas do udziału w szeroko rozumianej polity-

ce, ponieważ właśnie oni mogą wnieść „ożywczy powiew” do skostniałej poli-

                                                 
4 P. Țurlea, dz. cyt., s. 16 
5 N. Iorga, dz. cyt., s. 112. 
6 Tamże. 
7 P. Țurlea., dz. cyt., s. 18. 
8 Na temat ideologii „Junimei” patrz: K. Jurczak, Dylematy zmiany. Pisarze rumuńscy XIX wieku 

wobec ideologii zachowawczej, Kraków 2011, s. 103–181. 
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tyki rumuńskiej. Miało to być antidotum na dotychczasowe stosunki wewnątrz 

państwa i w jego zamyśle stanowiło zasadniczy element odnowy rumuńskiej 

polityki skażonej politykierstwem i demagogią
9
.  

Lata 1904–1905 w aktywności politycznej Iorgi były etapem poszukiwa-

nia własnej drogi. Z racji zdobytej już pewnej popularności, członkostwo ofero-

wały mu dwie frakcje konserwatywne – wspomniana już, związana z P.P. Car-

pem grupa „Junimea” oraz kojarzona z Nicolae Filipescu nowo tworzona 

„Sămănătorul”
10

. Iorga okazał się jednak ostrożny w tych kontaktach i odrzucił 

nawet ofertę kandydowania do parlamentu z okręgu Brăila. Oficjalnie uczynił to 

z powodu braku związków z tym terenem.  

Mimo takiej postawy można było zaobserwować u Iorgi chęć zbliżenia się 

do grupy Carpa, co potwierdzał aktywny jego udział w spotkaniach tego ugru-

powania. Podczas jednego z nich – 19 lutego 1906 r. nastąpiło jego pierwsze 

wystąpienie publiczne, w którym otwarcie skrytykował ugrupowanie związane  

z Take Ionescu
11

. Współcześni odebrali to wręcz jako akcesję do „Junimei”,  

a przez to w sposób pośredni do partii konserwatywnej. Sam Iorga interpretował 

to jednak inaczej, co wyjaśnił w datowanym na 1 marca 1906 r. liście skierowa-

nym do Titu Maiorescu, w którym zdecydowanie wykluczył możliwość wstą-

pienia do którejś z tzw. partii historycznych. Szybko znalazło to potwierdzenie 

we wzięciu czynnego udziału w demonstracji studenckiej z 13 marca 1906 r. 

skierowanej przeciwko tradycyjnym siłom politycznym kierujących krajem. 

Należy przy tym podkreślić, że pośrednim powodem jej przeprowadzenia był 

wygłoszony 12 marca 1906 r. wykład Nicolae Iorgi na Uniwersytecie w Buka-

reszcie, który poświęcił kwestii obrony kultury rumuńskiej przed zalewem fran-

cuszczyzny. Motywem przewodnim wykładu było stwierdzenie, że stan języka 

narodowego odzwierciedla stan ducha konkretnego narodu i jest najważniejszym 

skarbem dziedzictwa narodowego. Podobne zresztą poglądy głosił wcześniej na 

forum czasopisma „Sămăntorul”
12

. Uczony rumuński zapewne nie spodziewał 

się, że jego słowa znajdą aż tak żywy odzew wśród młodych słuchaczy, którzy 

szybko zdecydowali się na przejście „od słów do czynów” i jeszcze tego wieczo-

ra uniemożliwili przeprowadzenie w Ateneum wykładu francuskiemu uczonemu 

Julesowi Brunowi, który miał w języku francuskim mówić o rumuńskiej literatu-

rze
13

. W dniu następnym Iorga przeprowadził kolejną prelekcję, w której konty-

                                                 
9 P. Ŝurlea, dz. cyt., s. 18. 
10 Iorga przyznawał się także do pisania do czasopisma o identycznej nazwie „Sămăntorul”,  

w którym publikował teksty o charakterze literackim, kulturalnym a także politycznym i socjal-

nym. Wg autora były to artykuły pisane z pozycji bezstronnej; N. Iorga, O viaţa…, t. 2, s. 113. 
11 Ugrupowanie to domagało się dokonania pewnych przewartościowań w programie politycznym 

Partii Konserwatywnej i wkrótce potem opuściło szeregi konserwatystów zakładając Partię Kon-

serwatywno-Demokratyczną (PC-D, Partidul Conservator Democrat). O Take Ionescu patrz:  

C. Xeni, Take Ionescu, Bucureşti 1932; M. Nedelea, Prim-miniştrii României Mari, Bucureşti 

1991, s. 46–55. 
12 N. Iorga, O viaţa de om…, t. 2, s. 130. 
13 P. Ŝurlea, dz. cyt., s. 24. 
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nuował myśli zaprezentowane dzień wcześniej. Były one jak na ówczesne ru-

muńskie realia bardzo śmiałe – zmierzały do stwierdzenia, że kto nie chce się  

w życiu codziennym posługiwać językiem rumuńskim, tym samym staje się 

wyrzutkiem narodowym, bowiem język jest najważniejszym wyróżnikiem naro-

dowości; ponadto używanie tego samego języka jest przejawem solidarności 

narodowej
14

. Rumuński myśliciel wskazywał na niebezpieczeństwo powstania 

grupy wynarodowionej, która zupełnie nie będzie się interesowała losem swych 

współobywateli. Iorga zagrożenie dla języka narodowego postrzegał bardzo 

poważnie i z tego powodu postulował nawet tak z pozoru irracjonalne działania 

jak zakaz przywozu do Rumunii zagranicznych książek
15

. W okresie później-

szym rumuński myśliciel wręcz twierdził, że to właściwie on wywołał zamie-

szanie prosząc studentów o liczny udział w proteście, który jednak wedle świa-

dectwa Iorgi miał być jak najbardziej pokojowy i ograniczyć się jedynie do 

śpiewania pieśni narodowych
16

. 

Podobnie jak dnia poprzedniego słuchacze Iorgi nie zamierzali poprzestać 

jedynie na wysłuchaniu wykładu, tym razem jednak ich działania poskutkowały 

wywołaniem poważnych zamieszek w Bukareszcie, bowiem starali się zabloko-

wać przedstawienie francuskie w Teatrze Narodowym, na które zaproszeni byli 

wysoko postawieni goście, w tym następca rumuńskiego tronu – książę Ferdy-

nand
17

. Do stłumienia zamieszek, w których z pewnością wzięły także udział  

i elementy chuligańskie, zostało użyte wojsko i żandarmeria. Demonstranci 

osiągnęli jednak swój cel, przedstawienie się nie odbyło. 

Uczestnicy zajść nie zostali osądzeni surowo, jednak same wydarzenia 

miały swą kontynuację w postaci strajku na Uniwersytecie, który stał się niejako 

testem podejścia studentów, ale przede wszystkim i uczonych do kwestii walki  

o czystość języka narodowego w Rumunii. We wspomnieniach myśliciel ru-

muński pisał o pozytywnej roli jaką odegrali jego koledzy, uczeni z wydziału 

prawa którzy poparli bojkot
18

. Swoją rolę odegrał tu też rektor Uniwersytetu  

w Bukareszcie, który nawoływał studentów do nauki, zignorowany próbował 

przedsięwziąć środki administracyjne przeciw nieposłusznym. Ze studentami  

z Bukaresztu w pełni solidaryzowali się ich koledzy z Jass. 

Prasa ustosunkowała się do wydarzeń różnorako, aczkolwiek zgodnie ze 

swą opcją polityczną. Gazety rządowe jednogłośnie potępiły wystąpienia stu-

denckie, negatywnie oceniając także rolę odegraną przez Iorga w całym zamie-

szaniu. Gazeta kierowana przez Take Ionescu „La Roumanie”, na łamach której 

Iorga zresztą debiutował jednoznacznie oceniła go jako osobę podburzającą 

studentów, co zupełnie nie licuje z godnością naukowca. Gazeta ta również po-

                                                 
14 Tamże. 
15 W zamyśle Iorgi wyłączone spod opłat miały być jedynie pisma o charakterze naukowym;  

N. Iorga, O viaţa..., t. 2, s. 130; B. Theodorescu, Nicolae Iorga, Bucureşti 1968, s. 171. 
16 Tamże. 
17 Niezadowolenie tłumu zapewne potęgował fakt, iż sztuka oględnie mówiąc kwalifikowana była 

określeniem „bulwarowa”; B. Theodorescu, dz. cyt., s 172. 
18 N. Iorga, O viata…, s. 122. 
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dejrzewała, że za Iorgą stoją kręgi związane z ruchem „Junimea”, co sprowoko-

wało Alexandru Marghilomana do stanowczego odcięcia się od Iorgi. Stanowi-

sko potępiające Iorgę i jego poglądy wyrażali także naukowcy związani z wy-

działem romanistyki Uniwersytetu w Bukareszcie, a zwłaszcza Pompiliu Eliad, 

który wręcz domagał się ukarania Iorgi jako wichrzyciela
19

. 

Z drugiej strony osoby i gazety związane z ruchem „Sămăntorea” dość ak-

tywnie solidaryzowały się z Iorgą i jego postulatami, mimo iż uprzednio ruch ten 

nie do końca był Iordze przyjazny. 

Warto zauważyć, że wydarzenia z 13 lutego 1906 r. spotkały się także  

z dużym odzewem w Siedmiogrodzie, a więc na terenach należących wówczas 

do Austro-Węgier. Wzmocniły one tam ruch domagający się większego udziału 

języka rumuńskiego w życiu społecznym w tym również w nauce. 

Pewnym skutkiem wspomnianych wydarzeń było także założenie w dniu 

19 marca 1906 r. w Jassach Braterstwa Dobrych Rumunów (Frăţia Bunilor 

Români), które w swym statucie miało wpisane dbanie o rozwój języka rumuń-

skiego oraz szeroko rozumianą pracę organiczną na terenach wiejskich. W spo-

tkaniu założycielskim udział wziął także Nicolae Iorga, a wśród członków tej 

organizacji możemy znaleźć tak znane postacie jak choćby Vasile Pârvan. 

W celu wykorzystania entuzjazmu związanego z wydarzeniami marca 

1906 r. grupa literatów związana z Iorgą i „Sămănătoreą” postanowiła promo-

wać swoje pomysły i wyruszyła w swoiste tournee po Rumunii. Środki zdobyte 

przy tej okazji zostały przeznaczone na wydawanie czasopisma „Neamul 

Românesc”. W trakcie wykładów głoszonych w czasie spotkań przez Iorgę zary-

sował się jego plan polityczny obejmujący: 
 

 demokratyzację życia publicznego,  

 wprowadzenie powszechnego głosowania, 

 prawa do swobodnego dostępu do kultury, 

 likwidację umów dzierżawnych na wsi, 

 likwidację partii nie działających dla wspólnego dobra Rumunów, 

 założenie nowej partii działającej na korzyść narodu rumuńskiego. 
 

Kwestia obrony praw języka rumuńskiego w działalności Iorgi nie ograni-

czyła się tylko do ataku na zwolenników kultury francuskiej, podobny incydent 

rumuński myśliciel wywołał także podczas akademii ku czci 40. rocznicy pano-

wania króla Karola I, kiedy to ostro skrytykował wykonanie hymnu rumuńskie-

go w języku niemieckim
20

. 

Marzec 1906 r. stanowił swego rodzaju krok milowy w rozwoju kariery 

politycznej Iorgi, wtedy zrozumiał, że nie jest wskazanym dla jego dalszej karie-

ry politycznej przyłączenie się do którejś z już istniejących partii i z tego powo-

du postanowił zaproponować nową formułę działania. Idea początkowo wykry-

stalizowała się w postaci wspomnianego już czasopisma „Neamul Românesc”, 

które według założeń Iorgi miało przybrać odcień narodowo-demokratyczny. 

                                                 
19 N. Iorga, O viaţa…, t. 2, s. 140. 
20 Tamże, s. 145. 
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Gazeta ta pozostała swoistą trybuną rumuńskiego naukowca i myśliciela aż do 

końca jego życia. Należy zaznaczyć, że gazeta została przez rynek wydawniczy 

przyjęta w sposób zróżnicowany. Była ona właściwie przez cały okres ukazywa-

nia się postrzegana przez pryzmat jej wydawcy, który eksponował swe poglądy 

polityczne pisząc artykuł wstępny do prawie każdego wydania gazety
21

. 

Ważną częścią gazety była jej stała rubryka o nazwie „nasze partie” (par-

tidelor noastre), gdzie Iorga starał się komentować posunięcia konkurencyjnych 

ugrupowań politycznych, zwłaszcza tych, które właśnie znajdowały się u wła-

dzy. Rumuński system partyjny Iorga postrzegał jako anachroniczny zwłaszcza 

biorąc pod uwagę model dyscypliny partyjnej jaki panował wśród rumuńskich 

posłów. Szczególnie cenne w tej materii są obserwacje z początków kariery 

parlamentarnej Iorgi, gdy występował on w parlamencie jako polityk niezależny, 

a zatem niezwiązany, żadnymi odgórnymi ustaleniami partyjnej „góry”. Wspo-

mniany model, myśliciel określał jako „bizantyński”, który jego zdaniem oka-

zywał się skuteczny w czasie w którym wszystko funkcjonowało prawidłowo; 

natomiast w wypadku jakichś kłopotów zaczynały się pojawiać poważne pro-

blemy
22

. Polegały one według diagnozy Iorgi na tym, że członkowie wspomnia-

nych sił politycznych nie byli podatni na wpływy zewnętrzne. Oczywiście do 

pewnego momentu była to sytuacja korzystna dla kierownictwa politycznego 

wspomnianych partii. Problemy w ocenie Iorgi zaczynały się pojawiać z jednej 

strony w momencie gdy formuła polityczna partii zaczynała się wyczerpywać, 

bez otwartości na wpływy zewnętrzne ciężko było przecież utrzymać atrakcyj-

ność partii, zwłaszcza w świetle pozyskania nowych członków
23

; z drugiej stro-

ny wtedy gdy należało podjąć jakąś mniej lub bardziej kontrowersyjną decyzję. 

Do tego według Iorgi partie rumuńskie nie były zdolne, będąc w każdym calu 

zależnymi od swych przywódców, będąc jedynie bezwolnym narzędziem w ich 

rękach – myśliciel przyrównał w tym wypadku partie do kija podróżnego. Kon-

tynuując temat partyjnej dyscypliny, warto zauważyć, że Iorga poważnie oba-

wiał się, że będzie ona przyczyną odrzucenia wielu pożytecznych ustaw mogą-

cych jednak godzić w interesy liderów poszczególnych sił politycznych w Ru-

munii
24

. Stąd też zapewne wynikał apel o odrzucenie prywatnych interesów  

i pracę nad wprowadzeniem reform pożytecznych dla kraju, ponieważ jego zda-

niem mogłoby to uspokoić sytuację w kraju. 

Ponadto w każdym numerze, zgodnie zresztą z zapatrywaniami Iorgi dużo 

miejsca zajmowała kwestia chłopska. Myśliciel starał się promować inicjatywę 

ekonomiczną rumuńskich wieśniaków, starał się o opracowanie programu ko-

rzystnych kredytów dla nich; pracował także wytrwale nad kwestią właściwego 

                                                 
21 Tamże, s. 33. 
22 N. Iorga, Discursuri parlamentare, vol. I partea I, s. 31. 
23 Tamże. 
24 Warto nadmienić, że w latach 1906–1907 temat dyscypliny partyjnej był szczególnie istotny  

w rumuńskim życiu politycznym, jako, że sygnalizowano już rozłam w Partii Konserwatywnej;  

R. Seişanu, Take Ionescu. Viaţa şi opera sa, Bucureşti 1930, s. 125. 
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uwłaszczenia rumuńskiego chłopa. Ponieważ sytuacja polityczna nie dojrzała 

jeszcze wówczas do dokonania prawdziwej reformy rolnej, Iorga apelował  

o przeprowadzenie chociaż jej namiastki w postaci: konfiskaty ziemi tym spo-

śród właścicieli, którzy zamieszkiwali na stałe poza Rumunią, wprowadzenie 

stawek minimalnych za pracę najemną na roli i ceny maksymalnej za dzierżawę 

ziemi. Postulował także wprowadzenie prawa pierwokupu dla chłopów gruntów 

rolnych wystawianych na sprzedaż. Ważnym postulatem było także wspomnie-

nie o potrzebie rozwoju szeroko pojętej kultury na obszarach wiejskich oraz 

związana z tym potrzeba inwestycji w szkoły o charakterze wiejskim
25

. Ważnym 

elementem politycznym, który pojawił się w pracach Iorgi około 1907 r. było 

przesuniecie akcentów o charakterze ekonomicznym na drugi plan, od tego cza-

su myśliciel rumuński w problemach związanych z szeroko rozumianą kwestią 

chłopską główny nacisk zaczął stawiać na akcenty o charakterze kulturalnym, 

uważając, że rozwój ekonomiczny wsi rumuńskiej powinien iść w parze z roz-

wojem kulturowym. 

Warto nadmienić, że Iorga przedstawiał swe postulaty nie z pozycji neu-

tralnej a z pozycji osoby czynnie zainteresowanej tematyką, jednocześnie starał 

kreować się na osobę, która nie chce na swym programie skorzystać materialnie, 

co w ówczesnych realiach rumuńskich powodowało przypięcie Iordze łatki idea-

listy oderwanego od rzeczywistości. Sam zainteresowany próbował się jej po-

zbyć w sposób nieco przekorny oskarżając swych politycznych konkurentów 

właśnie o brak idealizmu w ich programie, o zaprzedanie dawnych ideałów za-

bieganiem o własne utrzymanie
26

. 

Rezultaty tak skonstruowanego ataku na inne partie polityczne były łatwe 

do przewidzenia. Odniosły się one do programu Iorgi z co najmniej zauważal-

nym dystansem, jak na przykład ruch „Junimea”, lub w sposób zdecydowanie 

krytyczny, czego przykładem była prasa związana z Take Ionescu. Mimo to (lub 

właśnie dlatego) wokół Nicolae Iorgi zaczęli się grupować jego zwolennicy: 

młodzież szkolna, nauczyciele, duchowni oraz członkowie „tradycyjnych” partii 

politycznych niezadowoleni z postawy ich dotychczasowych przywódców. 

Wśród ówczesnych admiratorów Iorgi znajdujemy przyszłych rumuńskich pro-

minentów politycznych np. Gheorghe Tătărescu lub Iona Mihalache. 

Idee głoszone przez Iorgę znalazły swoje odbicie w powstaniu chłopskim, 

które wybuchło w Rumunii w 1907 r. Ta koincydencja spowodowała, że osoby 

Iordze nieprzyjazne wskazywały na jego program jako źródło inspiracji dla po-

wstańców. Pojawiły się w związku z tym pogłoski o groźbie aresztowania histo-

ryka
27

, a nawet o groźbie zamachu na jego życie, w związku z czym ówczesny 

                                                 
25 N. Liu, Nicolae Iorga şi „Chestuinea Ţărănească” la 1907 [w:] N. Iorga şi marea răscoăla din 

1907, Iaşi 1984, s. 8. 
26 Tamże, s. 35. 
27 Pogłoski o zamiarach aresztowania Iorgi prawdopodobnie nie miały jednak związku z rzeczywi-

stością. Taki zamiar spotkałby się bowiem szybko z kontrakcją studentów, którzy mogliby w jego 

obronie wszcząć rozruchy. 
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minister spraw wewnętrznych – Ion I. C. Brătianu zdecydował się na przydzie-

lenie mu stałej ochrony. Przeciwnicy Iorgi domagali się usunięcia go  

z uczelni i pozbawienia tytułu profesorskiego. Właśnie w tym okresie wg. Iorgi 

pojawia się tzw. „kwestia chłopska”, którą co prawda próbowano wcześniej 

rozwiązać choćby przez specjalne Statuty Konstantyna Mavrocordata, czy przez 

Regulamin Organiczny z 1828 r. Jednak akty te doprowadziły jedynie do nada-

nia chłopom wolności osobistej, co nadal nie rozwiązywało kwestii ich zależno-

ści ekonomicznej, ponieważ chłopi mieli problemy z otrzymaniem godnej zapła-

ty za swą pracę. Ponadto nie było wówczas w Rumunii właściwie możliwości 

odpływu ludności wiejskiej do miast, bowiem ziemie rumuńskie nie weszły 

jeszcze w okres rewolucji przemysłowej. Kwestia chłopska nie została też roz-

wiązana w 1848 r., co w porównaniu z sąsiadami oznaczało petryfikacje regresu. 

Iorga oceniał, że reforma księcia Cuzy z 1864 r. jedynie doraźnie rozwiązała 

problem, była także aktem swoistej filantropii ze strony ówczesnego księcia  

i premiera. Istotnym elementem, który w pewnym stopniu kładł się cieniem na 

tych reformach było nieprzeprowadzenie konsultacji z samymi zainteresowany-

mi, w każdym wypadku były to więc akty odgórne. Krajem, przywoływanym 

szczególnie często przez Iorgę była Serbia, według niego stanowiąca właściwy 

na ówczesne czasy model państwa rolniczego, w którym chłopi mieli wiele do 

powiedzenia, również w polityce. Iorga wskazywał, że państwo to było z zasady 

przyjazne chłopom, jako głównej części elektoratu oraz podpory wojska i go-

spodarki. O stopniu pewnego zafascynowania Iorgi przykładem serbskim świad-

czyło umieszczanie w wielu numerach jego gazety w czasie powstania 1907 r., 

najświeższych wiadomości na temat położenia chłopów serbskich, co miało 

walor popularyzacji tematyki chłopskiej w warstwach, które dotychczas nie 

dostrzegały tych problemów. 

Sama „kwestia chłopska” była pokłosiem braku jakichkolwiek poważnych 

reform od 1864 r., od czasów reformy Aleksandra Jana Cuzy
28

. Tamta reforma 

w dużym stopniu odpowiadająca wymogom chwili, w blisko pół wieku później 

już nie była wystarczająca, na co wpływ miała duża liczba bezrolnych chłopów, 

w ogóle nie posiadających ziemi lub posiadających zaledwie przydomowe 

ogródki, z których ciężko się było utrzymać
29

. Do tego dochodziły jeszcze inne 

elementy, przynajmniej pośrednio związane z brakami wspomnianego prawa, co 

także „podgrzewało” atmosferę na wsi. Sam Nicolae Iorga efekt wspomnianej 

reformy opisał następująco:  

                                                 
28 Reforma Cuzy została ogłoszona 27 sierpnia 1864 r., przyznawała ona chłopom ziemię w myśl 

statutu z 1851 r. Nadziały ziemi dla chłopów były różne, zależne od miejsca gospodarowania. 

Największe nadziały miały miejsce w Besarabii, potem w Mołdawii, najmniejsze w Wołoszczyź-

nie. Utworzono chłopskie gospodarstwa o średniej powierzchni 4 ha; J. Demel, Aleksander  

J. Cuza, Wrocław 1977, s. 186; A. Dubicki, Zarys problematyki chłopskiej w Rumunii przed 1914 

rokiem, „Zeszyty Wiejskie” 2011, t. 16, s. 61.  
29 N. Liu, dz. cyt., s. 8. 
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oczekiwano, że w wyniku reformy powstanie wolny obywatel wiejski, niestety 

zamiast niego powstała hybryda wiele nie różniąca się od położenia chłopów 

serbskich w czasach tureckich30.  
 

Inni obserwatorzy rumuńskiej sceny politycznej również podzielali ten 

pogląd, co było szczególnie istotne, że dotyczyło 81% społeczeństwa wytwarza-

jącego przynajmniej 2/3 ówczesnego PNB
31

. Rumuński myśliciel uważał, że 

przynajmniej początkowo reforma Cuzy dała zadowalające efekty, jednak od 

początku lat 80. XIX w. okazały się już niewystarczające
32

. Warto nadmienić, że 

Iorga nie upatrywał całego zła w sytuacji rumuńskiej wsi, jedynie w braku re-

formy rolnej. Zwracał też uwagę na szczególny – monokulturowy charakter 

rolnictwa opartego na produkcji kukurydzy i owsa. Innym poważnym kłopotem 

z jakim musiała się borykać wieś rumuńska, był brak szerokiego dostępu do 

kredytów inwestycyjnych z powodu małej liczby instytucji finansowych. Te 

bowiem, nawet jeśli istniały, to nie były dostępne dla zwykłego rolnika. W poli-

tyce kredytowej preferowano przede wszystkim wielkich właścicieli ziemskich 

mając na uwadze bezpieczeństwo kredytowe. Jako rozwiązanie dla tej sytuacji 

Iorga postulował stworzenie rodzaju kasy spółdzielczej nadmieniając, że kilka 

istniejących instytucji o takim charakterze odniosło swego czasu sukces. Dodat-

kowym powodem do niezadowolenia wsi i narastającej fali wystąpień chłopskich 

było wykorzystywanie żołnierzy rekrutujących się z tego środowiska do prac po-

lowych, zarówno w dobrach koronnych, jak i w dobrach prywatnych. Iorga szcze-

gólnie piętnował ten drugi przypadek, pisząc o patologicznym układzie, gdy nawet 

sam minister sprawiedliwości prosił o posłanie żołnierzy na jego pola
33

. 

Kolejną istotną konstatacją Iorgi w odniesieniu do szeroko rozumianej 

„kwestii chłopskiej” było stwierdzenie nieistnienia w Rumunii chłopstwa, jako 

klasy. Iorga pisał: „są w Rumunii chłopi, ale nie ma chłopstwa”
34

. Historyk 

uważał to za zasadniczy dla właściwej struktury społeczeństwa brak, stał przy 

tym na stanowisku, że jedynie zorganizowana klasa chłopska będzie w stanie 

stanowić poważną siłę społeczną i coś wywalczyć. Opinię tą propagował już po 

wydarzeniach 1907 r. próbując wykorzystać fakt, iż powstanie wywarło bardzo 

duże wrażenie na wyższych warstwach społeczeństwa rumuńskiego. Świadczyły 

o tym często orzekane, niewspółmierne do czynów kary wymierzane przez sądy, 

uczestnikom powstania. Iorga w swym wystąpieniu na forum parlamentu  

z 12 czerwca 1907 r. przytaczał przykłady, gdy sądy skazywały na wieloletnie 

więzienie osoby, które nie brały udziału w wydarzeniach albo brały w nich śla-

                                                 
30 Tamże, s. 9. 
31 Niezadowolenie na wsi rumuńskiej dawało znać o sobie także poprzednio poprzez różnego 

rodzaju wybuchy niezadowolenia społecznego, przykładem może być powstanie z 1888 r., mniej-

sze wystąpienia zbrojne odnotowano w latach: 1889, 1892, 1894, 1899, 1900, 1904, 1906. Warto 

zauważyć, że główną siłą napędową powstań byli robotnicy rolni; E. Crenea, Criza dreptului în 

România la 1907, Bucureşti 2001, s. 12–15. 
32 N. Iorga, Supt trei Regi, Bucureşti 1999, s. 19. 
33 B. Theodorescu, Nicolae Iorga..., s. 200. 
34 N. Iorga, Supt trei..., s. 21. 
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dowy udział
35

. Rumuński myśliciel zastanawiał się także nad celowością suro-

wego karania osób zamieszanych w powstanie. Według jego opinii kary więzie-

nia będą miały charakter wyłącznie represyjny, natomiast w żadnej mierze nie 

będzie można widzieć ich w aspekcie resocjalizacyjnym. Wynikało to według 

Iorgi z psychiki rumuńskiego chłopa, który nie ma właściwego rozeznania  

w sprawach publicznych, dlatego przeciętny mieszkaniec wsi nie zrozumie sen-

su kar nałożonych na uczestników zamieszek. Z drugiej strony Iorga zauważał 

istnienie swoistej solidarności wśród chłopów, którą oceniał jako w pewnym 

sensie nawet mocniejszą od poszanowania dla prawa
36

. Dużą uwagę Iorga przy-

wiązywał także do udzielenia amnestii, której powszechnie spodziewano się po 

powstaniu, rumuński myśliciel podkreślił, że winna ona oznaczać sprawiedli-

wość dla wszystkich warstw społecznych. Widział w niej duże znaczenie dla 

zbudowania tożsamości narodowej całego społeczeństwa rumuńskiego
37

. Na-

dzieję na taki efekt wiązał z faktem, że to posłowie wybrani w III kolegium opo-

wiadali się za udzieleniem amnestii uczestnikom wydarzeń, co jak stwierdzał,  

w znaczącym stopniu przyczyni się do osiągnięcia harmonii społecznej w kraju, 

niewątpliwie znacznie naruszonej po wydarzeniach z początku wiosny 1907 r.
38

. 

Kontynuując 12 czerwca swe wystąpienie w parlamencie Iorga, szukając 

przyczyn gwałtownego wybuchu niezadowolenia społecznego, postawił szcze-

gólnie kontrowersyjną tezę mówiąc, że poczucie solidarności narodowej jest  

w Rumunach bardzo słabo rozwinięte, co zwłaszcza nie spodobało się prawej 

stronie sali. Jakby dla równowagi znajdował też przykłady pozytywnych zacho-

wań, chwalił np. postępowanie administracji terenowej w Mołdawii w trakcie 

zaburzeń chłopskich. Podkreślał, że jej umiarkowane postępowanie i taka oględ-

ność przy nakładaniu kar na uczestników powstania przyczyniły się do tego, że 

nie było tam wypadków śmiertelnych. Iorga wyprowadzał z tej konstatacji tezę, 

że na klasie rządzącej leży obowiązek dbania o oświecanie klas niższych, które 

przecież same z siebie nie są w stanie pojąć skomplikowanych praw jakimi rzą-

dzi się współczesne państwo. To właśnie na przedstawicielach władzy państwo-

wej w terenie leżało więc dbanie o to by włościanie stopniowo wyrabiali w sobie 

szacunek dla instytucji prawnych i państwowych. Bez takiej współpracy z wsią 

Iorga wręcz nie wyobrażał sobie dalszego rozwoju państwa rumuńskiego
39

. My-

śliciel rumuński wzywał w związku z tym do wyjaśnienia i ukarania osób, które 

dopuściły się bezprawnych czynów zarówno po stronie chłopskiej jak i rządo-

wej, gdyż tylko w taki sposób można przekonać chłopów do skuteczności pań-

stwa i prawa rumuńskiego, co w sposób pozytywny wpłynęłoby na ich identyfi-

kację narodową
40

. Myśliciel posłużył się tu analogią z Bułgarią, w której chłopi 

                                                 
35 N. Iorga, Discursuri parlamentare, vol. I partea I, București 1939, s. 16. 
36 Tamże, s. 19. 
37 Tamże, s. 20. 
38 Tamże, s. 21. 
39 Tamże, s. 22. 
40 Tamże, s. 24. 
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posiadali już prawo wyborcze i to niezależnie od posiadanego majątku. Podając 

ten przykład Iorga skonstatował, że dzięki temu czują się oni obywatelami, a ze 

względu na liczebność wręcz gospodarzami we własnym kraju. Pośrednio zwią-

zany też był z tym sposób dbania o symbole narodowe, znowu Iorga podał tu 

przykład Bułgarii kultywującej pamięć pierwszego księcia niepodległego kraju 

Aleksandra Battenberga, co w rażący sposób kontrastowało z zapomnieniem na 

jakie był skazany podówczas Aleksander Jan Cuza
41

. 

Wystąpienie Iorgi, które należy uznać za wręcz programowe i stanowiące 

odbicie jego poglądów na najistotniejsze problemy ówczesnej Rumunii zawiera-

ło także inne odniesienia nawiązujące do szeroko rozumianego interesu narodo-

wego. Podkreślał, iż współcześnie nie może być utożsamiany z interesem jednej 

tylko klasy, tak samo jak państwo nie może być rozumiane jako reprezentant 

interesów jedynie klasy posiadającej, musi w równym stopniu reprezentować też 

dążenia klas niższych. Dopiero w takim przypadku wszyscy jego mieszkańcy 

będą się z tym bytem państwowym w równym stopniu utożsamiać. Nawiązując 

do niedawnych wydarzeń podkreślił, że państwo rumuńskie nie może poprzestać 

jedynie na ukaraniu winnych przestępstw popełnionych w trakcie powstania. 

Być może nawet ważniejszą kwestią według Iorgi było opracowanie reform, 

które uspokoiłyby sytuację na wsi. Dopiero rząd przedstawiając program zmian 

mających na celu polepszenie doli chłopa rumuńskiego pokazałby według Iorgi, 

że zależy mu na prawdziwym uspokojeniu sytuacji w kraju. Zaznaczył przy tym, 

że pragnienie reform winno być szczere, nie zaś udawane jak dotąd, gdy w zasa-

dzie wszystkie partie opowiadały się za przeprowadzeniem reform, ale na nie-

możliwych w praktyce do spełnienia warunkach. W tym kontekście Iorga kon-

kludował, że nie sposób przecież wyobrazić sobie reformy rolnej bez naruszenia 

stanu posiadania właścicieli ziemskich
42

. 

 Inny problem rzutujący na funkcjonowanie państwa wiązał się w ocenie 

Iorgi z funkcjonowaniem administracji, której model według oceny rumuńskiego 

myśliciela był niewłaściwie do Rumunii dobrany. Zwrócił on uwagę, iż po zjed-

noczeniu (tj. od 1859 r.) w Rumunii zaczęto budować nowoczesną administrację 

terenową bazując na zapożyczonych wzorcach francuskich. Ten model w odróż-

nieniu od wcześniej stosowanego w księstwach modelu rosyjskiego, zaprowa-

dzonego w czasie obowiązywania Regulaminu Organicznego, w ocenie Iorgi 

był, podobnie jak angielski i niemiecki model administracji, nastawiony jedynie 

na pilnowanie poszanowania prawa, podczas gdy większość społeczeństwa ru-

muńskiego, jak już podkreślał, wymagała najpierw nauki poszanowania dla in-

stytucji państwowych, czego systemy: francuski, angielski czy niemiecki nie 

zapewniały, były bowiem tworzone dla potrzeb społeczeństw znajdujących się 

na wyższym szczeblu rozwoju
43

. Inną słabością systemu francuskiego było jego 

skomplikowanie, czyniące go niezrozumiałym dla przysłowiowego przeciętnego 

                                                 
41 Tamże, s. 67. 
42 Tamże, s. 66. 
43 Tamże, s. 53. 
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Ionescu. W związku z kwestiami szeroko rozumianymi jako administracyjne, 

Iorga upatrywał częściowo przyczyn wybuchu powstania chłopskiego. Zwracał 

uwagę na słabe wyedukowanie kadry urzędniczej, nadmieniając o przypadkach 

powierzania urzędów terenowych osobom po 4 latach szkoły
44

. Innym powszech-

nym grzechem administracji państwowej w terenie były złe kryteria wyboru 

przedstawicieli rządu w terenie. Zdarzały się bowiem przypadki, że prefekt kon-

kretnego okręgu stale przebywał poza nim i nie był w stanie nawet zdać relacji  

z tego co działo się na jego terenie nie mówiąc już o skutecznym przeciwdziałaniu 

rozmaitym patologiom. Aby wspomnianą sytuację naprawić należało w ocenie 

Iorgi wymienić kadrę administracyjną w prawie wszystkich okręgach. Skompro-

mitowanych nieudacznictwem w trakcie powstania, trzeba było zastąpić urzędni-

kami znanymi w terenie, godnymi zaufania nie tylko w oczach klas wyższych, ale 

także i chłopów
45

. Dotyczyło to głównie urzędników w Oltenii, na terenie której 

administracja terenowa w trakcie zaburzeń radziła sobie wyjątkowo słabo. Dodat-

kowym zarzutem skierowanym przez Iorgę do tej części administracji państwowej 

było stwierdzenie, że większość decyzji dotyczących radzenia sobie z powstaniem 

była podejmowana za biurkiem, w oddaleniu od rzeczywistego centrum wydarzeń 

i bez znajomości realiów. Prowadziło to niejednokrotnie do niepotrzebnej eskala-

cji przemocy tam, gdzie można było rebelię zdławić pokojowymi środkami. 

Na marginesie tego dogłębnego zainteresowania Iorgi sprawami wsi ru-

muńskiej należy zauważyć, że Iorga wypracował własną teorię dotyczącą chłop-

stwa rumuńskiego i jego związków z przeszłością
46

. Jako historyk badał jego et-

nogenezę ustalając iż w sposób ciągły wywodzili się oni od ludności dako-trackiej 

zorganizowanej w ustroju wybitnie rolnym. Na tej bazie miało się wytworzyć 

specjalne nieco anachronicznie nazwane „prawo rumuńskie” w założeniach różne 

od wzorców rzymsko-bizantyjskich oraz zachodnich. Była to według rumuńskiego 

historyka złota epoka, gdzie istniały wsie niemające panów, gdzie nie było stałej 

walki między bogatymi a biednymi. To zaś dodatnio wpływało to na rozwój go-

spodarczy na całym obszarze zamieszkiwanym przez żywioł rumuński. Według 

Iorgi Osłabienie tego systemu nadeszło wraz z dekadencją wśród chłopów i poja-

wieniem się warstwy bojarów, co widział jako pokłosie procesu centralizacji.  

W czasach istnienia księstw rumuńskich, mimo iż nie można mówić o istnieniu  

w Mołdawii i Wołoszczyźnie feudalizmu typu zachodniego, chłopi rumuńscy 

zostali pozbawieni własności ziemi, którą uprawiali i dodatkowo obciążeni po-

winnościami pańszczyźnianymi. Było to konsekwencją ówczesnych przemian 

politycznych, które doprowadziły do spadku znaczenia a nawet wyrugowania 

chłopów jako składnika sceny politycznej. Sytuacja taka utrzymała się na tych 

ziemiach aż do początku XX w. sprawiając, że pod tym względem Rumunia wy-

różniała się negatywnie na tle swoich sąsiadów, gdzie chłopi mogli w sposób 

                                                 
44 E. Crenea, dz. cyt., s. 17. 
45 Tamże, s. 57. 
46 N. Iorga, Isstoria Românilor, vol. III, Bucureşti 1993, s. 3–6; N. Iorga, Locul Românilor în 

istoria universală, Bucureşti 1985, s. 31–38. 
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mniej lub bardziej czynny uczestniczyć w życiu politycznym. Iorga uważał, iż  

w Rumunii realne uczestnictwo włościan w życiu politycznym pozostaje właści-

wie fikcją
47

. Po pierwsze gdyż olbrzymia część z nich nie spełniała wymogów 

cenzusowych by mieć czynne i bierne prawo wyborcze; po drugie głosy tych, 

którzy mogli głosować były z reguły fałszowane
48

. Dlatego Iorga w swym wystą-

pieniu domagał się zmiany tej sytuacji poprzez wprowadzenie powszechnego 

prawa wyborczego, a jeśliby to nie było możliwe, choćby poszerzenia ówczesnych 

granic cenzusowych w taki sposób, aby większa część społeczeństwa miała prawo 

do realnego uczestnictwa w życiu politycznym kraju
49

. 

Powstanie chłopskie oznaczało dla Iorgi także możliwość dołączenia do je-

go planu politycznego kolejnego elementu – tym razem socjalnego. Profesor 

utworzył specjalny fundusz dla ofiar powstania, na rzecz którego wpłacił 1 tys. lei, 

co na owe czasy było znaczną kwotą odpowiadającą kwartalnym zarobkom profe-

sorskim. Akcja znalazła spory odzew w społeczeństwie, ponadto jej sukces po-

średnio sprawił, że Iorga zdecydował się na podjęcie szerszej aktywności poli-

tycznej, jaką była próba dostania się do Izby Deputowanych parlamentu rumuń-

skiego w wyborach przeprowadzonych późną wiosną 1907 r. Iorga kandydował  

z okręgu Jassów i Botoszan jako kandydat niezależny. Było to o tyle istotne, że do 

tej pory był powszechnie kojarzony z kwestiami natury kulturalnej, a przede 

wszystkim z walką o czystość języka rumuńskiego. Narzucający się w tej sytuacji 

wniosek, że Iorga użył powstania chłopskiego jako swoistej trampoliny dla kariery 

politycznej, byłby w dużym stopniu nieusprawiedliwiony, bowiem Iorga już przed 

1907 r. dawał wyraz swemu zainteresowaniu kwestiami wiejskimi. Świadczyło  

o tym podejmowanie wypraw naukowych na prowincję rumuńską, do Transylwa-

nii i na Bukowinę, których efekty zawarł w serii książek poświęconych tematyce 

wiejskiej, a te ukazały się po raz pierwszy przed 1906 r.
50

. Mając taką podbudowę 

praktyczną i teoretyczną Iorga był z pewnością predystynowany do zajmowania 

się tematyką wiejską. We wspomnianych książkach historyk rumuński przedstawił 

bez ogródek biedę panującą na wsi rumuńskiej i dystans, jaki dzielił chłopów od 

klasy posiadaczy wiejskich. Innym pokłosiem wczesnych zainteresowań Iorgi 

kwestią chłopską były jego pierwsze artykuły o charakterze politycznym, opubli-

kowane w „L’Independance Roumaine”. Iorga już w 1899 r. uważał, że naród 

rumuński winien pozostać narodem chłopskim, co zawierało elementy myślenia 

utopijnego, od którego w późniejszym okresie Iorga odcinał się.  

Powstanie chłopskie z 1907 r. wpłynęło wyraźnie na program polityczny 

Iorgi, w który zawarł następujące cele:  

                                                 
47 O specyfice ówczesnego rumuńskiego prawa wyborczego patrz: S. Radu, Modernizarea siste-

mului electoral din România (1866–1937), Iaşi 2005, s. 25–31. 
48 N. Iorga, Discursuri..., vol. I/1, s. 64. 
49 Tamże. 
50 Są to: Sate şi preoti din Ardeal (1902 r.), Drumuri şi oraşe din România (1904 r.), Sate şi 

mănăstiri din România (1905 r.), Neamul românesc în Bucovina (1905 r.), Neamul românesc din 

Basarabia (1905 r.). 
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 rozpoznanie u źródeł dokładnych przyczyn wybuchu powstania chłopskiego, ze wska-

zaniem na olbrzymie nierówności na wsi pomiędzy klasą posiadającą a pracującą;  

 pomoc materialna dla wdów i sierot po zabitych powstańcach;  

 działanie na rzecz wprowadzenia realnej do wykonania reformy rolnej.  
 

Elementy tego programu były widoczne w jego dalszej działalności parla-

mentarnej przynajmniej do 1914 r. Już w listopadzie 1907 r. w swym wystąpieniu 

Iorga apelował do parlamentu o przyznanie pomocy materialnej po powstaniu 

tym, którzy najbardziej tego potrzebowali, czyli chłopom z tych wsi, które najbar-

dziej w powstaniu ucierpiały. Ku niezadowoleniu sporej części Izby myśliciel 

napiętnował skierowanie pomocy w pierwszym rzędzie do wielkich właścicieli 

ziemskich, którzy nie dawali przecież żadnych gwarancji, że pomoc tą wykorzy-

stają na odbudowę zniszczonych wsi, ewentualnie przeznaczą ją na pomoc dla 

poszkodowanych chłopów. Według Iorgi taka sytuacja aczkolwiek zgodna z inte-

resami warstwy rządzącej i szeroko pojętą „dyscypliną partyjną” ówczesnego 

parlamentu, nie uspokajała nastrojów na prowincji a wręcz je zaogniała
51

. 

Pomimo deklarowanej niezależności sam udział w kampanii wyborczej 

wymusił na Iordze dalsze polityczne samookreślenie. W praktyce okazało się, że 

bliżej mu było do kandydatów liberalnych, których zresztą wcześniej nie kryty-

kował tak zawzięcia jak kandydatów pochodzących z obozu konserwatywnego
52

. 

Sam myśliciel uważał, że reprezentuje tych, którzy nie mieli środków i możliwo-

ści by brać udział w polityce, czyli osoby wykluczone z rumuńskiego życia poli-

tycznego przez cenzusową ordynacje wyborczą
53

. Ostatecznie Iordze udało się 

uzyskać mandat deputowanego z okręgu w Jassach dzięki otrzymaniu 1157 gło-

sów
54

. Dzisiaj ocenia się, że było to możliwe dzięki aktywnemu poparciu osób ze 

środowiska A.C. Cuzy. Wkrótce po wyborach Iorga zaczął poważnie myśleć  

o założeniu własnej partii, jako że udało się mu zebrać w parlamencie grupę kilku 

deputowanych o podobnych poglądach. 

Warto nadmienić, że Nicolae Iorga otrzymał wówczas mandat deputowane-

go jako jedyny z niezależnych kandydatów i w związku z tym stał się swego ro-

dzaju „atrakcją” dla dziennikarzy, zarówno krajowych jak i zagranicznych. 

Prace parlamentu rozpoczęły się 7 czerwca 1907 r. i zgodnie z manifestem 

królewskim ta kadencja parlamentu miała być poświęcona załatwieniu kwestii 

chłopskiej. Jak napisał we wspomnieniach Iorga, król był poważnie zaniepokojony 

tak gwałtowną erupcją niezadowolenia na wsi, które wybuchło wkrótce po jego 

złotym jubileuszu rządów
55

. 

O aktywności politycznej posła Nicolae Iorgi świadczył fakt, że debiutował 

jako mówca w parlamencie już drugiego dnia obrad wnosząc interpelację do ów-

czesnego ministra spraw wewnętrznych Iona I. C. Brătianu, dotyczącą postępowa-

                                                 
51 N. Iorga, Discursuri..., vol I/1, s. 62. 
52 W swoim czasopiśmie Iorga zalecał swoim wyborcom popieranie młodych polityków z obozu 

liberalnego, oceniając ich pozytywnie z uwagi na reformistyczny program. 
53 N. Iorga, Discursuri..., vol. I, partea I, s. 30. 
54 Zajął czwarte, ostatnie promowane mandatem miejsce; tamże, s. 41. 
55 N. Iorga, Supt trei…, s. 24. 
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nia rządu w kwestii niedawno stłumionego powstania chłopskiego. Zapytywał 

także o plany dotyczące rozwiązania palącego problemu wsi
56

. 

Tezy postawione w interpelacji zostały przez Iorgę w większym stopniu 

rozwinięte we wspomnianym już przemówieniu wygłoszonym 12 czerwca 1907 r. 

Myśliciel podkreślił w nim swoją niezależność
57

, którą będzie starał się chronić 

podczas swego posłowania w parlamencie. O najistotniejszych elementach tego 

wystąpienia już nadmieniono, puenta była miażdżąca dla rządzących – Iorga 

oświadczył, iż wieśniak rumuński jest uważany powszechnie w Europie za naj-

bardziej zacofanego, bardziej nawet od chłopa w Turcji
58

. Na taką sytuację według 

historyka złożyło się wiele czynników, tak iż nie sposób jest wskazać jednego 

winnego całej sytuacji. Iorga w swym przemówieniu podkreślił także stan perma-

nentnej biedy panującej na wsi i niekorzystnego na dłuższą metę pogodzenia się  

z nią rumuńskich chłopów. Stan ten być może odpowiadał według słów Iorgi rzą-

dzącym, ale nie był dobry dla państwa rumuńskiego. 

Do analizowanego przez nas przemówienia Iorga często powracał w póź-

niejszym okresie swej działalności politycznej. Wspominając swą ówczesną sytu-

ację polityczną, nadmieniał, że czuł się raczej osamotniony w swoich poglądach  

w Zgromadzeniu, zwłaszcza wtedy, gdy akcentował współodpowiedzialność rzą-

du za wywołanie powstania chłopskiego. Rząd według Iorgi był odpowiedzialny 

w sensie zaniechania koniecznych reform, których brak potęgował uczucie fru-

stracji na wsi. Później za pewną odpowiedź na swe wystąpienie Iorga uznał amne-

stię królewską dla wszystkich chłopów uczestniczących w powstaniu, którzy nie 

byli oskarżeni o zabójstwo
59

. 

Wystąpienie Iorgi zostało różnie przyjęte przez prasę rumuńską, aczkolwiek 

generalnie wszyscy podkreślali ogólne umiarkowanie w toku dyskusji parlamen-

tarnej. Wynikało ono ze społecznego przekonania, że ważniejszym od oficjalnego 

znalezienia przyczyny powstania (która i tak dla każdego była jasna) była kwestia 

amnestii oraz poprawy sytuacji rolników do tego stopnia, by takie wydarzenia się 

nie powtórzyły. Swoiste zawieszenie broni pomiędzy partiami politycznymi zosta-

ło zasugerowane przez manifest królewski otwierający posiedzenie parlamentu. 

Została wówczas powołana specjalna komisja parlamentarna mająca za zadanie 

przygotowanie ustaw rozwiązujących kwestię rolną. Sam skład komisji został 

przez Iorgę oceniony negatywnie ponieważ wydelegowano do niej osoby, które 

nie miały większych związków ze wsią. Sugerował kompleksowe przygotowanie 

niezbędnych reform, między innymi na drodze przeprowadzenia specjalnych ba-

dań na wsi, które miały pokazać decydentom jakie reformy są rzeczywiście ko-

nieczne. Jakkolwiek sprawa agrarna stała się dla Iorgi priorytetem w początkach 

jego działalności politycznej, to nie zaniedbywał on okazji do zorganizowania  

                                                 
56 Tamże, s. 43. Dokładne dane o strukturze własności ziemskiej na wsi, patrz: A. Iordache, dz. 

cyt, s. 22–23. 
57 N. Iorga, Discurșuri parlamentare, vol. I partea I, București 1939, s. 10. 
58 Tamże. 
59 P. Ŝurlea, dz. cyt., s. 45. 
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z pozyskanymi dla jego poglądów zwolennikami ugrupowania politycznego. Po-

czątek 1908 r. był dobrym do tego momentem, gdyż opinia publiczna zaczęła 

powoli zgłaszać niejako zapotrzebowanie na powstanie kolejnej partii politycznej, 

mającej stanowić uzupełnienie istniejącego dotąd systemu dwupartyjnego. Jako 

pierwszy ową lukę starał się wypełnić Take Ionescu, doprowadzając 16 lutego 

1908 r. do rozłamu w partii Konserwatywnej i założenia własnej Partii Konserwa-

tywno-Demokratycznej (Partidul Conservator Democrat, dalej: PCD)
60

. Jednak 

jej pojawienie się na rumuńskiej scenie politycznej było w widoczny sposób kon-

testowane przez osoby podzielające poglądy Iorgi, który stał na stanowisku, że 

nowa partia Ionescu będzie powielać obecne błędy takie jak w poprzednim ugru-

powaniu tego polityka. Niemal jednocześnie z rozłamem w obozie konserwatyw-

nym Nicolae Iorga zaczął poważne przygotowania do przedstawienia opinii pu-

blicznej własnej propozycji. Już od 30 stycznia 1908 r., gazeta „Neamul Ro-

mânesc”, rozpoczęła publikację założeń ideowych nowego ruchu politycznego, 

zdefiniowanego jako „narodowo (nacjonalistyczno)-demokratyczny”
61

. 

Przygotowując się do działalności politycznej nowa partia dążyła do zało-

żenia własnej drukarni oraz codziennego wydawania gazety „Neamul Românesc”. 

Po opublikowaniu manifestu wstępnego Nicolae Iorga niejako za naturalnego 

przeciwnika uznał nowe ugrupowanie Take Ionescu, w związku z czym rozpoczął 

w cyklu artykułów porównywanie własnego programu z manifestem PCD. Iorga 

zapewnił w nich, że w jego partii znajdzie się miejsce dla wszystkich „dobrych  

i inteligentnych, otwartych na nową wizję życia politycznego’’. Iorga od razu 

zaznaczył, że będzie się starał walczyć z przeżytkami systemu oligarchicznego  

w Rumunii i że będzie dążył do zaprowadzenia w państwie zasad pełnej demokra-

cji. Przy okazji zdefiniowane zostało przez niego pojęcie nacjonalizmu, który 

objaśniał jako ciągłą walkę przeciw braniu inspiracji do działań politycznych  

z zagranicy, przeciw uciemiężeniu socjalno-politycznemu pewnych warstw spo-

łecznych wewnątrz państwa. Cała walka powinna odbywać się w duchu zrozu-

mienia, że naród powinien dążyć wszelkimi metodami do naśladowania dobrych 

wzorców. Kwestia ta została jeszcze bardziej dopracowana w maju 1908 r., kiedy 

nacjonalizm został określony jako doktryna i sposób na zrozumienie oraz rozwią-

zanie wszelkich problemów życia politycznego, kulturalnego i ekonomicznego. 

Był więc według Iorgi swoistym zobowiązaniem moralnym, którego wyjątkowość 

miała polegać na tym, że nie można porównywać z innymi ruchami politycznymi, 

gdyż nie ma uprzedzeń natury personalnej i nie ma też charakteru klasowego
62

. 

Jak można było oczekiwać, zamiar sformowania Partii Narodowo 

-Demokratycznej (dalej: PND) spotkał się z nieprzyjaznym przyjęciem ze strony 

innych sił politycznych w kraju, jako że nikt przecież nie lubi jak wyrasta mu 

konkurencja. Największą dawką negatywnych emocji na tę zapowiedź zareagowa-

                                                 
60 W. Roszkowski, Take Ionescu [w:] Słownik biograficzny Europy Środkowo-Wschodniej XX 

wieku, Warszawa 2004, s. 475. 
61 P. Ŝurlea, dz. cyt., s. 51. 
62 Tamże, s. 53. 
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ły siły konserwatywne i konserwatywno-demokratyczne. Z kolei media związane 

z nurtem liberalnym zajęły raczej postawę wyczekującą publikując bez komenta-

rza manifest Iorgi, oraz zamieszczając później z nim wywiad, w którym starał się 

wyjaśnić czytelnikom prasy liberalnej ideę powołania jego partii. Iorga podkreślił 

otwartość jej szeregów dla wszystkich potencjalnych członków, natomiast w kwe-

stii walki o powszechne prawo wyborcze stwierdził, że może w tej kwestii roz-

mawiać nawet z socjalistami. Ze swej strony gazeta liberalna „Viitorul” tłumacząc 

fenomen powstania w Rumunii w krótkim okresie czasu dwóch nowych partii 

politycznych skomentowała, że powstała partia bez programu –PCD oraz program 

bez partii – PND. Przypadek Ionescu określono wynikiem działalności polityka-

realisty, natomiast przypadek Iorgi wynikiem działania polityka idealisty. Co cie-

kawe gazeta zidentyfikowała zamiary Ionescu, jak i ludzi za nim stojących jako 

konserwatywne, natomiast zachowanie Iorgi i jego popleczników określono jako 

liberalne i w związku z tym publicyści zadawali pytanie dlaczego Iorga i jego 

ludzie nie przystąpili do partii liberalnej? Prawdopodobnie głosy te były inspiro-

wane przez przywództwo liberałów, ponadto ludzie Ionescu uważali współpracę 

Iorgi z liberałami za pewnik. Z kolei strona socjalistyczna była negatywnie zasko-

czona faktem, iż narodowi demokraci tworzą własną siłę polityczną
63

. 

Poza pewnym zamętem związanym z tworzeniem partii w 1908 r. Iorga do-

prowadził też do końca kilka innych swoich projektów, takich jak kursy letnie  

i założenie drukarni. Obydwa znalazły swe lokum w miejscowości Văleni de 

Munte, gdzie od 1907 r. zamieszkiwał Iorga. Miejsce to było o tyle korzystnie 

położone, że leżało w pobliżu granicy z Transylwanią, co w pewnym stopniu uła-

twiało prowadzenie akcji propagandowych w duchu prorumuńskim. Korzystną 

okolicznością dla transferu myśli i propagandy PND stało się doprowadzenie tam 

w 1908 r. linii kolejowej. Kursy letnie założone w tym czasie okażą się później na 

tyle trafioną inicjatywą, że w 1922 r. oficjalnie staną się Uniwersytetem Ludowym 

Nicolae Iorgi. Udział w nich brały osoby kształtujące w okresie międzywojennym 

polityczne oblicze Rumunii, jak np. książę Karol, później panujący jako Karol II 

w latach 1930–1940. 

Pierwszy okres działalności Nicolae Iorgi zakończony założeniem własnej 

partii politycznej sprawił, że Iorga jako polityk stał się postacią rozpoznawalną  

w kraju. Umożliwiło mu to w okresie późniejszym dalszy rozwój kariery politycz-

nej i społeczno-kulturalnej, także w postaci wspomnianych już studiów letnich,  

o atrakcyjności których przesądzała popularność jaką Iorga zdobywał sobie rów-

nież jako polityk. 

 

 

 

 

 

                                                 
63 Tamże, s. 54. 





 
Albin Głowacki 

Uniwersytet Łódzki 

 

 

 

Romana Zambrowskiego epizody pracy partyjnej, w NKWD  
i oświatowej (do połowy 1941 r.)  

 

 
otarcie do materiałów źródłowych, zgromadzonych w przepastnym 

archiwum Międzynarodówki Komunistycznej, od wielu lat już udo-

stępnianych zainteresowanym badaczom przez Rosyjskie Państwowe 

Archiwum Historii Społeczno-Politycznej (Rossijskij gosudarstwiennyj archiw 

socyalno-politiczeskoj istorii – RGASPI) w Moskwie, pozwala na poznanie 

m.in. ciekawych aspektów działalności partyjnej i życia osobistego niemal 

wszystkich osób, których biografie łączy się z partią komunistyczną. A dotyczy 

to zwłaszcza tych postaci, które w rezultacie rozstrzygnięć polityczno 

-wojskowych II wojny światowej znalazły się następnie wśród kierowników 

życia społeczno-polityczno-gospodarczego krajów strefy wpływów ZSRR. Do 

takich niewątpliwie należał także Roman Zambrowski – prominentny działacz 

państwowy okresu Polski ludowej, wysokiej rangi funkcjonariusz Polskiej Partii 

Robotniczej oraz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
1
. 

Wykorzystując głównie (mało znane w Polsce) materiały rosyjskiego ar-

chiwum, w niniejszym opracowaniu przedstawię pokrótce jego drogę życiową  

i działalność zawodową do połowy 1941 r. 

Roman Zambrowski (właściwie Rachmil Zambrowski) używał w swojej 

międzywojennej działalności (w ramach dwóch partii komunistycznych: polskiej 

i bolszewickiej) także innych nazwisk (Bolesław Michajłowicz Wiktorowicz  

i Bolesław Lutowicz) oraz pseudonimów (Antek, Antoś, Michaił i Stefan). Był 

synem Beniamina (księgowego w dużym sklepie) i Heleny (pracowała jako rę-

kawiczarka). Ojciec bardzo wcześnie opuścił troje swoich dzieci, gdyż za chle-

bem wyjechał w 1912 r. (1913 r.?) do Stanów Zjednoczonych, gdzie został rabi-

nem. Założył tam nową rodzinę. Do odrodzonej w 1918 r. Rzeczypospolitej już 

nie powrócił. Zmarł na obczyźnie w 1924 r.
2
. 

W tej sytuacji jego synowi
3
 żyło się od czwartego do dwunastego roku 

życia wyjątkowo źle – bardzo często głodował. Będzie to i później odbijać się 

                                                 
1 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944–1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na 

dzień 28 II 1991, Warszawa 1991, s. 445. 
2 Rossijskij Gosudarstwiennyj Archiw Socyalno-Politiczeskoj Istorii (dalej: RGASPI), sygn. 495 

-252-121, t. 2, k. 123, Pismo Biełowa z 22 kwietnia 1940 r. do Szkiriatowa z Komisji Kontroli 

Partyjnej przy KC WKP(b). 
3 Drugi syn i córka umarli – z powodu dramatycznie trudnych warunków bytowych – przed za-

kończeniem wojny światowej; A. Zambrowski, Zamiast przedmowy, „Krytyka. Kwartalnik Poli-

tyczny” 1980, nr 6, s. 11. 

D 
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ujemnie na ogólnym stanie jego zdrowia. Dopiero od 1921 r. otrzymywał od 

ojca przekazy pieniężne. Ale już w 1924 r. to źródło utrzymania gwałtownie  

i ostatecznie przestało go zasilać
4
. 

Przeżycia te, a także środowisko, w którym się najczęściej obracał, spo-

wodowały, że młody Zambrowski ulokował swe poglądy ideowopolityczne po 

stronie radykalnej lewicy.  

Jak wynika z jego akt personalnych, był pochodzenia żydowskiego, jed-

nakże uważał się za Polaka
5
. Przyszedł na świat w Warszawie. Ale datę urodze-

nia sam sobie wymyślił: do 1939 r. podawał 13 czerwca 1908 r., a następnie 

1909 r. (taki widnieje w oficjalnych dokumentach sądowych). Rozbieżność tę 

tłumaczył faktem, że nie miał metryki urodzenia, a w księgach administracji 

domów zameldowano go jako urodzonego właśnie w 1909 r. Kiedy przyjechał 

pierwszy raz do Moskwy, był bardzo młody i chciał się stać trochę starszym
6
. 

Ukończył siedmioletnią szkołę początkową w Warszawie, po czym jesz-

cze przez rok uczył się na wieczorowych kursach. Dzięki temu legitymował się 

wykształceniem na poziomie sześciu klas gimnazjum. Jako kilkunastoletni chło-

piec już zaczął zarabiać na życie – w 1924 r. podjął pracę w charakterze pomoc-

nika księgowego w administracjach domów mieszkalnych w Warszawie. Bardzo 

wcześnie, bo na przełomie lat 1923/1924, wstąpił do nielegalnego Związku Ko-

munistycznej Młodzieży w Polsce (dalej: ZKMP) – od 1930 r. Komunistyczny 

Związek Młodzieży Polski (dalej: KZMP). Zajmował się wysyłką komunistycz-

nych publikacji do okręgów. W październiku 1925 r. został nakryty – policja 

aresztowała go za posiadanie nielegalnej literatury, jednakże wpłacenie kaucji 

(750 zł) pozwoliło mu po roku znowu cieszyć się wolnością. Po opuszczeniu 

więzienia mokotowskiego od razu zaangażował się w działalność warszawskiej 

organizacji młodzieżowego ruchu komunistycznego na Pradze, gdzie był sekre-

tarzem jej Komitetu Dzielnicowego.  

Niebawem, bo w 1926 r. (w siedemnastym roku życia?!), został człon-

kiem nielegalnie działającej w Polsce Komunistycznej Partii Polski (dalej: KPP). 

Już na początku tej przynależności wszedł do składu Komitetu Dzielnicowego 

KPP w Warszawie. 

W związku z tym, że zdecydował uchylić się od osobistego udziału  

w warszawskim procesie w jego sprawie, wyjechał do Lwowa. Tam pracował 

„na czarno” w budownictwie, ale wkrótce zwolniono go, jak sam twierdził, za 

organizację komórki związku zawodowego. Wtedy przeniósł się do Krakowa, 

gdzie zatrudnił się w charakterze robotnika w fabryce maszyn rolniczych. I tu 

nie zagrzał dłużej miejsca, gdyż po kilku miesiącach zwolniono go za propagan-

dę wśród robotników. Równolegle działał jako członek Miejskiego Biura Ko-

munistycznego Związku Młodzieży w Polsce oraz jako członek Krakowskiego 

Miejskiego Komitetu KPP. Wkrótce awansował w strukturach obu tych organi-

                                                 
4 RGASPI, sygn. 495-252-121, t. 2, k. 49, Autobiografia. 
5 Patrz: tamże, t. 2, k. 19a, Karta rejestracyjna. 
6 Tamże, t. 2, k. 90, Dodatkowe informacje do autobiografii. 
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zacji, zostając sekretarzem Okręgowego Komitetu ZKMP oraz członkiem Okrę-

gowego Komitetu KPP w Krakowie. Aktywność ta nie uszła uwadze policji, 

rezultatem czego było aresztowanie Zambrowskiego w październiku 1927 r., 

przewiezienie go na początku 1928 r. do Warszawy i skazanie za sprawę z 1925 r. 

na 3,5 roku więzienia. Dzięki powszechnej amnestii skrócono mu tę karę  

i wyszedł na wolność już w sierpniu 1928 r. Znów podjął działalność w War-

szawskim Komitecie młodzieży komunistycznej i Praskim Dzielnicowym Komi-

tecie KPP. Cieszył się popularnością wśród starych metalowców i tramwajarzy. 

W końcu 1928 r. ponownie aresztowany (wraz z żoną). Wobec tego, że w wię-

zieniu ciężko zachorował, zwolniono go za kaucją (150 zł) w lutym 1929 r.  

W walce frakcyjnej w KPP (1926–1929), prowadzonej pod hasłem prze-

zwyciężania prawicowych tendencji w partii, Zambrowski początkowo był po 

stronie „większościowców”, by na początku 1928 r. przejść do grupy „mniejszo-

ściowców”
7
. 

Żoną R. Zambrowskiego była Olga Pietrowna Lutowicz (prawdziwe nazwi-

sko Gienrietta [Hanna] Szajewna Rafałowicz) urodzona w 1907 r. w Warszawie. 

W lutym 1929 r. KC KPP skierował go do Międzynarodowej Szkoły Le-

ninowskiej w Moskwie. Dotarł tam 23 marca. Do ZSRR wyjechała także jego 

żona. Przez 2,5 roku uczył się pracy partyjno-politycznej na „kursach leninow-

skich” i na aspiranturze, którą musiał przerwać po wpadce części KC KZMP. 

W nauce osiągał dobre wyniki – należał do lepszych w swojej grupie. 

Często występował na zebraniach ogólnych, będąc jednym z aktywniejszych 

słuchaczy spośród Polaków. Uczestniczył w VI Kongresie Komunistycznej 

Międzynarodówki Młodzieży (KIM)
8
, na którym wybrano go do Komitetu Wy-

konawczego. 

W KPP formalnie pozostawał do 1929 r. Wtedy to, będąc już w Moskwie, 

został – jako Bolesław Lutowicz – przesunięty do Wszechzwiązkowej Komuni-

stycznej Partii (bolszewików) – WKP(b), z zaliczeniem dotychczasowego stażu 

w KPP. Legitymację partyjną nr 1347971 wydał mu Chamowniczeski Dzielni-

cowy Komitet WKP(b) miasta Moskwy. W moskiewskiej organizacji partyjnej 

dwukrotnie poddawano go weryfikacji (czystce) – w 1929 r. i w 1934 r. (po 

terminie). Komisja Kontroli Partyjnej przy Moskiewskim Obwodowym Komite-

cie WKP(b) zweryfikowała go pozytywnie. 

W latach 30. stosunkowo często podróżował między Warszawą a stolicą 

ZSRR. Jako członek partii bolszewickiej był w listopadzie 1931 r. oddelegowa-

ny przez KC KPP do pracy w Polsce (opuścił szkołę 11 listopada) – w charakte-

rze sekretarza KC KZMP w Warszawie. Dojechał tam przez Berlin. Funkcję 

kierownika Sekretariatu przejął po Stefanie Staszewskim (Rudy Stefek)
9
. Wraz  

                                                 
7 Szerzej na temat tych walk patrz: H. Cimek, L. Kieszczyński, Komunistyczna Partia Polski 

1918–1938, Warszawa 1984, s. 155 i następne. 
8 Organizacja ta była przybudówką Kominternu, jego sekcją i działała pod jego kierownictwem. 

Istniała w latach 1919–1943. 
9 R. Zambrowski, Dziennik, „Krytyka. Kwartalnik Polityczny” 1980, nr 6. 
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z nim w Sekretariacie KC KZMP działał wówczas m.in. Juliusz Burgin (1906 

–1973). W jego ocenie, Zambrowski  
 

trzymał wszystko w swoich rękach, nie dawał nikomu możliwości pracować sa-

modzielnie… Był bardzo apodyktyczny i nie dopuszczał żadnej krytyki pod swo-

im adresem10.  
 

Jako delegat uczestniczył w VI Zjeździe KPP, który to uchwalił projekt 

programu partii (8–18 października 1932 r. niedaleko Mohylewa na Białorusi). 

W październiku 1932 r. wyznaczono go jako przedstawiciela KZMP w Komite-

cie Wykonawczym Komunistycznej Międzynarodówki Młodzieży (ankietę pra-

cownika Kominternu wypełnił z datą 26 października 1932 r.
11

). W czerwcu 

1933 r. znowu odesłano go do Polski, do prowadzenia poprzedniej pracy. Jednak 

już po roku jechał powrotnie – ponownie w charakterze przedstawiciela KZMP 

w KIM. Równocześnie w latach 1934–1935 kierował tam Bałkańskim Sekreta-

riatem. 27 stycznia 1934 r. w Warszawie urodził się mu syn Antoni. Powrócił do 

kraju w maju 1935 r.
12

. Okazało się, że nie na długo – w czerwcu 1936 r. kolejny 

raz wezwano go do Moskwy (wcześniej, w maju, zdjęty przez KC KPP ze sta-

nowiska
13

 wraz z całym Sekretariatem KC KZMP). Tym razem przebywał tam 

tylko kilka miesięcy – sprawdzano polityczne oskarżenia pod jego adresem.  

W Komitecie Wykonawczym KIM pracował jako B. Wiktorowicz, ale w tamtej-

szej organizacji partyjnej zarejestrowany został pod nazwiskiem B. Lutowicz. 

Wielokroć uczestniczył w posiedzeniach Biura Politycznego KC KPP, dzięki 

czemu znał osobiście większość osób z kierownictwa partii, wśród nich i te, 

które następnie były zdemaskowane jako prowokatorzy. 

W notatce-opinii („W sprawie Wiktorowicza”) z 8 kwietnia 1940 r. moż-

na przeczytać, że po Kongresie KIM Zambrowski przekształcił się  
 

w beznadziejnego mądrala, oderwanego od praktyki organizacyjnej, w arystokra-

tycznego »wodza« chcącego narzucać wzorem Leńskiego14 swą świętą wolę całej 

organizacji, nie wysłuchując nawet jej zdania, nie chcąc zrozumieć jej potrzeb. 

Dyskutował on zawzięcie nie w celu znalezienia słusznej linii, lecz w celu obrony 

nieomylności swych słów i poglądów. Niewątpliwie jego stanowisko, popierane 

przez innych członków Sekretariatu, przyniosło dużo szkody młodzieżowej orga-

                                                 
10 RGASPI, sygn. 495-252-121, t. 2, k. 116, Opinia J. Burgina z 19 kwietnia 1940 r. 
11 Tamże, t. 1, k. 26, Ankieta. 
12 Jeszcze w 1935 r. wyjechał na dwa miesiące do Moskwy, gdzie uczestniczył w VI Kongresie 

KIM, na którym wybrano go do Komitetu Wykonawczego KIM; tamże, t. 2, k. 173, Zaświadcze-

nie z 18 czerwca 1948 r. 
13 Powodem tego było okazywane przez niego „w przeszłości zarozumialstwo i niezdrowe tenden-

cje w wychowywaniu KZMP w duchu ignorowania kierowniczej roli partii w stosunku do 

KZMP”. Zainteresowany zdecydowanie odrzucał te oskarżenia. Wyjaśnił, że rzeczywistą przyczy-

ną zdjęcia go z pracy w KC KZMP było to, że przeszkadzał agentom „ochranki”, którzy przedo-

stali się do KC KPP, w prowadzeniu prowokatorskiej roboty w KZMP. W ocenie kominternow-

skich zwierzchników, „nie wykazywał niezbędnej czujności politycznej i pryncypialności w walce 

przeciwko bandzie szpiegów i prowokatorów, którzy przeniknęli do kierowniczych ogniw KPP”; 

tamże, k. 172–173, Zaświadczenie. 
14 Julian Leszczyński (pseudonim Leński, 1889–1937?) – czołowy działacz KPP.  
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nizacji, nie mówiąc już o tak kompromitującym nas dokumencie, jak platforma 

jedności organizacyjnej z młodzieżą socjalistyczną… Człowiek ten nie posiada 

najmniejszego bolszewickiego wychowania. Jest zmanierowany i zepsuty, jak 

większość ludzi z kierownictwa partyjnego. Posiada niezdrowe, wybujałe ambicje 

wodzowskie. Szczerość jest u niego zastąpiona mądrą grą takiej czy innej roli, 

która mu ma zapewnić zdobycie sobie uznania u ludzi. Jest on przy tym mądry  

i sprytny i nadzwyczaj wyliczony… Daleki jest on od należytego zrozumienia 

psychologii robotników i sam tej psychologii nie posiada za grosz15. 
 

Po raz ostatni przed wybuchem II wojny światowej skierowano go do Pol-

ski w grudniu 1936 r. Wysłany był tam w celu objęcia funkcji sekretarza szcze-

bla komitetu okręgowego KPP. Najpierw pracował jako sekretarz Radomskiego 

Okręgowego Komitetu KPP. Na początku marca 1937 r. został wyznaczony na 

sekretarza Łódzkiego Okręgowego Komitetu KPP. Najpierw kierował okręgiem 

partyjnym Łódź-Podmiejska, a następnie okręgiem Łódź. Był to czas przygoto-

wań robotników do strajku generalnego z powodów ekonomicznych. Wkrótce 

przeniesiono go do stolicy, gdzie pracował jako II sekretarz w Komitecie Miej-

skim KPP. Z tego stanowiska został usunięty – „za niedocenianie trockistow-

skiego niebezpieczeństwa”.  

Niebawem nastąpiło rozwiązanie KPP. Niesłusznie oskarżono ją o to, że 

została opanowana przez „agentów policji i prowokatorów”. Międzynarodówka 

Komunistyczna podjęła w tej sprawie uchwałę na początku 1938 r.
16

. 

Zambrowski znalazł się w trudnej sytuacji materialnej, na szczęście zna-

jomy komunista zatrudnił go w swoim warsztacie ślusarskim. Równocześnie 

Zambrowski pomagał w pracy aktywistom (komunistom) klasowych związków 

zawodowych. 

Po wielu latach dość skutecznego ukrywania się przed policją, został 

aresztowany w Warszawie 24 marca 1939 r. Dwa dni później odprawiono go do 

obozu odosobnienia w Berezie Kartuskiej
17

 (powiat prużański, województwo 

poleskie), gdzie przetrzymywano skazanych oraz kilka tysięcy internowanych.  

Jednocześnie warszawska prokuratura wszczęła przeciwko niemu śledz-

two w starej sprawie z 1928 r. – w związku z jego działalnością polityczną  

w ostatnich 10 latach. Mimo zaprzeczania, że taką w ogóle prowadził, okazało 

się, że Szymborski – funkcjonariusz zajmujący się sprawami Berezy Kartuskiej, 

który znał Zambrowskiego już jako 16-latka – przedstawił bardzo szczegółowe 

materiały na ten temat. Policja dysponowała bowiem informacjami o najdrob-

niejszych faktach z działalności komunistycznej aresztowanego, także o tych 

                                                 
15 RGASPI, sygn. 495-252-121, t. 2, k. 109v–108, W sprawie Wiktorowicza. 
16 H. Cimek, L. Kieszczyński, dz. cyt., s. 439. 
17 Miejsce Odosobnienia w Berezie Kartuskiej powstało w dawnych koszarach wojsk carskich, 

formalnie 12 lipca 1934 r. – na mocy rozporządzenia prezydenta RP Ignacego Mościckiego  

z 17 czerwca 1934 r. Na podstawie decyzji administracyjnej osadzano tam (na trzy miesiące  

– z możliwością przedłużenia pobytu) osoby, „których działalność lub postępowanie daje podsta-

wę do przypuszczenia, że grozi z ich strony naruszenie bezpieczeństwa, spokoju, lub porządku 

publicznego”. Berezę uważano za jeden z najcięższych aresztów. Trafiali tam głównie przeciwnicy 

polityczni obozu władzy.  
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dotyczących jego podróży do Moskwy i nauki w szkole leninowskiej. Przesłu-

chiwany, nie zgodził się, jak twierdził, na złożoną mu propozycję wyjazdu do 

Sowietów, nie podpisał też deklaracji potępiającej komunizm i ZSRR. W tej 

sytuacji musiał trafić do Berezy Kartuskiej
18

. Tam powtórzyły się (ale już  

w bardzo brutalnej formie) fizyczne i moralne naciski, znęcanie oraz zmuszanie 

do podpisania wspomnianej deklaracji. Odmowa skutkowała ciężkimi, wręcz 

sadystycznymi, represjami ze strony nadzorców i pobytem w karcerze
19

.  

Ostatni komendant Miejsca Odosobnienia w Berezie Kartuskiej, podin-

spektor Policji Państwowej Józef Kamala-Kurhański
20

, ukarał Zambrowskiego 

„samotnym zamknięciem przez 7 dni, z twardym łożem i postem w pierwszym, 

trzecim, piątym i siódmym dniu zamknięcia, ze zmniejszeniem racji żywno-

ściowej do połowy przez 7 dni”
21

. Co było powodem tej decyzji? Otóż, areszto-

wany, „w dniu 19 i 20 czerwca chodzi do lekarza, symuluje chorobę, by uchylić 

się od ćwiczeń. Zupełnie nie chce ćwiczyć się”
22

. 

Do obozu dotarły też, oczywiście, akta wznowionego przeciw niemu 

śledztwa. Miejscowy Sąd Grodzki wezwał więc Zambrowskiego do osobistego 

stawiennictwa dnia 27 lipca 1939 r. w gmachu sądu jako oskarżonego o prze-

stępstwo z art. 97 w związku z art. 93 Kodeksu karnego – w celu okazania mu 

wyników dochodzenia
23

. Po zapoznaniu się z nimi, aresztowany zorientował się, 

że policja wiedziała niemal wszystko o jego nielegalnej działalności. Wydarze-

nia, które niebawem nastąpiły, spowodowały jednak, że jego sprawa karna nie 

została doprowadzona do końca.  

Po wybuchu wojny niemiecko-polskiej (1 września 1939 r.) reżim obozo-

wy nieco zelżał. Z niewątpliwych kłopotów wybawiła Zambrowskiego inwazja 

ACz na Polskę 17 września 1939 r. Dzięki temu nazajutrz rano – już po ucieczce 

strażników – wyszedł on wraz z pozostałymi więźniami za bramę obozu i skie-

rował się do Baranowicz. Dotarł tam 20 (21?) września, gdzie przez kilka dni 

angażował się w pracę Tymczasowego Zarządu Miasta i Powiatu Baranowickie-

go, kierowanego przez przybyłego z Mohylewa funkcjonariusza aparatu partyj-

nego – Iwana Pietrowicza Tura (1905–1965)
24

. Tam też wybrano Zambrowskie-

go na szefa grupy „bereziaków”, który dbał o ich sprawy bytowe i inne. 

Od 27 (28?) września 1939 r. zmienił miejsce pracy. Zdecydowanie bar-

dziej przydatny okazał się bowiem dla Baranowickiej Grupy Operacyjnej 

                                                 
18 RGASPI, sygn. 495-252-121, t. 2, k. 93–94, Rozmowa z Zambrowskim o wsypach i prowokacji 

w Komunistycznej Partii Polski. 
19 Tamże, k. 46–47, Autobiografia. 
20 Zmarł w hitlerowskim obozie Auschwitz w 1941 r. 
21 RGASPI, sygn. 495-252-121, t. 2, k. 40, Decyzja o ukaraniu. 
22 Gimnastykę, którą aresztowani uważali za wielką udrękę (wielogodzinne ćwiczenia, karne 

ćwiczenia na wzór wojskowy: czołganie się, padanie, biegi), prowadzili policjanci lub „instrukto-

rzy” spośród kryminalistów, wulgarnie zwracający się do ćwiczących.  
23 RGASPI, sygn. 495-252-121, t. 2, k. 42, Wezwanie. 
24 Ponadto I.P. Tur był zatwierdzony 4 października 1939 r. przez Biuro Polityczne KC WKP(b) 

na pełnomocnika do spraw pracy partyjnej na województwo nowogródzkie. 
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NKWD
25

. Pomagał jej jako konsultant w sprawach partii politycznych oraz or-

ganizacji społecznych w międzywojennej Polsce i tzw. Zachodniej Białorusi. 

Ponadto porządkował i rozpoznawał ogromną objętościowo zawartość archiwów 

policyjnych i akt wszelkich organizacji „kontrrewolucyjnych”
26

, uczestniczył  

w przesłuchaniach niektórych działaczy politycznych, prowadzonych przez 

funkcjonariuszy NKWD, pracował w charakterze tłumacza itd.
27

 Podobną pracę 

wykonywał przez dwa miesiące we Lwowie także np. Tadeusz Daniszewski
28

. 

Okazało się, że w archiwum obozowej komendy policji przechowywano 

akta personalne prawie 3150 osób, w tym około 1200–1500 komunistów. Pru-

żańska Grupa Operacyjna NKWD, którą kierował Andriej Barysznikow
29

, wyłą-

czyła z tego zasobu i przejęła prawie wszystkie akta aresztowanych, którzy pod-

pisali deklaracje potępiające komunizm, bądź wydali policji znanych im towa-

rzyszy. Natomiast Baranowicka Grupa Operacyjna NKWD (młodszy lejtnant 

bezpieczeństwa państwowego Buzulejew
30

) zabrała akta R. Zambrowskiego  

i Antona Molnara. Główna część archiwum została opieczętowana i zdepono-

wana w pomieszczeniu Gwardii Robotniczej w Berezie Kartuskiej, czyli w rejo-

nie działania Prużańskiej Grupy Operacyjnej NKWD.  

R. Zambrowski sporządził 9 listopada 1939 r.
31

 wykaz nazwisk uwolnio-

nych więźniów z Berezy (z informacjami biograficznymi i oceną przydatności 

tych osób), których rekomendował do wykorzystania w pracy partyjnej „w nie-

mieckiej Polsce”. Wśród nich byli: Samuel Cytron, Jonas Goldkorn, Bolesław 

Izydorczyk, Zygmunt Kościński, Piotr Kozak, Antoni Osiński (Rosiński?), Igna-

cy Rutkowski, Abram Sławny i Ludwik Szmida. Ponadto przekazał informacje  

o znaczących funkcjonariuszach byłej KPP, którzy po wydostaniu się z więzień 

(Rawicz, Sieradz, Warszawa) dotarli na obszar strefy okupacji radzieckiej (Ma-

rian Buczek
32

, Dawid Kirszbraun
33

, Julian Kolle, Zenon Nowak i Mojsiej No-

wogródzki). 

Zapewne zaangażowaną postawą zasłużył na spektakularną nagrodę: 3 li-

stopada naczelnik Baranowickiej Grupy Operacyjnej NKWD umożliwił mu 

                                                 
25 O zadaniach grup operacyjnych NKWD w okresie inwazji ACz na Polskę patrz: »Zachodnia 

Białoruś« 17 IX 1939 – 22 VI 1941, t. 1: Wydarzenia i losy ludzkie. Rok 1939, Warszawa 1998,  

s. 67–76. 
26 W późniejszych jego dokumentach personalnych jest informacja o tym, że był tłumaczem  

w Zarządzie Archiwalnym NKWD w Baranowiczach; RGASPI, sygn. 495-252-121, t. 2, k.nlb. 

[121].  
27 Tamże, k. 53, Pismo J. Dzierżyńskiego do Biełowa z 5 listopada 1939 r. 
28 RGASPI, sygn. 495-252-51, k. 99v, Autobiografia Tadeusza Daniszewskiego. 
29 Jako komisarz batalionowy był następnie mianowany naczelnikiem Wydziału Powiatowego 

NKWD w Prużanach w obwodzie brzeskim. 
30 Następnie został mianowany naczelnikiem Powiatowego Wydziału NKWD w Nieświeżu  

w obwodzie baranowickim. 
31 RGASPI, sygn. 495-252-121, t. 2, k. 57–63, Niektóre dane o członkach KPP. 
32 Marian Buczek (urodzony 1896 r.) zginął 10 września 1939 r. pod Warszawą (między Ożaro-

wem a Ołtarzewem), walcząc przeciwko Niemcom.  
33 Takie nazwisko rodowe nosił Tadeusz Daniszewski (1904–1969). 
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wyjazd na 10 dni do Moskwy (pobyt ten przedłużył się), by tam mógł wyjaśnić 

swoje partyjne sprawy i spotkać się z rodziną (żoną i dwójką dzieci), której nie 

widział już trzy lata. Zabrał ze sobą m.in. swoją teczkę personalną z Berezy 

Kartuskiej, w tym oficjalne dokumenty sądowe (ogółem 23 karty)
34

. Już w Mo-

skwie dołączył do tego napisaną 4 listopada autobiografię. 

Zamieszkał u żony w kominternowskim hotelu „Luks”. Wydział Kadr 

Kominternu starał się zapewnić mu poprzez KC Międzynarodowej Organizacji 

Pomocy Rewolucjonistom wsparcie materialne i pomoc w otrzymaniu dowodu 

tożsamości
35

. 

Pobyt ten wykorzystał także do kontaktów partyjnych. 11 listopada 1939 r. 

został wezwany do Wydziału Kadr Komitetu Wykonawczego Kominternu. 

Składał tam Janowi Dzierżyńskiemu (1911–1960) – starszemu referentowi  

w tym Wydziale, synowi sławetnego „żelaznego” Feliksa – wyjaśnienia w spra-

wie „niejasnych momentów” swojej biografii
36

. Chodziło zwłaszcza o to, że 

początkowo uchylał się od oświetlenia swoich kontaktów „z wrogami”, areszto-

wanymi przez NKWD (Konecki, Stasiak, Limanowski), a także z „zażartym 

frakcjonistą, podejrzanym o prowokację” – Alfredem Lampe (Marek). Warto 

odnotować, że Zambrowski określił Lampego jako zdolnego, szczerego funk-

cjonariusza partyjnego, o głowę przewyższającego wielu innych aktywistów  

i potrafiącego stawiać problemy po partyjnemu, chociaż i popełniającego błędy. 

Uważał, że Lampe nie stworzył żadnej grupy frakcyjnej, że to jest wymysł,  

a zarzuty takie stawiali mu jego wrogowie z KC KPP, by zdyskredytować go. 

Co bardzo ważne i ciekawe, Dzierżyński po rozmowach z Zambrowskim uznał 

na koniec, że nie należy dopuszczać go nie tylko do powrotu do pracy w Bara-

nowickiej Grupie Operacyjnej NKWD, ale w ogóle do pracy w partii
37

. 

Należy nadmienić, że w Zarządzie Archiwalnym NKWD w Baranowi-

czach był znany wtedy pod prawdziwym nazwiskiem – Zambrowski.  

Jeszcze będąc w Moskwie, zwrócił się 28 listopada 1939 r. do Wydziału 

Kadr KC WKP(b) o przywrócenie mu członkostwa partii. Deklarował, że „całe 

swoje świadome życie oddał sprawie komunizmu i pragnie walczyć w szeregach 

WKP(b) o pełne zwycięstwo komunizmu”
38

.  

Zanim mogła zapaść jakakolwiek decyzja w tej sprawie, zbierano opinie  

o Zambrowskim. W związku z tym np. Tadeusz Daniszewski napisał 5 marca 

1940 r., że uważa go za „oddanego, bezwzględnie uczciwego towarzysza”
39

. 

Również Alfred Lampe scharakteryzował w sierpniu 1940 r. Wiktorowicza jako 

znanego mu, „politycznie doświadczonego i zdolnego” towarzysza
40

. 

                                                 
34 RGASPI, sygn. 495-252-121, t. 2, k. 44, Zaświadczenie nr 22 z 1 listopada 1939 r. 
35 Tamże, k. 50, Pismo Biełowa z 4 listopada 1939 r. 
36 Tamże, k. 97, Uwagi do dodatkowych informacji, przekazanych przez Zambrowskiego o sobie 

13 listopada 1939 r. 
37 Tamże, k. 51, Pismo J. Dzierżyńskiego do Biełowa z 5 listopada 1939 r. 
38 Tamże, k. 101–101v, List R. Zambrowskiego do Wydziału Kadr KC WKP(b). 
39 Tamże, k. 105, Opinia Daniszewskiego. 
40 Tamże, k. 128, Opinia Lampego. 
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Tymczasem uwagi i wskazówki z Moskwy zostały uwzględnione – Ob-

wodowy Komitet KP(b) Białorusi skierował Zambrowskiego od stycznia 1940 r. 

do pracy w Obwodowym Wydziale Oświaty Ludowej w Baranowiczach. Został 

tam inspektorem do spraw pracy polityczno-oświatowej. Była to podówczas 

dosyć często stosowana praktyka wykorzystywania przez Sowietów zaufanych 

komunistów polskich na niwie oświatowej. Szkolnictwo przechodziło bowiem 

przymusowe, wynikające z nowych realiów ustrojowych, radykalne reformy 

programowe, organizacyjne i kadrowe. Rewolucji tej mieli przewodzić i pilno-

wać ją właśnie komuniści. Dość wspomnieć, że na zaanektowanych przez ZSRR 

w 1939 r. wschodnich ziemiach II RP w pionie edukacji publicznej wykorzy-

stywano takich komunistów, jak: Małgorzata Fornalska, Żanna Kormanowa, 

Tadeusz Strzałkowski, Henryk Wolpe, czy Stanisław Skrzeszewski.  

4 lutego 1940 r. Zambrowski zwrócił się do J. Dzierżyńskiego
41

 z prośbą 

o przysłanie mu zaświadczenia o ukończeniu uczelni – Międzynarodowej Szkoły 

Leninowskiej (dwa i pół roku nauki). Wobec tego, że szkoła ta już nie istniała,  

a nie otrzymał od niej dyplomu, potrzebował jakiegoś potwierdzenia okresu 

„studiów”. Postanowił bowiem rozpocząć zaoczne studia aspiranckie (doktor-

skie). Czy rzeczywiście podjął je, trudno stwierdzić. 

Od sierpnia 1940 r. był redaktorem odpowiedzialnym audycji w języku pol-

skim w Radiokomitecie w Baranowiczach. Tamtejsza rozgłośnia nadawała je trzy 

razy dziennie w godzinach popołudniowych i wieczornych (po 30–45 min każda). 

W konkluzji ściśle tajnej opinii z kwietnia 1940 r., podpisanej przez za-

stępcę kierownika Wydziału Kadr Komitetu Wykonawczego Kominternu – Gie-

orgija Biełowa (właściwe nazwisko Gieorgij Damianow, 1892–1958), znalazło 

się stwierdzenie, że „przywrócenie Zambrowskiego w szeregi WKP(b) jest nie-

celowe”
42

. Także w okresie późniejszym (koniec maja i lipiec 1940 r.) tenże 

Wydział odpowiadał na pismo republikańskich władz KP(b) Białorusi oraz na 

zapytanie miejskich władz partyjnych w Baranowiczach jednoznacznie: posta-

wienie kwestii przywrócenia członkostwa Zambrowskiego w WKP(b) uważał za 

przedwczesne
43

. 

15 grudnia 1940 r., podczas „wyborów” do rad terenowych na zaanekto-

wanych przez ZSRR ziemiach wschodnich II RP, został deputowanym Miejskiej 

Rady Delegatów Ludu Pracującego w Baranowiczach. Rada wybrała go na se-

kretarza odpowiedzialnego Miejskiego Komitetu Wykonawczego.  

W opinii szefa Baranowickiego Obwodowego Komitetu Komunistycznej 

Partii (bolszewików) Białorusi – Iwana Tura – Zambrowski w okresie pracy  

w Baranowiczach dał się poznać jako „uczciwy i oddany sprawie partii Lenina 

                                                 
41 Tamże, k. 103, List R. Zambrowskiego do J. Dzierżyńskiego. 
42 Tamże, k. 123, Pismo Gieorgija Biełowa z 22 kwietnia 1940 r. do Matwieja Fiodorowicza Szki-

riatowa – zastępcy przewodniczącego Komisji Kontroli Partyjnej przy KC WKP(b). 
43 Tamże, k. 124, 127, Listy Jana Dzierżyńskiego i Pantelejmona Gulajewa z Wydziału Kadr 

Kominternu do KC KP(b) Białorusi i do sekretarza baranowickiego Komitetu Miejskiego (25 lipca 

1940 r.). 
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-Stalina komunista”. Wykonując wszystkie polecenia organizacji partyjnej Ba-

ranowicz, pokazał się z pozytywnej strony, jako wnikliwy (myślący), poważny  

i przygotowany teoretycznie towarzysz, cieszący się autorytetem i poważaniem 

ze strony zarówno komunistów, jak i bezpartyjnych pracujących miasta
44

. 

Radykalne zmiany w życiu nie tylko Zambrowskiego, ale i milionów in-

nych mieszkańców ZSRR, przyniosła inwazja III Rzeszy na Sowietów  

22 czerwca 1941 r. Już 24 czerwca ewakuował się on wraz z pracownikami 

Komitetu Wykonawczego Miejskiej Rady Deputowanych Pracujących Barano-

wicz do miasteczka Kriczew we wschodniej części obwodu mohylewskiego 

(Białoruska SRR). Tam został zmobilizowany do ACz
45

. Nie zdążył już stanąć 

przed Komisją do spraw przywrócenia przynależności partyjnej, którą kierował 

Pantelejmon Ponomarienko – I sekretarz KC KP(b) Białorusi.  

Rozpoczął się nowy, pełen meandrów i niespodzianek, etap wojennej tu-

łaczki Romana Zambrowskiego po terytorium ZSRR. 

 

 

                                                 
44 Tamże, k. 129–130, Pismo Tura do Gulajewa z Wydziału Kadr Komitetu Wykonawczego Ko-

minternu z 10 marca 1941 r. 
45 Tamże, k. nlb, Zaświadczenie. 
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Kazimierz Karol Kostecki ps. „Kostek”, oficer WP – ZWZ  
– AK – WiN (1917–1998) . Założenia do biografii 

 

 
azimierz Karol Kostecki (w konspiracji używał personaliów Kazi-

mierz Rudnicki), ps. „Kis”, „Kostek”, „Karol” był oficerem Wojska 

Polskiego (dalej: WP) i dowódcą 1. Komp. „Narol”, wchodzącej  

w skład V Rejonu AK-WiN Obwodu Tomaszów Lubelski. Obwód tomaszowski 

natomiast był częścią struktur Inspektoratu zamojskiego, który z kolei wchodził 

w skład Okręgu lubelskiego AK
1
. 

Obwód Tomaszów Lubelski AK w szczytowym okresie liczył ponad 4,5 

tys. żołnierzy, podzielony był na siedem rejonów, w skład których wchodziło 24 

komp. – placówki. Jednym z lepiej zorganizowanych był Rejon V. Do wsypy  

w 1942 r. dowodził nim Zbigniew Kowalewski ps. „Dąb”, zaś w maju tego roku 

kierownictwo rejonu przejął Marian Warda ps. „Polakowski”
2
. Rejon V obej-

mował gminę Majdan Sopocki, część gminy Pasieki z powiatu tomaszowskiego 

oraz Narol i Lipsko z powiatu lubaczowskiego. Następnie objął swoim oddzia-

ływaniem również inne gminy z powiatu lubaczowskiego: Płazów, Cieszanów  

i Dzików Stary. Warda doprowadził do znacznego wzrostu liczbowego Rejonu 

V, który w 1944 r. miał w pierwszym rzucie 1517 żołnierzy zorganizowanych  

w 6. komp. Do poł. 1943 r. komp. 1. „Narol” dowodził ppor. Michał Bednarski 

ps. „Jodła”. Następnie dowództwo komp. „Narol” objął ppor. Karol Kostecki ps. 

„Kostek”
3
. 

                                                 
1 I. Caban, Z. Mańkowski, Związek Walki Zbrojnej i Armia Krajowa w Okręgu lubelskim 1939 

–1944, Lublin 1971. 
2 Marian Warda „Polakowski”, „Mały” (Marian Zarębski), syn Jana, urodzony 31 marca 1913 r.  

w Borysowie, pow. Puławy. Po zdaniu matury ukończył Szkołę Podchorążych Rezerw Artylerii 

we Włodzimierzu Wołyńskim. W 1935 r. podjął pracę w UW w Lublinie. W 1937 r. zamieszkał  

i pracował w Puławach, a w 1939 r. podjął pracę w białostockim UW. Uczestnik kampanii wrze-

śniowej w 1939 r. Trafił do niewoli niemieckiej skąd uciekł. Na początku 1940 r. wstąpił do ZWZ 

w Puławach. Następnie wyjechał do Warszawy i Lubartowa. W 1941 r. aresztowany przez policję 

niemiecką. Udało mu się zbiec. W lutym 1942 r. trafił na Zamojszczyznę, gdzie objął komendę 

Rejonu V w tomaszowskim obwodzie AK, a następnie WiN. Aresztowany 3 sierpnia 1946 r. WSR 

w Lublinie 15 marca 1947 r. skazał go na karę 10 lat więzienia, zamienioną NSW na 8 lat. Zwol-

niony 17 grudnia 1953 r. Niemal permanentnie inwigilowany przez UB/SB. Dwukrotnie podej-

mowano bezskuteczne próby werbunku; D. Piekaruś, J. Romanek, Działania PUBP wobec Maria-

na Wardy „Polakowskiego”, „Małego” dowódcy Rejonu V Obwodu AK-WiN Tomaszów Lubelski 

[w:] Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Tomaszowie Lubelskim w latach 1944 

–1956, red. G. Joniec, Lublin 2009, s. 151–160. 
3 Związek Walki Zbrojnej Armia Krajowa w Obwodzie Tomaszów Lubelski. Relacje, wspomnienia, 

opracowania i dokumenty, oprac. I. Caban, Lublin 1997, s. 29. 

K 
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Kazimierz Karol Kostecki urodził się 27 lutego 1917 r. w Stanisławowie. 

Tam jego ojciec Marian był kolejarzem. Matka Olga z domu Dowhaniuk zaj-

mowała się wychowywaniem dzieci i domem. Kazimierz miał jedna starszą od 

siebie siostrę Helenę. Marian Kostecki został służbowo przeniesiony najpierw 

do Halicza, a następnie do Chodorowa, gdzie upłynęły lata dziecięce małego 

Kazimierza. Jak sam stwierdził u kresu swojego życia, dzieciństwo jego było 

„sielskie i anielskie”
4
. Po ukończeniu szkoły powszechnej, podjął naukę w Pań-

stwowym Seminarium Pedagogicznym w Stanisławowie. Służbę wojskową roz-

począł w 1936 r. na Kursie Dywizyjnym Podchorążych Rezerwy Piechoty przy 

19. pp we Lwowie. Następnie w 1939 r. ukończył Szkołę Podchorążych w Ko-

morowie k. Ostrowii Mazowieckiej. W marcu 1939 r. jako sierż. pchor. został 

przydzielony na stanowisko dowódcy 2. plutonu w 6. komp. II batalionu 79. pp 

w Słonimiu. W wojsku wspierał swoich podwładnych, niepiśmiennych uczył 

czytać i pisać
5
. We wrześniu 1939 r. walczył jako dowódca 3. plutonu 6. komp. 

II batalionu 79. pp. w ramach 20. DP. w rejonie Mławy. W dniu 5 września jego 

pułk wycofał się w kierunku Warszawy. Tam brał udział w obronie odcinka 

„Warszawa-Wschód” (Praga), od strony Żerania. 15 września objął dowództwo 

nad 6. komp. po rannym kpt. Adamie Domaradzkim. Sam został ciężko ranny 24 

września 1939 r., a następnie umieszczony w szpitalu. Rozkazem naczelnego 

wodza marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza z 15 września 1939 r. awansowany 

do stopnia podporucznika ze starszeństwem z 1 sierpnia 1939 r. 27 września 

odznaczony Krzyżem Walecznych. Ponadto dowódca 79. pp, płk dypl. Konstan-

ty Zaborowski, wnioskował o nadanie Kosteckiemu Krzyża Virtuti Militari  

V klasy. 12 października 1994 r. MON wydało zaświadczenie o odznaczeniu 

Karola Kosteckiego Krzyżem Srebrnym Virtuti Militari. Po kapitulacji stolicy 

trafił do niewoli niemieckiej.  

W szpitalu odnalazła go Emilia Malessa, szefowa Działu Łączności Za-

granicznej KG ZWZ, a następnie dostarczyła dokumenty i cywilne ubranie. We-

dług Kosteckiego, Emilia Malessa była jego znajomą sprzed wojny. Nie napisał 

jednak kiedy dokładnie i w jakich okolicznościach ją poznał. Wydaje się, że 

mogło to nastąpić w okresie kiedy przebywał w komorowskiej podchorążówce. 

W tym czasie wszystkim rannym, którzy przebywali w szpitalu Niemcy robili 

zdjęcia. Planowano wywiezienie do obozów jenieckich w Niemczech. W stycz-

niu 1940 r. Kazimierz Kostecki wraz ze swoim kolegą pochodzącym z Nowo-

gródka, ppor. Tadeuszem Mędrzyckim
6
 uciekł ze szpitala. Tydzień po ucieczce 

ze szpitala Kostecki został zaprzysiężony do ZWZ przyjmując pseudonim 

                                                 
4 K. Kostecki, Przypadek czy przeznaczenie, mps, kopia w posiadaniu autora. 
5 Z. Sypień, Porucznik „Kostek” – żołnierz wyklęty; www.wiadomosci24.pl/artykul/porucznik 

_Kostek_zolnierz_wyklety_188346.html (odczyt: 6 lipca 2012 r.) 
6 Prawdopodobnie chodzi o ppor. piech. rez./por. Tadeusza Mędrzyckiego ps. „Bazyl”, urodzone-

go 15 czerwca 1914 r. W AK Okręg Warszawski, I Obwód „Radwan”, 1. Rejon, I Batalion Woj-

skowej Służby Ochrony Powstania „Dzik”. W Powstaniu Warszawskim dowodził plutonem, a od 

15 czerwca 11. komp.; http://www.1944.pl/historia/powstancze-biogramy/Tadeusz_Medrzycki  

(odczyt: 5 listopada 2012 r.). 
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„Kis”
7
. W Warszawie został poinstruowany, zaopatrzony w 200 rubli i bambu-

sową laskę w środku wydrążoną, w której umieszczono zaszyfrowane informa-

cje, a także hasło – odzew i kontrodzew.  
 

Kilka zdań miałem przekazać ustnie – czytamy w relacji Kosteckiego. Przez pe-

wien czas uczyłem się wszystkiego na pamięć – danych personalnych, treści mel-

dunku, hasła i in. Marcysia sprawdziła, pożegnałem się i pojechałem na dworzec. 

Szczęśliwie dotarłem do sołtysa we wsi Markowa. Tam przenocowałem i rano po 

śniadaniu z przydzielonym przewodnikiem udaliśmy się furmanką do Leżajska  

– do kierownika szkoły. W Leżajsku otrzymałem „dokumenty” i jako handlarz  

i dostawca koni dla Wermachtu z nowym przewodnikiem udaliśmy się do Różań-

ca. Tam po dwóch dniach pobytu u nauczyciela nie znaleziono chętnego do prze-

prowadzenia przez granicę nawet za sowitą opłatą.  
 

W ostateczności udało mu się przedostać na drugą stronę linii demarka-

cyjnej. Tam jednak został aresztowany przez NKWD pod zarzutem nielegalnego 

przekroczenia granicy. Przesiedział sześć miesięcy w więzieniu lwowskim na ul. 

Kazimierzowskiej (słynne brygidki). Po wyjściu na wolność w październiku 

1940 r. skontaktował się z przedstawicielami ZWZ we Lwowie, a następnie 

został odesłany do Chodorowa, gdzie mieszkali jego rodzice. Tam podjął pracę 

w cukrowni i oczekiwał na kontakt kogoś ze Lwowa. Jednak nikt się z nim nie 

skontaktował i po przejściu frontu niemiecko-sowieckiego w październiku 1941 r. 

udał się do Warszawy
8
. 

 Według dokumentu z 1947 r. (zeznania K. Kosteckiego złożonego przed 

śledczym UB), w lutym 1942 r. „na skutek prześladowania Ukraińców” opuścił 

Chodorów i udał się do znajomych w Warszawie
9
. W dotychczas opublikowa-

nych biogramach K. Kosteckiego podawano, że już w październiku 1939 r. opu-

ścił on szpital i włączył się w działalność konspiracyjną Służby Zwycięstwu 

Polsce (dalej: SZP). W grudniu 1939 r. jako kurier KG SZP udał się z rozkazami 

do Lwowa. „Zadanie wykonał, ale został aresztowany przez NKWD”
10

. Dalej 

autorzy tych biogramów napisali, że uciekł z konwoju NKWD i w drodze po-

wrotnej zatrzymał się na terenie powiatu tomaszowskiego, gdzie na początku 

1940 r. włączył się w działalność Związku Walki Zbrojnej (dalej: ZWZ). Tam 

skierowano go do Narola z zadaniem sformowania plutonu, a od stycznia 1943 r. 

dowodził placówką, następnie 1. komp. „Narol”. Informacje zawarte we wspo-

mnianych biogramach nie pokrywają się też z zeznaniami Kosteckiego, złożo-

nymi podczas śledztwa w 1947 r. Według informacji zawartych w materiałach 

                                                 
7 K. Kostecki, Relacja z lutego 1940 r., mps, kopia w posiadaniu autora; K. Kostecki, Przypa-

dek…, s. 4. 
8 K. Kostecki, Relacja z lutego 1940 r…, s. 1. W innej relacji K. Kostecki napisał, że w Różańcu 

przebywał przez dwa dni u miejscowego sołtysa. K. Kostecki, Przypadek…, s. 5. 
9 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie (dalej: AIPN Rz), sygn. 107/532, k. 6, 

Akta w sprawie Kosteckiego Karola-Kazimierza, Protokół przesłuchania, 10 I 1947 r. 
10 A. Zagórski, Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” w dokumentach, t. 6, cz. 2, Wrocław 2000,  

s. 329–331; T. Łaszczewski, Kostecki Karol Kazimierz, „Drwal”, „Kostek”, „Kostka” [w:] Mało-

polski Słownik Biograficzny Uczestników Działań Niepodległościowych 1939–1956, Kraków 2004, 

s. 79–81. 
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śledczych, K. Kostecki około kwietnia 1942 r. ponownie przybył do siostry Ur-

szuli, która mieszkała w Lipsku k. Narola, gdzie przez pewien czas pracował  

w jej sklepie. Placówka ZWZ w Narolu powstała na przełomie 1941 i 1942 r. Jej 

dowódcą był ppor. Michał Bednarski ps. „Jodła”. W II poł. 1942 r. na obszarze 

Rejonu V wprowadzono podział na kompanie, plutony i drużyny. Wtedy też 

powstała komp. „Narol”. Tam za pośrednictwem Mariana Zuchowskiego, do-

wódcy plutonu „Narol”, Kostecki skontaktował się Marianem Wardą ps. „Pola-

kowski”, komendantem Rejonu V AK. Warda dowiedział się, że ma do czynie-

nia z oficerem WP i to miało zdecydować o złożonej ofercie, wejścia w struktu-

ry Armii Krajowej (dalej: AK) Obwodu tomaszowskiego. W 1947 r. „Kostek” 

zeznał, że do AK został zaprzysiężony w kwietniu 1943 r. Najpierw objął do-

wództwo 2. plutonu komp. „Narol” (Narol-wieś, Zagrody) natomiast 20 listopa-

da 1943 r. otrzymał nominację na stanowisko dowódcy komp. „Narol”.  

Jesienią 1943 r. na tereny powiatu lubaczowskiego i tomaszowskiego za-

częły napływać pierwsze zbrojne grupy UPA. Wcześniej dotarły do dowództwa 

Rejonu informacje o rzeziach dokonanych na Polakach przez UPA na Wołyniu. 

„Kostek” otrzymał od komendanta Obwodu AK Tomaszów Lubelski Wilhelma 

Szczepankiewicza, ps. „Drugak” rozkaz zorganizowania obrony przeciw UPA 

na odcinku bełżeckim. Po akcji scaleniowej AK z BCh kompania „Narol” obej-

mowała miejscowości: Narol, Narol-Wieś, Zagrody, Młynki, Łozy, Krupiec, 

Lipsko, Lipie, Jędrzejówka, Łukawica, Majdan, Chlewiska, Brzeziny, Bełżec, 

Chyże i Kadłubiska. Wiosną 1944 r. „Kostek” wprowadził na swoim terenie stan 

podwyższonej gotowości bojowej. Na wysuniętych placówkach w Jędrzejówce, 

Łukawicy i Brzezinach trwała całodobowa służba wartownicza. Zorganizowano 

łączność (gońcy konni, na rowerach, piesi, gongi, rakiety, itp.). „Kostek” zarzą-

dził intensywne szkolenie bojowe, łącznie z ostrym strzelaniem do tarczy. Po-

nadto zorganizował podsłuch rozmów z pocztą w Bełżcu, Rudzie Różanieckiej, 

Płazowie i Cieszanowie. Telefon był obsługiwany przez kobiety z Wojskowej 

Służby Kobiet, którą w komp. „Narol” kierowała Zofia Sacharuk. Od wiosny 

1944 r. pod skrzydła komp. narolskiej napływać zaczęli uciekinierzy z terenów 

zagrożonych przez UPA. Dla nich zorganizowano kwatery u miejscowej ludno-

ści. Uciekinierami opiekowała się Wojskowa Służba Ochrony Powstania dowo-

dzona przez sierż. zaw. Stanisława Szybkowskiego, ps. „Chmiel”
11

. Wiosną 

                                                 
11 Stanisława Szybkowski (st. sierż.), syn Floriana, urodzony 10 września 1902 r. w Wesołej, pow. 

Brzozów. Ukończył 7 klas szkoły powszechnej. W 1919 r. przez 9 miesięcy służył w 10. pp  

w Przemyślu. W 1920 r. powołany na 7 miesięcy do 38. pp w Przemyślu. W latach 1923–1939 

służył w 38. pp w Przemyślu. Uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r. w ramach 164. pp. W 1940 r. 

wstąpił do ZWZ na terenie Przemyśla. Przeniósł się do Narola, gdzie został zaprzysiężony do 

ZWZ/AK Obwód Tomaszów Lub., ps. „Chmiel”. W 1944 r. został osadzony w obozie w Zamo-

ściu na okres 6 miesięcy. Do sierpnia 1944 r. był dowódcą placówki Wojskowej Służby Ochrony 

Powstania. Następnie w WiN pełnił funkcję kierownika Rady Tomaszów Lub., ps. „Ormian”. 

Ujawnił się w 1947 r. Wstąpił do PPS, a następnie PZPR. Pozyskany do współpracy z UB 23 

lutego 1948 r. jako informator „Smok” przez Leona Cholewkę. 13 marca 1953 r. szef WUBP  

w Rzeszowie ppłk Franciszek Szlachcic wystąpił do I sekretarza KW PZPR w Rzeszowie o za-

twierdzenie do współpracy z UB Stanisława Szybkowskiego, na co uzyskał zgodę. Wyłączony  
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1944 r. – według Kosteckiego – komp. „Narol” osiągnęła stan 280–300 żołnie-

rzy. W jej składzie było trzech oficerów, dwóch podchorążych i 20 podoficerów. 

Karol Kostecki wymienił 319 nazwisk osób, które przewinęły się przez kompa-

nię „Narol” od czasu jej powstania do maja 1944 r., włączając dwóch kapelanów 

oraz 20 kobiet z WSK
12

. Oddziały UPA działania zaczepne rozpoczęły 18 

kwietnia napadając na Bieniaszówkę. „Kostek” podjął kontrakcję wypierając 

Ukraińców z tej wsi, która została doszczętnie spalona, ale ludności udało się 

zbiec do innych miejscowości. Następnego dnia Ukraińcy dowodzeni osobiście 

przez Iwana Szpontaka ps. „Zalizniak” zamordowali 65 Polaków, mieszkańców 

wsi Rudka. Na skutek agresywnych działań UPA wobec polskiej ludności do-

wództwo Rejonu V musiało zarządzić ewakuację mieszkańców wielu polskich 

miejscowości. Operacja ta wespół z innymi kompaniami, była wspierana przez 

kompanię „Narol”. Ocenia się, że ewakuowano w okolice Rudy Różanieckiej  

i na teren powiatu biłgorajskiego około 12 tys. Polaków z terenu powiatu luba-

czowskiego
13

. Rozkazem płk. Kazimierza Tumidajskiego ps. „Marcin”, komen-

danta Okręgu AK Lublin z 1 maja 1944 r., Kostecki został awansowany do stop-

nia porucznika oraz po raz drugi odznaczony Krzyżem Walecznych, co zostało 

potwierdzone zaświadczeniem weryfikacyjnym Koła Byłych Żołnierzy AK  

w Londynie wydanym 7 października 1974 r.
14

 

Atak oddziałów ukraińskich pod dowództwem Iwana Szpontaka nastąpił 

w nocy 21 na 22 maja 1944 r. z kierunku Łówczy i Woli Wielkiej. Początkowo 

Ukraińcy podeszli pod Narol. „Kostek” dysponował siłą około 250 swoich żoł-

nierzy i 156 łącznie z kadrą dowódczą z 2. komp. 19. pp, która stacjonowała  

w Majdanie-Chlewiskach. Zdaniem M. Argasińskiego, komp. lubaczowska 21 

maja „oscylowała w granicach 80” żołnierzy. Oddziały UPA liczyły około 300 

strilciw. Atak sił ukraińskich zagroził bezpośrednio miejscowości Narol. Jed-

nakże po zorganizowaniu przez „Kostka” grupy uderzeniowej w sile zaledwie 

jednego plutonu i jednej drużyny nad ranem udało się odepchnął Ukraińców na 

południe. Polskie kontruderzenia poszły od strony Narola i Majdanu. Po poja-

wieniu się niemieckiego samolotu zwiadowczego oraz żandarmerii, która przy-

była do Narola oddziały polskie zajęły pozycje obronne. Straty polskie wyniosły 

13 zabitych żołnierzy i 42 osoby cywilne. Straty ukraińskie szacuje się pomię-

dzy 9 a 30 zabitych i dwóch wziętych do niewoli. Bitwa pod Narolem odbiła się 

echem w meldunku dowództwa AK do Londynu
15

. Po bitwie pod Narolem  

                                                                                                                         
z sieci 31 maja 1955 r. z powodu choroby. Uznano, że był dobrym współpracownikiem, ale prak-

tycznie od 1953 r. zaniechano kontaktów z uwagi na jego chorobę płuc; AIPN Rz, sygn. 0087/127, 

Teczka personalna informatora „Smok”. 
12 K. Kostecki, Konspiracja na terenie Narolszczyzny (Wrzesień 1939 – lipiec 1944) [w:] Związek 

Walki Zbrojnej Armia Krajowa w Obwodzie Tomaszów Lubelski. Relacje, wspomnienia, opraco-

wania i dokumenty, oprac. I. Caban, Lublin 1997, s. 98–106. 
13 J. Markiewicz, Partyzancki kraj, Lublin 1980, s. 261–265. 
14 Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” w dokumentach, t. 5, Wrocław 1999, s. 269. 
15 K. Kostecki, Wspomnienia z dnia 22 maja 1944 roku [w:] J. Peter, Tomaszowskie za okupacji, 

Tomaszów Lubelski 1991, s. 173–177; K. Kostecki, Krótka historia 4 komp. 19 pp O.L. Armii 
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w dalszym ciągu utrzymywano linię obrony przed UPA. Prowadzono też działa-

nia zaczepne.  Marian Warda, który dowodził całą linią obrony przeciw ukraiń-

skiej, uznał, że obrona Narola przed Ukraińcami była możliwa „dzięki dobremu 

przygotowaniu i zmysłowi „Kostka”
16

. Wszczęcie w czerwcu 1944 r. przez 

Niemców operacji przeciw polskim i sowieckim oddziałom partyzanckim 

„Sturmwind II” w Puszczy Solskiej spowodowało konieczność zmiany taktyki. 

Część żołnierzy AK schroniła się w domach, inni zaś musieli się ukryć w lasach. 

Latem 1944 r. Karol Kostecki wszedł w skład kadry leśnego obozu szko-

leniowego utworzonego w rejonie Suśca nad Tanwią. Był to kurs dla dowódców 

drużyn i plutonów. Kurs trwał od 29 czerwca do 22 lipca. „Kostek” natychmiast 

po przerwaniu kursu powrócił do swojej komp. i na jej czele ruszył w ramach 

akcji „Burza” w kierunku Tomaszowa Lubelskiego, po drodze niszcząc czołg 

niemiecki. „Narolczycy” wkroczyli do miasta od strony południowej. Następne-

go dnia komp. „Kostka” znalazła się w lasach ulowskich, gdzie zarządzono 

zgrupowanie oddziałów obwodu tomaszowskiego i kompanii lubaczowskiej. 

Dowództwo nad całością objął kpt. Kazimierz Maciejewicz ps. „Dar”. Całe 

zgrupowanie ruszyło w kierunku Pańkowa i Majdanu Małego. W kolumnie mar-

szowej na szpicy została umieszczona komp. „Kostka”. Stamtąd zgrupowanie 

wzmocnione przez inne oddziały zamojskie przemieściło się w kierunku Zamo-

ścia, praktycznie nie wchodząc w bezpośredni kontakt bojowy z oddziałami 

niemieckimi. Oddziały tomaszowskie zostały zakwaterowane w Wólce Wie-

przeckiej, gdzie zastał ich rozkaz złożenia broni i rozwiązania zgrupowania. 

Obwód AK Tomaszów Lubelski zdał ACz zaledwie 2 ckm, 2 rkm, 216 kb, 30 

granatów ręcznych i około 15 tys. sztuk amunicji. Był to zaledwie niewielki 

odsetek uzbrojenia obwodu. Zasadnicza część uzbrojenia została zabezpieczona, 

a żołnierze rozeszli się do domów
17

. Kostecki po raz drugi został odznaczony 

Krzyżem Walecznych. 

Po wkroczeniu Sowietów Kostecki pozostał nadal w konspiracji. Komen-

dant Okręgu wydał rozkaz, aby się nie ujawniać. Władze komunistyczne z cza-

sem przy wydatnym wsparciu sowieckich formacji przystąpiły do intensywnych 

działań przeciwko polskiemu podziemiu. Szczególną rolę w tym zakresie ode-

grały struktury bezpieczeństwa w Tomaszowie Lubelskim. Zasadnicze znacze-

nie jednak w tych pierwszych miesiącach Polski Lubelskiej miały formacje so-

wieckie. Rozpoczęło się polowanie na „Kostka”. 22 października z Tomaszowa 

do Narola przyjechało dwóch funkcjonariuszy NKWD, zastępca komendanta 

powiatowego MO Górski i „dwóch berlingowców”. Rozpytywali o „Kostka”. 

                                                                                                                         
Krajowej Okręgu Lwów, zwana od czerwca 1944 r. „komp. Godziemby”, mps w zbiorach K.A. 

Tochman; M. Argasiński, Konspiracja w powiecie lubaczowskim 1939–1947, Zwierzyniec – Rze-

szów 2010, s. 140–145; Armia Krajowa w dokumentach 1939–1945, t. 3, Londyn 1976, s. 488. 
16 Związek Walki Zbrojnej…, s. 89. 
17 W. Pardus-Bartosiński, Obozy leśne AK Obwodu Tomaszowskiego w Puszczy Solskiej [w:] 

Związek Walki Zbrojnej Armia Krajowa w Obwodzie Tomaszów Lubelski…, s. 111; F. Bednarski, 

Ostatnie tygodnie (Czerwiec – lipiec 1944 r.) [w:] Związek Walki Zbrojnej Armia Krajowa  

w Obwodzie Tomaszów Lubelski…, s. 238–241. 
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Aresztowali wówczas trzech podwładnych Kosteckiego i odwiedzili „czerwony 

domek”. Trudno orzec, co miał na myśli K. Kostecki, pisząc o „czerwonym 

domku”, ale można się jedynie domyślać, że skoro dodał, iż odwiedzili wszyst-

kie pokoje, to z dużym prawdopodobieństwem, chodziło o dom uciech seksual-

nych. W liście z prośbą o ułaskawienie, napisanym z więzienia do Jakuba Ber-

mana w 1956 r., „Kostek” przyznał, że próby ujęcia go przez organa bezpieczeń-

stwa w 1944 r. zdecydowały o tym, że w obawie przed wywiezieniem w głąb 

ZSRR, podjął decyzję pozostania w konspiracji
18

. W nocy z 11 na 12 lutego 

1945 r. grupa operacyjna złożona z żołnierzy i funkcjonariuszy UB z Tomaszo-

wa przypuściła atak na kwaterę „Kostka” w Narolu. Jego wówczas nie było  

w pałacu Łosiów. Atakujący nie mogąc przeprowadzić szturmu podpalili pałac, 

który w efekcie tych działań spłonął. Aresztowano kilku żołnierzy „Kostka”. 

Część z nich skazano na karę śmierci. Nie był to zresztą jedyny przypadek dzia-

łań prowadzonych przez funkcjonariuszy tomaszowskiego UB wobec dowódcy 

kompanii „Narol”
19

. 

13 listopada 1945 r. „Kostek”, z rozkazu Stanisława Książka ps. „Rota”, 

inspektora Inspektoratu Zamość WiN, osobiście dowodził akcją uwolnienia 47 

więźniów z aresztu tomaszowskiego PUBP. W akcji brało udział 40 ludzi. Zgi-

nął wówczas jeden wartownik UB Mieczysław Kot. Strat po stronie oddziału 

„Kostka” nie było. Atak na więzienie poprzedzony był rozmowami, które Ko-

stecki 9 listopada prowadził prawdopodobnie z ppor. Stefanem Pietruszyńskim 

szefem PUBP w Tomaszowie. Dotyczyły one kwestii ujawnienia się „Kostka” 

pod warunkiem, że UB zwolni przetrzymywanych więźniów. Ten jednak uznał, 

że UB prowadzi działania podstępnie, gdyż następnego dnia przybył inny funk-

cjonariusz, który proponował mu udanie się do Tomaszowa. W końcu nie doszło 

do sfinalizowania transakcji. Akcja została bardzo dobrze przygotowana. Jej 

przebieg „Kostek” zrelacjonował w trakcie przesłuchań po aresztowaniu. Miał 

dobre rozeznanie w rozmieszczeniu więzienia, gdyż 17 października został 

stamtąd zwolniony Jerzy Diaczyszyn ps. „Narwik”, który przekazał mu wszelkie 

niezbędne informacje. Kostecki podzielił swoich żołnierzy na cztery grupy. 

Każda miała odrębne zadania w zakresie zabezpieczania dróg dojazdowych jak 

też bezpośredniego ataku. Użyto piatów i broni maszynowej. Będący w środku 

ubecy odstrzeliwali się nieskutecznie. Do więzienia został wrzucony łom, któ-

rym więźniowie wyważyli drzwi. 28 listopada szef UB ppor. Stefan Pietruszyń-

ski, zganiony podczas narady za złe zabezpieczenie więzienia, w trakcie przerwy 

popełnił samobójstwo
20

. Marian Warda już po swoim aresztowaniu zeznał, że 

                                                 
18 Związek Walki Zbrojnej Armia Krajowa w Obwodzie Tomaszów Lubelski…, s. 303; AIPN Rz, 

sygn. 107/532, k. 246, Akta w sprawie Kosteckiego Karola-Kazimierza, Pismo K. Kosteckiego do 

Zastępcy Przewodniczącego RP, 20 II 1956 r. 
19 H. Wolańczyk, Akcja na pałac w Narolu 12 lutego 1945 r., „Przemyskie Zapiski Historyczne” 

1994, t. 10, s. 193–209; Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Tomaszowie Lubel-

skim…, s. 156. 
20 G. Joniec, Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Tomaszowie Lubelskim w latach 

1944–1945. Powstanie, obsada personalna, struktura organizacyjna oraz główne kierunki działań 
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oddział „Kostka” poruszał się po obszarze całego Rejonu, ale głównie stacjono-

wał w lasach pod Rudą Różaniecką, Hutą Różaniecką i Narolem
21

. 

3 sierpnia 1946 r. został ujęty Marian Warda. Dowództwo nad Rejonem V 

przejął Kostecki. W tym czasie nie utrzymywał stałego oddziału leśnego. Wydał 

rozkaz zmagazynowania broni, a część ludzi wyjechało na zachód Polski. Wokół 

„Kostka” coraz bardziej zamykała się pętla ubeckich działań. Ponadto teren zo-

stał mocno naszpikowany wojskiem, które otrzymało zadanie zabezpieczania 

wyborów do Sejmu. Na miesiąc przed aresztowaniem w liście napisanym z Jaro-

sławia znajomy Kosteckiego, Franciszek Bołdak (pochodzący z Narola, a wów-

czas zatrudniony w Izbie Skarbowej w Sanoku) radził mu ostrożność, a wręcz 

usunięcie się z terenu:  
 

proszę drogiego Pana by szanował swą osobę i strzegł się nastawionych sieci nań, 

bo podłość ludzka do wszystkiego zdolna jest i dlatego jak już nadmieniałem raz, 

radziłbym opuścić tamte okolice.  
 

Ten sam znajomy w innym liście wyraził swój podziw dla osoby Kazi-

mierza Kosteckiego:  
 

Gdy tylko Pana poznałem bliżej i pracę jego, nabrałem przekonania, że Pan służy 

społeczności, a więc Ojczyźnie, którą ukochał i umiłował i dla niej swe życie ofia-

rował22. 
 

Kazimierz Kostecki został ujęty 7 stycznia 1947 r. przez WP w Rybizan-

tach. Śledztwo zostało zamknięte 14 czerwca 1947 r. W trakcie śledztwa Ko-

stecki przetrzymywany był w więzieniu na zamku w Rzeszowie. Akt oskarżenia 

w dniu 14 czerwca sporządził Kazimierz Badecki, oficer śledczy WUBP w Rze-

szowie. Obrońcą Kosteckiego był E. Weinberg. Rozprawa przed WSR w Rze-

szowie odbyła się 29 lipca 1947 r. Przewodniczył rozprawie sędzia mjr dr Jan 

Lubaczewski. Oskarżał prokurator por. Marian Stokłosa, który domagał się naj-

surowszego wymiaru kary. Obrońca wnioskował o najniższy wymiar kary. 

Oskarżony natomiast przyznał się do zarzucanych mu czynów i poprosił o spra-

wiedliwy wyrok. WSR skazał go sześciokrotnie na karę śmierci, zamienioną na 

mocy amnestii z dnia 22 lutego 1947 r. na łączną karę 15 lat więzienia oraz utra-

tę praw publicznych, obywatelskich i praw honorowych na zawsze. W aktach 

sprawy prowadzonej przeciwko „Kostkowi” znajduje się nie często spotykany 

dokument, mianowicie zbiorowa petycja z prośbą o uwolnienie, podpisana przez 

                                                                                                                         
operacyjnych [w:] Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Tomaszowie Lubelskim  

w latach 1944–1956, red. G. Joniec, Lublin 2009, s. 30. 

Stefan Pietruszyński (1911–1945), podporucznik WP. Wykształcenie średnie niepełne. Partyzant  

I Brygady Ziemi Kieleckiej AL. Ukończył Centralną Szkołę Oficerów Polityczno-

Wychowawczych WP. Od 20 grudnia 1944 r. zatrudniony w PUBP Łuków; od 20 lutego 1945 r. 

kierownik PUBP Łuków; od 20 sierpnia 1945 r. kierownik PUBP Tomaszów Lubelski; G. Joniec, 

dz. cyt., s. 21. 
21 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie, sygn. 16/785, k. 41, Akta Mariana Wardy  

i 7-miu innych, Protokół przesłuchania Mariana Wardy, 5 VIII 1946 r. 
22 AIPN Rz, sygn. 050/938, k. 43–44, Akta przeciwko Kazimierzowi Kosteckiemu, odpisy listów 

Franciszka Bołdaka. 
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mieszkańców gminy Lipsko w ilości 177 osób w tym dwóch księży Szczepanka 

i Wiktora Ostrowskiego, skierowanej do WSR w Rzeszowie. W dokumencie 

tym napisane zostało m.in.:  
 

oddał wielkie usługi prowadząc dywersję, czym przygotował grunt pod szybkie 

zlikwidowanie Niemców… W czasie napadów band ukraińskich dzielnie  

i z prawdziwymi zdolnościami wodza szybko organizował obronę. Jemu zawdzię-

cza narolszczyzna, że nie poszły z dymem wszystkie domostwa wraz z dobyt-

kiem. Przed nim jednym czuli strach Ukraińcy, Jemu tylko możemy zawdzięczać 

nasze życie i mienie.  
 

Podobnej treści „Zaświadczenie” podpisali Stanisław Szuper, wójt gminy 

i Władysław Dudek, przewodniczący Gminnej Rady Narodowej w Lipsku
23

. 

9 listopada 1956 r. został zwolniony z więzienia na mocy postanowienia 

prokuratora wojewódzkiego w Rzeszowie w ramach 6-miesięcznej przerwy  

w odbywaniu kary. Po tym okresie ponownie zastosowano półroczną przerwę. 

Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Lublinie z 16 sierpnia 1957 r. został 

zwolniony warunkowo z konieczności odbywania dalszej kary. 

Po wyjściu z więzienia Kostecki zaczął posługiwać się swoim drugim 

imieniem Karol. Najpierw wyjechał do Częstochowy, gdzie oczekiwała na niego 

żona, a następnie do Wrocławia. Niemal natychmiast Służba Bezpieczeństwa 

(dalej: SB) podjęła inwigilację byłego dowódcy kompanii „Narol”. On natomiast 

dalszym ciągu utrzymywał kontakty z osobami z dawnego podziemia. Kore-

spondował z Marianem Wardą i odwiedził w Opolu zwolnionego z więzienia 

Stefana Kobosa, ps. „Wrzos”, ostatniego komendanta Samodzielnego Obwodu 

WiN Tomaszów Lubelski. Te fakty zainspirowały SB do podjęcia próby zwer-

bowania go do współpracy. Raport o zezwolenie na werbunek przygotowany 

został 5 listopada 1959 r. Dwa dni później zatwierdził go ppłk B. Jedynak, za-

stępca komendanta wojewódzkiego do spraw SB KW MO we Wrocławiu. Kan-

dydat został wytypowany wspólnie z mjr. Hawrylukiem z Wydziału I, Departa-

mentu III MSW, który sprawę rozpracowania tego środowiska prowadził w skali 

całego kraju
24

. Rozmowa funkcjonariuszy SB z Karolem Kosteckim utwierdziła 

ich w przekonaniu, że mają do czynienia z człowiekiem bezkompromisowym. 

W notatce służbowej napisano m.in.:  
 

Po trzech godzinnej rozmowie Kostecki otrzymał pytanie czy nie mógłby nas in-

formować w ramach jego możliwości o osobach, o których nas już poinformował. 

Kostecki nad pytaniem tym mocno się zastanowił i odpowiedział, że nie chciałby 

z siebie robić konfidenta do naszych usług.  
 

                                                 
23 AIPN Rz, sygn. 107/532, k. 149, Zaświadczenie, 1 VI 1947 r.; tamże, k. 150–153, Pismo miesz-

kańców gminy Lipsko do WSR w Rzeszowie, 1 VI 1947 r. Wokół osoby i czynów „Kostka” bu-

dowana była pozytywna legenda. Niedługo po walkach z UPA, które toczyły się na południe od 

Narola, 21/22 maja 1944 r., plut. AK „Kruk”, napisał wiersz poświęcony obronie Narola pt. „Na-

pad Ukraińców świtem 21 V 944”; AIPN Rz, sygn. 107/532, k. 31, Akta w sprawie Kosteckiego 

Karola-Kazimierza. 
24 Tamże, k. 35–37, Raport o zezwolenie na werbunek w charakterze informatora, 5 XI 1959 r. 
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Ponadto wyraził obawę, że SB będzie oczekiwać od niego bardziej do-

kładnych informacji, a może wyjazdu do Narola, a on na to nie ma czasu, jak 

stwierdził – „w zasadzie praca ta jest niezgodna z jego sumieniem”. Dodał, że 

gdyby ktoś z jego kolegów rozpoczął wrogą działalność, to upomniałby go,  

a gdyby to nie pomogło to nawet poinformował milicję. Jak wynika z treści tej 

notatki, Karol Kostecki stanowczo odmówił współpracy agenturalnej, a do tego 

na odczepkę zadeklarował swoją chęć pełnienia roli „strażnika” prawomyślno-

ści. Funkcjonariusze nie chcieli dać za wygraną, ale indagowany „Kostek”, jak 

napisano „Po dłuższej dyskusji odmówił nam udzielenia pomocy”
25

. Odmowa 

współpracy nie spowodowała jednak, że SB zaprzestała interesować się K. Ko-

steckim. Niemniej jednak działania operacyjne wobec niego zostały znacznie 

ograniczone, a z czasem nawet zaniechano ich prowadzenia.  

Karol Kostecki ukończył zaocznie studia ekonomiczne. Pracował jako za-

stępca dyrektora w jednej z wrocławskich szkół. W 1983 r. przeszedł na emery-

turę. W 1990 r. awansowany został do stopnia kapitana. Od 1990 r. był prezesem 

Obwodu ŚZŻAK Wrocław-Krzyki. 16 września 1992 r. Sąd Wojewódzki  

w Rzeszowie stwierdził nieważność wyroku WSR z 1947 r. Zmarł po ciężkiej 

chorobie 14 stycznia 1998 r. we Wrocławiu. Pochowany został na cmentarzu 

grabiszyńskim. Żona Karola Kosteckiego, Antonina zmarła 4 września 2006 r. 

 

 

 

                                                 
25 Tamże, k. 233–237, Notatka służbowa z przeprowadzonej rozmowy werbunkowej z kandyda-

tem na werbunek ob. Karolem Kosteckim, 28 XI 1959 r. 
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Płk Wincenty Wnuk (1897–1987), żołnierz  
i dowódca września 1939 r. Szkic biograficzny 

 

 
dy w listopadzie 1918 r. Polska odzyskała po 123-letniej niewoli nie-

podległość, odrodzone państwo nie miało granic i musiało walczyć  

o jego kształt i wielkość. Podstawowym zadaniem stało się utworze-

nie Wojska Polskiego (dalej: WP). Jego kadry powstały w oparciu o Polaków-

żołnierzy: byłych państw zaborczych, formacji polskich w Rosji, Legionów Pol-

skich i ich kontynuacji (Polski Korpus Posiłkowy i Polska Siła Zbrojna (dalej: 

PSZ)) oraz Armii Polskiej we Francji. Jednym z nich był Wincenty Wnuk, le-

gionista, dzielny żołnierz, wybitny wykładowca i dowódca. Najpierw w ciągu  

I wojny światowej i wojen II Rzeczypospolitej o granice, potem w okresie poko-

ju, wreszcie podczas II wojny światowej. 

W latach międzywojennych terytorium państwa polskiego zostało podzie-

lone na Okrąg Korpusu (dalej: OK) I – X. Jednym z nich był OK IV Łódź. Na 

jego obszarze stacjonowały 3 związki taktyczne. Były to 7, 10 (Łódź) i 26 DP. 

W przededniu II wojny światowej 10 DP gen. bryg. Franciszka Dindorfa-

Ankowicza miała swoje garnizony w Łodzi (dowództwo, 28 pułk strzelców 

konnych (dalej: psk), I batalion 31. psk, 10 pal), Sieradzu (31 psk – bez I bata-

lionu) i Warszawie (30 psk). 

Ostatnim dowódcą 31. psk był ppłk W. Wnuk, urodzony 6 października 

1897 r. w Lublinie jako syn Jana i Antoniny z domu Szybalskiej
1
. Uczęszczał do 

tamtejszego Gimnazjum Filologicznego Stanisława Śliwińskiego (8-klasowa 

Prywatna Męska Szkoła Filologiczna S. Śliwińskiego, tzw. Szkoła Lubelska). 

Będąc absolwentem VI klasy gimnazjalnej, po wyparciu Rosjan z Lubelszczy-

zny, 4 listopada 1915 r. w Kozienicach wstąpił do Legionów Polskich. Ukończył 

kurs szkoły podoficerskiej, po czym służył w 6. komp. 2. pp. W jej szeregach 

przebył kampanię wołyńską. W czerwcu i lipcu 1916 r. bił się nad Styrem. Naj-

pierw pod rozkazami ppłk. Mariana Żegoty-Januszajtisa; po jego zranieniu do-

wództwo pułku przejął kpt. Kazimierz Orlik-Łukoski. Uczestniczył w wymu-

szonym odwrocie w kierunku Stochodu. Podczas walk pod Sitowiczami,  

W. Wnuk został ranny (18 września). Następnie – do listopada – przebywał  

w szpitalu w rodzinnym Lublinie. Po dojściu do zdrowia, służył w 4. komp. szkol-

nej w Dęblinie. Po kryzysie przysięgowym, jaki miał miejsce w lipcu 1917 r., 

skierowano go do Szkoły Podchorążych w Zambrowie (1 września 1917 r.  

– 24 stycznia 1918 r.), dokąd 2. pp został przewieziony z Baranowicz. Szkolenie 

                                                 
1 Centralne Archiwum Wojskowe (dalej: CAW), sygn. AP 4849, W. Wnuk. Główna karta ewidencyjna.  

G 
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odbywało się wedle regulaminów niemieckich i pod kierunkiem niemieckich 

instruktorów. W styczniu 1918 r. W. Wnuk znalazł w 45-osobowej grupie ab-

solwentów klasy „A”; wśród kolegów był m.in. Antoni Sikorski. Następnie zo-

stał wcielony do 1. pp PSZ (tzw. Polnische Wehrmacht). Z dniem 1 czerwca  

W. Wnuk został podporucznikiem i przeniesiony do 2. pp tej formacji
2
. 

W listopadzie 1918 r. Polska odzyskała niepodległość. Na ziemiach pol-

skich Polnische Wehrmacht był jedyną formacją pod bronią, dając armii odra-

dzającego się państwa wielu oficerów (np. Marian Porwit, Stefan Rowecki i Jan 

Rzepecki). Naturalnym przeto krokiem ze strony W. Wnuka było wstąpienie do 

WP, co było jedynie formalnością. W listopadzie wraz z I batalionem 2. pp PSZ 

znalazł się Krakowie. Jeszcze w tymże miesiącu skierowano go do Komendy 

Powiatu Wojskowego Nowy Targ, gdzie służył w charakterze instruktora
3
. 

Od grudnia 1918 r. ppor. W. Wnuk walczył w szeregach swojego pułku, 

przemianowanego wkrótce na 8 Pułk Piechoty Legionów (dalej: PPLeg.) 

Uczestniczył w działaniach wojennych w Galicji Wschodniej. Podczas wojny 

polsko-ukraińskiej dowodził m.in. 9. komp. 8. PPLeg., która w styczniu 1919 r. 

wyróżniła się podczas działań w rejonie Lwowa – pod Kozicami (tu znowu zo-

stał ranny), Karaczynowem i Wrocowem. Następnie W. Wnuk brał udział  

w wojnie polsko-bolszewickiej, podczas której dostał awans na porucznika. Na-

dal dowodził kompanią i – czasowo – batalionem. Wyróżnił się podczas bitwy 

nad Niemnem (wrzesień 1920 r.), podczas której 3 DP Legionów walczyła  

w ramach 2. Armii gen. por. Edwarda Śmigłego-Rydza. Został – za wybitne 

męstwo – odznaczony Orderem Wojennym Virtuti Militari klasy V, będąc jed-

nym spośród 51 żołnierzy tego pułku posiadających to zaszczytne wyróżnienie
4
. 

Wypada zwrócić uwagę na to, że W. Wnuk zasłużył sobie na to odzna-

czenie podczas dowodzenia kpt. Zygmunta Szafranowskiego (16 sierpnia  

– 2 października 1920 r.), który po wojnie był – jako major i podpułkownik  

– m.in. p.o. zastępcy dowódcy 73. pp (Katowice) i zastępcą dowódcy 25. pp 

(Piotrków Trybunalski); w 1935 r. był już na tzw. bocznym torze (komendant 

Powiatowej Komendy Uzupełnień Kałusz – OK VI Lwów). Jak widać, kariery 

nie zrobił, chociaż posiadał Order Wojenny Virtuti Militari klasy V i 4-krotny 

Krzyż Walecznych. Najciekawsze jest jednak to, że na tym etapie wojny polsko-

bolszewickiej pułkami, zresztą zwykle mocno przetrzebionymi, dowodzili nader 

często właśnie kapitanowie. Po prostu, straty korpusu oficerskiego były już tak 

                                                 
2 J. Sitko, Zarys historii wojennej 2-go pułku piechoty legionów, Warszawa 1928, s. 13–14; Księga 

pamiątkowa 1830 – 29.XI. – 1930. Szkice z dziejów szkół piechoty polskiej, Ostrów – Komorowo 

1930, s. 431. 
3 R. Rybka, K. Stepan, Ppłk Wincenty Wnuk, dowódca 31 Pułku Strzelców Kaniowskich (10 Dywizja 

Piechoty) [w:] Żołnierze Września 1939, red. K. Sikora i A. Wesołowski, Warszawa 2009, s. 326. 
4 M. Targowski, Zarys historii wojennej 8-go pułku piechoty legionów, Warszawa 1928, s. 7, 40. 
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duże, że zostawali coraz młodsi oficerowie – wiekiem, stażem i stopniem. Tak 

było i tym razem
5
. 

Warto podkreślić, że we wniosku na to odznaczenie – i to klasy IV (!)  

– napisano m.in.:  
 

ppor. Wnuk... jedynie dzięki swej nadzwyczaj wielkiej inicjatywie i osobistej od-

wadze stacza kilka drobnych utarczek, a nad ranem 18 września rozpoczyna się 

wielki bój, który kończy się dla nieprzyjaciela klęską... Z chwilą gdy nieprzyjaciel 

zaczął się cofać, prowadzi nadzwyczaj energiczny pościg i pcha całe kolumny 

nieprzyjacielskie na bratni 7 p.p. leg., który zajmował w tym czasie Brzostowice... 

We wszystkich bojach 8 p.p. leg. bierze czynny i nadzwyczaj dzielny udział6. 
 

Z dniem 1 czerwca 1919 r. zweryfikowano go w stopniu kapitana; w po-

łowie 1922 r. wykazano go z lokatą 1881/1913, zaś w rok potem miał lokatę 

1736/1764 i nadal służył w 8. PPLeg. (Lublin). Jak wspomniano, posiadał Order 

Wojenny Virtuti Militari klasy V (nr 1877), a także 4-krotny Krzyż Walecznych. 

W okresie pokoju, będąc nadal w szeregach 8. PPLeg., W. Wnuk zajmował 

przeważnie stanowisko dowódcy kompanii. Jedynie okresowo dowodził kompa-

nią batalionu szkolnego piechoty OK II Lublin. Majorem został z dniem 1 stycz-

nia 1928 r., z lokatą 206/210. Dowodził wtedy I batalionem 8. PPLeg.
7
. 

Podczas pokojowej służby W. Wnuka w 8. PPLeg., wchodzącym w skład 

3. DPLeg. (Zamość), pułkiem dowodzili: ppłk Bruno Olbrycht (1921 – kwiecień 

1927 r.); ppłk SG/płk dypl. Leopold Endel-Ragis – do grudnia 1930 r.; płk Józef 

Załuska. Pod ich kierunkiem W. Wnuk doskonalił swoje rzemiosło wojskowe, 

należąc do najlepszych oficerów liniowych
8
. 

W latach 1921–1923 W. Wnuk był oceniany jako bardzo dobry, zaś w na-

stępnych – aż do 1933 r. włącznie – jako wybitny. W okresie następnym nic się 

nie zmieniło. Podajemy zatem uzasadnienie w postaci szczegółowych ocen. 

Jednak poza tymi ocenami było jeszcze coś. Otóż W. Wnuk został dekorowany 

odznaczeniami, jakie nadawano w okresie pokoju. I tak w 1928 r. odznaczono 

go Złotym Krzyżem Zasługi. Gdy 29 października 1930 r. Ignacy Mościcki, 

prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, podpisał rozporządzenie o ustanowieniu 

Krzyża i Medalu Niepodległości, niebawem raz jeszcze uhonorowano m.in.  

W. Wnuka
9
. 

                                                 
5 W WP obowiązywał podział oficerów na młodszych (do kapitana włącznie), sztabowych (do 

pułkownika włącznie) i generałów; Kalendarz wojskowy na rok 1927, red. J. Jastrzębski, Warsza-

wa 1926, s. 230–231. 
6 Reprodukcja wniosku patrz: R. Rybka, K. Stepan, Ppłk Wincenty Wnuk..., s. 329. Niestety, za 

tego rodzaju czyny nie nadawano Orderu Wojennego Virtuti Militari klasy IV (Krzyż Złoty). 

Dostanie go za dowodzenie 31. psk – patrz niżej. 
7 Lista starszeństwa oficerów zawodowych, [Warszawa 1922], s. 70; Rocznik oficerski 1923, War-

szawa 1923, s. 146 i 421; Rocznik oficerski 1928, Warszawa 1928, s. 24 i 185. 
8 H. Żelewski, Dzieje bojowe 8 Pułku Piechoty Legionów w walkach obronnych 1939 r., Lublin 

1984, s. 30. 
9 CAW, W. Wnuk, sygn. AP 4849, Główna lista ewidencyjna – tu odesłano do Dzienników Perso-

nalny MSWojsk: 1928, nr 15 i 1933, nr 15. Sam wniosek na odznaczenie W. Wnuka Krzyżem 

Niepodległości nosi datę: 22 września 1931 r. 
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Po opuszczeniu 8. PPLeg., w okresie lipiec 1930 r. – czerwiec 1933 r. mjr 

W. Wnuk był wykładowcą w Centrum Wyszkolenia Piechoty (Rembertów), 

objął on – po ppłk. Walentym Nowaku – stanowisko kierownika zespołu taktyki 

piechoty. Świadczy to wymownie o jego wiedzy i umiejętnościach dydaktycz-

nych. Następnie przeniesiono go do 10. pp (Łowicz) na stanowisko dowódcy  

III batalionu (1933–1934)
10

. 

Dowódcą tego oddziału był płk Marian Krudowski z armii rosyjskiej. Za-

tem pod jego kierunkiem W. Wnuk odbył kolejny staż liniowy. Tym razem do-

wodził tzw. detaszowanym III batalionem, stacjonującym – do września 1935 r. 

– w Skierniewicach. Mieściło się tam dowództwo 26. DP, w którym „rządził” 

gen. bryg. Mieczysław Mackiewicz, znany w całej armii z zamiłowania do „tę-

pienia” niektórych podwładnych. Jego zastępcą, czyli dowódcą Dywizji, był 

wtedy płk dypl. Maksymilian Milan-Kamski, legionista, człowiek taktowny
11

. 

Z dniem 1 stycznia 1934 r. W. Wnuk został podpułkownikiem, lokata 18. 

Od 9 kwietnia tego roku był zastępcą dowódcy 72. pp im. Dionizego Czachow-

skiego (Radom), wchodzącego w skład 28. DP (Warszawa). Jego bezpośrednim 

przełożonym był płk dypl. Gwido Kawiński, wywodzący się z cesarsko-

królewskiej armii. Napisał on o W. Wnuku:  
 

Robi wrażenie wybitnego. Wybitny. Na obecnym stanowisku [nadaje się  

– W.K.] wybitnie”. Potwierdził to gen. bryg. Władysław Bończa-Uzdowski, do-

wódca 28 DP, pisząc: „Oficer o dużych wartościach dowódczych i wiadomo-

ściach fachowych. Pełen energii i twórczej inicjatywy. Wybitny. Z czasem będzie 

b.[ardzo – W.K.] dobrym dowódcą pułku12. 
 

Na początku listopada 1935 r. dywizjoner przygotował opinie nt. m.in. 

oficerów sztabowych. Zostały one przedłożone gen. dyw. Gustawowi Orliczowi 

-Dreszerowi, inspektorowi armii. I tak ppłk W. Wnuk, ówczesny zastępca do-

wódcy 72. pp był „Taktycznie przygotowany do dowodzenia pułkiem. Wykazuje 

dużą rutynę w pracy wyszkoleniowej. Może służyć za wzór pracowitości i obo-

wiązkowości”
13

. 

W połowie listopada 1935 r. inspektor oceniając ppłk. W. Wnuka, napisał:  

                                                 
10 M. Porwit, Spojrzenia poprzez moje życie, Warszawa 1986, s. 369; Lista starszeństwa oficerów 

zawodowych piechoty. 1 lipiec 1933 r., Warszawa 1933, s. 26 i 160. 
11 Patrz: W. Kozłowski, Generalski konterfekt. Biografia zbiorowa dowódców częstochowskiej  

7 Dywizji Piechoty 1921–1939, Łódź 2007, s. 173, 176–177, 401–402 i inne. Od września 1935 r. 

10 pp przebywał w całości w Łowiczu. 
12 CAW, GISZ, sygn. I.302.4, t. 1717, Wykazy kwalifikacyjne oficerów sztabowych 28. DP dla 

gen. dyw. G. Orlicza-Dreszera, inspektora armii, przygotowane przez gen. bryg. W. Bończę-

Uzdowskiego – 13 X 1934 r. Dywizjoner znał dobrze W. Wnuka jeszcze z czasu wspólnej służby 

w 8. PPLeg. Otóż ppłk W. Bończa-Uzdowski dowodził tym oddziałem w okresie 30 sierpnia 1919 r. 

–13 lutego 1920 r. Pewnie i wcześniej zetknęli się, skoro obaj byli legionistami. 
13 CAW, GISZ, sygn. I.302.4, t. 1722, Opinie oficerów sztabowych 28. DP przygotowane przez 

gen. bryg. W. Bończę-Uzdowskiego – 5 XI 1935 r.  



Płk Wincenty Wnuk (1897–1987)… 807 

B. [ardzo – W. K.] dobry wyszkoleniowiec. Posiada dużą praktykę liniową. Duży 

zmysł taktyczny. Pracuje z dobrymi rezultatami. Będzie b. dobrym dcą pułku. 

Poważny i solidny14. 
 

Z kolei gen. W. Bończa-Uzdowski rok później o ppłk. W. Wnuku notował:   
 

Wybitny oficer, oddaje żołnierzowi wszystkie swoje siły, wiedzę i zdolności. 

Dzięki swoim wartościom charakteru, doskonałemu osobistemu wyszkoleniu  

i nadzwyczajnej obowiązkowości jest przykładem dla oficerów i szeregowców 

swego pułku. Nieprzeciętne wyniki jego pracy nad wyszkoleniem pułku zmuszają 

mnie do wyróżnienia ppłk. Wnuka przez postawienie wniosku do odznaczenia 

Krzyżem Kawalerskim OOP (Order Odrodzenia Polski klasy V – W.K.)15. 
 

Walory ppłk. W. Wnuka były tak wysokie, że ponownie został skierowa-

ny do Centrum Wyszkolenia Piechoty. Ponieważ musiał przejść przepisowe 

szkolenie jako podpułkownik, wyznaczono go – tym razem w roli słuchacza – na 

X unifikacyjny kurs dowódców pułków (21 kwietnia – 20 lipca 1937 r.). Kurs 

był przeznaczony dla podpułkowników, nie posiadających wyższego wykształ-

cenia wojskowego, a mających w przyszłości objąć samodzielne stanowiska 

dowódcze. Znalazł się w grupie 47 słuchaczy, wśród których 23 stanowili pie-

churzy. Byli wśród nich m.in. ppułk. ppłk.: Florian Gryl (z 65. pp – Grudziądz), 

A. Sikorski (z 34. pp – Biała Podlaska, dobry znajomy W. Wnuka z wojennej 

służby w szeregach 8. PPLeg.), Piotr Sosialuk (z 73. Pp – Katowice); wymienie-

ni byli – podobnie jak większość uczestników kursu – zastępcami dowódcy puł-

ku. Jedynie dwóch (F. Gryl i W. Wnuk) otrzymało ocenę: bardzo dobry z wy-

różnieniem. Po kursie wykonano pamiątkowe zdjęcie, w którego środku widać 

płk. Mariana Turkowskiego, komendanta Centrum. Natomiast kursant i pracow-

nik tej uczelni w jednej osobie, czyli ppłk W. Wnuk, człowiek zdolny i skromny, 

stanął na skraju ostatniego III rzędu. O jego wartości świadczy ocena ostateczna:  
 

Bardzo zdolny i doskonale przygotowany do dowodzenia taktycznego. Umysł  

o bardzo jasnym i szerokim polu widzenia. Łączy zdolności wrodzone z dużym 

zasobem wiedzy i rutyny. Pracuje szybko i pewnie, całkowicie samodzielnie i z 

pełnym poczuciem odpowiedzialności za swoje decyzje. Fizycznie wytrzymały. 

Kurs ukończył z wyróżnieniem16. 
 

Warto tutaj przedstawić wygląd zewnętrzny W. Wnuka. Prezentował się  

– na tle innych podpułkowników – nad wyraz dobrze. Wzrost ponad średni. 

Inteligentna twarz, wysokie czoło, lekko zadarty, prosty nos, uczesany z tzw. 

przedziałkiem – to cechy, wyłaniające się z oblicza tego oficera. Zarysowany 

                                                 
14 CAW, GISZ, sygn. I.302.4, t. 1722, Opinie gen. dyw. Orlicza-Dreszera, inspektora armii,  

o oficerach sztabowych za 1935 r. 
15 CAW, sygn. AP 4849, W. Wnuk. Wniosek na odznaczenie Orderem Odrodzenia Polski klasy  

V – 1936 r. 
16 CAW, Centrum Wyszkolenia Piechoty, sygn. I.340.12, t. 129, Wykaz kwalifikacyjny uczestni-

ków X unifikacyjnego kursu dowódców pułku. Fotografia z tegoż kursu i tu ręką ppłk. P. Sosialu-

ka (zamordowany przez Niemców w 1940 r.) zapisana data: 20 marca – 20 lipca 1937 r. – patrz: 

W. Kozłowski, Pułkownik Piotr Sosialuk. Żołnierz Września i konspiracji (1892–1940). Zarys 

biografii, Tarnowskie Góry 1998, s. 8. 
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podbródek znamionował silną wolę i pewność siebie. Nosił binokle, co podkre-

ślało intelekt. Sylwetka wyprostowana, o proporcjonalnej, wyraźnie zarysowanej 

klatce piersiowej. Ani cienia brzucha, co u ponad 40-letniego mężczyzny nie jest 

już sprawą oczywistą. Mocno ściągnięty pasem, ppłk W Wnuk sprawiał wraże-

nie człowieka sprężystego i – przypomnijmy ślad za jedną z opinii – o dużych 

możliwościach fizycznych. Jak się zdaje, zasygnalizowane cechy tego oficera 

sprawdziły się podczas nadchodzących działań wojennych
17

. 

W lipcu 1938 r. ppłk W. Wnuk został dowódcą 8. PPLeg. (Lublin), wcho-

dzącego w skład 3. DP (Lublin). Nowe stanowisko przejął po płk. Janie Załusce. 

Przydział ten nie był chyba przypadkowy, skoro dywizją dowodził od niedawna 

płk M. Turkowski. Ten sam, który tak wysoko oceniał W. Wnuka podczas 

wspólnej pracy w Rembertowie. Praca szkoleniowa i wychowawcza w Lublinie 

została oceniona przez jednego z podwładnych w sposób następujący:  
 

Płk Wnuk jako dowódca był wymagający, a nawet ostry (w pozytywnym sensie 

tego słowa; do oficerów odnosił się w pewnym dystansem)18. 
 

Odchodząc z Lublina, 14 marca 1939 r. ppłk W. Wnuk przekazał  

8 PPLeg. ppłk. Antoniemu Cebulskiemu, ostatniemu już dowódcy tego oddziału. 

Warto tu może właśnie dodać, że płk M. Turkowski był także ostatnim dowódcą 

3. DP Legionów. I jeszcze jedna refleksja. Otóż komendantem Centrum Wyszko-

lenia Piechoty został – w miejsce M. Turkowskiego – gen. bryg. B. Olbrycht, do-

tychczasowy dowódca 3. DP Legionów. 

W połowie marca 1939 r. ppłk W. Wnuk został dowódcą batalionu for-

tecznego KOP „Małyńsk”, wchodzącego w skład pułku „Sarny” płk. dypl. Je-

rzego Płachty-Płatowicza. Oprócz kierowania szkoleniem podwładnych, pod-

pułkownik nadzorował budowę umocnień nad granicą ze wschodnim sąsiadem. 

Niebawem przeniesiono go na równorzędne stanowisko do batalionu forteczne-

go KOP „Mikołów” na Śląsku; dopiero w połowie lipca rozpoczęto tam budowę 

schronów bojowych (rezerwowa 55 DP z GO „Śląsk” – Armia „Kraków)
19

. 

W przededniu wojny w 10. DP (Łódź) nastąpiła niespotykana wręcz „ka-

ruzela” stanowisk. Jak zaznaczono wcześniej, stacjonowała ona w Łodzi, Siera-

dzu i Warszawie. W okresie poprzedzającym wybuch wojny, 10 DP znajdowała 

się nad Wartą w rejonie Sieradza. Wchodziła w skład Armii „Łódź” gen. dyw. 

Juliusza Rómmla. Na jego żądanie, ppłk. dypl. Tadeusza Dańca, szefa Sztabu 

10. DP (został szefem Oddziału I Sztabu Armii i niebawem „zarobił” za „odwa-

                                                 
17 Na podstawie ikonografii z lat 30. ub. stulecia. Gdy w latach 70. autor niniejszego tekstu gościł 

u płk. W. Wnuka, wzrok tego oficera był więcej niż zły. Poruszał się z godnością, nadal wypro-

stowany, starannie ubrany. Widać było człowieka – rzec trzeba – z klasą. 
18 H. Żelewski, dz. cyt., s. 31. Patrz: tamże, s. 30 i 109. 
19 R. Rybka, K. Stepan, Awanse oficerskie w Wojsku Polskim 1935–1939, Kraków 2003, s. 927;  

J. Prochwicz, Korpus Ochrony Pogranicza w przededniu wojny, cz. 2: Przemiany organizacyjne  

i przygotowania wojenne KOP w 1939 roku, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1994, nr 4, s. 13; 

E. Kozłowski, Wojsko Polskie 1936–1939. Próby modernizacji i rozbudowy, wyd. 2, Warszawa 

1974, s. 142; K. Pindel, Obrona Narodowa 1937–1939, Warszawa 1979, s. 57, 174, 177, 180, 232; 

W. Steblik, Armia „Kraków 1939, wyd. 2, Warszawa 1989, s. 53. 
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gę i męstwo z narażeniem swego życia” na Order Wojenny Virtuti Militari klasy 

V), 25 sierpnia zastąpił ppł. dypl. Stefan Osika (do marca 1939 r. dowódca  

II batalionu 30. psk). Kilka dni potem zmiany objęły m.in. dowódców 30. i 31. 

psk. Już wiosną 1939 r. ppłk Wincenty Kurek zastąpił ppłk. Bronisława Lali-

czyńskiego na stanowisku dowódcy 28. psk. Dowódca 30. psk, ppłk dypl. Stani-

sław Rutkowski, był „oddelegowany” do Dowództwa Armii, zaś jego zastępca, 

ppłk Włodzimierz Szmyd, dowodził tym oddziałem od paru miesięcy i 30 sierp-

nia oficjalnie objął to stanowisko. Natomiast w 31. psk gen. J. Rómmel usunął 

tego dnia ppłk. dypl. dr. Stanisława Biegańskiego, którego miał zastąpić ppłk  

J. Topczewski, czyli jego I zastępca. Ponieważ tenże był przewidziany jako do-

wódca rezerwowego 146. pp (44 DP), S. Biegańskiego zastąpił ppłk W. Wnuk, 

dotychczasowy dowódca 8. PPLeg. (Lublin) i przez kilka – przypomnijmy  

– ostatnich miesięcy pokoju batalionów „specjalnych” (ckm). Zmiany nie wró-

żyły niczego dobrego. 

Jak wspomniano, zapewne 29 sierpnia gen. J. Rómmel „uruchomił” prze-

niesienie ppłk. dypl. dr. S. Biegańskiego do dyspozycji szefa Sztabu Głównego 

(dalej: SG). Jednocześnie nakazano pozostawienie b. dowódcy 31. psk w do-

tychczasowym garnizonie. W tym samym dokumencie, datowanym dzień po-

tem, gen. dyw. Tadeusz Kasprzycki, minister spraw wojskowych, mianował  

– jak to określono – w korpusie oficerów piechoty nowego dowódcę 31. psk, 

czyli ppłk. W. Wnuka. Ponieważ jeszcze funkcjonowała normalna, pokojowa 

procedura, zapowiedziano pokrycie kosztów przeniesienia przez Departament 

Intendentury MSWojsk. – z kredytów szefa Biura Personalnego
20

. 

Nadal rutynowo działała machina państwa, jeszcze decyzje personalne 

szły starym torem, nadal władze – wbrew temu co sądzą niektórzy badacze – nie 

do końca wierzyły w to, że wojna lada dzień stanie się faktem. Tak było na naj-

wyższych szczeblach władz państwowych i – niestety – wojskowych. Dotyczyło 

to SG, skąd słabo dochodziły informacje na temat zbliżającej się wojny. Rzecz 

jasna, rzutowało to na szczebel operacyjny (armie i Samodzielna Grupa Opera-

cyjna „Narew”). Nadchodzące sygnały o narastającym zagrożeniu ze strony III 

Rzeszy interpretowano zwykle jako wojnę nerwów (np. dowódca Armii „Pomo-

rze”). Niestety, nie był on odosobniony. Ogólnie biorąc, nastroje tego typu za-

wrzeć można w lapidarnym, często padającym stwierdzeniu: „z dużej burzy 

mały deszcz”
21

. 

                                                 
20 Reprodukcja dokumentów, patrz: R. Rybka, K. Stepan, Ppłk Wincenty Wnuk..., s. 330. 
21 Więcej o tym: W. Kozłowski, dz. cyt., s. 238–239, 460–461. Niewielu ludzi w Polsce wierzyło, 

że wybuchnie wojna. Chęć ucieczki od rzeczywistości, była silniejsza od realiów. Nader często 

życzenia brano za rzeczywistość. Myślących inaczej określano mianem defetystów. Patrz także:  

H. Gruber, Wspomnienia i uwagi, Londyn 1968, s. 376; R. Ziobroń, Historia żołnierza tułacza. 

Działalność emigracyjna generała Władysława Bortnowskiego, Rzeszów 2009, s. 71–72. Doktor 

Henryk Gruber to legionista, prezes Pocztowej Kasy Oszczędności, bywający na Zamku i dosyć 

często u marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza. Zapisał on: „Jak zwykle w takich sytuacjach bywa, 

brano życzenie za rzeczywistość; jeszcze na trzy dni przed atakiem Hitlera na Polskę uważano za 
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Jak sygnalizowano wcześniej, w końcu sierpnia ppłk W. Wnuk został 

skierowany na stanowisko dowódcy 31. psk. Zapytany po latach o – rzec wypa-

da – „samopoczucie” w tak ekstremalnej sytuacji napisał:  
 

Gen. Dindorf-Ankowicza przed Wrześniem 1939 roku zupełnie nie znałem, jak 

również oficerów jego sztabu. ... nie znałem również [dowódców – W.K.] pułków 

wchodzących w jej [10. DP – W.K.] skład. Do 10 DP przybyłem i zameldowałem 

się 31 sierpnia [19]39 r. i w tym dniu objąłem 31 Pułk S.K.22. 
 

Przed południem tegoż dnia ppłk W. Wnuk przybył do miejsca postoju 

Dowództwa 10. DP w Sieradzu. Po krótkiej rozmowie z gen. F. Dindorfem-

Ankowiczem, zapoznał się z sytuacją. Po południu znalazł się w Zapuście Małej, 

gdzie kwaterowało Dowództwo 31. psk (około 4 km na wschód od Sieradza, 

gmina Charłupia Mała). Tu ppłk W. Wnuk zapoznał się ledwie z niektórymi 

oficerami, zaś w szczegóły położenia pułku wprowadził go kpt. Aleksander 

Ogrodnik, I adiutant (taktyczny, odpowiednik szefa Sztabu)
23

. 

Zatem w zgoła nietypowych okolicznościach, wymuszonych dramatycz-

nym spiętrzeniem wydarzeń, tych wielkich i tych o całkiem małym znaczeniu, 

ppłk W. Wnuk został dowódcą 31. psk. Oddział ten miał ładne tradycje, sięgają-

ce 4. DS, II. Korpusu Polskiego w Rosji i bitwy pod Kaniowem. Następnie brał 

udział w wojnach o granice II Rzeczypospolitej. Patrząc z tej strony, 31. psk 

niekoniecznie mógł równać się z tak bliskim W. Wnukowi 8. PPLeg. Jak się 

miało niebawem okazać, to właśnie 31 psk pod dowództwem tego oficera zasłu-

żył sobie na najwyższe uznanie. 

Następnego dnia hitlerowska III Rzesza uderzyła zdradziecko na Polskę. 

Kraj podjął obronę niepodległości, stając 1 września 1939 r. w obliczu niepo-

równywalnej przewagi wroga na lądzie, w powietrzu i na morzu. Zbyt znane to 

sprawy, aby jej rozwijać w tym miejscu.  

W pierwszym dniu wojny 31 psk znajdował się – podobnie jak większość 

sił 10. DP na przedpolu Warty. Jak nakazał dowódca Armii, były to silne Od-

działy Wydzielone nr 1 i 2, które miały opóźniać siły wroga w drodze ku głównej 

linii obrony na tej rzece. Był to dobry pomysł, lecz bez możliwości realizacji  

– z powodu swobody manewru strony niemieckiej – przez piesze oddziały polskie
24

. 

Zatem 31 psk wraz z III dywizjonem 10. pal miał obsadzić linię Błaszki-

Żelisław-Gruszczyce i utrzymać ją aż do przejścia Oddziału Wydzielonego nr 1, 

                                                                                                                         
sianie paniki, gdy kto twierdził, że wojna wybuchnie lada chwila, i po żadnym grzbiecie nie prze-

chodziły jeszcze ciarki”. 
22 Informacja pisemna płk. W. Wnuka, dowódcy 31. psk, z 5 IV 1977 r. 
23 P.A. Kukuła, Maszerują strzelcy, Łódź 1972, s. 50. Autor tej opowieści, opartej na bogatej 

dokumentacji (relacje pisemne i ustne), skonfrontował zebrany materiał z archiwaliami. Nadto 

przemierzył szlak bojowy 31. psk. Wreszcie poddał to wszystko ocenie płk. W. Wnuka. 
24 Patrz: W. Kozłowski, Działania wojenne we wrześniu 1939 r. [w:] Szkice z dziejów Sieradzkie-

go, red. J. Śmiałowski, Łódź 1977, s. 478–482; tenże, Generał Franciszek Dindorf-Ankowicz, 

obrońca ziemi sieradzkiej i łódzkiej w 1939 r., cz. 1: Służba w Wojsku Polskim – okres międzywo-

jennym, „Rocznik Łódzki” 1978, t. 23 (26), s. 268–269; tenże, Generał..., cz. 2: Na przedpolu 

głównej linii oporu i obrona Warty (1–5 września), „Rocznik Łódzki” 1981, t. 30, s. 90, 93 i n. 
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po czym winien wycofać się za Wartę i obsadzić je na odcinku Okupniki  

– Woźniki. Ppłk W. Wnuk dostał ten rozkaz dopiero 4 września nad ranem.  

W trakcie jego realizacji nadszedł drugi, nakazujący obsadzenie przyczółku sie-

radzkiego, potem pułk miał stać się odwodem dowódcy 10. DP
25

. 

Jak ocenił Marian Porwit, w najtrudniejszej sytuacji – podczas odwrotu  

w kierunku Warty – znalazł się 31 psk. Jego bataliony (I i III) wycofały się za 

rzekę już za dnia, będąc w walce z Niemcami. Po przejściu mostami, drogowy 

wysadzono całkowicie, kolejowy zaś nadawał się – niestety – jako przejście dla 

pieszych. Podwładni ppłk. W. Wnuka obsadzali stanowiska pod ogniem prze-

ciwnika. W południe Niemcy przedostali się przez most kolejowy i zajęli Mni-

chów, leżący w środku odcinka I batalionu. Wtedy ppłk W. Wnuk, który prze-

bywał wraz z II batalionem, skierował najpierw 1. komp., potem zaś 9. komp. do 

kontrataku. Przed wieczorem Polacy odzyskali Mnichów, lecz nie zdołali wy-

przeć nieprzyjaciela z wałów przeciwpowodziowych. Następnego dnia ppłk  

W. Wnuk ponowił próbę wyrzucenia Niemców za rzekę (5 kom.). Działanie to 

zbiegło się z kontruderzeniem wroga, Niemcy zaś zdobyli Mnichów. Wskutek 

co najmniej 3-krotnej przewagi wroga (10., 24. i 30. DP z 8. Armii), błędów  

w dowodzeniu strony polskiej (Kresowa BK i na szczeblu GO gen. F. Dindorfa-

Ankowicza), niedostatków łączności itp. 5 września po południu doszło do prze-

łamania głównej linii obrony. Mimo kontrataków, podejmowanych przez ppłk. 

W. Wnuka, mimo wsparcia pociągu pancernego nr 52 „Baszta” kpt. Mikołaja 

Gonczara, nie zdołano ustabilizować sytuacji. Po 7-godzinnej obronie 31 psk, 

który składał się wtedy z I i II batalionu (III został skierowany z pomocą na 

rzecz 30. psk walczącego na odcinku Beleń – Strońsko), Niemcy doszli do sta-

nowisk artylerii. Dramatycznie pogarszało się położenie strony polskiej, „wdep-

tanej” wręcz w ziemię ogniem artylerii i lotnictwa wroga. Wedle oceny kpt. 

Aleksandra Ogrodnika, straty 31. psk przekraczały 40% stanu ogólnego żołnie-

rzy. Dalsze szczegóły znaleźć można w literaturze
26

. 

O wysiłku strony polskiej świadczy m.in. chronologiczne zestawienie po-

szczególnych uderzeń, jakie 5 września przeprowadzono na korzyść 30. psk.  

I tak o godz. 8
30

 rozpoczął natarcie – przypomnijmy – III batalion 31. psk,  

w godzinę potem kontratakował II batalion 30. psk, o godz. 10
00

 – zgrupowanie 

kawalerii ppłk. Feliksa Kopcia, o godz. 10
30

 – III batalion 30. psk, o godz. 12
00

  

– kawaleria dywizyjna 28. DP, w godzinę później – II batalion 4. PPLeg.  

(2. DPLeg.), o godz. 14
00

 – I batalion, a o godz. 16
00

 – III batalion tegoż pułku. 

Dopiero teraz widać wysiłek gen. F. Dindorfa-Ankowicza i podległych mu od-

                                                 
25 Relacja kpt. A. Ogrodnika, I. adiutanta 31. psk, z 1977 r., rkps; informacje pisemne: por. Stani-

sława Piekarczyka, dowódcy III plutonu komp. przeciwpancernej 31. psk, z 19 marca 1978 r.  

i por. Seweryna Tura, zastępcy dowódcy kompanii zwiadowczej 31. psk, z 2 marca 1978 r.;  

W. Jarno, Strzelcy Kaniowscy w latach 1919–1939, Warszawa 2004, s. 245. 
26 Patrz: Relacja kpt. A. Ogrodnika, I. adiutanta 31. psk, z 1977 r., rkps; M. Porwit, Komentarze do 

historii polskich działań obronnych 1939 roku, cz. 1: Plany i ich załamanie się, Warszawa 1969,  

s. 246–254; W. Jarno, dz. cyt., s. 249 i 254; J. Wróblewski, Armia „ Łódź” 1939, Warszawa 1975, 

s. 117–118. 
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działów. Jednocześnie dostrzec trzeba trudności w postaci koordynacji tych akcji  

w czasie i przestrzeni. Oczywiście, przy uwzględnieniu stanu fizycznego zmę-

czonego nocnymi marszami wojska, archaicznej łączności, braku wsparcia wła-

snego lotnictwa itp. Rzecz jasna, wymienione elementy nabierały ostrości na 

szczeblu pułku, czyli dotyczyły w pełni m.in. ppłk. W. Wnuka
27

. 

Odchodząc znad Warty, GO gen. F. Dindorfa-Ankowicza winna dotrzeć 

do rejonu Głowno – Brzeziny. Po 3-etapowym odwrocie, wykonanym – z po-

wodu działań Luftwaffe – głównie nocami przez Aleksandrów Łódzki – Zgierz, 

zamierzano dojść tam 8 września rano. W siudmym dniu wojny 10 DP otrzyma-

ła pisemny rozkaz kontynuowania odchodzenia za Wisłę w rejonie Otwocka 

(odcinek Falenica-Karczew)
28

. W nocy z 7 na 8 września polska 10 DP przeszła 

przez Bronisławów i Głowno. Maszerowano bocznymi drogami, czasem dukta-

mi leśnymi, unikając – w miarę możności – głównych szlaków komunikacyj-

nych, zatłoczonych uciekającą ludnością cywilną, przemieszaną z wojskiem. Po 

zajęciu ważnego węzła drogowego, jakim jest Zgierz, Niemcy zagrażali 10. DP 

nie tylko oskrzydleniem od północy; znajdowali się także na jej tyłach. Zanim 

do tego doszło, w Zgierzu ppłk W. Wnuk dostał rozkaz marszu w kierunku 

Skierniewice – Mszczonów – Góra Kalwaria i dalej – za Wisłę. Podczas odwro-

tu doszło do zerwania łączności między pułkami 10. DP. Gen. F. Dindorf-

Ankowicz utracił możliwość dowodzenia nimi. Polska 10 DP „rozpłynęła się”, 

bowiem 31 psk znajdował się na południe od Pszczonowa, czyli w odległości 

około 20 km od 28. psk (ten maszerował na północ od Głowna i dalej na Ło-

wicz), zaś 30 psk był w podobnej odległości w rejonie wsi Boginia (przy drodze 

z Nowosolnej), bijąc się z elementami niemieckiej 1. DP (XIII Korpus Armijny  

z 8. Armii). Jak z tego wynika, ppłk W. Wnuk dowodził odtąd bez łączności  

z dowództwem macierzystej dywizji, prowadząc 31 psk w kierunku Skierniewic
29

. 

W dniu 10 września – podczas postoju w Puszczy Mariańskiej – ppłk 

Wnuk wykazał dużo energii w celu przygotowania pułku do dalszej walki. Uzu-

pełniano stany osobowe, amunicję i sprzęt, korzystając z taborów innych oddzia-

łów. Trzeba dodać, że najliczniejszy I batalion liczył ledwie 500 żołnierzy. Naj-

ważniejszy był jednak odpoczynek dla skrajnie przemęczonych ludzi i koni. 

Jednocześnie ppłk W. Wnuk nakazał intensywne rozpoznanie. Gdy stwierdziło 

ono obecność Niemców w Mszczonowie, dowódca 31. psk przygotował mode-

lowe wręcz ugrupowanie, mające zapewnić mu swobodne wejście do akcji. 

Awangardę stanowił wspomniany I batalion plus artyleria pułkowa, działka 

przeciwpancerne i pluton saperów itp.
30

 

                                                 
27 Patrz: W. Kozłowski, Generał..., cz. 2, s. 111–112. I tym razem nie wchodzimy w szczegóły 

działań bojowych, odsyłając do literatury. 
28 Archiwum Instytutu i Muzeum gen. Sikorskiego (Londyn), Armia „Łódź”, t. 10 DP. Ppłk dypl. 

Stefan Osika, szef sztabu 10 DP. Relacja z kampanii wrześniowej w Polsce. Mps z grudnia 1945 r. 
29 W. Kozłowski, Głowno i okolica we wrześniu 1939 roku [w:] Głowno. Dzieje miasta, red.  

M. Nartonowicz-Kot, Łódź 2010, s. 255–258. 
30 J. Wróblewski, dz. cyt., s. 265. 
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Podczas odwrotu Armii „Łódź”, 10 września ppłk W. Wnuk otrzymał ja-

koby ustny rozkaz gen. bryg. Wiktora Thommée, powierzający mu zadanie stra-

ży bocznej na osi Huta Nowa – Mszczonów – Grzegorzewice – Tarczyn. Nato-

miast gen. bryg. Leopold Cehak, dowódca 30. DP, żądał, aby 31 psk oczekiwał 

w kolumnie marszowej na czoło tej dywizji; chodziło o wspólne uderzenie na 

Mszczonów. Wedle ppłk. W. Wnuka, nie dostał on tych rozkazów. Zgrupowanie 

31. psk (I i III batalion, część II, resztki pododdziałów dywizyjnych, III dywi-

zjon 10. pal) poszło zatem samo w kierunku Mszczonowa. W straży przedniej 

szedł ppłk W. Wnuk (I batalion), co podnosiło na duchu podwładnych.  
 

Opracował [on – W.K.] plan działania... Spokój i opanowanie podpułkownika 

wpływały korzystnie na oficerów, wzbudzały w nich wiarę we własne siły  

i umacniały zaufanie do dowódcy. Kiedy o zamierzonym natarciu dowiedzieli się 

żołnierze, przyjęli to z wielką radością... Nareszcie koniec odwrotu... Żołnierze... 

nie mogli doczekać się starcia z Niemcami31.  
 

Nie wchodząc znowu w szczegóły, 11 września tuż przed świtem nastąpi-

ło uderzenie Polaków. Było ono nagłe i silne, a zaskoczenie jednostek tyłowych 

XVI Korpusu Pancernego pełne. Znajdowały się tam nie tylko korpuśne podod-

działy tyłowe i służby, ale i związków taktycznych (1 i 4 DPanc. oraz 31 DP). 

Do rangi symbolu urosła scena: na rynku – w centrum miasteczka – ppłk  

W. Wnuk przesłuchiwał niemieckich oficerów-jeńców. Wróg poniósł znaczne 

straty w ludziach i sprzęcie (kilkanaście czołgów i pojazdów opancerzonych, 

także wiele samochodów), zaś 31 psk zaszył się w lasach w pobliżu m. Łoś, 

zabierając ze sobą kilkudziesięciu jeńców (w tym 2 oficerów i tym razem wszy-

scy zeznawali, że straszono ich tym, że Polacy nie biorą do niewoli), żywność  

i – paradoksalnie – bezcenne mapy. Niemieckie materiały pędne wykorzystano 

do spalenia zdobycznego sprzętu. Wysadzono skład amunicji. Odbito także oko-

ło 200 Polaków-jeńców. Reperkusje tej akcji były poważne: Niemcy zrezygno-

wali z forsowania Wisły przez 1. DPanc. i 31. DP, zawracając pod Mszczonów 

część oddziałów tych związków taktycznych
32

. 

Dodajmy, ucierpiała zwłaszcza niemiecka 4. DPanc. (XVI Korpus Pan-

cerny). Jej 36 ppanc. utracił część służb tyłowych. Jak wspomniano, Niemcy 

zawrócili w kierunku Mszczonowa części 31. DP (12 pp) i 1. DPanc. (silny od-

dział z 1. BPanc., batalion strzelców zmotoryzowanych i dywizjon artylerii). 

Poza tym sąsiedni XI Korpus Armijny (dalej: KA) skierował – na prośbę gen. 

kaw. Ericha Hoepnera, dowódcy XVI Korpusu – na Mszczonów elementy 19. DP. 

W ten to sposób sukces taktyczny ppłk. W. Wnuka nabierał wymiaru operacyj-

nego. Zwłaszcza jeśli uwzględnimy sygnalizowany wcześniej wyścig ku Wiśle. 

Jak zobaczymy dalej, po 4. przyszła kolej na 1. DPanc. Był to wtedy najsilniej-

                                                 
31 P.A. Kukuła, dz. cyt., s. 177. 
32 M. Porwit, Komentarze..., cz. 2, Odwrót i kontrofensywa, Warszawa 1973, s. 298–300, 305;  

J. Wróblewski, dz. cyt., s. 267–269, 274–275; W. Jarno, dz. cyt., s. 296–299. 
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szy pancerny związek taktyczny Wehrmachtu. Tymczasem „Wróg [31 psk  

– W.K.] zniknął tak szybko jak się pojawił w lasach w kierunku wschodnim”
33

.  

W nocy z 10 na 11 września 31 psk działał na tyłach niemieckiego XVI 

Korpusu Pancernego (dalej: KPanc.) pod Mszczonowem; zresztą już w południe 

Niemcy „odzyskali” miasteczko. W okaleczonym trzonie Armii „Łódź”, której 

dowódca zbyt daleko „odskoczył” od podległych sobie związków taktycznych, 

powstał – zdaniem Mariana Porwita – zgrany zespół dywizji piechoty (2. i 28.), 

kierowanych przez tzw. pedeków: płk. dypl. Antoniego Staicha i płk. dypl. gr. 

Stefana Broniowskiego. Dołączył do nich – oczywiście nie dosłownie – ppłk  

W. Wnuk ze swoim zgrupowaniem
34

. Następnie „buszował” on na tyłach wojsk 

niemieckich pod Warką. W rezultacie sukces taktyczny zgrupowania 31. psk 

miał znaczenie operacyjne. Wszakże strona niemiecka nastawić się musiała na 

utrudnianie Polakom przebijania się w kierunku dolnego biegu Pilicy. Powtórz-

my przeto raz jeszcze, tym razem w ślad za innym wybitnym historykiem woj-

skowym: działanie ppłk. W. Wnuka na Mszczonów spowodowało to, że Niemcy 

zrezygnowali z forsowania Wisły przez 1. DPanc. i 31. DP
35

.  

Dalszy marsz w kierunku Wisły okazał się coraz trudniejszy. W dniu 12 

września pododdziały niemieckiej 1. DPanc. podejmowały próby zniszczenia 

osłabionego 31. psk (około 40–50% stanu wyjściowego). Dalszy pobyt w kom-

pleksie nadleśnictwa Łoś był niemożliwy. W nocy z 12 na 13 września zgrupo-

wanie – bez II batalionu (maszerował przez Błonie ku stolicy) – parło w kierun-

ku południowym, będąc nadal atakowane przez wroga. Rano względnie następ-

nego dnia o tej samej porze
36

 podwładni ppłk. W. Wnuka przeprawili się przez 

Pilicę w rejonie Michałowa Górnego. Przeprawa przez bród była trudna, na 

szczęście udana. Potem strzelcy maszerowali dalej na wschód, ku Wiśle. Pod-

czas marszu, prowadzonego polnymi drogami i leśnymi duktami, dochodziło do 

dramatycznych chwil. Wszakże Niemcy byli już nad Wisłą. Na ich tyłach znaj-

dowały się 3 zgrupowania Armii „Prusy” (23 Pułk Ułanów Grodzieńskich, 

resztki 19. DP: grupy płk. dypl. Tadeusza Pełczyńskiego i ppłk. dypl. Jana Kru-

ka-Śmigli). Ostatnie poważniejsze walki na obszarze operacyjnym Armii „Pru-

sy” stoczyło zgrupowanie ppłk. W. Wnuka. Niemcy szli śladem 31. psk, zmie-

rzając do jego otoczenia i zniszczenia. Tak było np. 15 września, gdy przeciwnik 

zaatakował tyły pułku (w lesie na zachód od m. Ryczywół, 6 km od ujścia Ra-

domki do Wisły), następnie dotarł do miejsca pobytu dowództwa zgrupowania. 

                                                 
33 Fragment opracowania A. Wesołowskiego, Morale żołnierza polskiego w Kampanii Wrześnio-

wej na wybranych przykładach walk na Mazowszu we wrześniu 1939..., patrz: R. Rybka,  

K. Stepan, Ppłk Wincenty Wnuk..., s. 327. 
34 M. Porwit, Komentarze..., cz. 2, s. 310.  
35 Patrz: L. Głowacki, Obrona Warszawy i Modlina 1939 na tle kampanii wrześniowej 1939, wyd. 

5, Warszawa 1985, s. 176–179, 184, 234. Za ten sukces 31. psk, jako jedyny wśród kaniowskich 

pułków, otrzymał w 1966 r. Order Wojenny Virtuti Militari klasy V. Patrz dalej. 
36 Chronologia tych wydarzeń jest trudna do zweryfikowania ze względu na zacierającą się rachu-

bę czasu. Zmęczenie zwykle głodnych ludzi, którzy bez snu musieli bić się we dnie, w nocy zaś 

maszerować, dochodziło do zenitu. Stąd w relacjach występuje czasem różnica 1 dnia. 
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W jego obronie wykorzystano nawet pisarzy i gońców. Potem znowu podjęto 

dalszy marsz polnymi, piaszczystymi drogami i leśnymi traktami. W nocy prze-

kroczono Radomkę w pobliżu Michałowic, krzyżując raz jeszcze plany wroga. 

Oczywiście, ruchy te wykonywano przez lasy w rejonie Kozienic (16–18 wrze-

śnia), tracąc ciągle ludzi i konie. Podczas postoju na wschód od wsi Brzoza, 

odesłano – po opieką wziętych w Mszczonowie jeńców niemieckich – rannych 

do szpitala w Kozienicach. Jak się okazało, taka decyzja ppłk. W. Wnuka była 

nad wyraz słuszna
37

. Odwołując się raz jeszcze do M. Porwita, można w pełni 

podzielić zdanie, że ppłk W. Wnuk przedłużył tzw. bitwę pod Radomiem do 18 

września, hamując skutecznie działania nieprzyjaciela na wschodnim brzegu 

Wisły. Okrążone, ustawicznie w walkach, zgrupowanie parło leśnymi duktami 

za – jak się zdawało – zbawczą Wisłę. Trudno przecenić rolę ppłk. W. Wnuka. 

Gdy wszystko się waliło, narastało bezpośrednie zagrożenie nie tylko zgrupo-

wania, ale i poszczególnych żołnierzy, rosły straty bojowe i marszowe, ludziom 

i koniom dokuczał głód, brakowało wreszcie nadziei, trudno było utrzymać dys-

cyplinę. Silna osobowość dowódcy zgrupowania, jego wytrzymałość fizyczna, 

wreszcie wola wydostania się z matni to podstawowy warunek istnienia tego 

oddziału. Sytuacja pogarszała się także dlatego, że sukcesywnie redukowano 

tabory, co było wymuszone utrzymaniem ruchliwości, słabnącego, ściganego 

przez Niemców, zgrupowania. Jak podał kpt. A. Ogrodnik, od Mszczonowa 

odwrót „...odbywał się tak, że maszerując nocą, zatrzymywaliśmy się w poda-

nym rejonie, gdzie po przybyciu zaczynał się dzień, a żołnierze byli już na sta-

nowiskach i odpoczywali do chwili natarcia nieprzyjaciela, który spotykał nas... 

gotowych do walki”
38

. Tak było do 17 września. Przed świtem żołnierze ppłk. 

W. Wnuka dotarli do szosy Kozienice – Radom, po której przesuwały się ko-

lumny niemieckiego wojska. Wykorzystując zaskoczenie, straż przednia II bata-

lionu wykonała napad ogniowy. Sukces był jednak chwilowy, bowiem niemal 

równocześnie przeciwnik zaatakował I batalion i tyły zgrupowania; III batalion  

z artylerią został odcięty i okrążony. To był koniec. Mimo to, przez niemal cały 

dzień, Niemcy toczyli walki z resztkami 31. psk. Jego dowódca z determinacją 

nakazywał trwanie w obronie. Nie było gdzie ustępować. Straty rosły, odczuwa-

no brak amunicji. Mimo to podejmowano jeszcze kontrataki. Otoczenie było 

całkowite. Tak było do zmroku. Pozostałym przy życiu wypłacono żołd. Drobne 

grupy żołnierzy (jedna z ppłk. W. Wnukiem), każda na własną rękę, przeprawiły 

się przez rzekę w rejonie Pawłowic. Nastąpiło to w nocy z 18 na 19 września. 

Zapewne dopiero wtedy dotarła wieść o nowej agresji – tym razem ze strony 

wschodniego sąsiada. Odtąd ppłk W. Wnuk znajdował się na Lubelszczyźnie. 

                                                 
37 Relacja kpt. A. Ogrodnika, I adiutanta 31. psk, z 1977 r., rkps. Napisał on: „...dowódca pułku 

polecił wozy z rannymi odesłać do Kozieniec.... Po wojnie w 1946 r. spotkałem tych wysłanych 

rannych, którzy powiedzieli, że po drodze zatrzymywały ich oddziały niemieckie, ale podoficer 

niemiecki, jeden z wziętych do niewoli, którego przydzieliłem do transportu rannych, zawsze 

pośredniczył i w całości doprowadził do szpitala w Kozienicach...”. 
38Tamże.   



Włodzimierz Kozłowski 816 

Potem przez jeszcze kilka dni prowadzono działania typu – nazwijmy to tak  

– partyzanckiego. Następnie szukano cywilnych ubrań, aby znaleźć nowe moż-

liwości życia i walki. Jedni dążyli do domu (np. kpt. A. Ogrodnik – tu działal-

ność konspiracyjna, potem obóz koncentracyjny), inni zamierzali bić się dalej 

(np. ppłk W. Wnuk)
39

. 

Ppłk W. Wnuk nie poszedł do niewoli. Jesienią 1939 r. dotarł na Węgry, 

skąd na początku grudnia przedostał się do Francji. W tych enigmatycznych 

informacjach zawarty jest bardzo trudny fragment życia tego oficera. Jak we 

Wrześniu wykazał się niezłomnością i dążeniem do kontynuowania oporu, tak 

po przegranej wojnie zmierzał do przedłużenia walki o niepodległość
40

. 

W lutym 1940 r. ppłk W. Wnuk objął – po ppłk. dypl. Stanisławie Bieniu 

– dowództwo 3. pp (od 3 maja 3. pułk grenadierów małopolskich, następnie 

śląskich
41

) 1.DP (potem 1. DGren.), przeniesionej z Normandii do Lotaryngii. 

Podczas uroczystości nadania – przy okazji święta narodowego – nowych nazw, 

co nastąpiło w obecności prezydenta Rzeczypospolitej Władysława Raczkiewi-

cza i gen. dyw. Władysława Sikorskiego, naczelnego wodza, awanse otrzymali 

m.in.: płk dypl. Bronisław Duch, dowódca dywizji (nominacja na pierwszy sto-

pień generalski), zaś wszyscy dowódcy pułków zostali pułkownikami. Były 

także inne, liczne awanse oficerów i podoficerów. Zatem od 3 maja 1940 r. 

Wnuk był pułkownikiem. Znano jego piękną kartę bojową z Września, zwłasz-

cza sukces spod Mszczonowa. Robiło to wrażenie, wzmacniało autorytet
42

.  

Pułkownik uchodził za dowódcę wymagającego. Był nader ruchliwy, oso-

biście sprawdzał wykonanie rozkazów przez dowódców batalionów, rzadko  

– wedle oceny swoich grenadierów – „zagrzał” miejsca. Jak mawiali podwładni, 

powierzane zadania trzeba było wykonać jak najlepiej, aby 
 

płk Wnuk nie mógł »przyczepić się«... Zresztą wiedzieli, że d-ca nasz był wyma-

gający i bezwzględny, jeśli idzie o wykonanie rozkazów43.  
 

W poł. kwietnia 1940 r. 1 DGren. znalazła się w Lotaryngii, gdzie konty-

nuowano szkolenie. W dniu 16 maja 1940 r. 1 DGren. została skierowana do 

rejonu Lunéville jako odwód francuskiej 3. Armii (2 Grupa Armii – dowódca 

gen. armii André-Gaston Prételat) w Lotaryngii. Trzeba tu dodać, że gen. A.G. 

Prételat, który już 11 czerwca dysponował rozkazem przygotowawczym do od-

wrotu z linii Maginota, ruszył swoje Armie dopiero 3 dni potem. I to w schema-

                                                 
39 Patrz: W. Jarno, dz. cyt., s. 301–306; M. Porwit, Komentarze..., cz. 2, s. 341–345, 381.  
40 R. Rybka, K. Stepan, Ppłk Wincenty Wnuk..., s. 328. 
41 Druga nazwa nadana 1 czerwca 1940 r. przez naczelnego wodza; Piechota Polska 1939–1945. 

Materiały uzupełniające do „Księgi Chwały Piechoty” wydanej w Warszawie w 1939 r., Londyn 

1970, z. 2, s. 65. 
42 J. Gerhard, Grenadierzy, Warszawa 1957, s. 43–44; Wykonać „4444”. Walki 1 Dywizji Grena-

dierów we Francji w 1940 roku, Londyn 1960, s. 29 i 332. 
43 Tamże, s. 332. Tak zapisał ppor. rez. Apolinary Szczypiński, dowódca plutonu łączności  

3. pgren., będący – z natury rzeczy – w ciągłym kontakcie osobistym z płk. W. Wnukiem. Patrz 

również: tamże, s. 333. 
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tycznym, klasycznym manewrze odwrotowym, zamiast w szybkim odejściu na 

nowe rubieże. Rzecz jasna, przełożyło się to i na 1. DGren.
44

. 

W szeregach tego związku taktycznego znaleźli się emigranci polscy we 

Francji i z Westfalii. Ci ostatni znali jedynie język niemiecki. Większość grena-

dierów mówiła głównie po francusku, pochodziła z poboru, z czego około 10 

–12% stanowili ochotnicy starsi wiekiem (kombatanci z lat 1918–1920). Kadra 

oficerska (90%) i częściowo podoficerska pochodziła z kraju. Zatem tzw. rafy 

językowe to jeden z głównych kłopotów podczas procesu szkolenia 1. DGren.
45

. 

1 DGren. znajdowała się w 35-kilometrowej tzw. luce Sarry, między uforty-

fikowanym rejonem Metzu a dolną Alzacją, ogołoconej z wojsk (wysłano je na 

północ Francji). Był to najsłabszy fragment linii Maginota, którego 22-kilometrowy 

fragment (od St. Avold do rzeki Sarry) bronił francuski XX Korpus
46

. 

Gdy 14 czerwca Niemcy weszli do Paryża, ogłoszonego „miastem otwar-

tym” i 3 dni wcześniej opuszczonego przez rząd francuski, który przeniósł się do 

Bordeaux, 1 DG podjęła działania obronne nad kanałem Marna – Ren w rejonie 

Lagarde (Lotaryngia). I tym razem nie wchodzimy w szczegóły działań wojen-

nych, stanowiących element przeciwuderzenia francuskiej 3. Armii między Mo-

zą a Mozelą w kierunku południowym. Wieczorem następnego dnia 3 pułk gre-

nadierów (dalej: pgren.), który stanowił element odwodu dowódcy XX Korpusu, 

wrócił pod rozkazy gen. B. Ducha. Polska 1 DGren. bronić miała 12-kilometrowego 

odcinka. Jednym z pododcinków („Moussey”), mającym szerokość 6 km (około 

⅓ stanowił las la Garenne), dowodził płk W. Wnuk, dysponując ledwie II i III 

batalionami piechoty, zresztą słabo uzbrojonymi i wyposażonymi. I batalion był 

wtedy w odwodzie dywizji w rejonie Remoncourt. Właśnie dlatego płk. Wnu-

kowi podporządkowano I batalion 1. pgren.
47

. 

W dniu 17 czerwca powstał nowy rząd francuski z marszałkiem Philippe 

Petainem na czele. Zwrócił się on do Niemców z prośbą o zaprzestanie walk.  

W cieniu tych wydarzeń 1 DGren. kontynuowała działania bojowe. Przed połu-

dniem 17 czerwca niepełny 3 pgren. bronił się nad kanałem w rejonie na północ 

od Réchicourt. Jego przeciwnatarcie hamowało postępy nieprzyjaciela. Po wal-

kach opóźniających I i III bataliony przeszły na południowy brzeg kanału, co 

nastąpiło przed zmrokiem. Docierające informacje o pertraktacjach rozejmo-

wych wywołują przygnębienie. Zdaniem niektórych badaczy, płk W. Wnuk 

popełnił wtedy błąd. Otóż wysłał na przedpole pozycji obronnej prawie połowę 

sił, którymi w danej chwili dysponował. Tymczasem decydującą walkę miał 

rozegrać na linii głównego oporu, jaką stanowił kanał Marna – Ren. Nie tylko 

                                                 
44 A. Goutard, 1940 wojna straconych okazji, Warszawa 1959, s. 416. 
45 Z. Kosior, Bitwa pod Lagarde. Studium, Warszawa 1965, s. 12–13, 21–22. 
46 W. Biegański, Regularne jednostki Wojska Polskiego na Zachodzie. Formowanie, działania 

bojowe, organizacja, metryki dywizji i brygad [w:] Wojsko Polskie. Krótki informator historyczny 

o Wojsku Polskim w latach II wojny światowej, t. 5, red. S. Komornicki, Warszawa 1973, s. 116. 
47 Z. Kosior, dz. cyt., s. 59 i 90; Wykonać „4444”..., s. 88 i 101; T. Czak, J. Smoliński, 1 Dywizja 

Grenadierów w kampanii francuskiej 1940 roku, Warszawa – Pruszków 1998, s. 47; J. Smoliński, 

3 pułk grenadierów śląskich, Pruszków 1995, s. 26. 
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nie zgromadził do tego odpowiednich sił, ale swoje szczupłe siły rozproszył. Jak 

się zdaje, 3 pgren. zdołał wyjść z tego obronną ręką. Po pierwsze – dzięki dobrej 

współpracy dowódców batalionów, po drugie – z powodu sprzyjających warun-

ków terenowych i po trzecie – działania wroga na tym kierunku były mniej  

intensywne, bowiem był to kierunek pomocniczy w stosunku do kierunku Dieu-

ze-Lagarde
48

. 

W dniu 17 czerwca płk W. Wnuk potwierdził raz jeszcze swoje wartości 

dowódcze. Podległe mu pododdziały odrzuciły przeciwnika, próbującego sfor-

sować kanał. I to mimo tego, że Polacy bronili niskiego brzegu południowego; 

Niemcy byli na wysokim, zalesionym brzegu, mając wgląd w stanowiska żołnie-

rzy płk. W. Wnuka. Dojrzewała u niego trafna decyzja o przekazaniu batalionom 

– z taboru pułkowego – pełnego zapasu amunicji. Wyznaczył nowych dowód-

ców 10. i 11. Komp., a także 3. komp. ciężkich karabinów maszynowych. Zmia-

ny kadrowe w 3. pgren. zostały wymuszone sytuacją. Ludzie nie wytrzymywali 

napięcia psychicznego, potęgującego się pod wpływem wiadomości o upadku 

Francji. Obserwacja degrengolady na froncie i na tyłach, a także trudy wojny 

były przyczyną załamywania się ludzi: dowódców i ich podwładnych
49

. 

W nocy z 17 na 18 czerwca 1 DGren. przeprawiła się na południowy 

brzeg kanału Marna – Ren w rejonie Lagarde. Przed wieczorem 18 czerwca 

Niemcy zagrozili przełamaniem wschodniego skrzydła pododcinka 3. pgren., 

bronionego przez Francuzów. Przed godz. 19
00

 czołówki niemieckie dotarły do 

rejonu Avricourt, zagrażając III batalionowi 1 pgren. Tymczasem II i III batalio-

ny 3. pgren. były związane wówczas ciężką walką i nie mogły przyjść z pomocą. 

Mimo wszystko płk W. Wnuk, który zdawał sobie sprawę z powagi sytuacji, 

przygotowywał III batalion do kontrataku na Avricourt. Gra toczyła się o wyso-

ką stawkę – Niemcy próbowali zamknąć drogi odwrotu 1. DGren. Kanał został 

sforsowany i płk W. Wnuk otrzymał rozkaz odwrotu. Przekazał on to polecenie  

I batalionowi, który jako pierwszy przystąpił do jego wykonania
50

. Po 4 dniach 

walk, z czego 3 stanowiły działania opóźniające, 18 czerwca dowódca 1. DGren. 

zwrócił się do gen. por. Louisa-Eugène Huberta, dowódcy XX. Korpusu (na tzw. 

styku wewnętrznym między Armiami 3. – dowódca gen. armii Charle-Marie 

Condé a 5. – dowódca gen. armii Victor Bourret), z prośbą o czas odpoczynku. 

Oczywiście, w tej sytuacji nie było to możliwe. Tymczasem sąsiednia francuska 

52 DP (dowódca gen. mjr Eugène-Raphael Echard) walczyła wyjątkowo  

– użyjmy eufemizmu – miękko, co raz po raz prowadziło do groźby oskrzydle-

nia polskiego związku taktycznego. W rezultacie 1 DGren. i 3 pgren. płk.  

W. Wnuka, znajdujący się na prawym skrzydle i opóźniający niemiecką 75. DP 

                                                 
48 Z. Kosior, dz. cyt., s. 61, przypis 43 od redakcji (czyt. Wojskowy Instytut Historyczny), s. 73 

–74 i przypis 57; Wykonać „4444”..., s. 105–107. Nieodparcie nasuwa się refleksja, że jest to 

kopia decyzji gen. J. Rómmla, który nakazał – jak wspomniano wcześniej – dowódcy 10. DP 

wysłać 2 OW na przedpole Warty. 
49 T. Czak, J. Smoliński, dz. cyt., s. 59; J. Smoliński, 3 pułk..., s. 33–34. 
50 Z. Kosior, dz. cyt., s. 98–99; Wykonać „4444”..., s. 121. 
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gen. por. Ernsta Hammera (XII Korpus Armijny z 1 Armii), wkroczył w ostatni 

etap walk. Była to bitwa pod Lagarde (17–18 czerwca)
51

. 

W ostatnim etapie walk w Wogezach 3 pgren. bił się z powodzeniem (20 

czerwca) w rejonie Montigny, osłaniając nadal skrzydło francuskiej 52. DP. 

Wyróżnił się wtedy III batalion mjr. Franciszka Perla. Nasilał się rozkład jedno-

stek francuskich, co niepokoiło Polaków. W dniu 20 czerwca 1 DGren. znajdo-

wała się w lasach rejonie Baccarat. Odwrót 3. pgren. wykonano częściowo sa-

mochodami. Następnie 3 pgren. płka W. Wnuka, który był najsilniejszy spośród 

oddziałów 1. DGren., bronił – jak wspomniano wcześniej – odcinka nad rzeką 

Meurthe (dopływ Mozeli) w rejonie Raon L’Etape. Mer tego miasta nie życzył 

sobie, aby było ono bronione. Na wieść o zajęciu miasta przez Niemców, płk  

W. Wnuk nakazał odwrót w kierunku południowym. Przynajmniej w tym czasie 

3 pg uniknął walki: Dwa bataliony (I i III) były w marszu, trzeci – z powodu nie 

dotarcia rozkazu – przygotowywał się do obrony. W nocy z 20 na 21 czerwca 

gen. bryg. B. Duch podjął decyzję o rozwiązaniu dywizji, nakazując wykonanie 

hasła „4444”. Nastąpiło to w sytuacji, gdy sąsiedzi 1. DGren. po raz kolejny 

zeszli ze stanowisk obronnych. W obliczu klęski i kapitulacji Francji, gdy Pola-

cy obserwowali postępujący rozkład armii francuskiej (porzucone sterty broni  

i rynsztunku, wałęsające się gromady żołnierzy, restauracje pełne pijanych, ra-

dosnych ludzi, mówiących o Niemcach jako o „naszych uroczych zwycięz-

cach”!), 21 czerwca o godz. 15
00

 płk W. Wnuk poinformował podwładnych  

o sytuacji ogólnej i wydał rozkaz zniszczenia sprzętu i broni
52

. 

Straty były znaczne, przy czym w 3. pgren. płk. W. Wnuka wyniosły one 

35–39% stanu osobowego. Trzeba podkreślić, że podległe mu bataliony liczyły 

wtedy 400–500 grenadierów i zachowały większość broni maszynowej; był to 

najsilniejszy pułk dywizji liczącej około 8 tys. ludzi. Dodajmy, największe straty 

poniósł 2 pgren. (80%), zaś w 1. pgren. wyniosły one 45%
53

. W tym czasie do-

wódca dywizji podpisał rozkaz nr 99, nadający odznaczenia za zasługi bojowe. 

Spośród żołnierzy 3. pgren., którzy dostali Order Wojenny Virtuti Militari klasy 

V lub Krzyż Walecznych, wymieniono m.in. płk. W. Wnuka. Znalazł się w gru-

pie tych, których odznaczono Krzyżem Walecznych „po raz 1, 2, 3, 4” – poz. 2. 

Poza tym otrzymał francuski Croix de Guerre
54

. Zgodnie z wcześniejszym roz-

                                                 
51 Patrz: W. Biegański, Polskie formacje wojskowe w obronie Francji [w:] Polski czyn zbrojny  

w II wojnie światowej, red. R. Dzipanow i inni, t. 2: Walki formacji polskich na Zachodzie 1939 

–1945, red. W. Biegański, Warszawa 1981, s. 148–158; Z. Kosior, dz. cyt., s. 90–91. Warto zwró-

cić uwagę na wiek dowódców francuskich: gen. L. Hubert i gen. E. Echard mieli po 60 lat, zaś 

gen. B. Duch – 44. Przypomnijmy, płk W. Wnuk miał 43 lata. Oczywiście, próżno szukać infor-

macji biograficznych francuskich dowódców (imiona, wiek itp.) w polskiej historiografii.  
52 Wykonać „4444”..., s. 152–153, 158–160, 166–167, 337–338; Z. Kosior, dz. cyt., s. 109–110; 

A. Goutard, dz. cyt., s. 432; J. Smoliński, Wojsko Polskie w kampanii francuskiej 1940 roku, 

Warszawa 1995, s. 37; tenże, 3 pułk..., s. 38–41. 
53 T. Czak, J. Smoliński, dz. cyt., s. 64–66. 
54 Wykonać „4444”..., s. 232 i 252; J. Gerhard, dz. cyt., s. 211. W nekrologu, jaki ogłosili – patrz 

dalej – „Grenadierzy”, jest informacja, że płk W. Wnuk posiadał jeszcze inne odznaczenia: Medal 
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kazem naczelnego wodza, żołnierze mieli dążyć do portów zachodniej i połu-

dniowo-zachodniej Francji względnie do neutralnej Szwajcarii. Spośród około  

9 tys. żołnierzy 1,5 tys. przedostało się do południowej Francji i stamtąd dotarło 

do Wielkiej Brytanii. Natomiast jedynie 223 zdołało dotrzeć do Szwajcarii; 

wśród 67 oficerów znajdował płk W. Wnuk
55

. 

Wedle Zygmunta Mączyńskiego, droga ucieczki prowadziła przez Woge-

zy do Szwajcarii.  
 

Było nas siedmiu, płk Wnuk, mjr Perl, jego syn, plut. Hamerszfeld [imienia nie 

ustalono – W. K.], ja i dwóch innych kolegów.... Pogoda była straszna. Przez  

7 dni padał deszcz. Byliśmy wszyscy przemoknięci, głodni i wyczerpani. Po prze-

byciu... około 40 km, głównie nocą, pozostało nam do granicy szwajcarskiej oko-

ło 10 km. Maszerując dalej wpadliśmy w zasadzkę... Idąc gęsiego, po stoku wzgó-

rza, niespodziewanie wpadliśmy... Płk Wnuk, który szedł ostatni, w padającym 

deszczu i w półmroku, zdołał odskoczyć w bok i ukrył się w zaroślach. Udało się 

także mjr. Perlowi i jego synowi56. 
 

Wedle enigmatycznych informacji, W. Wnuk powiększył szeregi inter-

nowanych w Szwajcarii. Został tam komendantem jednego z obozów oficerskich 

w Szwajcarii. W II poł. 1944 r. przerzucono go do Wielkiej Brytanii, gdzie słu-

żył w Polskich Siłach Zbrojnych do 1947 r. Zaraz po wojnie, w lecie 1945 r., płk 

W. Wnuk uczestniczył w poszukiwaniach sztandaru 3. pgren. Sprawa ta budzi 

pewne wątpliwości w tym sensie, że nie ma pewności, czy sztandar został rze-

czywiście nadany pułkowi. Wedle naszej wiedzy, sztandar 3. pgren. został ufun-

dowany przez Towarzystwo „Amis de Polotne”; wykonały go ss. Nazaretanki  

w Paryżu. Pułkownik otrzymał go 25 maja 1940 r. w strefie przyfrontowej (rejon 

Lunéville) i w dwa dni potem o zmroku – z powodu zagrożenia lotniczego  

– 3 pgren. składał nań przysięgę. W dniu 21 czerwca dowódca pułku nakazał 

zakopanie sztandaru
57

. 

Po demobilizacji W. Wnuk powrócił do kraju. Podobno miał trudności  

z weryfikacją stopnia pułkownika. Niestety, brak innych informacji w tej spra-

wie. Zamieszkał w Warszawie. Ożenił się z Karoliną Koziełł-Poklewską. Ostat-

nio mieszkał w stolicy przy ul. Marszałkowskiej 84/92 m. 53
58

. 

                                                                                                                         
Wojska Polskiego, Medal za Wojnę 1939 i Médaille de la Reconnaissance. Oczywiście, nie są to 

wszystkie wyrazy uznania wobec pułkownika. 
55 W. Biegański, Wojsko Polskie we Francji 1939–1940, Warszawa 1967, s. 189, 192–193, 311; 

tenże, Polskie formacje wojskowe..., s. 156–157.  
56 T. Czak, J. Smoliński, dz. cyt., s. 113. Trudno ustalić dokładniejszy przydział organizacyjny 

plut. z cenzusem Z. Mączyńskiego, dowódcy plutonu w III batalionie 3. pgren. 
57 Tamże, s. 86; J. Smoliński, dz. cyt., s. 47. Natomiast gdzie indziej (Piechota Polska 1939 

–1945..., s. 65) podano, że 3 pgren. nie miał sztandaru. 
58 Gdy w połowie lat 80. ub. stulecia autor niniejszego tekstu odwiedził W. Wnuka, pułkownik 

trzymał się dobrze. Szczupły, prosta sylwetka, starannie ubrany (garnitur plus krawat). Cechowały 

Go energiczne ruchy, chciałoby się rzec – żołnierskie. Niestety, bardzo słabo już widział.  

W mieszkaniu poruszał się tak, że nie można było tego wyczuć. Nasuwa się tutaj refleksja – był to 

człowiek z tzw. klasą. 
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Za Wrzesień – już po wojnie – W. Wnuk został odznaczony Orderem Wo-

jennym Virtuti Militari klasy IV. We wrześniu 1967 r. w Londynie Biuro Kapi-

tuły Orderu Wojennego Virtuti Militari rozpatrywało wnioski w sprawie nadań 

gen. dyw. J. Rómmla, dowódcy Armii „Łódź” i „Warszawa”. Decyzja ta została 

przekazana „do decyzji Naczelnego Wodza”, czyli gen. broni Władysława An-

dersa. Ostatecznie, w wyniku – jak to określono – selekcji Komisji Historycznej 

Sztabu Głównego, 19 października 1967 r. gen. W. Anders zatwierdził wniosek: 
 

Dowodząc pułkiem w składzie 10 DP wyróżnił się [ppłk W. Wnuk – W.K.] war-

tościami dowódczymi w ciężkich bojach pułku utrzymując jego zdolność bojową  

i zwartość w ciągu całej kampanii. Odniósł wybitny sukces w boju 11 IX pod 

Mszczonowem czym w pełni zasłużył na krzyż złoty VM [nr 154 lub 158  

– W.K.]. Uderzając na Mszczonów obsadzony przez przeważające siły nieprzyja-

ciela, zaskoczył część sił XVI Korpusu pancernego niemieckiego i zdobył mia-

steczko. W skutku wyszedł na tyły ugrupowania npla, spowodował duże zamie-

szanie i zmusił npla do przeciwdziałania przez ściągnięcie sił z linii Wisły i z pod 

Warszawy59. 
 

Dodajmy, rok wcześniej 31 psk został odznaczony Orderem Wojennym 

Virtuti Militari klasy V (nr 13274), jako jeden spośród 36 „podmiotów” (jednym 

w nich jest Warszawa, pozostałe to jednostki wojskowe), właśnie za sukces pod 

Mszczonowem
60

. 

Jak wspomniano wcześniej, płk W. Wnuk mieszkał w stolicy. Udzielał się 

w środowiskach kombatanckich, zwłaszcza 31. psk i 1. DGren. Na początku lat 

70. ub. stulecia władze (początek tzw. dekady Edwarda Gierka) umożliwiły 

rozwinięcie działalności środowisk b. żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Za-

chodzie. Zatem nieprzypadkowo „zielone światło” dotyczyło tych, którzy wal-

czyli we Francji. Wszakże stamtąd przybył po wojnie E. Gierek. Pierwsze ze-

branie środowiska 1. DGren. odbyło się w lutym 1971 r. Kolejnym krokiem było 

nabożeństwo i spotkanie z prymasem Stefanem Wyszyńskim. W latach 1971 

–1980 płk W. Wnuk był prezesem Koła b. Żołnierzy 1. DGren. Oczywiście,  

w ramach Związku o Wolność i Demokrację. Były to kadencje 4-letnie: 1971 

–1974 i 1975–1978. W połowie kolejnej W. Wnuk ustąpił ze względu na wiek 

(81 lat) i stan zdrowia. Następnie w latach 1980–1983 występował w roli hono-

rowego prezesa tego Koła. Rzecz jasna, utrzymywał kontakty także z kolegami  

z 8. PPLeg. Pisał relacje, prowadził szeroką korespondencję. Był człowiekiem 

uczynnym. Uczestniczył w akcjach tzw. odznaczeniowych. Tych za Wrzesień  

i za obronę Francji. Broniąc tej ostatniej, walczył za Polskę. Dożył niemal 90 lat. 

Zabrakło kilku miesięcy. Pułkownik zmarł 2 czerwca 1987 r. „po długich i cięż-

                                                 
59 Kawalerowie Virtuti Militari 1792–1945, t. 3: 1939, cz. 1, red. B. Polak, Koszalin 1997, s. 147 

–149 – z ostatniej ze stron pochodzi cytat z zachowaniem oryginalnej pisowni i z błędem ortogra-

ficznym; G. Łukomski, B. Polak, A. Suchcitz, Kawalerowie Virtuti Militari... Wykazy odznaczo-

nych za czyny z lat 1863–1864, 1914–1945, red. B. Polak, Koszalin 1997, s. 374 – tu nr 154. 
60 Tamże, s. 375; W. Jarno, dz. cyt., s. 299. Celowo zastosowano takie określenie, skoro – oprócz 

pułków itp. – odznaczono także Załogę Westerplatte. 
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kich cierpieniach”. Został pochowany na Cmentarzu Komunalnym Północnym 

(Wólka Węglowa, kwatera W XIII-7-11-19)
61

. 

Podsumowanie działalności płk. W. Wnuka jest proste. W długim życiu 

32 lata zajęła służba wojskowa. Zaczął ją w Legionach Polskich jako 18-letni 

chłopak. W odrodzonej Polsce, o której granice walczył, pozostał w szeregach 

WP. Zajmował wiele stanowisk liniowych, 2-krotnie będąc także wykładowcą 

Centrum Wyszkolenia Piechoty. Był żołnierzem obu wojen światowych. Dał się 

poznać jako wymagający dowódca, posiadający solidne podstawy – nazwijmy to 

tak – teoretyczne. Znał biegle języki: rosyjski, francuski i angielski. Dbał  

o podwładnych. U zarania II RP zasłużył sobie na symbol żołnierskiej dumy  

– Order Wojenny Virtuti Militari klasy V (Krzyż Srebrny). Za Wrzesień dostał 

Krzyż Złoty (klasa IV). Dążenie do bicia wroga w każdych okolicznościach to 

cecha charakterystyczna W. Wnuka jako dowódcy. Widać to szczególnie pod-

czas walk wrześniowych: najpierw w kierunku Pilicy, potem zaś Wisły. Nocami 

ppłk W. Wnuk maszerował lasami, o świcie szukał luk w ugrupowaniu wroga, 

aby rano uderzać i wyprowadzać raz po raz swoich ludzi z matni. Zgrupowanie 

ppłk. W. Wnuka przemykało się tak przez 8 dni, ostatnie 4 dni bez jedzenia. 

Wola walki, spryt i niechęć wobec niewoli były również przyczyną ucieczki  

z Węgier. Korzeni tego wszystkiego należy szukać w patriotyzmie tego oficera. 

Podobnie było w czerwcu 1940 r. w Wogezach. Przypomnijmy, otrzymał za to 

4-krotnie Krzyż Walecznych. 

 

 

                                                 
61 Nekrologi: „Życie Warszawy” 1987, nr 136 z 12 czerwca, s. 12 i nr 137 z 13–14 czerwca, s. 8. 

Pierwszy opłacili „Grenadierzy”, drugi zaś – jak to enigmatycznie określono – zgłosiła „rodzina”. 
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Günther Grundmann, konserwator zabytków prowincji  
dolnośląskiej i jego rola w ukrywaniu dzieł sztuki  

w latach 1942–1945 
 

 
ecydenci Trzeciej Rzeszy zdawali sobie sprawę już w 1942 r.  

– wbrew oficjalnej propagandzie sukcesu – że losy wojny niekoniecz-

nie muszą przechylić się na korzyść strony niemieckiej.  Przypomnieć 

należy, że właśnie w tamtym okresie zaczęły nasilać się bombardowania kraju 

przez lotnictwo alianckie, zwłaszcza brytyjskie. Niewątpliwie stan taki skłonił 

władze do wydania niełatwego w wykonaniu zabezpieczenia miejscowego lub 

stopniowego wywożenia z najbardziej zagrożonych miast niemieckich najcen-

niejszych zabytków kultury, jak rzeźby, meble, obrazy, starodruki, rękopisy 

książki, mapy, nuty czy zbiory folklorystyczne do bezpiecznych – zdawałoby się 

– zakątków Rzeszy. 

Takim eldorado aż do początków 1945 r. jawił się Dolny Śląsk, dokąd też 

postanowiono kierować transporty dóbr kultury m.in. z Berlina w celu ich ukry-

cia, a także przemieścić i zabezpieczyć dobra dolnośląskie, głównie z Breslau 

(Wrocław) i okolicznych miejscowości. 

To ważne zarówno z historyczno-kulturowego, jak i politycznego powodu 

zadanie zlecono wybitnemu historykowi kultury, konserwatorowi sztuki Dolne-

go Śląska – prof. dr. Güntherowi Grundmannowi.  

Günther Grundmann urodził się 10 kwietnia 1892 r. w Hirschberg (Jelenia 

Góra) w rodzinie oficerskiej jako syn Fritza i Luizy zd. Günther. 

Wywodził się ze znanego i zasłużonego dla Śląska rodu. Jego dziadek 

Friedrich Wilhelm Grundmann był „pierwszym niemieckim burmistrzem Kato-

wic i zarazem znanym na Śląsku finansistą i przemysłowcem, właścicielem 

m.in. jednej z pierwszych na kontynencie europejskim cementowni w Opolu. 

Rodzina Grundmannów posiadała ponadto szereg dużych majątków ziemskich 

na Dolnym Śląsku‖
1
. 

W rodzinnej miejscowości uczęszczał do królewsko-humanistycznego 

gimnazjum (1901–1912), po czym podjął studia z zakresu historii sztuki w Bre-

slau (Wrocław) – 1912 oraz w München (Monachium) – lata 1913–1915. 

W München rozpoczął naukę na tamtejszym uniwersytecie oraz Kunstge-

werbeschule, pobierając także dodatkowo prywatne lekcje u Hansa Schmitthalsa. 

                                                 
1 J. Bartosz, R. Hajduk, Rodowody rewizjonistów, Katowice 1965, s. 60. 

D 
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Z jego wrocławskich i monachijskich profesorów warto wymienić tak 

znane postacie jak m.in. Heinrich Wölfflin, Paul Frankl, Walter Thor, Richard 

Riemerschmidt czy Bernhard Patzak
2
. 

Pod  kierunkiem  prof.  Bernharda  Patzaka  uzyskuje  Günther Grund-

mann w 1916 r. na Schlesische Friedrich – Wilhelms – Universität zu Breslau na 

podstawie rozprawy  „Gruftkapellen des 18. Jahrhunderts in Niederschlesien und 

der Oberlausitz‖ stopień doktora nauk filozoficznych (w zakresie historii sztuki). 

W latach 1917–1918 uczestniczy w wojnie w rejonie nadbałtyckim, w koń-

cowym okresie działań zostaje odkomenderowany do pracy w Kriegspresseamt
3
. 

Po 1918 r. mieszka Günther Grundmann w Hain (Przesieka), a następnie 

w Bad Warmbrunn (Cieplice – Zdrój). 

Rozpoczyna pracę (bez uposażenia) w Schlesischer Bund für Heimat-

schutz, równolegle w latach 1920–1930 jest  Geschäftsführer des Hausfleiß  

– Vereins im Riesen – und Isergebirge w Bad Warmbrunn. 

Od 1922 r. rozpoczyna działalność bezpośrednio związaną z ochroną zabyt-

ków na Dolnym Śląsku, a więc dziedziną, której poświęci wiele lat swojego za-

wodowego życia i w której osiągnie niekwestionowaną, wysoką pozycję. Uzysku-

je ważną funkcję Vertrauensmann für Denkmalpflege im Hirschberger Kreis. 

Powyższe funkcje miały przeważnie charakter społeczny, toteż w latach 

1922–1932 pracuje jako wykładowca w znanej Holzschnitzschule w Bad Warm-

brunn, której dyrektorem był sławny rzeźbiarz Cirillo dell’ Antonio. 

Günther Grundmann stawał się powoli znaną postacią regionu jeleniogór-

skiego, m.in. był zaprzyjaźniony z dr. Paulem Werthem, szefem liberalnego 

pisma „Der Bote aus dem Riesengebirge‖, a także z Kameraldirektor der Graf 

Schaffgotschen Verwaltung Geheimrat Franz Kreutz. Właśnie znajomość z taj-

nym radcą Franzem Kreutzem okazała się w przyszłych latach szczególnie 

owocna dla młodego historyka sztuki. To w jego domu w Hermsdorf (Sobie-

szów) poznał w 1924 r. Gerharta Hauptmanna, laureata literackiej Nagrody No-

bla
4
. Z czasem luźne początkowo kontakty z Franzem Kreutzem przerodziły się 

w zażyłą znajomość, która nieco później miała pewien wpływ na uzyskanie 

przez Grundmanna stanowiska krajowego konserwatora dzieł sztuki. 

Z miejscowością Bad Warmbrunn był Günther Grundmann związany 

przez wiele lat, gdzie mieszkał przy Hornstraße. Jako mieszkaniec tego kurortu 

brał udział w jego życiu społecznym, np. w 1924 r. wygłosił mowę laudacyjną  

z okazji 60. urodzin znanego pisarza śląskiego Hermanna Stehra. 

Oprócz zajęć wykładowcy w cieplickiej Szkole Snycerstwa Günther 

Grundmann nieprzerwanie współpracuje z Schlesischer Bund für Heimatschutz 

                                                 
2 D. Frey, Günther Grundmann [w:] Bewahren und Gestalten. Festschrift zum siebzigsten Ge-

burtstag von Günther Grundmann, hrsg. von J. Gerhardt u.a., Hamburg 1962. 
3 E. Schremmer, Günther Grundmann, „Ostdeutsche Gedenktage‖ 1992,  Bd. 62. 
4 G. Grundmann, Begegnungen eines Schlesiers mit Gerhart Hauptmann, Hamburg [1953]; K.A. 

Kuczyński, Günther Grundmann (1892–1976). Provinzialkonservator der Kunstdenkmäler Nie-

derschlesiens [w:] »Habt herzlichen Dank für Eure Freundschaft«. Menschen um Gerhart Haupt-

mann, hrsg. von K. Hildebrandt und K.A. Kuczyński, Włocławek 2011. 
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oraz Niederschlesische Kunstvereinigung. Dzięki tej dodatkowej współpracy  

w coraz wyższym stopniu poznaje region Dolnego Śląska pod kątem znajdują-

cych się tam dzieł sztuki, a także nawiązuje kontakty z ludźmi odpowiedzialny-

mi za konserwację zabytków. 

Günther Grundmann rozpoczyna już w okresie bezpośrednio po I wojnie 

światowej bardzo ożywioną działalność wydawniczą, publikując zarówno ob-

szerne rozprawy naukowe, jak i liczne artykuły popularyzatorskie na łamach 

wielu czasopism, zwłaszcza śląskich
5
. 

Warto tutaj wymienić kilka przykładów jego pozycji zwartych (wybra-

nych z długiej listy), wydanych przed 1945 r.: 
 

 „Die Bethäuser und Bethauskirchen des Kreises Hirschberg‖, 1918; 

 „Schlesien― (wraz z Konradem Hahnem), 1926; 

 „Schlesische Architekten im Dienst der Herrschaft Schaffgotsch und der Propstei 

Warmbrunn‖, 1930; 

 „Das Riesengebirge in der Malerei der Romantik‖, 193-?; 

 „Deutsche Kunst im befreiten Schlesien‖, 1942, 1944. 
 

Günther Grundmann cieszy się więc już w latach 20. renomą wybitnego 

znawcy historii sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów dolnośląskich. 

Nikogo więc nie dziwi okoliczność, że gdy w 1932 r. umiera dotychczasowy 

konserwator zabytków Dolnego Śląska dr Ludwig Burgemeister, na stanowisko 

Provinzialkonservator der Kunstdenkmäler Niederschlesiens zostaje powołany 

przez Sejm Prowincji (Provinziallandtag) właśnie dr Günther Grundmann
6
. 

Nowo powołany konserwator zabytków sztuki dolnośląskiej ma przed so-

bą liczne, wymagające nie tylko wielkiego nakładu pracy zadania, ale także nie-

zwykle kosztowne plany. Günther Grundmann podejmuje w pierwszym okresie 

restaurację takich obiektów, jak np.: Dom zu Breslau, Palais des Fürsten Hatz-

feld, Breslauer Rathaus, Elisabethkirche, Klosterkirche zu Lebus
7
. 

Rok 1932 był dla kariery Günthera Grundmanna szczególnie ważny, 

oprócz podjęcia obowiązków konserwatora dolnośląskiego, był także głównym 

organizatorem niezwykle prestiżowych uroczystości, o ogólnoniemieckim wy-

miarze, jakim były obchody 70. rocznicy urodzin Gerharta Hauptmanna, trady-

cyjnie świętowane niemal jak święto narodowe
8
. 

                                                 
5 Bibliografia prac Günthea Grundmanna; „Zeitschrift für Ostforschung‖ 1967, Heft 16, s. 585 

–600; „Zeitschrift für Ostforschung‖ 1972, Heft 21, s. 379–382; „Zeitschrift für Ostforschung‖ 

1977, Heft 26, s. 18–19; G.R. Kleé, Verzeichnis der Veröffentlichungen Günther Grundmanns [w:] 

Bewahren und Gestalten. Festschrift zum siebzigsten Geburtstag von Günther Grundmann, hrsg. 

von J. Gerhardt u.a., Hamburg 1962. 
6 G. Grundmann, Breslau 1932. Ein wichtiges Jahr in meinem Leben [w:] Leben in Schlesien. 

Erinnerungen aus fünf Jahrzehnten, hrsg. von H. Hupka, München 1962. 
7 G.R., Professor Günther Grundmann 50 Jahre, „Schlesische Zeitung‖ von 10 april 1942. 
8 K.A. Kuczyński, Günther Grundmann (1892–1976). Provinzialkonservator der Kunstdenkmäler 

Niederschlesiens [w:] »Habt herzlichen Dank für Eure Freundschaft« Menschen um Gerhart 

Hauptmann, hrsg. von K. Hildebrandt und K.A. Kuczyński, Włocławek 2011. 
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W jednej ze swoich książek, napisanych wiele lat później, już po wojnie, 

Günther Grundmann nadmienia, że urok dolnośląskiej krainy, umiłowanie 

uprawianego zawodu, pozwalało mu wykonywać te niejednokrotnie trudne, 

wymagające dużego nakładu sił i kosztów, zadania: 
 

In der Tat, wer wie der Verfasser in dem am Ausgang des 19. Jahrhunderts ge-

radezu idyllisch zu nennenden Gebirgsstädtchen Hirschberg geboren  wurde und  

in solcher Umgebung bis zum letzten Gymnasialschuljahr aufgewachsen ist, der 

wird mit besonderer Dankbarkeit an diese von einer beglückenden Landschaft 

entscheidend geformten und bestimmten Jugendjahre zurückdenken. Wenn dazu 

in den ersten jungen Ehejahren ein Baudendorf wie Hain und anschließend ein 

zweiter nicht minder idyllischer Badeort wie Warmbrunn für mehr als ein Jahr-

zehnt zum Schauplatz künstlerischer und kunstgeschichtlicher Berufsarbeit 

wurden, so vertiefte sich damit nicht nur das Aroma des landschaftlichen Erle-

bens zu einer ein ganzes Leben nachwirkenden gesunden Ernährungsgrundlage, 

sondern es vermochte der an großen Universitäten geschulte Geist nun erst die 

Fülle des in dieser Landschaft gewachsenen und geformten künstlerischen und 

kulturgeschichtlichen Bestandes in sich aufzunehmen und in geordneten Kate-

gorien zu verarbeiten. 

Daß schließlich die aus diesem Zusammenklang von Natur und Kunst bedingten 

künstlerischen und wissenschaftlichen Arbeitsergebnisse den weiteren Lebens- 

und Berufsweg in den Bereich der Denkmalpflege einmünden ließen, der mit 

der Universität und der Technischen Hochschule in der Landeshauptstadt eng 

verbunden war, darf als dritter glücklicher Umstand für den von der Geburt her 

bestimmten Ausgangsort des Verfassers bezeichnet werden; denn dadurch wur-

de der Riesengebirgskreis Hirschberg mit der ganzen Vielfalt seiner baulichen 

und künstlerischen Erscheinungen zum bevorzugten Aufgabenbereich der be-

wahrenden und gestalteten Kräfte des nunmehr amtlich legitimierten P rovinzi-

alkonservators. Das aber bedeutete zugleich, sich über lokalhistorische Gebun-

denheit hinaus in größeren Zusammenhängen theoretisch wie praktisch zu betäti-

gen und damit die geistige Begrenztheit jugendlicher Erlebnisse auszuweiten, oh-

ne die unmittelbare Frische kindheitsseliger Ergriffenheit je verlieren zu können. 
Mit den ersten Formulierungen der im Alter von achtzehn Jahren begonnenen 

späteren Dissertation über die barocken Gruftkapellen des Gnadenkirchhofs der 

Geburtsstadt Hirschberg, die ihren Ursprung im künstlerischen Erlebnis ihrer 

baulichen Schönheit gehabt haben mag, führt der direkte Weg zu einem ausge-

prägt genealogischen Interesse an den Epitaphien der dort bestatteten Ge-

schlechter der Hirschberger Leinenkaufherren. Die Feststellungen verwandt-

schaftlicher Verbindungen zu der großen Sippe der Menzel-Thomanns münde-

ten in die zweite Jugendarbeit „Die Chronik der Familie Günther‖. Damit wurde 

neben der kunstgeschichtlichen die familiengeschichtliche Komponente er-

schlossen, wobei die kulturgeographische Grundsubstanz der Riesengebirgs-

landschaft stets den Ausgangspunkt bildete9. 
 

Od 1937 r. Günther Grundmann podejmuje zajęcia na Schlesische Fried-

rich Wilhelms Universität zu Breslau, zaś w 1938 r. uzyskuje Lehrstuhl für Bau-

geschichte und Bauformenlehre na Technische Hochschule, także w Breslau. 

                                                 
9 G. Grundmann, Kunstwanderungen im Riesengebirge. Studien aus 50 Jahren 1917–1967, Mün-

chen 1969, s. 5. 
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Objęcie katedry na politechnice było powiązane z nadaniem mu tytułu honoro-

wego profesora tej uczelni. 

Wspaniale rozwijającą się karierę naukową i organizacyjną przerwała,  

a w każdym razie zakłóciła w poważnym stopniu, II wojna światowa. Dla Gün-

thera Grundmanna rozpoczął się kolejny etap w jego życiorysie – historyka 

sztuki i wybitnego znawcy dóbr kulturalnych obszaru Dolnego Śląska. 

W źródłach czytamy o działaniach Günthera Grundmanna od 1942 r. na-

stępująco: 
 

Mieszkańcy Wrocławia żyli jeszcze w poczuciu względnego bezpieczeństwa. 

Nad miastem nie pojawiały się bombowce alianckie, bo Dolny Śląsk leżał wte-

dy poza ich zasięgiem, ale z biegiem czasu groźba nalotów stawała się coraz 

bardziej realna. 

Dobrze rozumiał to urzędujący w budynku Muzeum Sztuk Pięknych przy Gar-

tenstrasse 74 w Breslau profesor Günther Grundmann, konserwator zabytków 

prowincji dolnośląskiej. A jeszcze lepiej rozumieli to berlińscy przełożeni pro-

fesora, którzy już na własnej skórze doświadczali skutków wojny. 

I właśnie na początku 1942 roku Grundmann otrzymał z Berlina polecenie wy-

szukania w terenie miejsc nadających się na składnice dzieł sztuki, eksponatów 

muzealnych, cennych księgozbiorów i archiwaliów, po prostu dóbr kultury, któ-

re zamierzano wywieźć z bombardowanych przez nieprzyjaciela dużych miast 

niemieckich. 

Günther Grundmann był znawcą dziejów Śląska, a zwłaszcza dóbr kultury, któ-

re przez wieki tu powstawały lub które zgromadzono w licznych zamkach, pa-

łacach i świątyniach oraz muzeach, bibliotekach i archiwach. Wiedział zatem, 

co należy chronić i gdzie można będzie dobra te składować. 

Grundmann polecił więc z jednej strony przygotować wykazy najcenniejszych 

przedmiotów i zbiorów znajdujących się na terenie Dolnego Śląska, z drugiej 

zaś zaczął organizować sieć składnic – magazynów depozytowych skarbów kul-

tury. Konserwator rozumował logicznie. Na składnice wybierał przede wszyst-

kim obiekty sakralne – kościoły, klasztory i plebanie położone w prowincjonal-

nych miasteczkach i wioskach, a także leśniczówki, prywatne wille oraz liczne 

na Dolnym Śląsku zamki i pałace. Liczył, że takie obiekty, znajdujące się z dala 

od głównych ośrodków miejsko-przemysłowych, nie będą bombardowane… Do 

składnic wywożono przede wszystkim skarby kultury z największych miast 

prowincji dolnośląskiej, nie tylko z Wrocławia. Trafiały tu też zbiory i kolekcje 

z innych regionów Niemiec, zwłaszcza z Berlina, w tym 505 skrzyń z najcen-

niejszymi unikatowymi zbiorami Pruskiej Biblioteki Państwowej, które zrazu 

składowano w zamku Fürstenstein koło Waldenburga (dzisiaj Książ leży w gra-

nicach miejskich Wałbrzycha), a później przewieziono do Grüssau koło Lan-

deshut (Krzeszowa koło Kamiennej Góry). W kościołach świętego Józefa i Naj-

świętszej Marii Panny klasztoru w Grüssau znajdowała się jedna z osiemdzie-

sięciu składnic Grundmanna… 

W 1944 roku na barki Grundmanna spadł kolejny obowiązek. Otóż na terenie 

Dolnego Śląska musiał wyszukać miejsca nadające się na składnice polskich 

dóbr kultury, które trzeba było ewakuować z Generalnego Gubernatorstwa. 

Mimo trwającej od pierwszych tygodni okupacji hitlerowskiej grabieży, w GG 

pozostały tysiące cennych skarbów kultury – od obrazów polskich i światowych 

mistrzów po biblioteki. Jak się okaże, większość tych dóbr Niemcy ewakuują na 

Dolny Śląsk10. 

                                                 
10 L. Adamczewski, Skarby w cieniu swastyki, Warszawa 2010, s. 129–132. 
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Interesująco i ze znawstwem pisze o działaniach Günthera Grundmanna 

historyk sztuki Józef Gębczak, który odczytał zaszyfrowaną listę 80 składnic 

zbiorów sztuki i archiwaliów, i dzięki któremu udało się odnaleźć skrytki dzieł 

kultury, przygotowane przez dolnośląskiego konserwatora sztuki: Konserwato-

rowi przypadł obowiązek współdziałania w zapewnieniu przemysłowi zbroje-

niowemu pozyskania cennych metali z rekwizycji dzwonów, miedzianych da-

chów kościelnych, naczyń liturgicznych z cyny, figur i pomników. Drugi zakres 

działania obejmował ochronę przeciwlotniczą wszelkich dóbr kultury, a gdy 

chodzi o ruchome dobra kultury – ukrycie ich w bezpiecznym miejscu. W roku 

1939 przepisy mówiły – o ukryciu zbiorów w piwnicach gmachu. Od 1942 r. 

zastąpiono tę metodę systematyczną wywózką do składnic ukrytych na prowin-

cji, z dala od miast i dróg narażonych na bombardowanie. Inne zarządzenie  

– specyficzne już dla Śląska – powierzało konserwatorowi ukrycie dóbr kultury 

z zachodnich i północnych terenów Rzeszy oraz Berlina. W jeszcze innym jest 

mowa o przeprowadzeniu akcji fotografowania wszelkich zabytków z całej pro-

wincji. Zarządzeń było wiele. Konserwatorowi przysługiwało prawo decyzji, 

jakie zbiory prywatne winny podlegać ukryciu. Konserwator skierował 250 eg-

zemplarzy okólnika do prywatnych posiadaczy zbiorów o sporządzeniu  

w 4 egzemplarzach spisu posiadanych dzieł sztuki przeznaczonych do ukrycia. 

Zgłosiło się 161 właścicieli. 

Instytucjom państwowym zapewniał konserwator składnice w kilku lub 

kilkunastu miejscowościach, w których należało równomiernie rozdzielić posia-

dane zbiory, aby w najgorszym wypadku jakaś ich część ocalała. 

Oto przykład – plan rozdziału składnic dla 7 instytucji z Wrocławia, 

ukrywających zbiory na prowincji:  
 

Muzeum Sztuk Pięknych  – 8 miejscowości –     11 pięter  – 16 sal 

Miejskie Zbiory Sztuki  – 9 miejscowości –     18 pięter  – 52 sal 

Kurator Uniwersytetu  – 6 miejscowości – 7 pięter  – 19 sal    

Archiwum Państwowe  – 7 miejscowości – 9 pięter  – 25 sal 

Archiwum Miejskie  – 8 miejscowości – 9 pięter  – 23 sal              

Biblioteka Miejska  – 7 miejscowości – 6 pięter  – 10 sal           

Konserwator Prowincji  – 7 miejscowości – 9 pięter  – 13 sal 
 

Określenie liczby miejscowości, pięter w budynkach i liczby sal było po-

trzebne do ustalenia rozdzielnika różnego rodzaju sprzętu przeciwpożarowego, 

stosownie do przepisów, dlatego też przygotowano to zestawienie. Zakup sprzę-

tu dla tych instytucji finansowało państwo. Wszystkie inne instytucje, np. ko-

ścioły, towarzystwa, związki, a nawet urzędy, starały się o sprzęt przeciwpoża-

rowy we własnym zakresie. 

Akcja ukrycia ruchomego mienia artystycznego i kulturalnego, chociaż za-

krojona na ogromną skalę, została przeprowadzona właściwie tylko dla Wrocławia 

i to z uprzywilejowaniem zbiorów państwowych. 25 kościołów zabytkowych mia-

sta (w tym 17 gotyckich) miało bogate wyposażenie artystyczne. Zestawienie 

zgłoszone sumarycznie – obejmujące obrazy, rzeźby, epitafia, snycerstwo, złotnic-
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two i paramenty (do końca XVIII w.) liczy 1872 cenniejsze obiekty. Z tego, zale-

dwie nikły odsetek został uwzględniony podczas akcji ukrywania zabytków. 

W jeszcze mniejszym zakresie zabezpieczano przez ukrycie mienie arty-

styczne znajdujące się na rozległym terenie Dolnego Śląska — poza Wrocła-

wiem. Wystarczy wspomnieć, że w wielu miastach były dość zasobne muzea, 

które z nielicznymi wyjątkami uległy rozproszeniu i grabieży. Po wojnie tylko 

18 z nich mogło podjąć działalność – oczywiście po doraźnej polonizacji. 

Spośród 500 z górą kościołów, klasztorów i kaplic oraz 300 reprezenta-

cyjnych budowli świeckich, wymienionych w inwentarzu Lutscha z lat 90. ub. 

w. – prawie 2/3 zawierały dzieła sztuki czy większe ich zbiory. Oczywiście zda-

rzały się wypadki indywidualnego ukrywania wybitniejszych dzieł w terenie, ale 

wyniki tych akcji nie pozostawały w żadnej proporcji do potrzeb. Jest to zresztą 

osobny temat, który wymyka się z ram zakreślonych dla niniejszej pracy. 

Wbrew rozpowszechnionemu przekonaniu o ukrytych w sposób prze-

myślny skarbach czy zbiorach sztuki – w całej akcji, którą prowadził Grund-

mann, nie spotyka się żadnych tego rodzaju rozwiązań czy sugestii w tym kie-

runku. Chodziło wyraźnie o naloty lotnicze i nie dopuszczano nawet myśli  

o zabezpieczeniu przed rabunkiem. Na składnice wybierano przeważnie sale 

parterowe, na lżejsze przedmioty wyższe kondygnacje, nie wychodząc poza  

II piętro. Czasem piwnice, jeśli suche. Wyjątki od tej reguły były, ale nie  

w urzędowej sieci składnic‖
11

.  

Historycy sztuki są zgodni w opinii, że najcenniejszym zabytkiem wywie-

zionym przez Günthera Grundmanna z Dolnego Śląska była „Madonna burmi-

strza Meyera‖ Hansa Holbeina. Warto przypomnieć, że obraz przez długi okres 

czasu był przechowywany w muzeum zamkowym w Darmstadt, skąd w 1942 r. 

– na szczęście przed pożarem muzeum spowodowanym nalotami alianckimi  

– został przewieziony na zamek w Fischbach (Karpniki). Stamtąd właśnie  

w 1945 r. zabrał go Günther Grundmann, o czym sam pisze w tekście „Die 

Darmstädter Madonna‖: 
 

W dniu 20 stycznia 1945 r. rozpoczęła się śląska katastrofa, gdy przy mrozie  

i zacinającej ze wschodu wichurze nakazana została ewakuacja »twierdzy Wro-

cław«. W dniu 23 stycznia opuściłem miasto z urzędowym zleceniem, bym jako 

prowincjonalny konserwator przemieścił najcenniejsze dzieła sztuki ze Śląska, 

który stawał się terenem walki. Dawno już zabiegałem o zezwolenie na doko-

nanie tych zabezpieczających działań. Wreszcie miały być dokonane w ostatniej 

chwili na szosach zapchanych niekończącymi się kolumnami pojazdów i wobec 

całkowicie sparaliżowanej komunikacji kolejowej. 

W ciągu trzech tygodni wydobyłem z opuszczonych zamków śląskich zmaga-

zynowane tam już od lat skarby sztuki z Wrocławia, o ile to było możliwe przy 

nieprzerwanie posuwającym się do przodu froncie rosyjskim. Ostatnim wysił-

kiem zebrałam je w Cieplicach Śląskich stale popędzany troską, iż przybędę za 

późno, zmaltretowany czekaniem na drogach przepełnionych uciekinierami, 

                                                 
11 J. Gębczak, Losy ruchomego mienia kulturalnego i artystycznego na Dolnym Śląsku w czasie 

drugiej wojny światowej, Wrocław 2000, s. 4–10. 
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czekaniem na przydział pojazdów i materiałów pędnych i czekaniem w poko-

jach służbowych władz, których rozkład był się już rozpoczął. 

A w Karpnikach czekała na mnie Madonna Holbeina! Nadszedł dzień 12 lutego. 

Na górach otaczających Kotlinę Jeleniogórską boczyły się już gwałtowne boje 

(?),  lada godzina spodziewano się, że Rosjanie przerwą front. Zdałem sobie 

sprawę: jeżeli moja cala akcja ratownicza ma mieć jakikolwiek sens, to muszę 

uczynić wszystko, co w mojej mocy, by zebrane w Cieplicach dzieła sztuki 

wywieźć na Zachód. Niewyobrażenie trudne było urzeczywistnienie tego za-

mierzenia. Równocześnie był to zamiar niebezpieczny, bo jeszcze  wciąż Partia 

[hitlerowska – S.B.] dbała o pozory i aresztowała i rozstrzeliwała każdego, kio 

był zdania, iż walka jest przegrana i zdążał na tyły.  

Udało mi się jednak przekonać decydujące czynniki Wehrmachtu o konieczno-

ści wywiezienia dzieł sztuki; czynniki te otrzymały również telegramy Księcia 

Heskiego z prośbą o pomoc. Niemożliwość zamieniła się w rzeczywistość: bez-

bronnymi średniowiecznym zamkiem, któremu nakazano «bronienie się aż do 

ostatka« i bombowcami i czołgami uzyskałem samochód ciężarowy, materiał 

pędny i rozkaz wyjazdu. Zapadł późny wieczór. Głucho grzmiał front poprzez 

góry i niepokoił spokojną kotlinę. Półmartwy siedziałem obok dwóch kierow-

ców w drodze do zamku w Karpnikach. 

Niebawem zahałasował dzwonek w uśpionym domu, po czyim stanąłem przed 

»forstmeistrem« z Hesji, który mi wierzyć nie chciał, iż chcę zdjąć z niego od-

powiedzialność za powierzone jego opiece dzieła sztuki, a w szczególności Ma-

donnę Holbeina. Do pomocy wezwano kilku żołnierzy z sąsiadującego zajazdu  

i zapalono lampy stajennie, by oświecić ciemny dziedziniec. Na jednym z parte-

rów zadecydowałem, które skrzynie mają być załadowane. 

Moje pierwsze pytanie dotyczyło Madonny Holbeina. Umieszczana była  

w skrzyni oznaczonej numerem 7. Rozpoczęła się mozolna praca. Niesamowi-

cie migotały światełka w małym dziedzińcu wewnętrznym; połykane były przez 

ciemną sień przejazdową i wydobywały z cieniów parku zarysy starego mostu 

fortecznego. Jakże inna sytuacja od tej z przed dwóch i pół lat! Wówczas w tym 

samym miejscu stał wielki wóz meblowy i przy pełnym świetle dziennym pół 

tuzina ludzi troszczyło się o każdy przedmiot. To, co wówczas było obmyślane 

w każdym szczególe, musiano tej nocy szybko improwizować. 

Po prawie dwugodzinnej wyczerpującej pracy wjechaliśmy znowu w starą aleję 

dębową mając za sobą cenny ładunek a przed sobą jazdę w nieznane bezna-

dziejnej przyszłości. Tej nocy, gdy w Cieplicach ustaliłam ostatecznie jakie 

dzieła sztuki mają być załadowane, ożywiała mnie wciąż myśl o obrazie, który 

został mi powierzony. Myśl ta dała mi też siłę do wytrzymania wraz z moją żo-

ną nie chcącej się zakończyć podróży, która trwała osiemnaście dni i nocy i nie 

do popadania w rozpacz. 

Osiemnaście dni i osiemnaście nocy! Nie tylko jazdy, ale jeszcze więcej czeka-

nia i jeszcze więcej czekania na tej cogodzinnie odnawiającej się ucieczce przed 

zniszczeniem. Codziennie eskadry samolotów mad szosami, codziennie alarmy  

i prawie co noc, w niewielkiej odległości od wytyczonej trasy miasta rozpadają-

ce się w gruzy. Okrutny los Drezna mógłby przypaść i obrazowi, gdyby odjazd 

dokonany został o 12 godzin wcześniej tak, jak to było zaplanowane. Mieliśmy 

jechać przez Drezno, ale po drezdeńskiej katastrofie transport nasz został skie-

rowany poprzez północne Czechy. 

Była to noc z 13 na 14 lutego 1945 r. Ciężko obładowany samochód, trzęsąc się  

i zgrzytając, toczył się  po bocznych drogach wzdłuż grzbietu górskiego w kie-

runku śląsko-saskiej granicy. Na horyzoncie lśniły czerwona łuny palących się 

miast rodzinnych. W Saksonii zawyły syreny i powstrzymały dalszą jazdę. 

Wzdrygając się i ziębnąc, siedzieliśmy w szoferce i nie mogliśmy spać, ponie-
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waż tej strasznej nocy wibrował głucho i niesamowicie jęk i huk gradu bomb 

spadającego na Drezno. Ponieważ koło Drezna nie można było przeprawić się 

przez Łabę, nastąpiło czekanie przez całą dobę w miasteczku Herrnhut, gdzie  

w ulewnym deszczu samochód nasz stał samotnie na dużym placu i gdzie zmie-

niałam się z żoną, by pilnować samochodu i jego cennego ładunku. Następnie 

trzeba było na czeskich drogach mijać niesłychanie powoli tłumy uchodźców, 

których nędza była podobna do naszej i których los zrównałby się z naszym, 

gdybyśmy wreszcie dotarli do celu, który nie miałby nic wspólnego z naszym 

dotychczasowym życiem! Wreszcie nastąpiła chwila gdy między Décinem  

i Podmokly samochód przebył Łabę. Dopiero tam odniosłem wrażenie, iż odsu-

nąłem się od bezpośrednich działań wojennych i rzeczywiście dalsza podróż 

przez Żatec, Karlove Vary, Ohře i do Hof była jak by odetchnięciem po bezpo-

średnio zagrażającym niebezpieczeństwie. 

Za miastem Hof przeżyliśmy pierwszy koszący atak lotniczy. Długo tkwiliśmy 

skuleni w rowie przydrożnym, a w tym czasie samochód z obrazem tkwił pod 

pozbawionymi liści drzewami. Czy będzie ostrzelany? Co raz grzmiały ciemne, 

straszne ptaszyska tuż nad nami – z daleka słyszeliśmy strzały – wreszcie odle-

ciały. Po raz drugi obraz został uratowany! W Lesie Frankońskim czekaliśmy 

przez kilka dni aż wreszcie zadecydowano, iż Coburg w Bawarii ma stanowić 

cel naszej podróży. Pierwszego marca miałem opróżnić samochód i znaleźć 

chroniący dach dla jego cennego ładunku. Schronienia w zamku Callenberg 

udzieliła księżna Coburg. Ale czy dzięki temu obraz był uratowany? Czy istnia-

ło bezpieczeństwo? Także i tutaj musiała nadejść chwila, gdy spokojna i osz-

czędzona od wojny okolica stać się mogła terenem walk. W pierwszych dniach 

kwietnia zbliżył się – tym razem od zachodu – głuchy grzmot dział. W wypadku 

działań wojennych obraz w zaimku Callenberg nie był dostatecznie zabezpie-

czony. Dlatego też zdecydowałem się przy pomocy samochodu uzyskanego od 

Wehrmachtu przewieźć obraz do twierdzy Coburg i tam ukryć go w jednej  

z piwnic. Samochód wspiął się na górę i obraz schowałam głęboko pod książęcą 

rezydencją. 

W trzy dni później rozpoczęła się nierówna walka między armii amerykańskiej 

(sic! -KAK). Walka rozpoczęła się i po upływie nocy była zakończona. Koniec 

zwiastował jedynie blask płomieni niesiony z góry daleko w dolinę. 

Po kilku dręczących dniach do Callenberg dotarła wiadomość, iż w twierdzy 

koburskiej dachy niektórych budynków uległy zniszczeniu, ale że głęboka piw-

nica, gdzie się znajdował obraz, nie odniosła szwanku, ani też nie została splą-

drowana. W ten sposób minęło największe niebezpieczeństwo, które mogło za-

grozić obrazowi12.  
 

Niewątpliwie Günther Grundmann wiele uczynił dla ratowania niemiec-

kich dóbr kultury, zagrożonych działaniami wojennymi, głównie nalotami bom-

bowymi. Natomiast należy mu zarzucić, że niestety obciąża go rabunek wybit-

nych dzieł sztuki wywiezionych z polskich muzeów, przy czym nierzadko były 

to dobra o najwyższym ciężarze gatunkowym, m.in. zagrabione z polskich sie-

dzib królewskich w Krakowie czy Warszawie. Ta okoliczność w wysokim stop-

niu negatywnie rzutuje na jego postać jako konserwatora sztuki. 

                                                 
12 G. Grundmann, Die Darmstädter Madonna, Darmstadt 1972 (za S. Bernatt,  Zamek w Karpni-

kach udzielił schronienia arcydziełu malarstwa renesansowego, „Rocznik Jeleniogórski‖ 1976,  

t. 14, s. 109–112). 
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Po wojnie Günther Grundmann osiadł w Republice Federalnej Niemiec, 

zmarł w Hamburgu w 1976 r. Zajmował wiele ważnych funkcji w zakresie kon-

serwacji dzieł sztuki i opieki nad muzeami. Był wielokrotnie honorowany wyso-

kimi odznaczeniami. Do końca prowadził ożywioną działalność wydawniczą
13

. 

 

 

                                                 
13 M. Szczerepa, Tropem skarbów III Rzeszy. Przewodniki po skrytkach Grundmanna, Kraków 

2008; B. Wróbel, Ukryte skarby. Niezwykle losy dziel sztuki na Dolnym Śląsku w latach 1942 

–1950, Wrocław 2009; Glocken läuten über Schlesien, Kulturwerk Schlesien, Würzburg 1962;  

G. Grundmann, Erlebter Jahre Widerschein. Von schonen Häusern, guten Freunden und alten 

Familien in Schlesien, München 1972; N.N., Günther Grundmann, „Ostdeutsche Gedenktage‖ 

1967, Bd20; N.N., Günther Grundmann, „Ostdeutsche Gedenktage‖ 1972, Bd42; W. Kieszkowski, 

Składnica muzealna Paulinum i rewindykacja zabytków na Dolnym Śląsku, „Pamiętnik Związku 

Historyków Sztuki i Kultury‖, Warszawa 1948; J.R. Kudelski, Tajemnice nazistowskiej grabieży 

polskich zbiorów sztuki, Warszawa 2004; E. Scheyer, Günther Grundmann achtzig Jahre, „Schle-

sien. Eine Vierteljahresschrift für Kunst, Wissenschaft und Volkstum‖ 1972, Heft 1; G. Weber-

sinn, Günther Grundmann, der Schlesier, „Schlesien. Eine Vierteljahresschrift für Kunst, Wissen-

schaft und Volkstum‖ 1972, Heft 1; J. Lamparska, Tajemnice ukrytych skarbów, Warszawa 1999; 

R. Primke, M. Szczerepa, Tropem skarbów III Rzeszy. Przewodnik po skrytkach Grundmanna, 

Kraków 2008; H.O. Thiel, Günther Grundmann und Edmund Glaeser, „Schlesien. Eine Vierteljah-

resschrift für Kunst, Wissenschaft und Volkstum‖ 1972, Heft 1; S. Asche, Der Kunsthistoriker 

Günther Grundmann, „Schlesien. Eine Vierteljahresschrift für Kunst, Wissenschaft und Volks-

tum‖ 1972, Heft 1; H. Maedebach, Günther Grundmann, Direktor der Kunstsammlungen der 

Veste Coburg in den Jahren 1947–1950, „Schlesien. Eine Vierteljahresschrift für Kunst, Wissen-

schaft und Volkstum‖ 1972, Heft 1; G. Wietek, Günther Grundmann und das Altonaer Museum in 

Hamburg, „Schlesien. Eine Vierteljahresschrift für Kunst, Wissenschaft und Volkstum‖ 1972, 

Heft 1; J. Gerhardt, Günther Grundmann, Denkmalpfleger in Schlesien und Hamburg, „Schlesien. 

Eine Vierteljahresschrift für Kunst, Wissenschaft und Volkstum‖ 1972, Heft 1; R. Schmidt, Gün-

ther Grundmann und der J. – G. Herder – Forschungsrat, „Schlesien. Eine Vierteljahresschrift für 

Kunst, Wissenschaft und Volkstum‖ 1972, Heft 1; W. Schwarz, Hommage à Günther Grundmann, 

„Schlesien. Eine Vierteljahresschrift für Kunst, Wissenschaft und Volkstum‖ 1972, Heft 1;  

A. Hayduk, Universitätsprofessor Dr. Günther Grundmann zum 70.Geburtstag, „Schlesischer 

Kulturspiegel‖ 1967, Folge 1–3; Prof. Dr.  Günther Grundmann zum Gedenken, „Schlesischer 

Kulturspiegel‖ 1976, Folge 7–9. 
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Ignacy Matuszewski (1891–1946) :  
w trosce o polską rację stanu 

 

 
gnacy Matuszewski należał do pokolenia restytuującego państwo, po-

nadto do elitarnego grona najbliższych i najbardziej zaufanych współ-

pracowników Józefa Piłsudskiego. Wymienia się wśród tego grona ta-

kich jak Bolesław Wieniawa-Długoszowski, Aleksander Prystor, Walery Sła-

wek, a także Józef Beck, Julian Stachiewicz, Janusz i Wacław Jędrzejewiczowie, 

Bogusław Miedziński, Ignacy Boerner, Adam Koc i kilku innych. Część spośród 

nich – co warto podkreślić – była oficerami Oddziału II. Jak to ujął niezrówna-

ny, wybitny publicysta Wacław A. Zbyszewski:  
 

Dla szerokiego ogółu Matuszewski był legendarnym superdwójkarzem, pierw-

szym szefem tej instytucji1. 
 

Ponadto określa się ową grupę współpracowników komendanta niezbyt 

precyzyjnie, publicystycznym i deprecjonującym określeniem – grupą pułkowni-

ków
2
. Ignacy Matuszewski, miał wiele zalet charakteru i talentów, przede wszyst-

kim był doskonałym publicystą. Rzecz interesująca, Józef Piłsudski, zamiast wy-

korzystać właściwie ich talenty, „trzymał ich jako oficerów w wojsku”, co nader 

słusznie zauważył Stanisław Mackiewicz
3
. Nie jedyna to zresztą pomyłka przeni-

kliwego skądinąd polskiego męża stanu. Wrzesień 1939 r. przyniósł dramatyczne 

zmiany w życiu owej elity władzy Drugiej Rzeczypospolitej. Do głosu doszli 

przeciwnicy polityczni piłsudczyków, a ich pierwszym politycznym i propagan-

dowym działaniem było obarczenie dotychczasowego obozu rządzącego całkowi-

tą odpowiedzialnością za przegraną kampanię wojenną i wszystko to, co do niej 

doprowadziło. Metodą działania były: ostracyzm, całkowita izolacja oraz, gdy 

tylko to było możliwe – rewanż. Oskarżani o popełnione i niepopełnione przestęp-

stwa polityczne (a nawet pospolite!), prześladowani, a niekiedy całkowicie osa-

motnieni, pozbawieni prawa do obrony i wyjaśnień – stali się bardzo wygodnym 

obiektem napaści i prześladowań. Działania rządu Władysława Sikorskiego w tym 

zakresie uznać należy, za co najmniej nieprzemyślane i błędne politycznie, przy-

noszące wielkie szkody najszerzej rozumianej sprawie polskiej. Mimo oficjalnych 

                                                 
1 W.A. Zbyszewski, Ignacy Matuszewski, „Wiadomości” (Londyn – Bruksela) 1946, nr 28 z 13 

października, s. 1.  
2 Patrz też – uwagi Stanisława Cata-Mackiewicza zawarte w znakomitym eseju historycznym; tenże, 

Historia Polski od 11 listopada 1918 r. do 17 września 1939 r., Warszawa 1989, s. 212–218. Praca 

ta, to nader udana próba spojrzenia okiem publicysty i polityka na najnowsze dzieje narodu. 
3 Tamże, s. 105. 
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deklaracji i zapewnień, nie konsolidowały bowiem w chwilach najwyższej próby, 

lecz dzieliły i antagonizowały polską scenę polityczną. Poza wszystkim bowiem, 

zasada odpowiedzialności zbiorowej, jaką zastosowano wobec przedwrześniowej 

elity władzy nie należy do najlepszych metod działania, a ponadto nie kojarzy się 

najlepiej w europejskiej kulturze politycznej. 

Piłsudczycy tymczasem, zwłaszcza ci z kręgu najbardziej wtajemniczo-

nych, w większości przyjęli godną postawę, nie zamierzali rezygnować z obrony 

swojego stanowiska. Co jednak najbardziej istotne, wielu podjęło walkę o stwo-

rzenie warunków do realizacji własnego programu politycznego, związanego  

z odbudową Rzeczypospolitej. Analizowano popełnione błędy i starano się for-

mułować programy działania pozytywnego. Do grupy tej należał bez wątpienia 

Ignacy Matuszewski. 

Nobilitujące miał korzenie rodzinne, Ignacy Stanisław Hugo Matuszewski 

urodził się 10 września 1891 r. w Warszawie jako syn Ignacego i Anieli z domu 

Bein. Ojciec, Ignacy Erazm Matuszewski (1858–1919), także syn Ignacego, 

powstańca styczniowego, był krytykiem literackim, postacią znaną i cenioną  

w kręgach warszawskiej inteligencji; współpracował z „Przeglądem Tygodnio-

wym”, był też kierownikiem literackim „Tygodnika Ilustrowanego”, kierowni-

kiem działu humanistycznego „Encyklopedii Orgelbranda”, prezesem Towarzy-

stwa Literatów i Dziennikarzy. Interesował się także spirytyzmem i mediumi-

zmem: w 1896 r. wydał pracę „Czarnoksięstwo i mediumizm – studium histo-

ryczno-porównawcze”, gdzie przedstawił rys historyczny tego zjawiska, a także 

opisał własne doświadczenia z medium Eusapią Palladino, którą poznał po 

sprowadzeniu jej do Warszawy przez Juliana Ochorowicza. Ojcem chrzestnym 

Ignacego Matuszewskiego był świetny Bolesław Prus, przyjaciel domu Matu-

szewskich. Miał też młodszego brata Tadeusza, biologa
4
. Uczęszczał Ignacy do 

prywatnego Gimnazjum im. Ziemi Mazowieckiej w Warszawie, szkoły o profilu 

filologicznym. Przejawiał szczególne zdolności intelektualne, zwłaszcza huma-

nistyczne, w zakresie historii i filologii, ponadto szybko uczył się języków ob-

cych. Jako uczeń redagował pisemko zatytułowane „Bez Przyłbicy” (zamieścił 

w nim m. in. artykuł pod pseudonimem Antoni Mchowicz oraz tłumaczenie 

wiersza J.A. Rimbauda, pod tytułem „Statek pijany”), a w 1905 r. należał do 

inicjatorów powołania sportowego koła w szkole. W 1911 r. zdał dwa egzaminy 

dojrzałości, eksternistycznie maturę rosyjską, gdyż jedynie taka w cesarstwie 

Romanowów dawała pełnię możliwości w zakresie dalszego kształcenia, oraz  

                                                 
4 Tadeusz Matuszewski (7 października 1895 r. – luty 1945 r.), był samodzielnym pracownikiem 

naukowym w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (docent mikrobiologii); 

walczył w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego w Warszawie, kwatermistrz Sztabu V Rejo-

nu Obwodu Mokotów Armii Krajowej pod pseudonimem „Wąż”; w powstaniu warszawskim wach-

mistrz, Mokotów, pułk „Waligóra”, batalion „Oaza”, kwatermistrz; zmarł w niemieckim obozie 

koncentracyjnym w Litomierzycach; Wielka Ilustrowana Encyklopedia Powstania Warszawskiego,  

t. 6, Warszawa 2004, s. 175 (Wykaz uczestników – żołnierzy Powstania Warszawskiego). 
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– w kilka tygodni później – polską z wyróżnieniem, w swojej szkole. Po matu-

rze, od 4 listopada 1911 r. odbył służbę wojskową w Petersburskim Pułku 

Gwardii, a w następstwie awansowany na stopień podoficerski 25 czerwca 1912 r. 

(12 stycznia 1913 r. do stopnia chorążego rezerwy). Studiował w kilku ośrod-

kach akademickich: filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim (1911–1912), 

architekturę w Mediolanie (od jesieni 1912 r.), gdzie zaliczył 1 rok, i prawo  

w Dorpacie. W roku 1913–1914 był słuchaczem Wydziału Rolniczego w War-

szawie, przez cały czas zajmując się również literaturą piękną. 

Wkrótce jednak nadszedł czas szczególnych zmian. Po wybuchu „Wiel-

kiej Wojny”, 28 lipca 1914 r. został powołany do wojska rosyjskiego, gdzie 

służył w stopniu chorążego w 10. komp. 298 pp (75 DP). Wkrótce został do-

wódcą oddziału wywiadowczego (5 grudnia 1914 r.); w czasie walk frontowych 

dwukrotnie ranny, po krótkim leczeniu szpitalnym na własną prośbę, z niewyle-

czonymi ranami powrócił „do linii”; za wybitną postawę żołnierską awansował 

do stopnia podporucznika (28 września 1915 r.). Ze względu na swoje kompe-

tencje cieszył się zaufaniem przełożonych: od 4 sierpnia 1916 r. przydzielony do 

Sztabu 75 DP, gdzie pełnił kolejno funkcje pierwszego oficera operacyjnego, 

oficera do zleceń, szefa sekcji łączności oraz krótko zastępował nawet szefa 

Sztabu; wkrótce nadeszły kolejne awanse: 24 sierpnia1916 r. na porucznika,  

a 6 kwietnia 1917 r. na stopień kapitana (sztabskapitan). Ponadto 10 grudnia 

1916 r. ukończył kurs automobilowy
5
. 

Po raz pierwszy znalazł się Matuszewski w wirze wielkiej polityki wiosną 

1917 r., gdy rozstrzygała się sprawa organizacji polskiego wojska w Rosji.  

W atmosferze gorących dyskusji postanowiono zwołać zjazd Polaków służących 

w armii rosyjskiej, na którym zapaść miały stosowne decyzje. Jednym z jego 

aktywnych organizatorów był właśnie por. Ignacy Matuszewski. I Ogólny Zjazd 

Wojskowych Polaków rozpoczął obrady 6 czerwca 1917 r. w Piotrogrodzie. 

Uczestniczyło w nim łącznie 451 delegatów. Ponadto zjawili się na nim także 

przedstawiciele państw koalicji i różnych narodowości przebywających czasowo 

na terenie Rosji, oraz wysłannicy polskich partii politycznych. W pierwszym 

dniu obrad, przy drzwiach zamkniętych powołano jedenastoosobowe Prezydium 

Zjazdu, a funkcję prezesa powierzono chor. Władysławowi Raczkiewiczowi. 

Ponadto za stołem prezydialnym zasiedli: jako dwunasty członek Prezydium 

gen. Jan Jacyna oraz jako członek honorowy gen. Konstanty Dowbor-Muśnicki 

(brat Józefa). Właściwe obrady przy drzwiach otwartych rozpoczęły się  

8 czerwca. Tego dnia na wniosek Matuszewskiego godność honorowego prezesa 

Zjazdu ofiarowano Józefowi Piłsudskiemu
6
. 

                                                 
5 Centralne Archiwum Wojskowe (dalej: CAW), sygn. 1769/89/3350, k. 30, Akta osobowe Igna-

cego Matuszewskiego; Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie (dalej: IJPL), Kolekcja Ignacego 

Matuszewskiego, nr 63, Materiały biograficzne (nie paginowane); Instytut Józefa Piłsudskiego  

w Ameryce i jego zbiory, oprac. Janusz Cisek, Warszawa 1997, 314– 317.  
6 P. Bauer, Generał Józef Dowbor-Muśnicki 1867–1937, Poznań 1988, s. 52–53. 
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Powołany w Piotrogrodzie w czerwcu 1917 r. na Zjeździe Wojskowych 

Polaków Naczelny Polski Komitet Wojskowy (dalej: NPKW), zwany w skrócie 

także „Naczpolem”, miał swoją pierwszą siedzibę przy ulicy Gogola, a pod ko-

niec istnienia (od kwietnia 1918 r.) przy ulicy Mojka. Przy „Naczpolu” powoła-

no polską komendanturę, na czele której stanął gen. Konstanty Dowbor-Muśnicki 

oraz Komisję Wojskową, która kierował gen. Jan Jacyna. NPKW swą działalność 

rozpoczął od uzyskania zgody władz rosyjskich na formowanie polskich oddzia-

łów, co wobec zasadniczej niechęci ministra wojny Aleksandra Kiereńskiego  

i naczelnego wodza armii rosyjskiej gen. Aleksieja Brusiłowa, okazało się sprawą 

niełatwą. Przychylniejszy klimat dla sprawy wojska polskiego nastąpił po prze-

wrocie politycznym, odsunięciu Romanowów i powołaniu Rządu Tymczasowego, 

a także załamaniu się rosyjskiej ofensywy lipcowej. Ostatecznie kolejny główno-

dowodzący armią rosyjską, gen. Ławr Korniłow wyraził zgodę na formowanie 

jednego polskiego korpusu. I Korpus Polski tworzono zatem ostatecznie od poł. 

1917 r. w rejonie Bobrujska na Białorusi, początkowo z rozwinięcia Dywizji 

Strzelców Polskich, przerzuconej z frontu południowego. Od 8 sierpnia 1917 r. 

pod dowództwem gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego. U schyłku 1917 r. formacja 

liczyła 3 dywizje piechoty, pułk ułanów, jednostki artylerii i oddziały pomocnicze, 

początkowo łącznie około 15 tys. żołnierzy
7
. 

W związku ze swoją działalnością w NPKW otrzymał Matuszewski funkcję 

komisarza do wojskowych spraw polskich przy 2. Armii, co równało się przenie-

sieniu do formowanego I Korpusu. 4 listopada 1917 r. otrzymał funkcję pełno-

mocnika Wydziału Mobilizacyjnego NPKW na front zachodni. Wkrótce jednak, 

10 grudnia 1917 r. opuścił zajmowane stanowisko by przejść do działalności kon-

spiracyjnej z ramienia Polskiej Organizacji Wojskowej (dalej: POW). Został sze-

fem Oddziału Organizacyjnego Komendy POW w Mińsku, działającej nieoficjal-

nie (12 stycznia 1918 r.). W lutym 1918 r. zorganizował zbrojne zajęcie Mińska 

przez oddziały polskie, doprowadzając ostatecznie 18 lutego do opanowania Miń-

ska zajętego przez bolszewików i utrzymując miasto aż do przybycia oddziałów 

niemieckich (21 lutego 1918 r.); 20 lutego został komendantem miasta
8
. Następ-

nie, od 10 marca dowodził Oddziałem Wywiadowczym I Korpusu Polskiego.  

W kwietniu 1918 r. złożył formalną przysięgę w POW. 

Korpus, niedawno zorganizowany – w zamierzeniu do walki z państwami 

centralnymi – stanowił formację kształtującą dopiero swoje oblicze polityczne.  

W jego szeregach wyróżniała się grupa młodych oficerów związana ideowo  

z Legionami Polskimi oraz internowanym wówczas przez Niemców komendan-

tem Józefem Piłsudskim. Grupie tej przewodzili: dr Stefan Hubicki, por. Tadeusz 

Lechnicki, por. Stanisław Małagowski, ochotnik Mielchior Wańkowicz (przyszły 

utalentowany wielce pisarz), rtm. Bronisław Romer oraz Ignacy Matuszewski, 

któremu w nadchodzących wydarzeniach przypadło nader aktywne, szczególne 

                                                 
7 P. Bauer, G. Łukomski, B. Polak, Polskie formacje wojskowe w Rosji 1914–1920, Koszalin 2003, 

s. 25–28. 
8 W. Lipiński, Walka zbrojna o niepodległość Polski 1905–1918, Warszawa 1935, s. 243. 
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uczestnictwo. W grudniu 1917 r. doprowadzili oni do powołania organizacji  

o charakterze politycznym, działającej jako Związek Broni
9
. 

Działania owe związane były ściśle ze zmianą orientacji politycznej doko-

naną przez obóz niepodległościowy w poł. 1917 r. Cały wysiłek skierowano na 

walkę przeciwko państwom centralnym, a zwłaszcza Niemcom. 7 maja 1917 r. 

POW wypowiedziała posłuszeństwo Tymczasowej Radzie Stanu. W wyniku 

przeprowadzonych w odwecie licznych aresztowań, działalność organizacji nie-

mal zamarła. Jesienią 1917 r. przystąpiono do odbudowy jej struktur w warunkach 

konspiracyjnych. W październiku komendantem głównym został Edward Śmigły-

Rydz, a szefem Sztabu Julian Stachiewicz. Siedzibę Komendy Głównej przenie-

siono do Krakowa. Ponadto działała tajna organizacja współpracowników Józefa 

Piłsudskiego – Konwent A – utworzona po jego aresztowaniu przez Niemców  

– w lipcu 1917 r.. Kierowała Organizacją A, w skład której wchodzili działacze 

realizujący politykę Piłsudskiego w PPS-Frakcji Rewolucyjnej, PSL „Wyzwole-

nie”, PSL „Piast”, Stronnictwach Niezawisłości Narodowej, Zjednoczeniu Stron-

nictw Demokratycznych i POW; pracami politycznymi kierował Jędrzej Mora-

czewski, a wojskowymi E. Śmigły-Rydz; rozwiązano ją w listopadzie 1918 r. 

Tymczasem, po zawarciu z bolszewicką Rosją układu pokojowego w Brze-

ściu nad Bugiem (3 marca 1918 r.), Niemcy dążyły do podporządkowania sobie 

polskich formacji wojskowych w Rosji lub wręcz do całkowitej ich demobilizacji 

gdyż były już niepotrzebne i stwarzały jedynie potencjalne, chociaż w sumie nie-

wielkie w skali Ober-Ostu, zagrożenie. I Korpus Polski stanowił największą  

i najsilniejszą część polskich oddziałów. Pomimo agitacji bolszewickiej i starć 

zbrojnych z nimi, 10 maja 1918 r. liczył już około 25 tys. oficerów i szeregowych, 

stanowił zatem znaczącą siłę bojową. Wobec niepewnej sytuacji politycznej do-

datni wpływ na atmosferę w jego szeregach wywarło orędzie Rady Regencyjnej  

z 6 marca 1918 r., odczytane żołnierzom we wszystkich oddziałach, i oznajmiają-

ce przejęcie przez nią władzy nad tą formacją. 21 maja 1918 r. dowództwo nie-

mieckiej 10. Armii (gen. Erich von Falkenhayn), otaczającej Korpus, przedstawiło 

w formie ultimatum gen. J. Dowborowi-Muśnickiemu warunki umowy kapitula-

cyjnej. Wobec dyktatu dowódca Korpusu miał nader ograniczony wybór: kapitu-

lacja i powrót żołnierzy do kraju, a tym samych zachowanie kadr formacji na 

przyszłość, albo zbrojny opór bez nadziei na powodzenie. Po kilkugodzinnym 

namyśle zdecydował się na kapitulację. 

Z koniecznością kapitulacji nie chciała się pogodzić grupa oficerów należą-

cych do POW, działająca w Związku Broni, m. in. kpt. Leopold Lis-Kula, Matu-

szewski oraz przybyły dwa dni wcześniej do Korpusu ppłk Przemysław Barthel de 

Weydenthal, działający z inicjatywy piłsudczykowskiego Konwentu A
10

. Wysunę-

                                                 
9 H. Bagiński, Wojsko Polskie na wschodzie 1914–1920, Warszawa 1921, s. 121; M. Wrzosek, 

Polski czyn zbrojny podczas pierwszej wojny światowej 1914–1918, Warszawa 1990, s. 334. 
10 Ppłk Barthel wysłany został na kresy wschodnie i do Rosji przez E. Rydza-Śmigłego i Jędrzeja 

Moraczewskiego. W tym samym czasie jako emisariusza Konwentu A wysłano też Tadeusza 
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li oni koncepcję opanowania polskiej formacji. W wyniku przeprowadzonej nara-

dy postanowiono siłą usunąć gen. Dowbora-Muśnickiego. Rozdzielono także 

funkcje: dowództwo Korpusu objąć miał ppłk Bartel de Weydenthal, jego szefem 

Sztabu miał zostać kpt. Matuszewski, a komendantem twierdzy – kpt. Leopold 

Lis-Kula. Termin rozpoczęcia akcji wyznaczono na godz. 2
00

 w nocy z 21 na 22 

maja, a opracowany plan zamachu przewidywał także rozbrojenie niemieckiej 

załogi (około 800 żołnierzy kwaterujących w pobliżu twierdzy w Bobrujsku i na 

dworcu kolejowym). Akcję zamierzano przeprowadzić w ścisłym współdziała-

niu z działaczami Związku Broni. Zapoczątkowała ją zasadnicza rozmowa ppłk. 

Barthela de Weydenthala z gen. Muśnickim, który usiłował nakłonić dowódcę  

I Korpusu do zbrojnego oporu przeciwko Niemcom. Gdy przedstawione argu-

menty okazały się nieskuteczne, przywódcy bobrujskiej placówki POW posta-

nowili podjąć działania wbrew woli dowódcy Korpusu. 

Należy zadać pytanie, jaki cel przyświecał „zamachowcom” oraz czy rze-

czywiście liczyli na realizację swoich planów? Podjęte działania miały bowiem 

charakter irracjonalny. Niemcy dysponowały na froncie wschodnim co najmniej 

23 dywizjami piechoty, 4 dywizjami kawalerii i około 30 samodzielnymi puł-

kami należącymi do różnych rodzajów wojsk pomocniczych (artyleria, saperzy, 

łączność i inne). Znaczącą część tych sił nieprzyjaciel skoncentrował wokół 

polskich formacji
11

. Z pewnością zatem przywódcy POW nie liczyli na zwycię-

stwo lecz raczej na spektakularną demonstrację zbrojną, która pomogłaby zmo-

bilizować siły antyniemieckie w okupowanym kraju. Nie byli zatem desperatami 

lecz świadomymi realizatorami założeń politycznych reprezentowanych przez 

siebie sił niepodległościowych. Natomiast z innej perspektywy spoglądał na 

problem dowódca Korpusu, gen. Muśnicki musiał przede wszystkim dbać  

o bezpieczeństwo powierzonej sobie formacji zbrojnej. 

Wydarzenia, które rozegrały się tej nocy miały nie tylko nieco operetko-

wy charakter, lecz także – zupełnie niespodziewanie dla wszystkich dramatis 

personae – dalsze implikacje. Około godziny 2
00

 ppłk Barthel de Weydenthal 

przybył do twierdzy wraz z kpt. Matuszewskim i kilkoma wtajemniczonymi 

oficerami. Gdy „zamachowcy” weszli do kwatery gen. Muśnickiego oświadczył:  

„W imieniu Józefa Piłsudskiego żądam, by generał objął kierownictwo bitwy  

z Niemcami, która już się rozpoczęła!” Oświadczenie to kryło w sobie podwójną 

nieprawdę: Piłsudski przebywający w twierdzy w Magdeburgu nie był patronem 

ani też inicjatorem wydarzeń, a po wtóre, w Bobrujsku nie trwała żadna bitwa  

z Niemcami. Po tych słowach nastąpiła gwałtowana wymiana zdań, w czasie 

której kpt Mieczysław Gielniewski (po nieudanej akcji popełnił samobójstwo  

i był de facto jedyną ofiarą „zamachu”) wymierzył nawet w kierunku Muśnic-

kiego lufę swego rewolweru. Dowódca Korpusu dał jednak odpowiedź odmow-

ną, co spowodowało jego aresztowanie. Następnie nowy dowódca zajął gabinet 

                                                                                                                         
Hołówkę (1889–1931), znanego później polityka i publicystę; I. Werschler, Tadeusz Hołówko, 

życie i działalność. Z dziejów obozu belwederskiego, Warszawa 1984, s. 70–84. 
11 M. Wrzosek, dz. cyt., s. 414. 
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generała, a obok, w dziale telefonów zainstalował się kpt Matuszewski i zaczął 

energicznie wydawać dyspozycje bojowe, przeznaczone dla oddziałów znajdu-

jących się poza twierdzą w Bobrujsku. Występując w imieniu nowego dowódcy, 

nakazał zaatakowanie sił niemieckich, a następnie odwrót w rejon twierdzy. 

Spotkał się jednak z odmową i nieufnością. Dowódcy zawiadomionych oddzia-

łów zgłaszali wątpliwości i zastrzeżenia dotyczące planu akcji. Podobnie przyję-

to osobiste wezwania nowego dowódcy. W rezultacie nie podjęto akcji zbrojnej. 

O świcie, gdy zniechęceni spiskowcy powrócili już do kwater, nastąpiło uwol-

nienie generała z aresztu domowego, a ppłk Barthel de Weydenthal oddał się do 

jego dyspozycji. Gen. Muśnicki nie myślał początkowo o ukaraniu spiskowców, 

polecając im jedynie opuszczenie obszaru zajmowanego przez Korpus. Ważniej-

szą sprawą było dla niego uwolnienie niemieckiego oficera łącznikowego i zała-

godzenie ewentualnych następstw incydentu. W ciągu dwóch najbliższych dni 

niemal wszyscy uczestnicy „zamachu” opuścili rejon Bobrujska, udając się 

głównie do Kijowa. Matuszewski, jednodniowy szef Sztabu I Korpusu, od 28 

maja do 1 listopada 1918 r. dowodził Oddziałem Wywiadowczym przy Komen-

dzie Naczelnej nr 3 POW w Kijowie, działającej na Ukrainę, Białoruś i Rosję. 

Jego działania przyniosły nieocenione wprost wyniki. Nawiązał i odnowił szereg 

kontaktów z czasów służby w armii rosyjskiej, które w istotny sposób ułatwiły 

polskie działania w czasie wojny polsko-bolszewickiej. 

Na miejscu pozostał jedynie Melchior Wańkowicz, odgrywający zresztą 

w wydarzeniach rolę znikomą, który z powodu choroby pozostał na miejscu. 

Wkrótce jednak gen. Muśnicki postanowił ukarać „zamachowców”, w związku  

z czym Wańkowicza osadzono w areszcie. Rozprawa odbyła się pod koniec 

maja przed sądem polowym powołanym przez gen. Dowbora-Muśnickiego  

i zakończyła się uniewinnieniem (31 maja 1918 r.). W sentencji wyroku spi-

skowcy określeni zostali epitetami dalekimi od tak zwanej poprawności poli-

tycznej, „nie Polakami” lecz „łotrami działającymi za czyjeś pieniądze”. Słowa 

te miały swoje konsekwencje. Urażeni nimi młodzi patrioci postanowili bronić 

swojego mocno nadwątlonego honoru
12

. 

17 września 1918 r. w pałacyku w Staszowie zjawili się sekundanci Matu-

szewskiego, Lisa-Kuli i Barthela de Weydenthala, wzywając Dowbora-

Muśnickiego na pojedynek (także w imieniu pozostałych spiskowców). Pod 

nieobecność generała w domu list wręczono adiutantowi. Na wyzwanie to Mu-

śnicki odpisał w dwa dni później, iż nie ma zwyczaju pojedynkować się z pod-

władnymi
13

. 

Na tym jednak nie koniec. Epilog sprawy miał miejsce już w wolnej Pol-

sce i był zdecydowanie bardziej poważny. Odbył się na szerszym tle antagoni-

zmów politycznych między piłsudczykami i dowborczykami, a dwie osoby dra-

                                                 
12 P. Bauer, dz. cyt., s. 105–107; M. Wrzosek, dz. cyt., s. 415–416. 
13 P. Bauer, dz. cyt., s. 117. 
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matu zdołały już tymczasem opuścić ten świat
14

. 16 listopada 1921 r. z polecenia 

stojącego na czele Ministerstwa Spraw Wojskowych gen. Kazimierza Sosnkow-

skiego spisany został protokół przesłuchania gen. Muśnickiego, który oświad-

czył, że w sprawie zamachu zeznawać może tylko przed sądem wyznaczonym 

przez niego samego ze składu I Korpusu Polskiego. Natomiast powołany przez 

ministra w celu zbadania sprawy Oficerski Trybunał Orzekający w dniu 25 li-

stopada 1921 r. wydał w sprawie ppłk. Ignacego Matuszewskiego orzeczenie, iż 

„może być oficerem Wojska Polskiego”, a zarzuty stawiane ppłk. Matuszew-

skiemu przez gen. Muśnickiego uznał „za bezpodstawne i wysoce krzywdzące”. 

Orzeczenie zatwierdził minister spraw wojskowych, gen. Sosnkowski. Tym 

samym sprawa została oficjalnie zamknięta
15

. 

Po powrocie do Warszawy, 8 listopada 1918 r. wstąpił Matuszewski  

w Lublinie do Wojska Polskiego (dalej:WP), został zweryfikowany w stopniu 

majora. Po kilku dniach, doceniając jego zdolności, J. Piłsudski przydzielił go do 

Adiutantury Generalnej Naczelnego Wodza, a następnie do Oddziału II Sztabu 

Generalnego, gdzie był m. in. zastępcą szefa. 1 grudnia1918 r. został na krótko 

przydzielony do Polskiej Misji Wojskowej w Kijowie, kierowanej przez gen. 

Gustawa Ostapowicza. Misja formalnie rozpoczęła działalność w pierwszej po-

łowie grudnia. W jej skład wchodził także mjr Juliusz Kleeberg. Zamiarem, 

Piłsudskiego było przekonanie Ukrainy, także zagrożonej ze strony Rosji, do 

sojuszu z Polską. Koneksje i kompetencje Matuszewskiego na tym terenie były 

bardzo użyteczne. Już jednak 13 grudnia 1918 r. Józef Piłsudski skierował Igna-

cego Matuszewskiego do Poznania z kolejną nieoficjalną, a nawet poufną misją. 

W sprawę wtajemniczony był także ppłk Julian Stachiewicz, od początku stycz-

nia 1919 r. szef Sztabu Dowództwa Głównego Wojsk Wielkopolskich. Chodziło 

o pozyskanie ze stolicy Wielkopolski tak potrzebnego wyposażenia i uzbrojenia 

dla powstającej armii polskiej. Transportowano je przez zakonspirowany punkt 

tranzytowy w Słupcy
16

. Matuszewski wywiązał się z zadania znakomicie. 

Po powrocie z Poznania do Warszawy Od 28 grudnia 1918 r. do 29 

kwietnia 1920 r. był kierownikiem Biura Wywiadowczego przy Oddziale VI 

                                                 
14 Barthel de Weydenthal zginął w walkach z oddziałami bolszewickimi (kwiecień 1919 r.)  

w czasie odwrotu 4 Dywizji Strzelców Polskich gen. Lucjana Żeligowskiego z Odessy. Został 

odznaczony Orderem Virtuti Militari V klasy, Krzyżem Niepodległości z Mieczami, Orderem 

Odrodzenia Polski oraz czterokrotnie Krzyżem Walecznych; natomiast płk Leopold Kula, ps. 

„Lis” (11 listopada 1896 r. – 7 marca 1919 r.) brał udział w walkach na froncie małopolskim. 

Ranny pod Torczynem na Wołyniu, zmarł 7 marca 1919 r., pochowany został w Rzeszowie. Po-

śmiertnie odznaczony Orderem Virtuti Militari V klasy i awansowany do stopnia pułkownika;  

G. Łukomski, Nie tylko korpusy… Inne polskie formacje zbrojne w Rosji 1918–1920, „Mars” 

2002, nr 13, s. 31–44; G. Łukomski, Leopold Kula, ps. „Lis” [w:] Kawalerowie Virtuti Militari 

1792–1945. Słownik biograficzny, t. 2: 1914–1921, cz. 1, Koszalin 1991, s. 82. 
15 P. Bauer, dz. cyt., s. 117. CAW, sygn. 1769/89/3350, k. 27, Akta osobowe Ignacego Matuszew-

skiego. Po wielu latach ukazała się książka F. Demela i W. Lipińskiego, w której zamach na do-

wódcę I Korpusu Polskiego ukazano jednostronnie, wyłącznie z punktu widzenia spiskowców;  

F. Demel i W. Lipiński, Pułkownik Leopold Lis – Kula, Warszawa 1932. 
16 P. Bauer, dz. cyt., s. 136, 163. 
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(później II – informacyjny) Naczelnego Dowództwa (uprzednio Sztabu General-

nego)
17

. Odtąd służba w wywiadzie wojskowym stała się jego domeną. W nie-

zwykle trudnych warunkach wojennych zorganizował służby sprawnie i efek-

tywnie działającego polskiego wywiadu. Specjalizował się w działaniach na 

kierunku wschodnim, co było niezwykle ważne w czasie wojny polsko 

-bolszewickiej. Wykorzystał przy tym w równym stopniu własne doświadczenia, 

jak też kontakty osobiste z okresu „Wielkiej Wojny”. Bardzo szybko zdobywał 

kolejne awanse służbowe, co zawdzięczał przede wszystkim zaufaniu, jakim się 

cieszył u Piłsudskiego, lecz i własnym zdolnościom. Od 29 kwietnia do 18 maja 

1920 r. był szefem Oddziału II w Ścisłym Sztabie Naczelnego Wodza. Następnie 

do 28 lipca 1920 r. szefem Biura Wywiadowczego Oddziału II Naczelnego Do-

wództwa (dalej: ND), a od 28 lipca tego roku szefem Oddziału II ND. Funkcja, 

którą pełnił do 1923 r., była bardzo odpowiedzialna, często kluczowa dla pol-

skich działań militarnych i politycznych w okresie walk o granice. 

9 listopada 1920 r. Matuszewski wyjechał do Rygi jako główny ekspert do 

spraw wojskowych przy delegacji polskiej na konferencję pokojową z bolszewi-

kami. I w tej roli był wykonawcą decyzji Piłsudskiego, a z toczących się i prze-

dłużających rokowań składał sprawozdania naczelnikowi państwa. Po powrocie 

z Rygi kontynuował służbę w Oddziale II, od 24 marca 1921 r., kończąc jedno-

cześnie Wyższą Szkołę Wojenną (1 listopada 1923 r. – 15 października 1924 

r.)
18

. 1 kwietnia 1920 r. awansował do stopnia podpułkownika, a 15 sierpnia 

1924 r. – pułkownika dyplomowanego. W tym roku, od 15 grudnia objął funkcję 

attaché wojskowego przy Poselstwie Polskim w Rzymie, gdzie przebywał do 

lata 1926 r. Po powrocie, przeniesiony w wojsku w stan nieczynny z dniem 31 

października 1926 r., a następnie 31 października 1928 r., do rezerwy. 1 listopa-

da 1926 r. został naczelnikiem, a w kwietniu 1927 r. dyrektorem Departamentu 

Administracyjnego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (dalej: MSZ). W la-

tach 1928–1929 był posłem nadzwyczajnym i ministrem pełnomocnym RP  

w Budapeszcie; od 15 kwietnia 1929 r. do 26 maja 1931 r. ministrem skarbu  

w kilku kolejnych gabinetach. 

Kolejnym obszarem sukcesów byłego dyplomaty i ministra stała się pu-

blicystyka polityczna. Niezrównany polemista, w większości trafnie i adekwat-

nie oceniał ludzi i wydarzenia. Np. o pewnym dygnitarzu administracyjnym 

mówił: „Człowiek o rosyjskiej moralności finansowej, ale dobry policjant”.  

O Litwinowie: „Tchórz, on żadnego wpływu na Kremlu mieć nie może”.  

O Radku: „To taki ich Słonimski, ale lepszy”. O Weygandzie: „Za inteligentny 

                                                 
17 B. Woszczyński, Ministerstwo Spraw Wojskowych 1918–1921. Zarys organizacji i Działalności, 

Warszawa 1972, s. 191–195. 
18 Był to roczny Kurs Doszkolenia 1923/1924. Matuszewski otrzymał dyplom oficera Sztabu 

Generalnego, a bardzo pochlebną opinię o jego pracy i predyspozycjach zawodowych wystawił 

gen. Louis Faury, dyrektor naukowy szkoły w latach 1919–1928, wielce zasłużony wychowawca 

kilku roczników jej absolwentów i nade wszystko propagator nowoczesnej, manewrowej doktryny 

wojennej. Wyniki jego pracy w Polsce zaowocowały m. in. we wrześniu 1939 r. oraz później na 

wielu polskich polach bitew II wojny światowej. 
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na naczelnego wodza. Na wojnie pewne ograniczenie umysłowe jest korzystne. 

Gdy się wszystko rozumie, kończy się hamletyzowaniem”
19

. W latach 1931 

–1936 należał do zespołu redakcyjnego prorządowej „Gazety Polskiej”, a 30 

czerwca 1935 r. formalnie przeszedł na emeryturę. Był wówczas ministrem peł-

nomocnym w MSZ. Po odejściu z rządu nadal należał do czołowych publicy-

stów i współredaktorem „Gazety Polskiej”, był faktycznym zastępcą swego 

przyjaciela, Bogusława Miedzińskiego. Ustąpił z jej redakcji w lipcu 1936 r. na 

tle konfliktu z gabinetem premiera F. Sławoja-Składkowskiego
20

. Do wybuchu 

wojny został prezesem Towarzystwa Kredytowego Miejskiego w Warszawie  

i na bieg spraw w państwie nie miał już żadnego wpływu. Po 1936 r. pozostawał 

w opozycji do obozu rządowego. Wielu postrzegało to jako niewątpliwą stratę 

dla Polski
21

. Z drugiej jednak strony – jak słusznie zauważył przenikliwy zazwy-

czaj Wacław A. Zbyszewski:  
 

To było dla niego nawet korzystne, to go pogłębiło, pozwoliło mu uniknąć płyci-

zny i wyjałowienia rządzącej ekipy. Matuszewski w r. 1939 był człowiekiem 

większego kalibru, szerszego formatu, niż w r. 1934. Bystrość, zdolności były  

te same – ale spojrzenie sięgało dalej, zrozumienie życia i zagadnień było bardziej 

wszechstronne, klasa była wyższa. Matuszewski mógł czekać. To Polska nie  

mogła22.   
 

Pełnił też Matuszewski funkcję redaktora naczelnego miesięcznika „Poli-

tyka Narodów”, pisma o charakterze geopolitycznym. Na jego łamach zamiesz-

czano artykuły na temat polskiej polityki zagranicznej, sytuacji politycznej  

w różnych, często zapalnych miejscach świata, poddawano analizie polską po-

zycję międzynarodową. Publikował też pod pseudonimem na łamach „Polityki 

Gospodarczej”. Jego poglądy stały się znane i doceniane za granicą, czego wy-

razem było przyjęcie polskiego publicysty i polityka do elitarnego grona Phila-

delphian Academy of Sciences. U schyłku II RP, w obliczu zbliżającej się wojny, 

dużo uwagi poświęcał sytuacji wewnętrznej u zachodniego sąsiada oraz szybko 

zmieniającej się pod jej wpływem konfiguracji europejskiej. 

We wrześniu 1939 r. znakomicie i sprawnie, wraz z Henrykiem Floyarem-

Rajchmanem, kierował ewakuacją złota Banku Polskiego, które w miesiąc póź-

niej przekazał władzom Rzeczypospolitej we Francji. Zamiast uznania i nagrody 

spotkał się z niechęcią oraz intrygami. W związku z tą sprawą, po przyjeździe do 

                                                 
19 W.A. Zbyszewski, dz. cyt., s. 1. 
20 Po śmierci Józefa Piłsudskiego w obozie rządzącym nastąpiła coraz bardziej widoczna dekom-

pozycja ideowa i personalna. Wkrótce „Gazeta Polska” podporządkowała się nowo powstałej  

z końcem lutego 1937 r. organizacji pod nazwą Obóz Zjednoczenia Narodowego. Stała się od  

9 grudnia tego roku jego oficjalnym organem prasowym. Matuszewski, nie zgadzając się z powyż-

szymi zmianami, w lipcu odszedł z grona redakcji (oficjalnie „wziął urlop”); J. Seniów, W kręgu 

piłsudczyków. Poglądy ideowo-polityczne „Gazety Polskiej” (1929–1939), Kraków [1998], s. 22. 
21 IJPL, Kolekcja Ignacego Matuszewskiego: „…A Matuszewski, jeden z najwybitniejszych umy-

słów obozu Piłsudskiego, odsunął się od czynnego udziału w życiu politycznym, ograniczając się 

raczej do roli, jak zawsze, bystrego obserwatora…”; T. Katelbach, Spowiedź pokolenia, Przejrzał, 

poprawił i posłowiem opatrzył S. Cenckiewicz, Gdańsk 2001, s. 204. 
22 W.A. Zbyszewski, dz. cyt., s. 2. 
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Francji stał się obiektem nieudokumentowanych oskarżeń o nadużycia
23

. Ataki  

i zarzuty ze strony najbliższego otoczenia gen. Władysława Sikorskiego nie 

zachęcały do działania, lecz zwyciężyło poczucie obowiązku i czynnego uczest-

niczenia w życiu politycznym. Mimo, iż formalnie 2 kwietnia 1940 r. wysłany 

został na bezterminowy urlop, po wybuchu wojny francusko-niemieckiej zgłosił 

gotowość służby w stopniu szeregowego. Wniosek ten odrzucono. 14 paździer-

nika 1940 r. przedostał się do Hiszpanii, a 19 marca 1941 r. do Portugalii. Towa-

rzyszyła temu aura niechęci i brak szczerości w otoczeniu premiera wobec byłe-

go ministra. Gen. W. Sikorski skierował Matuszewskiego do Maroka w charak-

terze oficera łącznikowego gen. Maxime Weyganda. Tymczasem sprzeczna  

z tym instrukcja ministra Stanisława Kota z 3 czerwca 1941 r. nakazywała zor-

ganizowanie bazy operacyjnej dla ośrodka wywiadowczego w Afryce Północnej. 

Jednocześnie prowadzono wobec niego kontrolę korespondencji i utrzymywano 

zarzuty o nadużycia. Zabiegi Matuszewskiego o wyjaśnienie swojej sytuacji nie 

przyniosły rezultatu. Ostatecznie, nie zgadzając się z kierunkiem, w którym szły 

sprawy polskie, zwłaszcza po 22 czerwca 1941 r., gdy aliantom przybył nowy, 

sowiecki sojusznik, Matuszewski postanowił wyjechać do Stanów Zjednoczo-

nych. Skupiła się tam grupa najbliższych niegdyś współpracowników Piłsud-

skiego
24

. Przybył tam 2 września 1941 r. (zamieszkał w Nowym Jorku przy 

Riverside Drive) i pozostał do śmierci, 3 sierpnia 1946 r., pochowany został na 

cmentarzu Calvary w Queens, dzielnicy Nowego Jorku
25

. 

                                                 
23 Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie (dalej: IPMS), sygn. A. XII. 8/12: 

Ignacy Matuszewski, Sprawozdanie z transportu złota polskiego z Łucka do Nevers; W. Rojek, 

Odyseja skarbu Rzeczypospolitej. Losy złota Banku Polskiego 1939–1950, Kraków 2000, s. 29–111. 
24 CAW, sygn. 1769/89/3350, k. 21, 24, Akta osobowe Ignacego Matuszewskiego; Kto był kim  

w Drugiej Rzeczypospolitej, red. J.M. Majchrowski, G. Mazur, K. Stepan, Warszawa 1994, s. 53;  

S. Cenckiewicz, Ignacy Matuszewski (1891–1946) – emigracyjne losy (I), „Arcana” 2000, nr 5 

(35), s. 101. 
25 Od 1917 żonaty ze Stanisławą Kuszelewską (urodzoną 1894 r. w rodzinie ziemiańskiej w Bi-

skupiczach na Wołyniu), działaczką harcerską i POW, pisarką, tłumaczką, współzałożycielką  

i wiceprezes Centralnego Towarzystwa Ogrodów Jordanowskich, członkinią Rady Programowej 

Polskiego Radia. W powstaniu warszawskim kierowała sprawami gospodarczymi kompanii  

0-2 batalionu „Olza” pułku Armii Krajowej „Baszta”). Po rozwodzie, od 1928 r. powtórnie za-

mężna z gen. bryg. Ludomiłem Rayskim, szefem Departamentu Lotnictwa MSWojsk., a w latach 

1936–1939 dowódcą lotnictwa. Zmarła w Londynie 24 stycznia 1966 r. Jedynym dzieckiem Matu-

szewskich była córka Ewa, urodzona 7 września 1919 r.; była harcerką, pilotem szybowcowym, 

studiowała na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego (w czasie okupacji na Tajnym 

Uniwersytecie Warszawskim); we wrześniu 1939 r. pracowała w Szpitalu Dzieciątka Jezus; pod-

czas okupacji niemieckiej w konspiracji – należała do służby sanitarnej w Szarych Szeregach; 

później służyła w batalionie „Parasol”; w szeregach AK (ps. „Mewa”); w powstaniu warszawskim 

kierowniczka sanitariatu i zastępczyni lekarza kompanii 0-2 baonu „Olza” pułku „Baszta; zginęła 

26 września 1944 r., zastrzelona przez Niemców po zajęciu budynku przy Al. Niepodległości 

117/119, gdzie została wraz z rannymi. Od 1928 r. był Matuszewski powtórnie żonaty z Haliną 

Konopacką (11 listopada 1900 r. – 28 stycznia 1989 r.), na olimpiadzie w Amsterdamie w lecie 

1928 r. zdobyła złoty medal w rzucie dyskiem. IJPL, Kolekcja Ignacego Matuszewskiego; Instytut 

Józefa Piłsudskiego w Ameryce…, s. 316; Wielka Ilustrowana Encyklopedia Powstania Warszaw-
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Bez reszty zaangażował się politycznie, tworząc wraz z grupą najbliż-

szych przyjaciół niezależny ośrodek myśli polskiej, koordynujący oraz integru-

jący znaczącą część polskiej diaspory na rzecz odzyskania niepodległości. 

Wkrótce z jego inicjatywy, w czerwcu 1942 r. powołano Komitet Narodowy 

Amerykanów Polskiego Pochodzenia (dalej: KNAPP). Stał się czołowym ideo-

logiem organizacji i redaktorem jej „Biuletynu Organizacyjnego”. Po powołaniu 

Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce z siedzibą w Nowym Jorku w lipcu 

1943 r. został zastępcą przewodniczącego, następnie (po ustąpieniu Franciszka 

Januszewskiego) przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego, zaś od paź-

dziernika 1944 r. do śmierci zajmował stanowisko wiceprezesa Instytutu
26

. Od-

dajmy raz jeszcze głos Wacławowi Zbyszewskiemu:  
 

Sprawa polska na Zachodzie została przegrana w Waszyngtonie bardziej, niż  

w Londynie. To jest absolutnie pewne. Należało tam wysłać nie urzędnika [Jana] 

Ciechanowskiego, ale męża stanu Matuszewskiego. Tego nie zrobiono – dodaje 

Zbyszewski – Matuszewski pojechał do Stanów. Nie mianowany przez nikogo, 

przeciwnie, zwalczany przez wszystkich, dyskretnie za Sikorskiego, brutalnie za 

Mikołajczyka, stał się nie tylko ambasadorem Polonii amerykańskiej, ale jej sze-

fem sztabu i ambasadorem sprawy polskiej za oceanem. Dziwnym zrządzeniem 

losu człowiek, którego ambicją było być kontynuatorem Piłsudskiego, stał się na-

stępcą Paderewskiego. Bo po przerwie 25-letniej on dał program polityczny Polo-

nii amerykańskiej i zmobilizował ją dookoła tego programu. Tylko Paderewski 

miał to szczęście, że za jego czasów Stanom przewodził człowiek prawy, uczciwy 

– Wilson; Matuszewski trafił na Roosevelta27. 
 

Był, jak wspomniano, publicystą niezwykle uzdolnionym, mądrym, prze-

nikliwym, bodaj jednym z najlepszych w II RP, a z pewnością najlepszym  

w czasie II wojny światowej (lepszym od efekciarskiego i nazbyt często płytkie-

go Stanisława Cata-Mackiewicza). Najbardziej twórczy okres działalności pisar-

skiej Matuszewskiego przypadł właśnie na lata pobytu w Stanach Zjednoczo-

nych. Napisał wówczas około 600 artykułów, kilkanaście broszur i studiów, 

wygłosił wiele odczytów i przemówień o problematyce związanej z kluczowymi 

zagadnieniami polskiej niepodległości i kształtu granic państwa. Jako jeden  

z nielicznych analizował problematykę polską przez pryzmat relacji z obu naj-

większymi sąsiadami. Na relacje polsko-niemieckie i polsko-sowieckie spoglą-

dał nade wszystko z perspektywy historycznej, a przyznać trzeba, iż posiadał 

nader rozległą wiedzę historyczną, której nie powstydziłby się niejeden profe-

sjonalny historyk. Publikował przede wszystkim na łamach „Wiadomości Pol-

                                                                                                                         
skiego, t. 4, red. A.K. Kunert, Warszawa 1997, s. 84; Polski Słownik Biograficzny, t. 16/2, z. 69, 

Wrocław 1971, s. 306–307.  
26 Na temat genezy organizacji patrz: IJPL, Kolekcja Ignacego Matuszewskiego…; W. Jędrzeje-

wicz, Polonia amerykańska w polityce polskiej. Historia Komitetu Narodowego Amerykanów 

Polskiego Pochodzenia, New York, 1954. Pracę wydano w kraju w bardzo dobrym opracowaniu 

Sławomira Cenckiewicza; W. Jedrzejewicz, Polonia amerykańska w polityce polskiej. Historia 

Komitetu Narodowego Amerykanów Polskiego Pochodzenia, wstęp i oprac. S. Cenckiewicz, Ło-

mianki 2006.  
27 W.A. Zbyszewski, dz. cyt., s. 2. 
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skich”, „Nowego Świata” i „Dziennika Polskiego”, ponadto na łamach prasy 

amerykańskiej. Jego bogata publicystyka i myśli w niej zawarte sprawiły, iż stał 

się osobą znaną i coraz bardziej cenioną w kręgach najbardziej dojrzałej poli-

tycznie, odpornej na propagandę sowiecką i świadomej swych celów, części 

diaspory polskiej w Ameryce oraz w ogóle na Zachodzie, nieformalnym przy-

wódcą Polski Niepodległej, tej opozycyjnej wobec działań rządu londyńskiego. 

Nie zgadzał się z wieloma działaniami rządu, zwłaszcza tymi, które nie odpo-

wiadały polskiej racji stanu, krytykował uległość wobec Sowietów, lecz także 

wobec aliantów zachodnich w kwestiach terytorialnych. Dawał temu wyraz  

w swej publicystyce i działalności publicznej. W 1945 r. zorganizował delegację 

KNAPP na konferencję Narodów Zjednoczonych w San Francisco. Stał się 

obiektem ataku zarówno ze strony rządu polskiego, jak też licznej i aktywnej  

w Stanach Zjednoczonych agentury komunistycznej. 21 grudnia 1945 r. władze 

amerykańskie (Departament Sprawiedliwości) wycofały jego wniosek o pobyt 

stały, domagając się rejestracji jako reprezentanta interesów obcego państwa. 

Nałożono też na Maruszewskiego obowiązek przesyłania artykułów prasowych 

do Departamentu Sprawiedliwości
28

. 

W londyńskich „Wiadomościach Polskich”, redagowanych przez nie 

mniej znamienitych publicystów, Mieczysława Grydzewskiego i Zygmunta No-

wakowskiego, opublikował w 5 października 1941 r. artykuł zatytułowany „Wo-

la Polski”
29

. Matuszewski, dysponujący wielkim doświadczeniem politycznym 

oraz niemałą intuicję historyczną, był prawdziwym homo politucus. Tekst ujrzał 

światło dzienne w czasie szczególnym, przełomowym dla losów Polski i Pola-

ków. Był to bowiem czas, gdy umacniała się współpraca brytyjska z nowym 

sowieckim sojusznikiem. Do bilansu wzajemnych relacji partnerzy, bardziej  

z inicjatywy Józefa Stalina niż Winstona Churchilla, włączyli także krępującą 

obie strony kwestię polską, w wyniku czego polityczny los państwa i losy 

wschodnich ziem Rzeczypospolitej zdawały się być przesądzone – już w wyniku 

niefortunnej, zawartej pod naciskiem brytyjskim, umowy premiera Władysława 

Sikorskiego z ambasadorem sowieckim w Londynie Iwanem Majskim (układ 

Sikorski – Majski, 30 lipca 1941 r.). Wskazał na konieczność prowadzenia su-

werennej polityki polskiej, niezależnej od nacisków Churchilla czy też Stalina. 

Jako pierwszy publicznie wyraził pogląd, iż układ polsko-sowiecki zdecydowa-

nie wykraczał poza relacje dwustronne, był przełomem politycznym odwracają-

cym dotychczasowe sojusze. Dotąd ciesząca się niewielkim i chwiejnym popar-

                                                 
28 Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce…, s. 316. 
29 Napisana w Lizbonie w sierpniu 1941 r. Praca ukazała się kilkakrotnie, prócz „Wiadomości 

Polskich”, także w październiku 1941 r. w „Nowym Świecie” (Nowy Jork) i w „Dzienniku Pol-

skim” (Detroit). Tekst będący znakomicie napisanym esejem politycznym, wydano także w formie 

broszury konspiracyjnie w kraju, patrz: I. Matuszewski, Wola Polski [Konwent Organizacji Nie-

podległościowych], Warszawa 1942 (kolejne wyd. 1943). „Wola Polski” miała ponadto kilka 

broszurowych wydań w języku angielskim, w Wielkiej Brytanii (grudzień 1941) oraz w Stanach 

Zjednoczonych (cztery edycje w okresie październik – grudzień 1942 r.); I. Matuszewski, What 

Poland Wants, New York 1942. 
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ciem, od lipca 1941 r. sprawa polska przestała się w ogóle liczyć dla Brytyjczy-

ków, a sojusz z rządem polskim stał się jedynie koniunkturalną i propagandową 

fikcją. Gen. Sikorski natomiast okazał się politykiem, najoględniej mówiąc, 

mało przewidującym. Swoim postępowaniem bardzo ułatwił sprawę wielkim 

sojusznikom. Praca Matuszewskiego głęboko poruszyła polską opinię na ob-

czyźnie i w kraju
30

. Artykuł w zwięzłej i przystępnej formie zawierał wyznanie 

wiary, stawiał problem Polski na szerokim tle konfiguracji międzynarodowej, 

intelektualnie wyrastał ponad ówczesne, w zdecydowanej większości, jednowy-

miarowe (także politycznie) polemiki. Stał się też jednym z wielkich głosów 

polskiej niepodległościowej publicystyki politycznej. Jak trafnie ujął to świetny 

Zygmunt Nowakowski: 
 

Publicystyka polska doby porozbiorowej niewiele ma pozycji tak wspaniałych, 

jak ów artykuł Matuszewskiego. Pewne przemówienia Lelewela, pewne diatryby 

Mochnackiego, pewne artykuły Mickiewicza, Klaczki, Kalinki, Świętochowskie-

go „My i Wy” (choć to już inna sfera zagadnień), pewne rozkazy Piłsudskiego, 

pewne, przygodne czasem, sformułowania, które wyszły spod pióra Stanisława 

Witkiewicza, pewne skróty w pismach Dmowskiego czy Szczepanowskiego, oto 

mniej więcej wszystkie pozycje, z którymi iść może w paragon »Wola Polski«31.  
 

Był to głos „Małej Polski”
32

, o której losach decydowali wielcy tego świa-

ta, ignorując polską rację stanu. 

Tekst jest nie tylko wnikliwą krytyką traktatu z Sowietami. Negatywnie 

oceniało ów dokument wielu publicystów, nie tylko zresztą piłsudczyków, 

przedstawiając mniej lub bardziej adekwatną analizę zagadnienia. Matuszewski, 

powiedział o wiele więcej, podniósł poziom dyskusji ponad bieżące podziały  

i spory. Ukazał problem z perspektywy historycznej oraz geopolitycznej. Wska-

zał, iż sytuacja polityczna Polski jest w znaczącym stopniu wynikiem jej poło-

żenia geopolitycznego, w szczególnym miejscu Starego Kontynentu, między 

Niemcami a Rosją, między dwoma imperializmami.  
 

Polska leży bowiem między dwoma olbrzymimi ludami, opętanymi przez demo-

ny. I Polska – samym swym istnieniem paraliżuje dwa imperializmy, których siły 

z daleka ocenić nie można. Ponury, szary imperializm rosyjski, imperializm nega-

cji i nędzy, imperializm odnalezienia własnej wartości w poniżaniu innych, impe-

rializm oparty na ubóstwieniu liczby i przestrzeni, mnogości i bezkresu  

– przeciwstawieniu tej niezliczonej smutnej ilości wszelkiej jakości. I lśniący, 

drapieżny, chytry, sprawny jak maszyna imperializm niemiecki – imperializm 

                                                 
30 „…Kiedy w roku, bodajże – 1942, w Warszawie okupowanej przez Niemców, rozchwytywano 

pod ziemią odbitki broszury Matuszewskiego „Wola Polski” – Niemcy przychwycili je również. 

Natychmiast zabrzmiały gadzinowe głośniki wspaniałą polszczyzną jego zdań. Niemcy cytowali 

całą antysowiecką część broszury, wyraźnie powołując się na wymowne dla Polaków nazwisko 

Autora. O istnieniu drugiej części, antyniemieckiej, rzecz prosta, nie wspomniano nigdy…”; [Hen-

ryk Floyar-Rajchman], Wspomnienia przyjaciela. Dzieciństwo i młodość Ignacego Matuszewskie-

go, „Biuletyn Organizacyjny Komitetu Narodowego Amerykanów Pochodzenia Polskiego” 1946, 

nr 47–48 (wrzesień – październik), s. 12. 
31 Z. Nowakowski, Matuszewski, „Biuletyn Organizacyjny Komitetu Narodowego Amerykanów 

Pochodzenia Polskiego” 1946, nr 47–48, s. 14. 
32 Tekst przed opublikowaniem nosił tytuł „Mała Polska”, zmiany dokonał Zygmunt Nowakowski. 
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bałwochwalstwa organizacji, imperializm wzorowego więzienia, nowoczesnych 

koszar… Polska zna je oba33. 
 

Stabilizacja i pokój w Europie ściśle są związane z istnieniem silnego 

państwa polskiego, stanowiącego zaporę przeciwko dążeniom sowieckim i nie-

mieckim. Bowiem:  
 

nikt inny w Europie wojny rozpętać nie chce i wojny nie rozpęta – prócz jednego 

z tych dwóch narodów, jeśli nie oba razem. Ale wojna jednego z nich, czy obu 

przeciw Polsce – będzie tylko początkiem. Chodzić w niej będzie o zdobycie po-

zycji wypadowych. I gdyby Polska wojnę o swoje istnienie przegrała – wówczas 

do waszych domostw, tak odległych i tak dziś spokojnych, do waszych drzwi, tak 

na pozór bezpiecznych – śmierć ręką kościaną niedługo zapuka34.  
 

Z faktu znaczenia Polski zdawali sobie doskonale sprawę Rosjanie (na-

stępnie Sowieci) i Niemcy, od XVIII w. kreujący fałszywy wizerunek Polaków. 

To właśnie propaganda we wszelkich możliwych postaciach (publicystyka pra-

sowa, literatura, etc.) ukształtowała wizerunek narodu wśród społeczeństw za-

chodnioeuropejskich.  
 

Przecież propaganda antypolska trwa nieprzerwanie od lat niemal dwustu  

– podkreślał polski publicysta – Przecież zaczyna się od Katarzyny II i Fryderyka 

II – a kończy się na III Międzynarodówce i wszystkich piątych kolumnach naro-

dowo – socjalistycznych świata. Kogóż tam nie ma wśród tych kupionych, albo 

ideowych oszczerców? Od genialnego nieuka, jakim był J.J. Rousseau, poprzez 

złośliwe kłamstwa Bakunina, poprzez »L’ordre régne a Varsovie« ministrów 

czerwonego cesarza, poprzez naukowe wywody [Karla] Kautsky’ego i kobiecą hi-

sterię Róży Luksemburg (»niepodległość Polski jest burżuazyjnym wymysłem«), 

aż do codziennego paszkwilu w »Humanité« albo periodycznego paszkwilu  

w »Daily Worker«, ciągnie się – zrodzone w buduarach najcynicniejszej autorki 

świata – oskarżenie Polski o obskurantyzm, malowanie jej jako zacofanego pań-

stwa jezuitów, jako siedziby papistowskiej inkwizycji, znęcającej się nad każdym, 

kto myśli lub pracuje. A równolegle biegnie inna, nie mniej konsekwentna nić 

propagandy. Z Rousseau sąsiaduje Metternich, z Bakuninem – hr. Bekendorff,  

z Napoleonem III – Bismarck, z Kautskym – Ludendorff, z Różą Luksemburg  

– Alfred Rosenberg, z »Humanité« – »Völkischer Beobachter«. Bo choć Bi-

smarck dowodzi czegoś wprost przeciwnego niż Bakunin – cel jego jest ten sam: 

przekonanie opinii świata, że Polska istnieć nie może i nie powinna35. 
 

Konkludując zatem, zachowanie przez Polskę własnej tożsamości i pod-

miotowości politycznej powinno być celem nadrzędnym państw europejskich,  

w dobrze pojętym, wspólnym interesie wszystkich społeczeństw Starego Konty-

nentu. Wskazał także cele Polski w trwającej wojnie.  
 

Cele te są skromne – nie ma w nich nic z zaborczości, Polska żąda, by przywró-

cona została wolność, całość i suwerenność wszystkim jej ziemiom. Polska musi 

wymagać, aby w przyszłości bezpieczeństwo jej zostało zapewnione przez napra-

wę granic z Niemcami, przede wszystkim przez odcięcie pięści wsuniętej w nasze 

wnętrzności: Prus Wschodnich. Polska wreszcie nie może się zgodzić, aby losy 

                                                 
33 I. Matuszewski, Wybór pism, New York – Londyn 1952, s. 15. 
34 Tamże, s. 16. 
35 Tamże, s. 18–19. 
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ludów z nią sąsiadujących, a dziś podpitych czy obezwładnionych – rozstrzygane 

były bez niej, lub wbrew niej36. 
 

Dokonał Matuszewski ponadto przenikliwej analizy sąsiedztwa polsko 

- niemieckiego, poczynając od XVIII w., najpełniej w pracy zatytułowanej 

„Granice zachodnie” (1943)
37

, wydanej w Nowym Jorku. Na problem spoglądał 

bardzo szeroko, także w kontekście relacji niemiecko-sowieckich. Zmagającym 

się z nazistowską koalicją aliantom postawił polski publicysta fundamentalne 

pytanie: z kim właściwie walczymy? Z Niemcami czy też jedynie z reżimem 

nazistowskim. To bowiem bardzo istotna różnica merytoryczna. Wbrew pozo-

rom, ważne były także kwestie terminologiczne, gdyż i one rzutowały bezpo-

średnio na meritum sprawy. Bagatelizowane także współcześnie przez wielu, 

stanowią źródło nieporozumień. Złem nie był bowiem jedynie sam Adolf Hitler  

i narodowy socjalizm. Problem stanowiły od kilku wieków Niemcy jako takie. 

W relacjach z tym państwem niezbędna jest nieugięta konsekwencja. „Niemców 

nie należy ani kokietować, ani karać – Niemcy należy osłabić” – zauważył rze-

czowo i pragmatycznie Matuszewski. Stosowane dotąd przez dziesiątki lat me-

tody działania wobec Niemiec okazały się nieskuteczne, a nawet politycznie 

niedojrzałe, by nie rzec – naiwne. W praktyce politycznej mało kto w Niem-

czech rozumiał lub udawał, że nie rozumie, dobrych intencji (ignorancji lub 

naiwności) aliantów w 1919 r.  
 

Jeszcze zaś bardziej obawiać się należy, że i teraz Niemcy nie zrozumieją tych, co 

pragną „wyzwolić” ich od Hitlera. „Wyzwolone z militaryzmu” w roku 1918 

Niemcy – bombardują dziś Anglię. Niemcy „wyzwolone” od Hitlera i ocalone ja-

ko potęga – będą za lat dwadzieścia bombardować New York38.  
 

W przeszłości bowiem zawsze silne Niemcy stanowiły zagrożenie dla Eu-

ropy, a zatem  
 

walczymy nie tylko o to, by Niemcy i ich sojusznicy nie zapanowali nad światem, 

ale i o to także, aby nie mogli nigdy nad nim zapanować… Hitler niewątpliwie 

jest złem, jakie trzeba zniszczyć – ale Niemcy są za to zło odpowiedzialne. Opo-

wieść o 80 milionach »dobrych Niemców« zmuszonych do złych czynów przez 

szajkę opryszków – jest bajeczką dla głupich dzieci. Być może, iż metody hitlery-

zmu nie są sympatyczne dla wszystkich Niemców – ale cele Hitlera są celami 

większości Niemców. Wojna zaś toczy się nie o to, aby oduczyć Hitlera od okru-

cieństw, ale o to, aby zapobiec osiągnięciu przez Niemcy ich wspólnego celu, to 

jest panowania nad światem. Zapobiec na zawsze39. 
 

Politycznym błędem aliantów, początkowo samej tylko Wielkiej Brytanii, 

był alians z Sowietami, od początku dążącymi do panowania nad światem (ko-

munistyczna idea światowej rewolucji). Zobowiązanie do „walki z hitleryzmem” 

stanowiło 

                                                 
36 Tamże, s. 35. 
37 I. Matuszewski, Granice zachodnie, New York, 1943 (pracę opublikowano w styczniu). 
38 Tamże, s. 17. 
39 Tamże, s. 7, 17. Podkreślenia w oryginale. 
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otwarcie Niemcom drogi do wygrania pokoju, nawet w wypadku przegranej 

wojny… Formuła zatem walki z hitleryzmem zamiast z państwem niemieckim 

była i jest ze strony Sowietów po prostu zaproszeniem Niemiec do przemalowania 

się na czerwono, dla dalszej, wspólnej już z Sowietami akcji40
.  

 

Pokonanie Niemiec powinno być całkowite i bezwarunkowe. Niemcy na-

uczyły się bowiem, jak wychodzić bezkarnie z wojny, którą sami rozpoczęli. Tę 

istotną lekcję przyswoiły sobie przede wszystkim dzięki pobłażliwości, a nawet 

ignorancji zwycięzców.  
 

W roku 1918 wystarczyło im osadzić rymarza [Friedricha – G.Ł.] Eberta na miej-

scu Hohenzollerna [Wilhelm II – G.Ł.], nazwać cesarstwo – republiką i wprowa-

dzić pięcioprzymiotnikowe głosowanie, aby zapewnić Rzeszy nietykalność i po-

moc. Wiemy o tym lepiej niż inni, gdyż wiemy z jakim trudem wypadło nam zdo-

bywać na »demokratycznych« Niemczech – prapolskie przecież od wieków, zra-

bowane Rzeczypospolitej ziemie Poznania, Pomorza i Śląska41. 
 

Z pozoru wydawałoby się, iż w Wersalu gruntownie i surowo rozprawio-

no się z cesarskimi Niemcami, „militaryzmem pruskim”, „junkrami”, „reakcyj-

nym ustrojem Rzeszy”,  
 

Dynastie niemieckie zostały wypędzone, na stolcu prezydenta Rzeszy zasiadł so-

cjalista, armię zmniejszono do 100 tys. ludzi, ustrój zmieniono na republikański. 

Chyba jednak nie junkrzy, ani nie Wilhelm był istotnym przeciwnikiem  

– skoro Niemcy walczą dziś znowu o władanie światem? Nie tylko walczą, ale są 

potężniejsi, niż byli w 1914 roku. Nie można obezwładnić zbrodniarza, jeżeli się 

będzie zakuwać w kajdany jego cień. Dziś ten cień nachylony drapieżnie nad gro-

bem, ma histeryczne gesty Hitlera. Wczoraj nosił pikielhaubę Wilhelma, onegdaj 

– siwy wąs Bismarcka, jeszcze dawniej miał starcze ruchy Fryderyka II-go. Ale 

każdy z tych przemijających cieni powtarza i odbija coś nieprzemijającego: odbija 

potęgę i zaborczość państwa niemieckiego. Dynastie, militaryzm – to są cienie. 

Ciałem rzucającym je jest Państwo Niemieckie, czyli zjednoczony politycznie na-

ród niemiecki42. 
 

Przyznać należy, iż uwagi powyższe są przemyślane i głębokie, a ich 

słuszności dowiodła przyszłość. Był ponadto Matuszewski zdeklarowanym zwo-

lennikiem rozwiązań geopolitycznych, które uważał za najtrwalsze i w dłuższej 

perspektywie czasowej jedynie skuteczne, przede wszystkim koncepcji Halforda 

Mackindera. W istocie bowiem szczególne zasługi w zdefiniowaniu geopolityki 

przypisać należy brytyjskiemu, geografowi, profesorowi Oxfordu, bardzo typo-

wemu przedstawicielowi angielskich elit schyłku epoki wiktoriańskiej, lecz jed-

nocześnie uczonemu – wizjonerowi, „Kiplingowi nauki brytyjskiej”. Mackinder 

zaprezentował przemyślany, geopolityczny model przestrzenny Ziemi
43

. Przy-

                                                 
40 Tamże, s. 18. Podkreślenia w oryginale. 
41 Tamże, s. 15. 
42 Tamże, s. 14. 
43 Halford Mackinder jest autorem kilkudziesięciu prac (artykuły i książki) z zakresu geopolityki  

i geostrategii. Pierwsza z nich „The Geographical Pivot of History”, to tekst odczytu wygłoszone-

go w londyńskim Royal Geographical Society w 1904 r., a ogłoszonego w „Geographical Journal” 

1904, nr 6. Koncepcję swoją rozwijał przez kilkadziesiąt lat. Patrz: H.J. Mackinder, Demokratic 

Ideals and Reality, wyd. i przedm. A.J. Pearce, Westport Conn. 1962 (wznow. 1981 Additional 
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pomniał oczywistą prawdę, iż Niemcy nie są w stanie prowadzić dłużej trwają-

cej wojny bez zaplecza demograficznego i surowcowego Europy Środkowej  

i Europy Południowej. Koncepcję Mitteleuropa (Europa Środkowa) rozwijaną  

w cesarstwie teoretycznie, zastosowano w praktyce w czasie „Wielkiej Wojny” 

1914–1918. Głoszona przez ideologów i polityków niemieckich, miała bardzo 

istotne znaczenie, dotyczyła stworzenia zdominowanego przez Niemcy obszaru 

gospodarczego i geopolitycznego. Pojawiła się u schyłku XIX w., a szczególne 

uznanie znalazła w czasie I wojny światowej. Jej idee propagował między inny-

mi F. Naumann w wydanej pod tym samym tytule pracy (1915 r.). Próbowano 

tworzyć uzależnione od Niemiec państewka białoruskie, litewskie, polskie, ukra-

ińskie, etc. Plany te znalazły wyraz w podyktowanych przez Niemcy i Austro 

-Węgry (1918 r.) traktatach brzeskim i bukareszteńskiem. Powrócono do nich  

w czasie II wojny światowej. Służyły ideologicznemu uzasadnieniu polityki 

ekspansji III Rzeszy, stanowiąc jeden z filarów ideologicznych narodowego 

socjalizmu. Owo wynaturzone i bardzo wąskie pojęcie geopolityki z obszaru 

darwinizmu społecznego, stanowiło dogodny, kolejny powód by traktować pro-

blematykę jako koncepcję a priori negatywną, związaną ze skrajnymi ideolo-

giami i towarzyszącą im praktyką polityczną
44

.  
 

A zatem – przekonywał – najprostszym sposobem obezwładnienia militarnego 

Niemiec jest ODEBRANIE IM MOŻLIWOŚCI OPANOWANIA TYCH OB-

SZARÓW. Albo jeszcze ściślej: odebranie im możliwości korzystania z tych ob-

szarów45.  
 

Jedynym skutecznym rozwiązaniem jest rozwiązanie polskie. Należy zin-

tegrować politycznie obszar Międzymorza bałtycko-czarnomorskiego i bałtyc-

ko-adriatyckiego, tak by mógł stanowić skuteczną przeciwwagę dla Niemiec  

i nie tylko dla nich. Chodziłoby o skuteczną przeciwwagę także dla Rosji. Poli-

tyczna konsolidacja narodów mieszkających między Niemcami a Rosją jest 

możliwa jedynie przez powstanie silnego państwa polskiego – dowodził publi-

cysta. Na poparcie tej tezy przytoczył nie tylko argumenty demograficzne i geo-

graficzne, lecz także historyczne: rola kulturowa i polityczna Rzeczypospolitej 

w Europie przed rozbiorami i w XIX w. (powstania narodowe, etc.). Tymczasem 

alianci zachodni, zapatrzeni w potencjalne możliwości (zresztą mocno przesa-

dzone) swojego orientalnego sojusznika, postępowali wręcz przeciwnie.  
 

Pomysł więc zorganizowania wielkiego obszaru wolnych ludów – przez oddanie 

ich w jarzmo niewoli, czyli mówiąc po prostu pomysł „rosyjskiego” rozwiązania 

zagadnień Europy Środkowej i Wschodniej jest nie tylko dowodem zaparcia idea-

łów, nie tylko zdradą sprawiedliwości, nie tylko podłością wobec walczących  

z Niemcami narodów, nie tylko haniebną kapitulacją kultury zachodniej wobec 

barbarzyństwa, nie tylko najchorobliwszym objawem izolacjonizmu – ale pomysł 

                                                                                                                         
Papers); S. Cenckiewicz, Ignacy Matuszewski jako geopolityk, „Arcana” 2001, nr 2 (38), s. 172–188; 

tenże, Z dziejów realizmu czyli geopolityka w Polsce, „Niepodległość” 1996, t. 48, s. 220–255. 
44 Obszerniej na ten temat: G. Łukomski, Ideologia nazistowska i eksterminacja. U źródeł inżynie-

rii społecznej [w:] Media dawne i współczesne, t. 5, red. B. Kosmanowa, Poznań 2010, s. 55–70.   
45 I. Matuszewski, Granice zachodnie…, s. 39. Podkreślenie w oryginale. 
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ten poza tym głupi. Zamiast Niemcy osłabiać – wzmacnia je. Wzmacnia je, gdyż 

czyni wszystkie oddane w jarzmo rosyjskie, lub zagrożone tym jarzmem narody  

– z wyjątkiem jednej Polski – sojusznikami Niemiec. Czyni od razu sojusznikami 

Niemiec: Węgry, Rumunię, Bułgarię, Finlandię, Litwę, Łotwę, Estonię. Czyni so-

jusznikami Niemiec całą Skandynawię i całe Bałkany46. 
 

Podkreślić należy, iż pisał to na przełomie lat 1942–1943, gdy konferencja 

w Teheranie (28 listopada – 2 grudnia 1943 r.) była jeszcze mglistą i odległą per-

spektywą, a prawdziwie chocholi taniec przywódców trzech mocarstw z Józefem 

Stalinem jako wodzirejem, dopiero się na dobre rozpoczął. Tymczasem  
 

rozwiązanie „rosyjskie” oznaczało potencjalne wzmocnienie Niemiec, gdyż takie 

rozwiązanie czyni Rosję zależną od Niemiec, a nie odwrotnie. Rosja, rozsadzana 

siłami odśrodkowymi, MUSI układać stosunki z Niemcami jak najpoprawniej. 

Historia to potwierdza. Przed rozbiorami Polski miały miejsce wojny prusko-

rosyjskie. Po rozbiorach – Rosja nigdy nie podniosła broni przeciwko Niemcom. 

To Niemcy wypowiedziały wojnę Rosji w 1914 roku i w 1941 roku47.  
 

Wynika z powyższej analizy jednoznacznie, iż odbudowa Polski „całej, 

wielkiej” jest jednym z głównych ogólnych celów wojny.  
 

Jeżeli uświadomienie sobie tej prawdy przez walczące narody nie nastąpi – to 

wojna może być wygrana – a pokój ponownie przegrany. Jak w roku 191848. 
 

A zatem jaka to miała być Polska? Dla obronności Polski wobec Niemiec 

i Polski mogącej integrować obszar Międzymorza, ważne są w równym stopniu 

granice zachodnie, jak i wschodnie. Matuszewski zatem z całą mocą podkreślił, iż:  
 

nie ma i nie będzie »junctim« między naszymi granicami wschodnimi i zachod-

nimi. Nietykalność granic wschodnich Polski poręcza bowiem Prawo  

i Słuszność – zmiany granic zachodnich Polski wymaga Bezpieczeństwo  

i Pokój49.  
 

Zaprezentowana powyżej myśl była przenikliwa i niewielu polskich polity-

ków oraz publicystów potrafiło osiągnąć podobną perspektywę spraw polskich  

i międzynarodowych. Równie inteligentny, i bez wątpienia, nawet profetyczny był 

tylko Józef Mackiewicz (1902–1985). Konkluzja nasuwała się sama.  
 

Obezwładnienie militarne Niemiec może być osiągnięte w sposób decydujący, 

trwały i prosty, jeśli naród niemiecki będzie miał do rozporządzenia tylko własne 

swoje ziemie. Ziemie te nie stanowią bowiem wystarczającej bazy dla stworzenia 

wielkiej maszyny wojennej, ani do prowadzenia wielkiej wojny, ani tym bardziej 

dla podboju świata50. 
 

Praktyka polityczna w pełni potwierdziła przewidywania Matuszewskie-

go. W 1944 r. premier Stanisław Mikołajczyk odbył dwie podróże do Moskwy. 

Pierwszą w dniach od 31 lipca do 10 sierpnia 1944 r., a drugą 12–19 październi-

                                                 
46 Tamże, s. 40–41. 
47 Tamże, s. 41. Podkreślenie w oryginale. 
48 Tamże, s. 48. 
49 Tamże, s. 8. Podkreślenie w oryginale. 
50 Tamże, s. 42. 
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ka 1944 r. Dowiodły one jedynie, iż sprawa Polski została już przesądzona,  

a Rząd Rzeczypospolitej nie był partnerem dla wielkich aliantów. Cynicznie 

nakłaniali oni natomiast Mikołajczyka do nawiązania dobrej współpracy z Mo-

skwą. W tym samym roku Matuszewski opublikował artykuł zatytułowany 

„Ostrzeżenie z podziemi”.  
 

Polska udawać nie może – pisał – zwłaszcza teraz, ponieważ od dnia wybuchu 

wojny… stanowisko Rosji zaznaczyło się zdradą i zbrodnią. W pierwszym okresie 

wojny – sojuszu rosyjsko-niemieckiego – Rosja tak jak i Niemcy, i wespół z nimi, 

proklamowała wykreślenie Polski spośród narodów świata, a w czasach rosyj-

skiego koleżeństwa broni z aliantami, Rosja zmuszona do uznania Polski, w spo-

sób jawny zapowiada ponownie jej rozbiór i dąży wszystkimi środkami do doko-

nania tego rozbioru. Okupacja rosyjska na ziemiach polskich była nie mniej 

koszmarna, niszcząca i bestialska, jak okupacja niemiecka. W tym stanie rzeczy 

propaganda dobrych stosunków z Rosją – wobec zajętej przez Rosję postawy  

– jest hańbą… Niech udają inni51. 
 

Polityczne wyniki II wojny światowej w pełni dowiodły słuszności prze-

myśleń polskiego publicysty. Były jednak obarczone pewnym istotnym stygma-

tem, nie mieściły się w alianckiej pragmatyce działania, a tym samym w szeroko 

pojętej ówczesnej „poprawności politycznej”. Emigrant polityczny i systema-

tycznie piętnowany banita nie mógł liczyć na uczciwą polemikę i choćby cień 

zrozumienia. Tymczasem perspektywy dla Polski rysowały się tragicznie ponu-

re. Działalność Ignacego Matuszewskiego – podobnie jak praca Józefa Piłsud-

skiego w czasie walk o restytucję państwa – zdecydowanie najpełniej wyrażała 

polską rację stanu. Wynikała nie tylko z posiadanej wiedzy, lecz i nieprzecięt-

nych cech charakteru. Z pewnością wyprzedzał swój czas i wyróżniał na szarym 

tle tuzinkowych figur zapełniających ówczesną scenę polityczną.  
 

Pozostanie Matuszewski pisarz, bo można zebrać jego artykuły, rozrzucone po 

wielu pismach, wydać je – i po stuleciu będą z nich biły jeszcze żar i namiętności, 

piękno i poezja, rozum i powaga. Ale grób na jakimś dalekim, bezkresnym, prze-

ludnionym nowojorskim cmentarzu na zawsze przekreślił pojawienie się na na-

szym horyzoncie męża stanu, którego nazwisko stałoby się własnością nie znajo-

mych czy nawet współczesnych, ale pokoleń52. 
 

Gdy w 1929 r. obejmował ministerstwo skarbu, swoje przemówienie do 

urzędników tego resortu zakończył słowami:  
 

Będę szczęśliwy jeśli uda mi się przy tym osiągnąć także to, co jest jedynym ce-

lem osobistym jaki mam, podejmując tę pracę – osiągnąć szacunek ludzi, którzy 

obdarzyli mnie zaufaniem, szacunek społeczeństwa i szacunek Panów53.  
 

Z całą pewnością całym swoim życiem zasłużył na szacunek Polaków,  

o wiele bardziej niż wielu mu współczesnych, zwłaszcza antagonistów i nieprzy-

jaciół, z którymi borykać się musiał przez jakże pracowite i z pewnością za 

krótkie życie. 

                                                 
51 Tenże, Ostrzeżenie z podziemi, Edynburg 1944, s. 5. 
52 W.A. Zbyszewski, dz. cyt., s. 2. 
53 Z. Nowakowski, dz. cyt., s. 12. 
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Niespokojna dusza. Gen. bryg. Jerzy Grobicki (1891–1972) 
 

 
erzy Grobicki, albo też Georg von Grobicki, bo tak określano go w okre-

sie służby w armii austro-węgierskiej to postać niezwykle barwna. Żoł-

nierz francuskiej Legii Cudzoziemskiej, oficer kawalerii, rezydent wy-

wiadu wojskowego na Bliskim Wschodzie, więzień sowieckiego Griazowca, at-

taché wojskowy RP przy generalisimusie Czang Kaj Szeku oraz jeden z nielicz-

nych oficerów polskich odznaczonych niemieckim Żelaznym Krzyżem i wreszcie 

dowódca prowadzący swoich kawalerzystów do szarż pod Wejksztelańcami, Ar-

celinem i Ozorkowem. 

Jerzy Grobicki herbu Trąby urodził się 4 stycznia 1891 r. w majątku Pia-

stów koło Grójca. Z kolei według akt personalnych zgromadzonych w Centralnym 

Archiwum Wojskowym miejscem narodzin przyszłego generała była Warszawa. 

Był synem Aleksandra (1858–1931) i Jadwigi (1861–1923) Grobickich z Grobic. 

Miał brata Tadeusza oraz siostrę
1
. Uczęszczał początkowo do gimnazjum w Kiel-

cach, a następnie do Gimnazjum Konopczyńskiego (nr 3) w Warszawie. Z obu 

szkół wyrzucono go z „wielkim hukiem”. Z Kielc, w III klasie, za wybicie szyb  

w budynku gimnazjum podczas manifestacji antygogolowskich, a z Warszawy za 

udział w manifestacji antyrosyjskiej, związanej z wybuchem wojny z Japonią. 

Przerwaną w ten dość osobliwy sposób naukę, kontynuował w Legnicy. Rodzice 

oddali go do szkoły niemieckiej. Jego niespokojny duch i skłonność do oporu 

wobec oświatowego systemu zaborcy, ponownie dał znać o sobie, a pruski szkolny 

dryl również znacząco wpłynął na jego dramatyczną decyzję. W 1906 lub 1907 r. 

uciekł ze szkoły i wyjechał do Algieru. Tam poszedł w ślady wielu Polaków  

i wstąpił do francuskiej Legii Cudzoziemskiej. Grobicki szybko przekonał się jak 

naprawdę wygląda życie najemnika w słynnej Legii. Wyjątkowo surowa dyscy-

plina i trudne warunki służby zaskoczyły młodego ochotnika. Nie rekompensowa-

ło tego zamiłowanie do munduru. Na dodatek 16-letni Grobicki miał zakochać się 

w młodej żonie jednego z sierżantów. Zazdrosny mąż ukradł i schował broń Gro-

bickiego, za co mogła go spotkać surowa kara. Sytuacja zmusiła go do dezercji. 

Po udanej próbie, przybył statkiem do Francji i przypadkowo spotkał swoją matkę, 

poszukującą go w południowej części Francji
2
. Stąd wyjechał do Krakowa, gdzie 

wstąpił do Szkoły Realnej. Pociągała go jednak przygoda i wojna. W 1908 r. po-

                                                 
1 Centralne Archiwum Wojskowe (dalej: CAW), sygn. AP 1769/89/1582, Akta Jerzego Grobic-

kiego. Na temat Jagwigi Grobickiej z Grobic, patrz: www.sejm-wielki.pl/b/7.107.163 (odczyt: 15 

listopada 2012 r.) 
2 Wspomnienia o ś. p. gen. Jerzym Grobickim, „Przegląd Kawalerii i Broni Pancernej” 1973, nr 68, 

s. 286. 
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rzucił mury szkolne i zapewne bez wiedzy rodziców wyjechał na Bałkany. Brał 

udział jako ochotnik komitadżi serbskich w walkach z Turkami. Następnie powró-

cił do Krakowa i w 1909 r. uzyskał maturę. Zamiłowanie do służby wojskowej 

spowodowało jego kolejną decyzję. W tym roku wstąpił do Akademii Wojskowej 

Wiener Neustadt i po jej ukończeniu w 1912 r. został promowany na stopień pod-

porucznika. Wtedy też zawarł związek małżeński z Anną Harajewicz. W czasie  

I wojny światowej służył w armii austro-węgierskiej. Najpierw w „polskim”  

13. pułku ułanów (dalej: puł), dowodząc plutonem w 5. szwadronie, następnie  

w 4. Dywizji Kawalerii (dalej: DK) i „niemieckim” 202. pułku piechoty (dalej: 

pp). W końcu 1914 r. został awansowany na porucznika. W 202. pułku dowodził 

kompanią, następnie batalionem. Podczas działań na Wołyniu w 1916 r. zdobył 

wieś Koniuchy, za co został odznaczony Żelazną Koroną III klasy
3
. 

Magdalena Bylczyńska tak wspominała Grobickiego:  
 

Gdy w 1912 [Grobicki] stacjonował w Złoczowie, złożył nam wizytę w Stroniba-

bach z młodziutką i bardzo ładną żoną. Zapytałam go dlaczego służy w wojsku au-

striackim, to powiedział, że czuje pociąg nieprzemożony do tego stanu, a nie chciał 

służyć w wojsku rosyjskim, wierząc święcie, że w ten sposób ojczyźnie najlepiej się 

przysłuży. – W armii austriackiej? – zapytałam. – A później w armii polskiej. – od-

powiedział. – Jestem pewny, że to kwestia niedalekiej przyszłości. Będzie wojna 

wkrótce, a potem muszą nas Polskę utworzyć. – Wierzy pan w wojnę? – Najnieza-

wodniej. I nie pomylił się. Ten tedy pan Grobicki zaraz w 1914 odznaczył się w kil-

ku potyczkach, mówiono o nim, że się go kule nie imają. Udekorowany rzęsiście, 

ukazał nam się w 1916 już w aureoli bohatera4.  
 

Z frontu młody porucznik został odwołany na kurs Sztabu Generalnego  

w Ljublanie w obecnej Słowenii. Po jego ukończeniu został mianowany szefem 

Sztabu 6. Brygady Górskiej
5
. Po odbytym stażu sztabowym, powrócił do 13. puł 

cesarsko-królewskiej (dalej: c.k.) armii
6
. Bylczyńska w swoich wspomnieniach 

przywołuje jedną z wojennych przygód przyszłego generała.  
 

Po jakiejś potyczce w Królestwie [Grobicki] odbił się od swoich i po ciemku jechał 

lasem w kierunku, w którym miał nadzieję z pułkiem się połączyć. Wtem, jeździec 

jakiś napędza go z tyłu, chwyta za kołnierz wołając: – Szto eto za takoj? Grobicki po 

rosyjsku umiał znakomicie, a i psychologię sałdata widocznie dobrze zbadał, bo nie 

namyślając się wymierzył napastnikowi rzęsisty policzek i zapytał: – Uznał szto za 

takoj? – Łaski dopraszajem wasze wysokobłahorodie. I pomknął sołdacisko pewny, 

że to swój go uczęstował, a pan Grobicki do swego pułku trafił bez przeszkody7. 
 

Ponieważ jego podania o przeniesienie do Legionów Polskich nie dały re-

zultatu, postanowił sprawę przedłożyć samemu cesarzowi. W trakcie parady przed 

                                                 
3 CAW, sygn. AP 1769/89/1582, Akta Jerzego Grobickiego; IPMS, Kol. 80/10, J. Grobicki, Od 

Prosny do Bugu, k. 73. 
4 M. Bylczyńska, Pamiętnik Galicjanki (1914–1917), do druku przygotował M. Dęboróg-

Bylczyński, Branice 2012, s. 102–103. 
5 J. Izdebski podaje jeszcze, że Grobicki służył w Sztabie 59 DP; J. Izdebski, Dzieje 9 Dywizji 

Piechoty 1918–1939, Warszawa 2000. 
6 CAW, sygn. AP 1769/89/1582, Akta Jerzego Grobickiego. 
7 M. Bylczyńska, Pamiętnik…. s. 103. 
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cesarzem Austro-Węgier Karolem, podjechał do zajmowanej przez cesarza trybu-

ny i osobiście złożył prośbę o przeniesienie do Legionów Polskich. Tak zuchwałe 

zachowanie miało spodobać się Karolowi. Grobicki trafił jednak tylko na krótko 

do II Brygady Legionów Polskich
8
. 

I jeszcze inna przygoda zasłyszana przez Bylczyńską.  
 

Po jakiejś gorącej, o wątpliwym wyniku rozprawie, Grobicki czuł się tak zmęczo-

nym i wyczerpanym, że usiadł pod drzewem obojętny na wszystko. Dwóch Mo-

skali przypadło do niego chcąc go brać w plen. »Dobrze, weźmiecie mnie, tylko 

chwileczkę odpocznę, bo bym na nogach ustać nie mógł«. Usiedli obaj i rozgwa-

rzyli się po przyjacielsku. Wtem zaczynają padać strzały. Jeden zrywa się  

i ucieka, drugi otrzymuje ranę w nogę i zaczyna błagać Grobickiego, żeby go  

w plen wziął i nic złego nie dał zrobić. Niedawny jeniec wyjmuje bandaże i opa-

truje nogę sałdatowi. Strzały cichną, Austriacy oddalili się. – Teraz puść mię bra-

cie do moich – proponuje Grobicki. – Dobrze, panie oficer, ale jak pójdziesz? 

Przed nami nasze pozycje. – Prowadź mię za sobą niby plennego! Sałdat karabin 

na ramię wziął, Grobicki schował pod mundur broń i idzie, jako jeniec krokiem. 

Tak przeszli wszystkie rosyjskie placówki, przy ostatniej powiedzieli sobie 

„proszczajte” i rozeszli się zgodnie9. 
 

Po kryzysie przysięgowym i przejściu II brygady przez front rosyjsko 

-austriacki, Grobicki został skierowany do Warszawy i wcielony do Polnische 

Wehrmacht. Następnie ponownie trafił do 13. puł, gdzie służył jako dowódca dy-

wizjonu kozaków dońskich, utworzonego do walki z bolszewikami na Ukrainie 

okupowanej przez c.k. armię. W maju 1918 r. otrzymał awans na rotmistrza.  

W chwili rozpadu Cesarstwa Austro-Węgier jesienią 1918 r. był dowódcą 13. puł. 

Aresztowany przez węgierskich bolszewików w Czacza, został skazany na śmierć. 

W ostatniej chwili uratowali go z opresji Czesi. Grobicki wkrótce powrócił do 

Polski. 15 listopada 1918 r. wstąpił w szeregi Wojska Polskiego (dalej: WP)
10

.  

5 stycznia 1919 r. została utworzona Grupa gen. Antoniego Listowskiego  

w celu obrony Podlasia przed możliwym atakiem Ukraińców na Brześć i osłony 

linii Bugu. Podległa bezpośrednio naczelnemu wodzowi, z szefem Sztabu, którym 

przed 6 stycznia 1919 r. został rtm. Grobicki, w początkowym okresie miała prze-

de wszystkim nawiązać łączność z Niemcami celem przeprowadzenia pertraktacji 

w sprawie ewakuacji ich oddziałów z Podlasia. 13 stycznia 1919 r. Grobicki, 

świetnie posługujący się językiem niemieckim, wziął udział wraz z gen. Listow-

skim w pertraktacjach z dowódcą niemieckiego rezerwowego XXII Korpusu Ar-

mijnego, który stał w Brześciu i okolicach. Pomimo wsparcia ze strony niemiec-

kich rad żołnierskich udało się jedynie ustalić strefy rozgraniczenia. W wyniku 

pozyskania, jak się wkrótce okazało nie do końca prawdziwej, informacji o pla-

nowanym przekazaniu twierdzy maszerującym przez Kowel oddziałom ukraiń-

skim, gen. Listowski podjął decyzję o natarciu 6 lutego 1919 r. na twierdzę brze-

ską. 34 pp usiłował zdobyć Kobylany, ale natrafił na silny opór. Rtm. Grobicki 

                                                 
8 CAW, sygn. AP 1769/89/1582, Akta Jerzego Grobickiego. 
9 M. Bylczyńska, Pamiętnik…, s. 104. 
10 CAW, sygn. AP 1769/89/1582, Akta Jerzego Grobickiego. 
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obecny przy pułku nakazał odwrót. Jednak ta demonstracja oraz opanowanie mia-

sta (Brześcia) przez zgrupowanie mjr. Władysława Dąbrowskiego zmusiła Niem-

ców do pertraktacji i podpisania 7 lutego umowy o wycofaniu oddziałów za Bug. 

9 lutego grupa podlaska wmaszerowała do cytadeli brzeskiej, a w dwa dni później 

zajęła miasto
11

. 

Kolejnym sukcesem Grupy Podlaskiej było opanowanie pod koniec lutego 

Drohiczyna nad Bugiem oraz zdobycie 5 marca 1919 r. Pińska, pozostającego  

w rękach bolszewickich. Jednak już na początku marca było pewne, że grupa bę-

dzie musiała zatrzymać się po zdobyciu Pińska. Grobicki objaśnił to kierownikowi 

Sekcji II Oddziału/Wydziału I NDWP kpt. Tadeuszowi Kutrzebie z w rozmowie 

juzowej 3 marca. W związku z zatrzymaniem się grupy na linii kanału Ogińskiego 

i przejściem do obrony, NDWP postanowiło osłabić grupę i skierować jeden bata-

lion piechoty pod Lwów i szwadron kawalerii pod Kowel. Rozkaz przekazany 

przez por. Rogulskiego wzbudził sprzeciw Grobickiego i jego protesty. Jak pisał 

Izdebski: „[Grobicki] osłabianie potencjału grupy ocenił jako »kombinacje w stylu 

bolszewickim«”
12

. Domagał się także wzmocnienia twierdzy brzeskiej. Protest 

Grobickiego nie zatrzymał jednak procesu ogołacania Grupy Podlaskiej z oddzia-

łów. 26 marca 1919 r. Sztab grupy, kierowany, jak już wspomniałem przez Gro-

bickiego, był wizytowany przez naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego, który 

zwiedził także twierdzę brzeską
13

. 

12 czerwca 1919 r. grupa została przeformowana w 9. Dywizję Piechoty 

(dalej: DP). Grobicki pozostał szefem Sztabu do października 1919 r. W tym cza-

sie 9 DP podjęła próbę zdobycia Łunińca, uwieńczoną sukcesem 10 lipca 1919 r. 

23 lipca 1919 r. Listowski odszedł na dowódcę Frontu Wołyńskiego, a w jego 

miejsce przełożonym Grobickiego został tymczasowo płk Stanisław Springwald.  

8 lub 15 sierpnia nowym dowódcą 9. DP mianowano płk. Władysława Sikorskie-

go. Jesienią, z całą pewnością przed 4 listopada 1919 r. Grobicki rozstał się defi-

nitywnie z 9. DP. Na jego miejsce przybył mjr Józef Jaklicz
14

. 

W grudniu 1919 r. rtm. Grobicki został szefem Oddziału III Operacyjnego 

Sztabu Dowództwa Frontu Galicyjskiego, przemianowanego 2 stycznia 1920 r. na 

Front Podolski. Dowódcą Frontu Galicyjskiego, a potem Podolskiego był w tym 

czasie gen. Wacław Iwaszkiewicz
15

. 

W Oddziale nie służył jednak długo. Kolejny przydział był jednak jeszcze 

krótszy. Od 1 marca lub od końca lutego 1920 r. był już szefem Sztabu Grupy 

Operacyjnej (dalej: GO) gen. Stanisława Pruszyńskiego. Grupa została utworzona 

w październiku 1919 r. w ramach Frontu Pomorskiego. Jej zadaniem było przeję-

cie Pomorza z rąk niemieckich. Udało się je wykonać na przełomie stycznia i lute-

                                                 
11 J. Izdebski, Dzieje 9 Dywizji Piechoty 1918–1939, Warszawa 2000, s. 14–16, 19–20. 
12 Tamże, s. 26. 
13 Tamże, s. 27. 
14 Spis władz wojskowych 1918–1939, Archiwum Wojskowe, Warszawa 1936; J. Izdebski, dz. 

cyt., s. 34. 
15 CAW, sygn. AP 1769/89/1582, Akta Jerzego Grobickiego; Spis władz… 
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go 1920 r. W związku z przewidywaną likwidacją Frontu Pomorskiego 5 marca 

1920 r. rozformowaniu uległa również GO gen. Pruszyńskiego
16

. 

W maju, według akt personalnych, Grobicki przeszedł na podobne stanowi-

sko w 8. DP. Podczas obejmowania obowiązków szefa Sztabu 1 lub 11 maja 1920 r. 

otrzymał awans na majora (zweryfikowany ze starsz. 1 czerwca 1919 r.). 8 Dywi-

zja została sformowana w maju 1919 r. w Modlinie, Łomży i Warszawie. Późną 

wiosną 1920 r. działała w składzie grupy gen. dyw. Lucjana Żeligowskiego. Jej 

dowódcą w tym czasie był gen. dyw. Józef Czikel, chyba jedyny obok gen. dyw. 

Stanisława Maczka generał WP, który dożył stu lat. Już w lipcu, w trakcie walk 

odwrotowych dywizji, Grobicki został przydzielony do formowanego na prędce 

na Wileńszczyźnie pułku ułanów obrony Wilna. Początkowo został zastępcą do-

wódcy tego improwizowanego oddziału. Dowódcą pułku był rtm. Jerzy Dąbrow-

ski. 13 lipca 1920 r. został jednak ranny w potyczce z bolszewikami i Grobicki 

objął dowództwo pułku. 14 lipca pułk wycofał się do Wilna, a następnie dalej na 

południe. Jednak bolszewicy usiłowali przeciąć Polakom drogę i odciąć im drogę 

odwrotu. W trakcie jednej z takich prób, rtm. Grobicki nakazał wykonanie szarży 

w rejonie Wejksztelańców na nieprzyjacielską jazdę. Po początkowym sukcesie, 

bolszewicy ściągnęli broń maszynową i Grobicki nakazał przerwanie szarży  

i wycofanie. Pułk następnie oderwał się od przeciwnika i pomaszerował się na 

Grodno i Białystok. W trakcie marszu z Białegostoku, 24 lipca 1920 r. Grobicki 

otrzymał rozkaz zameldowania się w IV Brygadzie Jazdy (dalej: BJ) 
17

. 

Grobicki po paru dniach został szefem Sztabu IV BJ płk. Gustawa Dresze-

ra. Początkowo co najmniej do 27 lipca 1920 r. był nim por. Świerzyń-

ski/Świeżyński. Grobicki pełnił funkcję jedynie do połowy sierpnia, tj. do odejścia 

płk. Dreszera na dowódcę dywizji. IV brygada została sformowana w czerwcu 

1919 r. na Wołyniu. W tym czasie toczyła zażarte walki opóźniające z bolszewic-

ką Armią Konną Siemiona Budionnego. W składzie brygady działał 1 pułk szwo-

leżerów (dalej: pszwol), nad którym wkrótce Grobicki miał objąć samodzielne 

dowództwo i poprowadzić go do zwycięskiej szarży
18

. 

Jak już wspomniałem w IV BJ Grobicki był tylko trzy tygodnie. 15 sierpnia 

1920 r. objął dowództwo w 1. pszwol po mjr. Janie Głogowskim, który przeszedł 

na dowódcę IX BJ, składającej się z 1. pszwol i 201. pszwol mjr. Stefana Kuleszy. 

W tym czasie dowódca 5. Armii gen. Władysław Sikorski usiłował sformować 

zgrupowanie kawalerii zdolne przeciwdziałać sowieckiemu III Korpusowi Kawa-

lerii Gaja. 16 sierpnia 1920 r. bolszewicka kawaleria poważnie zagroziła tyłom  

5. Armii, podchodząc pod Płońsk. Katastrofie zapobiegł 1 pszwol, który masze-

rował z Modlina do Ciechanowa na miejsce koncentracji armijnego zgrupowania 

                                                 
16 CAW, sygn. AP 1769/89/1582, Akta Jerzego Grobickiego; Spis władz… 
17 CAW, sygn. AP 1769/89/1582, Akta Jerzego Grobickiego; Zarys historii wojennej 23-go pułku 

ułanów grodzieńskich, oprac. F. Karassek, Warszawa 1930, s. 35, 38–39, 42; Spis władz… nie 

wymienia Grobickiego jako szefa Sztabu 8. DP. W okresie od 20 grudnia 1919 r. do 15 sierpnia 

1920 r. szfem Sztabu miał być mjr Jan Kubin. 
18 CAW, sygn. AP 1769/89/1582, Akta Jerzego Grobickiego; Spis władz… 
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kawalerii. Grobicki wykonując rozkaz płk. Gustawa Dreszera, dowódcy Północnej 

DK, ruszył z odsieczą na Płońsk. W ostatniej chwili kłusujący pułk osiągnął rynek 

w Płońsku wypierając bolszewicką piechotę. Grobicki osobiście dowodził armatą 

górską 1. pszwol, która strzelając ogniem na wprost spowodowała ogromne straty 

wśród bolszewików usiłujących nacierać w kierunku centrum miasta. W nocy 

nadciągnęły posiłki, a 201 pszwol obsadził Arcelin. Jednak początkowy sukces nie 

odwiódł Sowietów od zdobycia Płońska. Nieprzyjaciel silnie naciskał na Arcelin. 

Do akcji włączył się 1 pszwol. Sytuacja stawała się coraz bardziej dramatyczna.  
 

dowódca 1 P.Szwol. przez lornetkę obserwował rozwój sytuacji pod Arcelinem, 

gdzie masy piechoty nieprzyjacielskiej, po opanowaniu wysuniętej pozycji 201 

P.Szwol. w folwarku Arcelin, w siedmiu falach ruszyły do ataku na samą wieś Arce-

lin, starając się równocześnie obejść te pozycje od południa i północy. W ciężkich 

walkach dowódca 201 P. Szwol., mjr Kulesza, osobiście prowadząc przeciwuderze-

nie został ciężko ranny. Szwadrony bez swojego dowódcy zachwiały się i poniósł-

szy ciężkie straty, zaczęły powoli wycofywać się, unosząc ze sobą na kocu rannego 

dowódcę19. 
 

W tym momencie Grobicki otrzymał od dowódcy IX. BJ rozkaz nakazujący 

odwrót na Płońsk. Będący pod wrażeniem sprawności działania 1. pszwol płk. 

dypl. Tadeusz Machalski pisał po II wojnie światowej:  
 

przed wykonaniem rozkazu odwrotu mjr Grobicki postanowił uderzyć wprzód na 

odsłonięte lewe skrzydło nieprzyjacielskiego natarcia… Wobec stale postępującego 

naprzód natarcia bolszewickiego, nie pozostawało wiele czasu do namysłu. Major 

Grobicki wydarł kilka kartek z notesu i szybko narzucił na nie rozkazy dla poszcze-

gólnych szwadronów. Kalkulacja czasu i przestrzeni była majstersztykiem. Oderwa-

nie szwadronów od nieprzyjaciela i zgrupowanie ich do szarży było arcydziełem 

rozkazodawstwa i precyzyjności technicznego wykonania pułku, który umiał wczuć 

się w intencje swego dowódcy… Ledwo drugi szwadron zdołał się rozwinąć w gęstą 

»ławę«, kiedy przydzielony do pułku francuski mjr kawalerii de Mazarat podjechał 

do dowódcy pułku i ze zdziwieniem zapytał: »Jak to Pan naciera konno?« – »Tak«  

– była krótka odpowiedź. Major Mazarat, który widocznie nigdy w życiu nie widział 

szarży konnej, zgorszony zawołał: »Ależ to szaleństwo« – »Być może« – odpowie-

dział mjr Grobicki – ale teraz nie ma czasu na dyskusje… Cały pułk rozwinięty  

w pięć konnych fal, jedna za drugą, parł kłusem i galopem na odsłoniętą flankę na-

cierającej na Arcelin piechoty. Szarżowało wszystko, nie tylko sam dowódca pułku 

na czele swojego sztabu, ale i pluton trębaczy i wszystko, co tylko było pod ręką20. 
  

Bolszewicy zbyt późno zareagowali na rozwój wydarzeń i ich piechota zo-

stała zniesiona lub wzięta do niewoli. Szarża uratowała 201 pszwol. IX BJ wzięła 

do niewoli 1600 żołnierzy bolszewickich i zdobyła cztery działa, pułk Grobickie-

go stracił jedynie 25 ludzi w rannych i zabitych. Gen. Sikorski miał dekorować 

żołnierzy 1. pszwol Virtuti Militari już w kilka godzin po bitwie. Miały być to 

pierwsze takie odznaczenia dla polskiej kawalerii od 1831 r. Za szarżę pod Arceli-

nem w dniu 18 sierpnia 1920 r., otrzymał Virtuti Militari V klasy
21

. 

                                                 
19 T. Machalski, Szarża pod Arcelinem [w:] 1 pułk szwoleżerów Józefa Piłsudskiego, t. 1: Wielka 

Księga Kawalerii Polskiej 1918–1939, Warszawa 2012, s. 73. 
20 Tamże, s. 74–75. 
21 Tamże, s. 75. 
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W opinii służbowej z tego okresu dowódca DJ płk Gustaw Dreszer pisał: 
 

Niezwykle odważny, energiczny, pełen inicjatywy dowódca pułku. Posiada wielką 

znajomość służby wojskowej w ogóle. Nadzwyczajnie staranny i uczciwy jako 

człowiek i oficer.  
 

Z opinią zgodzili się także płk/gen. bryg. Juliusz Rómmel i gen. dyw. Wła-

dysław Jędrzejewski
22

. Grobicki pułkiem dowodził do 8 maja 1921 r., przekazując 

następnie dowodzenie mjr. Głogowskiemu. W tym czasie WP przechodziło na 

stopę pokojową. Grobicki został skierowany do służby zagranicznej w Budapesz-

cie. Przedstawicielstwo wojskowo-dyplomatyczne w stolicy Wegier powstało  

7 marca 1919 r. Pierwszym attaché wojskowym w Budapeszcie był rtm./mjr Al-

bert hr. Wielopolski. Kolejnym był od poł. 1921 r. do końca 1922 r. Grobicki. 

Attaché wojskowi byli podporządkowani szefowi Sztabu Generalnego WP za 

pomocą szefa Oddziału II Grobicki był oficerem wielokrotnie odznaczanym w c.k. 

armii, znał także doskonale jęz. niemiecki i francuski. Jednak jego misję w Buda-

peszcie przerwał rozwój napięcia we wzajemnych stosunkach obu państw.  

W wyniku ochłodzenia stosunków polsko-węgierskich w końcu grudnia 1922 r. 

nastąpiła likwidacja Attachatu Wojskowego przy Poselstwie RP w Budapeszcie
23

. 

22 stycznia 1923 r. mjr Grobicki został skierowany do oddziału wsławione-

go udziałem w Powstaniu Wielkopolskim tj. 16. puł. Tuż po przeniesieniu się do 

Bydgoszczy Grobicki otrzymał informację o śmierci swojej matki, z którą nie 

wątpliwie był silnie związany. 16 puł został sformowany w maju 1919 r. jako  

2 puł wielkopolskich, a w lutym 1920 r. otrzymał numer 16 i wziął udział w wal-

kach z bolszewikami. W pierwszej połowie 1924 r. Grobicki został zastępcą do-

wódcy 16. puł. W okresie od 10 czerwca do 1 września 1924 r. pełnił obowiązki 

dowódcy pułku w zastępstwie płk. SG Włodzimierz Wołkowickiego. W tym cza-

sie otrzymał awans na podpułkownika (ze starszeństwem od 15 sierpnia 1924 r.). 

Następnie do 1925 r. studiował w Wyższej Szkole Wojennej w Warszawie na IV 

kursie doszkolenia
24

.  

Po ukończeniu studiów wojskowych, w latach 1925–1926 był oficerem do 

specjalnych zleceń Generalnego Inspektoratu Kawalerii. Pracami Inspektoratu 

kierował gen. broni Tadeusz Jordan-Rozwadowski, a szefem Sztabu był płk SG 

Władysław Anders. W sierpniu 1925 r. Grobicki wziął udział w słynnych manew-

rach kawalerii WP na Wołyniu. Jak słusznie zauważył Daniel Koreś: 
 

[manewry] miały być pokazem sprawności odrodzonej armii polskiej… stanowiły 

sprawdzian dla licznej i silnej polskiej kawalerii oraz dla dowodzących nią  

oficerów25.  

                                                 
22 CAW, sygn. AP 1769/89/1582, Akta Jerzego Grobickiego. 
23 R. Majzner, Strukturalno-organizacyjne aspekty funkcjonowania ataszatów wojskowych II RP. 

Zarys problematyki [w:] Wywiad i kontrwywiad wojskowy w II RP. Z działalności Oddziału II 

SGWP, t. 1, red. T. Dubicki, Łomianki 2010, s. 88. 
24 CAW, sygn. AP 1769/89/1582, 16 pułk ułanów wielkopolskich im. Gen. dyw. Gustawa Orlicza 

-Dreszera, seria Wielka Księga Kawalerii Polskiej 1918–1939, t. 19, Warszawa 2012, s. 28, 73; Co 

prawda RO 1924 nie wymienia go jako zastępcę dowódcy. 
25 D. Koreś, Generał Brygady Aleksander Radwan-Pragłowski (1895–1974), Warszawa 2012, s. 96. 
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Kierownikiem manewrów był oczywiście gen. Rozwadowski. Powstały 

dwie grupy kawalerii dowodzone przez gen. Juliusza Rómmla, ówczesnego do-

wódcę 1. Dywizji Jazdy (dalej: DJ) oraz gen. dyw. Jana Thulliego ówczesnego 

dowódcę 5. DP. Właśnie przy grupie Thuliego rozjemcą był obok ppłk. SG Lu-

dwika Kmicic-Skrzyńskiego ppłk SG Grobicki
26

. 

W okresie kwiecień-lipiec 1926 r. znajdował się na III kursie oficerów szta-

bowych kawalerii w Grudziądzu (Obóz Szkolny Kawalerii). Tam też zastał go 

przewrót majowy 1926 r. Nie wiadomo jak na przewrót zareagował Grobicki. Po 

latach jednak, już z perspektywy czasu, pisał odnośnie swojego dawnego przyja-

ciela mjr. Leona Kniazioluckiego:  
 

W Wojsku Polskim z powodu poglądów politycznych drogi nasze zaczęły się roz-

chodzić. Ja byłem stale narodowcem, on zaś zaczął się trzymać klamki Belwederu 

i piłsudczyków27.  
 

Wynika z tego, że po latach Grobicki nabrał niechęci do piłsudczyków lub 

taką pozę przyjął po 1939 r. W swoich wspomnieniach pisanych w Griazowcu 

Grobicki wyraził swój negatywny stosunek do legionistów:  
 

sprawdziły się moje przewidywania, że na wojnie [1939] pan Grobicki okaże się 

potrzebny i że będę musiał kiedyś w ciężkiej sytuacji naprawiać błędy któregoś  

z moich kolegów »pierwszobrygadowców«28. 
 

W końcu grudnia 1926 r. objął dowództwo 22. puł (p.o. dowódcy), który 

stacjonował w Brodach. 22 Pułk Ułanów (Podkarpackich) powstał 8 listopada 

1920 r. w Przemyślu, po scaleniu 209. i 212. ochotniczych pułków ułanów
29

. Do 

1924 r. był rozlokowany szwadronami w zbudowanych przez Austriaków kosza-

rach, rozrzuconych wzdłuż granicy z ZSRS, następnie został przeniesiony do Bro-

dów. W latach 1924–1930 pułk należał do 6. Samodzielnej Brygady Kawalerii 

(dalej: SBK). W lipcu 1928 r. Grobicki został dowódcą 22. puł i pozostawał nim 

do grudnia 1929 r. W 1928 r. pełnił jednocześnie obowiązki dowódcy 6. SBK, 

stacjonującej w Stanisławowie, a składającej się oprócz 22. puł również z 6. i 9. 

puł. 1 stycznia 1930 r. został awansowany do stopnia pułkownika. Na przełomie 

1929 i 1930 r. Grobicki przybył do Warszawy. Wiązało się to oczywiście z no-

wym przydziałem do Wyższej Szkoły Wojennej. Grobicki był jednym z jedenastu 

absolwentów WSWoj., którzy następnie pełnili obowiązki asystenta lub wykła-

dowcy w gmachu szkoły przy ul. Koszykowej. Od stycznia 1930 r. do listopada 

1931 r. był kierownikiem Katedry Taktyki Kawalerii
30

. Według oceny ppłk. dypl. 

                                                 
26 Tamże, s. 97. 
27 IPMS, Kol. 80/10, J. Grobicki, Od Prosny do Bugu, k. 73. 
28 Tamże. 
29 J. Kuczyński, 22 Pułk Ułanów Podkarpackich, „Kierunki” 1986, nr 5, s. 8; P.A. Rost, A jednak 22 

pułk ułanów, „Kierunki” 1986, nr 1, s. 8; A. Smoliński, Organizacja wielkich jednostek kawalerii  

i oddziałów artylerii konnej w okresie od marca 1919 r. do sierpni 1939 r., „Studia i Materiały do 

Historii Wojskowości” 1993, t. 36, s. 187. Zmiana numeracji na 22. puł zaczęła obowiązywać od 15 

stycznia 1921 r. P.A. Rost ma rację, że pułk nie miał też zatwierdzonej nazwy „podkarpacki”. 
30 CAW, sygn. AP 1769/89/1582, akta Jerzego Grobickiego; D. Koreś, dz. cyt., s. 103. 
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Leona Mitkiewicza nie był to zbyt dobry wybór – Grobicki miał doktrynalnie 

tkwić w 1914 r. Gdy rozważano przekazanie katedry po Grobickim mjr. dypl. 

Tadeuszowi Machalskiemu, Mitkiewicz napisał „Byłoby to kontynuowanie stanu 

poprzedniego – żadnej zmiany po Grobickim”
31

. Oprócz pracy dydaktycznej Gro-

bicki podjął także badania z historii wojskowości. Owocem tych studiów były 

publikacje dotyczące opanowania twierdzy brzeskiej w 1919 r., kawalerii w po-

czątkowym okresie „Wielkiej Wojny” oraz udziału Polaków rebelii karlistów  

w Hiszpanii w latach 30. XIX w. 

W listopadzie 1931 r., w wyniku incydentu na Łotwie, Grobicki nieoczeki-

wanie przeszedł w stan spoczynku. Według samego Grobickiego incydent miał 

polegać na omyłkowym przekazaniu stronie łotewskiej miniatury pomnika Dow-

borczyków jako oficjalnego prezentu, zamiast statuetki marszałka Piłsudskiego. 

Zdarzenie miało miejsce podczas obchodów Święta Niepodległości. W innej nie-

potwierdzonej wersji Grobicki miał w stanie nietrzeźwym w trakcie libacji strzelać 

do portretów, w tym portretu J. Piłsudskiego. Z kolei Marian Romeyko tak zapa-

miętał Grobickiego oraz wspomniane niecodzienne wydarzenie, które według 

niego miało jednak miejsce w Estonii:  
 

Kawalerzysta, zasłużony, bojowy dowódca pułku, naukowiec i historyk, typ ka-

waleryjskiego »zagończyka« z dużym temperamentem, należał do znanych posta-

ci w wojsku. Karierę zaczął jeszcze podczas wojny bałkańskiej, w charakterze 

komitadży. W czasie wielkiej wojny służył w kawalerii austriackiej, był podczas 

wojny domowej nad Donem, gdzie Kozacy nadali mu tytuł „honorowego atamana”.  
 

W WP należał do antyreżimowców, z czym się zbytnio nie krył, pozostał 

jednak lojalnym oficerem. Mówiono, że przyczyną przejścia tego wybitnego ofi-

cera na emeryturę stał się fakt następujący: w WSWoj. w Warszawie bawiła dele-

gacja estońskiej WSWoj.; należało ją rewizytować. Gen. Kutrzeba wyznaczył  

w skład delegacji płk. Grobickiego, nakazując mu uprzednio porozumieć się  

z Oddziałem II Sztabu Głównego (dalej: SG) w celu otrzymania szczegółowych 

instrukcji. Tam poinformowano go, że ma zabrać ze sobą prezent, i sugerowano 

popiersie Piłsudskiego. Grobicki natomiast kupił miniaturę pomnika „»dowbor-

czyka« i wręczył ją w Tallinnie”
32

. 

Wydarzenie z dużym prawdopodobieństwem zostało zaaranżowane przez 

Oddział II SG, który planował skierowanie Grobickiego do Teheranu, aby utwo-

rzył tam placówkę wywiadu na ZSRS. Usunięcie z wojska miało zmylić sowiecki 

wywiad. 16 listopada 1931 r. po powrocie z Łotwy Grobicki został pozbawiony 

stanowiska kierownika katedry i przeniesiony do dyspozycji szefa Biura Personal-

nego MSWojsk. Zdarzeniu z listopada jak wydaje się specjalny rozgłos nadawał 

Oddział II. Oczywiście oprócz wywiadu wojskowego w całą sprawę jak się wyda-

je był tylko wtajemniczony Grobicki. W tym napiętym czasie tzn. 27 listopada 

1931 r. zmarł ojciec płk. – Aleksander. Od 1 lutego 1932 r. Grobicki pozostawał  

w dyspozycji dowódcy Okręgu Korpusu nr I w Warszawie. W atmosferze skanda-

                                                 
31 L. Mitkiewicz-Żółłtek, W Wojsku Polskim 1921–1938, mps, s. 48, za: D. Koreś, dz. cyt., s. 394. 
32 M. Romeyko, Przed i po maju, Warszawa 1983, s. 548. 
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lu 31 marca 1932 r. płk Grobicki został przeniesiony w stan spoczynku. Oficjalnie 

został przydzielony do oficerskiej kadry okręgowej nr I (PKU Warszawa M III)  

– był przewidziany do użycia w czasie wojny. Po zwolnieniu z wojska, znalazł 

zatrudnienie w Polskiej Agencji Telegraficznej. W tymże roku udał się do Persji 

jako korespondent Agencji oraz handlowiec. W rzeczywistości był oficerem Refe-

ratu „Wschód” Wydziału IIa Oddziału II SG. Żona Grobickiego wkrótce dołączy-

ła do męża w Teheranie. Jej podróż zabezpieczał Oddział II SG. Grobicka podró-

żowała do Teheranu m.in. przez Charków, gdzie funkcjonował Konsulat General-

ny RP. Jej kierownik Jan Karszo-Siedlewski był proszony przez Referat 

„Wschód” o udzielenie jej wszelkiej pomocy i ułatwienie przejazdu do Persji
33

. 

Wkrótce tj. w 1934 r. na Bliski Wschód prawdopodobnie dzięki pomocy 

Oddziału II SG wyjechał również syn płk. – Aleksander. Syn Grobickiego według 

notatki Dory Taubman sporządzonej dla Głównego Zarządu Informacji WP miał 

być w 1933 r. „aresztowany za burdy antysemickie. Na skutek interwencji Oddz. 

II wypuszczony został na wolność i odtąd znajdował się pod jego opieką”.  

W 1934 r. młody Grobicki, po swoim ślubie wyjechał do Bejrutu na studia „na 

tamtejszym uniwersytecie na koszt Oddz. II SG”
34

. 

W maju 1932 r. Referat Wschód utworzył w Teheranie pierwszą placówkę 

wywiadowczą o kryptonimie „Nabuchodonozor”. Placówka funkcjonowała do 

kwietnia 1937 r., po czym uległa likwidacji. Wzrastające trudności w pracy wy-

wiadowczej na terenie ZSRS, spowodowały, że wywiad szukał innych możliwości 

obserwacji i penetracji ZSRS. Grobicki występował jako dziennikarz, kupiec  

i kierownik biura handlowego. Bazował w swojej pracy rezydenta wywiadu woj-

skowego głównie na miejscowej Polonii. W korespondencji z Referatem Wschód 

używał fałszywych nazwisk Rudolf Sommer oraz Erwin Gablenz
35

. Prowadzono 

obserwację granicy Iranu z ZSRS oraz zwracano szczególną uwagę na uciekinie-

rów i osoby zamierzające przekroczyć granicę. Mankamentem była słaba pozycja 

Grobickiego wynikająca z braku immunitetu dyplomatycznego, co utrudniało 

sytuację w razie zatrzymania przez perską policję. Z niewiadomych przyczyn 

Grobicki nie został umieszczony w strukturach Ambasady RP. W połowie 1935 r. 

perski kontrwywiad wraz z policją dokonał aresztowań w siatce Grobickiego. Jak 

się wkrótce okazało część osób z siatki współpracowała również z wywiadem 

brytyjskim. Przedłużające się śledztwo doprowadziło w końcu do zdekonspirowa-

nia Grobickiego na terenie Iranu. Grobicki został zmuszony przez władze w Tehe-

ranie, w związku z także naciskami sowieckimi, do wyjazdu z Persji. Według 

prof. Pepłońskiego  
 

Do likwidacji „Nabuchodonozora” przyczyniły się błędy popełnione przez jej kie-

rownika, a także specyficzne stosunki panujące wśród miejscowej Polonii. Ponad-

                                                 
33 Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (dalej: A. MSWiA) obecnie 

Archiwum Akt Nowych, sygn. R I/27, Notatka GZI dot. Placówki „Karsz”, k. 35; Rocznik poli-

tyczny i gospodarczy 1933, PAT, Warszawa. 
34 A. MSWiA, sygn. R I/30/F, Notatka GZI n.t. placówki w Teheranie, k. 3. 
35 A. MSWiA, sygn. R I/30/F, Notatka GZI n.t. placówki w Teheranie, k. 2. 
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to ppłk Grobicki utrzymywał zbyt dużo kontaktów z osobami nie budzącymi zau-

fania36.  

 

Część winy miał jednak ponosić polski przedstawiciel na tym terenie Stani-

sław Hempel, który w okresie od 22 grudnia 1932 r. do 31 października 1938 r. 

był posłem nadzwyczajnym i ministrem pełnomocnym przy rządzie królestwa 

Iraku z siedzibą w Teheranie. Jednocześnie był także posłem RP w Teheranie, 

osoba wpływową ze względu na swoje znajomości z Józefem Piłsudskim i Józe-

fem Beckiem. Prof. Pepłoński powołuje się na pismo szefa Referatu „Wschód” 

kpt. Jerzego Niezbrzyckiego do Grobickiego z 23 czerwca 1936 r. potwierdzające 

otrzymanie niepokojących informacji o zachowaniu Hempla. Oddział II posądzał 

Hempla o niepoinformowanie centrali MSZ w Warszawie o zaistniałych areszto-

waniach obywateli polskich, zatajenie przed Grobickim przebiegu śledztwa, naru-

szenie tajemnicy służbowej i utrudnianie kontaktu z centralą wywiadu wojskowe-

go w Warszawie
37

. W wyniku dekonspiracji i nakazu opuszczenia Iranu, Grobicki 

przeniósł się początkowo do Bagdadu, skąd dalej od stycznia 1936 r. kierował 

placówką Nabuchodonozor. Używał fałszywego nazwiska Ryszard Lynk.  

W kwietniu 1937 r. został odwołany do Warszawy, a placówka uległa likwidacji. 

Do Teheranu skierowano kpt. Mikołaja Telatyckiego, który rozciągnął działalność 

na Afganistan. Od II poł. 1937 r. do początku 1939 r. Grobicki pracował w dal-

szym ciągu pod przykrywką nadzwyczajnego korespondenta PAT w przy Agencie 

Konsularnym w Bejrucie, a potem Poselstwie RP w Atenach. Z dużym prawdopo-

dobieństwem przed większość tego czasu był rezydentem wywiadu wojskowego 

w Bejrucie. Potwierdzają ten fakt zeznania Lassaud złożone po wojnie w MBP
38

. 

W Bejrucie od 1934 r. przebywał syn Grobickiego Aleksander, który studiował  

w Szkole Wschodniej. Syn Grobickiego był prawdopodobnie skrzynką pocztową 

do łączności z centralą polskiego wywiadu wojskowego w Warszawie. Być może 

Grobicki krótko przebywał w Atenach, natomiast wymieniany przez T. Kryska-

Karskiego i S. Żenczykowskiego pobyt w Madrycie i Stambule budzi spore wąt-

pliwości. Oczywiście w wymienionych miastach Grobicki nigdy nie pełnił funkcji 

attaché wojskowego, był natomiast na tzw. etacie niejawnym Oddziału II SG. 

Pracę dla Oddziału II w Atenach potwierdzają dokumenty SB z rozpracowania 

Aleksandra Grobickiego
39

. 

W marcu 1939 r. Grobicki powrócił do kraju z Bliskiego Wschodu, być 

może w związku z niejawną mobilizacją, i został skierowany do służby liniowej. 

Przed 9 maja 1939 r. został mianowany dowódcą Sieradzkiej Brygady Obrony 

Narodowej, formowanej w maju 1939 r. na terenie Okręgu Korpusu Nr IV. Do-

wództwo brygady zorganizowano początkowo w Łodzi, a 1 września 1939 r. zo-

stało na krótko przeniesione do Wielunia. Dowódca brygady był równocześnie 

referentem dowódcy OK IV do spraw Obrony Narodowej i kierownikiem Okrę-

                                                 
36 A. Pepłoński, Wywiad polski na ZSRR, Warszawa 1996, s. 156. 
37 Tamże, s. 156–157. 
38 IPN BU, sygn. 1789/31, t. 1, k. 71. 
39 IPN BU, sygn. 0224/1001, Plan kontroli operacyjnej figuranta sprawy „Podróżnik”, 16 II 1971, k. 2. 
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gowego Urzędu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego.  

W skład brygady miały wchodzić cztery bataliony typu IV, tj.: wieluński I, wie-

luński II, lubliniecki i kłobucki oraz pododdział łączności wystawiony przez 31 

pp. W kampanii wrześniowej dowództwo brygady występowało jako Dowództwo 

Oddziału Wydzielonego nr 2 10. DP. Płk. Grobickiemu podporządkowane zostały 

jedynie bataliony Obrony Narodowej (dalej: ON) „Wieluń I” i „Wieluń II” oraz  

1 Pułk Kawalerii KOP (dalej: pkaw KOP). Wchodzący w skład brygady batalion 

ON „Kłobuck” podporządkowany został dowódcy 7 DP z Armii „Kraków”, na-

tomiast batalion ON „Lubliniec” dowódcy Krakowskiej Brygady Kawalerii
40

. 

Styczność z nieprzyjacielem bataliony ON dowodzone przez Grobickiego 

osiągnęły dopiero około godz. 17
00

 1 września 1939 r. Grobicki nakazał przepro-

wadzenie natarcia na elementy rozpoznawcze niemieckiej 17. DP, ale działanie 

zakończyło się niepowodzeniem. W godzinach wieczornych wycofano się na po-

zycję opóźniającą w rejonie m. Sokolniki, a późnym popołudniem 2 września 

przegrupowały się do Lututowa. Grobicki podjął brzemienną w skutki decyzję 

skierowania kolumny taborowej inną trasą przemarszu. W efekcie grupa Grobic-

kiego od tej pory już nie posiadała żadnego zaopatrzenia, a żywność uzyskiwano 

od ludności cywilnej. 4 września bataliony ON wycofały się do lasu Piaski.  

W godzinach wieczornych dowódca armii gen. Rómmel podjął decyzję o miano-

waniu Grobickiego dowódcą Kresowej Brygady Kawalerii (dalej: KBK) w miej-

sce płk. Stefana Hanki-Kuleszy. Na poszukiwania nowego dowódcy wyruszył mjr 

dypl. Leon Kniazołucki, który odnalazł Grobickiego w Zduńskiej Woli. Wręczył 

mu nominację. Po odejściu Grobickiego dowodzenie nad batalionami ON przejął 

ppłk Feliks Kopeć, dowódca 1 pkaw KOP
41

. 

KBK składała się z 20., 22. puł, 6. pułku strzelców konnych (dalej: psk) 

oraz 13. dywizjonu artylerii konnej (dalej: dak). Jej wyładunek z transportów 

wciąż trwał w momencie obejmowania przez Grobickiego dowództwa. Nowy 

dowódca miał nie najlepsze zdanie o dotychczasowym dowodzeniu brygadą. Na 

jego opinię miał zapewne duży wpływ dowódca armii gen. Rómmel. Grobicki tak 

wspominał byłego dowódcę KBK, z którym ramię w ramię walczył pod Arcelinem:  
 

Płk Hanka-Kulesza w czasach pokojowych kilkakrotnie był zdyskwalifikowany tak-

tycznie na manewrach, ale ponieważ był jednym z sześciu [siedmiu – MM] człon-

ków patrolu Beliny w r. 1914-ym, a [był] zatem z tego powodu podtrzymywany 

przez regime pomajowy42.  
 

Po latach lekceważąco również wyrażał się o szefie Sztabu KBK płk. dypl. 

Antonim Witkowskim, uważając go za „zbyt posuniętego wiekiem”
43

. 

                                                 
40 K. Pindel, Obrona terytorialna w II Rzeczpospolitej, Warszawa 1995, s. 151, 255, 275. 
41 IPMS, Kol. 80/10, J. Grobicki, Od Prosny do Bugu, k. 71; K. Pindel, dz. cyt., s. 325–326. Sze-

rzej na temat odwołania płk S. Hanki-Kuleszy, patrz: M. Majewski, Kresowa Brygada Kawalerii 

w kampanii 1939 r., Warszawa 2011. 
42 IPMS, Kol. 80/10, J. Grobicki, Od Prosny do Bugu, k. 72. 
43 Tamże, k. 93. 
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Grobicki początkowo dowodził brygadą szczęśliwie, umiejętnie wymykając 

się nacierającym Niemcom. W trakcie przemarszów brygady wielokrotnie była 

ona ostrzeliwana przez snajperów i dywersantów. Psychoza wszechobecnej nie-

mieckiej dywersji udzieliła się i Grobickiemu. Kiedy 6 września patrol z KBK 

schwytał grupę cywili w wieku poborowym, którzy włóczyli się po polach wokół 

brygady, ten nakazał ich rozstrzelać podejrzewając, że byli niemieckimi dywer-

santami
44

. W trakcie odwrotu na Ozorków i Głowno Grobicki cały czas obawiał 

się przeskrzydlenia i wpadnięcia w niemieckie okrążenie. Był to chyba efekt do-

świadczeń wyniesionych z walk z bolszewikami na Wileńszczyźnie w 1920 r. 

Wkrótce Grobicki utracił łączność nie tylko z armią, ale i 10. DP. W pewnym 

momencie pod Ozorkowem KBK została ostrzelana przez Niemców. Grobicki 

uznał to za próbę okrążenia. Aby wymknąć się Niemcom dał rozkaz do szarży na 

wprost. Po latach płk Grobicki napisał:  
 

Brzeg lasu osiągnęliśmy szczęśliwie bez kontaktu z nieprzyjacielem. Rozwinąłem 

natychmiast idący na czele 20. puł. w linie szwadronów i pchnąłem kłusem, 

wprost na wzgórza leżące przed nami. Przejeżdżający w kłębach kurzu tuż za 20. 

puł. płk Płonka, dowódca 22. puł., zakrzyknął do mnie: »Co się dzieje? Będziemy 

szarżować? Tak jest« – odparłem. »Rozwinąć pułk w linie szwadronów w prawo 

od 20. puł. wprost przed siebie na te wzgórza. Przerywamy się przez Niemców. 

Niech Bóg prowadzi«… i już szwadrony pomknęły kłusem po burakach i karto-

flach45. 

 

Szarżę zapamiętał również kpt. Janke:  
 

Wówczas ze skrajów lasu, na prawo i lewo od baterii, z najbliższej odległości od 

wzgórz ruszyły w rozproszonym szyku konnym do natarcia szwadrony z dwóch 

pułków kawalerii. W dwie czy trzy minuty cwałujący jeźdźcy osiągnęli wzgórza. 

Tuż za nimi galopowały taczanki z karabinami maszynowymi, dla osłony ognio-

wej na zdobytym grzbiecie. W ślad za nimi pogalopowały baterie artylerii konnej. 

Nie było to już jednak potrzebne46. 
 

Niemcy walki nie podjęli i wycofali się. KBK kontynuowała marsz na 

Głowno. Ponieważ płk Grobicki wciąż obawiał się okrążenia, brygada pomasze-

rowała dalej ku szosie Ozorków – Stryków. Po dotarciu pod Głowno zorientował 

się, że dowodzi Brygadą składającą się z 22. puł i 13. dak. Ponawiane próby odna-

lezienia 20. puł i 6. psk nie przyniosły żadnego efektu. W tej sytuacji dowódca 

Brygady postanowił samodzielnie odnaleźć dowódcę GO. Swoje obowiązki prze-

kazał – według relacji kpt. Zygmunta Jankego – płk. dypl. Władysławowi Płonce, 

dowódcy 22. puł
47

. W czasie usilnych poszukiwań dowództwa GO znacznie utra-

cił wszelką z nią łączność. Próby dotarcia do KBK zakończyły się niepowodze-

niem. W tej sytuacji płk Grobicki podjął niezrozumiałą, a zapewne kontrowersyj-

ną decyzję przedarcia się do Warszawy, aby tam uzyskać nowe rozkazy co do 

                                                 
44 Tamże, k. 84. 
45 J. Grobicki, Od Prosny po Wisłę (V), „Za i Przeciw” 1984, nr 39, s. 17. 
46 Z. Walter-Janke, Od Warty do Sanu..., cz. 1, „Wrocławski Tygodnik Katolików” 1967, nr 41, s. 6. 
47 Tamże; J. Wróblewski, Armia „Łódź”, Warszawa 1975, s. 192. 
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zadań KBK
48

. Jak już pisałem w swojej pracy „Kresowa Brygada Kawalerii  

w kampanii 1939 r.”: 
 

Postępowanie Grobickiego przypomina „utratę łączności” innych dowódców Armii 

„Łódź” ze swoimi związkami taktycznymi. Chodzi tu przede wszystkim o płk. 

Edwarda Dojana-Surówkę i gen. Władysława Bończę-Uzdowskiego. Ale przykład 

szedł z góry – Rómmel i jego sztab wycofali się zapominając o swojej armii49. 
 

Po latach gen. bryg. Wiktor Thommee zarzucił Grobickiemu, że porzucił 

swoją Brygadę, idąc w ślady gen Rómmla
50

. Zastanawia fakt, że sam gen. Róm-

mel nie miał za złe dowódcy KBK, że wyprzedził własnych żołnierzy w odwrocie 

i w efekcie ją porzucił. Po osiągnięciu Warszawy Grobicki zameldował się u gen. 

Rómmla, który przywitał go kordialnie, ucałował i z miejsca oświadczył: „Z nieba 

mi spadłeś, pułkowniku. Zaraz pojedziesz organizować obronę Wisły”
51

. 

Następnie nakazał Grobickiemu zorganizowanie obrony odcinka linii Wi-

sły, zamiast wysłać go z powrotem do Brygady. W wyniku nieprzemyślanej decy-

zji gen. Rómmla KBK została pozostawiona własnemu losowi. Pośrednio spowo-

dowało to dalsze rozczłonkowanie związku taktycznego. W trakcie przemarszów 

resztki Brygady były niszczone po kolei przez Niemców. Praktycznie 11 września 

z grup płk. Kunachowicza, ppłk. dypl. Stefana Mossora (dowódca 6. psk) ostała 

się jedynie grupa Płonki. Pomimo spłynięcia niektórych pododdziałów, 10 wrze-

śnia 1939 r. w Otwocku wciąż brakowało prawie całej brygady
52

.
.
 

Grobicki wyjechał do Otwocka 9 września 1939 r. Pomiędzy 11 a 13 wrze-

śnia bez sukcesu usiłował wyprzeć Niemców za Wisłę i zlikwidować ich przyczó-

łek. Jednak w związku z aktywnością niemieckiej artylerii niewiele mógł uczy-

nić
53

. Około godz. 20
00

 13 września gen. Rómmel wydał rozkaz rozwiązujący 

grupę Grobickiego: artyleria została wycofana do Warszawy, a KBK miała ze-

środkować się pod Kołbielą
54

. 

W trakcie odwrotu na Lubelszczyźnie doszło do ponownego rozczłonko-

wania się oddziałów. Grobicki utracił łączność przede wszystkim z grupą płk dypl. 

Płonki. 21 września, gen. Anders podjął decyzję o rozwiązaniu z dniem 22 wrze-

śnia 1939 r. KBK, a Grobicki został mianowany zastępcą dowódcy GO Kawalerii 

(dalej: GOKaw.)
55

. 

                                                 
48 IPMS, Kol. 80/10, J. Grobicki, Od Prosny do Bugu, s. 17, 23. Z. Walter-Janke stwierdza, że płk 

Grobicki udał się bezpośrednio do Warszawy, bez próby odnalezienia dowódcy GO; Z. Walter-

Janke, Od Warty do Sanu..., s. 6. 
49 M. Majewski, Kresowa…, s. 98. 
50 Patrz: Wypowiedź gen. Wiktora Thommeego, „Tygodnik Demokratyczny” 1959, nr 8. 
51 Z. Walter-Janke, Od Warty do Sanu..., s. 6. 
52 Polskie Siły Zbrojne w II wojnie światowej, t. 1: Kampania wrześniowa 1939, cz. 3: Przebieg 

działań od 9 do 14 września, Londyn 1959, s. 166.  
53 Tamże, s. 183, 203–204 
54 Tamże, s. 212. 
55 IPMS, B I 48/E, Relacja kpt. Mariana Lewandowskiego; tamże, Relacja por. Tadeusza Huczki; 

IPMS, B I 48/I, Relacja kpt. Leona Miazgi. 
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Ale już 24 września z resztek Wołyńskiej BK, które uniknęły rozbicia pod 

Jacnią, pozostałości Wileńskiej BK oraz odwodu GOKaw. utworzono kombino-

waną wielką jednostkę pod nazwą: „Kresowa Brygada Kawalerii II”. Dowódcą 

nowej brygady został płk Grobicki. W skład KBK II weszły: 4. puł., dwa szwa-

drony 19. puł i część 1. pszwol
56

. 

Wieczorem 24 września KBK II wymaszerowała do lasów pod Horyńcem, 

przekroczyła następnie rzekę Szkło i ześrodkowała się w rejonie Rogoźno  

– Siedliska – Leszczesna
57

. Płk Grobicki wyjechał po nowe rozkazy do Dernak, 

gdzie miał znajdować się Sztab gen. Andersa. Po chwili dowódca brygady został 

wzięty do niewoli przez żołnierzy sowieckiej 99. Dywizji Strzeleckiej
58

. Wypadki 

w Leszczesnej tak opisał Melchior Wańkowicz:  
 

Pułkownik Grobicki wgramolił się na konia i w towarzystwie jedynie podporucz-

nika Kamińskiego i dwu luzaków ruszył do generała Andersa kwaterującego  

w Dernakach, odległych o dwa kilometry zaledwie. Minął on Leszczesną, gdzie 

jego szwadron pionierów gotował jedzenie i karmił konie, krzyknął by i jemu 

przygotowano jedzenie i poczłapał po rozmokłej glinie dalej, chwiejąc się w sio-

dle, garbiąc pod soją peleryną deszczową i raz po raz zapadając w sen… Pod nogi 

Dziadka, konia pułkownika Grobickiego padł granat ręczny, po którym koń przy-

siadł, pułkownik zaś poczuł odłamek w okolicy prawego łokcia. Otoczył ich tłum 

mongolskich twarzy59. 
 

Od 1 listopada 1939 r. przebywał w obozie w Kozielsku razem z wieloma 

oficerami WP. Był świadkiem wywożenia większości oficerów zgormadzonych  

w obozie do nieznanego miejsca przeznaczenia. Jak się okazało w 1943 r. do miej-

sca kaźni w Katyniu. Z początkiem maja 1940 r. został wywieziony z kozielskiego 

obozu i 5 maja 1940 r. trafił do kolejnego obozu w Pawliszcewie Borze, a następ-

nie w Griazowcu
60

. Początkowo podawał fałszywe nazwisko, ale Sowieci praw-

dopodobnie go szybko zidentyfikowali jako przedwojennego oficera Oddziału II. 

Można przypuszczać, że praca w przedwojennym wywiadzie wojskowym spowo-

dowała, że nie podzielił losu innych oficerów polskich w ZSRS. Jednocześnie 

można założyć, że okres 1932–1939 w życiorysie Grobickiego był przedmiotem 

dociekań funkcjonariuszy 5 Oddziału Gławnowo Uprawlienija Gosudarstwiennoj 

Biezopastnosti (dalej: GUGB) ZSRS, a następnie 5 Zarządu NKGB ZSRS. Jako 

były oficer Oddziału II znajdował się w ich sferze zainteresowań. Prawdopodob-

nie Grobicki został szybko zidentyfikowany jako emerytowany pułkownik, który 

jako handlowiec udał się do Teheranu. Sowieci na pewno obserwowali jego po-

czynania w Teheranie. Dekonspiracja Grobickiego w Iranie w 1935 r. tylko za-

pewne utwierdziła przedstawicieli INO NKWD ZSRS oraz Razwiedupra, że kore-

                                                 
56 IPMS, Kol. 80/10, J. Grobicki, Od Prosny do Bugu, k. 188; Z. Walter-Janke, Od Warty do Sa-

nu..., s. 6. 
57 L. Schweizer, Wojna bez legendy, Kirclady 1943, s. 93; R. Szubański, Ostatnie walki Grupy Kawa-

lerii gen. Andersa w dniach 26 – 27.9.1939 r., „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1994, nr 3, s. 114. 
58 Tamże; L. Schweizer, dz. cyt., s. 93; M. Wańkowicz, Wrzesień żagwiący, Warszawa 1990, s. 277. 
59 Tamże, s. 276–277. 
60 CBW, Dział rękopisów 342; IPMS, Kol 80/10, J. Grobicki, Od Prosny do Bugu. 
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spondent PAT w rzeczywistości pracował dla polskiego wywiadu. W 1940 r.  

w Kozielsku, a potem Griazowcu oficerowie sowieckiego wywiadu na pewno 

zadali pułkownikowi wiele pytań. Czy przesłuchania Grobickiego był podobne do 

tych prowadzonych przez funkcjonariuszy Oddziału Specjalnego (kontrwywiad 

wojskowy) GUGB NKWD ZSRS w stosunku do osoby por. Stefana Kasperskie-

go, oficera Referatu „Wschód”, ujętego w Moskwie podczas odbioru materiałów 

szpiegowskich
61

, czy też może przypominały przesłuchania Jerzego Nałęcza-

Sosnowskiego z okresu jego pobytu na Łubiance
62

. Czy w toku przesłuchań Gro-

bicki ujawnił jakieś informacje na temat swojej pracy na Bliskim Wschodzie? Czy 

mógł podawać zniekształcone informacje, przekręcać nazwiska, trudno oczywiście 

na te pytania odpowiedzieć. 

W trakcie pobytu w obozie w Kozielsku, a potem w Griazowcu pod Wo-

łogdą pułkownik prowadził zapiski, a także za pamięci odtwarzał przebieg kam-

panii 1939 r. Z tych notatek i zapisków jeszcze w 1940 r. stworzył rękopis pamięt-

nika „Od Prosny do Bugu”. W wyniku zastosowanej przez Stalina amnestii dla 

obywateli polskich, będącej efektem układu Sikorski – Majski podpisanego  

w Londynie, 25 sierpnia 1941 r. Grobicki został zwolniony z obozu i rozpoczął 

służbę w Armii Polskiej (dalej: AP) w ZSRS jako zastępca dowódcy 5. DP w Tia-

tiaszczewie, a później komendant Centrum Wyszkolenia AP w ZSRS. Od 26 

kwietnia 1942 do 15 marca 1943 r. był dowódcą 3. Brygady Strzelców z 5. DP
63

.  

1 stycznia 1942 r. Grobicki znalazł się w Baku, a 8 stycznia w dobrze sobie zna-

nym Teheranie, w którym po raz ostatni był siedem lat wcześniej. Następnie Bry-

gada trafiła do Iraku. Od wiosny 1943 r. był oficerem sztabowym w dowództwie 

AP na Wschodzie oraz Centrum Wyszkolenia w Deir-Sunaid. 7 grudnia 1943 r. 

został przydzielony jako oficer łącznikowy do brytyjskiego dowództwa we Wło-

szech – był oficerem łącznikowym przy Francuskim Korpusie Ekspedycyjnym 

należącym do amerykańskiej 5. Armii gen. Marka Clarka. Do czerwca 1944 r. 

pozostawał w rezerwie oficerów łącznikowych II Korpusu Polskiego (dalej:  

II KP)
64

. W latach 1944–1945 ukończył kurs w Centrum Wyższych Studiów Woj-

skowych w Wielkiej Brytanii, a następnie został attaché wojskowym przy przed-

stawicielstwie RP w Republice Chińskiej w Czunkingu. Sojusznik aliantów 

Czang-Kaj-Szek i jego armia w tym czasie toczyła walki z Japończykami. W cza-

sie służby w Chinach, Grobicki także przebywała w Indiach. Od 1946 do 1947 r. 

był komendantem obozu Quassasin w Egipcie. Następnie wstąpił do Polskiego 

Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia w Londynie. Po demobilizacji osiedlił 

                                                 
61 Wielki Terror. Operacja Polska 1937–1938, red. J. Bednarek, Warszawa – Kijów 2010, s. 711–783. 
62 Protokół przesłuchania Jerzego Sosnowskiego, 27–28 I 1940 r. [w:] Polskie podziemie na tere-

nach Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Białorusi w latach 1939–1941, wyb. i oprac. Z. Gajowni-

czek et al., Warszawa – Moskwa 2001, s. 795–825. 
63 CBW, Dział rękopisów 342; Wspomnienia o śp. Gen. Jerzym Grobickim, s. 285; T. Kryska 

–Karski i T. Żenczykowski podają 6 LBS. Patrz też: T. Kryska-Karski, S. Żenczykowski, Generało-

wie Polski Niepodległej, Warszawa 1991, s. 98. 
64 Wspomnienia…, s. 285; 2 Korpus Polski w bitwie o Monte Cassino, red. T. Panecki, Warszawa 

1994, s. 229; 1 pułk szwoleżerów…, s. 77. 
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się w Kanadzie, gdzie początkowo nawet wykładał geografię Europy Wschodniej 

na Uniwersytecie w Toronto. Ponadto był nauczycielem jęz. rosyjskiego. Następ-

nie pracował w warsztacie samochodowym. W 1952 r. jako świadek zeznawał  

w Waszyngtonie przed komisją do spraw zbadania zbrodni katyńskiej. Był czynny 

w organizacjach kombatanckich, chociaż co zastanawiające nie udało się odnaleźć 

jakichkolwiek materiałów związanych z gen. Grobickim w Kole SPK w Toronto. 

Należał do: Koła Generałów i Wyższych Dowódców, IPMS, był honorowym pre-

zesem Związku Kawalerii i Artylerii Konnej w Ameryce Północnej. Był także 

członkiem Kół Pułkowych Kawalerii. W latach 50. Grobicki pracował nad publi-

kacja dotyczącą żołnierzy-emigrantów. 19 marca 1965 r. został awansowany do 

stopnia generała brygady-awans Zaleskiego. Od lat 60. zaczął coraz więcej pisać, 

publikując na łamach „Przeglądu Kawalerii i Broni Pancernej”. Utrzymywał kon-

takty z rodziną płk. dypl. Jerzego Kunachowicza zamieszkałą w Calgary. Żona płk 

Grobickiego znała się z generałową Lucy Piskor, która po 1953 r. zamieszkała  

w Ottawie
65

.  

Po wojnie osobą Jerzego Grobickiego w 1947 r. interesował się komuni-

styczny wywiad wojskowy. Jednak z kart ewidencyjnych nie wynika jasno, czy 

chodziło o Jerzego czy o jego syna, który był posądzany o pracę na rzecz Oddziału 

II dowództwa II Korpusu Polskiego we Włoszech. Przy Jerzym Grobickim poda-

no stopień ppor., co jednak wskazywałoby na jego syna. Syn Grobickiego – Alek-

sander przebywał w tym czasie w Rzymie
66

. 

Ponieważ Aleksander po swoim powrocie do kraju był inwigilowany w ra-

mach sprawy „Podróżnik” przez SB w Piasecznie, korespondencja Jerzego oraz 

Anny skierowana do syna była regularnie przeglądana przez peerelowską bezpie-

kę. Grobicki korespondował na przełomie lat 60. i 70. również z płk. Zygmuntem 

Walterem-Janke. Jego były podkomendny wysyłał Grobickiemu czasopisma  

i książki swojego autorstwa
67

. 

Jego stan zdrowia stale się pogorszał. Choroba wywoływała pogorszenie 

samopoczucia. Okresowo generał był drażliwy. W pewnym momencie ograniczył 

kontakty towarzyskie. Z powodu niedomagania nie wziął udziału w Światowym 

Zjeździe Kawalerzystów Polskich w Londynie w październiku 1971 r., ogranicza-

jąc się jedynie do wysłania listu. Zmarł 22 września 1972 r. w Toronto po ciężkiej 

chorobie i tam został pochowany. Msza za duszę Grobickiego została również 

odprawiona w Warszawie w kościele Św. Krzyża 29 września 1972 r.
68

. 

Był odznaczony Orderem Virtuti Militari IV i V klasy, czterokrotnie Krzy-

żem Walecznych, złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Oficerskim Orderu Odro-

dzenia Polski, niemieckim Żelaznym Krzyżem I i II klasy, austro-węgierskimi: 

                                                 
65 Wspomnienia…, s. 285, Informacja uzyskana od p. Krzysztofa Kunachowicza, 2012 r.; List 

Lucy Piskor do autora, 28 grudnia 1997 r. 
66 IPN, BU, Kartoteka MON, k. 1135. 
67 IPN BU, sygn. 0224/1001, k. 60, Notatka służbowa, 20 V 1971 r.; Tamże, k. 71, Notatka służ-

bowa, 30 XI 1971 r. 
68 Wspomnienia…, s. 285–286; IPN BU, sygn. 0224/1001, k. 100, Nekrolog pochodzący prawdo-

podobnie z „Życia Warszawy”, IX 1972 r. 
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Orderem Żelaznej Korony z mieczami (III klasy) i Krzyżem Wojsk Cesarza Karo-

la oraz łotewskim orderem Trzech Gwiazd III klasy. W I wojnie światowej był 

trzykrotnie ranny i kontuzjowany, w kampanii polskiej 1939 r. został ranny po raz 

czwarty
69

. 

Opublikował m. in.:  
 

 Pułk ułanów obrony Wilna: niezapisana karta z historii 23 pułku ułanów  

z lipca 1920 roku, bm. 1928;  

 Bitwa konna pod Jarosławicami w 1914 r., Warszawa 1930;  

 Pułk ułanów polskich Legii Cudzoziemskiej w czasie walk karlistowskich  

w Hiszpanii 1836–1838, Warszawa 1932; 

 Zajęcie Brześcia Litewskiego w lutym 1919 r. i poprzedzające je wypadki na Podlasiu, 

„Bellona”, 1932, t. 39; 

 Szlakiem bojowym pradziadów. Wspomnienia o żołnierzach polskich na emigracji  

w latach 1831–1978, Londyn 1956;  

 Przebicie się Brygady Kresowej pod Ozorkowem dnia 7 września 1939 r., „Przegląd 

Kawalerii i Broni Pancernej” 1963, nr 32;  

 Wspomnienia o bitwie pod Krasnobrodem 23 IX 1939, „Przegląd Kawalerii  

i Broni Pancernej” 1965, nr 38;  

 W sprawie nadmiaru artylerii – rozważania taktyczne, „Przegląd Kawalerii  

i Broni Pancernej” 1965, nr 39;  

 Polacy – kawalerzyści w armii austriackiej, „Przegląd Kawalerii i Broni Pancernej” 

1968, nr 52. 
 

Jego wspomnienia dotyczące kampanii polskiej 1939 r. ukazały się we 

fragmentach pt. „Od Prosny po Wisłę”, w czasopiśmie „Za i Przeciw” w 1984 r. 

(nr 38 i 39). Bezpowrotnie przepadł we wrześniu 1939 r. rękopis pracy „Historia 

Kozaków i Dragonów Otomańskich Sadyka Paszy Czajkowskiego”, skierowana  

w 1939 r. do druku. Praca powstała w trakcie przebywania Grobickiego na Bli-

skim Wschodzie. 

Grobicki był żonaty z Anną z Harajewiczów (1892–1982). Miał syna Alek-

sandra (urodzonego 14 kwietnia 1914 w Złoczowie, zmarł 1995 w Konstancinie-

Jeziornej pod Warszawą), autora (pseudonim Jacek Brzezina) wielu książek m. in. 

takich jak „Agent nr 103” i „Żołnierze Sikorskiego”, „Nie tylko trójkąt bermudz-

ki”, „Skarby na dnie mórz”, „Furie żywiołów morskich”. Aleksander Grobicki był 

pracownikiem stałej placówki PAT w Londynie w 1939 r., w czasie wojny ppor., 

oficerem II KP. Był także członkiem komitetu redakcyjnego „Sitwy”. W 1969 r. 

na stałe powrócił do Polski
70

. 

                                                 
69 CAW, sygn. AP 1769/89/1582, Akta Jerzego Grobickiego; M. Wańkowicz, dz. cyt. s. 277. 
70 M. Majewski, Kresowa…, s. 166. 
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Stefan Kapuściński – działacz związkowy,  
poseł do Sejmu Śląskiego w latach 1930–1939 i dziennikarz 

 

 
tefan Kapuściński należy do postaci zapomnianych. Ten zasłużony 

działacz związkowy, dziennikarz i polityk pochodził z Warszawy. 

Dwanaście lat swego życia spędził w Katowicach. Jego postać wystę-

puje w publikacjach o charakterze encyklopedycznym
1
 oraz w opracowaniach 

związanych z historią XX w.
2
. O Stefanie Kapuścińskim pisano również w pra-

sie
3
. Pragnę się skupić na jego roli jako posła Sejmu Śląskiego trzeciej kadencji 

w latach 1930–1939, reprezentującego śląską sanację w regionalnym parlamen-

cie autonomicznego województwa. Posługiwał się trzema pseudonimami: Gór-

nicki, Kowalski i Stafka. Urodził się w Warszawie 9 marca 1896 r. w rodzinie 

mistrza kowalskiego Anzelma i Marii z Kułakowskich. Miał siostrę Irenę oraz 

dwóch braci: Mariana i Stanisława Leopolda. Edukację szkolną pobierał w War-

szawie. Uczęszczał do Gimnazjum im. Aleksandra Wielopolskiego. Maturę zdał 

w 1915 r. W latach 1915–1922 studiował prawo na Uniwersytecie Warszaw-

skim. Będąc uczniem w gimnazjum należał do tajnej organizacji „Przyszłość” 

(PET) oraz tajnego harcerstwa. Na studiach był członkiem Związku Młodzieży 

Polskiej i warszawskiej komórki Polskiej Organizacji Wojskowej (dalej: POW). 

W 1918 r. zgłosił się jako ochotnik do Wojska Polskiego. W latach 1922–1926 

był kierownikiem okręgu wołyńskiego „Straży Kresowej”, późniejszego Towa-

rzystwa Rozwoju Ziem Wschodnich, następnie zastępcą kierownika Okręgu 

Centralnego Związku Ochrony Kresów Zachodnich w Warszawie. W 1927 r. 

                                                 
1 H. Rechowicz, Sejm Śląski 1922–1939, wyd. 2, Katowice 1971, s. 337; F. Szymiczek, Kapuściń-

ski Stefan [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 12, Wrocław – Warszawa – Kraków 1966, s. 11–13; 

tenże, Kapuściński Stefan [w:] Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego, red. 

F. Tych, t. 3, Warszawa 1922, s. 94–95. 
2 S. Ajzner, Związek Związków Zawodowych 1931–1939, Warszawa 1979, s. 22, 25, 72, 107, 223, 

224, 237, 240, 330, 349, 407, 417; E. Długajczyk, Sanacja Śląska 1926–1939. Zarys dziejów 

politycznych, Katowice 1983, s. 67, 68, 71–75, 107, 111, 113, 119, 122, 123, 125, 157, 163, 164, 

175, 178, 184, 189, 209, 212, 217, 230, 254, 255, 269, 285, 289, 231, 294, 295, 302, 306, 319, 

321, 323, 331, 340, 341, 357, 362; Z. Hojka, Polski ruch zawodowy w województwie śląskim 

(1922–1939). Oblicze polityczne, Katowice 2006, s. 102, 126, 174, 183, 185, 217, 234–235, 236, 

238, 270, 274, 277, 279, 280, 282–291, 293; T. Jędruszczak, Piłsudczycy bez Piłsudskiego, War-

szawa 1963, s. 74, 114, 145; J. Renik, Od kaszty do pióra. Wspomnienia dziennikarza, Katowice 

1967, s. 123; L. Wanat, Za murami Pawiaka, Warszawa 1985, s. 394; M. Wanatowicz, Ludność 

napływowa na Górnym Śląsku w latach 1922–1939, Katowice 1982, s. 21, 217. 
3 J. Lis-Błońska, Stefan Kapuściński (Z galer bojowników demokracji polskiej), „Nowa Epoka” 

1946, nr 2, s. 10; W. Zejar, Ludzie klubu katowickiego, „Tygodnik Demokratyczny” 1963, nr 43, s. 2. 
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przeniósł się na Górny Śląsk, gdzie został sekretarzem okręgu Generalnej Fede-

racji Związku Związków Zawodowych (dalej: ZZZ). Należał on do grona czo-

łowych działaczy śląskiej sanacji. Współorganizował sanacyjny blok wyborczy 

w wyborach do Sejmu i Senatu R.P. w 1928 r. w województwie śląskim Polskie 

Zjednoczenie Pracy przemianowano go na Narodowo-Chrześcijańskie Zjedno-

czenie Pracy (dalej: N-ChZP). Stefan Kapuściński wchodził w skład Komitetu 

Wykonawczego tej organizacji. W ZZZ piastował wiele funkcji i od stycznia 

1934 r. do marca 1937 r. członka Centralnego Wydziału Zawodowego (dalej: 

CWZ), przewodniczącego Śląskiej Okręgowej Rady Zawodowej od marca 1937 

do 1939 r., na przemian wiceprezesa i sekretarza CWZ i jednocześnie członka 

Prezydium CWZ, sekretarza generalnego Związku Zawodowego Robotników 

Przemysłu Górniczego ZZZ w Polsce od października 1933 r. do maja 1936 r.,  

a po przełomie w tym związku i przekształceniu go w kwietniu 1937 r. w Zwią-

zek Zawodowy Górników, został członkiem Prezydium Zarządu Głównego  

i sekretarzem generalnym Związku Zawodowego Górników. W okresie od  

1 grudnia 1931 r. do marca 1934 r. pełnił funkcję prezesa Federacji Pracowni-

ków Umysłowych, a po jej reorganizacji objął przewodnictwo Związku Zawo-

dowego Pracowników Umysłowych ZZZ. Był również przewodniczącym Ślą-

skiej Okręgowej Rady Zawodowej ZZZ w Katowicach oraz członkiem Prezy-

dium Centralnego Wydziału ZZZ w Warszawie. Pisał do prasy związkowej  

w latach 1927–1936. Był redaktorem gazety sanacyjnej „Polska Zachodnia”  

w Katowicach. W latach 1938–1939 był członkiem Kompletu Rady Ubezpie-

czeń Społecznych przy ministrze pracy i opieki społecznej. Stefan Kapuściński 

był żonaty od 18 lutego 1933 r. z Heleną z Brodów. Małżeństwo to nie pozosta-

wiło po sobie potomstwa. Za swą działalność społeczną i polityczną był doce-

niany o czym świadczą odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi 

Federacji I Klasy oraz Krzyż Niepodległości. Był ostrym przeciwnikiem powsta-

łego w lutym 1937 r. Obozu Zjednoczenia Narodowego (dalej: OZN). Jego po-

stawa spotykała się z ostrą krytyką ze strony części prorządowo nastawionych 

działaczy ZZZ, którzy na zjeździe w marcu 1937 w Katowicach wyrazili mu 

votum nieufności. W tym samym czasie odbywająca się w Katowicach konfe-

rencja górników ZZZ poparła stanowisko Stefana Kapuścińskiego i opowiedzia-

ła się przeciwko OZN. Tym samym odrzucili votum nieufności przeciw niemu. 

Stefan Kapuściński odrzucił ofertę przystąpienia do nowej prorządowej organi-

zacji zawodowej Zjednoczenie Polskich Związków Zawodowych pozostającej 

pod wyłącznymi wpływami OZN i do wybuchu II wojny światowej kierował 

śląską organizacją ZZZ. W tym czasie był inicjatorem i współorganizatorem 

licznych strajków w województwie śląskim. Swoimi wystąpieniami i jawną 

niechęcią do OZN naraził się wojewodzie śląskiemu Michałowi Grażyńskiemu, 

który w 1938 r. zagroził mu zesłaniem do obozu w Berezie Kartuskiej. Należał 

do współorganizatorów Klubu Demokratycznego w Katowicach w marcu 1938 r. 

Wszedł do zarządu jako wiceprezes. 
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W autonomicznym Sejmie Śląskim 

Stefan Kapuściński akceptował specyfikę ustrojową województwa ślą-

skiego, polegającą na jego szczególnym statusie prawnym. Mając na uwadze 

walkę plebiscytową oraz szanując odrębności Śląska, będące rezultatem wielo-

wiekowej przynależności do niemieckiej strefy wpływów, Sejm Ustawodawczy 

Rzeczypospolitej Polskiej dnia 15 lipca 1920 r. uchwalił pierwszą w niepodle-

głej Polsce ustawę konstytucyjna zawierającą statut organiczny województwa 

śląskiego
4
. Stał na gruncie poszanowania autonomii śląskiej. Za jej główne za-

danie Stefan Kapuściński uważał stanowienie prawa poprzez działalność legisla-

cyjną regionalnego jednoizbowego parlamentu. Dostrzegał wartość autonomii 

śląskiej dla tej jednostki terytorialnej. Według niego Sejm Śląski był jednym  

z gwarantów autonomii śląskiej. Należał on do zwolenników regionalizmu ślą-

skiego, który był prądem dążącym do zespolenia wszystkich sił społecznych dla 

państwa, zharmonizowania ich wysiłków z wysiłkami jego organów zmierzają-

cych do tworzenia dobrobytu dla społeczeństwa II RP
5
. Uważał ten prąd za 

istotny dla państwa polskiego dla wszystkich regionów kraju, powstałego  

z trzech byłych zaborów: austriackiego, pruskiego i rosyjskiego. Według niego 

był motorem gospodarczego i kulturalnego rozwoju państwa. Dla Górnego Ślą-

ska regionalizm był swoistą formą rozwoju tej ziemi. Stefan Kapuściński repre-

zentował w autonomicznym organizmie, śląską sanację w regionalnym parla-

mencie jednoizbowym trzeciej i czwartej kadencji. Wybory do III Sejmu Ślą-

skiego odbyły się dnia 23 listopada 1930 r. Stefan Kapuściński został wybrany 

posłem parlamentu lokalnego w okręgu nr 2 z siedzibą w Katowicach
6
. Jako 

poseł N-ChZP zasiadał w dwóch komisjach. Był członkiem Komisji Budowla-

no-Mieszkaniowej oraz piastował godność sekretarza Komisji Pracy i Opieki 

Społecznej
7
. Stefan Kapuściński należał do gorących zwolenników ujednostaj-

niania ustaw śląskich z ogólnopaństwowymi. Zmierzał w pracach legislacyjnych 

w kierunku zmniejszania różnic, które wynikały z funkcjonowania mozaiki 

przepisów w części cieszyńskiej i górnośląskiej województwa. Był zwolenni-

kiem unifikacji z obszarem II Rzeczypospolitej autonomicznego województwa  

z zachowaniem pewnych odrębności, wynikających ze specyfiki terenu. Na 42 

posiedzeniu III Sejmu Śląskiego 16 maja 1934 r. referował sprawozdanie Komi-

sji Prawniczej w sprawie wniosku Śląskiej Rady Wojewódzkiej zawierającego 

projekt ustawy w przedmiocie rozporządzenia prezydenta RP z dnia 22 marca 

1928 r. dotychczasowego dozoru nad artykułami żywności i przedmiotami użyt-

                                                 
4 Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: Dz.U.R.P.) 1920, nr 73, poz. 497; Materiały do 

ustawy konstytucyjnej z dnia 15 lipca 1920 r., Mikołów 1932, s. 78–90; Ustawy Sejmu Śląskiego 

1922–1932, Katowice 1932, s. 9–32. 
5 „Polska Zachodnia” 1928, nr 235, s. 2. 
6 J. Pabisz, Wyniki wyborów parlamentarnych (do Senatu i Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

do Sejmu Śląskiego) na terenie województwa śląskiego w latach 1919–1939, „Studia i materiały  

z dziejów Śląska” t. 7, Wrocław 1966, s. 432. 
7 W. Musialik, Górnoślązacy w parlamentach II Rzeczypospolitej (1919–1939), Opole 2004, s. 163. 
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ku
8
. Stefan Kapuściński Opowiadał się za jednolitością przepisów prawnych  

w całym państwie polskim. Dlatego posłowie poparli wywód posła N-ChZP  

i uchwalili ustawę z dnia 16 maja 1934 r. o dozorze nad artykułami żywności  

i przedmiotami użytku
9
. W ten sposób obowiązywały na terenie województwa 

śląskiego centralne unormowania powyższego rozporządzenia prezydenta RP  

z dnia 22 marca 1928 r. o dozorze nad artykułami żywności i przedmiotami 

użytku
10

. Na 42 posiedzeniu III Sejmu Śląskiego 16 maja 1934 r. przedstawił 

sprawozdanie Komisji Prawniczej w sprawie inicjatywy legislacyjnej Śląskiej 

Rady Wojewódzkiej zawierającej projekt ustawy o chowaniu zmarłych i stwier-

dzeniu przyczyny zgonu
11

. Posłowie parlamentu lokalnego trzeciej kadencji 

zaakceptowali argumentację posła sanacyjnego. Przyjęli ustawę z dnia 16 maja 

1934 o chowaniu zmarłych i stwierdzaniu przyczyny zgonu
12

. Na terenie auto-

nomicznym obowiązywały przepisy ogólnopolskie z dnia 17 marca 1932 r.  

o chowaniu zmarłych i stwierdzaniu przyczyny zgonu
13

. Stefan Kapuściński 

dążył do niwelowania różnic w przepisach prawnych pomiędzy województwem 

autonomicznym a państwem polskim. 

Sejm Śląski był wyposażony w szerokie kompetencje w zakresie przemy-

słu, handlu i rzemiosła. Miały one na celu ochronę życia gospodarczego Śląska 

oraz zagwarantowania takiego poziomu, jaki istniał w chwili objęcia Górnego 

Śląska przez Polskę. Kompetencje w sprawach przemysłu i handlu Sejmu Śląskie-

go były natury biernej. Zamykały się w prawie udzielania albo odmówienia zgody 

na odpowiednią ustawę państwową. Zgody Sejmu Śląskiego wymagały ograni-

czenia ilości przedsiębiorstw w dziedzinie wydobycia węgla, produkcji hutnictwa, 

wyrobów chemicznych, cementu i innych gałęzi produkcyjnych, zatrudniających 

na Śląsku co najmniej tylu robotników, co analogiczne przedsiębiorstwa na pozo-

stałym terenie Polski. Przepis ten nie miał praktycznego znaczenia. Jednak doszło 

na Śląsku do tego, czego obawiali się autorzy tego postanowienia, do dużych 

ograniczeń produkcyjnych. Ograniczenia te były jednak wynikiem ówczesnych 

stosunków gospodarczych w Polsce. Art. 8a nie dawał podstawy prawnej do roz-

szerzenia kompetencji ustawodawczej Sejmu Śląskiego na dziedziny życia, nie-

wymienione wyraźnie w poszczególnych przepisach Statutu organicznego, Sejm 

Śląski mógł wyrazić zgodę bądź jej odmówić w sprawie rozciągnięcia ustawy 

państwowej o ochronie pracy na obszar województwa śląskiego. 

III Sejm Śląski funkcjonował od 9 grudnia 1930 r. do 26 marca 1935 r. 

Parlament autonomiczny tej kadencji wykorzystując swoje bierne kompetencje 

zawarte w art. 8a bardzo często wyrażał zgodę na wejście prawa ogólnopolskie-

go z zakresu górnictwa, handlu i rzemiosła. Świadczy to o woli tego parlamentu 

                                                 
8 Druki sejmowe: nr 313 i 371/III Sejm Śląski (dalej SŚ); Sprawozdanie stenograficzne (dalej: Spr. 

sten.) z 42 pos. z dnia 16 maja 1934 r. III SŚ; szpalta (dalej: szp.) 5–6.  
9 Dziennik Ustaw Śląskich (dalej: Dz.U.Śl.) 1934, nr 14, poz. 27. 
10 Dz.U.R.P. 1928, nr 36, poz. 343. 
11 Druki sejmowe: nr 346 i 370/III SŚ; Spr. sten z 42 pos. z dnia 16 maja 1934 r. III SŚ, szp. 7. 
12 Dz.U.Śl. 1934, nr 14, poz. 28. 
13 Dz.U.R.P. 1932, nr 35, poz. 359. 
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na unifikację województwa śląskiego z państwem polskim. Dlatego w okresie 

trzeciej kadencji komisja prawnicza działająca pod kierunkiem Włodzimierza 

Dąbrowskiego zwolennika integracji, akceptowała wejście w życie centralnych 

regulacji na teren autonomicznego organizmu. Inicjatorem takiego rozwiązania 

był wojewoda śląski Michał Grażyński
14

. Poseł sprawozdawca z ramienia  

N-ChZP Stefan Kapuściński przedstawił cel obowiązywania na terenie tej jed-

nostki administracyjnej rozporządzenia prezydenta RP z dnia 30 czerwca 1927 r. 

w sprawie produkcji, przywozu i używania bieli ołowianej, siarczanu ołowiu 

oraz innych związków ołowiu
15

. Poseł sanacyjny ujął to w ten sposób:  
 

Całe rozporządzenie ma charakter ochrony zdrowia i uregulowania sprawy pro-

dukcji ołowiu, przywozu i używania bieli ołowianej, siarczanu ołowiu oraz innych 

związków ołowiu szkodliwych dla zdrowia. Ze względu na konieczność ujedno-

stajnienia ustawodawstwa z punktu widzenia rzeczowych potrzeb w przemyśle na 

terenie województwa śląskiego16.  
 

Posłowie nie podjęli dyskusji w tej sprawie. Autonomiczny parlament 

przyjął dnia 13 lutego 1931 r. ustawę o wyrażeniu zgody na wejście w życie na 

obszarze województwa śląskiego rozporządzenia prezydenta RP z dnia 30 

czerwca 1927 r. w sprawie produkcji, przywozu i używania bieli ołowianej, 

siarczanu ołowiu oraz innych związków ołowiu
17

. Zespół posłów Chadecji  

i Narodowej Partii Robotniczej zainicjował wprowadzenie na teren autonomicz-

nego organizmu rozporządzenia prezydenta RP z 18 marca 1928 r. o bezpie-

czeństwie i higienie pracy
18

. Referentem tej regulacji był działacz chadecki Jan 

Brzeskot, który wnioskował, aby centralna regulacja obowiązywała w autono-

micznej jednostce. Na ten temat zabrał też głos S. Kapuściński:  
 

Uważamy za konieczne, aby te wszystkie rozporządzenia Prezydenta Rzplitej, 

które w dziedzinie ochrony pracy dają duże korzyści warstwom pracującym, były 

jak najszybciej na teren Województwa Śląskiego rozciągnięte19.  
 

W ten sposób posłowie III Sejmu Śląskiego 18 marca 1931 r. przyjęli 

ustawę w przedmiocie wyrażenia zgody Sejmu Śląskiego na rozszerzenie mocy 

obowiązującej rozporządzenia z 16 marca 1928 r. o bezpieczeństwie i higienie 

pracy
20

. Następny wniosek Michała Grażyńskiego dotyczył zastosowania  

w autonomicznym województwie centralnego aktu prawnego o prawie przemy-

słowym
21

. W tej sprawie wypowiadali się na forum sejmowym dwaj posłowie, 

działacz chadecki Czesław Chmielewski i przedstawiciel śląskiej sanacji Stefan 

                                                 
14 Druki sejmowe: nr 27 i 38/ III SŚ. 
15 Dz.U.R.P. 1927, nr 62, poz. 543. 
16 Spr. sten. z 3 pos. III SŚ z dnia 9 lutego 1931 r., szp. 4. 
17 Dz.U.Śl. 1931, nr 2, poz. 6; M. Święcicki, Instytucje polskiego prawa w latach 1918–1939, 

Warszawa 1960, s. 172; Ustawy Sejmu Śląskiego 1922–1932, Katowice 1932, s. 636–637. 
18 Druki sejmowe: nr 9, 35, 48/ IIISŚ 
19 Spr. sten. z 5 pos. III SŚ z dnia 18 marca 1931 r., szp. 7; Dz.U.R.P 1928, nr 35, poz. 325; 

Dz.U.Śl. 1931, nr 3, poz. 12. 
20 M. Święcicki, dz. cyt., s.172–185. 
21 Druki sejmowe: Nr 247 i 248/ IIISŚ. 
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Kapuściński. Poseł N-ChZP opowiadał się za ujednoliceniem przepisów praw-

nych w województwie śląskim i niwelowania różnic z tego zakresu z państwem 

polskim. Posłowie III Sejmu Śląskiego w dniu 17 maja 1933 r. przyjęli ustawę  

o wyrażeniu zgody na wejście w życie na obszarze województwa śląskiego roz-

porządzenia prezydenta RP z 7 czerwca 1927 r. o prawie przemysłowym
22

. Ini-

cjatorem kolejnego projektu ustawy w oparciu o bierne kompetencje Sejmu Ślą-

skiego dotyczącego urlopów pracowników byli posłowie klubu niemieckiego 

oraz Śląska Rada Wojewódzka
23

. Zwracał na tę uwagę poseł mniejszości nie-

mieckiej Richard Frank.  

Poseł Stefan Kapuściński w pracy parlamentarnej kierował się konieczno-

ścią ujednostajnienia przepisów na obszarze całego państwa polskiego. Świad-

czy o tym również jego wystąpienie na ostatnim posiedzeniu III Sejmu Śląskie-

go 26 marca 1935 r. W oparciu o bierne kompetencje statutu organicznego par-

lamentarzyści przyjęli ustawę z 26 marca 1935 r. o wyrażeniu zgody na wejście 

w życie na obszarze województwa śląskiego ustawy z 16 maja 1922 r. o urlo-

pach dla pracowników zatrudnionych w przemyśle i handlu w brzmieniu ustawy 

z 22 marca 1933 r. w sprawie zmian w powyższej ustawie
24

. Stefan Kapuściński 

będąc działaczem związkowym tzw. dużego formatu, starał się o poprawę bytu 

czynnych zawodowo ludzi zatrudnionych w województwie śląskim. Dbał  

o opiekę społeczną i ubezpieczenia dla ludzi pracujących w autonomicznym 

organizmie. W III Sejmie Śląskim był sekretarzem Klubu N-ChZP. Wybory do 

parlamentu regionalnego czwartej kadencji odbyły się 8 września 1935 r.,  

w wyniku których został wybrany posłem do IV. Sejmu Śląskiego w okręgu 

wyborczym nr 6 z siedzibą w Świętochłowicach
25

. W lokalnym parlamencie 

czwartej kadencji wszedł jako członek w skład następujących Komisji: Budow-

lano-Mieszkaniowej, Budżetowo-Skarbowej, Pracy i Opieki Społecznej oraz 

Regulaminowej. W 1938 r. dodatkowo został członkiem Komisji Wyznań Reli-

gijnych i Oświecenia Publicznego. Przez całą kadencje tego Sejmu był sekreta-

rzem Komisji Prawniczej
26

. W tym czasie opracowano budżet robót publicznych 

dla województwa śląskiego oraz budżet wojewódzkiego funduszu drogowego. 

Poprzez bierne kompetencje Sejmu Śląskiego wojewoda Michał Grażyński 

wniósł wniosek domagający się wprowadzenia ogólnopolskiego aktu prawnego 

z 14 kwietnia 1937 r. o skracaniu czasu pracy w górnictwie węglowym w naj-

mniejszym województwie RP. Komisja Pracy i Opieki Społecznej parlamentu 

lokalnego zajmowała się inicjatywą ustawodawczą wojewody. Na 16 posiedze-

niu IV Sejmu Śląskiego 4 czerwca 1937 r. zabrało głos czterech posłów w tej 

sprawie: Alojzy Kot, Paweł Kubik, Franciszek Fesser i Stefan Kapuściński. 

                                                 
22 Spr. sten. z 33 pos. III SŚ z dnia 17 maja 1933 r., szp. 28; Dz.U.R.P. 1927, nr 53, poz. 468; 

Dz.U.R.P. 1933, nr 25, poz. 209; Dz. U. Śl. 1933, nr 15, poz. 27. 
23 Spr. sten. z 44 pos. III SŚ z dnia 22 czerwca 1934 r., szp. 25. 
24 Spr. sten. z 49 pos. III SŚ z dnia 26 marca 1935 r., szp. 7–13; Dz.U.R.P. 1933, nr 27, poz. 228; 

Dz.U.Śl. 1935, nr 6, poz. 9; M. Święcicki, dz. cyt., s. 227–230, 239. 
25 J. Pabisz, dz. cyt., s. 452. 
26 W. Musialik, dz. cyt., s. 169. 
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Ostatni z nich opowiadał się za skróceniem czasu pracy w górnictwie
27

. Posło-

wie przyjęli ustawę 4 czerwca 1937 r. o wyrażeniu zgody Sejmu Śląskiego na 

wejście w życie na obszarze województwa śląskiego ustawy z 14 kwietnia 1937 r. 

o skracaniu czasu pracy w górnictwie węglowym
28

. Wzgląd unifikacyjny zdecy-

dował o recepcji prawa ogólnopolskiego na teren autonomiczny. Poseł S. Kapu-

ściński zmierzał do unifikacji istniejących śląskich odrębności w przepisach 

prawnych względem państwa polskiego. Opowiadał się za ujednostajnieniem 

prawodawstwa na obszarze całej II RP. Autonomiczny I Sejm Śląski przyjął 

ustawę dnia 29 marca 1926 r. w sprawie rozwiązania stosunku służby nauczy-

cielskiej wskutek zawarcia przez nauczycielkę związku małżeńskiego
29

. Usta-

wodawcy lokalnemu chodziło o ujednolicenie stanu prawnego w obrębie dwóch 

części województwa śląskiego: cieszyńskiej i górnośląskiej. Jednak obowiązują-

ca na obszarze autonomicznego organizmu od 1926 r. ustawa ustanowiona przez 

I Sejm Śląski o celibacie nauczycielek miała na celu zapewnić pracę w szkolnic-

twie mężczyznom i zmniejszyć bezrobocie. Posłowie wyszli z założenia, że 

kobieta zamężna nie jest w stanie pogodzić pracy zawodowej z obowiązkami 

wobec rodziny. S. Kapuściński nie zgadzał się z taką argumentacją. Dnia 4 

czerwca 1937 r. na 16 posiedzeniu plenarnym IV Sejmu Śląskiego przedstawił 

wniosek legislacyjny w sprawie zniesienia ustawy z 29 marca 1926 r. o celibacie 

nauczycielek na polskim Śląsku
30

. Marszałek Karol Grzesik regionalnego par-

lamentu czwartej kadencji, zgodnie z obowiązującym ładem prawnym wniosek 

ten odesłał do Komisji Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego tego gre-

mium. ten specyficzny akt prawny po 12 latach został uchylony decyzją ogólno-

polskiego Sejmu RP i przestał obowiązywać 20 kwietnia 1938 r. Centralna 

ustawa z 9 kwietnia 1938 r. o zmianie ustawy o stosunkach służbowych poprzez 

uchylenie punktu 2 art. 97 ustawy z 1 lipca 1926 r. o stosunkach służbowych 

wprowadzonej rozporządzeniem prezydenta RP z 28 października 1933 r. znio-

sła autonomiczną ustawę celibatową
31

. Dzięki temu niwelowano różnice prawne 

pomiędzy województwem śląskim a resztą kraju. W ten sposób ujednolicono 

śląskie przepisy prawne z normami ogólnopolskimi. Specyficzne i krzywdzące 

kobiety-nauczycielki, przepisy dzięki inicjatywie ustawodawczej posła S. Kapu-

ścińskiego zostały uchylone przez ogólnopolski parlament. Wybuch II wojny 

światowej przerwał pracę parlamentarną Stefana Kapuścińskiego. Kampanię 

wrześniową odbywał jako ochotnik w randze porucznika. Po ucieczce z niewoli 

niemieckiej powrócił do Warszawy, gdzie współdziałał w założeniu Związku 

Syndykalistów (dalej: ZS) Polskich, który powstał 24 października 1939 r. Do 

władz tego związku wszedł w charakterze członka Komitetu Centralnego oraz 

                                                 
27 Spr. sten. z 16 pos. IV SŚ z dnia 4 czerwca 1937 r., szp. 21–23. 
28 Dz.U.R.P. 1937, nr 31, poz. 243: Dz.U.Śl. 1937, nr 13, poz. 28; M. Święcicki, dz. cyt., s. 240–242. 
29 Dz.U.Śl. 1926, nr 23, poz. 39; A. Glimos-Nadgórska, Polskie szkolnictwo powszechne woje-

wództwa śląskiego (1922–1939), Katowice 2000, s. 132–135. 
30 Spr. sten. z 16 pos. IV SŚ z dnia 4 czerwca 1937 r., szp. 28. 
31 Dz.U.R.P. 1938, nr 27, poz. 243; Dz.U.R.P. 1933, nr 85, poz. 660. 
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zastępcy przewodniczącego Komitetu Wykonawczego. W 1940 r. będąc fikcyj-

nym urzędnikiem magistratu miasta Warszawy został komendantem głównym 

organizacji bojowej syndykalistów. W maju 1942 r. objął w ZS kierownictwo 

Wydziału Prasowego, który wydawał czasopisma: „Sprawa”, „Sprawa Chłop-

ska”, „Czyn”, „Iskra”, „Myśl Młodych” oraz „Dekada”. Pod koniec 1942 r. objął 

funkcję kierownika Wydziału Organizacyjnego grupy „Zachód” opiekującej się 

Polakami przebywającymi na robotach przymusowych w Niemczech. Został 

aresztowany 18 maja 1943 r., prawdopodobnie między innymi za udzielanie 

pomocy powstańcom żydowskim. Stefan Kapuściński został rozstrzelany 29 

maja 1943 r. w ruinach getta.  

Podsumowując rozważania o nim należy stwierdzić, że był działaczem 

związkowym, dziennikarzem oraz politykiem dużego formatu. Należał do grupy 

najlepszych parlamentarzystów. Posiadał wykształcenie prawnicze, bardzo 

przydatne do prac legislacyjnych w Sejmie Śląskim, w których intensywnie 

uczestniczył. Znany polityk chadecki Stanisław Janicki trafnie scharakteryzował 

jego postać w krótkim wierszyku: 
 

Poseł związków zawodowych 

Ciągle członków szuka nowych 

Jak trzech znajdzie z nimi radzi, 

Do wojewody prowadzi32. 
 

Należał do najlepszych mówców parlamentarnych. Posiadał odpowiednie 

wykształcenie prawnicze do prac legislacyjnych w autonomicznym parlamencie. 

Był działaczem związkowym, posłem do Sejmu Śląskiego i dziennikarzem. Po-

siadał następujące odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Niepodległościowy. 

 

 

                                                 
32 S. Janicki, Śląsk w krzywym zwierciadle, Mikołów 1932. 
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Suwalski adwokat w służbie wywiadu II RP.  
Mec. Antoni Radziukiewicz i jego związki z wywiadem  

i dywersją pozafrontową 
 

 
ohaterem niniejszego artykułu jest mec. Antoni Radziukiewicz, su-

walski prawnik, który od lat wczesnej młodości związany był z dzia-

łalnością polskiego wywiadu na pograniczu polsko-litewskim II Rze-

czypospolitej. Jego biografia jest stosunkowo mało znana, mimo iż w okresie 

międzywojennym był znanym prawnikiem i działaczem społecznym na Su-

walszczyźnie. Natomiast zupełnie nieznane są jego związki i służba w wywia-

dzie wojskowym, dlatego poniższy referat ma na celu przybliżenie jego historii.  

Antoni Radziukiewicz urodził się 5 lipca 1904 r. w Wilnie
1
, w mieszczań-

skiej rodzinie Alfonsa Radziukiewicza i Marii z Pawłowskich (primo voto Leo-

szko). Po narodzinach wraz z rodziną zamieszkał w Suwałkach przy ul. Tadeu-

sza Kościuszki 9, gdzie wychowywał się z trójką starszych, przyrodnich braci: 

Stefanem Leoszko (zginął w 1918 r. podczas walk z Niemcami), Józefem Leo-

szko (późniejszy pilot i lekarz wojskowy) i Michałem Leoszko (późniejszy le-

karz wojskowy)
2
. Rodzina Radziukiewiczów utrzymywała się z ogrodnictwa, 

którym zajmował się ojciec Alfons, w dużym przydomowym ogrodzie
3
. Antoni 

rozpoczął naukę w miejscowej szkole podstawowej, ale jego dalszą edukację 

przerwał wybuch I wojny światowej. W 1915 r., w związku z niemiecką ofen-

sywą, rodzina Radziukiewiczów została ewakuowana przez władze carskie  

w głąb Rosji. W czasie niemieckiej okupacji Suwalszczyzny, rodzina aż do wy-

buchu rewolucji październikowej, mieszkała w Smoleńsku, gdzie Antoni 

uczęszczał do miejscowego gimnazjum. W 1918 r. rodzina Radziukiewiczów 

                                                 
1 W dokumentach personalnych PSZ na Zachodzie, jako miejsce urodzenia A. Radziukiewicza 

podawane jest Wilno. Natomiast w przekonaniu Barbary Radziukiewicz, jej ojciec urodził się  

w Suwałkach. Wg autora – brak zapisu w księgach parafialnych kościoła św. Aleksandra w Su-

wałkach wskazuje, że miejscem jego urodzenia było jednak Wilno. Zob. Barbara Radziukiewicz, 

List do autora, Warszawa 20 lipca 2010 r.  
2 Michał Leoszko (1896–1940), mjr lek. Brał udział w działalności niepodległościowej w Suwał-

kach. Jako lekarz wojskowy pełnił służbę, m.in. w 1. Pułku Ułanów Krechowieckich w Augusto-

wie, a następnie w 6. Pułku Lotniczym i Bazie Lotniczej nr VI we Lwowie. Był jeńcem obozu 

NKWD w Starobielsku. Został zamordowany w Charkowie. Patrz: W. Turczyński, Historia Koła 

Niepodległościowego uczniów Polaków gimnazjum rosyjskiego w Suwałkach w latach 1906–1914, 

[w:] Łączyła ich wspólnota. Zrzeszenia i zjazdy Suwalczan, red. Z. Fałtynowicz, Z. Filipowicz, 

Suwałki 2003, s. 13. 
3 Barbara Radziukiewicz, List do autora, Warszawa 20 lipca 2010 r. 
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poprzez tereny okupacji niemieckiej (Ober-Ost), powróciła do Suwałk. Prawdo-

podobnie jedyną pozytywną pozostałością po tym okresie jego życia była nabyta 

dobra znajomość języka rosyjskiego, w mowie i piśmie. Po powrocie rodzina 

zamieszkała w rodzinnym domu
4
, a Antoni rozpoczął naukę w miejscowym 

Gimnazjum im. Karola Brzostowskiego
5
.  

Wychowany w patriotycznej polskiej rodzinie, bezpośrednio po powrocie 

z Rosji, w lipcu 1918 r. Antoni Radziukiewicz związał się z Polską Organizacją 

Wojskową (dalej: POW) w Suwałkach
6
, a z początkiem 1919 r. został także 

członkiem I Drużyny Harcerzy im. Bartosza Głowackiego, działającej w miej-

scowym gimnazjum
7
. Mimo, że był dopiero 14-letnim uczniem V klasy gimna-

zjalnej, pod konspiracyjnym pseudonimem. „Wróbliński” brał udział we 

wszystkich pracach i działaniach Suwalskiego Okręgu POW. Głównie wraz  

z grupą przyjaciół (m.in. Kazimierzem Heybowiczem, Anielą Puciatycką, Hanną 

Brennersz (?), Franciszkiem Giedłą i Franciszkiem Ciborowskim ps. „Pieczu-

lis”), pełnił służbę kurierską i wywiadowczą na terenach okupacji niemieckiej  

a następnie litewskiej
8
. W sierpniu 1919 r., w związku z przygotowaniami po-

wstańczymi, wstąpił do – zorganizowanej przez Okręg Suwalski POW – Suwal-

skiej Kompanii Ochotniczej Dowództwa Obrony Kresów Ziemi Suwalskiej, 

dowodzonej przez ppor. Janusza Ostrowskiego. Kompania ta złożona była 

głównie z suwalskich gimnazjalistów. Antoni Radziukiewicz, jako sekcyjny  

2. kompanii Grupy „Sumowo”
9
, brał udział w antylitewskim powstaniu sejneń-

skim w 1919 r. 25 sierpnia, podczas trzeciego, najbardziej tragicznego dnia po-

                                                 
4 Archiwum Państwowe w Suwałkach, Sąd Okręgowy Wydział Cywilny, sygn. 1102, Akta sprawy 

cywilnej z powództwa Beniamina Lewińskiego przeciwko Alfonsowi i Marii Radziukiewiczom  

o likwidację przybudówek na posesji, Suwałki 1926. 
5 Gimnazjum im. K. Brzostowskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza zostało otwarte w grud-

niu 1918 przez Tymczasową Radę Obywatelską Okręgu Suwalskiego, początkowo jako koeduka-

cyjne, a po upaństwowieniu w 1919 jako gimnazjum męskie o profilu matematyczno-przyrodni-

czym; Suwałki, miasto nad Czarną Hańczą, Suwałki 2005, s. 377. 
6 Instytut Pamięci Narodowej w Białymstoku (dalej: IPN Bi), sygn. 0044.175, Pismo A. Radziukie-

wicza do Komitetu Krzyża i Medalu Niepodległości w Warszawie, Suwałki 16.12.1937. 
7 Drużyna im. Bartosza Głowackiego została utworzona 17 grudnia 1918 r. Rozwój ruchu harcer-

skiego w Suwałkach związany był m.in. z powrotem z Rosji osób, które miały związki z ruchem 

skautowym. W 1929 r. drużyna uczestniczyła w II Narodowym Zlocie Harcerzy w Poznaniu, 

gdzie harcerze dopłynęli na kajakach własnej konstrukcji; Suwałki…, s. 384. 
8 Wzmiankowana Aniela Puciatycka za służbę w POW została w 1922 r. odznaczona Krzyżem 

Walecznych; IPN Bi, sygn. 0044.175, Pismo A. Radziukiewicza do Komitetu Krzyża  

i Medalu Niepodległości w Warszawie, Suwałki 16.12.1937; Ministry of Defence APC Polish 

Enquiries London (dalej: MoD APC PE Londyn), kserokopie archiwalnych akt personalnych  

A. Radziukiewicza udostępnione przez Barbarę Radziukiewicz, Zeszyt ewidencyjny A. Radziu-

kiewicza za okres 1918–1943; Arkusz ewidencyjny A. Radziukiewicza; Dziennik Personalny 

MSWojsk. 1922, nr 19. 
9 Wg wspomnień A. Rudnickiego, ppor. Ostrowski dowodził 2. kompanią, natomiast na oryginale 

zdjęcia z 1919 r. gimnazjalistów z tej kompanii, wykonanej z udziałem ppor. Ostrowskiego, 

umieszczony został opis „1. Suwalska Kompania...”; K. Skłodowski, Dzisiaj ziemia wasza jest 

wolna. O niepodległość Suwalszczyzny, Suwałki 2009, s. 86; Krzysztof Skłodowski, List do auto-

ra, 22 lipca 2010 r. 
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wstania, w trakcie zaciętych walk z wojskami litewskimi o Sejny, został ciężko 

ranny. Jego dowódca ppor. Janusz Ostrowski tak wspominał ten dzień  
 

Wtedy gdy cała kompania broniąca Sejn nie wytrzymała nerwowo ognia karabi-

nów maszynowych i [kiedy – A.O.] poderwałem się do biegu na ostrzeliwane po-

zycje, ob. Radziukiewicz wraz ze mną leciał w największym obstrzale naprzód  

i dotarł niespodziewanie do okopu litewskiego w miejscu gdzie według mojego 

mniemania miały być nasze czujki (jak się okazało już [wycofane – słowo nieczy-

telne – A.O.]. Było wówczas ciemno (ledwie świt) [godz. 4–5 rano – A.O.] ob. 

Radziukiewicz dostał postrzał w plecy [w okolice krzyża – A.O.]. Zasługuje na 

Krzyż [Niepodległości – A.O.] z Mieczami10.  
 

Następnego dnia, wraz z innymi rannymi został przewieziony do szpitala 

miejskiego św. Piotra i Pawła w Suwałkach. Rana okazała się jednak nieopera-

cyjna, a kula karabinowa mimo wyleczenia pozostała w ciele na całe życie
11

. Po 

zakończeniu działań powstańczych i wyleczeniu, Antoni Radziukiewicz powró-

cił do dalszej nauki w gimnazjum. Za chwalebną postawę podczas walk po-

wstańczych, w kwietniu 1920 r., na wniosek dowódcy Okręgu Suwalskiego 

POW por. Adama Rudnickiego, przyznano mu Krzyż POW, a w lipcu 1922 r. 

nadano mu Krzyż Walecznych
12

. Za działalność niepodległościową, zarządze-

niem prezydenta RP z dnia 17 września 1932 r. został odznaczony Medalem 

Niepodległości. Warto w tym miejscu wspomnieć, że pomimo podjętych starań, 

popartych oświadczeniami bezpośrednich dowódców z okresu działalności  

w POW i powstania sejneńskiego, potwierdzających jego aktywną działalność 

niepodległościową, nie nadano mu Krzyża Niepodległości
13

. 

W lipcu 1920 r., w czasie wojny polsko-rosyjskiej, po raz kolejny gdy oj-

czyzna była w potrzebie, Antoni Radziukiewicz porzucił naukę w gimnazjum  

i jako ochotnik wstąpił do Dywizji Ochotniczej Wojska Polskiego dowodzonej 

przez płk. Adama Koca. Jako 16-letni kapral – dowódca sekcji, został przydzie-

lony do ochotniczego 201. pułku piechoty (dalej: pp), gdzie dowódcą był mjr 

                                                 
10 Janusz Ostrowski (1895–?) por. rez. Od początku 1919 r. był kierownikiem organizacyjnym 

Suwalskiego Okręgu POW. Latem 1919 r. organizował obwód POW w rejonie Kalwarii. W czasie 

powstania sejneńskiego dowodził 2. kompanią Grupy „Sumowo”. W latach 30. mieszkał w Wil-

nie, a macierzyście przydzielony był do 77. pp w Lidzie; IPN Bi, sygn. 0044.175, Pismo A. Ra-

dziukiewicza do Komitetu Krzyża i Medalu Niepodległości w Warszawie, Suwałki 16.12.1937; 

Rocznik Oficerski Rezerw, Warszawa 1934, s. 23, 552. 
11 M. Słowikowski, Relacja z powstania, oprac. K. Skłodowski, „Tygodnik Suwalski”, 2004, nr 

35; S. Buchowski, Konflikt polsko-litewski o Ziemię Sejneńsko-Suwalską w latach 1918–1920, 

Sejny 2009, s. 89. 
12 W zasobach CAW nie zachowały się akta personalne i odznaczeniowe A. Radziukiewicza. 

Patrz: Dziennik Personalny MSWojsk. 1922, nr 19; MoD APC PE Londyn, Zeszyt ewidencyjny 

A. Radziukiewicza, za okres 1918–1943; Arkusz ewidencyjny; K. Skłodowski, dz. cyt., s. 88; 

Pismo Pracowni Informacji CAW w Rembertowie, 26.07.2010. 
13 Wśród jego przełożonych byli: mjr Adam Rudnicki, por. Janusz Ostrowski, por. Jan Łankie-

wicz; IPN Bi, sygn. 0044.175, Pismo A. Radziukiewicza do Komitetu Krzyża i Medalu Niepodle-

głości w Warszawie, Suwałki 16.12.1937; Monitor Polski 1932, nr 217, poz. 249. 
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Jan Dojan-Surówka
14

 i 12 lipca skierowany został na front polsko-rosyjski.  

4 sierpnia, podczas walk odwrotowych pułku, pod Paprocią Dużą koło Zambro-

wa (łomżyńskie), został ranny w lewą nogę i skierowany do szpitala. Po czę-

ściowym wyleczeniu, 23 sierpnia, ponownie został przydzielony na front, tym 

razem do suwalskiego 41. pp, dowodzonego w tym czasie przez mjr. Stanisława 

Juszczackiego. Po zakończeniu działań wojennych, 10 listopada 1920 r., został 

na własną prośbę zwolniony do rezerwy w celu kontynuowania nauki. Za udział 

w wojnie polsko-rosyjskiej nadano mu Medal Pamiątkowy „Za wojnę 1918 

–1920 roku”. 

Po powrocie do Suwałk podjął dalszą naukę w gimnazjum, gdzie  

w czerwcu 1922 r. uzyskał świadectwo dojrzałości. W październiku tego r. wy-

jechał do Warszawy, by rozpocząć studia na Wydziale Prawa i Nauk Politycz-

nych Uniwersytetu Warszawskiego. Należy w tym miejscu wspomnieć, że 

prawdopodobnie swoją patriotyczną postawą i udziałem w wydarzeniach 1919  

i 1920 r., zwrócił na siebie uwagę oficerów polskiego wywiadu i na początku lat 

20. w niewyjaśniony sposób związał się z Oddziałem II Sztabu Generalnego 

(dalej: SG). Mianowicie nazwisko Antoniego Radziukiewicza figuruje w wyka-

zie osób „zaufanych”, rozmieszczonych wzdłuż granicy polsko-litewskiej
15

. 

Obok jego nazwiska zapisana została krótka charakterystyka: „20 [lat – A.O.], 

kawaler, student, inteligentny, patriota, działacz społeczny, chętny do pracy. 

Suwałki ul. Kościuszki 9”. Wykaz sporządzony został prawdopodobnie w latach 

1924–1925 przez ówczesny Referat „U” (późniejsza Ekspozytura 2) Wydziału 

Wywiadowczego Oddziału II SG
16

. Spis zawierał dane osób narodowości pol-

skiej, w różnym wieku (20–63 lat), wyznania rzymsko-katolickiego, przeważnie 

średniozamożnych. Niektórzy byli wcześniej członkami POW lub współpraco-

                                                 
14 Ochotniczy 201. pp został utworzony w Modlinie, głównie z harcerzy i gimnazjalistów (w tym 

suwalskich). Jego organizatorem i pierwszym dowódcą był A. Koc. Wraz z 205. pp wchodził  

w skład I. Brygady Ochotniczej. W lipcu i sierpniu 1920 r. pułk toczył walki odwrotowe na szlaku: 

Suraż (27 lipca) – Zambrów (3 sierpnia) – Srebrny Borek – Paproć Duża – Pęchratka – Wyszków (4 

sierpnia) – Działdowo (8 sierpnia) – Ciechanów (20 sierpnia). Następnie brał udział w ofensywie nad 

Wkrą i bitwie niemeńskiej. Wraz z Dywizją Ochotniczą został rozformowany w listopadzie 1920 r. 
15 CAW, Kolekcja akt z archiwów rosyjskich (dalej: KAAR), sygn. VIII.800.63.39, Charaktery-

styka narodowościowa dot. terenu Wileńszczyzny, Święcian, Mołodeczna, Baranowicz, Równego, 

l.dz. 63/XIII, [Warszawa 1924]. 
16 W 1922 r. na pogranicze polsko-litewskie został przydzielony m.in. por. Edmund Charaszkie-

wicz, oficer wywiadu, doświadczony w działaniach dywersyjnych (m.in. w trakcie powstań ślą-

skich). Od 1921 r. pracował w Referacie A (Technika Wywiadu) Wydziału III Oddziału II SG,  

a dokładnie w Podreferacie „A 1” zajmującym się wywiadem dywersyjnym. W styczniu 1924 r. 

referat zmienił nazwę na Referat Planowania Dywersji, a w kwietniu na Referat „U” Wydziału 

Wywiadowczego. Wiosną 1926 r. przekształcono go w Ekspozyturę nr 6 Oddziału II SG w War-

szawie, a od 1 kwietnia 1929 r. w Ekspozyturę nr 2 Oddziału II SG. E. Charaszkiewicz pracował  

w niej jako referent, zastępca szefa, a od 1928 r. jako kierownik. Po układzie dat przekształceń 

ekspozytury oraz podanego w wykazie wieku A. Radziukiewicza, można przypuszczać, że zwią-

zany był on z grupą osób zajmujących się organizowaniem dywersji na kierunku litewskim (od 

1928 r. grupa XIV – Litwa, od 1934 r. Podreferat „AL”); Zbiór dokumentów ppłk. Edmunda Cha-

raszkiewicza, oprac., wstęp i przyp. A. Grzywacz, M. Kwiecień, G. Mazur, Kraków 2000, s. 10–13. 
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wali z wywiadem wojskowym. Antoni Radziukiewicz był wśród nich najmłod-

szy (20 lat), a kontaktem pośrednim do niego, na który należało się powoływać 

był p. „Milanowski”. Warto wspomnieć, że osobą kontaktową do „zaufanych” 

osób z Sejn i pobliskiej okolicy był p. „Jarmułowicz w Sejnach”
17

.  

Wydaje się, że osobą kontaktową dla Antoniego Radziukiewicza był por. 

rez. Władysław Milanowski (vel „Władysław Suliński”), który jeszcze jako pod-

chorąży, wiosną 1920 r., w okresie wojny polsko-rosyjskiej był kierownikiem 

Sekcji Ofensywy Ekspozytury „Suwałki” dowództwa VII Armii Wojska Pol-

skiego (dalej: WP), a następnie prawdopodobnie kierował punktem wywiadow-

czym w Suwałkach. Punkt ten od listopada 1921 r. podlegał pod Posterunek 

Informacyjny w Grodnie przynależny do Ekspozytury nr 1 Oddziału II SG  

w Wilnie, zajmującej się całością spraw „litewskich”. Od lipca 1922 r. Włady-

sław Milanowski kierował działaniami w zakresie organizacji dywersji na kie-

runku wschodnim i litewskim
18

. Można przypuszczać, że znajomość Antoniego 

Radziukiewicza z Władysławem Milanowskim musiała zostać zawarta na po-

                                                 
17 Lista „stosunków” zawiera 13 nazwisk: Michał Ciewiński z Druskienik, Konstanty Marcinkie-

wicz z Świętojańska, Piotr Szyryryński z Posejneli, Wincenty Karło z Sejn, Andrzej Wysocki  

z Klejw, Stanisław Kozakiewicz z Gryszkańców, Stanisław Zimny z Sejn, Józef Arent z Puńska, 

Aleksander Filipowicz z Poszeszupia, Piotr Kwiatkowski z Raczek i Józef Siemion z Rudnika; 

CAW, KAAR, sygn. VIII.800.63.39, Charakterystyka narodowościowa dot. terenu Wileńszczy-

zny, Święcian, Mołodeczna, Baranowicz, Równego, Ewidencja stosunków rozlokowanych wzdłuż 

granicy polsko-litewskiej, [Warszawa 1924]. 
18 Władysław Milanowski (1897–1942?), por. rez. przydzielony macierzyście do 77. pp w Lidzie. 

Za działalność niepodległościową był odznaczony Krzyżem Niepodległości z Mieczami. Ponadto 

był odznaczony Orderem Polonia Restituta, Krzyżem Walecznych oraz Krzyżem Zasługi Litwy 

Środkowej. W listopadzie 1921 r. był kierownikiem Posterunku Informacyjnego nr 1 w Grodnie. 

Od lipca 1922 r. związany był z dywersją pozafrontową. M.in. w latach 1926–1927 kierował 

polskimi działaniami dywersyjnymi na terenie Litwy, w 1932 r. przygotował projekt szkolenia 

instruktorów szkoły szeregowych dywersji, a także instrukcji o przygotowaniu lotnisk dywersyj-

nych. W 1934 r. jako radca (por. rez.), kierował Podreferatem „Rosja” w Referacie Terenowym 

Ekspozytury 2 Oddziału II SG. W październiku 1938 r. brał udział w dywersyjnej Operacji „Łom” 

na Rusi Zakarpackiej, działając z ośrodka partyzanckiego w Stryju. W 1939 r. był kierownikiem 

Referatu „Wschód” Ekspozytury 2 Oddziału II SG. Po klęsce we wrześniu 1939 r., był m.in. 

współorganizatorem Tajnej Organizacji Wojskowej. Został aresztowany pod koniec 1940 r.  

i zamordowany w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu. W opracowaniu zbioru dokumentów 

mjr. Charaszkiewicza w przyp. 218 podano, że został on zamordowany w 1941 r. W ewidencji 

Muzeum KL „Auschwitz” figuruje: Władysław Milanowski, urodzony 20 października 1892 r.  

w Kownie, więzień nr 26617, z Józefowa k. Otwocka, który zmarł w obozie 11 sierpnia 1942 r.; 

CAW, Oddział II SG, sygn. I.303.4.5127, Archiwum punktu „Suwałki” – rozliczenie wypłat kon-

fidentów; Spis personelu nr 6 Ekspozytury nr 1 Oddziału II SG, 19.11.1921; tamże, sygn. 

I.303.4.5352, Schemat organizacyjny służby wywiadowczej VII Armii, tajne [brak daty]; tamże, 

sygn. I.303.4.5373, Referat W. Milanowskiego, l.dz. 313/II/Inf./2/XIII, 14.10.1932; Sprawozdanie 

roczne Referatu Terenowego Ekspozytury 2 Oddziału II SG, kpt. Feliks Ankerstein, 27.03.1934; 

tamże, Katalog akt osobowych i odznaczeniowych; Zbiór dokumentów ppłk. Edmunda Charasz-

kiewicza..., s. 115, 121, 127, 160; Rocznik Oficerski 1923, Warszawa 1923, s. 348, 578; Rocznik 

Oficerski Rezerw, Warszawa 1934, s. 39, 552; T. Gajownik, Działalność polskiego wywiadu woj-

skowego na Litwę w latach 1921–1939, Olsztyn 2008, mps., s. 100; Miejsce Pamięci i Muzeum 

Auschwitz-Birkenau, Informacja o więźniach, http://pl.auschwitz.org.pl/m/ (odczyt: 27 grudnia 

2010 r.); Monitor Polski 1932, nr 121 poz. 152. 
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czątku lat 20., kiedy jeszcze drugi z wymienionych związany był służbowo  

z Suwałkami. Prawdopodobnie kontakt ten został jednak „uśpiony” na czas stu-

diów w Warszawie. Z perspektywy lat wydaje się, że to właśnie ten okres miał 

decydujące znaczenie dla przyszłych losów Antoniego Radziukiewicza, tj. studia 

prawnicze, które wywarły wpływ na jego życie zawodowe oraz kontakty z Od-

działem II SG, które zdecydowały o jego karierze wojskowej w czasie przyszłej 

wojny oraz wpłynęły na powojenne losy. 

Po ukończeniu studiów prawniczych, w październiku 1926 r., Antoni Ra-

dziukiewicz powrócił do Suwałk, gdzie odbywał praktykę prawniczą w Sądzie 

Okręgowym w Suwałkach. Po jej zakończeniu, od 23 października 1929 r. był 

podprokuratorem w Urzędzie Prokuratorskim przy Sądzie Okręgowym w Su-

wałkach, a od 14 kwietnia do czerwca 1931 r. podprokuratorem Sądu Okręgo-

wego w Grodnie
19

. W tym czasie rozpoczął także aplikację adwokacką. Po jej 

ukończeniu, pod koniec 1931 r. otworzył własną kancelarię adwokacką, która od 

1935 r. mieściła się w Suwałkach przy ul. Tadeusza Kościuszki nr 110
20

.  

W późniejszych latach stał się znanym obrońcą, szczególnie cenionym za dobre 

mowy obrończe. Dzięki tej umiejętności wielokrotnie uczestniczył i zdobywał 

laury w konkursach krasomówczych. Często jako dobry mówca zapraszany był 

na uroczystości narodowe i państwowe. To właśnie jemu, po śmierci marszałka 

Józefa Piłsudskiego, przypadł zaszczyt pożegnania zmarłego podczas żałobnej 

akademii wieczorem 14 maja 1935 r. w Suwałkach. Jego uroczysta przemowa 

poprzedziła orędzie prezydenta RP Ignacego Mościckiego
21

. Kilka dni później, 

18 maja uczestniczył w żałobnym posiedzeniu Rady Miejskiej Suwałk, podczas 

którego zapoczątkowana została społeczna zbiórka pieniędzy na pomnik pierw-

szego marszałka Rzeczypospolitej, na placu jego imienia, tam „gdzie Komen-

dant wbijał pierwszy gwóźdź pamiątkowy w sztandar zwycięskiego Suwalskie-

go pułku piechoty”. Brał także udział w pracach suwalskiego Komitetu Wyko-

nawczego Budowy Pomnika Józefa Piłsudskiego, który zawiązał się dla uczcze-

nia pamięci zmarłego marszałka
22

. Warto wspomnieć, że w związku z wykształ-

                                                 
19 A. Radziukiewicz w swoich dokumentach personalnych z okresu służby w PSZ na Zachodzie 

nie podaje, że pracował w polskim sądownictwie. Podał jedynie, że w latach 1931–1939 był ad-

wokatem i miał własną kancelarię; Kwestionariusz osobisty A. Radziukiewicza nr 8022 z 1947; 

IPN Bi, sygn. 0044.175, Pismo A. Radziukiewicza do Komitetu Krzyża i Medalu Niepodległości 

w Warszawie, Suwałki 16.12.1937; Suwalskie sądownictwo w latach 1919–1939, oprac.  

J. Przygucki, http://www.ojczyzna-suwalszczyzna. pl/sadownictwo.html (odczyt: 7 lipca 2010 r.); 

„Dzień Dobry Ziemi Suwalskiej” 1934, nr 155. 
20 IPN Bi, sygn. 0044.175, Pismo A. Radziukiewicza do Komitetu Krzyża i Medalu Niepodległo-

ści w Warszawie, Suwałki 16.12.1937; Pojezierze Augustowsko-Suwalskie. Przewodnik turystycz-

no-letniskowy. Informator adresowy, Augustów 1937, s. XVIII; Barbara Radziukiewicz, List do 

autora, Warszawa 20 lipca 2010 r. 
21 A. Ochał, Batalion Korpusu Ochrony Pogranicza „Suwałki” 1927–1939, Suwałki 2009, s. 214.  
22 Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego nie został ostatecznie wystawiony w Suwałkach;  

Tu gdzie Komendant…, „Dzień Dobry Ziemi Suwalskiej” 1935, nr 142; Budowa pomnika śp. 

Marszałka J. Piłsudskiego, „Dzień Dobry Ziemi Suwalskiej” 1935, nr 175. 
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ceniem prawniczym, w czerwcu 1934 r. został mianowany przewodniczącym 

Urzędu Rozjemczego w Suwałkach. 

Po zakończeniu aplikacji sądowej, w okresie od 14 maja do 8 lipca 1928 r., 

został przydzielony na skrócony kurs Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 

9 w Berezie Kartuskiej. Po jego zakończeniu, zarządzeniem prezydenta RP po-

danym w Dzienniku Personalnym Ministra Spraw Wojskowych (MSWoj.) nr 14 

z 5 listopada 1928 r., jako kapral został awansowany na podporucznika rezerwy 

(ze starszeństwem 1 lipca 1925 r.). Tym samym dziennikiem, poprzez Powiato-

wą Komendę Uzupełnień (dalej: PKU) Warszawa, został macierzyście wcielony 

do 13. pp w Pułtusku. W 1931 r., zarządzeniem MSWoj. (podanym w Dzienniku 

Personalnym nr 4 z 18 kwietnia), przydzielony został macierzyście do suwal-

skiego 41. pp Józefa Piłsudskiego w Suwałkach (Oficerska Kadra Okręgowa nr 

III w Grodnie). W latach 1930–1933 powoływany był na 6-tygodniowe ćwicze-

nia oficerów rezerwy lub zajęcia aplikacyjne w 41. pp lub w 13. pp w Pułtusku 

(w 1931 r.). W 1934 r. został powołany na kurs dowódców kompani strzeleckich 

do Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty w Zambrowie, gdzie przeszedł prze-

szkolenie w zakresie dowodzenia plutonem ciężkich karabinów maszynowych. 

Po jego ukończeniu, w 1935 r., tajnym Dziennikiem Personalnym nr 6 został 

awansowany na porucznika rezerwy ze starszeństwem 1 stycznia 1935 r.
23

. 

Powróćmy jeszcze do czasów jego studiów w Warszawie, gdzie związał 

się z Akademickim Kołem Ziemi Suwalskiej (założonym w 1922 r.). W marcu 

1926 r. w prywatnym Gimnazjum Kazimierza Kulwiecia w Warszawie, uczest-

niczył w założycielskim spotkaniu Zrzeszenia Suwałczan w Warszawie. Celem 

zrzeszenia była m.in. „opieka kulturalna” nad Suwalszczyzną, a także pomoc  

i opieka nad młodzieżą suwalską, kształcącą się w Warszawie. W tym czasie,  

w głównej mierze wraz z rówieśnikami-członkami koła akademickiego, uczest-

niczył on w działalności kulturalno-towarzyskiej, wielokrotnie połączonej  

z akcjami charytatywnymi, tj. zbiórki i loterie. Po powrocie do Suwałk, z dużym 

zaangażowaniem brał udział w zjazdach suwałczan, często wygłaszając okolicz-

nościowe odczyty i referaty
24

. Ponadto był współredaktorem statutu Związku 

Akademickich Kół Suwalczan w Suwałkach, na podstawie którego od stycznia 

1927 r. koło akademickie w Warszawie współdziałało z Akademickim Kołem 

Suwalczan Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie
25

. Był także aktywnym 

                                                 
23 Rocznik Oficerski Rezerw, Warszawa 1934, s. 49, 490; MoD APC PE Londyn, Wyciąg z ksią-

żeczki stanu oficerskiego nr 32/31 wydanej przez Komendanta PKU w Suwałkach mjr. Konrada 

Żelaznego. 
24 Przykładowo, podczas zjazdu w dniach 21–23 września 1934 r. wygłosił referat o działalności 

ks. Blechmana. W zjeździe uczestniczyło około 100 osób w tym ministrowie Michał Butkiewicz  

i płk Adam Koc. Podczas zjazdu poświęcony został nowy gmach szkoły; Zjazd Suwalczan. Nabo-

żeństwo i obrady, „Dzień Dobry Ziemi Suwalskiej” 1934, nr 266; Zjazd Suwalczan. Poświęcenie 

nowego gmachu szkolnego, „Dzień Dobry Ziemi Suwalskiej” 1934, nr 268; Zjazd Suwalczan 

(dokończenie), „Dzień Dobry Ziemi Suwalskiej” 1934, nr 270; A. Matusiewicz, Zrzeszenia Suwal-

czan w II Rzeczypospolitej [w:] Łączyła ich wspólnota…, s. 24–26. 
25 Tamże, s. 20, 21, 25, 31. 
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członkiem suwalskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego,  

w którym od marca 1928 do 1933 r. był członkiem i sekretarzem zarządu
26

. Był 

także członkiem Zarządu (1933–1937) oraz zastępcą naczelnika Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Suwałkach (1935–1936). W październiku 1934 r. poparł ini-

cjatywę wznowienia wydawania „Tygodnika Suwalskiego”. Po utworzeniu Koła 

Przyjaciół „Tygodnika Suwalskiego”, Antoni Radziukiewicz wszedł do jego  

7-osobowego Zarządu. Jego celem było wspieranie akcji wydawniczej tygodni-

ka. Niestety mimo ambitnych tekstów, ze względu na stosunkowo niski rozchód, 

pismo upadło pod koniec stycznia 1935 r.
27

. Antoni Radziukiewicz był osobą 

niezwykle towarzyską i znaną ze swojego zamiłowania do tańca (szczególnie 

znano go jako dobrego mazurzystę)
28

, stąd często zapraszany był do organizacji 

lub uczestnictwa w zabawach tanecznych i różnych balach. Przykładowo, już  

w kilka miesięcy po zakończeniu studiów, w styczniu 1927 r. był współorgani-

zatorem i gospodarzem „Balu Akademików”, zorganizowanego w Resursie 

Obywatelskiej dla suwalskiej młodzieży
29

.  

Dzięki aktywności zawodowej, a także towarzyskiej i społecznej, mec. 

Antoni Radziukiewicz stał się w latach 30. osobą publicznie znaną nie tylko  

w Suwałkach, ale także w Okręgu Suwalskim. Ułatwiło mu to kandydowanie do 

władz samorządowych. W czerwcu 1934 r. został wybrany do suwalskiej Rady 

Miejskiej z listy wyborczej nr 1, wystawionej przez prorządowy Polski Blok 

Gospodarczy (uzyskał wtedy 2420 głosów). Należy jednak wspomnieć, że ze 

względu na konflikt z ówczesnymi władzami administracyjnymi, działalność 

Rady rozpoczęła się dopiero w listopadzie 1934 r. Podczas pierwszego posie-

dzenia w dniu 26 listopada, został wybrany ławnikiem miejskim, a 8 stycznia 

1935 r. członkiem połączonej Komisji Regulaminowej i Prawniczej. Podczas 

marcowego posiedzenia, większością głosów członków Rady został wybrany 

jako jej przedstawiciel do Rady Wojewódzkiej w Białymstoku
30

. Od czerwca 

1934 r. brał udział w pracach komitetu utworzonego przez komisarycznego pre-

zydenta Franciszka Hołotka, którego celem było pozyskanie środków finanso-

wych na zakończenie budowy gmachu szkoły powszechnej przy ul. Tadeusza 

Kościuszki. Dzięki energicznym działaniom komitetu, uzyskano brakującą kwo-

tę na jej wykończenie, a uroczyste otwarcie i poświęcenie odbyło się już we 

                                                 
26 A. Matusiewicz, Polskie Towarzystwo Krajoznawcze (1907–1950), Polskie Towarzystwo Tury-

styczno-Krajoznawcze (1950–2007) w Suwałkach, Suwałki 2010, s. 38–39; Suwałki…, s. 407. 
27 Tamże, s. 396; A. Matusiewicz, Zrzeszenia Suwalczan… 
28 Barbara Radziukiewicz, List do autora, Warszawa, 2010, [bez daty dziennej]. 
29 Bal Akademików, „Dziennik Suwalski” z 31 grudnia 1926 r.; Bal Skarbowców, „Dzień Dobry 

Ziemi Suwalskiej” 1935, nr 40. 
30 Podczas posiedzenia w dniu 26 listopada 1934 r., wiceprezydentem wybrany został Jan Kar-

czewski, a ławnikami: A. Radziukiewicz, Jan Mieczkowski i Józef Adelson. Przyjęto także wnio-

sek o wyborze prezydenta miasta w drodze konkursu, co doprowadziło do sporu z wojewodą 

białostockim; Wyniki wyborów do Rady Miejskiej n. Suwałk, „Dzień Dobry Ziemi Suwalskiej” 

1934, nr 154; Pierwsze powyborcze posiedzenie naszej rady miejskiej, „Dzień Dobry Ziemi Su-

walskie” 1935, nr 11; Z posiedzenia rady Miejskiej, „Dzień Dobry Ziemi Suwalskiej” 1935, nr 83; 

Suwałki…, s. 335–337; Andrzej Matusiewicz, List do autora, 13 lipca 2010 r. 
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wrześniu 1934 r., podczas zjazdu Suwalczan. Podczas uroczystości zapowie-

dziano, że Szkoła Powszechna nr 2 będzie nosić imię Aleksandry Piłsudskiej ze 

Szczerbińskich. W dniu 8 stycznia 1935 r., na sesji rady, radni jednogłośnie 

podjęli dwie uchwały z nią związane: o nadaniu Szkole Powszechnej nr 2 imie-

nia Aleksandry Piłsudskiej oraz nadaniu jej honorowego obywatelstwa miasta 

Suwałk. Kilka dni później, spośród radnych miejskich wybrany został skład 

delegacji: Antoni Radziukiewicz, Jan Mieczkowski i Józef Paszkiewicz, którzy 

mieli towarzyszyć prezydentowi Franciszkowi Hołotce w spotkaniu z marszał-

kową. 19 stycznia 1935 r. delegacja wraz z towarzyszącym jej posłem Sławomi-

rem Dabulewiczem została przyjęta w Belwederze, gdzie podczas spotkania 

delegaci przekazali Aleksandrze Piłsudskiej ozdobny adres z uchwałami
31

.  

W 1939 r. Antoni Radziukiewicz ponownie został wybrany do Rady 

Miejskiej Suwałk, tym razem z listy prorządowej tzw. „polsko-chrześcijańskiej” 

(nr 1). Co ciekawe w październiku 1938 r., podczas Zgromadzenia Okręgowego 

w Suwałkach, delegatów z powiatów suwalskiego, augustowskiego i sokólskie-

go, zebranych dla wyboru 6 kandydatów na posłów do Sejmu II Rzeczypospoli-

tej, mec. Antoni Radziukiewicz nieoczekiwanie zrzekł się kandydowania na 

posła
32

. Można ocenić, że swoje plany polityczne i zawodowe w tym czasie cał-

kowicie związał z Suwalszczyzną. 

W marcu 1933 r. w kościele św. Aleksandra w Suwałkach, Antoni Ra-

dziukiewicz poślubił 27-letnią pannę Honoratę Józefę Maksimowską. Jego wy-

branka była absolwentką Gimnazjum Państwowego im. Marii Konopnickiej  

w Suwałkach i polonistyki na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Stefana Batorego 

w Wilnie. Po ukończeniu studiów była nauczycielką w gimnazjach w Baranowi-

czach i Suwałkach. Po ślubie przerwała pracę nauczycielską i poświęciła się 

rodzinie. Wychowywała dwójkę dzieci: Annę Barbarę (urodzoną 5 maja 1935 r.) 

oraz Jerzego Antoniego Michała (urodzonego 18 czerwca 1936 r.). Od 1935 r. 

rodzina Antoniego i Honoraty Radziukiewiczów mieszkała w domu przy ul. 

Tadeusza Kościuszki 110, wynajmowanym od pp. Krippeendorfów
33

. 

Pod koniec lat 30., w związku ze zmianami jakie nastąpiły w sytuacji poli-

tycznej w Europie i rosnącym zagrożeniem ze strony III Rzeszy, prawdopodob-

nie uległy odnowieniu kontakty mec. Antoniego Radziukiewicza z Oddziałem II 

SG. Z dniem 20 czerwca 1938 r., jako oficer rezerwy został powołany na  

                                                 
31 Budowa gmachu szkoły została rozpoczęta w 1928 r., lecz ze względu na brak środków, w 1930 r. 

zawieszono jej wykończenie. Dopiero w 1934 r. dzięki pożyczce 80 tys. z Funduszu Pracy udzie-

lonej władzom miasta, udało się dokończyć prace; Od szeregu lat trwająca budowa nowej szkoły, 

doczeka się wreszcie jej wykończenia pod rządami tym. Prezydenta Miasta, „Dzień Dobry Ziemi 

Suwalskiej” 1934, nr 166; „Tygodnik Suwalski” 1935, nr 4; Delegacja m. Suwałk  

u P. Marszałkowej Piłsudskiej, „Dzień Dobry Ziemi Suwalskiej” 1935, nr 22; Suwałki…, s. 375; 

Andrzej Matusiewicz, List do autora, Suwałki 13 lipca 2010 r. 
32 A. Matusiewicz, Samorząd miejski w Suwałkach w okresie międzywojennym, „Rocznik Augu-

stowsko-Suwalski” 2003, t. 3, s. 15–34; A. Matusiewicz, List do autora, 14 lipca 2010 r.; Krzysz-

tof Skłodowski, List do autora, 12 stycznia 2008 r.  
33 MoD APC PE Londyn, Arkusz ewidencyjny; Andrzej Matusiewicz, List do autora, 13 lipca 

2010 r.; Barbara Radziukiewicz, List do autora, Warszawa 20 lipca 2010 r. 
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4-tygodniowy V kurs informacyjno-wywiadowczy zorganizowany przy Oddzia-

le II SG w Warszawie. Bezpośrednio po jego ukończeniu został przydzielony na 

2-tygodniową praktykę do Samodzielnego Referatu Informacyjnego Dowództwa 

Okręgu Korpusu (dalej: SRI DOK) nr III w Grodnie
34

.  

Według powojennych ustaleń Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego (dalej: 

UB) w Białymstoku, kurs ten mógł mieć związek z przygotowaniami Oddziału 

II SG do prowadzenia dywersji pozafrontowej podczas przyszłych działań wo-

jennych. Należy w tym miejscu wspomnieć, że w założeniach Sztabu Głównego 

Wojska Polskiego, dobrze wyszkolone i uzbrojone grupy dywersji pozafronto-

wej miały zostać wykorzystane do walki na zapleczu wojsk niemieckich. Miały 

m.in. przerywać systemy łączności, paraliżować linie zaopatrzenia oddziałów 

frontowych i dezorganizować siły przeciwnika
35

. Przypuszczenia funkcjonariu-

szy Urzędu Bezpieczeństwa stoją jednak w pewnej sprzeczności z większością 

opracowań historycznych które wskazują, że organizację tych szkoleń rozpoczę-

to dopiero wiosną 1939 r. Jednak według zeznania Jana Gorazdowskiego byłego 

oficera kontrwywiadu, już w 1935 r. uczestniczył on w szkoleniu informacyjno-

wywiadowczym zorganizowanym przez Oddział II SG, którego głównymi ele-

mentami była dywersja. Szkolenie prowadzone było dla oficerów rezerwy,  

a oprócz zagadnień dotyczących prowadzenia dywersji (politycznej i technicz-

nej), obejmowało także wprowadzenie do zestawiania opisów z zastosowaniem 

psychotechnik wywiadowczych i kontrwywiadowczych (także z użyciem środ-

                                                 
34 MoD APC PE Londyn, Arkusz ewidencyjny. 
35 Sztab Główny WP w ramach przygotowań do niemieckiej agresji na Polskę, rozpoczął przygo-

towania do utworzenia w powiatach przygranicznych sieci dywersji, których celem miało być 

niszczenie niemieckich składów materiałowych, obiektów i celów wojskowych po przejściu frontu 

w głąb kraju. Zakładano, że armia polska będzie w stanie stawiać skuteczny opór na linii Wisły, 

Sanu i Bugu. Organizacja dywersji oparta została na 3-osobowych patrolach (dowódca oraz człon-

kowie), odpowiednio przeszkolonych, dysponujących odpowiednim uzbrojeniem. W okresie 

letnim w pasie pogranicza przygotowane zostały ukryte depozyty uzbrojenia, standardowo zawie-

rające: 1 rkm, 3–5 pistolety „Vis”, materiały wybuchowe. Według ustaleń NKWD, na terenie 

każdego z powiatów przygranicznych rozlokowane zostały 1–2 magazyny materiałów wybucho-

wych w postaci pudeł przystosowanych do przechowywania w ziemi. NKWD odkryło dwa takie 

depozyty. Członkowie dywersji pozafrontowej rekrutowani byli spośród „zaufanych” osób, głów-

nie członków organizacji paramilitarnych, tj. Związek Strzelecki, Związek Rezerwistów, Związek 

Harcerstwa Polskiego, którzy z różnych względów (m.in. zdrowotnych) nie mieli być mobilizo-

wani do służby wojskowej. Do organizacji pozyskiwano także kobiety, które miały pełnić funkcje 

łączniczek. Wg oceny mjr. E. Charaszkiewicza organizacja obejmowała około 1500 osób, w tym 

900 przeszkolonych, które dysponowały około 900 zakonspirowanymi magazynami ziemnymi.  

W jego ocenie przygotowania wymagały jeszcze pracy co najmniej do wiosny 1940 r. Ze względu 

na szybkie postępy wojsk niemieckich oraz agresję Związku Radzieckiego, dywersja pozafronto-

wa (za wyjątkiem kilku akcji), nie odegrała znaczącej roli w czasie działań we wrześniu 1939 r.; 

Zbiór dokumentów ppłk. Edmunda Charaszkiewicza…, s. 151; G. Mazur, Wojna i okupacja na 

Podhalu [w:] Partyzanci AK. Podhale, http://www.partyzanciak.podhaleonline.pl/ (odczyt: 27 

grudnia 2010); Hubal i inni. Z prof. Tomaszem Strzemboszem rozmawia Andrzej Kaczyński, 

„Rzeczpospolita” 2004, nr 125, dodatek specjalny; R. Wnuk, Za pierwszego sowieta. Polska kon-

spiracja na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej (wrzesień 1939 – czerwiec 1941), Warszawa 

2007, s. 194, 258, 336, 362. 
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ków narkotycznych), zasady prowadzenia tajnej korespondencji, a także technik 

przeciwdziałania obcej dywersji. Po przeszkoleniu, trafił na praktykę do SRI 

DOK nr II w Lublinie, gdzie przygotowywał on m.in. obsadę biur cenzury wo-

jennej
36

. Natomiast Kazimierz Pluta-Czachowski wskazuje, że „przygotowanie 

tajnych, terenowych zespołów dla zadań specjalnych na wypadek wojny” pro-

wadzone było w ramach okręgów (podokręgów) Związku Strzeleckiego już  

w latach 1932–1936. W okresie tym stopniowo obsadzane były stanowiska in-

spektorów terenowych, na które przydzielano oficerów rezerwy „z kadry dyspo-

zycyjnej Wydziału 2 Oddziału II SG”. Rola inspektorów była utajniona wobec 

władz Związku Strzeleckiego, a w wojsku ograniczona do kierowników Samo-

dzielnych Referatów Informacyjnych i dowódców Okręgów Korpusów
37

.  

Wydaje się, że powyższa charakterystyka może pasować także do mec. 

Antoniego Radziukiewicza: „zaufany” oficer rezerwy, związany od dawna  

z Ekspozyturą 2 Oddziału II SG, posiadający praktykę w SRI DOK nr III.  

W meldunku operacyjnym z 1949 r., sporządzonym przez funkcjonariuszy UB 

na podstawie doniesień agenturalnych, odnośnie Antoniego Radziukiewicza 

napisano „adwokat, zam. do 1939 r. w Suwałkach, organizator grup dywersyj-

nych na terenie pow.[iatu] Suwałki”. Według źródeł UB, siatki organizacji kon-

spiracyjnej na terenie Suwalszczyzny pod nazwą „Samodzielny Oddział Dywer-

sji”, miały być tworzone przez oficerów i agenturę podległych SRI DOK nr III 

w Grodnie, w którym praktykę kontrwywiadowczą odbywał m.in. mec. Antoni 

Radziukiewicz. Przypuszczenia funkcjonariuszy śledczych UB (nigdy nie zebra-

no materiałów dowodowych) wydają się o tyle prawdopodobne, że faktycznie 

niektóre osoby podejrzewane o udział w przygotowaniach do prowadzenia dy-

wersji były w okresie okupacji związane z działalnością konspiracyjną (m.in. 

Bolesław Dziatkowski, Stanisław Błażyński, Michał Kupstas, Franciszek Gie-

da)
38

. Pośrednio potwierdza to także mjr. Edmund Charaszkiewicz kierujący 

                                                 
36 IPN BU, sygn. 1572.897, Protokół przesłuchania podejrzanego Jana Gorazdowskiego, Warsza-

wa 27.09.1950. 
37 K. Pluta-Czachowski, Organizacja Orła Białego, Warszawa 1987, s. 39–44. 
38 Franciszek Gieda (lub Giełda), wymieniany w meldunkach UB w latach 1949–1950, to prawdo-

podobnie ta sama osoba co Franciszek Giedła, kolega A. Radziukiewicza z czasów działalności  

w Suwalskim Okręgu POW w 1919 r. Według informacji Janiny Pantuły, jej ociec Bolesław 

Dziatkowski w maju 1939 r. został powołany na szkolenie z zakresu dywersji. Na szkolenie to 

powołani zostali także Karczewski i Wawrzyniec Moderacki (obaj z Suwałk). Według ustaleń UB 

Michał Kupstas jako organizator dywersji miał zwerbować Genowefę Wasilewską z d. Nesko. 

Ponadto do organizacji należeć mieli Antoni (lub Józef) Zieliński, Antoni Wasilewski, Józef Pa-

raszkiewicz, Antoni Kubiak, Zygmunt Perkowski, Stanisław Wawruk. Ponadto należy wspomnieć, 

że jeden z pierwszych organizatorów suwalskiej konspiracji tj. Tymczasowej Rady Ziemi Suwal-

skiej, kpt. Stanisław Bielicki ps. „Ziomek” był dobrym kolegą A. Radziukiewicza; IPN BU, sygn. 

1572.945, Meldunek Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Białymstoku do 

Naczelnika Wydziału VI Departamentu I Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego o wszczęciu 

rozpracowania obiektowego (dalej: r.o.) krypt. „Pająk 39”, Białystok 23.03.1949; Meldunek  

o przebiegu r.o. krypt. „Pająk 39”, Białystok 1.08.1949; Raport o przebiegu r.o. krypt. „Targowi-

ca”, 20.03.1950; IPN w Poznaniu (dalej: IPN Po), sygn. 0038.11, Album byłych pracowników 
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przygotowaniami do dywersji pozafrontowej w 1939 r. W swoim raporcie 

wzmiankuje, że w kwietniu tego r. uzyskał zgodę na przeszkolenie w dywersji 

sześciu oficerów rezerwy i przydzielenie ich m.in. na odcinek terenowy Suwałki. 

Po przejęciu funkcji w terenie, ich działalność rozpoczęła się w czerwcu 1939 r. 

Należy jednak wspomnieć, że ze względu na krótki czas nie wszystkie zaplano-

wane przedsięwzięcia organizacyjne zostały zrealizowane i nie wszystkie ośrod-

ki i patrole dywersyjne zostały odpowiednio przygotowane do działań
39

.  

Wydaje się, że mec. Antoni Radziukiewicz był osobą eksponowaną, zbyt 

dobrze znaną publicznie i z tego też względu, po wkroczeniu na tereny Suwalsz-

czyzny wojsk niemieckich mógł zostać łatwo rozpoznany (wskazany) i areszto-

wany jako „gorliwy” Polak. Mógł pełnić w tworzącej się organizacji dywersyj-

nej rolę tzw. „męża zaufania”, którego zadaniem była rekrutacja sprawdzonych 

osób o odpowiednich dla organizacji predyspozycjach. „Mężowie zaufania” 

będący emisariuszami werbunkowymi w terenie, działający z ramienia kierow-

ników referatów dywersyjnych, mieli po „upatrzeniu” kandydatów do grup dy-

wersyjnych, przygotować ich moralnie, a po zwerbowaniu i zaprzysiężeniu 

przekazać do dyspozycji referatów. Po przekazaniu, kontakty zwerbowanego  

z „mężem zaufania” ze względów konspiracyjnych były zazwyczaj zrywane
40

. 

Wydaje się, że właśnie ze względu na bardzo szeroką aktywność zawodową  

i społeczną prowadzoną na gruncie wielu organizacji i stowarzyszeń, a także 

doświadczenia wojennego z lata 1919-1920, mec. Antoni Radziukiewicz był 

idealnym kandydatem do pełnienia w organizacji właśnie takiej funkcji
41

. Ze 

względu na brak dokumentów archiwalnych i relacji uczestników, można jedy-

nie przypuszczać, że jego działalność trwała od wiosny do sierpnia 1939 r., tj. do 

czasu ogłoszenia mobilizacji w związku z realną groźbą wybuchu wojny polsko-

                                                                                                                         
Oddziału II SG do sprawy obiektowej krypt. „Targowica” 1948–1958; Krzysztof Skłodowski, List 

do autora, Suwałki 22 stycznia 2008 r. 
39 Przydział oficerów rezerwy wynikał z braków kadrowych Ekspozytury 2 Oddziału II SG. Na 

początku 1939 r. do prac na odcinkach: Łomża, Suwałki, Mława zostali przydzieleni m.in. pra-

cownicy z Referatu „B” (Wschód) por. Wł. Milanowski, kpt. Józef Gajl-Kota i chor. (por.?) Bole-

sław Jarmułowicz (prawdopodobnie to ta sama osoba, na którą w 1924 r. należało się powoływać 

w kontaktach z osobami „zaufanymi” w Sejnach). Według powojennych ustaleń UB na kursy 

informacyjno-wywiadowcze Oddziału II SG w 1939 r. mieli być przydzieleni m.in. Suwalczanie: 

por. rez. Zygmunt Koźmiński ze Stacji Hydrobiologicznej „Wigry” w Starym Folwarku, por. rez. 

Józef Sawicki instruktor PCK z Suwałk oraz por. rez. Józef Ciecierski, redaktor prasy codziennej  

z Suwałk; Zbiór dokumentów ppłk. Edmunda Charaszkiewicza..., s. 151; IPN BU, sygn. 1572.945, 

Pismo Wydziału VI Departamentu I Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego do Wojewódzkie-

go Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Białymstoku, l.dz. Br 586/49. 
40 Zgodnie z zatwierdzonym regulaminem, w doborze członków należało kierować się: poziomem 

ideowo-patriotycznym, przygotowaniem fachowym, znajomością terenu i stosunków, w którym 

będzie wykonywał swoje zadania, a także możliwości zakonspirowania wobec nieprzyjaciela. Patrz: 

W. Rezmer, Dywersja pozafrontowa w 1939 r. nieznany dokument, „Wojskowy Przegląd Histo-

ryczny” 1989, nr 1, s. 232–243; Z. Kosztyła, O dywersji pozafrontowej, „Kontrasty” 1972, nr 9, s. 7. 
41 Szerzej zagadnienie to przedstawili: tamże, W. Rezmer, dz. cyt., s. 232–243; Zbiór dokumentów 

ppłk. Edmunda Charaszkiewicza…, s. 21; R. Juszkiewicz, Bitwa pod Mławą 1939, Warszawa 

1987, s. 21–25. 
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niemieckiej. Według wspomnień córki, pod koniec sierpnia, w przeddzień ogło-

szenia mobilizacji, jej ojciec przyjechał po żonę i dzieci do Kaletnika, gdzie 

rodzina przebywała na wakacjach i zabrał ich do Suwałk. Wtedy też rodzina 

widziała go po raz ostatni przed wybuchem wojny
42

. 

Z dniem 24 sierpnia 1939 r., w związku z przygotowaniami wojennymi, 

mec. Antoni Radziukiewicz został powołany do Samodzielnego Referatu Infor-

macyjnego DOK nr III w Grodnie (kierownik kpt. Alfons Piorunowski
43

). Przy-

dzielono go na stanowisko kierownika Biura Cenzury Wojennej nr 34
44

 (praw-

dopodobnie mieszczącego się w Wilnie), którym kierował po wybuchu wojny 

oraz w pierwszych dniach agresji Związku Radzieckiego na Polskę. W dniu 18 

września, w związku zagrożeniem sowieckim, na rozkaz kierownika kpt. Alfon-

sa Piorunowskiego, por. rez. Antoni Radziukiewicz prawdopodobnie z częścią 

personelu biura przekroczył granicę polsko-łotewską i został internowany
45

.  

Należy w tym miejscu podkreślić, że w dostępnych źródłach i relacjach 

dotyczących polskiej dywersji pozafrontowej w 1939 r. (za wyjątkiem materia-

łów Urzędu Bezpieczeństwa) brak jest informacji potwierdzających związek 

mec. Antoniego Radziukiewicza z siatką dywersyjną organizowaną na terenie 

Białostocczyzny. Według ustaleń Tomasza Strzembosza, odpowiedzialnymi za 

przygotowanie struktur organizacyjnych dywersji pozafrontowej na terenie wo-

jewództwa białostockiego (dla kierunku Augustów – Grodno) byli ppłk Franci-

szek Ślęczka i insp. (mjr) Marian Staniszewski (z Obwodu Straży Granicznej 

„Suwałki”), z którymi współdziałali odpowiednio przygotowani oficerowie 

Straży Granicznej, Korpusu Ochrony Pogranicza oraz instruktorzy Związku 

Strzeleckiego i organizacji paramilitarnych. W ocenie historyków, przygotowane 

struktury organizacyjne dywersji oraz posiadane przez nie depozyty broni i ma-

teriałów wybuchowych, zostały wykorzystane do utworzenia organizacji konspi-

racyjnych (m.in. Dywersyjnej Organizacji Wojskowej na Białostocczyźnie, Pol-

skiej Armii Wyzwolenia w Augustowie)
46

.  

Po internowaniu na Łotwie por. Antoni Radziukiewicz przebywał kolejno 

w obozach: w obozie przejściowym w Dyneburgu [łotew. Daugavpils], a na-

stępnie od października w tzw. „obozie Tosmarskim” w Libawie [łotew. Liepa-

je], rozlokowanym na terenie byłego szpitala wojskowego. Prawdopodobnie 

związany był w tym czasie z konspiracją obozową, gdyż po konflikcie interno-

                                                 
42 Barbara Radziukiewicz, List do autora, Warszawa 20 lipca 2010 r. 
43 Alfons Piorunowski (1897–?) kpt., od 1928 r. był referentem bezpieczeństwa Obszaru Warow-

nego „Wilno”. Od 1929 r. był kierownikiem ekspozytury SRI DOK nr III w Wilnie a od 22 grud-

nia 1934 r. kierownikiem SRI DOK nr III w Grodnie. Był odznaczony m.in. Krzyżem Niepodle-

głości i Srebrnym Krzyżem Zasługi; IPN Bi, sygn. 0044.175, Roczna lista kwalifikacyjna za 1937. 
44 MoD APC PE Londyn, Oświadczenie nr 1 z dnia 29.03.1943; Arkusz ewidencyjny A. Radziu-

kiewicza. 
45 Internowanie na Łotwie wskazuje, że miejscem pełnienia przez niego służby mógł być Obszar 

Warowny (OW) „Wilno”, gdyż w przypadku ewakuacji z Grodna zostałby internowany na Litwie. 

Ponadto wg wspomnień Barbary Radziukiewicz w Wilnie, w czasie wojny spotkał się z bratem żony. 
46 R. Wnuk, Za pierwszego sowieta..., s. 194, 258; W. Rezmer, dz. cyt., s. 233; K. Pluta 

-Czachowski, dz. cyt., s. 43. 
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wanych z dowództwem łotewskim na tle warunków bytowych, znalazł się  

w grupie 176 oficerów przeniesionych do obozu zorganizowanego w majątku 

Ulbroka [łotew. Ulbroce] koło Rygi. W obozie tym, faktycznie kierowanym 

przez płk. dypl. Edwarda Perkowicza, a nadzorowanym jedynie przez łotew-

skiego komendanta, warunki bytowe uległy znacznej poprawie, a internowani 

żołnierze polscy mieli nawet prawo do przepustek i urlopów. Stan ten trwał tyl-

ko do czerwca 1940 r., tj. do inwazji Armii Czerwonej na terytorium Łotwy  

i włączenia państw bałtyckich jako republik radzieckich do Związku Radziec-

kiego. W drugiej połowie sierpnia por. Antoni Radziukiewicz wraz z pozostały-

mi oficerami obozu w Ulbr. został aresztowany przez żołnierzy NKWD i prze-

wieziony na terytorium Rosji
47

. Od 25 sierpnia 1940 r. przebywał w Kozielsku 

(obłast Kałuska), a następnie od 2 lipca do 25 sierpnia 1941 r. w Griazowcu 

(obłast Wołogodzka). Antoni Radziukiewicz, podobnie jak i inni żołnierze pol-

scy, został zwolniony z obozu na mocy amnestii ogłoszonej dekretem Rady 

Najwyższej ZSRR z 12 sierpnia 1941 r., po podpisaniu polsko-radzieckiej umo-

wy „Sikorski – Majski”. Kilka dni później, 25 sierpnia, podczas wizytacji obozu 

w Griazowcu przez gen. bryg. Zygmunta Szyszko-Bohusza i gen.-mjr. Georgija 

Siergiejewicza Żukowa
48

, został przyjęty do Wojska Polskiego tworzonego na 

terytorium ZSRR, po dowództwem gen. dyw. Władysława Andersa. Prawdopo-

dobnie od 10 września przebywał w bazie Tockoje (obłast Orenburska),  

w ośrodku formowania 6. Dywizji Piechoty „Lwów” pod dowództwem gen. 

bryg. Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza
49

. Po przybyciu do obozu, podob-

nie jak pozostali oficerowie zwolnieni z sowieckiej niewoli, poddany został ko-

misyjnej weryfikacji. Warto wspomnieć, że jego personalia, stopień wojskowy  

i przydział do kadry oficerskiej DOK nr III w Grodnie potwierdzili rtm. Stefan 

Tadeusz Bogusławski (oficer 3. Pułku Szwoleżerów Mazowieckich z Suwałk) 

oraz por. rez. Kazimierz Jurewicz, z którymi wcześniej przebywał w obozie 

NKWD w Griazowcu
50

. Po ostatecznej weryfikacji (8 października 1941 r.) zo-

stał przydzielony do Oddziału II Sztabu 6. Dywizji Piechoty (6. DP), na stano-

                                                 
47 W.K. Roman, Internowanie żołnierzy KOP na Litwie i Łotwie w 1939 r. [w:] Korpus Ochrony 

Pogranicza. Materiały z konferencji naukowej w 80-rocznicę powstania Korpusu Ochrony Pogra-

nicza, red. J. Prochwicz, Kętrzyn 2005, s. 235–250. 
48 P. Żaroń, Armia Polska w ZSRR, na Bliskim i Środkowym Wschodzie, Warszawa 1981, s. 49–50. 
49 W dokumentach personalnych A. Radziukiewicza znajduje się inna pisownia nazw miejscowo-

ści tj. Dźwińsk i Libawa. Wg danych Ośrodka „Karta”, A. Radziukiewicz przebywał w Griazowcu 

do 3 września 1941 r.; MoD APC PE Londyn, Zeszyt ewidencyjny A. Radziukiewicza; Ośrodek 

„Karta” – Indeks Represjonowanych, http://www.indeks.karta.org.pl/pl/ (odczyt: 5 lipca 2010 r.).  
50 Stefan Bogusławski (1897–?) rtm. kaw. We wrześniu 1939 r. był kwatermistrzem rezerwowego 

103. Pułku Szwoleżerów (spieszonego) w składzie Rezerwowej Brygady Kawalerii „Wołkowysk”. 

24 września 1939 r. po przekroczeniu granicy litewskiej, został internowany w Birsztanach. Od 13 

lipca 1940 r. przebywał w obozach NKWD w Kozielsku i Griazowcu, a od 3 września 1941 r. był 

w obozie WP w Tockoje. Por. rez. K. Jurewicz od 19 września 1939 r. przebywał na Litwie  

w obozie internowania w Zawiasach. Od 15 lipca 1940 r. był w obozach NKWD w Kozielsku  

i Griazowcu. Od 3 września 1941 r. był w obozie WP w Tockoje; „Ośrodek „Karta” – Indeks 

Represjonowanych”, http://www.indeks.karta.org.pl/pl/ (odczyt: 5 lipca 2010 r.). 
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wisko kierownika referatu kontrwywiadu. Następnie był oficerem sytuacyjnym 

oraz zastępcą szefa Oddziału II Sztabu w Kwaterze Głównej 6. DP w Tockoje, 

która od stycznia i lutego 1942 r. stacjonowała w Szachriziabis (70 km od Sa-

markandy w Uzbekistanie). We wrześniu 1942 r., po trzeciej ewakuacji oddzia-

łów polskich ze Związku Radzieckiego przez Morze Kaspijskie do portu Pahlevi 

w Iraku, por. Antoni Radziukiewicz wraz ze sztabem 6. Lwowskiej Dywizji 

Piechoty został przegrupowany w rejon Kanakin [Khanaqin] i Quizil Ribat,  

w skalistym i górskim terenie Kurdystanu
51

. Należy w tym miejscu odnotować, 

że wraz z przybyciem do Iraku, formalnie z dniem 22 sierpnia 1942 r., został 

żołnierzem Polskich Sił Zbrojnych pod ogólnym dowództwem sił brytyjskich  

w Persji i Iraku (Persian and Iraqi Force)
52

. 28 października 1942 r. został przy-

dzielony do Batalionu Sztabowego Dowództwa Armii Polskiej na Wschodzie
53

. 

Częste zmiany miejsc i warunków pełnienia służby kontrwywiadowczej 

znalazły odzwierciedlenie w jego opinii służbowej za 1942 r.: „B.[ardzo] inteli-

gentny, samodzielny pracownik. Posiada dużą łatwość dostosowania się do no-

wych warunków pracy. Umie bronić swojego punktu widzenia. Wyniki pracy 

b.[ardzo] dobre”. W ocenie ówczesnego szefa Oddziału II Sztabu Dowództwa 

Armii Polskiej na Wschodzie (APW) ppłk dypl. Wincentego Bąkiewicza
54

, na-

dawał się do dalszej służby na dotychczasowym stanowisku lub w centrali Od-

działu II Sztabu Naczelnego Wodza
55

. Kolejna zmiana przydziału nastąpiła  

1 listopada 1942 r., kiedy został przeniesiony do Kwatery Głównej Dowództwa 

Armii Polskiej na Wschodzie, a od 24 listopada był referentem Placówki nr 1 

Oddziału II Sztabu Armii Polskiej na Wschodzie z dowództwem w Jerozolimie. 

Następnie został kierownikiem referatu ogólnego tej placówki
56

. Pod koniec 

marca 1943 r. po raz kolejny por. Radziukiewicz przechodził weryfikację ka-

                                                 
51 P. Żaroń, dz. cyt., s. 187. 
52 Adnotacja taka została odnotowana w kwestionariuszu A. Radziukiewicza z 12 kwietnia 1947 r. 

W 1943 r. Armia Polska na Wschodzie weszła w podległość 10. Armii Brytyjskiej, zabezpieczają-

cej pola naftowe w Iraku i Iranie przed niemiecką dywersją; MoD APC PE Londyn, Kwestiona-

riusz osobisty z 12.04.1947. 
53 MoD APC PE Londyn, Kwestionariusz osobisty z 12.04.1947. 
54 Wincenty Bąkiewicz (1897–1974) płk dypl. Służbę wojskową rozpoczął w armii rosyjskiej. Od 

1918 r. w WP, służył m.in. w Brygadzie Syberyjskiej. Brał udział w wojnie polsko-rosyjskiej 1920 r. 

pełnił służbę w 83. pp i Departamencie Piechoty MSWojsk., a od 1936 r. do maja 1939 r. był szefem 

Referatu „Rosja” w Wydziale IV Ewidencji i Studiów Oddziału II SG. We wrześniu 1939 r. szef 

Oddziału II Armii Rezerwowej „Prusy”. W latach 1939–1941 przebywał w niewoli sowieckiej,  

a następnie służył w PSZ w ZSRR m.in. jako szef Oddziału II i kierownik Placówki Wywiadowczej 

„Sandomierz” Ekspozytury „R” w Kujbyszewie. Po ewakuacji był w AP na Wschodzie m.in. jako 

oficer do zleceń dowódcy 2. Korpusu. Po wojnie pozostał na emigracji, gdzie związany był ze śro-

dowiskiem gen. Wł. Andersa; T. Dubicki, A. Suchcitz, Oficerowie wywiadu WP i PSZ w latach 

1939–1945, t. 1, Warszawa 2009, s. 36–39.  
55 MoD APC PE Londyn, Roczna lista kwalifikacyjna za rok 1942, 21.03.1943. 
56 W zeszycie ewidencyjnym A. Radziukiewicza. podana jest jako „placówka O. II Nr 1”. Wg 

arkusza ewidencyjnego jako: Pl. „P”. Natomiast we wniosku awansowym jako: „Placówka O. II 

Dtwa APW w Jerozolimie”; MoD APC PE Londyn, Wniosek awansowy A. Radziukiewicza  

z dowództwa 3. Korpusu Polskiego, 5.12.1944. 
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drową (m.in. złożył oświadczenie o złożeniu przysięgi wojskowej)
57

. Z dniem 23 

października 1943 r., w związku z przesunięciem oddziałów polskich do Pale-

styny (w sierpniu i wrześniu), został pod względem ewidencyjnym i gospodar-

czym przydzielony do Dowództwa Rejonu Terytorialnego „Palestyna” Oddziału 

Informacji Armii Polskiej na Wschodzie. W międzyczasie zachorował i 21 paź-

dziernika został skierowany do szpitala. Być może odnowiły się jego kontuzje  

z lat 1919–1920. 9 lutego 1944 r. został na krótki okres przydzielony na stano-

wisko referenta Placówek Terenowych Oddziału Informacji Armii Polskiej na 

Wschodzie. Należy w tym miejscu wspomnieć, że placówki terenowe były nie-

jako aparatem roboczym oddziału, pozyskującym informacje w obszarze stacjo-

nowania wojsk polskich. 19 lutego 1944 r., rozkazem dowódcy Armii Polskiej 

na Wschodzie, został oddelegowany do dyspozycji Oddziału Personalnego Szta-

bu Naczelnego Wodza
58

. W okresie od 15 marca do 15 września 1944 r. był 

kierownikiem referatu kontrwywiadu obronnego Ekspozytury „T” Oddziału II 

(Informacyjno-Wywiadowczego) Sztabu Naczelnego Wodza z siedzibą w Jero-

zolimie. Kierownikiem ekspozytury i jego bezpośrednim przełożonym był  

w tym czasie ppłk dypl. Ludwik Sadowski (ps. „Sadwik”)
59

. Do głównych zadań 

wykonywanych przez pracowników tej ekspozytury należało rozpoznawanie  

i analizowanie penetracji obcych wpływów na Bliskim i Środkowym Wscho-

dzie, analizowanie zagadnienia panarabskiego oraz rozpoznanie problemu ży-

dowskiego na terytorium Palestyny. Ponadto ważnym zadaniem związanym 

bezpośrednio ze stacjonowaniem w tym regionie polskich oddziałów było pro-

wadzenie kontrwywiadu obronnego
60

. We wrześniu 1944 r., po powrocie z od-

delegowania, został wyznaczony kierownikiem referatu studiów Wydziału Wy-

                                                 
57 MoD APC PE Londyn, Oświadczenia A. Radziukiewicza złożone 23 i 29.03.1943.  
58 Polsko-brytyjska współpraca wywiadowcza podczas II wojny światowej. Wybór dokumentów, 

wyb. i oprac. J. Ciechanowski, Warszawa 2005, s.  333. 
59 Ludwik Sadowski (1896–1964) ppłk dypl., żołnierz Legionów Polskich, od 1918 r. w WP. Od 

1924 r. do 1931 r. pełnił służbę w Oddziale II SG m.in. jako szef Ekspozytury nr 4 w Katowicach. 

W 1939 r. szef Oddziału II Grupy Południowej Armii Rezerwowej „Prusy”. We wrześniu 1939 r. 

został ranny pod Iłżą (8 września), po krótkim pobycie w obozie jenieckim, zbiegł z niewoli  

i przedostał się do Rumunii, gdzie kierował komórką wywiadowczą. Od kwietnia 1940 r. w PSZ 

we Francji, następnie kierował placówkami wywiadowczymi w Palestynie i w Nowym Jorku 

(„Estezet”). Od marca 1944 r. kierował Ekspozyturą „T” Oddziału II SNW w Jerozolimie. Po 

zakończeniu wojny pozostał na emigracji; T. Dubicki, A. Suchcitz, dz. cyt., s. 287–293. 
60 Ekspozytura „T” Oddziału II SNW w Jerozolimie została utworzona jesienią 1940 r. Od lata 

1941 r. kierował nią ppłk dypl. Stanisław Orłowski („Stanisław Orzechowski’). Ekspozytura pro-

wadziła wywiad morski, lądowy i lotniczy w stosunku do Niemiec i ZSRR. Wraz ze zwiększaniem 

liczby polskich jednostek na Bliskim Wschodzie, wzrastała rola kontrwywiadu obronnego. Ekspo-

zytura w 1944 r. posiadała placówki w: Tel Awiwie (P. 1) z posterunkami informacyjnymi  

w Jerozolimie, Hajfie i Aleksandrii; Teheranie (P. 5), Bagdadzie (P. 6), Bejrucie (P. 3), Kairze  

(P. 2, krypt. „Tatar”). Pod koniec 1944 r. została przeniesiona do Kairu jako „Eswu”; J. Ciecha-

nowski, Bliski Wschód [w:] Polsko-brytyjska współpraca wywiadowcza podczas II wojny świato-

wej. Ustalenia Polsko-Brytyjskiej Komisji Historycznej, red. T. Dubicki, D. Nałęcz, T. Stirling, 

Warszawa 2004, s. 381–382; A. Pepłoński, Wywiad Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, War-

szawa 1995, s. 151–153. 
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wiadu Obronnego Dowództwa 3. Korpusu Polskiego. Pod koniec tego okresu,  

w związku ze wzorowym wywiązywaniem się z obowiązków służbowych, 15 

grudnia 1944 r., jego przełożony kpt. Jan Łuszczyński, ówczesny szef Wydziału 

Informacyjnego, wystąpił z wnioskiem o awans na kolejny stopień wojskowy. 

W opinii ówczesnego szefa sztabu 3. Korpusu, podtrzymanej przez dowódcę 

korpusu gen. bryg. Józefa Wiatra, uzasadniono:  
 

wysoce wartościowy oficer, tak pod względem służbowym jak i wartości moral-

nych. Wybitnie inteligentny. Wykształcony o szerokim horyzoncie myślowym. 

Umysł rzutki, poważny i zrównoważony. Ma łatwość przyswajania zagadnień 

służbowych przy poważnym pojmowaniu służby i obowiązków. Ideowy o wyso-

kim poczuciu narodowym i państwowym. Wybitny.  
 

9 marca 1945 r. Antoni Radziukiewicz otrzymał awans na kapitana (star-

szeństwo z 1 stycznia 1945 r.) w grupie oficerów rezerwy
61

. W podobnym tonie 

utrzymana była także opinia służbowa za 1944 r., w której napisano m.in.  
 

Na stanowisku kierownika Ref.[eratu] KW wykazuje dużą inicjatywę, wnikli-

wość, obiektywną ocenę zdarzeń wywiązując się wzorowo z powierzonych obo-

wiązków”... posiada wrodzoną inteligencję, dużą znajomość przejawów życia po-

litycznego i społecznego, jest oficerem o szerokich horyzontach intelektualnych... 

jako oficer w służbie inform.[acyjnej] w szczególności w zakresie KW obronnego 

i wywiadu przeciwwywrotowego bardzo dobry62.  
 

To ostatnie zdanie zacytowanej opinii jednoznacznie wskazuje jaki był 

charakter jego służby wśród żołnierzy polskich stacjonujących na Bliskim  

i Środkowym Wschodzie.  

Warto w tym miejscu wrócić do jego rodziny pozostałej w kraju pod so-

wiecką, a następnie niemiecką okupacją. Żona Honorata wraz z dwójką dzieci, 

pozbawiona opieki męża i jego dochodów, zmuszona była do przeprowadzenia 

się do domu teścia Alfonsa Radziukiewicza w Suwałkach, przy ul. Tadeusza 

Kościuszki nr 9. Według wspomnień córki, jej mama ze względu na przeszłość 

ojca, była przesłuchiwana przez funkcjonariuszy suwalskiego Gestapo. Ale do 

rodziny w latach 1939–1942 nie docierały żadne informacje o losach Antoniego 

Radziukiewicza. Dopiero w 1943 r., poprzez neutralną Portugalię dotarły pierw-

sze wysłane przez niego paczki, natomiast pierwsze jego listy doszły dopiero po 

zakończeniu wojny w 1945 r.
63

. 

W okresie od 14 marca do 16 kwietnia 1945 r. kpt. Antoni Radziukiewicz 

został czasowo oddelegowany do Placówki w Teheranie (P. 5), podlegającej 

Ekspozyturze „T” Oddziału II Sztabu Naczelnego Wodza. Placówka ta miała 

charakter nieoficjalny i została zakamuflowana przy polskim przedstawiciel-

stwie dyplomatycznym w Iranie. Personel placówki był stosunkowo nieliczny  

                                                 
61 MoD APC PE Londyn, Wniosek awansowy na A. Radziukiewicza z dowództwa 3. Korpusu 

Polskiego, 5.12.1944. 
62 MoD APC PE Londyn, Roczna lista kwalifikacyjna A. Radziukiewicza za rok 1944, kpt. Łusz-

czyński szef Wydziału Wywiadu Obronnego JWSW, 20.02.1945. 
63 Barbara Radziukiewicz, List do autora, Warszawa 20 lipca 2010 r. 
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i liczył 8 osób (w tym 3 oficerów)
64

. Po powrocie do dowództwa Jednostek Woj-

skowych na Środkowym Wschodzie, z dniem 5 maja 1945 r., powierzono mu 

obowiązki Szefa Wydziału Wywiadu Obronnego. Na tym stanowisku, po zakoń-

czeniu działań wojennych w Europie, pozostawał on aż do marca 1946 r.  

W kolejnej rocznej opinii służbowej sporządzonej za 1945 r., ppłk dypl. Micha-

lik, ówczesny szef sztabu Jednostek Wojska na Środkowym Wschodzie napisał 

o kpt. Antonim Radziukiewiczu  
 

Jeden, może z najzdolniejszych oficerów podległych mi komórek Sztabu. Wyczu-

cie swej przewagi umysłowej nad innymi wpędza go w pewnego rodzaju manierę 

trzymania się pozy trochę sztucznej, lecz z drugiej strony nie przeszkadza mu to 

być bardzo dobrym kolegą. Patriotyzm dużej klasy. Uczciwość i bezinteresow-

ność nienaganna... jako były pr.rator ma wyrobione spojrzenie i dużo widzi.  
 

Opinia ta została podtrzymana przez gen. bryg. Józefa Wiatra, dowódcę 

wojsk polskich na Środkowym Wschodzie
65

.  

W 1946 r., rozkazem dowódcy Jednostek Wojska na Środkowym Wscho-

dzie nr 21/46, kpt. Antoni Radziukiewicz został odznaczony Srebrnym Krzyżem 

Zasługi z Mieczami
66

. 8 marca 1946 r., w związku z rozpoczęciem demobilizacji 

jednostek polskich na Środkowym Wschodzie, został przydzielony do Ośrodka 

Rezerwy Personalnej Oficerów Jednostek Wojskowych na Środkowym Wscho-

dzie. 2 maja 1946 r. został przeniesiony do Włoch i przydzielony do 2. Korpusu 

Polskiego pod dowództwem gen. dyw. Władysława Andersa. Należy wspo-

mnieć, że oddziały 2. Korpusu były w tym czasie częścią alianckich wojsk oku-

pacyjnych stacjonujących we Włoszech. Wkrótce po przybyciu, rozkazem per-

sonalnym nr 170 dowódcy 2. Korpusu Polskiego, z dniem 18 maja, przydzielono 

go do Ekspozytury Informacyjnej „W” (Włochy). Wraz z jednostkami 2. Korpu-

su Polskiego, w 2 półroczu 1946 r., kpt. Antoni Radziukiewicz przybył do Wiel-

kiej Brytanii. 28 października 1946 r. został przydzielony do Polskiej Misji Woj-

skowej przy AFHB (pełnej nazwy nie udało się ustalić), w której pozostawał do 

3 grudnia 1946 r. Ostatnim jego przydziałem służbowym w ramach 2. Korpusu 

Polskiego było 3-miesięczne oddelegowanie z dniem 26 marca 1947 r. do obozu 

dla repatriantów w Wheaton Aston (Wheaton Aston Camp
67

) w hrabstwie 

Staffordshire. Przydział ten zakończył się jednak wcześniej bo z dniem 12 

kwietnia 1947 r., tj. w dniu, w którym zaciągnął się do Polskiego Korpusu Przy-

                                                 
64 Wg J. Ciechanowskiego i A. Pepłońskiego placówka w Teheranie nosiła nr 5 (P. 5). W doku-

mentach personalnych A. Radziukiewicza określona jest jako: Placówka „Teheran”; MoD APC PE 

Londyn, Karta ewidencyjna A. Radziukiewicza prowadzona do 12.04.1947; J. Ciechanowski, dz. 

cyt., s. 382; A. Pepłoński, dz. cyt., s. 155. 
65 MoD APC PE Londyn, Roczna lista kwalifikacyjna A. Radziukiewicza za rok 1945, ppłk Mi-

chalik, 16.04.1946. 
66 MoD APC PE Londyn, Zeszyt ewidencyjny A. Radziukiewicza nr II B, Polish nr 8022. 
67 Obóz w Wheaton Aston został utworzony w 1947 r., na terenie dawnej bazy lotniczej i wyko-

rzystywany był przez Polski Korpus Przysposobienia i Rozmieszczenia.  
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sposobienia i Rozmieszczenia (PKPR; Polish Resettlement Corps)
68

, w związku 

z zamiarem pozostania na stałe na emigracji. Został przyjęty do Korpusu  

w stopniu ppor. i otrzymał nr osobisty P/8022. W ankiecie spisowej sporządzo-

nej 22 maja zadeklarował, że po demobilizacji chciałby osiedlić się w polskim 

skupisku w Wielkiej Brytanii lub koloniach brytyjskich oraz pracować w handlu, 

uzyskać zawód introligatora lub ogrodnika. W okresie tym formalnie zakwate-

rowany był w Calveley Camp w Nantwich, tj. w bazie kompanii transportowej  

2. Korpusu Polskiego. Faktycznie przebywał w domu swojego przyrodniego 

brata ppłk. pil. lek. Józefa Leoszko, który od 1940 r. stacjonował w Blackpool  

w hrabstwie Lancshire
69

. W lipcu 1947 r. kpt. Radziukiewicz został przydzielo-

ny do dowództwa 4. Grupy Dywizji PKPR (H.Q. 4. Div. Group PRC), które 

zostało utworzone z dowództwa 2. Korpusu Polskiego. W okresie od 7 do 28 

lipca 1948 r. przebywał na leczeniu w 11 Szpitalu Wojennym (Polish General 

Hospital No 11) w Ellesmere w hrabstwie Cheshire. Kilka miesięcy później, 24 

listopada 1948 r., został przydzielony do Kwatery Głównej Zachodniego Pułku 

Polskiego (Western Command Polish GHQ) skąd został skierowany do 20. Jed-

nostki Tymczasowej dla Oficerów PKPR (20. Officers Holding Unit PRC). Od 

21 lutego 1949 r. przydzielony był do 40. i 20. Jednostek Tymczasowych dla 

Oficerów PKPR. Po dwóch latach służby i pracy w oddziałach Korpusu, z dniem 

                                                 
68 Polski Korpus Przysposobienia i Rozmieszczenia (dalej: PKPR) utworzony został na podstawie 

decyzji króla Jerzego VI z 24 czerwca 1946 r. i wchodził w skład Armii Brytyjskiej. Jego celem 

było przysposobienie polskich żołnierzy do życia cywilnego. Alternatywą dla demobilizowanych 

żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych był powrót do kraju, wstąpienie do zawodowej służby w armii 

brytyjskiej, emigracja do innych krajów lub praca zawodowa w Wielkiej Brytanii. Członkowie 

PKPR otrzymując żołd, mogli być czasowo przydzielani do zakładów produkcyjnych lub gałęzi 

przemysłu, w których brakowało rąk do pracy lub po otrzymaniu stałej pracy byli zwalniani  

z korpusu. Od 7 września 1946 r. korpus dowodzony był przez gen. G.J. Thomasa, ale inspektorem 

generalnym PKPR był gen. dyw. St. Kopański. W skład PKPR weszły wszystkie polskie jednostki, 

które zachowały swoją numerację i nazwy, dzieląc się na grupy dywizyjne, brygadowe. Wszystkie 

stanowiska kierownicze zostały obsadzone przez polskich oficerów. Nabór do PKPR prowadzony 

był od 11 września 1946 r. Do końca 1946 r. prawie 120 tys. żołnierzy zostało rozlokowanych  

w obozach rozmieszczenia, gdzie prowadzono m.in. szkolenia zawodowe. PKPR zakończył swoją 

zasadniczą działalność w 1949 r.; J. Radomski, Polski Korpus Przysposobienia i Rozmieszczenia, 

„Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2007, nr 4, s. 101. 
69 Józef Leoszko, (1894–1953), ppłk dr lek. Był jednym z prekursorów badań lotniczo-lekarskich 

w Polsce. Od 1926 r. był lekarzem Wydziału Lotniczo-Lekarskiego przy Instytucie Badań Tech-

nicznych Lotnictwa w Warszawie, a od 1936 r. Instytutu Badań Lekarsko-Lotniczych. W 1939 r. 

jako mjr lek. nadzorował pracę okręgowego Centrum Służby Zdrowia Lotnictwa Cywilnego we 

Lwowie. Po wybuchu wojny od 7 września 1939 r. jako ppłk lek został przydzielony do Szefostwa 

Służby Zdrowia DOK we Lwowie. Wraz z personelem lotniczo-lekarskim ewakuowanym z War-

szawy, został skierowany do Buczacza dla utworzenia Szpitala Polowego nr 403. Ze względu na 

brak możliwości jego utworzenia, po agresji ACz, personel skierowano do Rumunii. Od marca 

1940 r. był st. lekarzem polskich pilotów na lotnisku w Eastchurch (Kent) a następnie w Blackpo-

ol. Zmarł w Nottingham; MoD, Kwestionariusz osobisty A. Radziukiewicza, 24.05.1947; H. Kuń-

ski, K. Klukowski, Wspólne drogi kształtowania zrębów medycyny lotniczej i sportowej w Polsce 

w latach 1918–1939, „Polski Przegląd Medycyny Lotniczej” 2004, t. 4, s. 65–76; E. Zakrzewska, 

W służbie medycyny lotniczej podczas drugiej wojny światowej, „Polski Przegląd Medycyny Lot-

niczej” 2007, t. 3, s. 355–362; W. Turczyński, dz. cyt., s. 13. 
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12 kwietnia 1949 r. zakończył się jego kontrakt wojskowy
70

 w armii brytyjskiej. 

Z tym też dniem rozpoczął się ponownie okres jego cywilnej pracy.   

Bez wątpienia jedną z głównych przesłanek jego decyzji o pozostaniu na 

emigracji w Wielkiej Brytanii była świadomość tego, że ze względu na jego 

długoletnią służbę w polskim kontrwywiadzie wojskowym od dawna poszuki-

wany był przez służby okupacyjne, a od 1944 r. także przez władze komuni-

styczne w Polsce. Prawdopodobnie, dzięki informacjom jakie otrzymywał od 

swoich bliskich mieszkających w kraju (listy przekazywane były poprzez kole-

żankę Józefę Salewiczową mieszkającą w Warszawie
71

), mec. Antoni Radziu-

kiewicz domyślał się jaki los może go spotkać po powrocie do kraju. Jako były 

oficer wywiadu musiał mieć świadomość, że jego rodzina, a także przyjaciele  

i koledzy z okresu międzywojennego mogli być inwigilowani przez funkcjona-

riuszy i agentów Urzędu Bezpieczeństwa
72

. Co najmniej od marca 1949 r. mec. 

Antoni Radziukiewicz był jednym z figurantów podteczki o kryptonimie CF 

375/49 (inny kryptonim „Dywersanci”) założonej na członków „Samodzielnego 

Oddziału Dywersji” w ramach Sprawy Obiektowej kryptonim „Pająk 39” (na-

stępnie od sierpnia 1949 r. kontynuowana była pod kryptonimem „Targowica”), 

prowadzonej przez Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego (WUBP)  

w Białymstoku. W ocenie funkcjonariuszy WUBP, właśnie rozpoznana grupa 

pięciu osób, mieszkańców Suwałk, przeszkolona przez Oddział II SG oraz SRI 

DOK nr III (Grodno) w prowadzeniu sabotażu i dywersji były szczególnym 

zagrożeniem gdyż jako  
 

wrogo nastawione do państwa polskiego mogą być wykorzystywane przez wy-

wiad anglo-amerykański celem prowadzenia roboty szpiegowskiej na terenie na-

szego kraju.  
 

Zestawienie rozpoznanych nazwisk wraz z Antonim Radziukiewiczem, 

który „...obecnie przebywa w Anglii...”, jednoznacznie wskazuje, że funkcjona-

riusze Urzędu Bezpieczeństwa spodziewali się, że jako oficer związany lub ma-

jący kontakty z brytyjskim wywiadem, nawiąże on kontakty ze znanymi sobie 

osobami z Suwałk i będzie starał się wykorzystać je dla celów wywiadowczych. 

Dlatego początkowo do otoczenia osób podejrzewanych o udział w siatce dy-

wersyjnej starano się wprowadzić dwóch informatorów (ps. „Chrobry” i ps. 

„Żukowski”). Jednak w 1951 r., wobec nieudolności obu informatorów oraz 

braku dotarcia do figurantów, do rozpracowywanego środowiska wprowadzony 

został doświadczony agent ps. „Mściciel”, były pracownik Oddziału II Sztabu 

Armii Polskiej na Wschodzie, który jeszcze w 1942 r. został zwerbowany przez 

radziecki wywiad wojskowy. Po dezercji z ewakuowanej ze Związku Radziec-

                                                 
70 MoD APC PE Londyn, Army Form B199A, 22.05.1947 [tłumaczenie z j. angielskiego: Paul  

T. Molyneaux, Edyta Szubert]. 
71 Barbara Radziukiewicz, List do autora, Warszawa 20 lipca 2010 r. 
72 Kwerenda w zasobach archiwalnych Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN nie 

wykazała aby członkowie rodziny A. Radziukiewicza byli rejestrowani w kartotekach UB i SB; 

Pismo Oddziału IPN w Szczecinie, BUSz. III 5534-60(14)/10 z 31.08.2007. 
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kiego armii gen. Władysława Andersa, został on przydzielony do 1. Dywizji 

Piechoty im. Tadeusza Kościuszki i nadal wykorzystywany był przez radziecki 

kontrwywiad. Po zakończeniu działań wojennych i demobilizacji, przerzucono 

go na Podlasie, celem zwalczania podziemia niepodległościowego. „Mściciel” 

był szczególnie groźnym agentem ze względu na znajomość oficerów z Oddzia-

łu II Sztabu Armii Polskiej na Wschodzie (prawdopodobnie z tego okresu służby 

mógł znać również por. rez. Antoniego Radziukiewicza) i prawdopodobnie dla-

tego zdecydowano się na jego przekazanie do dyspozycji Wojewódzkiego Urzę-

du Bezpieczeństwa Publicznego w Białymstoku. Należy dodać, że pod koniec 

1950 r., na podstawie materiałów kompromitujących, oficerowie UB zwerbowali 

jednego z byłych członków „Samodzielnej Organizacji Dywersji”, byłego dowód-

cę tzw. „trójki” dywersyjnej i agenta SRI DOK nr III w Grodnie, któremu nadano 

ps. „Mucha”. To właśnie głównie na podstawie jego zeznań organom bezpieczeń-

stwa udało się poznać zasady działania i organizacji dywersji pozafrontowej. 

Jednak wobec nieskuteczności działań operacyjnych i agenturalnych, wy-

nikających przede wszystkim z braku rzeczywistej działalności wywrotowej, 

nazwisko mec. Antoniego Radziukiewicza nie pojawia się w kolejnych rapor-

tach z lat 1951 i 1952 r., mimo iż sprawa obiektowa prowadzona była aż do 

przełomu lat 1955 i 1956. Wysiłek operacyjny podjęty przez ówczesnych funk-

cjonariuszy Urzędów Bezpieczeństwa Publicznego w Białymstoku i Suwałkach 

zakończył się całkowitym niepowodzeniem. Mimo pozyskanej agentury, inwigi-

lacji oraz prawdopodobnie kontroli korespondencji, nigdy nie zebrano materia-

łów dowodowych potwierdzających działalność szpiegowską byłych członków 

dywersji pozafrontowej, a także ich związków z mec. Antonim Radziukiewi-

czem. Pomimo to działania operacyjne wobec nich kontynuowane był w kolej-

nych latach przez Służbę Bezpieczeństwa
73

.  

Według wspomnień córki Barbary, jej ojciec Antoni Radziukiewicz po de-

mobilizacji pracował w fabryce jako tapicer (prawdopodobnie jeszcze w ramach 

służby w PKPR), a potem jako sprzedawca i buchalter zatrudniony był  

w sklepie spożywczym należącym do rtm. Stefana Bogusławskiego, kolegi  

z czasów wojennych. Ze względu na słabą znajomość języka angielskiego przez 

długi czas miał problem z uzyskaniem brytyjskiego obywatelstwa i aż do 1960 r. 

posługiwał się tzw. „nansenowskim” paszportem bezpaństwowca. Od 15 grudnia 

                                                 
73 Zagadnienie „Targowicy” szczegółowo analizuje Paweł Skubisz z Oddziału IPN w Szczecinie. 

Patrz: IPN BU, sygn. 1572.945, Meldunek WUBP w Białymstoku o wszczęciu r.o. krypt. „Pająk 

39”, Białystok 23.03.1949; Pismo z MBP do WUBP w Białymstoku w sprawie uwag do r.o. krypt. 

„Pająk 39” i wprowadzenie krypt. „Targowica”, 22.08.1949; Raport o przebiegu r.o. krypt. „Tar-

gowica”, Białystok 20.03.1950; Raport o przebiegu r.o. krypt. „Targowica”, Białystok 5.06.1950; 

Raport o przebiegu r.o. krypt. „Targowica”, Białystok 22.03.1951; Raport o przebiegu r.o. krypt. 

„Targowica”, Białystok 26.03.1952; P. Skubisz, Operacyjne rozpracowanie kryptonim „Targowi-

ca” – Represje komunistyczne wobec żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza [w:] Amor Patriae 

Nostra Lex. Losy funkcjonariuszy i żołnierzy polskich formacji granicznych w czasie II wojny 

światowej i w okresie powojennym, red. A. Gosławska-Hrychorczuk, Warszawa – Kętrzyn 2008,  

s. 127–158. 
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1955 r. mieszkał w Londynie w dzielnicy Chiswick przy Hamilton Road. Jeszcze 

podczas wojny zaprzyjaźnił się i związał z Martą Zwierzchowską, tzw. „Pestką”  

– ochotniczką z Pomocniczej Służby Kobiet (PSK)
74

, z którą ożenił się w 1961 r., 

po zaocznym rozwodzie z pierwszą żoną Honoratą Radziukiewicz z Maksimow-

skich. Dopiero latem 1959 r. w Londynie, po raz pierwszy od czasu wybuchy 

wojny, spotkał się ze swoją córką Anną Barbarą, a rok później z synem Jerzym 

Antonim. Kilka lat później, latem 1966 r., wraz z drugą żoną, po raz pierwszy 

przyjechał do Polski i spotkał się z przyjaciółmi i kolegami z lat swojej młodości.  

Mec. Antoni Radziukiewicz starał się aktywnie uczestniczyć w życiu an-

gielskiej Polonii. Pod koniec 1959 r. był jednym z inicjatorów i współzałożycieli 

Gminy Polskiej Zachodniego Londynu, utworzonej dla utrzymywania polskości 

wśród dzieci, młodzieży oraz emigracji politycznej poprzez podejmowanie dzia-

łań oświatowych, szkolnych i kulturalnych. Podczas zebrania założycielskiego, 

na prezesa gminy wybrany został ppłk dypl. Stanisław Kuniczak (były oficer 

kontrwywiadu)
75

, natomiast mec. Antoni Radziukiewicz, ze względu na prawni-

cze wykształcenie wszedł do komisji statutowej, a w kilka miesięcy później, 26 

marca 1960 r., przewodniczył Zwyczajnemu Walnemu Zebraniu członków  

i został wybrany do Rady Gminy. W kolejnych latach, jako prawnik z wykształ-

cenia, wspierał działania zarządu gminy jako jej doradca prawny. W latach 1963 

–1964 był kolejnym prezesem tego stowarzyszenia i cieszył się dużym uznaniem 

                                                 
74 PSK została utworzona pod koniec 1941 r. z inicjatywy gen. Wł. Andersa w trakcie organizacji 

Armii Polskiej na Wschodzie. W 1944 r. kobiety służące w PSK zostały przydzielone do 2. Kor-

pusu Polskiego. Pełniły służbę sanitarną (punkty opatrunkowe i szpitale), oświatową, transportową 

oraz pomocniczą w sztabach i urzędach wojskowych (także w placówkach Oddziału II SNW).  

W lipcu 1944 r. w ramach reorganizacji została utworzona Pomocnicza Wojskowa Służba Kobiet, 

Pomocnicza Lotnicza Służba Kobiet, Pomocnicza Morska Służba Kobiet oraz utworzona Komen-

dę Główną PWSK. Formacja została rozformowana w 1946 r. 
75 Stanisław Bronisław Kuniczak (1900–1974) gen. bryg. Żołnierz Legionów Polskich i Polskiego 

Korpusu Posiłkowego. Po bitwie pod Rarańczą, był internowany w Huszt. W 1918 r. brał udział  

w obronie Lwowa. Następnie jako oficer artylerii służył kolejno w 1. pap leg., 29. pap w Grodnie  

i w 5. pal we Lwowie. W latach 1933–1935 był słuchaczem Wyższej Szkoły Wojennej w War-

szawie. Po jej ukończeniu do 1938 r. kierował Ekspozyturą 4 Oddziału II SG w Katowicach. Na-

stępnie jako attaché prasowy Ambasady RP w Wiedniu kierował placówką wywiadowczą „Boru-

ta”. Po zajęciu Austrii przez Niemców, został aresztowany przez Gestapo 10 lipca 1938 r. na 

prośbę władz polskich został zwolniony i odwołany do kraju. Od 8 sierpnia 1938 r. do 31 marca 

1939 r. był zastępcą, a następnie kierownikiem Ekspozytury 4 Oddziału II SG w Katowicach. 

(następnie przeniesionej do Krakowa). We wrześniu 1939 r. został przydzielony do Oddziału II 

Sztabu Armii „Kraków. Następnie pełnił służbę w PSZ we Francji i Wielkiej Brytanii, m.in.  

w Oddziale II Sztabu Naczelnego Wodza (lipiec 1940 – grudzień 1943), a od lutego 1945 r. do 24 

marca 1947 r. był dowódcą 14. pal w Wlk. Brytanii. W 1972 r. został mianowany gen. bryg.; IPN 

BU, sygn. 1572.897, Informacja na podstawie akt Gestapo Łódź, teczka nr 341, ściśle tajne, War-

szawa 7.11.1950 [jako mjr dypl. Kuniczek Stanisław]; T. Kryska-Karski, S. Żurakowski, Genera-

łowie Polski niepodległej, Warszawa 1991, s. 118; R. Czarnecka, Oddział II Sztabu Głównego 

(Generalnego) w latach 1921–1939. Zarys organizacyjny i przegląd zawartości inwentarza, „Biu-

letyn Wojskowej Służby Archiwalnej” 2006, nr 28; T. Dubicki, A. Suchcitz, dz. cyt., t. 2, War-

szawa 2011, s. 153–161. 
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ze strony członków
76

. Od pierwszych lat po demobilizacji związany był ze śro-

dowiskiem polskich kombatantów osiadłych w Wielkiej Brytanii, wśród których 

miał wielu przyjaciół i kolegów. Był między innymi członkiem Koła Ułanów 

Grochowskich w Londynie, których wspierał także jako prawnik. Po śmierci 

Józefa Stalina, w związku ze zmianami jakie powoli zachodziły w kraju ojczy-

stym, starał się pomagać członkom koła w nawiązaniu kontaktów z Suwałkami  

i regionem, jak również pomagał w przekazywaniu pieniędzy rodzinom pozosta-

łym w kraju
77

. 

W grudniu 1967 r. po raz drugi przyjechał do Polski i przez kilka tygodni 

mieszkał w Warszawie. Odwiedził także rodzinne Suwałki i grób swoich rodzi-

ców: Marii Franciszki zmarłej 12 lutego 1940 r. i Alfonsa Radziukiewicza zmar-

łego 23 października 1955 r. W lutym 1968 r., dzięki pomocy bliskiego przyja-

ciela, aktora Jana Ciecierskiego
78

, zdążył obejrzeć słynne przedstawienie „Dzia-

dów” w reżyserii Kazimierza Dejmka, wystawione w Teatrze Narodowym, jesz-

cze zanim stały się przyczyną studenckiego „marca 1968 r.”
79

. Po powrocie do 

Wielkiej Brytanii ciężko zachorował. Według oceny jego córki Barbary, bardzo 

przeżył śmierć swojego jedynego syna Jerzego Antoniego Radziukiewicza,  

w grudniu 1961 r.
80

 i od tego czasu stracił chęć do dalszego życia. Być może 

jego wizyta w Polsce, na przełomie 1967/1968 r. miała charakter sentymental-

nego pożegnania. Mec. Antoni Radziukiewicz zmarł 23 czerwca 1968 r., praw-

dopodobnie na skutek zawału serca. Został pochowany na cmentarzu Chiswick 

Cemetery w Londynie. 

Zapewne trudno było mec. Antoniemu Radziukiewiczowi pogodzić się  

z losem jaki przyniosła mu wojna: rozłąka z rodziną pozostawioną w kraju, brak 

własnego środowiska społecznego, a także całkowicie zaprzepaszczona kariera 

adwokacka tak dobrze rozpoczęta w okresie międzywojennym. Jednak, jako 

człowiek obdarzony dużą inteligencją, trafnie oceniający warunki w powojennej 

                                                 
76 Członkami gminy byli głównie żołnierze wywodzący się z 2. Korpusu Polskiego, którzy po 

demobilizacji zamieszkali w zachodnich dzielnicach Londynu m.in. Chiswick, Brentford, Acton, 

Barnes, Hounslow, Hammersmith, Shepherds. Spotkanie w dniu 21 listopada 1959 r. (w rocznicę 

wyzwolenia Lwowa) na wniosek A. Radziukiewicza uznane zostało za założycielskie. Warto 

wspomnieć, że grudniu 1961 r. A. Radziukiewicz otrzymał list kondolencyjny od zarządu gminy. 

Patrz: P. Chojnacki, Gmina Polska Zachodniego Londynu 1959–1976–2003, Lublin 2006, s. 36, 

37, 44, 45, 82, 176.  
77 A.Cz. Dobroński, K. Skłodowski, 2. Pułk Ułanów Grochowskich im. gen. Dwernickiego 1917 

–1939, Suwałki 2008, s. 333; P. Chojnacki, dz. cyt., s. 55. 
78 Jan Ciecierski (1899–1987) aktor filmowy w latach 1938–1980, znany m.in. z radiowej roli  

w serialu „Matysiakowie”, nadawanym w I programie Polskiego Radia.  
79 Przedstawienie „Dziadów” cieszące się dużym zainteresowaniem ze względu na jego antyra-

dziecką wymowę zyskało wydźwięk polityczny. Zaniepokojone władze komunistyczne nakazały 

zdjęcie spektaklu z afisza, co stało się powodem studenckich protestów i rozruchów, które brutal-

nie stłumione zostały przez funkcjonariuszy Milicji, ORMO i tzw. „aktyw robotniczy”.  
80 J. Radziukiewicz, był absolwentem Wyższej Szkoły Rybołówstwa Morskiego w Gdyni. Zginął  

3 grudnia 1961 r. na Morzu Północnym podczas katastrofy polskiego kutra rybackiego GDY 229. 
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Polsce, musiał zdawać sobie sprawę, że nie było dla niego przyszłości w kraju 

ojczystym, a jego powrót mógł być tylko zagrożeniem dla jego bliskich.  

Niezwykle trudno jest dziś, po przeszło 70. latach, odtworzyć historię ży-

cia oficera wywiadu II Rzeczypospolitej i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, 

zwłaszcza, że służba wywiadowcza i kontrwywiadowcza zawsze zasłonięta jest 

woalem tajemnicy
81

. Szczególnie, że w okresie powojennym każda wzmianka  

o związkach z wywiadem mogła grozić represjami ze strony komunistycznych 

służb bezpieczeństwa. Ponadto praktyka służb wywiadowczych wskazuje, że 

tylko zachowanie tajemnicy przed znajomymi i rodziną może decydować o sku-

teczność działań wywiadowczych i kontrwywiadowczych. Prawdopodobnie 

nigdy nie uda się potwierdzić roli mec. Antoniego Radziukiewicza w organizacji 

dywersji pozafrontowej i być może nie uda się ustalić jego działalności w czasie 

działań wojennych w 1939 r. Ważne jest jednak aby ocalić w pamięci potom-

nych wspomnienie o młodocianym powstańcu sejneńskim i żołnierzu 1920 r., 

którego młodzieńcze losy zdecydowały o późniejszym, dojrzałym życiu adwo-

kata i oficera polskiego wywiadu.  

 

 

                                                 
81 Biografia kpt. A. Radziukiewicza została zamieszczona w pracy: T. Dubicki, A. Suchcitz,  

dz. cyt., t. 2, Warszawa 2011. Ponadto poświęcony mu został art.: A. Ochał, Mecenas Antoni 

Radziukiewicz – suwalski adwokat w służbie polskiego wywiadu, „Rocznik Augustowsko 

-Suwalski” 2010, t. 10. 
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Działalność niepodległościowa gen. Władysława Andersa  
na arenie międzynarodowej 1947–1970 

 

 
iniejszy tekst jest próbą prezentacji niektórych aspektów działalności 

gen. broni Władysława Andersa, który – z walczącego we Włoszech 

dowódcy 2. Korpusu – stał się niekwestionowanym przywódcą II 

Wielkiej Emigracji, z autorytetem sięgającym daleko poza Wielką Brytanię. 
Z inspiracji gen. Andersa 7 listopada 1948 r., w salach Ogniska Polskiego 

w Londynie odbył się Zjazd Delegatów Kół Oddziałowych. W obecności prezy-

denta RP, premiera, generałów reprezentujących wojska lądowe, Marynarkę 

Wojenną i Polskie Siły Powietrzne, kombatantów wojen 1914–1920 oraz Stowa-

rzyszenia Polskich Kombatantów, podjęto uchwałę, aby gen. W. Anders jeszcze 

tego samego dnia powołał do życia Sekretariat Kół Oddziałowych. Sekretarzem 

generalnym z nominacji generała został były szef Sztabu 2. Korpusu, gen. Ka-

zimierz Wiśniowski, Sekretariat stał się szkieletową organizacją Polskich Sił 

Zbrojnych (dalej: PSZ), mając w swej strukturze Główny Inspektorat Sił Zbroj-

nych, Sztab Główny i Ministerstwo Obrony Narodowej. 

W ten sposób dotychczasowe koleżeńskie struktury oddziałowe prze-

kształciły się – jak akcentuje Tadeusz Kondracki – w instytut planowania poli-

tyczno-wojskowego, w obliczu nieuchronnego, jak się wówczas wydawało, no-

wego konfliktu światowego. Poglądy takie w przemówieniu na zakończenie 

zjazdu wyraził sam gen. W. Anders
1
. 

W 1949 r. istniało już 114 kół oddziałowych, w tym aż 77 w Londynie, li-

czących łącznie 16 200 byłych żołnierzy. Elementem silnie łączącym kombatan-

tów był „Biuletyn Informacyjny Sekretariatu Kół Oddziałowych” i biuletyny 

poszczególnych kół. 

Odpowiednikiem szkoły oficerskiej było powstałe w 1949 r. Brygadowe 

Koło Młodych „Pogoń” (komendant ppłk Zygmunt Czarnecki), działały też za-

konspirowane kursy wiedzy wojskowej
2
.  

W sumie, utworzone struktury organizacyjne dały podstawę dla pomy-

słów sformowania polskiego kontyngentu w ramach europejskich struktur 

obronnych. 

Dnia 25 czerwca 1950 r. komuniści wkroczyli do południowej części Ko-

rei. Wówczas to, z inicjatywy grupy oficerów polskich działających w USA, 

                                                 
1 Szczegółowo: T. Kondracki, Polskie organizacje kombatanckie w Wielkiej Brytanii w latach 

1945–1948, Warszawa 2007. 
2 Tamże. 

N 
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podjęto przygotowania wizyty gen. W. Andersa, umożliwiając mu wysondowa-

nie planów amerykańskich wobec uchodźstwa polskiego w wymiarze „zimnej 

wojny”, czy też ewentualnego konfliktu zbrojnego.  

Wizyta przygotowana została niezwykle starannie w oparciu o opracowa-

nie „Referat Podróż”, opatrzony datą 22 sierpnia 1950 r. Wśród celów do osią-

gnięcia z punktu widzenia ofensywnego prowadzenia „zimnej wojny” podnie-

siono kwestię sprawy polskiej, konieczność zjednoczenia Europy wobec agre-

sywnych planów sowieckich i rozbudowy europejskich sił obronnych z udziałem 

kontyngentu polskiego
3
. 

 Nieoficjalnym powodem wyjazdu gen. W. Andersa do USA w 1950 r. 

był zamiar przedstawienia gen. D. Eisenhowerowi, dowódcy Sił Zbrojnych 

Sprzymierzonych na Zachodzie (Supreme Allied Commander of Europe – SA-

CEUK) koncepcji odbudowy PSZ i reanimacji sprawy polskiej na arenie mię-

dzynarodowej. Przeprowadzone wówczas konsultacje, liczne spotkania z amery-

kańskimi wojskowymi, mieszkającymi w USA polskimi generałami czy też 

przedstawicielami wychodźstwa ukraińskiego zaowocowały memoriałem z 31 

lipca 1951 r. Wówczas to z inicjatywy gen. Andersa, oficerowie reprezentujący 

osiem narodów Europy środkowowschodniej, w formie niejawnej złożyli gen. 

D. Eisenhowerowi wstępną deklarację utworzenia narodowych, środkowow-

schodnich sił zbrojnych w ramach NATO. Sygnatariusze domagali się poparcia 

dla pracujących nieoficjalnie ośrodków wojskowych i należytego ukierunkowa-

nia szkolenia. Ostatecznie do utworzenia takich oddziałów nie doszło, ale sam 

pomysł wracał w różnych postaciach, m.in. w koncepcji z 1952 r. sformowania 

Armii Wyzwolenia, której promotorami byli amerykańscy kongresmani Charles 

J. Kersten i O.K. Armstrong. Niestety, koncepcji tych nie udało się umocować 

politycznie, tzn. przywrócić uznania legalnym władzom zwierzchnim Rzeczypo-

spolitej i zawrzeć z nimi umów sojuszniczych. Chodziło też o potwierdzenie 

legalności polskiej granicy na Odrze i Nysie. Generał był też konsekwentnie 

przeciwny wciąganiu Polaków do działalności szpiegowsko-dywersyjnej w Kra-

ju. Krótko nadzieje budziła idea gen. D. Eisenhowera, który w miejsce dotych-

czasowej doktryny powstrzymania widział podjęcie tzw. aktywnej polityki wy-

zwolenia krajów Europy środkowej i wschodniej. Ze środków finansowych i pod 

dowództwem amerykańskim zamierzano utworzyć Korpus Wolności i Armię 

Wyzwolenia, w skład których wchodziłyby kontyngenty wojskowe sformowane 

ze środowisk uchodźczych krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Gen. An-

ders wykazał tu niezwykłą aktywność, konsultując projekt nie tylko w USA, czy 

Sztabie amerykańskim w Europie, ale także w Wielkiej Brytanii, Francji i Hisz-

                                                 
3 Na ten temat: A Zaćmiński, Polityka uchodźstwa polskiego w Wielkiej Brytanii w okresie „zimnej 

wojny”. Podróż gen. Andersa do USA w 1950 r., „Dzieje Najnowsze” 1997, nr. 2; B. Polak, Wizy-

ta generała Władysława Andersa w USA 1961 roku. Przyczynek do działalności dyplomatycznej 

Zjednoczenia Narodowego [w:] Zakończenie II wojny światowej. Polityka i dyplomacja międzyna-

rodowa 1945–2005, red. M. Nurek, Gdańsk 2006. Patrz też: Instytut Polski i Muzeum im. Gen. 

Sikorskiego (dalej: IPMS), Kolekcja Generała Andersa (dalej: KGA), t. 470–474. 
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panii. W ślad za deklaracjami nie poszły oczekiwane przez obóz niepodległo-

ściowy na uchodźstwie decyzje polityczne. W tej sytuacji na przełomie 1955  

i 1956 r. „Army of Liberation” przy dowództwie armii amerykańskiej w Europie 

została zlikwidowana
4
. 

Zgodzić się trzeba z opinią prof. Janusza Ciska, iż memoriał inspirowany 

przez gen. Andersa z lipca 1951 r. stanowił pierwszy polski akces do NATO. 

Odprężenie na arenie międzynarodowej po śmierci Józefa Stalina szansę tę 

przekreśliło
5
. 

Rok 1956 był rokiem przełomowym w życiu gen. Andersa. Z dowódcy 

wojskowego przeistoczył się w przywódcę politycznego, brał odpowiedzialność 

nie tylko za ważne sprawy Polaków na uchodźstwie, ale także w kraju. Jednym  

z takich przedsięwzięć były losy Polaków, którzy nadal przebywali w sowiec-

kich więzieniach i obozach. Generał apelował do przywódców mocarstw za-

chodnich, przemawiał, udzielał wywiadów prasowych i radiowych, m.in.  

w „Radiu Wolna Europa”. W kwietniu poprowadził przez Londyn milczący 

pochód Polaków do siedziby Foreign Office, gdzie złożył memoriał z polskimi 

postulatami. W trakcie wizyty w USA, 3 maja 1956 r. gen. W. Anders przyjęty 

został przez prezydenta Dwighta Eisenhowera, który z uznaniem wyrażał się  

o Polakach, o „sile ducha narodu polskiego, który wzbudza podziw wszystkich 

wolnych ludzi”. Prezydent zapewniał gen. W. Andersa, że Stany Zjednoczone 

nie ustaną w dążeniach do przywrócenia Polsce wolności, jak również przy-

wrócenia wolności innym narodom za „żelazną kurtyną”. Tego samego dnia ge-

nerał spotkał się w Kongresie z grupą kongresmanów – republikanów i demo-

kratów. W Izbie Reprezentantów poseł Madolen wniósł formalny wniosek, do-

magający się od Departamentu Stanu, aby przedstawił ONZ pełny tekst raportu 

komisji Kongresu dla zbadania sprawy katyńskiej. Także 3 maja gen. Anders 

przyjęty został przez podsekretarza stanu Roberta Murphy’ego, zastępującego 

Allana Dullesa
6
. 

Tradycyjnie, gen. Anders pobyt w USA wykorzystał na spotkania z Polo-

nią. M.in. 6 maja w rocznicę Konstytucji 3 maja w Chicago przemawiał do kil-

kudziesięciu tysięcy Polaków zgromadzonych wokół pomnika gen. Tadeusza 

Kościuszki w Parku Humbolta. Przemawiał też m.in. w Detroit, Buffalo, Roche-

ster, Filadelfii (gdzie był gościem na zjeździe Kongresu Polonii Amerykańskiej), 

Bostonie, Newark i na wielkiej manifestacji w Nowym Jorku 10 czerwca. Na 

konferencji prasowej w Chicago gen. Anders stwierdził, że wskrzeszenie Armii 

Polskiej na Zachodzie mogłoby w sprzyjających warunkach stać się dla kraju 

widomym znakiem odzyskania niepodległości. 

                                                 
4 Szczegółowo na ten temat: Z Woźniczka, Trzecia wojna światowa w oczekiwaniach emigracji  

i podziemia w kraju w latach 1944–1953, Katowice 1999; A. Zaćmiński, Emigracja polska  

w Wielkiej Brytanii wobec możliwości wybuchu III wojny światowej 1945–1954, Bydgoszcz 2003. 
5 J. Cisek, Pierwsze podanie do NATO, „Rzeczpospolita” 1998, nr 102; także: A. Zaćmiński, Jako 

pierwszy swoje wojsko chciał wprowadzić do NATO gen. Anders. Na białym koniu, „Polityka” 

1999, nr 14. 
6 IPMS, KGA, t. 475–481. 
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13 czerwca 1956 r. gen. Anders w „Głosie Ameryki” wygłosił przemó-

wienie radiowe do rodaków w kraju, kończąc je stwierdzeniem
7
:  

 

Sprawa wolności Polski jest żywa w pamięci największego i najpotężniejszego 

kraju świata wolnego. Ma ona gorących i nieustępliwych obrońców wśród wielo-

milionowej Polonii amerykańskiej. Wierzę – Drodzy Rodacy – że pomimo 

wszystkich przeszkód piętrzących się na drodze ku wolności z pomocą Boską 

zwycięstwo będzie nasze. 
 

Gen. Anders wrócił z USA do Londynu w przeddzień czerwcowego buntu 

robotników poznańskich. Z jego inicjatywy Rada Trzech natychmiast wystoso-

wała do prezydenta USA oraz premierów Wielkiej Brytanii i Francji depeszę 

postulującą zwołanie międzynarodowej konferencji poświęconej sytuacji w Pol-

sce. Poparcie nadeszło przede wszystkim od sekretarza stanu USA Johna F. Dul-

lesa i Izby Reprezentantów. Obarczono Związek Sowiecki odpowiedzialnością 

za przelaną krew robotników poznańskich i wezwano prezydenta USA do wnie-

sienia tej sprawy na forum ONZ. Generał organizował też akcję pomocy dla 

rodzin poległych i rannych uczestników wydarzeń w Poznaniu
8
. 

Gen. Anders, nieprzejednany antykomunista, z ograniczoną nadzieją ob-

serwował wydarzenia polskiego października. 23 października 1956 r. uczestni-

czył w siódmym posiedzeniu Rady Trzech z udziałem członków Egzekutywy 

Zjednoczenia Narodowego, poświęconym sytuacji w kraju. Przyjęto tekst 

oświadczenia Egzekutywy i wspólnej depeszy Rady i Egzekutywy do prezyden-

ta USA Dwighta D. Eisenhowera. W depeszy stwierdzono
9
: 

 

W imieniu narodu polskiego, zjednoczonego w walce o niepodległość apelujemy 

do Pana, Panie Prezydencie, o podjęcie akcji celem zapobieżenia użycia sił so-

wieckich przeciw narodowi polskiemu, spowodowania wycofania garnizonów 

sowieckich z całego obszaru Polski i zapewnienia narodowi polskiemu prawa wy-

rażania swej woli w swobodnych i prawdziwych demokratycznych wyborach.  

W tej przełomowej chwili miliony ludzi za Żelazną Kurtyną oczekują od Pana, 

Panie Prezydencie, akcji, która będzie mogła wywrzeć decydujący wpływ na bieg 

wydarzeń i przyśpieszyć zwycięstwo wolności. 

Rada Trzech: Generał Władysław Anders, Generał Tadeusz Bór-Komorowski, 

Edward Raczyński. 

Egzekutywa Zjednoczenia Narodowego: Adam Ciołkosz – Przewodniczący, dr 

Jan Starzewski –  Kierownik Działu Spraw Zagranicznych, dr Witold Czerwiński, 

Kazimierz Sabbat, Zbigniew Stypułkowki. 
 

Gen. Anders unikał publicznych wypowiedzi na temat dojścia do władzy 

Władysława Gomułki, choć w najbliższym otoczeniu, rodziny i współpracowni-

ków o nowym przywódcy komunistów Polsce wypowiadał się z perspektywy 

jego starań o zneutralizowanie reakcji Moskwy, a przede wszystkim zagrożenia 

ze strony wojsk sowieckich stacjonujących w Polsce. Po wybuchu powstania na 

                                                 
7 Tamże. 
8 M. Pestkowska, Doczekaliśmy niepodległej. Z dziejów powojennej emigracji polskiej, Warszawa 

2005, s. 224. 
9 Tekst patrz: „Orzeł Biały” 1956, nr 43, s. 1; tekst już publikowany: 1956. Polska – emigracja  

a Kraj. Antologia źródeł, red. M.M. Drozdowski, Warszawa 1998, s. 204. 
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Węgrzech gen. Anders aktywnie uczestniczył w pracy komitetów, zbierających 

środki na pomoc dla Węgrów. On też odsłonił pamiątkową tablicę poświęconą 

powstaniu węgierskiemu, wmurowaną w ścianę budynku „Ogniska Polskiego” 

w Londynie. 

Wydarzenia poznańskie, „polski październik” i dojście do władzy  

W. Gomułki ukazały też, że okres poważnego wpływu uchodźstwa polskiego na 

sprawy krajowe malał, a ciężar walki z komunizmem, jeszcze za życia generała, 

przejmowała opozycja krajowa. 

Pierwszoplanowym celem polityki zagranicznej dla obozu „zjednoczenio-

wego” było przełamanie milczenia wokół sprawy polskiej i niedopuszczenie do 

tego, aby traktowano ją jako wewnętrzną sprawę ZSRR. Jeszcze w lipcu 1955 r. 

wysyłano noty do ministrów spraw zagranicznych Wielkiej Czwórki w Gene-

wie, Organizowano manifestacje, uroczystości patriotyczne, apelowano do przy-

wódców Zachodu i ONZ. Zbierano środki na pomoc dla repatriantów ze Związ-

ku Radzieckiego. 21 grudnia 1955 r. generał przyjął w sali sztandarowej kpt. ż. w. 

Jana Ćwiklińskiego, byłego kapitana m/s „Batory” z grupą marynarzy, którzy 

stanowili trzon załogi 10-tysięcznika „Wolna Polska”. Statek ten w ramach fir-

my żeglugowej „Pułaski Transport Line”, utworzonej przez Polonię amerykań-

ską, w styczniu 1956 r. rozpoczął służbę na morzu pod polską banderą
10

. 

Rok 1961 to zwycięstwo wyborcze Johna F. Kennedy'ego i kolejny kryzys 

na tle statusu Berlina. W tym właśnie momencie gen. W. Anders rozpoczął swo-

ją trzecią podróż amerykańską. Zasadniczym celem politycznym tej wizyty było 

pozyskanie polityków amerykańskich i kanadyjskich do kwestii uznania polskiej 

granicy zachodniej na Odrze i Nysie, wysondowanie planów USA wobec domi-

nacji sowieckiej w Europie Środkowej i Wschodniej, jak również zmobilizowa-

nie Polonii do wspierania działań dążących do osłabienia supremacji ZSRR
11

. 

Gen. Anders przyleciał do Nowego Jorku 29 września 1961 r., a 1 paź-

dziernika był honorowym gościem parady Pułaskiego. W przemówieniu w hote-

lu Waldorf Astoria powiedział m.in.
12

: 
 

W Polsce sprawa nie zatwierdzonych dotąd przez cały Zachód praw do granicy 

Odry i Nysy jest podstępnym argumentem propagandy dla poddawania się dalszej 

opiece sowieckiej. Wyolbrzymiane jest przy tym łatwo niebezpieczeństwo nie-

mieckie dla Polski. Myślę, że o tym powinny wiedzieć kierownicze czynniki na 

Zachodzie i odpowiednią decyzją tę broń wytrącić z rąk komunistyczno 

-sowieckich. Ziemie Zachodnie zostały zagospodarowane po barbarzyńskim 

zniszczeniu ich przez Armię Czerwoną. Urodziło się tam już kilka milionów Po-

laków, a tereny te są najistotniejszą częścią organizmu narodowego. Mamy prawo 

oczekiwać, że zachód to zrozumie i ostatecznie zatwierdzi tę zachodnią granicę  

Polski. 
 

6 grudnia 1961 r. w Białym Domu generał przyjęty został przez prezyden-

ta J.F. Kennedy'ego. Spotkanie miało charakter oficjalny i trwało 35 min. Pre-

                                                 
10 IPMS, KGA, t. 347. 
11 B. Polak, Wizyta generała Władysława Andersa…, s. 177. 
12 IPMS, KGA, t. 513. 
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zydent poprosił generała o przedstawienie mu najważniejszych problemów nur-

tujących Polaków. Gen. W. Anders podjął kilka wątków, zwłaszcza kwestię 

uznania granicy zachodniej Polski przez mocarstwa zachodnie. „Niezależnie od 

rokowań z Sowietami – mówił Generał – w sprawie Berlina, załatwienie tej 

sprawy leży w interesie całego wolnego świata”. Akcentował, że polityka ZSRS 

nie zasługuje na zaufanie, a w państwie tym i w jego satelitach łamie się ele-

mentarne prawa człowieka. Odniósł się też do wydarzeń węgierskich w 1956 r., 

stwierdzając, że „lekcja węgierska” uświadamia narodom Europy Środkowej  

i Wschodniej nieskuteczność zbrojnych zabiegów o odzyskanie niepodległości. 

Tym samym wszelkie próby odtworzenia PSZ „nie są jeszcze aktualne”. 

W odpowiedzi Prezydent J. F. Kennedy podkreślił, że: 
 

sprawa Polski leży blisko jego serca i zapewnia o swoich przyjaznych uczuciach 

wobec narodu polskiego i jego dążeń do odzyskania wolności.  
 

Nie odniósł się jednak konkretnie do sprawy uznania granicy na Odrze  

i Nysie. Dla generała była to w pewnym stopniu porażka, gdyż był to jego waż-

ny priorytet w kontaktach z mocarstwami zachodnimi, który traktował jako akt 

historyczny sprawiedliwości. Prezydent kończąc spotkanie prosił, aby gen.  

W. Anders przekazał słowa poparcia Polonii amerykańskiej i wszystkim Pola-

kom na uchodźstwie
13

. 

Poufna część rozmowy generała z prezydentem USA dotyczyła kredyto-

wej pomocy USA dla Polski na zakup pszenicy.  

Przyjęcie gen. W. Andersa przez urzędującego prezydenta USA miało 

swoją pozytywną wymowę, tym bardziej, że jesienią 1960 r. na zaproszenie 

Polonii do USA i Kanady udał się Antoni Pająk, reprezentujący jako premier 

londyński „Zamek”. Podobnie jak i podczas wcześniejszej wizyty A. Pająka 

(1957 r.) nie przyjął go żaden liczący się polityk amerykański. Spotkanie z pre-

zydentem USA gen. W. Anders relacjonował na konferencji prasowej z udzia-

łem telewizji CBS, przedstawicieli prasy polonijnej, żydowskiej i czeskiej, jak 

również na licznych spotkaniach z Polonią z USA i w Kanadzie, gdzie przyjęty 

został przez premiera J.G. Diefenbaeckera. Wizyta ta wzmocniła autorytet gen. 

W. Andersa, Zjednoczenia Narodowego i Rady Trzech
14

. 

Dodać należy, iż rezultatem wizyty generała w USA, jego poglądami na 

sprawę polskiej granicy zachodniej bardzo interesował się wywiad PRL, o czym 

świadczy fakt dotarcia do Andersa kpt. Tadeusza Feliksa Skrzyńskiego ps. „Fe-

liks”, byłego żołnierza Narodowych Sił Zbrojnych i niestety agenta Służby Bez-

pieczeństwa PRL. Agent m.in. wysondował wspomnianą wyżej informację, wcze-

śniej nigdzie niepublikowaną, iż gen. Anders zabiegał w USA o udzielenie Polsce 

pomocy gospodarczej w postaci kredytów na sprzedaż zboża amerykańskiego za 

złote polskie, uzyskując poparcie prezydenta J.F. Kennedy’ego dla tej idei
15

. 

                                                 
13 IPMS, KGA, t. 513; B. Polak, Wizyta generała Władysława Andersa…, s. 180–181. 
14 Tamże. 
15 J. Żaryn, Raport z rozmowy w cztery oczy czyli poglądy generała Władysława Andersa [w:] 

„Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2005 r., nr 9–10. 
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Oceniając działania gen. W. Andersa na kontynencie amerykańskim Zyg-

munt Nowakowski pisał:  
 

Jest pierwszą »dramatis persona« i dla nas i dla Kraju, o czym świadczą nieustan-

ne, a nawet z dnia na dzień wzmagające się ataki reżimowej propagandy na tę 

pierwszą osobę polskiego dramatu. Nad Wisłą ma gen. Anders tę samą popular-

ność i ten sam albo i większy autorytet, jaki ma pośród nas, nad Tamizą, czy nad 

innymi rzekami w krajach naszego wygnania. Wreszcie ma wyjątkową pozycję 

wśród byłych sprzymierzeńców i wśród obcych, właśnie jako pierwsza osoba pol-

skiego dramatu. W granicach swych możliwości, często interweniując w naszych 

sprawach i broniąc naszej racji stanu, jest naszym przedstawicielem nie z nazwy, 

ale de facto, i obcy jego mandatu nie kwestionują. 
 

W lutym 1962 r. gen. W. Anders napisał obszerny list do prezydenta  

J.F. Kennedy’ego, w którym konsekwentnie przywołał kwestię uznania przez 

mocarstwa demokratyczne polskiej granicy zachodniej. List przekazany został 

przez ambasadora Stanów Zjednoczonych w Londynie i osobiście potwierdzony 

przez prezydenta
16

. 

Kontakty zagraniczne gen. Andersa nie ograniczały się tylko do USA.  

W archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. Gen. Sikorskiego, w kolekcji 

generała Andersa znajduje się bogata dokumentacja dotycząca wyjazdów za-

granicznych i korespondencja z wybitnymi politykami. 

Od 11 do 17 grudnia 1950 r. gen. Anders przebywał w Belgii, gdzie 

uczestniczył we wspólnych manifestacjach polskich emigrantów i społeczeństwa 

belgijskiego na rzecz wolnej Polski. W czasie manifestacji w Brukseli policja 

siłą wyprowadziła grupę komunistów, którzy chcieli zakłócić jego wystąpienie. 

Żegnano ich okrzykami „Do Moskwy”. Generał spotkał się też z nuncjuszem 

papieskim i dziennikarzami. O prawie Polaków do ziem polskich na zachodzie 

gen. Anders mówił na wielu spotkaniach z polskimi kombatantami. Witano go 

słowami:  
 

jesteśmy ożywieni wspólnym pragnieniem uwolnienia Ojczyzny z barbarzyńskiej 

niewoli, a żegnano życzeniem: [Generał] wznowi przerwany nie z naszej winy 

marsz i doprowadzi nas do wolnej Polski17. 
 

Zachowała się też dokumentacja z pobytu gen. Andersa w Dublinie, gdzie 

w maju 1957 r. uczestniczył w narodowym Święcie 3 Maja. Składał też wizytę  

u prymasa Republiki Irlandzkiej i rektora Uniwersytetu Trinity College, gdzie 

                                                 
16 B. Polak, Wizyta generała Władysława Andersa..., s. 190. W kwestii uznania polskiej granicy 

zachodniej Generał prowadził też rozmowy z rządem brytyjskim. 23 lutego 1962 r. wysłał list do 

premiera Macmillana. Premier odpowiedział w sposób „wymijający” i zaproponował spotkanie  

z przedstawicielami rządu brytyjskiego. Do spotkania doszło 29 marca tegoż roku. Rząd brytyjski 

reprezentowali Podsekretarz Stanu w Foreign Office Peter Thomas oraz Szef Wydziału Północy 

Richard H. Man-son. W rozmowach tych gen. Andersowi towarzyszył Edward Raczyński. Angli-

kom raz jeszcze przypomniano argumentację strony polskiej. P. Thomas oświadczył, że pragnie-

niem ze strony brytyjskiej jest nadzieja, że ostateczna delimitacja będzie „rychło sfinalizowana”. 

Gen. Anders przedstawił P. Thomasowi dowody na to, że „Niemiecka propaganda rewizjonistycz-

na nabrała ostatnio na sile”; IPMS, KGA, t. 161. 
17 IPMS, KGA, t. 491. 
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licznie studiowali młodzi Polacy. 3 maja przyjęty został też przez premiera  

i ministra spraw zagranicznych, a 6 maja gościł na uroczystym śniadaniu u pre-

zydenta Irlandii z udziałem polityków i dowódców armii irlandzkiej
18

. 

W czerwcu 1952 r. gen. Anders przyjechał do Hiszpanii na kongres eu-

charystyczny do Barcelony. Wizyta łączyła się też z opublikowaniem w Hiszpa-

nii jego wspomnień zatytułowanych – „Bez ostatniego rozdziału”. Przyjęty zo-

stał przez gen. Franco, a prasie hiszpańskiej udzielił kilku wywiadów
19

. 

Natomiast w listopadzie 1955 r. Oddział Stowarzyszenia Polskich Kom-

batantów w Sztokholmie zaprosił generała na uroczystość poświęcenia swego 

sztandaru. Równocześnie wizyta ta stała się powodem zlotu Polaków z całej 

Szwecji. Udzielił wielu wywiadów, m.in. wzywając społeczeństwo szwedzkie 

do wsparcia kampanii na rzecz repatriacji Polaków ze Związku Sowieckiego. 

Oddał hołd hr. Folke Bernadotte, zamordowanemu w Palestynie w 1948 r., który 

w 1945 r. uratował ponad 20 tys. więźniów, m.in. Polaków z hitlerowskich obo-

zów koncentracyjnych. 14 listopada odbyło się przyjęcie dla polityków i dzien-

nikarzy. Gen. Anders był też goszczony przez szwedzki Sztab Generalny. Gen. 

Dyrssen, dowódca sztokholmskiego okręgu wojskowego powiedział, że: „Gene-

rał Anders uchodzi w całym świecie za pierwszoplanową postać w walce o wol-

ność narodów uciemiężonych”
20

. 

Podobny charakter w 1960 r. miała wizyta gen. Andersa w Szwajcarii, za-

inicjowana przez kombatantów z 2. Dywizji Strzelców Pieszych internowanych 

w Szwajcarii po kapitulacji Francji w 1940 r. Generał uczestniczył w Solurze  

w akademii poświęconej 2. DSP. W Genewie spotkanie z generałem zorganizo-

wała miejscowa Polonia. W trakcie obu tych spotkań gen. Anders mówił o po-

stawie narodu polskiego
21

.  

O życzliwym stosunku do Polaków gen. Charlesa de Gaulle’a świadczy 

nie tylko zachowana korespondencja z gen. Andersem, zarówno przed jak i po 

wyborze go na prezydenta Francji. Przywódca Wolnych Francuzów mało kogo 

lubił, natomiast wysoko cenił, bardzo lubił i wyróżniał gen. W. Andersa. Ilekroć 

Anders przyjeżdżał do Paryża, de Gaulle zapraszał go do Pałacu Elizejskiego, 

gdzie dyskutowali nad sytuacją Polski i innych krajów Europy Środ-

kowowschodniej. Prezydent Francji liczył się z opiniami gen. Andersa, co zna-

lazło swoje odbicie wypowiedziach w kwestii polskiej granicy na Odrze i Nysie
22

. 

Gen. Anders wymieniał też listy z prezydentem Stanów Zjednoczonych 

D. Eisenhowerem, prezydentem Juanem Peronem i gen. Mosze Dajanem, polity-

kami niemieckimi, wieloma dowódcami i politykami amerykańskimi, popierał 

Dalaj Lamę. 

                                                 
18 Tamże, t. 486. 
19 Tamże, t. 483. 
20 IPMS, KGA, t. 485. 
21 Tamże, t. 488. 
22 Tamże, t. 489. 
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Generał przywiązywał też dużą wagę do kontaktów z uchodźstwem poli-

tycznym i wojskowym z krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Organizował 

lub uczestniczył w spotkaniach grup niepodległościowych z Łotwy, Estonii, 

Ukrainy, Węgier, Czechosłowacji, Litwy, Białorusi, Bułgarii, Rosji, Gruzji, 

Jugosławii i komitetu kozackiego. Uważał, że „poszczególne emigracje z krajów 

za »żelazną kurtyną« są w stanie skłócenia zarówno wewnętrznego, jak i mię-

dzynarodowego”.  

Pierwsze z takich spotkań odbyło się w dniach 26–29 maja 1950 r. Do 

śmierci generała odbywały się konsultacje dwustronne i spotkania wszystkich 

zainteresowanych. Aktywnością wyróżniały się: Komitet Wolnej Czechosłowa-

cji, Narodowy Komitet Węgierski, wojskowi z krajów bałtyckich oraz Ukrainy  

i Białorusi. Podejmowano wspólne inicjatywy, m.in. w przedstawionych już 

staraniach o utworzenie kontyngentu w ramach NATO, czy też w Genewie  

w lipcu 1955 r.
23

. 

Sprawa katyńska 

Mord na oficerach polskich popełniony na rozkaz Stalina wiosną 1940 r. 

był dla gen. Andersa sprawą wręcz osobistą. Wśród zamordowanych było wielu 

jego podkomendnych z kampanii wojennych lat 1919–1920 i 1939 r. 

Generał patronował opracowaniu i wydaniu wydawnictwa zbiorowego: 

„Zbrodnia Katyńska w świetle dokumentów” (Londyn 1948 r.) i opatrzył je 

wstępem, z przeświadczeniem:  
 

Niechaj ta książka, zawierająca zestawienie dokumentów i materiałów, stanie się 

punktem wyjścia i powstania akcji wytrwałego odwoływania się do sumienia 

świata i sprawiedliwości międzynarodowej. 
 

W 1952 r. Anders oświadczył
24

:  
 

My Polacy, nie zapomnieliśmy o Katyniu nigdy. Utraciwszy głos na terenie mię-

dzynarodowym, ponieważ większość mocarstw cofnęła naszemu rządowi uznanie 

i pozbawieni możliwości odwoływania się bezpośrednio do rządów i organów 

sprawiedliwości międzynarodowej – przygotowywaliśmy jednak wytrwale nasze 

oskarżenie. Nie tylko zebraliśmy w ciągu lat wszelki dostępny materiał dowodo-

wy, lecz wyrobiliśmy sobie stanowczy pogląd na sprawę. Na tej podstawie oskar-

żamy Rząd Sowiecki o popełnienie zbrodni katyńskiej.  
 

Dalej przedstawił obszerne uzasadnienie oskarżenia. Kończył oświadcze-

nie z nadzieją: 
 

W sercach naszych rośnie głęboka pewność, że nieludzka zagłada naszych najlep-

szych kolegów i towarzyszy broni, zdradziecko wymordowanych w Katyniu  

– nie zostanie zapomniana, a sprawcy tej zbrodni nie unikną zasłużonej kary. 
 

W podobnym duchu przemawiał w Londynie 18 kwietnia 1964 r.: 
 

                                                 
23 Tamże, t. 476, k. 495–509. 
24 IPMS, KGA, t. 520, także druk. 
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W Kraju, przez posłusznych Moskwie komunistów rządzonym, nie wspomina się 

rocznicy Katynia. Ani rodziny, ani towarzysze broni, ani byli więźniowie sowiec-

cy, którzy do Kraju wrócili, nie mogą zbiorowo i jawnie modlić się za dusze tych 

ofiar, nie mogą składać ich pamięci publicznego hołdu. My więc, kiedy robimy to 

na obczyźnie, czynimy to za cały Kraj, za naród zmuszony milczeć albo kłamać  

w sprawie Katynia albo innych zbrodni sowieckich o których ani słowem dzisiaj 

w Polsce mówić nie wolno. 

Nabożeństwo żałobne za dusze ofiar Katynia odprawione zostało tego roku  

w dniu 15 marca, z inicjatywy Ks. Arcybiskupa Gawliny, jako duszpasterza 

uchodźstwa i odtąd będziemy co roku modlić się tego dnia za ofiary hitlerowskich 

i sowieckich okrucieństw, za pomordowanych i zamęczonych w sowieckiej i hi-

tlerowskiej niewoli. 

Nasze obchody, urządzane przez Stowarzyszenie byłych Więźniów Sowieckich, 

obok uczczenia pamięci ofiar Katynia, mają jeszcze następujące cele. Przede 

wszystkim wznawiamy zawsze oczywisty postulat sprawiedliwości mię-

dzynarodowej i przypominamy że sprawcy mordu katyńskiego nie zostali do-

tychczas postawieni przed sądem. W Norymberdze hitlerowskich zbrodniarzy nie 

uznano winnymi tego masowego mordu. Amerykańska Komisja Kongresowa  

z roku 1952, na podstawie olbrzymiego materiału dokumentalnego, również na-

szego, oskarżyła o zbrodnię Sowiety i zaleciła Prezydentowi Stanów Zjedno-

czonych skierowanie sprawy po przez Organizację Narodów Zjednoczonych do 

Międzynarodowego Trybunału w Hadze. Mimo to, od dwunastu lat zalecenie to 

pozostaje martwą literą, bo zwodnicze zasady polityki koegzystencji z Sowietami 

wciąż górują nad wymaganiami prawa i sprawiedliwości. 

I chociaż wciąż sądzi się i słusznie karze zbrodniarzy Oświęcimia czy innych hi-

tlerowskich obozów śmierci – zbrodniarze sowieccy pozostają nietykalni. Dąży 

się nawet jakby do puszczeniach ich potwornych i masowych okrucieństw w za-

pomnienie. Jest naszym obowiązkiem nie pozwolić na to i nasze obchody temu 

także służą celowi. 
 

Do śmierci daremnie apelował do sumienia demokratycznych państw Eu-

ropy i Ameryki o energiczne dochodzenia, wskazanie sprawców i międzynaro-

dowy osąd zbrodni. W kwietniu 1970 r., kilka tygodni przed śmiercią, w sali 

parafialnej kościoła św. Andrzeja Boboli w Londynie, w 30-lecie zbrodni katyń-

skiej, gen. W. Anders przemówił do zebranych
25

:  
 

równocześnie na obchodach tych ponawiamy nasze żądanie sprawiedliwości mię-

dzynarodowej, która mordercom katyńskim nie została dotychczas wymierzona. 

Wreszcie, rejestrujemy wtedy rezultaty naszych starań i echa jakie ta nie osądzona 

zbrodnia wojenna wciąż wywołuje w opinii świata cywilizowanego, jak żyje ona 

w pamięci społeczeństwa Kraju i jak wreszcie reagują na jej wspomnienie komu-

nistyczne reżymy. 
 

Gen. W. Anders nigdy nie pogodził się z sowiecką okupacją Polski, prote-

stował przeciwko układom jałtańsko-poczdamskim. Równocześnie nie bronił 

żołnierzom powrotu do Polski. Rządy komunistów w Polsce uważał za „zjawisko 

przejściowe i sprzeczne z naturą polską”. 27 września 1946 r. w Warszawie na 

posiedzeniu rządu, M. Rola-Żymierski zgłosił projekt uchwały w sprawie pozba-

                                                 
25 Ostatnie przemówienie publiczne Generała Andersa w kwietniu 1970, w Sali parafialnej kościo-

ła św. Andrzeja Boboli w Londynie, w 30-lecie Zbrodni Katyńskiej [w:] Generał Anders. Życie  

i chwała, red. M. Hemar, Londyn 1970. 
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wienia obywatelstwa Polaków, którzy pozostali na Zachodzie. Rada Ministrów 

orzekła, iż: „Gen. Anders utracił obywatelstwo Państwa Polskiego…”. 

Za nieprzejednaną postawę wobec sowieckiej hegemonii w Polsce i w in-

nych krajach Europy Środkowo-Wschodniej komuniści zaciekle go zwalczali. 

Mając świadomość jego wielkiej popularności wśród Polaków, prowadzili kam-

panię zniesławiającą gen. Andersa, gdyż był: „wybitnie wrogą jednostką i pro-

wadził dywersyjną działalność przeciwko PRL”. Do jego śmierci prowadzono 

przeciwko niemu intensywną działalność wywiadowczą – o czym już wcześniej 

wspomniano – jak też dezinformującą, o czym świadczą liczne dokumenty znaj-

dujące się w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie
26

. Prześlado-

wano też wracających do kraju żołnierzy 2. Korpusu. Zarzucano też Andersowi, 

że organizował i popierał działalność ośrodków terrorystyczno-dywersyjnych  

w kraju. Niechlubną rolę w odebraniu mu obywatelstwa odegrał też wicepremier 

Stanisław Mikołajczyk. Uchwała ta została anulowana dopiero 15 marca 1989 r. 

Dzięki autorytetowi generała środowisko polskiego uchodźstwa w Wielkiej 

Brytanii nie rozpadło się, a Rada Trzech na kilkanaście lat stała się najaktywniej-

szym ośrodkiem politycznym uchodźstwa. 

Życie gen. W. Andersa to żołnierska służba dla ojczyzny, która trwała aż do 

jego śmierci. Nie uważał się za polityka, ale wiry historii w politykę mocno go 

wciągnęły, choć nie zawsze z powodzeniem. Twardy żołnierz, równocześnie 

otwarty na cierpienia najsłabszych; był bezgranicznie szanowany i kochany przez 

tysiące Polaków, których „wywiódł z domu niewoli” – z obozów i więzień so-

wieckich i został z nimi na uchodźstwie, oddając im serce i wszystkie siły.  

Z tak otwartym sercem troszczył się o los dzieci i młodzieży, szczególnie sierot. 

W latach 1945–1946 powołał we Włoszech wiele szkół, m.in. średnich technicz-

nych, pedagogicznych i ogólnokształcących, kursów zawodowych, umożliwiając 

tysiącom młodszych ochotniczek i junaków zdobycie świadectw, potem podjęcie 

studiów wyższych. Był człowiekiem niezwykle tolerancyjnym pod względem 

religijnym, brzydził się antysemityzmem. Ze zrozumieniem odnosił się do starań 

Żydów o stworzenie własnego państwa. Zaakcentował to obiektywnie Harvey 

Sarner w swej książce „Generał Anders i żołnierze II Korpusu Polskiego” (Poznań 

1997). Był podziwiany i szczerze kochany, był wielkim autorytetem uchodźstwa  

i Polaków w kraju. 

Śmierć generała w kolejną rocznicę natarcia z 11 na 12 maja 1944 r., za-

mknęła pewną epokę. Walka o wolną i suwerenną Polskę ze środowisk niepodle-

głościowych na uchodźstwie przeniosła się do kraju, podtrzymywana rosnącym 

autorytetem prymasa Stefana Wyszyńskiego. Polacy, pierwszy raz po poznańskim 

proteście 1956 r., później w grudniu 1970 r. głośno zaczęli domagać się chleba  

i wolności. Marzenie gen. Andersa i kilku pokoleń Polaków dokonało się w 1989 

r., bez generała, ale także dzięki niemu. Było to także jego zwycięstwo – przy-

wódcy polskiego państwa na wygnaniu. 

                                                 
26 Karta kieszeniowa (Jacket), t. 2629, pod znamiennym kryptonimem „Watażka” i inne.  
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ziałania specjalne (dywersja pozafrontowa), jej osiągnięcia w walce  

z przeciwnikiem na danym obszarze uzależnione są w znacznej mierze od 

jej organizatora. To on decyduje o jej strukturze, obsadzie personalnej, 

szkoleniu, rozwoju, celach, zadaniach itd. Oznacza to, że dowódca (organizator) 

powinien posiadać przygotowanie fachowe oraz predyspozycje do kierowania więk-

szymi zespołami ludzkimi i to w warunkach szczególnych. Działania specjalne były 

i pozostają nadal jedną z podstawowych form walki zbrojnej, zmierzającej do zada-

nia przeciwnikowi jak największych strat przy nielicznych siłach własnych na jego 

tyłach, zwłaszcza uderzając w jego system komunikacji, łączności i dowodzenia. 

Tym samym są nie tylko skuteczne, ale pozwalają na: ekonomizację działania, wy-

korzystywanie przestrzeni (warunków terenowych) i rozproszenie sił, rozpoznawa-

nie ciągłe przeciwnika, zaskoczenie, krótkotrwałość przeprowadzanych akcji bojo-

wych, skryte przemieszczanie się w terenie, organizowanie zasadzek, stosowanie 

podstępu itd. Działania specjalne genezą sięgają do starożytności i podejmowane 

były głównie przez plemiona, ludy czy państwa słabsze militarnie w stosunku do 

agresora. Ich ludność w ten sposób broniła nie tylko swojego terytorium, ale jedno-

cześnie niezależności i niepodległości, ponieważ była za słaba na podjęcie otwartej 

walki zbrojnej
1
. 

Inicjatorem rozwoju tego rodzaju działań w Polsce w okresie międzywojen-

nym był Tadeusz Puszczyński. W pełni zdawał sobie sprawę ze słabości ekono-

micznej Polski jako następstwa przeszło 120-letniej niewoli oraz zniszczeń spowo-

dowanych I wojną światową, która wpływała na jej potencjał wojenny i przemysł 

zbrojeniowy. Uważał, że konieczność budowy tego przemysłu od podstaw oraz 

potencjał gospodarczy państwa nie pozwolą w przyszłości na zlikwidowanie dys-

proporcji w uzbrojeniu i wyposażeniu technicznym między Wojskiem Polskim (da-

lej: WP) a armiami państw ościennych, zwłaszcza niemiecką i rosyjską. Tym sa-

mym niezależność i niepodległość Rzeczypospolitej są zagrożone, tym bardziej, iż 

będzie ona za słaba na podjęcie otwartej walki z jednym z tych państw, jeszcze bar-

                                                 
1 M. Starczewski, Działania specjalne w okresie międzywojennym na kierunku wschodnim [w:] 

Wywiad i kontrwywiad wojskowy II RP. Z działalności Oddziału II SG WP, t. 2, red. T. Dubicki. 

Łomianki 2012, s. 123; M. Starczewski, Polskie działania specjalne na Górnym Śląsku i Pomorzu. 

Podobieństwa i różnice [w:] Górny Śląsk i Pomorze dwa symbole niezależności II Rzeczypospolitej. 

Materiały VI Ogólnopolskiego Seminarium Historyków Powstań Śląskich, red. M. Mroczko. Bytom 

1996. 
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dziej w przypadku wspólnego uderzenia. Analizując działania militarne sił mniej-

szych w stosunku do przeciwnika doszedł do przekonania, że dysproporcje te można 

zmniejszyć poprzez rozbudowę zwłaszcza w pasie przygranicznym konspiracyjnych 

sił specjalnego przeznaczenia, przygotowanych do działań sabotażowo-

dywersyjnych w przypadku wojny a nawet konieczności opuszczenia części obszaru 

przez regularne oddziały WP. 

Tadeusz Puszczyński był organizatorem sił konspiracyjnych do działań spe-

cjalnych w okresie pokojowym. Podkreślał niejednokrotnie, że członkowie muszą 

wstąpić dobrowolnie do tych sił i mieć pełne zaufanie do dowódcy. Takim nieprze-

ciętnym dowódcą był T. Puszczyński, który nie tylko uwzględniał zachodzące 

zmiany w postawie społeczeństwa, ale tak stymulował działalność jej członków, aby 

wpływali na wzrost jego nastrojów patriotycznych.  

Urodził się on 2 lutego 1895 r. we wsi Józinki w powiecie łęczyckim, jako 

syn Władysława – drobnego dzierżawcy ziemskiego i Pelagii z Ochlewskich.  

W 1905 r. ukończył szkołę podstawową i kontynuował naukę w prywatnym pol-

skim gimnazjum Jacobsona w Piotrkowie. W 1910 r. wstąpił do Związku Młodzieży 

Postępowo-Niepodległościowej „Filarecja” i przyjął pseudonim „Zapata”. W orga-

nizacji tej należał do przywódców koła szkolnego. W 1912 r. został aresztowany  

i wkrótce zwolniony za kaucją. W roku następnym (1913) przeniósł się do Szkoły 

Inżynieryjnej im. Wawelberga i Rotwanda w Warszawie. W tym czasie był już 

członkiem piotrkowskiej organizacji Polskiej Partii Socjalistycznej (dalej: PPS) 

Opozycja i zaangażował się w działalność partyjną. Zagrożony ponownym areszto-

waniem, wyjechał na początku 1914 r. do Krakowa, gdzie wstąpił do Związku 

Strzeleckiego (dalej: ZS). W ZS ukończył konspiracyjny kurs szkoły podoficerskiej 

i awansował do stopnia plutonowego. Natomiast w Białej Cerkwi jako eksternista 

zdał egzamin i uzyskał maturę. 

W sierpniu tego roku wyruszył na front w składzie 1. komp. IV batalionu kpt. 

Wyrwy-Furgalskiego z grupy strzeleckiej Józefa Piłsudskiego. Brał udział w wal-

kach legionowych w Kieleckiem i nad Nidą, Wisłą, pod Dęblinem i na Podkarpaciu. 

Na siebie zwrócił uwagę przełożonych umiejętnościami dowódczymi i podejmowa-

niem właściwych decyzji na polu walki. W dowód uznania awansowany został do 

stopnia sierżanta. Problemy ze zdrowiem spowodowały, że w maju 1915 r. (w miej-

scu odpoczynku Brygady w Kętach) skierowano Puszczyńskiego do Departamentu 

Spraw Wojskowych Naczelnego Komitetu Narodowego, gdzie początkowo powie-

rzono jemu funkcję emisariusza na powiat radomski Jednocześnie uczestniczył  

w akcjach Polskiej Organizacji Wojskowej (dalej: POW) i otrzymał przydział do 

pracy organizacyjnej w powiecie radomskim. Oficjalnie do POW wstąpił we wrze-

śniu tego roku. W listopadzie 1915 r. został komendantem obwodu POW Piotrków-

miasto, następnie objął komendę V okręgu piotrkowskiego. Wiosną 1916 r. odko-
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menderowany do pracy w VI kieleckim okręgu POW, gdzie był kolejno komendan-

tem obwodów: Kielce-miasto, Pińczów, Busko-Stopnica
2
. 

W 1916 r. prowadził pierwszą Szkołę Podchorążych w Kielcach i Goszycach. 

W marcu tego roku został komendantem okręgu VII POW w Radomiu Współpra-

cował wówczas z Polskim Stronnictwem Ludowym „Wyzwolenie”, ze Związkiem 

Zawodowym Robotników Rolnych i aktywnie działał w PPS. Przez pewien czas 

współredagował czasopismo „Unia”, legalny organ ruchu niepodległościowego pod 

okupacją austriacką. 1 marca 1917 r. mianowano go oficerem POW, a 3 maja 

1918 r. pod pseudonimem „Konrad” został dowódcą Lotnych Oddziałów Bojowych 

POW na obszarze okupacji austriackiej
3
. Analizował ich działalność bojową  

i stwierdził, iż nielicznymi siłami można zadać przeciwnikowi znaczne straty. Uwa-

gę zwracał na wyszkolenie specjalistyczne członków tych oddziałów, rozpoznanie  

i umiejętność wykorzystania terenu, szybkość i zdecydowanie w działaniu. Te cechy 

powinien posiadać zwłaszcza dowódca, bo on musi podejmować szybkie decyzje  

w zależności od zmieniającej się sytuacji na polu walki. Przełożeni docenili jego 

zmysł organizacyjny, predyspozycje dowódcze i już od połowy października 1918 r. 

został zastępcą zwierzchnika Komendy Naczelnej POW okupacji austriackiej mjr. 

Stanisława Burchardt-Bukackiego, a od 4 listopada zwierzchnikiem tejże Komendy. 

W listopadzie z rozkazu ministra wojny Tymczasowego Rządu Ludowego Republi-

ki Polskiej (Edwarda Śmigłego-Rydza) został powołany do WP w stopniu podpo-

rucznika. W Lubelskim Okręgu Wojskowym otrzymał nominację na dowódcę plu-

tonu w 23. pułku pieszych (dalej: pp)
4
. 

11 listopada 1918 r. objął pluton karabinów maszynowych w 23. pp (organi-

zował się w Lublinie), którym dowodził do 1 grudnia 1918 r. W dniu następnym 

został dowódcą kompanii w tym pułku i pozostawał do 1 stycznia 1919 r, aby na-

stępnego dnia objąć dowództwo powiatu puławskiego w dowództwie Okręgu Lu-

belskiego. Podlegały mu dwie kompanie piechoty. W tym też miesiącu wstąpił do 

Milicji Ludowej PPS (dalej: ML PPS) z rozkazu naczelnego wodza. 1 marca 1919 r. 

objął obowiązki komendant ML PPS Okręgu Radomskiego i dowodził dwoma bata-

                                                 
2 Z. Zarzycka, Tadeusz Puszczyński [w:] Tobie Polsko. Szkice biograficzne działaczy ruchu niepodle-

głościowego na Górnym Śląsku, red. W. Lesiuk i W. Zieliński, Opole – Katowice 1981, s. 404–405; 

Z. Zarzycka, Tadeusz Puszczyński [w:] Encyklopedia powstań śląskich, Opole 1982, s. 463–464. 
3 Z. Zarzycka, Tadeusz Puszczyński [w:] Polski Słownik Biograficzny (dalej: PSB), t. 29, Wrocław  

– Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1986, s. 434–435; Podpis nieczyt. Przebieg służby Pusz-

czyńskiego Tadeusza – b.r.w. [prawdop. z 1934 r.]; Centralne Archiwum Wojskowe (dalej: CAW), 

sygn. AP 10111 (k.n.lb.). 
4 Po odzyskaniu niepodległości powołano Referat Spraw Czynnych POW w ramach Oddziału  

I Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego. Referat ten kierował m.in. działalnością specjalną 

POW, czyli akcjami sabotażowo-dywersyjnymi. W związku ze spodziewanym konfliktem zbrojnym 

na wschodzie został on podporządkowany w początkach marca 1919 r. Oddziałowi Wywiadowcze-

mu z następującymi oficerami: kpt. A. Kocem (referent POW), por. Wacławem Jędrzejewiczem 

(referent obrony Kresów), por. Januszem Gaładykieiam (referent sekcji partyzanckiej na tyłach bol-

szewików). Zaraz też przystąpiono do tworzenia kilku- i kilkunastoosobowych oddziałów lotnych  

i partyzanckich, które podejmowały akcje dywersyjne na zapleczu wojsk sowieckich latem 1919 r.; 

M. Starczewski, Działania specjalne…, s. 134–136. 
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lionami ziemi radomskiej. Po niespełna dwóch miesiącach przeniesiono Puszczyń-

skiego do Białegostoku, gdzie mianowano go dowódcą batalionu etapowego. Bata-

lionem tym dowodził do maja 1919 r. a następnie został przydzielony do Białostoc-

kiego Pułku Strzelców (Litewsko-Białoruskiej Dywizji), w którym dowodził też 

batalionem do listopada 1919 r. na froncie podczas ofensywy mińskiej. W między-

czasie (3 lipca 1919 r.) awansował do stopnia porucznika
5
. 

W czasie tych działań bojowych i po ich zakończeniu analizował Puszczyński 

działalność oddziałów lotnych i partyzanckich na zapleczu wojsk sowieckich. Uwa-

gę zwracał fakt, że do ich zwalczania przeciwnik zaangażował znaczne siły, co od-

ciążało walczące pododdziały WP na froncie. Przeciwnik przeceniał liczebność sił 

partyzanckich i oddziałów lotnych, zaś brak sukcesów w ich zwalczaniu negatywnie 

wpływał na stan moralny jego wojsk. Jednocześnie partyzanci dezorganizowali 

system zaopatrzenia, łączności i mobilizacji przeciwnika, zaś dowództwu WP prze-

kazywali wartościowe informacje wywiadowcze. Ich wyniki nie były dla niego 

zaskoczeniem, bo małe oddziały działały z zaskoczenia, uderzały w czułe miejsca 

przeciwnika, stwarzały pozory znacznej liczebności, atakowały najczęściej nocą, 

szybko wycofywały się w rejon wcześnie wyznaczony itd.
6
. 

Przełożeni docenili jego zaangażowanie w działalność konspiracyjną w okre-

sie I wojny światowej i wystąpili z wnioskiem o odznaczenie Krzyżem Walecznych, 

podkreślając jego nadzwyczajną odwagę. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony. 

16 października 1919 r. przełożeni zwrócili się z prośbą do Departamentu IV Mini-

sterstwa Spraw Wojskowych (dalej: MSWojsk.) o przydzielenie por. Puszczyńskie-

go do Departamentu II tego Ministerstwa
7
. Pod koniec listopada 1919 r. skierowany 

do Sekcji Plebiscytowej Departamentu II MSWojsk. W kwietniu 1920 r objął sta-

nowisko kierownika nowo powstałego w ramach Sekcji Plebiscytowej Wydziału 

Plebiscytowego B dla Górnego Śląska. Puszczyński nadzorował z ramienia 

MSWojsk. polską działalnością wojskową na obszarze plebiscytowym oraz udzielał 

jej wszelkiej pomocy. W czerwcu 1920 r. przyjechał na Górny Śląsk, jako ekspert  

z ramienia MSWojsk. W krótkim czasie został współorganizatorem i członkiem 

dowództwa II powstania śląskiego. 

Puszczyński był autorem koncepcji podjęcia działań specjalnych (dywersyj-

nych) na Górnym Śląsku, mających na celu co najmniej utrudnienie napływu sił 

niemieckich na ten teren w przypadku powstania. Nie urzeczywistnił tej koncepcji, 

                                                 
5 CAW, sygn. AP 10111, T. Puszczynski. Stan służby, Warszawa 14 X 1919; CAW, sygn. AP 14009 

i 14718 (k.n.lb.), Por. Kierzkowski. Wyciąg ewidencyjny, Warszawa 21 X 1920 r.; CAW, sygn.  

AP 14001, Ministerstwo Spraw Wojskowych, Warszawa 5 XI 1920 r.; M. Starczewski, Plany dywer-

sji pozafrontowej Sztabu Głównego Wojska Polskiego i ich realizacja w wojnie 1939 r. [w:] Działa-

nia nieregularne w Polsce i Europie, red. S. Jaczyński, H. Królikowski, W. Włodarkiewicz, Warsza-

wa 2007, s. 105; M. Cieplewicz, Sytuacja społeczno-polityczna w Kieleckiem w początkach 1919 r.  

w świetle materiałów wojskowych, „Teki Archiwalne” 1966, nr 10, s. 71 i n.; A. Leinwald, Pogotowie 

Bojowe i Milicja Ludowa w Polsce 1917–1919, Warszawa 1972, s. 88 i n.  
6 Relacje ustne udzielone autorowi m.in. przez płk. dypl. Kazimierza Plutę-Czachowskiego, płk. 

Ludwika Muzyczkę, mjr. Henryka Krukowskiego. 
7 CAW, sygn. AP 10111 (k.n.lb.), Ministerstwo Spraw Wojskowych. Departament Spraw Personal-

nych, Warszawa 3 VII 1919 r.; tamże, Do Departamentu IV MSW, Warszawa 16 X 1919 r.  
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ponieważ w początkach lipca 1920 r. został szefem wywiadu w 4. Armii. Po kontro-

fensywie polskiej w sierpniu 1920 r. powrócił na Górny Śląsk jako delegat tajnej 

POW Górnego Śląska z ramienia MSWojsk. i został kierownikiem Referatu De-

strukcyjnego w Centrali Wychowania Fizycznego (krypt. POW na Górnym Śląsku). 

Warto zwrócić uwagę, że w czasie II powstania dowodził odcinkiem na terenie po-

wiatu katowickiego. Pod jego dowództwem oddziały powstańcze opanowały silnie 

bronione pozycje przez wojsko w Mysłowicach i Baildonhütte. Po powstaniu doko-

nał analizy działań bojowych i doszedł do przekonania, że można stworzyć warunki 

do odniesienia sukcesu w ewentualnym kolejnym zrywie powstańczym. Zaobser-

wował, że w dotychczasowych powstaniach śląskich walczące strony uzyskiwały 

pomoc od tych państw. Słusznie zakładał, że w przypadku podjęcia akcji zbrojnej, 

niezależnie kto ją podejmie – Polacy czy Niemcy, należy podjąć działania dywer-

syjne celem niedopuszczenia sił niemieckich na obszar plebiscytowy poprzez znisz-

czenie głównych szlaków kolejowych prowadzących z Niemiec oraz łączności
8
. 

Oznaczałoby to, że w początkowym okresie działań powstańczych siły wal-

czących stron ograniczałyby się do przebywających na tym obszarze. Tym samym 

po prawej stronie Odry zdecydowaną większość mieszkańców stanowili Polacy  

i powstańcy mogli liczyć na ich pomoc. Dlatego uniemożliwienie przybycia sił nie-

mieckich na ten obszar w początkowym okresie powstania stwarzało korzystne 

warunki dla powstańców w zajęciu przemysłowej części Górnego Śląska aż po Od-

rę. Puszczyński uważał, iż powstanie umiędzynarodowi sprawę śląską, ponieważ 

zaangażowany tu był kapitał nie tylko niemiecki, ale też innych państw. Dlatego 

propagandowo wskazywano, że powstańcy nie zawahają się przed zniszczeniem 

obiektów przemysłowych w przypadku konieczności opuszczenia tego obszaru. 

Zarazem zwracał on uwagę na znaczenie psychologiczne sukcesu powstania, 

zwłaszcza w początkowym okresie dla miejscowej ludności pochodzenia polskiego. 

Ludność ta w znacznej mierze poparłaby powstanie, zaś jego zwycięskie zakończe-

nie urzeczywistniłoby ich marzenie, czyli powrót do Macierzy
9
. 

Puszczyński przybył ponownie na Śląsk na początku listopada 1920 r. i objął 

kierownictwo Referatu Operacyjnego Centrali Wychowania Fizycznego
10

. Jesienią 

1920 r. przygotował zwięzłą i krótką koncepcję działań dywersyjnych (na 1,5 stro-

ny), które miały uniemożliwić dotarcie pomocy wojskowej z Niemiec do Niemców 

na Górnym Śląsku. Przekonał przełożonych, że Niemcy już rozpoczęli przygotowa-

nia do walki zbrojnej, aby zająć siłą Śląsk, bowiem faktycznie w tym czasie zaczęli 

koncentrować oddziały i środki techniczne we Wrocławiu i Nysie. Ustalenia wy-

                                                 
8 Józef Pilsudski Institute of America For Research in The Modern History of Poland (dalej: IJP), 

sygn. 219, Wspomnienia ppłk. Tadeusza Puszczyńskiego „Wawelberga” bez tytułu (k.n.lb.), materiał 

udost. autorowi przez prof. dr. hab. E. Długajczyka.  
9 Tamże; J. Korman, Potęga wywiadu [w:] M. Mielżyński (Nowina Doliwa), Wspomnienia i przy-

czynki do historii III powstania górnośląskiego, Mikołów 1931, s. 307; Z. Zarzycka, Tadeusz Pusz-

czyński [w:] PSB, t. 29, Kraków – Wrocław1986, s. 434; M. Wrzosek, Powstania śląskie 1919–1921. 

Zarys działań bojowych, Warszawa 1971, s. 162. 
10 Źródła do dziejów powstań śląskich, t. 2: styczeń – grudzień 1920, oprac. T. Jędruszczak i Z. Ko-

lankowski, Wrocław 1970, s. 495. 
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wiadu polskiego nie pozostawiały wątpliwości, co do zamierzeń niemieckich. Pusz-

czyński uzyskał zapewnienie przełożonych, o niezbędnej pomocy i pełnym poparciu 

pod warunkiem zorganizowania oddziałów dywersyjnych, z których niektórzy 

członkowie zostaną na tyłach przeciwnika w przypadku działań bojowych. Zada-

niem tej grupy będzie prowadzenie wywiadu na potrzeby Oddziału II WP. 

W grudniu 1920 r. zatwierdzono tę koncepcję i wyrażono zgodę na zorgani-

zowanie referatu dywersji. Zasadniczym celem akcji dywersyjnej miało być prze-

rwanie komunikacji kolejowej i telegraficznej między Niemcami i Górnym Ślą-

skiem w przypadku wybuchu powstania, przez zniszczenie mostów, torów kolejo-

wych i linii telegraficznych: Opole – Wrocław, Opole – Nysa, Opole – Karłowice  

– Wrocław, Kluczbork – Namysłów – Wrocław, Gogolin – Prudnik itd. Kpt. Pusz-

czyński w połowie stycznia 1921 r. objął Referat Destrukcyjny w Dowództwie 

Obrony Plebiscytu (dalej: DOP)
11

. W tym czasie por. Baczyński otrzymał rozkaz od 

dowódcy obrony plebiscytu ppłk. Pawła Chroboka „Kunowskiego” szybkiego opra-

cowania planu operacyjnego na wypadek rozpoczęcia działań bojowych przez 

Niemców na terenie plebiscytowym. O pomoc poprosił Puszczyńskiego. Obaj ofice-

rowie opracowali ten plan, który zawierał nie tylko wariant defensywny, ale też 

ofensywny, w tym działania grupy destrukcyjnej
12

. 

Puszczyński przystąpił do organizowania grupy destrukcyjnej, której zada-

niem było w pierwszej kolejności odcięcie Wrocławia i Nysy od Górnego Śląska, 

czyli od głównych składnic i rezerw niemieckich, zaś w drugiej nie tylko utrudnie-

nie, ale opóźnienie przybycia posiłków z Rzeszy. Tym samym stwarzano warunki 

wojskom powstańczym dotarcia do Odry. Powodzenie tej akcji zależne było od 

wyszkolenia fachowego jej członków. Znaczącej pomocy przy ich szkoleniu udzie-

lili por. Puszczyńskiemu socjaliści zagłębiowscy na czele z Aleksem Bieniem
13

. 

Puszczyński zwrócił uwagę w swoich wspomnieniach, że czas na przygoto-

wanie grupy i obiektów do zniszczenia był krótki, związany ściśle z terminem plebi-

                                                 
11 11 grudnia 1920 r. z inicjatywy Wojciecha Korfantego i gen. Kazimierza Raszewskiego powołano 

DOP, które przejęło dowodzenie polskiego podziemnego ruchu zbrojnego na Górnym Śląsku. Refe-

rat Destrukcji podporządkowano DOP, jako Referat „D”. Według Puszczyńskiego DOP nie tylko nie 

okazywał żadnego do niego poparcia, ale przeciwnie-konsekwentnie sabotował prace przygotowaw-

cze do akcji dywersyjnej. Tadeuszowi Puszczyńskiemu w początkach 1922 r. potwierdzono stopień 

kapitana ze starszeństwem od czerwca 1919 r.; Dziennik Personalny MSWojsk 1922, nr 13; IJP, 

sygn. 219, Wspomnienia ppłk. Tadeusza Puszczyńskiego „Wawelberga”; Źródła do dziejów powstań 

śląskich, t. 3, cz. 1: styczeń – maj 1921, oprac. J. Przewłocki i W. Zieliński, Wrocław – Warszawa  

– Kraków 1974, s. 40–42; S. Baczyński, Tajne organizacje wojskowe na Górnym Śląsku w latach 

1918–1921 na tle sytuacji ogólnej, „Najnowsze Dzieje Polski” 1968, t. 13, s. 139, 143. 
12 W. Ryżewski, Trzecie powstanie śląskie 1921. Geneza i przebieg działań bojowych, Warszawa 

1977, s. 35; M. Wrzosek, Powstańcze działania zbrojne w 1921 r. w opolskiej części Górnego Śląska, 

Opole 1981, s. 107. 
13 M. Starczewski, Sieć dywersji pozafrontowej w okresie międzywojennym oraz udział w niej socjali-

stów w Zagłębiu Dąbrowskim [w:] Polska w Europie i świecie w XX stuleciu, red. H. Parafianowicz, 

Białystok 2001, s. 228 i n.; A. Bień, Posłowie socjalistyczni i komunistyczni w Zagłębiu Dąbrowskim 

w latach 1919–1935 w sejmie, Sosnowiec 1964 r., s. 5–6, mps; w zbiorach autora od A. Bienia 
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scytu i ogłoszeniem jego wyników. Powszechnie spodziewano się wygrania jego 

przez Polaków i zakładano, że:  
 

Niemcy natychmiast rozpoczęliby walkę zbrojną o odzyskanie terenów, przypada-

jących na mocy plebiscytu Polsce. W przeciwnym razie Polacy musieliby  

z chwilą przegrania plebiscytu natychmiast rozpocząć powstanie w celu odzyska-

nia utraconych ziem, a akcja destrukcyjna miała być właśnie hasłem i w pierw-

szych dniach oparciem tego powstania14.  
 

Z kolei obiekty wyznaczone do zniszczenia znajdowały się w większości na 

terenach obsadzonych przez oddziały wojsk angielskich i włoskich, które popierały 

Niemców. Nie bez znaczenia był fakt, że przygotowywanie tej akcji było ściśle 

zakonspirowane nie tylko w stosunku do przeciwnika, ale też wobec strony polskiej, 

tj. Komisariatu Plebiscytowego, kierownictwa organizacji wojskowych i politycz-

nych, nie wyłączając Ślązaków. Dlatego członkowie grupy destrukcyjnej mieli skła-

dać się z Polaków spoza Śląska, aby uniknąć dekonspiracji, ponieważ wywiad nie-

miecki kierowany nie tylko z Wrocławia, ale też z Opola i Katowic zbierał wszelkie 

informacje o działalności polityczno-wojskowej strony polskiej. Niemcy zaobser-

wowali zmianę nastrojów wśród Ślązaków po zwycięskiej wojnie z Rosją. Ugrun-

towało się przekonanie wśród ludności polskiej na Śląsku, że tylko walka zbrojna 

zadecyduje o przynależności tego regionu do Polski. Zarazem zaczęło wzrastać 

coraz bardziej jej zaufanie do państwowości polskiej. Wpływ znaczący na te zmiany 

miała zwalniana z frontu młodzież, zwłaszcza należąca do Związku Młodzieży 

Akademickiej. Nie można pominąć roli zwalnianych z frontu: oficerów, podofice-

rów, żołnierzy, działaczy pepeesowskich, członków bojówek i pogotowia bojowego 

itd., którzy też przybywali na Śląsk. Wielu z nich miało doświadczenie konspiracyj-

ne i frontowe, które przekazywali członkom konspiracji śląskiej jako instruktorzy. 

Puszczyński przystąpił do tworzenia oddziałów dywersyjnych, które miały li-

czyć od 60–80 osób przygotowanych fachowo do tego rodzaju działań oraz ponad 

80 osób luźnie związanych z tymi oddziałami, ale w każdej chwili mogących je 

uzupełnić. W pierwszej chwili pozyskiwał do nich te osoby, z którymi wcześniej 

współpracował w Pogotowiu Bojowym PPS (dalej: PB PPS), oddziałach lotnych 

POW, czy też w oddziałach partyzanckich. Bazą organizacyjną, techniczną i szkole-

niową było Zagłębie Dąbrowskie, głównie Sosnowiec. Tutaj ściągnął byłych bojow-

ców z PPS, którzy w czasie I wojny światowej przeprowadzili wiele kolejowych 

akcji dywersyjnych na tyłach armii rosyjskiej. Puszczyński podkreśla, że byli to:  
 

ludzie naprawdę w tych sprawach doświadczeni i otrzaskani z najdrobniejszymi 

szczegółami i subtelnościami pracy dywersyjnej. Wielu błędów i niepowodzeń 

uniknęliśmy, korzystając z ich rad i doświadczenia. Ale wykorzystywać ich bez-

pośrednio w terenie było nie sposób, gdyż sterani wieloletnią pracą konspiracyjną, 

z poszarpanymi nerwami, bardzo już niechętnie szli oni na nowe niebezpieczeń-

stwa. Dlatego też musiałem ograniczyć się do używania ich jako instruktorów tyl-

ko na terenie Sosnowca15.  
 

                                                 
14 IJP, syg. 219, Wspomnienia ppłk. Tadeusza Puszczyńskiego „Wawelberga”. 
15 Tamże. 
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W pełni wykorzystani zostali w procesie szkolenia, łącznie ze specjalnie ścią-

gniętym przez Puszczyńskiego Tadeuszem Szturm de Sztremem, który był najlep-

szym technikiem bombowym w Pogotowiu Bojowym PPS. Puszczyński starannie 

dobierał ochotników, zwracając głównie uwagę na ich dotychczasowe doświadcze-

nie w pracy konspiracyjnej i rygorystyczne przestrzeganie wymogów konspiracyj-

nych, fachowe przygotowanie minerskie i wyszkolenie wojskowe, predyspozycje 

psychiczne itd. 

Puszczyński pozyskanych ochotników do działań dywersyjnych podzielił na 

zespoły, które przechodziły szkolenie teoretyczne i praktyczne. Znaczny nacisk 

położono przy szkoleniu teoretycznym na aspekty wychowawcze i propagandowe, 

jak: znaczenie Górnego Śląska dla Polski, przebieg I i II powstania na Śląsku, in-

formacje instruktorów – uczestników o akcjach dywersyjnych PB PPS i POW oraz 

na tyłach w czasie wojny polsko bolszewickiej, zasady konspiracji indywidualnej  

i zespołowej. Poprzez przykłady wskazywali instruktorzy na niewłaściwe przestrze-

ganie zasad konspiracyjnych i ujemne jej skutki dotyczące nie tylko dla danej osoby, 

lecz grup, organizacji a nawet też państwa. Szczególnie wymogów konspiracyjnych 

powinni przestrzegać podczas przebywania na Górnym Śląsku lub w Niemczech. 

Instruktorzy udzielali praktycznych wskazówek jak należy zachowywać się podczas 

aresztowania i badania sądowego, co należy mówić itd., czyli że każdy członek 

grupy destrukcyjnej powinien mieć przemyślaną legendę, dlaczego znalazł się  

w danym miejscu (np. trudni się szmuglem, poszukuje pracy itd.). 

Podczas szkolenia praktycznego Puszczyński nacisk położył na ćwiczenia  

w terenie, przemarsze skryte na czas przez pola z obciążeniem ok. 30 kg na odle-

głość od 3–6 km a nawet i większe, strzelanie, zakładanie materiału wybuchowego 

w określonym czasie itd. Ćwiczono tak długo, aż zespół bezbłędnie wykonywały 

wszystkie czynności. W szkoleniu uczestniczyło też kilkunastu Ślązaków-głównie 

synów chłopskich, którzy stanowili rezerwę dla wyznaczonych zespołów dywersyj-

nych a wykorzystano później ich zagrody na magazyny materiałów wybuchowych, 

kwatery zespołów dywersyjnych itd. Doskonale znali okolice i Niemców miejsco-

wych, dzięki czemu zespoły uniknęły wielu niebezpieczeństw
16

. 

Pierwszy kwartał 1921 r. minął członkom grupy destrukcyjnej na przygoto-

waniu do wykonania zadania. W tym czasie dokonywano obserwacji, ustalano dane 

techniczne mostów, planowano przebieg wysadzenia mostów i trasy odwrotu  

z miejsca akcji, sieć łączności itd. Przedsięwzięcia te prowadzono w warunkach 

pełnej konspiracji i w izolacji od polskich organizacji na Śląsku, a nawet od Sztabu 

DOP. Zapobiegło to dekonspiracji przygotowań, które nie zostały wykryte przez 

niemiecki kontrwywiad. 

W marcu 1921 r. zapoczątkowano pierwsze działania dywersyjne. W nocy  

z 8 na 9 marca 1921 r. członkowie grupy Puszczyńskiego spalili 3 największe baraki 

                                                 
16 E. Charaszkiewicz, Rola dywersji w III powstaniu górnośląskim, „Dziennik Polski i Dziennik 

Żołnierza. Tydzień Polski” 1971, nr 18 (103), s. 5; Relacje ustne udzielone autorowi m.in. przez  

A. Bienia, mjr. H. Krukowskiego. 
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w Starym Popielowie, Dobrzeniu Wielkim i w Głogówku przygotowywane przez 

Niemców dla emigrantów, którzy mieli wziąć udziału w plebiscycie
17

. 

Grupa ta składała się 79 członków, którzy weszli w skład dowództwa (kpt.  

T. Puszczyński, jego zastępca ppor. Edmund Charaszkiewicz, kierownik ekspozytu-

ry łączności por. Stanisław Baczyński i jego zastępca ppor. Wacław Wardaszko oraz 

4 szeregowych personelu administracyjnego i 6 kurierów) i 5 grupy dywersyjnych. 

Dowódcami grup dywersyjnych byli: ppor. Lucjan Miładowski (grupa „A”), por. 

Włodzimierz Dąbrowski „Maniewski” (grupa „G”), pchor. Stanisław Gliński „Wi-

told Korczak” (przekazał ją ppor. Konradowi Strzelczyk-Łukasińskiemu „Szale-

ncowi” w lutym 1921 r., grupa „U”), kpt. Czesław Pobóg-Prusinowski „Auerbach” 

(grupa „E”), ppor. Juliusz Jarosławski „Szulc” (grupa „N”)
18

. 

Uwagę zwraca fakt, że Puszczyński nie określał grupom jakie mosty mają 

zniszczyć, a tylko obszar działania. O ich wyborze decydowali dowódcy grup,  

z tym, iż ustalali obiekty zasadnicze (mosty) i zastępcze (linie kolejowe, wykopy 

kolejowe itd.). Obiekty zastępcze miano zniszczyć wówczas, gdyby niemożliwe 

było przeprowadzenia akcji na obiekt zasadniczy. Dowódcy grup i oddziałów po 

dokładnym rozpoznaniu terenu i wyborze konkretnych mostów do zniszczenia 

przedstawili plan zniszczeń do akceptacji kpt. Puszczyńskiemu. 

Przeprowadzenie planowanych akcji dywersyjnych wymagało zgromadzenia 

odpowiedniej ilości materiałów wybuchowych, lontów itd. Puszczyńskiemu dostar-

czone były z Warszawy do Sosnowca, z tym iż nie posiadały żadnych oznakowań 

świadczących o pochodzeniu polskim, miały zaś oznakowania niemieckie
19

. Mate-

riał wybuchowy w Sosnowcu przydzielono poszczególnym grupom, z zachowaniem 

wymogów konspiracyjnych. Każda grupa w tajemnicy przed pozostałymi transpor-

towała najpierw ten materiał do tajnych składów w pobliżu granicy, najczęściej 

magazynów prochowych w pobliskich kopalniach czy kamieniołomach. Stamtąd do 

12 konspiracyjnych magazynów docelowych przez teren plebiscytowy. Niemcy za 

ujęcie dywersantów wyznaczyli nagrody o znacznej wartości, co zmobilizowało 

policję, administrację i wielu mieszkańców tego obszaru do poszukiwania i ich 

aresztowania. Nie wszystkie transporty dotarły do celu, np. dwa po 150 kg każdy  

w pobliżu celu musiały zostać utopione w Odrze, bo przewożący dywersanci zostali 

otoczeni, aresztowani i osadzeni w więzieniu. W innym przypadku podjęli walkę  

                                                 
17 Koszt utrzymania kwater i magazynów w czasie od grudnia 1920 r. do wybuchu powstania, czyli  

3 maja 1921 r. wyniósł 13 595 mk niem., czyli około 25% całości wydatków na dywersję. Suma 

niezbyt wysoka, jeżeli pomoc Polski na rzecz powstania wyniosła ponad 200 mln mk niem.; IJP, 

sygn. 219, Wspomnienia ppłk. Tadeusza Puszczyńskiego „Wawelberga”; W. Ryżewski. Trzecie 

powstanie..., s. 327. 
18 W. Włodarkiewicz, Działania nieregularne i specjalne w III powstaniu śląskim [w:] Działania 

nieregularne…, s. 86; Z. Zarzycka, Polskie działania specjalne na Górnym Śląsku 1919–1921, War-

szawa 1989, s. 103 i n.; A. Woźny, Łużyce w planie dywersji polskiego wywiadu wojskowego  

w latach 1931–1939. Operacyjne działania dywersyjne Ekspozytury nr 2 Oddziału II Sztabu Główne-

go na kierunku zachodnim, Opole 2010, s. 186 i n. 
19 W tym czasie chyba przyjęto kryptonim do przyszłych akcji dywersyjnych – „Akcja główna unie-

ruchomienia Niemców”, którego pierwsze litery stały się natomiast kryptonimami grup. Grupa opol-

ska jako utworzona pierwsza otrzymała kryptonim „A”. 
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z policją niemiecką i wszyscy zginęli. W ich miejsce skierowano kolejne transporty, 

które nieraz z przygodami dotarły do celu. Akcja ta trwała niemal przez trzy miesią-

ce. W konspiracyjnych magazynach zgromadzono niezbędną ilość materiałów wy-

buchowych, narzędzi i środków technicznych oraz uzbrojenia i amunicji. Niemcy do 

końca nie wiedzieli o utworzeniu grupy destrukcyjnej przez „Wawelberga”
20

. 

W marcu 1921 r. kierownictwo grupy na czele z Puszczyńskim „Wawelber-

giem” ulokowało się w Strzelcach Opolskich (wtedy w Wielkich Strzelcach),  

w hotelu „Deutsches Haus” i zajęło kilka pokoi. Do „Wawelberga” jako bogatego 

kupca drzewnego przyjeżdżali jego agenci handlowi, czyli członkowie grupy dy-

wersyjnej i łącznicy z oddziałów dywersyjnych. Por. Teofil Morelowski jako łącz-

nik grupy przebywał stale w DOP. Łączność zorganizowano w ten sposób, że  

w przeciągu 5 godzin od wydania rozkazu w DOP był on dostarczany do najważ-

niejszych oddziałów dywersyjnych. Natomiast do najdalej położonego oddziału, 

przy złych warunkach, w przeciągu 7 godzin
21

. 

Istotne znaczenie dla dalszej działalności Grupy „Wawelberga” miał prze-

prowadzony 20 marca 1921 r. plebiscyt, który nie przyniósł zdecydowanego zwy-

cięstwa żadnej ze stron. Brak jednoznacznego rozstrzygnięcia spowodował, że  

o przynależności Górnego Śląska zadecydować miały zwycięskie mocarstwa, wśród 

których istniały zasadnicze rozbieżności. Francja dążyła do osłabienia Niemiec  

i postulowała przekazać Polsce tę część Górnego Śląska, gdzie Polacy uzyskali 

większość głosów w plebiscycie, czyli przyjąć projekt zaproponowany przez Kor-

fantego (tzw. linia Korfantego)
22

. Odmienne stanowisko reprezentowali przedstawi-

ciele Wielkiej Brytanii i Włoch, proponowali przyznać Polsce powiaty pszczyński  

i rybnicki wraz z niewielkimi skrawkami katowickiego. Oznaczało to pozostawienie 

Niemcom niemal całego Górnego Śląska. Propozycje Francji oraz Wielkiej Brytanii 

i Włoch miały zostać przekazane Radzie Ambasadorów Ligi Narodów, która podjąć 

miała ostateczną decyzję o podziale Górnego Śląska. Obydwie strony przyspieszyły 

przygotowania do walki zbrojnej, a nie czekały na wynik akcji dyplomatycznej
23

.  

                                                 
20 IJP, sygn. 219, Wspomnienia ppłk. Tadeusza Puszczyńskiego „Wawelberga”; J. Meissner, Jak dziś 

pamiętam, Warszawa 1971, s. 325 i n.; Z Górnego Śląska. 10 000 mk. nagrody za ujęcie zamachow-

ca, „Oberschlesische Volksstimme” 1921, nr 27. 
21 IJP, sygn. 219, Wspomnienia ppłk. Tadeusza Puszczyńskiego „Wawelberga”. 
22 Wojciech Korfanty w odezwy do ludności 22 marca 1921 r. zaproponował podział Górnego Śląska 

oparty na wynikach głosowania. W projekcie tym sugerował przyznanie Polsce tego obszaru, gdzie 

Polacy uzyskali większość plebiscytową. Na tej podstawie wykreślona przez Korfantego granica 

podziału tego obszaru otrzymała nazwę linii Korfantego. Przebiegała ona od granicy państwowej  

z Czechosłowacją na południu (Bogumin), wzdłuż Odry, aż do miejscowości Zimnice Wielkie, 

następnie odchylała się w kierunku północno-wschodnim, wzdłuż zachodniej granicy powiatu Wiel-

kie Strzelce (Strzelce Opolskie) i przez Kolonowskie – Zębowice – Leśna – Wachowice – Bodzano-

wice biegła do granicy państwowej z Polską. Ta część Górnego Śląska zaproponowana przez Korfan-

tego stała się obszarem operacyjnym III powstania. 
23 Śląskie siły powstańcze przed wybuchem powstania liczyły ok. 40 tys. osób, z tym iż 2/3 jej stanu 

znajdowała się w oddziałach liniowych, zaś 1/3 w instytucjach tyłowych i w służbach. Głównym 

przeciwnikiem tych sił była niemiecka Górnośląska Organizacja Bojowa – Kampforganisation Ober-

schlesiens (KOOS). W pierwszej połowie marca 1921 r. organizacja ta pod dowództwem ppłk. 

Schwarzkoppena liczyła około 32 tys. członków. W nocy z 18 na 19 marca została ona znacznie 
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W przeciwieństwie do W. Korfantego powstańcza kadra dowódcza uznała 

walkę zbrojną za decydujący czynnik powrotu Śląska do Polski. W kwietniu 1921 r. 

dowódcą obrony plebiscytu został ppłk. Maciej Mielżyński „Nowina-Doliwa”, który 

w rozkazie operacyjnym nr 1 DOP z 22 kwietnia 1921 r. przedstawił plan przy-

szłych działań bojowych, w tym zadania dla oddziałów dywersyjnych Puszczyń-

skiego. Oddziały te po wykonaniu dywersji miały zostać wzmocnione czterema 

kompaniami powstańczej piechoty i opanować dworzec kolejowy w Groszowicach. 

W tej sytuacji „Wawelberg” dokonał zmiany planowanego odwrotu z miejsc akcji 

grup dywersyjnych „A” i „G”. Po przeprowadzeniu akcji dywersyjnych wycofać 

miały się w kierunku na Groszowice a nie na Kamień Śląski
24

. 

W DOP odbyła się narada ścisłego Sztabu 28 kwietnia 1921 r., podczas której 

ustalono wybuch powstania w nocy z 2 na 3 maja. Kpt. Puszczyński otrzymał pi-

semny rozkaz 1 maja 1921 r. o treści „Wykonać z nocy z drugiego na trzeci maja 

tysiąc dziewięćset dwudziestego pierwszego roku” podpisany przez M. Mielżyń-

skiego. W akcji tej o kryptonimie „Mosty” uczestniczyło 11 oficerów, 9 podchorą-

żych, 24 podoficerów i 20 szeregowców. Oficerami łącznikowymi byli por. More-

lowski i ppor. Charaszkiewicz
25

. 

Kpt. Puszczyński od początku 1921 r. jako szef Referatu Destrukcyjnego  

w DOP organizował oddziały dywersyjne i zakonspirował je w terenie, wyposażył 

w materiały wybuchowe, sprzęt minerski i łączności, zaakceptował konkretne 

obiekty do zniszczenia. Został ich dowódcą jako „Konrad Wawelberg”. Podległe 

mu oddziały w nocy 2/3 maja 1921 brawurową akcją dywersyjną zainaugurowały 

III powstanie śląskie. 

Akcja „Mosty” zasięgiem objęła przeszło 90-kilometrowy odcinek granicy 

obszaru Górnego Śląska i trwała trzy godziny (za wyjątkiem grupy „N”). Oddziały 

dywersyjne zniszczyły 7 mostów i 2 odcinki torów, co zdezorganizowało ruch 

kolejowy z Kędzierzyna do Nysy, z Wrocławia do Opola i z Wrocławia do Klucz-

borka. Cel akcji został osiągnięty, ponieważ uniemożliwiono Niemcom przerzu-

                                                                                                                         
osłabiona przez zlikwidowanie przez wojska alianckie części niemieckich tajnych składów broni. Po 

wybuchu powstania strona niemiecka zreorganizowała swoje siły. Dla nowej formacji nadano nazwą 

Samoobrony Górnego Śląska (Oberschlesiesche Selbstschutz), która liczyła ok. 31 600 dobrze wy-

szkolonych i uzbrojonych członków; Źródła do dziejów powstań śląskich, t. 3, cz. 1, s. 360; C.C. 

Jurado, The German Freikorps 1918–1923, Oxford 2001, s. 29, 32, 43; M. Wrzosek, Proces narasta-

nia szans walki zbrojnej w latach 1918–1921 o powrót Górnego Śląska do Macierzy [w:] Powstania 

śląskie i plebiscyt z perspektywy osiemdziesięciolecia, red. M. Masnyk, Opole 2003, s. 34–35;  

W. Lesiuk, Plebiscyt i powstania śląskie z perspektywy osiemdziesięciolecia [w:] Powstania śląskie  

i plebiscyt z perspektywy osiemdziesięciolecia, red. M. Masnyk, Opole 2003, s. 18. 
24 CAW, sygn. 130.45.18, M. Mielżyński. Dla kpt. Wawelberga. Instrukcja Operacyjna nr 1 z 22 

IV 1921 r. 
25 Charaszkiewicz stwierdza, że stan bojowy oddziałów dywersyjnych w tej akcji obejmował 22 

oficerów i podchorążych, 6 podoficerów oraz 57 dywersantów (w tej liczbie 54 Ślązaków). W zespo-

le tym było 62 żołnierzy POW, 6 żołnierzy powstania wielkopolskiego, 5 legionistów, 2. członków 

oddziałów bojowych PPS z okresu pierwszej wojny światowej oraz 4 członków Związku Niezależnej 

Młodzieży Socjalistycznej. Dane zaprezentowane przez Charaszkiewicza są zawyżone, zwłaszcza 

dotyczące liczby Ślązaków, których było tylko kilku. Za podstawę przyjąłem ustalenia dr. Z. Zarzyc-

kiej; E. Charaszkiewicz, dz. cyt., s. 5; Z. Zarzycka, Polskie działania specjalne..., s. 117–120. 



Mieczysław Starczewski 926 

cenie zza Odry regularnych oddziałów niemieckich do obszaru operacyjnego III 

powstania. Tym samym stworzono warunki dla oddziałów powstańczych opano-

wania tego obszaru
26

. 

Akcja wywołała entuzjazm wśród powstańców, zaś zaszokowała Niemców. 

Wywiad niemiecki nie ustalił przygotowań do tego rodzaju zniszczeń, ponieważ  

o nich wiedziało tylko kilka osób. Jednocześnie jej uczestnicy odizolowani zostali 

całkowicie od przygotowywanych sił powstańczych, organizacji militarnych i para-

militarnych w skali kraju, a zwłaszcza na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim. Prze-

strzeganie wymogów konspiracyjnych w tej grupie przełożyło się na sukces podczas 

działań dywersyjnych. Na ten fakt zwrócił uwagę gen. Bernhard Hülsen, dowódca 

niemieckich sił wojskowych. W swojej pracy pt. „Der Kampf um Oberschlesien. 

Selbstschutz im dritten Polenaufstande” zwrócił uwagę, że:  
 

Niemcy nie umieli się konspirować, podczas gdy Polacy potrafili przygotować 

wszystko w największej tajemnicy27. 
 

Zaskoczenie Niemców było całkowite, czemu dała wyraz prasa niemiecka 

tego samego dnia. Dzienniki berlińskie „Vorwaerts” i „Berliner Tageblatt” podawa-

ły już w wieczornych wydaniach szczegółowe komunikaty o dokonanych akcjach 

na Śląsku oraz o sukcesach wojsk powstańczych. Tego też dnia część swojego 

przemówienia poświęcił minister spraw zagranicznych dr Walther Simons na nad-

zwyczajnej sesji Reichstagu. Powiedział wówczas m.in.:  
 

Muszę wszakże zauważyć, że poznanie faktycznego wydarzenia jest utrudnione  

z jednej strony przez zburzenie linii kolejowych, a z drugiej strony przez przerwa-

nie połączeń telefonicznych i administracyjno-kolejowych... Planowa destrukcja 

mostów kolejowych wskazuje na przedsięwzięcia zakreślone z polskiej strony na 

wielką skalę. Mam tu przed sobą mapę górnośląskiego terenu plebiscytowego, 

gdzie kazałem zaznaczyć te miejscowości, w których popełniono zamachy na mo-

sty. Panowie znajdziecie, że wszystkie są położone w zachodniej części obszaru 

plebiscytowego, tak że powstańcy posunęli się w ciągu jednej nocy z granicy pol-

skiej aż do granicy terenu plebiscytowego28. 

 

                                                 
26 Encyklopedia powstań śląskich, Opole 1982, s. 14–15; Z. Zarzycka, Polskie działania specjalne  

w III Powstaniu Śląskim, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1979, nr 2, s. 244; Z. Zarzycka, Akcja 

„Mosty” w III powstaniu śląskim, „Poglądy” 1976, nr 10; M. Starczewski, Udział powstańców ślą-

skich w dywersji pozafrontowej w latach 1921–1939 [w:] Powstania śląskie i plebiscyt w procesie 

zrastania się Górnego Śląska z Macierzą, Bytom 1993, s. 391 
27 B. Hülsen, Der Kampf um Oberschlesien. Selbstschutz im dritten Polenaufstande, Stuttgard 1922. 
28 Dr Simons zwrócił jeszcze uwagę, że zostały zniszczone: „...linie kolejowe Wrocław – Karłowice 

– Opole przez wysadzenie w powietrze mostu na południu od Karłowic; Wrocław – Brzeg – Opole  

w dwóch miejscach, wprost na zachód Opola; Opole – Prudnik – Gogolin w dwóch miejscach; Prud-

nik – Koźle obok Racławic. Poza tym mamy jeszcze jeden niepotwierdzony meldunek, że na linii 

Niemieckie Racławice – Głupczyce dokonano w jednym miejscu jednego zniszczenia. Nadto wysa-

dzone są mosty koło Szychowic i Krzyżanowic w powiecie raciborskim oraz pod Fosowskiem  

w powiecie Strzelce Opolskie...”. Według dr Simensa sprawcami dywersji byli Polacy, którzy przebi-

li się tej nocy od granicy polskiej do obiektów położonych pomiędzy zachodnią granicą plebiscytową 

Śląska i pozostałych Niemiec; IJP, sygn. 219, Wspomnienia T. Puszczyńskiego. 
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Z kolei Kanclerz Rzeszy Niemieckiej, dr Josef Wirth, oświadczył w parla-

mencie, że powstanie przeprowadzone zostało „ze zbrodniczą genialnością”. 

Akcję dywersyjną grupy Puszczyńskiego szeroko komentowała też prasa re-

gionalna, np. wydawana w Prudniku gazeta „Neustadter Stadblatt” 4 maja napisała 

następująco: 
 

Przerwanie ruchu kolejowego. Administracja kolei Prudnik-Gogolin podaje do 

wiadomości, co następuje. Tej nocy mosty kolejowe na rz. Białej pod m. Dobra  

i na rz. Odra pod m. Krapkowice zostały wysadzone przez zbrodniczy zamach. 

Most na rz. Białej jest ciężko uszkodzony, most na rz. Odrze-lekko. Ruch kolejo-

wy odbywa się na przestrzeni Prudnik-Dobra. Odcinek m. Dobra-Gogolin jest 

unieruchomiony29. 
 

Akcje te wykazały, że nielicznymi siłami można zadać przeciwnikowi nie 

tylko wymierne straty, ale sparaliżować system łączności i komunikacji a tym sa-

mym nie tylko ograniczyć, ale nawet uniemożliwić szybki przerzut wojsk na linię 

frontu. Oddziały dywersyjne przeprowadziły te akcje z powodzeniem, ponieważ 

wcześniej został dobrze opracowany plan w ogólnym zarysie, który uzupełniany był 

w terenie przez dowódców poszczególnych oddziałów dywersyjnych a zatwierdzo-

ny ostatecznie przez „Wawelberga”. Oddziały te prowadziły ciągłą obserwację 

obiektów wyznaczonych do zniszczenia i miały oparcie w ludności polskiej miesz-

kającej na obszarze planowanych akcji. Nie można pominąć przeprowadzonego 

przez „Wawelberga” doboru ludzi do grupy dywersyjnej, ich bojowego doświad-

czenia z I wojny światowej i z wojny polsko-bolszewickiej 1920 r., wyszkolenia 

fachowego indywidualnego itd. Pomimo tego przeszli specjalistyczne przeszkolenie 

dywersyjne, trwające średnio 3 tygodnie a prowadzone przez doświadczonych bo-

jowców PPS z okresu carskiego. Uwagę zwraca fakt natychmiastowej reakcji „Wa-

werlberga” na negatywne zjawiska w oddziałach dywersyjnych (alkohol, narkotyki) 

i na konieczność przestrzegania wymogów konspiracyjnych. Działania dywersyjne 

zapoczątkowały wybuch III powstania i były integralną częścią działań powstań-

czych. Kpt. Puszczyński nie zapomniał o wyróżniających się członkach podległej 

mu grupy i skierował wniosek do Naczelnej Komendy Wojsk Powstańczych,  

w którym uzasadniał odznaczenie Krzyżem Orderu Virtuti Militari uczestników 

akcji „Mosty”. W pierwszej kolejności odznaczenie to powinno być nadane dowód-

com oddziałów destrukcyjnych i niektórym ich podkomendnym, którzy na polu 

walki wykazali się męstwem. Za tę akcję odznaczono tym najwyższym odznacze-

niem bojowym 20 jej członków, w tym T. Puszczyńskiego
30

. 

Działalność bojowa grypy destrukcyjnej kpt. T. Puszczyńskiego nie zakoń-

czyła się po przeprowadzeniu akcji „Mosty”, lecz trwała do poł. czerwca 1921 r. Do 

tego czasu wysadzały obiekty ważne z punktu widzenia potrzeb frontowych zwłasz-

cza mostów i szlaków komunikacyjnych. Tym samym opóźniały uderzenia Selbst-

schutzu. W II poł. miesiąca objął Puszczyński zwierzchnictwo odwodów Wojsk 

Powstańczych (pod nazwą Grupa Wawelberga). Po decyzji o zakończeniu powsta-

                                                 
29 „Neustadter Stadtblatt” 1921, nr 55 (ksero artykułu udostępniła autorowi dr. Z. Zarzycka) 
30 IJP, sygn. 219, Wspomnienia ppłk. Tadeusza Puszczyńskiego. 
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nia został 2 lipca 1921 r. wyznaczony na likwidatora swojej Grupy i prac organiza-

cyjnych powstania. Obowiązki te pełnił do 15 września 1921 r., zaś w dniu następ-

nym został kierownikiem Referatu Techniczno-Wywiadowczego Oddziału II. Na 

tym stanowisku pozostawał do 1 stycznia 1922 r.  

Mjr Kazimierz Kierzkowski oceniając pracę kpt. Puszczyńskiego w 1921 r. 

zwrócił uwagę, że w czasie powstania był oficerem niezmiernie odważnym. Spo-

śród innych oficerów wyróżniał się inteligencją, zaangażowaniem, zdolnościami 

kierowniczymi i wychowawczymi. Zastępca naczelnego wodza w III powstaniu 

śląskim mjr Jan Ludyga-Laskowski wystąpił 12 września 1921 r. z wnioskiem  

o odznaczenie Orderem Virtuti Militari kpt. T. Puszczyńskiego za utworzenie i kie-

rowanie akcjami dywersyjnymi w czasie III powstania, a zwłaszcza zapoczątkowu-

jącymi jego wybuch. Podkreślił, że akcje przeprowadzone w nocy z 2 na 3 maja 

1921 r. opóźniły  
 

koncentrację sił niemieckich co najmniej o tydzień przez zniszczenie obiektów 

kolejowych. W groźnych punktach kpt. Puszczyński był nie tylko dowódcą, ale  

i moralnym kierownikiem całej Grupy. Sam brał udział w destrukcji na najnie-

bezpieczniejszym odcinku. W walkach pod Sławięcicami odznaczył się męstwem.  
 

Wniosek ten poparł też szef Sztabu Naczelnej Komendy Wojsk Powstań-

czych mjr Szt. Gen. Stanisław Rostworowski Z wnioskiem też o odznaczenie kpt. 

Puszczyńskiego Orderem Virtuti Militari wystąpił też ppłk. Marian Kościałkowski 

w imieniu POW w dniu 1 kwietnia 1922 r. Uwagę zwrócił na jego działalność nie 

tylko w POW, ale na dowodzenie oddziałami podczas wojny polsko-bolszewickiej 

w 1920 r. oraz na Górnym Śląsku, gdzie przyczynił się w „głównej mierze do po-

myślnego zakończenia powstania”
31

. 

Po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej przystąpiono do reorganizacji 

służb wywiadowczych i dostosowywania ich struktur do warunków pokojowych.  

W maju 1921 r. powołano Oddział II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego (dalej: 

SGWP), zaś miesiąc później ustalono wstępnie jego strukturę organizacyjną, aby 

zakończyć ten proces 10 sierpnia 1921 r. Szefem Oddziału II został ppłk Ignacy 

Matuszewski, któremu podlegał m.in. Wydział III Wywiadowczy na czele z mjr. 

Kazimierzem Kleszczyńskim. Zasadniczym jego zadaniem było zorganizowanie 

wywiadu ofensywnego wobec państw sąsiadujących z Polską i prowadzenie kontr-

wywiadu. W początkowym okresie składał się on z czterech referatów. Referatem  

A – technika wywiadu kierował kpt. Tadeusz Puszczyński, który dzielił się na trzy 

podreferaty: A-1, A-2, A-3. Głównym był podreferat A-l, który zajmował się kie-

rownictwem akcji dywersyjnej, wywiadem dywersyjnym, ewidencją obiektów woj-

skowych w państwach sąsiadujących, głównie na terenie Rosji sowieckiej. Do jego 

zadań należało tworzenie grup dywersyjnych na terenie kraju i za granicą, głównie 

na wschodzie
32

. 

                                                 
31 CAW, sygn. VM 7534, J. Ludyga-Laskowski, Wniosek o odznaczenie orderem VM kpt. Tadeusza 

Puszczyńskiego, M.p. 12 IX 1921 r.,  
32 CAW, sygn. I.303.4.14., Gen. por. W. Sikorski, Rozkaz, Warszawa 23.06.1921 r.; CAW, sygn. 

I.303.4.30, Pełna obsada Oddziału II z uwzględnieniem szefów poszczególnych komórek organiza-
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Kpt. Puszczyński, a być może pomocy udzielił mu mjr Kazimierz Kierzkow-

ski, opracował instrukcję działań dywersyjnych, która była obowiązującą przez cały 

okres międzywojenny, z tym że w późniejszych latach była uzupełniana. Uwagę 

zwraca fakt, że zawarto w niej nie tylko dotychczasowe doświadczenia, lecz prze-

widziano formy działań dywersyjnych w przyszłości. Jednoznacznie z niej wynika, 

że zasadniczym celem tworzonej sieci dywersyjnej powinno być  
 

stworzenie warunków uniemożliwiających rozwój sił militarnych przeciwnika, 

[polegających] na przeszkadzaniu w koncentracji i przerzucaniu wojsk, na utrud-

nianiu transportu, na demoralizowaniu przeciwnika itd.  
 

Stąd działalność dywersyjna podczas pokoju powinna polegać głównie na 

pracach przygotowawczych, jak: 
 

 przeprowadzanie ciągłego wywiadu dywersyjnego; 

 osadzanie stałych placówek dywersyjno-wywiadowczych w ważnych punktach strate-

gicznych (twierdze, umocnienia, fabryki przemysłu zbrojeniowego, składy amunicyjne 

i materiałów wybuchowych, magazyny żywnościowe i mundurowe, węzły kolejowe, 

mosty, wiadukty itd.) i utrzymywanie z nimi stałej łączności; 

 werbowanie odpowiednich ludzi; 

 szkolenie wywiadowczo-dywersyjne; 

 zaopatrzenie w odpowiednie materiały do przeprowadzania akcji sabotażowo 

-dywersyjnych. 
 

Puszczyński zwracał uwagę, że okres pokojowy należy wykorzystać na wy-

szkolenie i przygotowanie ściśle zakonspirowanej sieci dywersyjnej, która w przy-

padku wojny przystąpi na terytorium przeciwnika lub własnym obszarze zajętym 

przez wroga do: 
 

 wysadzania lub podpalania fabryk wojskowych lub zakładów pracujących 

dla przemysłu wojennego; 

 niszczenia wszelkich magazynów żywnościowych i furażowych; 

 wysadzania doków, depot kolejowych; 

 niszczenia parowozów, fałszywego ustawiania zwrotnic, wywoływania 

katastrof kolejowych; 

 wysadzania mostów kolejowych, niszczenia torów, wysadzania pociągów 

z amunicją i uzbrojeniem; 

 przerywania łączności telegraficznej i telefonicznej, 

 akcji terrorystycznych; 

 popierania lub tworzenia oddziałów partyzanckich, i organizowania strajków i sabota-

żu, rozsiewania plotek, szerzenia paniki.  
 

Zrealizowanie tych celów wymagało nie tylko odpowiedniego wyszkolenia 

członków, ale też prowadzenia przez nich stałego wywiadu dywersyjnego, tzn. zbie-

rania wszelkich informacji o planowanych obiektach do zniszczenia, wykonywania 

planów, szkiców, pomiarów, robienia fotografii, nanoszenia wszelkich zmian (np. 

                                                                                                                         
cyjnych, Warszawa 10.08.1921 r.; CAW, sygn. I.303.4.121, Lista płac pracowników cywilnych 

Oddziału II Sztabu Generalnego, opłacanych z funduszu dyspozycyjnego obowiązującego w sierpniu 

1923 r. 
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budowa nowej hali, mostu, wiaduktu, torów kolejowych, rampy) itd. Dlatego też 

wywiadowcy dywersyjni powinni być – podkreślano w instrukcji – stałymi pracow-

nikami danego zakładu i wszechstronnie wyszkolonymi. Członków do dywersji 

pozyskiwać miano z różnych organizacji społeczno-politycznych i paramilitarnych 

oraz z pododdziałów wojskowych, zwracając uwagę na ich postawę patriotyczną
33

. 

Według Puszczyńskiego akcje dywersyjne przeprowadzać miały placówki 

dywersyjne – jeżeli dokonywały ich na terytorium przeciwnika, czyli obszarze stra-

tegicznym, to była dywersja głęboka. Pozostałe akcje zaliczane były do dywersji 

płytkiej. W czasie wojny placówki dywersyjne posiadały prawo przeprowadzania 

akcji dywersyjnych na własną odpowiedzialność. W instrukcji tej podkreślano, że 

akcji mogą dokonywać nie tylko członkowie placówek dywersyjnych, ale pozyskani 

przez nich ludzie, którzy przeprowadzą akcję za odpowiednim wynagrodzeniem
34

. 

Kpt. Puszczyński dobrał sobie jako współpracowników byłych swoich pod-

komendnych z oddziału destrukcyjnego na Śląsku, m.in. por. Włodzimierza Dą-

browskiego, por. Edmunda Kaliksta Charaszkiewicza, por. Stefana Nowaczka, któ-

rzy opracowali terenową strukturę organizacyjną sieci dywersji pozafrontowej na 

terenie pogranicza z Rosją, Litwą i Niemcami. Referat A-1, zwany Referatem Tech-

niczno-Wywiadowczym (powszechnie sieć terenową nazywano dywersją pozafron-

tową), uległ rozbudowie na przełomie 1921 i 1922 r. Referentami w nim byli m.in. 

kpt. Witold Balcer (urodzony 17 czerwca 1889 r.), por. Janusz Dukiet (urodzony 17 

kwietnia 1895 r.), por. Michał Talikowski (urodzony 8 stycznia 1899 r. W terenie 

przystąpili oni do tworzenia placówek wywiadowczo-dywersyjnych na pograniczu  

z ZSRS już w 1922 r.
35

. 

Ograniczone możliwości finansowe Podreferatu A-1 nie pozwalały na utwo-

rzenie placówek dywersyjnych, których członkowie byliby opłacani. Po analizie 

sytuacji ludnościowej na pograniczu Polski z Rosją sowiecką i Niemcami jego kie-

rownictwo doszło do przekonania, że można będzie pozyskać do swoich celów naj-

bardziej świadomych Polaków mieszkających na tym obszarze. 

Kierownictwo dywersji pozafrontowej na czele z kpt. Puszczyńskim doszło 

do przekonania, że z jednej strony należy rozwinąć akcję propagandową, zaś z dru-

giej wykorzystać do przyszłych działań dywersyjnych tę część ludności polskiej, 

która wykazuje postawę patriotyczną. W maju 1922 r. przedstawiło ono szefowi 

SGWP projekt utworzenia tajnej organizacji konspiracyjnej na Kresach Wschodnich 

dla świadczenia na rzecz armii polskiej w przypadku wojny
36

. 

13 czerwca 1922 r. szef SGWP polecił kpt. T. Puszczyńskiemu przystąpić do 

tworzenia cywilnej organizacji wywiadowczo-sabotażowej na pograniczu wschod-

                                                 
33 CAW, sygn. I.310.17.8, Instrukcje zasadnicze dla Organizacji „A”, [1921 r. lub 1922 r.]; M. Star-

czewski, Działania specjalne Wojska Polskiego we wrześniu 1939 r. [w:] Wrzesień 1939 wojna na 

dwa fronty, red. J. Gmitruk, W. Włodarkiewicz, Warszawa 2010, s. 360–361. 
34 CAW, sygn. I.310.17.8, Instrukcje zasadnicze dla Organizacji „A”. 
35 CPZHDFR w Moskwie. sygn. 308-II-22., k. 6–7, Lista przydziału oficerów z dnia 10.06.1922 r.; 

tamże, k. 22, Lista przydziału oficerów według stanu z dnia 10.12.1922 r. 
36 CAW, sygn. 1774/89, t. 493, Projekt stworzenia tajnej organizacji cywilnej dla celów dywersyj-

nych, Warszawa 31.05.1922 r. 
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nim. Zadaniem wywiadu zwłaszcza w momencie wojny miało być dostarczanie 

wielu szczegółowych informacji o sile zbrojnej przeciwnika i jej przemieszczaniu 

się w terenie, produkcji zbrojeniowej, nastrojach ludności itd. Siecią wywiadowczą 

organizacja Puszczyńskiego miała objąć cały teren i punkty ważne pod względem 

przemysłowym i strategicznym. Z kolei placówki dywersyjne miały sparaliżować 

transport drogowo-kolejowy, niszczyć obiekty o charakterze wojskowym, zakłady 

przemysłu zbrojeniowego itd. 

Kpt. Puszczyński już w czerwcu 1922 r. rozpoczął prace przygotowawcze ce-

lem utworzenia konspiracyjnej organizacji cywilnej pod nazwą Obywatelski Komi-

tet Obrony (dalej: OKO). Po jej utworzeniu spodziewano się z jednej strony uzy-

skiwać stałe informacje o dyslokacji sił rosyjskich w pasie pogranicznym oraz o na-

strojach miejscowej ludności, zaś z drugiej przygotować oparcie dla lotnych oddzia-

łów dywersyjnych. Placówki OKO w ZSRS zorganizowano dopiero w początkach 

1924 r. m.in. w Mołodecznie, Lidzie, Baranowiczach, Łunińcu, Równem, zaś pla-

nowano w Tarnopolu i Czortkow
37

.  

Kpt. Puszczyński z podległymi pracownikami uwagę zwrócił na rozpracowa-

nie obiektów kolejowych (stacje, wiadukty, mosty na rzekach itp.) i drogowych na 

terenie pogranicznym w Polsce i Rosji oraz obiektów wojskowych (koszar i uzbro-

jenia oddziałów, magazynów uzbrojenia, zakładów przemysłowych o charakterze 

militarnym itd.) u przeciwnika. Z inspiracji SGWP przystąpiono do szczegółowego 

opracowania terenu (bagna, rzeki, drogi), w tym obszarów leśnych i służby leśnej, 

dróg i obsady personalnej służby drogowej na wschodzie Rzeczypospolitej w zależ-

ności od pory roku celem wykorzystania zebranego materiału dla potrzeb kartogra-

ficznych (wprowadzenie korekt na mapach wojskowych) i wojska (dostępność tere-

nu w poszczególnych porach roku, ewentualne kierunki uderzeń przeciwnika itd.). 

Za zrealizowanie tego przedsięwzięcia w powiatach wołożyńskim, trockim, lidzkim 

wileńskim odpowiadał por. S. Nowaczek, a w święciańskim por. S. Gliński
38

. 

Kierownictwo oddziału wywiadowczego uznało pod koniec 1923 r., że 

Podreferat A-1 zakończył prace organizacyjne na terenie Kresów Wschodnich. Jego 

działalność ograniczyć się miała do stałego „utrzymywania kontaktu z miejscowymi 

elementami ludności dla celów specjalnej akcji Sztabu Generalnego na wypadek 

ewentualnych działań wojennych”
39

. W początkach 1924 r. Podreferat A-1 prze-

kształcony został w Referat P-1 Dyw. (Referat Planów Dywersyjnych), natomiast  

                                                 
37 CAW, sygn. 1774/89, t. 493, W. Kryński, Projekt organizacji O.K.O na terenie Rosji Sowieckiej 

(Mińsk-Witebsk), [sierpnia lub wrzesień 1922 r.]; OPZHDFR w Moskwie, sygn. 461-1-3, Wywiad 

wojenny, M.p. 30.08.1922; CAW, sygn. 1774/89, t. 493, Załącznik do graficznego projektu O.K.O  

i W.W. [1923 r.]. 
38 OKO na granicy wschodniej liczyła 613 osób w 23 obwodach w 1924 r.; M. Starczewski, J.A. 

Radomski, Geneza konspiracji wojskowej na wypadek okupacji kraju [w:] Armia Krajowa. Szkice  

z dziejów Sił Zbrojnych Polskiego Państwa Podziemnego, red. K. Komorowski, Warszawa 1999,  

s. 65–69; OPZHDFR w Moskwie, sygn. 461-135, Wywiad Wojenny Okręgu nr 4, M.p 1.02.1924 r., 

k. 13–70; CAW, sygn. 1774/89, t. 493, Mapa bez tytułu i daty [1924 r.] dot. Referatu „U”. 
39 CAW, sygn. I.303.4.5604, Koncesje dla placówek O.K.O na terenie pogranicznym, Warszawa 

15.12.1923 r.; tamże, Kresy Wschodnie, oprac. 15.12.1923 r. 
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w kwietniu 1924 r. przyjął nazwę Referatu „U”. Szefem jego pozostał kpt. Pusz-

czyński, któremu podlegali m.in.: kpt. Włodzimierz Dąbrowski, por. Edmund Cha-

raszkiewicz, por. Stefan Nowaczek, por. Stanisław Czapski
40

. 

Dowództwo wojskowe uważało działania dywersyjne za ważny czynnik  

w walce z agresorem i oczekiwało ich przygotowania na własnym pograniczu  

i przeciwnika w okresie pokoju, zwłaszcza z Rosją. Kierownictwo centralne dywer-

sji pozafrontowej (Referaty A-1, a następnie P-1 Dyw. i „U”) na czele z Puszczyń-

skim, realizując wytyczne przełożonych, zwróciło uwagę na stosunki narodowo-

ściowe na pograniczu polsko-rosyjskim, gdzie większość stanowili Ukraińcy, Biało-

rusini itd. Dlatego podjęto z jego inspiracji z jednej strony działania zmierzające do 

jej pozyskania dla sprawy polskiej, zaś z drugiej do zmiany niekorzystnych propor-

cji poprzez rozwój osadnictwa – zwłaszcza rodzin byłych wojskowych – oraz 

umocnienia wpływów polskich w administracji. Główną uwagę zwrócono na patrio-

tyczne wychowanie młodzieży i pozyskanie jej do przyszłych działań dywersyj-

nych. Puszczyński zdawał sobie sprawę, że ich powodzenie uzależnione jest od 

akceptacji przez miejscową ludność. Słusznie uważał, że pomoc ludności jest nie-

zmiernie istotna dla grup i oddziałów partyzanckich, ponieważ nie tylko informują  

o siłach przeciwnika, ich rozmieszczeniu i uzbrojeniu, ale niejednokrotnie dostarcza-

ją żywność, udzielają schronienia, przechowują uzbrojenie i sprzęt, opiekują się 

rannymi, ostrzegają przed rodzinami wrogo odnoszącymi się do Polaków i Polski. 

Oficerowie Referatu P-1 Dyw. od stycznia 1924 r. zapoznawali się ze zgro-

madzonym własnym materiałem i znajdującym się w Oddziale II dotyczącym tere-

nów pogranicznych i baz operacyjnych własnych i rosyjskich
47

. Materiał ten wyko-

rzystany został przy opracowywaniu instrukcji dotyczącej realizacji planu dywer-

syjnego do planu operacyjnego „R”, którą przedstawili przełożonym w maju 1925 r. 

Dotyczyła ona akcji oddziałów dywersyjnych na terytorium Rosji w przypadku 

wojny, które miały: utrudnić mobilizację jej sił zbrojnych; przeszkadzać w koncen-

tracji i przemieszczaniu się ich na pogranicze Polski; utrudniać transport; niszczyć 

przemysł zbrojeniowy i pomocniczy oraz ważne ośrodki produkcji; rozpocząć dy-

wersję moralną. Działania te dzieliły się na dywersję płytką (taktyczną) i głęboką 

(strategiczną). Z kolei dywersję płytką podzielono na dywersję pasa pogranicznego  

i dywersję pasa koncentracji. Celem było realizowanie zadań wymienionych wcze-

śniej. Natomiast akcje w dywersji głębokiej obejmowały niszczenie ośrodków 

przemysłu zbrojeniowego i pomocniczego na obszarze Rosji europejskiej. 

Prace dywersyjne podzielono na 4 etapy: wstępnych przygotowań i organiza-

cji, utrzymania w gotowości do akcji zorganizowanych ośrodków dywersyjnych, 

działań w czasie mobilizacji i koncentracji armii przeciwnika oraz akcji dywersyjnej 

w toku wojny. W pierwszym etapie planowano przeprowadzić wywiad dywersyjny 

terenu i znajdujących się tam obiektów wojskowych i przemysłu zbrojeniowego 

                                                 
40 OPZHDFR w Moskwie, sygn. 308-II-25 k. 11, Mjr Szt. Gen. Hulewicz, Do Oddziału V Sztabu 

Generalnego, Warszawa 9.02.1924 r.; Płk Bajer, tamże, k. 25, Do Oddziału V Sztabu Generalnego, 

Warszawa 10.04.1924 r.; CAW, sygn. I.303.4.5354, Zeznania Karola Wyleżycha, Gdańsk 

19.08.1925 r. 
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oraz oddziałów wojskowych, łącznie z ich opracowaniem. Na tej podstawie miano 

opracować plan działań dywersyjnych i zorganizować sieć dywersyjną z miejscowej 

ludności oraz zorganizować magazyny środków dywersyjnych i transport do nich 

broni, materiałów wybuchowych, lontów, granatów, środków łączności, materiałów 

łatwopalnych (benzyna, nafta) itd. przez granicę. W drugim etapie zamierzano za-

bezpieczyć sieć dywersyjną przed penetracją przeciwnika i utrzymać ją w gotowości 

bojowej. W etapie trzecim sieć dywersyjna miała przystąpić do przeprowadzania 

akcji (na rozkaz SGWP) celem utrudniania i opóźniania mobilizacji poprzez nisz-

czenie obiektów komunikacji drogowej i kolejowej, zwłaszcza na głównych szla-

kach (mostów, stacji kolejowych), ośrodków mobilizacyjnych (składy i magazyny, 

koszary, stajnie, hangary lotnicze), łączności itd. Natomiast w czasie działań wojen-

nych niszczyć miano jeszcze zakłady zbrojeniowe i wytwórnie o charakterze woj-

skowym. W tym ostatnim etapie planowano przejść do działań partyzanckich, zaś 

oddziały partyzanckie organizować też z dezerterów armii przeciwnika. Działania 

dywersyjne podczas wojny obejmowały niszczenie w głębi Rosji zakładów zbroje-

niowych, wydobywczych ropy, kopalń itd.
41

. 

W wyniku zdekonspirowania prac Referatu „U” przez por. Trojanowskiego  

i plut. Wyleżycha zwłaszcza na pograniczu z Niemcami (na rzecz Rosji w począt-

kach 1925 r.) nastąpiło ograniczenie działalności sieci terenowej na kierunku 

wschodnim i zachodnim. W końcu grudnia 1925 r. zlikwidowany został Referat 

„U”, zaś część jego pracowników otrzymała fikcyjne przydziały w styczniu 1926 r. 

W rzeczywistości utworzono Referat Placówek Dywersyjnych na czele z kpt. Pusz-

czyńskim na początku stycznia 1926 r. Liczył on tylko 3 oficerów i 4 szeregowych  

z czynnej służby wojskowej. Wiosną 1926 r. przekształcono ten Referat w Ekspozy-

turę nr 6, a w kilka miesięcy później w Lotną Ekspozyturę nr 6 (1 kwietnia 1929 r. 

przyjęła ostatecznie nazwę jako Ekspozytura nr 2). W pierwszych miesiącach 1926 r. 

kierownictwo dywersji pozafrontowej na czele z kpt. Puszczyńskim zmuszone było 

nie tylko zrezygnować z rozbudowy sieci terenowej, ale ograniczyć jej działalność, 

a wstrzymać prace na terenie Niemiec. Oddział II zwrócił szczególną uwagę na 

przestrzeganie zasad konspiracyjnych przez kierownictwo i sieć terenową dywersji. 

Od tego czasu zorientowany był w całokształcie pracy dywersyjnej tylko szef Eks-

pozytury kpt. Puszczyński (w sierpnia 1928 r. obowiązki objął kpt. Charaszkiewicz), 

zaś jego zastępca w zależności od potrzeb. Zlikwidowano wspólne odprawy kie-

rowników grup dywersyjnych z różnych terenów. 

Kpt. Puszczynski działalność Lotnej Ekspozytury nr 6 w początkowym okre-

sie ograniczył do utrzymania kontaktów z terenem, wypracowania nowej struktury 

organizacyjnej oraz reorganizacji tych grup dywersyjnych na terenie Niemiec, które 

zostały zdekonspirowane. W tym to roku utworzono Grupy: XI (społeczno-

polityczna), XII (Kraje bałtyckie), XIII (Rosja), XIV (Litwa), XV (Rzesza Niemiec-

ka i państwa zachodnie) z zadaniem zorganizowania prac dywersyjnych na obszarze 

własnego pogranicza i w państwach sąsiadujących, tj. w Niemczech, Rosji i na Li-

twie. W rzeczywistości rozwinęły one działalność dopiero w początku lat 30. Naj-

                                                 
41 M. Starczewski, Działania specjalne WP w okresie międzywojennym…, s. 148 i n. 
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ważniejszą rolę odgrywały Grupy XIII i XV Kierownikiem tej ostatniej był kpt.  

E. Charaszkiewicz a następnie kpt. Feliks Ankerstein (do 1933 r.), zaś od 1934 r. 

kpt. Wojciech Bolesław Lipiński (przemianowana na Podreferat A-z). 

W latach 1924–1927 przełożeni – ppłk. SG Ludwik Bociański, płk. Michał 

Bayer, płk SG Jerzy Ferek-Błeszyński, płk SG Tadeusz Schätzel potwierdzili, że 

kpt. Puszczyński był wybitnym oficerem i znakomitym kierownikiem referatu, nie-

zmiernie inteligentnym i pracowitym a jednocześnie szczerym, zrównoważonym, 

obowiązkowym itd.
42

. 

W tym czasie przedstawił koncepcję samoobrony na wypadek przyszłej woj-

ny z Niemcami, której nie wykorzystano. Referatem tym kierował do 27 maja 1927 r. 

W dniu następnym skierowany do 79. pp z równoczesnym przeniesieniem do Biura 

Personalnego MSWojsk. Gen. bryg. Edmund Kessler – p.o szefa SGWP napisał  

w opinii kpt. Puszczyńskiego, że nadaje się tak na stanowisko dowódcy batalionu 

jak też na samodzielne stanowisko w Oddziale II. Generał podkreślił: „...ze względu 

na wybitne kwalifikacje-wysuwam go na stanowisko dowódcy baonu...”
43

. 

Kierownictwo Oddziału II doceniło wkład kpt. Puszczyńskiego w utworzeniu 

nowego rodzaju wojskowych sił konspiracyjnych w czasie pokoju, które miały ode-

grać znacząca role w czasie działań wojennych. Dlatego 7 lipca 1927 r. zwróciło się 

do MSWojsk. z prośbą o przyjęcie do Wyższej Szkoły Wojennej jego i mjr. Kazi-

mierza Więckowskiego jako wybitnych oficerów wywiadu. Podkreślono, że wyżej 

wymienieni oficerowie:  
 

oddają wybitne i nieocenione usługi armii i państwu. Przeciążenie pracą służbo-

wą, nie ograniczającą do godzin urzędowych, oficerowie ci nie są w możności 

przygotować się do egzaminów do Wyższej Szkoły Wojennej, a umożliwienie im 

ukończenia tej szkoły byłoby wysoce pożądane dla dobra służby i stanowiłoby 

pewien ekwiwalent za poniesiony trud przez tych oficerów. Celem umożliwienia 

tym oficerom ukończenia WSW proszę Pana Marszałka o powołanie ich do tej 

szkoły bez egzaminu, jako wolnych słuchaczy. 
 

Z kolei ppłk Tadeusz Pełczyński zwrócił się 22 września 1927 r. do szefa 

SGWP z prośbą o powołanie kpt. Puszczynskiego jako hospitanta do Wyższej Szko-

ły Wojennej w tym roku. Prośba Oddziału II została uwzględniona przez przełożo-

nych, ponieważ po kilku miesiącach pracy w pułku skierowany został 2 listopada 

1927 r. na studia do Wyższej Szkoły Wojennej
44

. 

W styczniu 1928 r. awansował do stopnia majora. Należał do wyróżniających 

się studentów. Uczelnię tę ukończył 23 sierpnia 1929 r. Komendant tej szkoły gen. 

bryg. Tadeusz Kutrzeba zwrócił uwagę w opinii, że mjr dypl. Puszczyński to inteli-

gentny, spokojny, ale energiczny oficer, który zagadnienia omawia wszechstronnie  

i prezentuje własne stanowisko. Z kolei decyzje podejmuje szybko, ale w sposób 

                                                 
42 CAW, sygn. AP 10111, Ppłk B. Ostrowski. Arkusz ewidencyjno-kwalifikacyjny mjr. Tadeusza 

Puszczyńskiego, Warszawa 1928. 
43 Tamże, Przebieg służby wojskowej w czasie pokoju od 15 III 1921 r. 
44 CAW, sygn. 1773/89, t. 648, k. 38, Referat Personalny Oddziału II. Do Ministra Spraw Wojsko-

wych, Warszawa 7 VII 1927 r.; tamże, k. 32, Ppłk. Pełczyński. Do Szefa Sztabu Generalnego, War-

szawa 22 IX 1927 r.  
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przemyślany, oceniane jako bardzo dobre. Gen. Kutrzeba stwierdził, że Puszczyński 

ukończył szkołę z wynikiem bardzo dobrym i nadaje się nie tylko na samodzielne 

stanowisko w Sztabie, ale na szefa Sztabu dywizji
45

. 

Po ukończeniu uczelni został dowódcą batalionu w 65. pp, w którym wykazał 

się nie tylko wiedzą teoretyczną, ale praktyczną. Jego przełożeni łącznie z gen. 

Włodzimierzem Rachmistrukiem – dowódcą 16. Dywizji Piechoty (dalej: DP) uzna-

li mjr. dypl. Puszczyńskiego bardzo dobrym dowódcą batalionu, wytrzymałym  

fizycznie, samodzielnym w dowodzeniu i w podejmowaniu właściwych decyzji, 

rzetelnym, oddanym służbie wojskowej. Jednocześnie był bardzo troskliwy o żoł-

nierzy, bezstronny w ich ocenie oraz podległej jemu kadry. W dalszej części opinii 

czytamy:  
 

Bardzo inteligentny i obrotny. Pracuje nad sobą. Dobrze opanował rozkazodaw-

stwo i taktykę broni. Bardzo dobry organizator. Ma pełne walory wybitnego do-

wódcy. Jest pewny siebie i stanowczy. Znakomicie oddziaływuje na podwład-

nych, przywiązując ich do służby. Wybitny wychowawca. Gruntownie wyszkolo-

ny i doświadczony. Nabiera praktyki w szkoleniu w linii, w której winien dłużej 

pozostać. 
 

Z batalionu przeniesiony został do 12. DP, w której 6 października 1930 r. 

objął obowiązki szefa Sztabu. W przeciągu krótkiego okresu czasu potwierdził swo-

je wysokie kwalifikacje wojskowe, rozległą wiedzę wojskową, systematyczne jej 

pogłębianie przez studiowanie wojskowej literatury krajowej i zagranicznej. Do-

wódca tej dywizji gen. bryg. Stanisław Dowoyno Sołłohub zwrócił uwagę nie tylko 

na poczucie honoru i godność osobistą mjr. dypl. Puszczyńskiego, ale wybitną 

ideowość i zrozumienie potrzeb kraju a zwłaszcza na zapewnienie mu bezpieczeń-

stwa poprzez rozwój m.in. działań specjalnych. Podkreślał gen. bryg. S. Dowoyno 

Sołłohub, że jest to oficer wybitnie inteligentny, o doskonałej prezencji, bez nało-

gów, który logicznie analizuje wszystkie stawiane zadania i konsekwentnie dąży do 

ich zrealizowania. Ocena przełożonego jest jednoznaczna: 
 

posiada wszystkie cechy na dobrego dowódcę na wojnie. Posiada umiejętności 

wczuwania się w psychikę podwładnych. Posiada wybitne wyszkolenie fachowe... 

Nadzwyczaj dyskretny. Doskonały organizator i administrator. Skrupulatnie prze-

strzega przepisy. Zdolny do samodzielnej pracy... Posiada zdolności kierownicze  

i wychowawcze i potrafi wymusić własny wpływ. Bardzo sprawiedliwy i dbały  

o podwładnych46.  
 

Ocena była jednoznaczna – wybitny oficer. 

Dowódca dywizji gen. bryg. Stanisław Dowoyno Sołłohub w krótkiej opinii 

do szefa SGWP napisał, że mjr dypl. T. Puszczyński jest wzorowym szefem Sztabu 

dywizji, który posiada obszerną wiedzę fachową, systematycznie ją pogłębia, do-

skonale zorientowany w szkoleniu bojowym. Uwagę zwraca, że już może być do-

                                                 
45 CAW, sygn. AP 10111, Przebieg służby Puszczyńskiego Tadeusza – b.r.w. [1934 r.]. 
46 Tamże, Gen. bryg. Dowoyno Sołłohub, Roczne uzupełnienie listy kwalifikacyjnej za rok 1931 mjr. 

dypl. Tadeusza Puszczyńskiego. 
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wódcą liniowym w związku taktycznym, ponieważ posiada wszystkie cechy do 

pełnienia tej funkcji
47

. 

Po kilkunastu miesiącach przeniesiony do KOP 23 marca 1932 r. (Dz. Pers. 

6/32) na stanowisko szefa Sztabu. I tutaj potwierdził poprzednie oceny przełożo-

nych, czyli obowiązkowość, punktualność, zdecydowanie, wysoki poziom inteli-

gencji, wnikliwość i bystrość umysłu, szeroki zakres wiedzy ogólnej i wojskowej. 

Gen bryg. Jan Kruszewski – dowódca KOP zwracał uwagę w opinii, że mjr dypl. 

Puszczyński w krótkim okresie czasu dał się poznać jako zdolny organizator, nad-

zwyczaj dokładny i sumienny a jednocześnie konsekwentnie realizujący zaplano-

wane przedsięwzięcia. W opinii tej czytamy:  
 

Jako szef sztabu wykazuje bardzo duże zdolności kierownicze i wychowawcze; 

umie organizować pracę. Wymagający, sprawiedliwy, równy, troskliwy o pod-

władnych... Taktycznie i fachowo b. dobrze wyszkolony; decyduje się szybko  

i trafnie. Rozkazuje jasno i treściwie, kontroluje wykonanie wydanych rozkazów.  
 

Dowódca KOP jednoznacznie ocenił swego szefa Sztabu jako wzorowego, 

który może w każdej chwili objąć dowództwo pułku lub każde stanowisko w Szta-

bie. Ogólna ocena – wybitny oficer
48

. 

Mjr dypl. Puszczyński nie oszczędzał się w pracy, podkomendnych uczył jej 

planowania i realizacji zaplanowanych przedsięwzięć. Systematycznie pogłębiał 

wiedzę wojskową w oparciu o fachową literaturę zagraniczną i nie tylko (też wy-

wiadowczą), zwłaszcza w zakresie wykorzystania jej w czasie działań wojennych. 

Prowadził szkolenie teoretyczne i praktyczne, podczas których dzielił się posiadaną 

wiedzą. Przełożeni docenili jego zaangażowanie w procesie szkolenia i wystąpili  

z wnioskiem o awansowanie na wyższy stopień wojskowy w 1931 r. W roku na-

stępnym awansował do stopnia podpułkownika, ze starszeństwem od 1 stycznia 

1932 r. W dwa lata później odznaczony został Złotym Krzyżem Zasługi. Ppłk dypl. 

Puszczyński nie oszczędzał się w pracy, co odbiło się na zdrowiu. Dowódca KOP 

zaobserwował już w 1932 r. pierwsze symptomy choroby, zwłaszcza nasilające się 

migreny i problemy z sercem. Objawy te jednak lekceważył ppłk dypl. Puszczyński, 

zaś gen. bryg. Kruszewski napisał w opinii, że „nie zmniejsza wydajności pracy”
49

. 

Ppłk dypl. Puszczyński nadal pełnił funkcję szefa Sztabu KOP i wyróżniał się 

wśród oficerów siłą woli, inicjatywą, wytrwałością, pracowitością i sumiennością  

w wykonywaniu zadań stawianych przez przełożonych. W pracy uzyskiwał coraz 

lepsze wyniki, co było efektem podejmowania logicznych i przemyślanych decyzji. 

Do ich realizacji motywował podkomendnych, ale tępił u nich schematyzm a uczył 

umiejętności zorganizowania sobie pracy. Jego umiejętne podejście do pracowni-

ków Sztabu, wysoka kultura osobista, nieprzeciętna inteligencja, wnikliwość oceny 

                                                 
47 Tamże, Gen. bryg. Dowoyno Sołłohub, Krótka opinia dla mjr dypl. Puszczyńskiego Tadeusza  

w myśl rozkazu Szefa Sztabu Głównego L.914/Pers. 31. 
48 Tamże, Gen. bryg. Kruszewski, Roczne uzupełnienie listy kwalifikacyjnej za rok 1932 ppłk. dypl. 

Tadeusza Puszczyńskiego. 
49 Tamże, Gen. bryg. Kruszewski, Roczne uzupełnienie listy kwalifikacyjnej za rok 1933 ppłk. dypl. 

Tadeusz Puszczyńskiego.  
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ich pracy zjednywała mu sympatię i szacunek. Cechy te nie uszły uwadze dowódcy 

KOP, który stwierdził, że ppłk. dypl. Puszczyński jest wybitnym wychowawcą, 

który ciągle pracuje nad sobą i pogłębia swą wiedzę. Przełożonym zwracał uwagę, 

że Puszczyński najbardziej sprawdziłby się jako dowódca pułku a następnie związku 

taktycznego. Dlatego powinien zostać dowódcą jednego z pułków KOP, bo byłoby 

to z korzyścią dla tej formacji. Gen. bryg. Kruszewski podkreślał szeroki zakres 

zainteresowań swego szefa Sztabu, chociaż zwracał uwagę, iż najwięcej czasu po-

święcał on pracy wywiadowczej i solidnym studiom nad wykorzystaniem zorgani-

zowanego w okresie pokoju przez wywiad pionu działań specjalnych podczas dzia-

łań wojennych. To zainteresowanie nie może dziwić, ponieważ był twórcą tego 

pionu i w Oddziale II nim kierował, jako Ekspozyturą nr 2. Współpracował w tym 

zakresie z kierownictwem tej Ekspozytury, udzielał wszechstronnej pomocy w two-

rzeniu grup sabotażowo-dywersyjnych dla przyszłych działań bojowych, nieformal-

nie kierował oficerów KOP do pomocy sieci terenowej działań specjalnych, zwanej 

też dywersją pozafrontową. W swą działalność wywiadowczą ppłk dypl. Puszczyń-

ski nie wtajemniczał w pełni dowódcy KOP
50

. 

W 1935 r. i następnym, aktywnie uczestniczył w wypracowaniu zasad teore-

tycznych działań specjalnych i w urzeczywistnieniu ich na pograniczu państwa, 

zwłaszcza wschodnim. W zakres swojej pracy wywiadowczej wtajemniczył dowód-

cę KOP, który zauważył, iż wykonał ją z bardzo dużą wnikliwością i dokładnością. 

W opinii potwierdził, że ppłk dypl. Puszczyński jest oficerem wszechstronnym, 

który spełnia wszystkie kryteria do objęcia stanowiska dowódcy, doskonałym sze-

fem Sztabu i jednocześnie oficerem wywiadu a ponadto zaangażowanym w pracę 

kulturalno-oświatową, podczas której wykazuje: „...duże zrozumienie wartości pro-

pagandy i zagadnień wychowawczych”. Ta wszechstronność w pracy sztabowej, 

wywiadowczej i kulturalno-oświatowej spotykała się z uznaniem przełożonych oraz 

podwładnych. Był jednym z nielicznych oficerów wyróżniających się w skali WP, 

zwłaszcza w przygotowaniu kraju do ewentualnej wojny i zmniejszenia dyspropor-

cji w uzbrojeniu i wyposażeniu między armiami państw sąsiadujących z Polską, 

zwłaszcza niemiecką i sowiecką. Dlatego nacisk kładł na rozwój sieci działań spe-

cjalnych (dywersji pozafrontowej) zarówno w pasie pogranicza z tymi państwami, 

jak i na własnym i przeciwnika obszarze. Sieć ta miała składać się z wyszkolonych 

konspiracyjnie członków w zakresie sabotażu i dywersji na wzór stworzonej przez 

niego grupy destrukcyjnej przed III powstaniem śląskim
51

. 

Ppłk dypl. Puszczyński rozkazem MSWojsk. (B. Pers. Ldz. 3239/tj.II-I )  

z dnia 17 września 1936 r. wyznaczony został na dowódcę pułku „Sarny”. Pułk ten 

objął 4 października 1936 r. i dowodził nim do 31 października 1936 r. Jednocześnie 

pełnił obowiązki dowódcy Brygady Polesie. Od 1 listopada 1936 r. został dowódcą 

tej brygady (w zastępstwie) i dowodził podległym związkiem taktycznym do 15 

                                                 
50 Tamże, Gen. bryg. Kruszewski, Roczne uzupełnienie listy kwalifikacyjnej za rok 1935 ppłk. dypl. 

Tadeusz Puszczyńskiego, dn. 14 XI 1935 r. 
51 Tamże, Gen. bryg. Kruszewski, Roczna lista kwalifikacyjna za rok 1936 ppłk. dypl. Tadeusza 

Puszczyńskiego. 
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marca 1937 r. W dniu następnym został dowódcą pułku „Snów”. Na tych stanowi-

skach potwierdził predyspozycje dowódcze, rozmach i inicjatywę w szkoleniu pod-

ległych pododdziałów. Dowódca KOP i jego zastępca płk dypl. Zygmunt Piotr Bo-

husz-Szyszko uwagę zwrócili na jego wszechstronność, zdolności organizacyjne, 

przygotowanie taktyczne do dowodzenia na szczeblu pododdziału i związku tak-

tycznego. Efektem tego było podniesienie na wyższy poziom wyszkolenia stanu 

osobowego pułku oraz pododdziałów. Dużo czasu poświęcał zagadnieniom wy-

chowawczym. W przeciągu krótkiego czasy sprawdził się jako dowódca pułku, 

który miał pełen przegląd w zakresie wyszkolenia i wychowania. Płk dypl. Bohusz-

Szyszko zwrócił uwagę, że będzie dobrym dowódcą piechoty dywizyjnej, zaś nada-

je się „wyróżniająco do każdej kierowniczej pracy w sztabie”. Tę opinie nie tylko 

zaakceptował gen. bryg. Kruszewski 28 listopada 1937 r. ale podkreślił, że ppłk 

dypl. Puszczyński jest oficerem nie tylko bardzo uzdolnionym, ale też o „dużej inte-

ligencji i inicjatywie”
52

. 

Z kolei inspektor armii gen. dyw. Tadeusz Piskor w opinii za 1937 r. zwrócił 

uwagę nie tylko na wykształcenie i inteligencję ppłk. dypl. Puszczyńskiego, ale 

doskonałą znajomość granicy wschodniej, zwłaszcza odcinka granicznego swego 

pułku. Podkreślił, że jest bardzo dobrym oficerem liniowym, lecz nadal podejmuje 

prace związane z II Oddziałem w zakresie działań specjalnych, które nie będą mogły 

być zachowane w warunkach wojennych KOP. Postulował przełożonym wyznacze-

nie Puszczyńskiego do dowodzenia związkiem taktycznym przez dłuższy czas, po-

nieważ byłoby to z korzyścią dla niego, a ograniczony czas nie pozwalałby mu na 

obszerne opracowania
53

. 

W 1938 r. nadal dowodził pułkiem, który osiągał coraz lepsze wyniki w wy-

szkoleniu, zwłaszcza w rozpoznaniu, zaś z korpusu oficerskiego stworzył zgrany 

kolektyw i umiejętnie koordynował jego pracę. Pomimo choroby (rak mózgu) nie 

tylko pogłębiał wiedzę fachową, ale wykorzystywał ją w szkoleniu pułku. Przełoże-

ni potwierdzili jego predyspozycje dowódcze w pułku, postulowali wyznaczenie na 

dowodzenie związkiem taktycznym lub na kierownicze stanowisko w Oddziale II 

SGWP lub w MSWojsk. Gen. bryg. Kruszewski uzasadnił opinię tę następująco:  
 

Wyróżnia się wszechstronnością umysłu, niezwykle bogatą inicjatywą i zdolno-

ścią głębokiego ujmowania zagadnień, co przy wysokich zaletach charakteru kwa-

lifikuje go specjalnie na kierownicze stanowiska w sztabach54. 
 

Pułkiem KOP „Snów” dowodził do 13 listopada 1938 r. W dniu następnym 

przeniesiony do dowództwa KOP na stanowisko szefa Sztabu. Ponieważ choroba 

nasilała się, wyjechał w grudniu 1938 r. do Szwecji, gdzie przeprowadzona została 

operacja w Sztokholmie, która dała pewną poprawę. Nie był jednak w stanie pełnić 

                                                 
52 Tamże, Płk dypl. Bohusz-Szyszko, Roczna lista kwalifikacyjna za rok 1937 ppłk. dypl. Tadeusza 

Puszczyńskiego, Warszawa 3 X 1937 r. 
53 Tamże, Opinia inspektora armii gen. dyw. Piskora za rok 1937. Ppłk dypl. Puszczyński Tadeusz.  

– dowódca pułku „Snów”. 
54 Tamże, Gen. bryg. Kruszewski. Roczna lista kwalifikacyjna za rok 1938 ppłk. dypl. Tadeusza 

Puszczyńskiego, Warszawa 20 XI 1938 r. 
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obowiązków szefa Sztabu, ale pozostał jako oficer dowództwa KOP aż do śmierci. 

Zmarł 24 lutego 1939 w Warszawie, pochowany został na cmentarzu Wojskowym 

na Powązkach. Pośmiertnie awansowany został do stopnia pułkownika. Odznaczo-

ny był m. in. Krzyżem Orderu Virtuti Militari V klasy, Krzyżem Niepodległości  

z Mieczami, Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski III klasy, Krzyżem Walecznych 

(czterokrotnie), Krzyżem na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi I klasy, Złotym 

i Srebrnym Krzyżami Zasługi
55

. 

Płk dypl. T. Puszczyński był twórcą nowego rodzaju wojskowych sił konspi-

racyjnych w czasie pokoju, które miały przejść do działań dywersyjnych w czasie 

wojny. Zasadniczym ich celem było sparaliżowanie systemu komunikacji i łączno-

ści oraz pracy sztabów sił przeciwnika. Na terenie przeciwnika i własnym zamierza-

no przejść do działań partyzanckich, uderzać niespodziewanie na pododdziały prze-

ciwnika, wywoływać panikę na jego tyłach i przekazywać informacje wywiadowcze 

dla własnego dowództwa. Należy zgodzić się z płk. prof. dr. hab. Lech Wyszczel-

skim, że członków jego grupy destrukcyjnej w III powstaniu śląskim należy uznać 

za prekursorów późniejszych komandosów. Działania tak nielicznymi siłami w III 

powstaniu śląskim na tak rozległym obszarze, perfekcyjnie przeprowadzone akcje 

dywersyjne na system komunikacji i łączności przeciwnika zapoczątkowujące wy-

buch powstania, akcje dywersyjne w czasie powstania opóźniające postępy Selb-

schutzu stanowiły zaskoczenie nie tylko dla przeciwnika, ale dowództwa sił wła-

snych. Należy zwrócić uwagę na nieprzeciętne zdolności organizacyjne i dowódcze 

T. Puszczyńskiego oraz umiejętność przekonywania przełożonych do akceptacji 

zaplanowanych działań dywersyjnych. To jego grupa wyznaczona została do prze-

prowadzenia samodzielnej operacji w III powstaniu śląskim, co stanowiło nowość 

nie tylko w polskiej sztuce wojennej, ale było ewenementem w skali światowej
56

. 

Nie można pominąć faktu, że Puszczyński zwracał szczególną uwagę na: 

właściwy dobór ludzi do sieci dywersji pozafrontowej, poziom wyszkolenia ogólne-

go poszczególnych członków i ich specjalizację, stworzenie zaplecza do działania 

grup dywersyjnych na własnym i przeciwnika obszarze, ciągłe prowadzenie wywia-

du na wyznaczonym odcinku do działań specjalnych, stworzenie bazy materiałowej, 

ciągłe doskonalenie środków dywersyjnych i zapoznawanie ze zmianami dowództw 

terenowych itd. Wiele miejsca poświęcał nie tylko specjalistycznemu szkoleniu 

dywersyjnemu i wywiadowczemu, ale zachowaniu tajemnicy i przestrzeganiu wy-

mogów pracy konspiracyjnej. Tworzona przez Puszczyńskiego sieć dywersji poza-

frontowej składała się z ochotników, którzy nie otrzymywali żadnego wynagrodze-

nia, za wyjątkiem oddelegowanych oficerów i podoficerów WP, którzy pełnili funk-

cje dowódcze i instruktorskie. T. Puszczyński zakładał, że utworzone oddziały dy-

wersyjne na terytorium państw sąsiadujących z Polska (zwłaszcza z Rosją i Niem-

cami) w przypadku wojny będą: utrudniać mobilizację ich sił zbrojnych; przeszka-

                                                 
55 Puszczyński był dwukrotnie żonaty: po raz pierwszy z Eugenią z Wrzesińskich, po śmierci której 

poślubił Halinę z Dubickich. Oba małżeństwa pozostały bezdzietne; tamże, Dane o ppłk. dypl. Pusz-

czyńskim Tadeuszu, brak daty [1939 r.]. 
56 L. Wyszczelski, Polska sztuka wojenna w latach 1918–1921, Toruń 2005, s. 301. 
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dzać w koncentracji i przemieszczaniu się ich na pogranicze Polski; utrudniać trans-

port; niszczyć przemysł zbrojeniowy i pomocniczy oraz ważne ośrodki produkcji. 

Niestety, ale skromne środki finansowe nie pozwoliły na uzbrojenie wszystkich 

grup dywersyjnych przed wrześniem 1939 r. Tym samym sieć dywersji pozafron-

towej nie została w pełni wykorzystana podczas działań wojennych we wrześniu 

1939 r., zwłaszcza na terenach wschodnich Polski. Ich członkowie przeszli do dzia-

łań partyzanckich, które nie miały jednak większego znaczenia militarnego, ponie-

waż kraj został zajęty przez okupantów, miały natomiast istotne znaczenie moralne, 

polityczne i wojskowe, bo zapoczątkowały zbrojny opór przeciw najeźdźcom  

– opór, który zyskał nie tylko poparcie społeczeństwa polskiego, lecz przyczynił się 

do jego udziału w akcjach sabotażowych. Tym samym realizowana była koncepcja 

walki wypracowana przez płk. dypl. T. Puszczyńskiego. To on zwracał uwagę  

w procesie szkolenia członków sieci dywersji pozafrontowej na przejście od działań 

dywersyjnych do działań partyzanckich. Słusznie zakładał, że działalność oddziałów 

partyzanckich wpłynie na kształtowanie się postaw patriotycznych i nastrojów spo-

łeczeństwa, co znalazło potwierdzenie w czasie okupacji, np. nadleśniczy lasów 

przysuskich Otton Otokar Rudke pisał o partyzantach „Hubala”: 
 

ubrani byli w mundury wojskowe. Przeżywaliśmy wówczas radość nie do opisa-

nia. Zdawało się nam, że Polska znów powstała. Entuzjazm rósł z dnia na dzień. 

Chłopi dostarczali do Gałek żywność i broń. Codziennie zgłaszali się żołnierze 

różnych rodzajów broni. Oddział powiększał się i rósł w siłę57.  
 

Należy zwrócić uwagę, że mjr Henryk Dobrzański był członkiem dywersji 

pozafrontowej. 

Po klęsce Polski członkowie dywersji pozafrontowej przeszli do działań kon-

spiracyjnych, zapoczątkowując tworzenie różnych organizacji konspiracyjnych, np. 

mjr rez. Kazimierz Kierzkowski (Organizacja Orła Białego-Związek Orła Białego), 

mjr Bolesław Studziński (KOP), mjr Jan Mazurkiewicz (Tajna Organizacja Woj-

skowa). To dzięki T. Puszczyńskiemu wyszkolone zostały kadry i zespoły do dzia-

łań sabotażowo-dywersyjnych, które podjęły walkę z najeźdźcami i kontynuowały 

przez cały okres okupacji. Jednocześnie stworzył podwaliny do powstania nowego 

rodzaju sił zbrojnych-komandosów. 

 

                                                 
57 O.O. Rudke, Przysięgę odbierał hubalczyk [w:] Gniewnie szumiał las. Wspomnienia leśników 

polskich 1939–1945, Warszawa 1982, s. 47. 



 
Andrzej Suchcitz  

Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie 

 

 

 

Ppłk Emilius Clayton: pierwszy brytyjski attaché wojskowy  
w Warszawie 

 

 
rzybycie do Warszawy w maju 1939 r. delegacji przedstawicieli sił 

zbrojnych Imperium Brytyjskiego, miało dla strony polskiej poten-

cjalnie bardzo istotne znaczenie, zwłaszcza w kontekście wcześniej-

szych, mało efektywnych spotkań sztabowców obu państw. 

Poprzedziło ją ważne wydarzenie, kiedy 30 marca 1939 r. premier Wiel-

kiej Brytanii, Neville Chamberlain (1869–1940), niespodziewanie oświadczył  

w Izbie Gmin, że Rząd Jego Królewskiej Mości udziela jednostronnej gwarancji 

dla suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej, w wypadku jej zagrożenia ze strony 

europejskiego mocarstwa. Polski minister spraw zagranicznych, płk dypl. Józef 

Beck od razu zauważył i zrozumiał znaczenie tej niespodziewanej dla polskiego 

MSZ deklaracji, przy czym natychmiast oświadczył, iż Polska proponuje zmianę 

formuły z jednostronnej gwarancji w dwustronne wzajemne zobowiązanie do 

pomocy. Wobec tej propozycji rząd brytyjski, niespodziewanie dla siebie znalazł 

się w sytuacji podjęcia zobowiązania do działań na kontynencie europejskim,  

a więc tego, czego od zakończenia I wojny światowej skrzętnie unikał. Osta-

tecznie jednak wizyta ministra Becka w Londynie w kwietniu 1939 r. spowodo-

wała zamianę deklaracji Chamberlaina z 30 marca w wiążące dwustronne poro-

zumienie, które po dłuższych negocjacjach doprowadziło do formalnego sojuszu 

miedzy obu państwami o wzajemnej pomocy zbrojnej w wypadku ataku przez 

trzecią (czytaj: Niemcy) stronę. Minister Beck doprowadzając do tego porozu-

mienia kierował się nadrzędną racją mówiącą, że w wypadku konfliktu polsko 

-niemieckiego Polska nie może znaleźć się w sytuacji osamotnienia. Tylko woj-

na koalicyjna dawała szansę pobicia Niemców i rękojmię zabezpieczenia istnie-

nia państwa polskiego. 

Należy odnotować, iż w opinii niektórych historyków gwarancja Cham-

berlaina była elementem świadomej polityki brytyjskiej mającej odwrócić zain-

teresowanie Niemiec od Zachodu i skierowanie jej ku Wschodowi. Niemniej 

wiadomym było, przynajmniej w Warszawie, że Polska nigdy nie znajdzie się po 

stronie niemieckiej w europejskim konflikcie, czego jednak Paryż ani Londyn 

nie rozumiały, a ambasadorzy RP, Łukasiewicz w Paryżu, ani Raczyński  

w Londynie nie potrafili tego stanowiska przekazać rządom, przy których byli 

akredytowani). 

Polityczne deklaracje i porozumienia miały swoje podstawowe znaczenie, 

ale żeby miały wymiar zasadniczy musiały zostać poparte konkretnymi zobo-

P 
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wiązaniami wojskowymi. I właśnie w tej kwestii, po deklaracji brytyjskiego 

premiera Chamberlaina z 30 marca, a następnie wizycie ministra Becka i podpi-

saniu deklaracji z 6 kwietnia 1939 r. zawierała się istota nowych stosunków 

polsko-brytyjskich, bowiem brytyjskie czynniki wojskowe były wręcz przerażo-

ne perspektywą szybkiego wejścia do wojny. Wynikało to z obiektywnego faktu 

iż siły zbrojne Wielkiej Brytanii, oprócz Marynarki Wojennej były na działania 

wojenne zupełnie nieprzygotowane, nie tylko do prowadzenia wojny zaczepnej 

lecz nawet do wojny obronnej. W konsekwencji takiej konstatacji bardzo szybko 

z francuskimi odpowiednikami brytyjscy szefowie Sztabów ocenili, że wojna 

będzie długą i pomoc Polsce polegać winna nie na tym by szybko i skutecznie 

przyjść z pomocą po ataku ze strony Niemiec, tylko na skutecznym – w dłuższej 

perspektywie pobiciu Niemiec i odrestaurowaniu niepodległości Polski. Przyj-

mowano, że mogłoby to zająć kilka lat. 

Tak więc strona brytyjska i francuska przyjęły a priori, że nie przyjdą 

Polsce z konkretną wojskową pomocą celem odciążenia frontu polskiego jak 

najszybciej jak to było możliwe. Natomiast strona polska na podstawie obopól-

nej deklaracji z 6 kwietnia zakładała, że Wielka Brytania zobowiązała się 

przyjść Polsce z konkretną pomocą militarną w wypadku niemieckiej agresji. 

Niestety polska dyplomacja, w tym wypadku ambasador RP w Londynie 

Edward Raczyński, nie zasygnalizował, że rząd brytyjski nie miał zamiaru wy-

wiązać się ze swych militarnych zobowiązań. I to mimo, że będąc na londyń-

skiej placówce od 1934 r. miał sposobność dogłębnego poznania politycznej 

psychiki brytyjskich rządów oraz establishmentu brytyjskiego oraz ich stosunku 

do wiązania się w sprawach kontynentu europejskiego. 

Krótko sumując, rząd RP oczekiwał konkretnych posunięć ze strony brytyj-

skich władz wojskowych, celem ustalenia i uzgodnienia z jaką pomocą wojskową, 

Wielka Brytania może przyjść w wypadku niemieckiej agresji na Polskę. Polski 

plan obronny został opracowany na podstawie założenia, że miała to być wojna 

koalicyjna tj. Polska przyjmuje pierwsze uderzenie ze strony Niemiec a sojusznicy 

Polski, Francja i Wielka Brytania jak najszybciej jak to możliwe i wedle ustalo-

nych terminów przyjdą z konkretną pomocą wojskową przeciwko Niemcom. 

Polityczne zobowiązania z 30 marca i 6 kwietnia 1939 r. nakładały jednak 

na sojuszników Polski obowiązek przeniesienia deklaracji słownych w dziedzinę 

wiążących decyzji o charakterze wojskowym. 

W ramach tego zobowiązania w II poł. maja 1939 r. przyjechała do War-

szawy brytyjska delegacja wojskowa w celu uzyskania informacji od polskiego 

Naczelnego Dowództwa jakie są jego zamierzenia w wypadku wojny oraz usta-

lenia z jaką pomocą Wielka Brytania mogła przyjść wówczas stronie polskiej. 

Należy zauważyć, iż już skład brytyjskiej delegacji powinien był ostrzec stronę 

polską o niskim priorytecie danym w ten sposób Polsce. Potwierdzało to także, 
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że ambasada RP w Londynie ponownie nie podchwyciła tego faktu i nie dość 

zdecydowanie ostrzegła Warszawę
1
. 

W skład delegacji brytyjskiej wchodziło trzech oficerów, z których każdy 

przedstawiał jedną z sił zbrojnych. Przewodniczącym a zarazem przedstawicie-

lem wojsk lądowych był bryg. Emilius Clayton, którego postaci poświęcony jest 

ten artykuł. Gwoli uzupełnienia informacji o dwóch pozostałych odnotujmy  

w tym miejscu, że kmdr (Henry) Bernard Rawlings (1889–1962) reprezentował 

Królewską Marynarkę Wojenną. W latach 1919–1920 był członkiem brytyjskiej 

Misji Wojskowej w Polsce i zdobył Srebrny Krzyż Orderu Virtuti Militari.  

W latach 1935–1938 był attaché morskim w Tokio, po czym otrzymał przydział 

do Admiralicji w Londynie. Uzupełniając informacje biograficzne dodajmy, że 

podczas II wojny światowej dowodził pancernikiem HMS „Valiant”, a po awan-

sie na kontradmirała dowodził 7. Eskadrą Krążowników na Morzu Śródziem-

nym, odgrywając dużą rolę w skutecznym ewakuowaniu wojska brytyjskiego  

z Krety. Póżniej jako wiceadmirał służył na Pacyfiku, przechodząc w 1946 r. na 

emeryturę jako pełny admirał. Został nobilitowany otrzymując Wielki Krzyż 

Orderu Imperium Brytyjskiego i tytuł „Sir”. Drugim członkiem delegacji był 

przedstawicielem Królewskich Sił Powietrznych płk pil. Alexander Davidson 

(1894–1971). Podczas I wojny światowej służył m.in. w 80. dywizjonie oraz 

jako instruktor. Później służył w 1. dywizjonie (1923 r.), był też adiutantem 

brytyjskiego gubernatora generalnego w Australii (1925 r.). Po ukończeniu Lot-

niczej Szkoły Sztabowej był w latach 1935–1938 lotniczym oficerem w Sztabie 

Dowództwa Brytyjskich Sił w Transjordanii i Palestynie. W latach 1938–1939 

był oficerem Sztabu Inspektora Generalnego RAF. Latem 1939 r. został miano-

wany attaché lotniczym w Warszawie z równoczesną akredytacją do państw 

bałtyckich. Od listopada 1939 r. do czerwca 1940 r. był komendantem Stacji 

RAF Eastchurch, do którego przybyli polscy lotnicy skierowani z Francji. Na-

stępnie do sierpnia 1941r. był komendantem Stacji RAF Bramcote gdzie mieścił 

się 18 OTU (polski oddział szkolenia bojowego). Później był m.in. dowódcą 

lotniczym w Dowództwie Iraku i Persji. Awansował do stopnia wicemarszałka 

RAF i przeszedł na emeryturę w 1950 z Komandorią z Gwiazdą Orderu Impe-

rium Brytyjskiego i tytułem „Sir”. 

                                                 
1 Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego (dalej: IPMS), sygn. A.12.53/24. 

W książce korespondencji szyfrowej pomiędzy ambasadą RP w Londynie i MSZ w Warszawie od 

6 kwietnia do przyjazdu brytyjskiej delegacji do Warszawy nie ma ani jednej wzmianki o jej wy-

słaniu ani jej składu. Natomiast w towarzyskiej rozmowie pomiędzy ambasadorem E. Raczyńskim 

i płk. Hastings Ismay’em sekretarzem Komitetu Obrony Imperialnej w dniu 17 maja 1939 r., ten 

drugi oświadczył: „Jeśli chodzi o obecną misję do Polski, to została ona ujęta przede wszystkim 

jako misja informacyjna i dlatego dobór jej uczestników nastąpił przy uwzględnieniu zwłaszcza 

ich znajomość terenu polskiego. Odnosi się to w pierwszym rzędzie do generała Claytona, byłego 

Attaché Wojskowego w Polsce. Jeśli chodzi o lotnika Davidsona, to został on wybrany z tytułu 

desygnowania go na Attaché Lotniczego w Warszawie”. Patrz: IPMS, LOT, sygn. A.V.1/40b, 

Notatka z rozmowy Ambasadora E. Raczyńskiego z pułk. H.L. Ismay’em dn.17 maja 1939 r. 
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Odnośnie kierującego misją bryg. Claytona należy odnotować, iż w pol-

skiej historiografii dotyczącej 1939 r. i przygotowań do wojny czasami figuruje 

nazwisko bryg. Claytona, rzadko pozostali dwaj oficerowie. Informacje o Clay-

tonie są też bardzo zdawkowe, ograniczające się w zasadzie do odnotowania, że 

był swego czasu attaché wojskowym w Warszawie. Nie mniej zastanawiający 

jest fakt, że osoby współczesne, biorące udział w majowych rozmowach w swo-

ich wspomnieniach czy opracowaniach również sprawiają wrażenie, że prze-

wodniczący brytyjskiej delegacji jest im bliżej nieznany – wymieniany jest po 

prostu jako bryg. Clayton
2
. Przez historyków polskich rzadko nawet podawane 

jest jego imię, a jeżeli to zwykle błędnie jako Edward względnie Edmund. Nie-

kiedy określany był jako generał. 

Zadaniem autora tego tekstu będzie więc odpowiedzenie kim był ów 

enigmatyczny bryg. Clayton, którego brytyjski Imperialny Sztab Generalny wy-

znaczył na przewodniczącego delegacji na pierwsze poważniejsze rozmowy 

wojskowe z nowym sojusznikiem – rozmowy, które miały mieć kluczowe zna-

czenie co do oczekiwań odnośnie kwestii, jakiej konkretnej pomocy wojskowej 

Polska mogła się spodziewać w wypadku wojny z Niemcami. 

Z przeprowadzonych badan wynika, że przewodniczący nie posiadał 

stopnia generalskiego lecz i stopień brygadiera został mu przyznany jedynie na 

czas pełnienia misji w Polsce. Konkluzja jest więc taka że bryg. Clayton to nie 

kto inny jak emerytowany ppłk Emilius Clayton, skądinąd dobry znajomy Polski 

i Polaków, który był pierwszym brytyjskim attaché wojskowym w Warszawie  

w latach 1923–1927. Jest to odpowiedź oczywiście niepełna i bezwzględnie 

warto przybliżyć jego postać polskiej historiografii. Był on niewątpliwie typo-

wym przedstawicielem swego narodu i jak dokumentacja oraz jego czyny wyka-

zują, jednym z nielicznego grona Brytyjczyków, która mogła rzeczywiście po-

wiedzieć o sobie to, co Polacy lubią bezkrytycznie nazywać „dobrym przyjacie-

lem Polaków”. Płk Clayton bezwzględnie należał do tej małej grupy i myślę, że 

zasługuje na naszą wdzięczną pamięć. 

Emilius Clayton urodził się 19 czerwca 1884 r. w Camberley na połu-

dniowy zachód od Londynu. Chociaż został ochrzczony imieniem Emilius, przez 

całe życie był znany jako „Bill”. Pochodził z rodziny o tradycjach wojskowych. 

Jego pradziadkami byli George Clayton i Francis z domu Hinchcliffe. Jego dzia-

dek o imieniu Emilius (1803–1887), dosłużył się stopnia pułkownika, ożenił się 

z Elizą Hazlewood, a ich syn, ojciec naszego bohatera, też o imieniu Emilius 

Clayton (1841–1921) również dosłużył się stopnia pułkownika. W latach 1883 

–1890 był on wykładowcą fortyfikacji w Akademii Sztabu Generalnego w Cam-

berley. Był też wicekonsulem w Van w Turcji i sędzią miejskim (Justice of the 

Peace) na hrabstwo Somerset. Nasz młody Emilius Clayton, jeden z sześciorga 

rodzeństwa, pobierał naukę w Bradfield College oraz w Królewskiej Szkole 

                                                 
2 W. Stachiewicz, Wierności dochować żołnierskiej, Warszawa 1998, s. 121. Autor podaje, że 

delegacji „przewodniczył gen.(sic) Clayton”, ani słowa więcej. 
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Wojskowej w Woolwich (Szkoła Podchorążych Artylerii). W wieku 18 lat  

w 1902 r. został mianowany podporucznikiem w korpusie oficerów artylerii. 

Przez następne sześć lat miał różne przydziały w Anglii aż w 1908 r. został wy-

słany do Petersburga i Moskwy, przede wszystkim celem nauczenia się języka 

rosyjskiego. Po powrocie został wysłany do Indii, gdzie był dowódcą baterii  

w miejscowości Jhansi. Należy zaznaczyć, że po buncie hinduskim w 1857 r. 

armia indyjska nie mogła mieć armat i jedynie oficerowie brytyjscy z wysp mo-

gli dowodzić artylerią. W 1906 r. awansował do stopnia porucznika
3
. W 1911 r. 

był słuchaczem w Szkole Sztabu Generalnego po ukończeniu której powrócił do 

linii. Po wybuchu I wojny światowej wraz ze swoją baterią wyruszył na konty-

nent i brał udział w pierwszej bitwie o Ypres jesienią 1914 r. Będąc wysuniętym 

oficerem obserwacyjnym wykonywał zadanie zlokalizowania punktów ognio-

wych przeciwnika. W trakcie walk por. Clayton został poważnie ranny 29 paź-

dziernika 1914 r. Mimo rany doczołgał się z powrotem do linii francuskiej, 

gdzie życie mu uratował kapitan Jolivet, farmaceuta służący z francuskim 268. 

pułkiem piechoty w rejonie Zillebeke. Wkrótce Clayton awansował na kapitana 

ze starszeństwem z 30 października 1914. Po wyleczeniu się z ran otrzymał 

przydział w Anglii, następnie z powrotem we Francji i ostatecznie do Salonik, 

gdzie był młodszym oficerem (GSO3), następnie starszym oficerem (GSO2)  

w Sztabie dowódcy francuskiej Armii Wschodu, gen. Maurice’a Sarraila pod-

czas kampanii bałkańskiej w Macedonii. Na początku 1917 r. powrócił do Anglii 

gdzie do października 1917 r. był oficerem sztabowym (GSO2) w Ministerstwie 

Wojny awansując uprzednio na majora w czerwcu 1916 r. W październiku 1917 r. 

powrócił do Salonik i tam pozostał już do końca wojny. Po wojnie został na 

Bałkanach będąc wykorzystany do specjalnej misji w Konstantynopolu, skąd 

skierowano go wiosną 1919 r. na członka brytyjskiej Misji Wojskowej na Ukra-

inie, wspierającej działalność rosyjskiej armii gen. Antona Denikina. 

W czerwcu 1920 r. mjr Clayton został skierowany do Warszawy, tym ra-

zem na członka brytyjskiej Misji Wojskowej w Polsce, którego szefem był gen. 

sir Adrian Carton de Wiart (1880–1963) a jednym z członków wspomniany już 

ówczesny kpt. mar. H. Bernard Rawlings. Nieoczekiwanie dla siebie mjr Clay-

ton miał pozostać tu przez następnych siedem lat. Pierwsze trzy lata spędził jako 

członek wspomnianej misji, a w kwietniu 1923 r. został mianowany pierwszym 

brytyjskim attaché wojskowym w Warszawie. Na tym stanowisku pozostał do 

1927 r. W tym okresie, nauczył się języka polskiego i poznał może jak rzadko 

który Brytyjczyk zawiłe arkany polskiej polityki rządowej i wojskowej. Został 

też awansowany na tymczasowego podpułkownika, na okres przydziału do War-

szawy. W Londynie był znany ze swoich częstych i szczegółowych raportów, 

które w przeważającej części dotyczyły spraw związanych z polskimi granicami 

wschodnimi oraz stosunkami polsko-sowieckimi. Była to wiedza zdobywana 

często osobiście, gdyż odbywał podróże ku granicy wschodniej w tym szczegól-

                                                 
3 List prof. Anthony Clayton (syn) do Andrzeja Suchcitza, 15 kwietnia 1999 r.; British Army List 

1935. 



Andrzej Suchcitz 946 

nie na Wileńszczyznę. Był więc dobrze poinformowanym oficerem, wyrabiają-

cym sobie niezależny pogląd na rozwój sytuacji tak politycznej jak i wojskowej 

w Polsce. Jak już wspomniano pisywał regularnie i raczej obszernie. Raportował 

o powołaniu KOP do strzeżenia granicy wschodniej, opisywał szczegółowo 

wypadki w Krakowie w 1923 r., kończąc je uwagą:  
 

na ogół można z pewnością stwierdzić, że wina leżała [po stronie] wyższych 

władz tak cywilnych jak wojskowych. Żołnierze zostawieni jak owce bez paste-

rza, nie mogli powziąć żadnego jasnego i konkretnego działania4.  
 

Tak szczegółowo raportował, że nawet wspomniał o wyzwaniu marszałka 

Piłsudskiego na pojedynek przez gen. broni Stanisława Szeptyckiego po rezy-

gnacji pierwszego ze stanowiska przewodniczącego Ścisłej Rady Wojennej  

i następującej po tym wypowiedzi Piłsudskiego czym Szeptycki uczuł się urażo-

ny. Clayton skwitował całą sprawę słowami „nie jest bardzo prawdopodobne 

aby doszło do pojedynku”
5
. 

Z upływem czasu raporty zawierały coraz więcej trafnych spostrzeżeń, co 

do kierunku rozwoju sytuacji w Polsce, jednocześnie z biegiem lat wyrabiał 

sobie coraz większe znajomości i poszerzał krąg przyjaciół. 

Ciekawe są spostrzeżenia ppłk. Claytona z wielkich manewrów 1925 r., 

na które z ramienia Wielkiej Brytanii przyjechał gen. sir Edmund Ironside ko-

mendant brytyjskiej Szkoły Sztabowej w Camberley
6
. Gen. Ironside wysłał swój 

raport, a brytyjski attaché swój. Clayton oprócz punktów czysto technicznych 

zawarł w swoim raporcie bardziej ogólne uwagi przeznaczone przede wszystkim 

dla kręgów politycznych. Jako takie zostały dołączone w formie wyjątków do 

raportu brytyjskiego posła w Warszawie, Sir Williama Max-Mullera. Ppłk Clay-

ton ocenił przebieg manewrów pozytywnie uważając, że ich założenie były bli-

skie temu, co mogłoby się stać na wojnie, że ich organizacja była dobra. Jako 

ciekawostkę można odnotować stwierdzenie, że system dla komunikacji telefo-

nicznej rozjemców był „niepotrzebnie dokładny”. Generalnie uważał, że założe-

nie manewrów pokazało, „że Armia Polska była zorganizowana na rozsądnych 

ideach oraz że pracuje aby się polepszyć”. Uznał, iż mimo różnych rzeczy które 

można by skrytykować, to widać, z działań piechoty i kawalerii, że szkolenie 

szło w kierunku jednolitości współdziałania broni. Odnotował jednak przy tym, 

że głównym mankamentem w szkoleniu armii było, jak to określił: za wiele 

teoretyzowania a za mało praktyki. W jego opinii nawet młodsi oficerowie ra-

dzili sobie doskonale z teorią, jednak w sposób nieefektywny, gdyż owe teorie 

rzadko wprowadzano do praktyki. Obwiniał za to francuską szkołę szkolenia, 

                                                 
4 The National Archives, Kew (dalej NA), FO.371/9312, Raport ppłk. E. Claytona z 14 listopada 

1923 r. o wypadkach krakowskich. 
5 NA, FO 371/9311, Raport ppłk. E. Claytona z 5 lipca 1923 r. 
6 A. Suchcitz, Wrażenia generała Ironside’a z wizyt w Polsce w latach 1925 i 1939, „Mars” 1993, 

nr 1, s. 55–59. 
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kładącą nacisk na teorię kosztem wprowadzenia jej do praktyki
7
. Zwracał też 

uwagę na takie mankament jak brak obrony przeciwlotniczej, co pozwalało lot-

nictwu na bezkarne działania oraz na brak nowoczesnej broni zmechanizowanej. 

Zauważył też, że na manewry musiano wydać poważne sumy pieniędzy, a mimo 

tego nikt z obecnych członków Sejmu nie kwestionował potrzeby ich wydatko-

wania, w tym także na rzecz obserwatorów
8
. Ppłk Clayton zakończył swoje 

sprawozdanie konstatacją, że manewry te były zrobione zasadniczo dla celów 

propagandowych, zarówno na potrzeby wewnętrzne jak i zagraniczne. 

W okresie prowadzącym do zamachu majowego 1926 r. oraz podczas sa-

mego zamachu, ppłk Clayton wysyłał liczne i szczegółowe sprawozdania z na-

strojów i istniejącej sytuacji w armii polskiej. Jeszcze w listopadzie 1925 r. prze-

słał przełożonym szczegółowy raport o udziale oficerów w życiu politycznym, 

stwierdzając, że od 2,5 roku, czyli upadku rządu Witosa, udział wojskowych  

w polityce wydatnie się zmniejszył. Ostatnie wydarzenia tę sytuację jednak 

zmieniły i w opinii ppłk. Claytona miało to znamiona ostatecznej próby siły 

pomiędzy Piłsudskim a Sikorskim, przy czym Piłsudski w sposób widoczny 

mobilizował swoje siły do tej rozprawy. Oceniając owe starania marszałka, An-

glik uznał, że nie bardzo widzi szansę, aby doprowadziły one do jego powrotu 

do życia publicznego
9
. 

Z kolei w marcu 1926 r. raportował o wzrastającym udziale czynników 

wojskowych w sporach politycznych, które doprowadzą albo do powrotu mar-

szałka Piłsudskiego do życia publicznego lub zdecydowanej odmowy wobec 

próby przywrócenia go do jakiejś politycznej roli. Ppłk Clayton szczegółowo 

opisywał rozwój sytuacji podając kolejne kroki obu skłóconych stron i oceniał, 

że przesilenie nastąpi wkrótce
10

. Na dwa dni przed zamachem, Clayton depe-

szował ze szczegółami nowego projektu organizacji najwyższych władz woj-

skowych, komentując na zakończenie, że jeżeli ten projekt zostałby uchwalony 

przez Sejm, to Piłsudski miałby władzę której chciał, to jest pełną kontrolę nad 

Sztabem Generalnym oraz możliwość „obejścia” ministra spraw wojskowych  

z czego wnioskował, że byłoby to stanowisko jedynie dla figuranta
11

. 

15 maja 1926 r. Clayton wraz z ppłk. Mario Roattą włoskim attaché woj-

skowym miał sposobność rozmowy z marszałkiem Piłsudskim, która jak zauwa-

żyła prof. Maria Nowak-Kiełbikowa wyraźnie wskazała na brak powiązań czyn-

                                                 
7 NA, FO 371/11001, Raport posła brytyjskiego Sir Williama Max-Mullera z 2 września 1925 r. 

oraz streszczenie raportu ppłk. E. Claytona. 
8 Tamże. 
9 NA, FO 371/10998, ppłk. E Claytona, Memorandum regarding participation of Army Officers in 

politics, 18 listopada 1925 r. 
10 NA, FO 371/11761, Raport ppłk. E. Claytona do szefa Oddziału Operacyjnego i Wywiadowcze-

go Imperialnego Sztabu Generalnego, 31 marca 1926 r. 
11 NA, FO 371/11762, Raport ppłk. E. Claytona z 10 maja 1926. Jako ciekawostkę można odno-

tować, że po otrzymaniu następnego raportu z 12 maja 1926 brytyjski Foreign Office zwrócił 

uwagę, że ppłk Clayton miał zwyczaj nie podpisywania swoich raportów i proszono, aby „popra-

wił swoje postępowanie”. Niemniej poinformowano poselstwo w Warszawie, że ostatni raport, 

mimo, że nie podpisany zostanie rozesłany komu należy. 
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ników brytyjskich z dokonanym zamachem
12

. Należy pamiętać, że dla Wielkiej 

Brytanii, Polska znajdowała się wówczas na peryferiach zainteresowania nie 

leżąc w kręgu jej bezpośrednich interesów. Tego samego dnia mjr Roman Mi-

chałowski polski attaché wojskowy w Londynie depeszował, że:  
 

przesilenie zostało tutaj przyjęte przychylnie, łączą z nim nadzieję stabilizacji sto-

sunków. Uważam za wskazane utrzymywać bliski stosunek z Claytonem, który 

tutaj bardzo rzeczowo raportuje o przesileniu i przebieg jego przewidział  

w uprzednim raporcie. Bliski kontakt z War-Office konieczny13.  
 

W okresie po zamachu ilość i szczegółowość raportów były podtrzymane 

na wcześniejszym poziomie, ze znacznym naciskiem na stosunki polsko 

-sowieckie. Do takiego stopnia, że w londyńskim Foreign Office odnotowano 

nie bez przekąsu, że prawie wszystkie sprawy w taki czy inny sposób dotyczą 

Rosji oraz jej granic, sądząc z ilości raportów przesyłanych przez Claytona
14

. 

Nie ulega wątpliwości, że brytyjski Imperialny Sztab był regularnie i szczegó-

łowo informowany o sytuacji wojskowej w Polsce. 

Ppłk Clayton pozostawał na swoim stanowisku do lutego 1927 r. będąc 

doyenem attaché wojskowych w Warszawie. Wówczas po siedmiu latach  

w Polsce, czterech jako attaché wojskowy wyjeżdżał szczerze żałowany przez 

wielu. Jak pisze prof. Nowak-Kiełbikowa:  
 

chętnie zatrzymano by Claytona, który cieszył się w Warszawie dużym uznaniem 

jako człowiek znający gruntownie problemy polskie15.  
 

Dla jego dalszej kariery przejście do linii było jednak konieczne. Miał 43 

lata i wciąż był w stałym stopniu majora. Wróciwszy do Anglii otrzymał do-

wództwo 5 Polowej Brygady Artylerii (była to ówczesna nazwa dla pułku artyle-

rii). Były to oddziały konne z armatami 18 funtówkami. Po roku został skiero-

wany do brytyjskiej armii w Egipcie na stanowisko „Deputy Adjutant and Qua-

termaster General” czyli kwatermistrza w dywizji
16

. Tu pozostał do 1932 r., 

wreszcie awansując na podpułkownika w lipcu 1932 r. Wróciwszy do Anglii 

otrzymał dowództwo 7 Polowej Brygady Artylerii dowodząc nią do 1936 r.
17

. 

Według innej wersji w 1935 r. ppłk Clayton miał być komendantem Szkoły  

Artylerii w Bulford, głównej bazie brytyjskiej artylerii w latach 1905–1977
18

. 

Przeszedł ostatecznie w stan spoczynku w 1936 r. w stopniu podpułkownika. 

Przełożeni opiniowali, że otrzymawszy dwukrotnie dowództwo oddziałów li-

                                                 
12 M. Nowak-Kiełbikowa, Polska – Wielka Brytania w dobie zabiegów o zbiorowe bezpieczeństwo 

w Europie 1923–1927, Warszawa 1989, s. 151–152; NA, WO 68/18 Interview with Marshal Pił-

sudski and his Chief of Staff, Raport napisany 17 maja 1926. 
13 Majowy zamach stanu w świetle dokumentów wywiadu, dyplomacji i organów bezpieczeństwa 

 II Rzeczypospolitej, oprac. P. Kołakowski, A. Pepłoński, Słupsk 2008, s. 81. 
14 NA, FO 371.11860 W.6517, 15 lipca 1926 r. 
15 M. Nowak-Kiełbikowa, Polska – Wielka Brytania..., s. 187. 
16 List prof. Anthony’ego Claytona do autora, 15 kwietnia 1999 r. 
17 List prof. Anthony’ego Claytona do autora, 2 maja 1999 r. 
18 Wyższy oficer angielski o śmierci Marszałka Piłsudskiego, „Czaty” 1935, nr 12, s. 7 
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niowych, w każdym nie potrafił być dość stanowczy wobec dowódców baterii, 

słowem był zbyt tolerancyjny
19

. 

Wróciwszy z Polski do Anglii w 1927 r. nie przestał interesować się Pol-

ską, utrzymywał kontakt z różnymi przyjaciółmi Polakami. Ponoć nawet zaczął 

pracować nad historią Polski, tłumaczeniem dzieł marszałka Piłsudskiego, histo-

rią organizacji niepodległościowych i wygłaszał na te tematy odczyty. Osoba 

Piłsudskiego fascynowała go i z biegiem czasu nabrał do niej pewnej rewerencji. 

Po śmierci marszałka, ppłk Clayton napisał do swego przyjaciela inspektora 

Straży Granicznej na Pomorzu płk. Dunin-Wąsowicza:  
 

Śmierć Największego Człowieka w Polsce, Marszałka Piłsudskiego, jest najsmut-

niejszem wydarzeniem. Mam głębokie współczucie dla Polski i Armii Polskiej  

z powodu straty Wielkiego i Szlachetnego Patrjoty, który wskrzesił Niepodległą 

Polskę, uwalniając Ją z kajdan niewoli, a naród i każdego Polaka z osobna na-

tchnął nowym duchem. 

Marszałek Piłsudski był człowiekiem godnym największej czci i wprost wspania-

łym przewodnikiem Swego Narodu – Królem-Duchem. Bez Niego, bez Jego od-

dania się i odwagi, którą potrafił wprost wszczepić w Swych Rodaków, Polska nie 

byłaby tem wielkiem państwem, jakiem jest dzisiaj. Z każdym rokiem od chwili, 

gdy opuściłem Polskę, widziałem i czułem coraz więcej i więcej, jak wzrasta moja 

cześć i respekt dla Marszałka. Podziwiałem Jego nieustraszoną odwagę i siłę my-

śli, która dawała Mu zawsze prawdziwe zwycięstwo we wszystkich kryzysach. 

Nawet wówczas, kiedy Legjonistów zamknięto w roku 1917 w Benjaminowie,  

a Jego wywieziono do Magdeburga. 

Spędziwszy tak długi czas w Polsce, nauczyłem się odczuwać dla Marszałka swe-

go rodzaju uwielbienie (I learnet (sic) to feel for the Marshal a sort of devotion)  

i gorące pragnienie dopomożenia Mu w Jego pracach. A przecież dla człowieka 

innego narodu trudno jest o powstanie podobnego uczucia i sentymentu. 

Teraz jestem naprawdę w ciężkiej żałobie i w bolesnym smutku po śmierci Mar-

szałka. Miałem zawsze nadzieję, że jeszcze raz Go zobaczę i odczuję z bliska tę 

siłę, którą On miał nad innymi. 

Wysłałem depeszę kondolencyjną do Szefa Sztabu Głównego, ale mimo to od-

czuwam potrzebę napisanie do Pana, jako oddanego sługi Marszałka i wyrażenia 

Panu i przez Pana moim licznym przyjaciołom w Polsce żalu, jaki odczuwam po 

Jego stracie, oraz mojego głębokiego współczucia dla Polski. 

Jestem, mój Stary, waszym najszczerszym 

E. Clayton20 
 

Na emeryturze ppłk. Clayton osiadł na stałe w Exmouth na południowo-

zachodnim wybrzeżu Anglii. Jak wspomniano wyżej, wiosną 1939 r. został po-

wołany na przewodniczącego brytyjskiej wojskowej delegacji udającej się  

w maju 1939 r. do Warszawy. Na okres ten otrzymał stopień tymczasowego 

brygadiera. Biorąc pod uwagę, że Brytyjczykom chodziło bardziej o uzyskanie 

informacji o zamierzeniach polskich w wypadku wojny z Niemcami niż udziele-

nie konkretnych zobowiązań uznano, że byłby może najbardziej odpowiednią 

osobą na tę misję. Należy podkreślić, że nie tylko Polacy odczuli pewne zdzi-

wienie decyzją mianowania go przewodniczącym, co gwoli prawdy, sam zainte-

                                                 
19 List prof. Anthony’ego Claytona do autora, 3 kwietnia 1999 r. 
20 Wyższy oficer…, s. 7–8. W tekście art. jest dosłowne tłumaczenie listu od ppłk. E. Claytona. 
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resowany też tak to widział. Clayton był wprawdzie lubiany i ceniony przez 

polskie władze wojskowe, niemniej spodziewano się osoby o wyższej randze  

i kalibrze. Brytyjski ambasador w Warszawie, sir Howard Kennard podobnie 

odczuwał sprawę. Jeszcze przed zakończeniem polsko-brytyjskich rozmów, 

wysłał depeszę w której informował brytyjski Foreign Office, że dano mu znać, 

że Polacy byli nieco rozczarowani niską rangą delegacji, szczególnie gdy cho-

dziło o samego Claytona. Warszawa zrozumiała, że był on raczej wyciągniętym 

z lamusa i nie o tym kalibrze, którego się spodziewano. Ambasador Kennard 

pisał dalej, że Clayton, będąc wspaniałym „facetem”, sam wspomniał ambasado-

rowi brytyjskiemu i dał szefowi Sztabu Głównemu gen. Wacławowi Stachiewi-

czowi do zrozumienia, że zdaje sobie sprawę, iż będąc wyciągnięty ze stanu 

spoczynku, niekoniecznie jest najodpowiedniejszą osobą na to stanowisko
21

. Tak 

ambasador jak i sam Clayton uważali, że rząd brytyjski powinien był przysłać 

wyższego rangą oficera na dalsze rozmowy. Ciekawe są też spostrzeżenia ppłk. 

Edwarda „Roly” Sworda ówczesnego brytyjskiego attaché wojskowego w War-

szawie. W swoim dzienniku odnotował, że Clayton był a rollicking old salt and 

very charming (stary dobry kumpel, z dużym urokiem)
22

. Trochę przeraził 

Sworda program wizyty, szczególnie gdy Clayton, Rawlings i Davidson przyjęli 

zaproszenie wizytowania Centralnego Okręgu Przemysłowego, gdy rozmowy 

jeszcze nie były zakończone! Przebieg wizyty brytyjskiej delegacji w Polsce  

w maju 1939 r. stanowi osobną historię, szczególnie, że brygadier Clayton dał 

do zrozumienia, że brytyjskie lotnictwo będzie działało przeciwko obiektom 

wojskowym w Niemczech, a po stwierdzeniu, że Niemcy atakują obiekty cywil-

ne w Polsce, przenieść ataki na niemieckie obiekty cywilne. Dał tym samym 

polskiemu Sztabowi Głównemu przekonanie o zapewnieniu otrzymania kon-

kretnej pomocy ze strony brytyjskich sił powietrznych. Z początkiem czerwca 

Clayton wrócił do Anglii via Gdynia. 

Wróciwszy do Anglii bryg. Clayton powrócił do swego stałego stopnia  

i stanu spoczynku. Zaledwie trzy miesiące później Niemcy a następnie ZSRR 

zaatakowali Polskę we wrześniu 1939 r. 3 września Wielka Brytania i Francja 

wypowiedziały Niemcom wojnę zgodnie z politycznymi zobowiązaniami, jed-

nak nie nastąpiła konkretna wojskowa pomoc, na którą strona polska liczyła. 

Ppłk Clayton przeżywał tragedię Polski i od początku włączył się wraz  

z żoną w akcję udzielania pomocy polskim uchodźcom napływającym do Ru-

munii. Do swego przyjaciela Dunin-Wąsowicza uchodźcy w Rumunii, napisał  

z początkiem 1940 r. dając znać, że wysłał na jego adres dwie ilustrowane gaze-

ty oraz 2 £, którą to sumę wolno było wysyłać internowanym. Wspominał, że 

wciąż przebywa w Exmouth spodziewając się powołania, otrzymawszy katego-

                                                 
21 A. Suchcitz, A brief outline of Anglo-Polish military contacts 1918–1939 [w:] E.R. Sword, The 

Diary and Despatches of a Military Attache in Warsaw 1938–1939, red. E. Turnbull i A. Suchcitz, 

London 2001, s. 24 
22 E.R. Sword, The Diary..., s. 42. 
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rie A zdrowia. Jednak według relacji syna cierpiał wtedy na artretyzm, co unie-

możliwiło jego bardziej aktywną służbę. Ppłk Clayton pisał, że:  
 

jest niezadawalające robienie niczego szczególnego tu, czekając na powołanie – 

czuję, że mógłbym robić coś bardziej aktywnego aby pokonać Hitlera i jego zwie-

rzynę (brutes) i oddać Polskę swoim mieszkańcom i ponownie wypędzić Niem-

ców23.  
 

Natomiast żona ppłk Claytona, Irene, zbierała oraz szyła ubrania dla pol-

skich uchodźców w Rumunii poprzez działalność Funduszu Pomocy Polsce 

(Polish Relief Fund). Również posyłała zebrane rzeczy dla żołnierzy Armii Pol-

skiej we Francji. Płk Clayton wspomniał, że ostatni list Dunin-Wąsowicza opu-

blikował w lokalnej prasie, powodując duże zainteresowanie i uważał, że zachę-

ciło to wielu ludzi do wsparcia Funduszu Pomocy Polsce. Kończył swój list 

stwierdzeniem, iż: 
 

jest tak mało czym można pomóc ludziom w Polsce, którzy byli wypędzani ze 

swoich domów i zostawieni przez nazistów aby umarli – chyba doprawdy nie było 

wcześniej w historii narodu, który istniał z tak szatańskim celem – nawet nie  

Attyla24. 
 

Ppłk Clayton nigdy nie otrzymał tego powołania o którym marzył, ale też 

nie został całkiem zapomniany. Okres całej wojny przesłużył jako szef cywilnej 

obrony (bierna obrona przeciwlotnicza) na rejon ujścia rzeki Exe. On i jego żona 

Irene trzymali dom otwarty, goszcząc polskich oficerów lotników przeważnie  

z 307 Dywizjonu Myśliwców Nocnych, który stacjonował przez część wojny 

pod Exeter. Mogli tu zaznać trochę spokoju i odprężenia. Można sobie wyobra-

zić zdziwione miny naszych rodaków gdy ujrzeli na ścianach salonu państwa 

Clayton portretowe fotografie marszałka Piłsudskiego i gen. Sikorskiego z de-

dykacjami dla pana domu
25

. Otrzymał je w 1927 r. na zakończenie swojej misji 

w Warszawie. Po wojnie był czynny jako radny w Radzie hrabstwa Devon. 

Zmarł 10 czerwca 1967 r. i został pochowany na cmentarzu w Exmouth. 

Ppłk Emilius Clayton był odznaczony brytyjskim Krzyżem Oficerskim 

Orderu Imperium Brytyjskiego (1919 r.) oraz polskim Krzyżem Walecznych (za 

1920 r.), serbskim Orderem Białego Orła oraz rosyjskim Orderem św. Anny (od 

gen. Denikina, a więc był uważany jako „nieoficjalny”) oraz różnymi brytyjski-

mi medalami za I wojnę światową. 

W 1915 r. Emilius Clayton ożenił się z Irene Strong, córką płk. T.E. 

Strong’a. Mieli dwóch synów: Michaela Thomasa Emiliusa Clayton (1917 

–1995) oraz Anthony’ego Hugh Le Quesne Clayton urodzonego w 1928 r. 

Młodszy syn został wybitnym historykiem wojskowości. W latach 1952–1965 

był urzędnikiem państwowym w kolonii w Kenii, następnie w latach 1965–1993 

starszym wykładowcą w Akademii Sztabu Generalnego w Camberley, gdzie 

ongiś jego dziadek był wykładowcą, a ojciec jej absolwentem. Napisał szereg 

                                                 
23 List ppłk. E.Claytona do płk Dunin-Wąsowicza, 20 lutego 1940 r. Kopia w posiadaniu autora. 
24 Tamże. 
25 List prof. Anthony’ego Claytona do autora 24 marca i 15 kwietnia 1999 r. 
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książek, najbardziej znaną poświęcił armii francuskiej z lat I wojny światowej
26

. 

Również był oficerem rezerwy (Territorial Army) i dosłużył się stopnia podpuł-

kownika. Syn ppłk. Claytona scharakteryzował ojca jako:  
 

człowieka uczonego, oczytanego z dobrą znajomością łaciny, greki, francuskiego, 

niemieckiego, rosyjskiego, polskiego i trochę arabskiego... Był dobrym, troskli-

wym, łagodnym człowiekiem. W dzisiejszych czasach w świecie ze zmienionymi 

wartościami i priorytetami byłby raczej wykładowcą filologii klasycznej na uni-

wersytecie27. 
 

Nie ulega wątpliwości, że ppłk Emilius Clayton był najbardziej obezna-

nym oficerem armii brytyjskiej w sprawach Polski i jej armii. Miał 7-letnie do-

świadczenie, które pozwoliło mu trafnie oceniać tak naszą politykę jak i stan 

wojska. Dla strony brytyjskiej był on logicznym kandydatem na przewodniczą-

cego wojskowej delegacji udającej się do Warszawy w maju 1939 r., co było 

tym bardziej zrozumiałe, że misja ta miała przede wszystkim za zadanie roze-

znanie w zamiarach sojusznika, niż udzielanie mu zobowiązujących obietnic. 

Nie było więc jego winą, że postawiono go w tak niezręcznej sytuacji, której 

sam był świadom. Szczerze oddany Polsce, najwyższy czas, aby jego postać 

była lepiej i szerzej poznana w kraju, w którym spędził tyle lat swojej kariery 

wojskowej. 

Autor serdecznie dziękuje Eugenii Maresch oraz Krzysztofowi de Berg za 

pomoc w zebraniu część materiałów, które pozwoliły rozwinąć niektóre wątki 

niniejszego opracowania. 

 

 
 

Zdjęcie1. Bryg. E. Clayton w maju 1939 r.;  

własność Anthony Clayton 

                                                 
26 A. Clayton, Paths of Glory. The French Army 1914–1918, Londyn 2003. Napisał też: „The 

British Empire as Superpower” (1986 r.), „France, Soldiers and Africa” (1988 r.), „Three Marshals 

of France” (1992 r.) i „The Wars of French Decolonisation” (1994 r.). 
27 Listy prof. Anthony Claytona do autora 24 marca i 3 kwietnia 1999 r. 
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Zdjęcie 2. Grupa attachés wojskowych (płk. E. Clayton – siedzi drugi z prawej);  

własność: Anthony Clayton 

 

 
 

Zdjęcie 3. Płk E. Clayton na manewrach w Rembertowie 26 czerwca 1923 r. (czwarty z lewej),  

z okazji wizyty króla Rumunii Ferdynanda I; własność: Anthony Clayton 
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Zdjęcie 4. Grupa attachés wojskowych akredytowanych w Warszawie (1925 r.), 

płk. E. Clayton czwarty z prawej; własność: Anthony Clayton 

 

 

 



 
Krzysztof A. Tochman 

Instytut Pamięci Narodowej Oddział Rzeszów 

 

 

 

Gen. Tadeusz Góra – z RAF-u do komunistycznej bezpieki 
 

 
pracowując kolejny tom losów żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych (da-

lej: PSZ) na Zachodzie, którzy powrócili do kraju po II wojnie świa-

towej
1
, na zamówienie Federacji Organizacji Kombatanckich PSZ  

w Londynie, natrafiłem na dwutomowe, obszerne dokumenty znajdujące się  

w archiwum warszawskiej centrali Instytutu Pamięci Narodowej, dobitnie świad-

czące o tym, iż jeden z zasłużonych polskich pilotów myśliwskich podczas II woj-

ny światowej, wspaniały szybownik, zdobywca złotego Medalu Lilienthala, Tade-

usz Góra, był tajnym współpracownikiem cywilnych i wojskowych służb specjal-

nych reżimu PRL pod ps. „Tadek”. I gdy niektórzy jego koledzy siedzieli w reżi-

mowych kazamatach, nierzadko mordowani przez zwyrodnialców z UB, on dono-

sił na swoich bliskich. Warto, chociaż w wielkim skrócie przedstawić jego drogę  

i osiągnięcia życiowe. 

Tadeusz Góra urodził się 19 stycznia 1918 r. w Krakowie jako syn Jana, le-

gionisty I Brygady Józefa Piłsudskiego, mjr. 20. pułku pieszych WP
2
, burmistrza

3
,  

                                                 
1 Dotychczas ukazały się dwa tomy autorstwa Krzysztofa A. Tochmana. Patrz: K.A. Tochman,  

Z ziemi obcej do Polski. Losy żołnierzy PSZ na Zachodzie, którzy powrócili do kraju po II wojnie 

światowej, t. 1–2, Zwierzyniec – Rzeszów – Londyn 2006–2009. 
2 Mjr. Jan Góra, ps. „Janek” (1886–?), członek Polowych Drużyn Sokolich w Brzesku, od sierpnia 

1914 r. w Legionach Polskich (dalej: LP), ppor. (29 września 1914 r.), dowódca plutonu 1 kompanii 

2 pułku piechoty (dalej: pp) LP. por. (1 listopada 1915 r.). Później pełnił funkcję oficera werbunko-

wego w Kielcach i Zamościu. Od listopada 1918 r. w WP na terenie Krakowa. Mjr piech. ze starsz.  

1 czerwca 1919 r. M.in. dowodził III baonem 53. pp i był zastępcą dowódcy 9. pp LP (1928 r.). Od 

1931 r. w Straży Granicznej jako inspektor w Nowym Targu.; od 1932 r. w st. spocz., przeniósł się  

z rodziną do Wilna. Burmistrz miasta Dobczyce w latach 1935–1939. Aresztowany przez Sowietów 

4 października 1939 r., skazany na 8 lat więzienia (Sibłag). Po układzie Sikorski – Majski 30 lipca 

1941 r., zwolniony wstąpił do armii gen. Andersa. Po wojnie w Wielkiej Brytanii; pozostał na emi-

gracji i do kraju już nie powrócił. Odznaczony m.in. Krzyżem Niepodległości i Krzyżem Walecz-

nych; Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie, Biuro Udostępniania (dalej: IPN BU), sygn. 

00293/410, Teczka personalna agenta „Tadek” [Tadeusz Góra], k. 26–17; Lista starszeństwa ofice-

rów Legionów Polskich, Warszawa 1917, s. 8; Rocznik oficerski 1923, Warszawa 1923; Rocznik 

oficerski 1928, Warszawa 1928; Rocznik oficerski rezerw 1934, Warszawa – Londyn 2003, s. 326, 

940; Góra Jan „Janka” [w:] W.K. Cygan, Oficerowie Legionów Polskich 1914–1917. Słownik bio-

graficzny, t. 2, Warszawa 2006, s. 46. 
3 W napisanym na polecenie UB życiorysie, Tadeusz Góra, podał, iż jego ojciec Jan był w latach 

1935–1939 burmistrzem miasta Dobrzyce. Autorowi nie udało się skonfrontować tego faktu jak 

również ustalić w jakim rejonie II RP było ono położone. Prawdopodobnie chodzi jednak o mia-

steczko Dokszyce nad rzeką Berezyną (pow. Dzisna, woj. Wilno). Informacje uzyskane z magistratu 

Miasta i Gminy Dobczyce, w pow. myślenickim, woj. małopolskiego, nie potwierdziły tego; Pismo 

Sabiny Cygan z Biura Promocji Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce z 14 XI 2012 r. 

O 
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i Bronisławy z domu Wiszniewska. W związku z częstymi przenosinami ojca, 

początkowo uczył się w Stryju, gdzie ukończył trzy pierwsze klasy szkoły po-

wszechnej, następnie w Zamościu (4 klasa szkoły powszechnej i 1 klasa gimna-

zjum) oraz ponownie w Stryju (2 i 3). W Nowym Targu zaliczył czwartą klasę  

i uzyskał tzw. małą maturę, a od 1932/1933 r. szk. kontynuował naukę w gimna-

zjum w Wilnie, matury jednak do wojny nie zdobył, zafascynowany lotnictwem  

i szybownictwem, któremu poświęcał wolny czas. 

Na początku 1934 r. Góra zapisał się do Aeroklubu Wileńskiego i rozpoczął 

szkolenie na szybowcach „Wrona” i „CWJ” w miejscowości Grzegorzewo koło 

Wilna, uzyskując kategorie „A” i „B” oraz kat. „C”
4
 w Ośrodku Szybowcowym  

w Bezmiechowej w Bieszczadach
5
. Latem 1936 r. w ramach Przysposobienia 

Wojskowego Lotniczego ukończył w Łucku kurs pilotażu samolotów sportowych. 

Brał udział w wielu konkursach szybowcowych, bił także rekordy m.in.: 13 maja 

1937 r. wykonał z Bezmiechowej lot na długotrwałość, utrzymując się w powie-

trzu przez 18 godzin, a w sierpniu na szybowcu SG-3 bis wygrał V Krajowe Za-

wody Szybowcowe w Inowrocławiu. Jednak największym jego sukcesem zano-

towanym 18 maja 1938 r., był przelot na szybowcu PWS-101 z Bezmiechowej do 

Solecznik Małych koło Wilna. Wówczas jako pierwszy pilot na świecie pokonał 

odległość 577,8 km. Za wyczyn ten odznaczony został prestiżowym Medalem 

Lilienthala, przyznanym mu 7 stycznia 1939 r.
6
. Wiosną 1939 r., Góra, startując na 

PWS-101 w Międzynarodowym Zlocie Szybowcowym we Lwowie, zajął II miej-

sce. Tego samego roku wykonał przelot z szybowiska Polichno w Górach Święto-

krzyskich do Bydgoszczy (304 km). 

Latem 1939 r. Tadeusz Góra zgłosił się na ochotnika do wojska i otrzymał 

przydział jako szeregowy pilot do Szkoły Pilotażu Nr 1 w Masłowie
7
. Wybuch 

wojny zastał go na lotnisku w Polichnie. Po niemieckim bombardowaniu lotniska, 

przeleciał do Annopola, a następnie na RWD-8 w okolice Pińska i następnie Łuc-

ka, gdzie w jednym z okolicznych dworów został aresztowany przez Sowietów. 

Niebawem oddawszy zegarek wartownikowi został przez niego wypuszczony na 

wolność
8
. Przez Włodzimierz Wołyński samochodem ciężarowym dotarł do Rów-

nego, a stamtąd koleją do Wilna, gdzie spotkał się z rodziną. 

                                                 
4 Rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Spraw Wojskowych z dnia 8 września 1937 r. wydane  

w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o lotnictwie szybowcowym (szybownictwie); 

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: Dz.U.R.P.) 1937, nr 75, poz. 547. 
5 Bezmiechowa – wieś malowniczo położona w dolinie potoku Dyrbek u podnóża Gór Słonych 

i pasma Czarnego Działu. W 1930 r. rozpoczęto tutaj budowę szkoły szybowcowej nazwanej Polską 

Akademią Szybownictwa. Dwa lata później, na szczycie wzniesienia Kamionka (631 m n.p.m.) była 

już szkoła szybowcowa, stały dwa budynki piętrowe i 6 hangarów. Dziś wieś dzieli się na dwie 

części: Bezmiechową Dolną i Bezmiechową Górną (gmina Lesko); R. Nater, A. Glass, A. Olejko, 

Bezmiechowa. Chluba polskiego szybownictwa, Lesko 2003, s. 9–10. 
6 T. Góra był jednym z siedmiu Polaków, którzy w historii RP otrzymali ten medal, i jako pierwszy 

na świecie, po jego ustanowieniu przez Międzynarodową Federację Lotniczą. Patrz: Almanach  

– Polskie Lotnictwo Sportowe, Kraków 1987, s. 108, 130–131, 141. 
7 T. Chwałczyk, Medalowe wzloty, Lublin 2008, s. 99. 
8 Tamże, s. 108–109. 
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W związku z zamiarem przedostania się na Zachód, do organizującego się 

Wojska Polskiego we Francji, w listopadzie 1939 r. Góra z kolegą wyruszył do 

Kowna pociągiem dotarł do Rygi, a następnie samolotem do Sztokholmu i stat-

kiem do Newcastle w Anglii. Skierowany do Francji, wstąpił do Polskich Sił Po-

wietrznych (dalej: PSP) w Lyon-Bron. Udziału w walkach jednak nie wziął i po 

kapitulacji Francji, z jednego z portów przedostał się w czerwcu 1940 r. do Wiel-

kiej Brytanii, z przydziałem do Bazy PSP w Blackpool. 

Po ukończeniu szkolenia na pilota współpracy z obroną przeciwlotniczą  

w 1941 r. (bazy w Gosport i Cleave – ACCU nr 2
9
, uczył się na dalszych kur-

sach pilotażu myśliwskiego w Heston pod Londynem (61 OTU). W październi-

ku 1941 r. przydzielony został do 316. dywizjonu myśliwskiego „Warszawskie-

go”, który stacjonował na lotnisku Church Stanton. Dowódcą tego dywizjonu 

był kpt. Wacław Wilczewski
10

, a dowódcą eskadry „B” do której trafił – kpt. 

Tadeusz Nowierski
11

. 

Pierwszy lot bojowy Góra wykonał 18 listopada 1941 r.
12

 określony jako 

patrol over convoy, nad morzem, tj. patrolowanie wyznaczonej przestrzeni na 

trasie, którą przepływały alianckie konwoje statków handlowych. Lot przebiegł 

spokojnie, bez żadnych niespodzianek. 

W grudniu 1941 r. z dyonem przebazował na lotnisko Northolt, gdzie już 

stacjonowały tam dwa inne dywizjony myśliwskie: słynny 303 i 315 z 1 Polskiego 

Skrzydła Myśliwskiego. Zapamiętał szczególnie jeden lot. 10 kwietnia 1942 r. 

uczestnicząc w eskorcie wyprawy bombowej lecącej na bombardowanie odcinka  

w rejonie St. Omer – Gravelin (kryptonim Sweep – wymiatanie myśliwskie), jego 

dywizjon spostrzegł formację niemieckich myśliwców Focke Wulf FW-190. Tak  

o tym wspominał po latach:  

                                                 
9 M.in. szkolił się wówczas na takich samolotach jak: Queen Bee, Swordfisch, Fairey Battle. 
10 Kpt. pil./ppłk Wacław Wilczewski (1908–1982). W 1931 r. absolwent Szkoły Podchorążych Lot-

nictwa w Dęblinie, przydzielony do 2 Pułku Lotniczego w Krakowie. Służył m.in. w 123 eskadrze 

myśliwskiej 3. dywizjonu. W wojnie 1939 r. w 142 eskadrze myśliwskiej 4 Pułku Lotniczego (To-

ruń) i Armii „Pomorze”. Następnie przez Rumunię przedostał się do Francji. Od sierpnia 1940 r.  

w 607. dywizjonie, od sierpnia 1941 r. dowódca 316. dywizjonu myśliwskiego. 8 listopada 1941 r. 

zestrzelony dostał się do niewoli niemieckiej (Żagań). Po wojnie w Wielkiej Brytanii i Wenezueli 

(Caracas), gdzie zmarł; T.J. Krzystek, Polskie Siły Powietrzne w Wielkiej Brytanii w latach 1940 

–1947. Łącznie z Pomocniczą Lotniczą Służbą Kobiet (PLSK-WAAF), Warszawa 2008, s. 458–459. 
11 Por. pil./ppłk Tadeusz Nowierski (1907–1982). Pilot 609. dywizjonu myśliwskiego (bryt.) w wal-

kach o Wielką Brytanię, od stycznia 1942 r. dowódca 308. dywizjonu myśliwskiego „Krakowskie-

go”. Zestrzelił 4 samoloty wroga na pewno, 1 prawdopodobnie i 6 ½ uszkodził (wg listy Bajana). 

Zmarł w Warszawie. Patrz: K.A. Tochman, Z ziemi obcej do Polski…, t. 2, s. 271–276. 
12 Instytut Polski i Muzeum gen. Sikorskiego w Londynie (dalej: IPMS), LOT, sygn. A.V.44.11/60/4, 

Ewidencja bojowa pilota T. Góry, Działalność bojowa w Anglii; T. Chwałczyk, dz. cyt., s. 126. Wg. 

życiorysu T. Góry opracowanego przez Wojciecha Zmyślonego, fakt ten miał miejsce 18 grudnia 

1941 r.; http://www.polishairforce.pl/gora.html (odczyt: 7 listopada 2012 r.). Również i tę ostatnią 

datę podaje B. Szwedo, co nie odpowiada prawdzie; B. Szwedo, Tadeusz Góra [w:] Na bieżni  

i w okopach. Sportowcy odznaczeni Orderem Wojennym Virtuti Militari 1914–1921, 1939–1945, 

Rzeszów 2011, s. 73. 
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Dostrzegliśmy je w porę, przejmując inicjatywę. Chodziło o niedopuszczenie prze-

ciwnika w sąsiedztwo bombowców na skuteczną odległość strzału. Wywiązała się 

walka, której szczegółów, wobec emocji, jaka mnie wtedy ogarnęła, nie jestem  

w stanie odtworzyć. Było to moje pierwsze spotkanie z wrogiem, kiedy,  

w odróżnieniu od wrześniowego epizodu z 1939 r. na nieuzbrojonym RWD-8, nie 

musiałem tylko unikami bronić się przed zestrzeleniem, ale sam mogłem atakować. 

Nadarzył się w końcu taki moment, gdy w celowniku uchwyciłem sylwetkę FW-190 

i już jej nie wypuściłem. Dochodząc na odległość skutecznego ognia, nacisnąłem 

spust. Focke Wolf jakby zachwiał się i zmienił tor lotu, przechodząc potem w nur-

kowanie. Nie mogłem obserwować co było z nim dalej, bo musiałem sam ratować 

się przed zestrzeleniem przez innego niemieckiego myśliwca13.  
 

Samolot ten uznano mu za uszkodzony
14

. 

3 czerwca 1942 r. nad Le Havr, lecąc w osłonie bombowców, w ramach ak-

cji Circus, zestrzelił Focke Wulfa FW-190
15

. 30 lipca wraz dyonem 316 przeba-

zował na lotnisko Hutton Cranswick na wschodnim wybrzeżu Wielkiej Brytanii  

i stamtąd wykonywał swoje loty myśliwskie. 10 stycznia 1943 r. zgłosił się do 

Szkoły Podchorążych Piechoty i Kawalerii Zmotoryzowanej w Auchtermuchty, 

gdzie szkolono również lotników
16

. Po jej ukończeniu mianowany został do stop-

nia podporucznika lotnictwa rezerwy w Centrum Wyszkolenia Lotnictwa w Blac-

kpool (15 kwietnia 1943 r.). 

Po szkoleniu Góra powrócił do linii. Wówczas wchodził w skład eskadry 

„B”, którą dowodził kpt. pil. Włodzimierz Karwowski
17

, a dowódcą dywizjonu 

316. był kpt. pil. Marian Trzebiński
18

. Dyon został już przezbrojony na nowe Spit-

fire Mk. IX, które osiągały prędkość ponad 600 km/godz. 

13 maja 1943 r. w rejonie Abbeville – Doullens, w trakcie zadania bojowe-

go w osłonie amerykańskich latających fortec (B-17), prawdopodobnie zestrzelił 

jednego FW 190, a 4 września 1943 r. w rejonie Lille – Roubaix uzyskał kolejne 

                                                 
13 T. Chwałczyk, dz. cyt., s. 126–127. 
14 IPMS, LOT, sygn. A.V.44.11/60/4, Zwycięstwa pilota T. Góry w ramach RAF-u; J. Kutzner, 

Zwycięstwa pilotów myśliwskich Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie 1940–1945, Warszawa 

Halinów 2007, s. 24, 71. 
15 IPMS, LOT, sygn. A.V.44.11/60/4, Personal Combat Report. Northolt Polish Ving. Cirrus 184;  

J. Kutzner, dz. cyt., s. 24, 72. 
16 IPMS, sygn. C. 50, Kronika Centrum Wyszkolenia Piechoty od 1 grudnia 1942 r., k. 15; T. Chwał-

czyk, dz. cyt., s. 132. Na II kurs lotniczy przy Szkole Podchorążych Piechoty i Kawalerii Zmotory-

zowanej w Auchtermuchty, trwający do 27 marca 1943 r. powołano 47 uczniów. 
17 Kpt./ppłk pil. Włodzimierz Karwowski (1912–1978). Absolwent Szkoły Podchorążych Lotnictwa 

w Dęblinie, ppor. pil. (15 października 1937 r.), przydzielony do 133. eskadry myśliwskiej w Pozna-

niu. W wojnie 1939 r. nie brał udziału; we Francji wspólnie z dwoma kolegami Francuzami zestrzeli-

li 2 samoloty wroga. Od lipca 1940 r. w 302. dywizjonie myśliwskim i od grudnia 1942 r. dowódca 

306. dywizjonu myśliwskiego „Toruńskiego”. Następnie m.in. w 12 Grupie Myśliwskiej. Zmarł  

w Auckland, Nowa Zelandia. W sumie zestrzelił 2 samoloty wroga na pewno i ½ uszkodził. Odzna-

czony m.in. 3-krotnie Krzyżem Walecznych; T.J. Krzystek, dz. cyt., s. 192; W. Matusiak, 306 Dywi-

zjon Myśliwski Toruński, Warszawa 2004. 
18 Kpt./mjr pil. Marian Trzebiński (1913–2002). Od grudnia 1942 r. dowódca 316. dywizjonu my-

śliwskiego, a od września 1945 r. – dowódca 317. dywizjonu. Zmarł w Ontario, Kanada. Odznaczony 

m.in. Virtuti Militari V klasy; T.J. Krzystek, dz. cyt., s. 440. 
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prawdopodobne zestrzelenie Focke Wulfa FW-190
19

. 11 czerwca 1944 r. w locie 

bojowym nad północnymi Niemcami, w gronie 3 kolegów pilotów (okolica Wil-

helmshaven i Bremę) ppor. Góra na Mustangu brał udział w atakowaniu celów 

naziemnych i zawadził o przewody wysokiego napięcia. Pomimo uszkodzenia 

samolotu kontynuował lot i atak, niszcząc z innym pilotem dwie lokomotywy 

nieprzyjaciela
20

. 31 lipca 1944 r. zestrzelił jedną latającą bombę V-1
21

. 1 września 

1944 r. awansowany na porucznika. Ostatni lot bojowy w wojnie wykonał  

30 października 1944 r. biorąc udział w eskorcie bombowców nad Kolonię. Od  

16 stycznia 1945 r. służył jako pilot rozprowadzający w 12. Ferry Unit. W maju 

1945 r. otrzymał przydział do 315. dywizjonu myśliwskiego „Dęblińskiego”. 

Służbę w PSP zakończył w 306. dywizjonie myśliwskim „Toruńskim”
22

 jako do-

wódca eskadry „B”, 17 stycznia 1947 r., a jego dywizjon zdemobilizowano. 

W sumie por. Tadeusz Góra wykonał 111 lotów bojowych
23

 i 47 operacyj-

nych
24

; uzyskał 1 pewne zestrzelenie, 2 prawdopodobne i 1 uszkodzenie. Za swoje 

dokonania, zarządzeniem naczelnego wodza gen. Kazimierza Sosnkowskiego z 20 

lutego 1944 r. odznaczony został m.in. Orderem Virtuti Militari V klasy
25

 oraz  

3-krotnie Krzyżem Walecznych (24 czerwca 1942 r., 10 sierpnia 1942 r., 16 wrze-

śnia 1943 r.). 

Tadeusz Góra, pomimo ostrzeżeń ojca Jana – mjr. PSZ, który pozostał  

w Wielkiej Brytanii, a znał Sowietów od przysłowiowej „podszewki” jako uczest-

nik m.in. wojny bolszewickiej 1920 r. i więzień sowieckich łagrów – zdecydował 

się na powrót do Polski. Nieznane są przyczyny powrotu do komunistycznego 

„raju”. Być może była to: rodzina (matka), miłość do lotnictwa, (szybownictwa), 

ale za wszelką cenę czy tęsknota do kraju lub po prostu – kariera, a może zwykła 

naiwność młodego człowieka? 

Tak o motywach powrotu do kraju pod władzą komunistyczną pisał Tade-

usz Chwałczyk, biograf T. Góry, na podstawie jego wspomnień:  
 

29 września urodził się nam syn… To jakby przeważało za opcją, aby już na stałe 

pozostać w Anglii i ułożyć sobie życie na emigracji. W jakiś czas potem otrzymałem 

                                                 
19 IPMS, LOT, sygn. A.V.44.11/60/4, Wing Intelligence Combat Report, Northolt Polish Wing, 

Ramrod, s. 30 Part I; J. Kutzner, dz. cyt., s. 24, 72, 73. 
20 T. Chwałczyk, dz. cyt., s. 140–142. W locie tym, w okolicy Burgforde, ok. 930 poniósł śmierć sierż. 

pil. Ryszard Fusiara;  http://www.polishwargraves.nl/dorpen/3071.htm. 
21 Latająca bomba V-1 zwana była również samolotem-pociskiem. 
22 W 316. dywizjonie T. Góra służył od 3 sierpnia 1945 r. 
23 Loty bojowe – wszystkie loty nad terenem i wzdłuż wybrzeża wroga (do 10 mil w głąb morza), 

choćby nawet nie było spotkania z nieprzyjacielem oraz wszystkie loty nad morzem i terenem wła-

snym, w których doszło do spotkania z przeciwnikiem na odległość wzrokową. 
24 Loty operacyjne – wszystkie inne loty nad morzem i terenem własnym, związane z przypuszczalną 

akcją wroga, w których nie doszło do spotkania z nieprzyjacielem. Do tych należą: konwoje, Sea 

rescue, starty na alarm. Pojęcie lotów operacyjnych jest pojęciem ogólniejszym i loty bojowe wcho-

dzą w skład tychże. 
25 IPMS, LOT, sygn. A.V.44.11/60/4, Lotnictwo myśliwskie, Rejestr lotów, zwycięstw i odznaczeń 

pilota T. Góry; B. Szwedo, dz. cyt., s. 73. 
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jednak list od Adama Dziurzyńskiego26, który… napisał wprost: …Tadziuńciu! 

Przyjeżdżaj natychmiast, bo jesteś mi potrzebny. Masz zapewnioną pracę instruktora 

na Żarze i nic Ci tu nie grozi… 

Znowu zaczęły targać mną rozterki znaczone długimi naradami z żoną i ojcem. Ona 

jakby bardziej optowała za powrotem, ojciec zdecydowany był zostać, ale  

w odniesieniu do mnie nie wywierał żadnego nacisku. Pozostawił mi własny wybór. 

Perspektywy przyszłościowe miałem raczej mgliste, choćby z braku konkretnego 

zawodu. Mogłem być tylko pilotem – ale tych akurat w Anglii było w nadmiarze  

– lub…kierowcą, bo umiałem prowadzić samochód. Pilotami w Anglii zostali tylko 

nieliczni, głównie dowódcy dywizjonów, których przyjęto do Royal Air Force… 

Latanie szybowcowe – o którym marzyłem – w ogóle nie wchodziło  

w rachubę, gdyż w Anglii nie mogłem liczyć na pracę w charakterze instruktora,  

a latanie dla przyjemności było jak dla mnie – póki co, bezrobotnego – zbyt kosz-

towne… W końcu więc zdecydowałem: wracamy z żoną i synem do Polski!27. 
 

Stosunkowo późno, z przyczyn rodzinnych, bo w 10 czerwca 1948 r. por. 

Tadeusz Góra przypłynął do Polski (Gdynia) i pociągiem wyjechał do matki  

i siostry we wsi Nietkowice, w woj. zielonogórskim. Już na tzw. starcie, w kraju 

pod władzą komunistyczną, los okazał się dla niego łaskawy. Jednym słowem 

poszczęściło mu się, jak mówili koledzy lotnicy. Szybko znalazł pracę na stanowi-

sku instruktora szybowcowego w szkole na Żarze koło Żywca (lipiec 1948 r.  

– sierpień 1950 r.). Bardzo szybko, z marszu wstąpił też do Polskiej Partii Robot-

niczej. 30 marca 1950 r. władze ludowe zweryfikowały mu stopień porucznika. 

Zanotował też kolejne sukcesy sportowe i 23 lipca 1950 r. osiągnął na Żarze 

„przewyższenie”
28

 5038 m, zdobywając tym samym ostatni warunek do Złotej 

Odznaki Szybowcowej z Trzema Diamentami, którą otrzymał jako pierwszy Po-

lak, a drugi pilot na świecie. Od sierpnia 1950 r. do października 1953 r. pracował 

w charakterze kierownika wyszkolenia Aeroklubu Bielsko-Bialskiego na lotnisku 

w Aleksandrowicach. W tym czasie uzyskał uprawnienia pilota doświadczalnego 

II kl. i został oblatywaczem w Instytucie Szybownictwa w Bielsku-Białej
29

. 

                                                 
26 Adam Dziurzyński (1902–1991). W 1933 r. podjął szkolenie szybowcowe i rok później zdobył 

uprawnienia pilota kategorii A, B, C, a następnie instruktora. M.in. wypuszczał T. Górę do 

wszystkich jego diamentowych lotów. W 1939 r. został szefem lotniska Polichno-Pińczów; był 

prekursorem latania na trasie zamkniętej. Po wybuchu wojny opuścił kraj i przez Rumunię, Maltę  

i Francję dopłynął do Anglii, gdzie wstąpił do PSP i pełnił służbę w dywizjonach lotniczych 

bombowych: 300 i 301 jako szef ekwipunku lotniczego. Zdemobilizowany na lotnisku w Ingham,  

w 1947 r. powrócił do Polski i objął kierownictwo reaktywowanej w 1945 r. szkoły szybowcowej na 

Żarze, która w 1951 r. została zakończona. Do 1957 r. był pilotem doświadczalnym  

w Szybowcowym Zakładzie Doświadczalnym w Bielsku Białej, gdzie wykonał ok. 1200 lotów,  

a przelatał ok. 400 godzin. W 1957 r. powrócił na Żar na stanowisko komendanta. W 1971 r. 

przeszedł na emeryturę. Poza szybownictwem był zamiłowanym pszczelarzem i organizatorem Koła 

Pszczelarzy w Międzybrodziu Bialskim oraz łowczym. Odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim, 

Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Tańskiego. Zmarł w Międzybrodziu 

Żywieckim; http://stara.gorpol.pl/lotnictwo/ludzie/d/dziurz.html (odczyt 20 listopada 2012 r.). 
27 T. Chwałczyk, dz. cyt., s. 156–157. 
28 Przewyższenie oznacza w szybownictwie różnicę pomiędzy wysokością, na której rozpoczęty 

został lot samodzielny, a największą wysokością uzyskaną w trakcie danego lotu. 
29 IPN BU, sygn. 00293/410, Teczka personalna agenta „Tadek” [Tadeusz Góra], k. 20; B. Szwedo, 

dz. cyt., s. 74. 
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W lipcu 1951 r., jak stanowią dokumenty archiwalne byłych służb specjal-

nych – UB, Tadeusz Góra zgłosił się (sic!) do Powiatowego Urzędu Bezpieczeń-

stwa Publicznego w Bielsku (obecnie Bielsko-Biała) z listem napisanym przez 

kolegę lotnika Jerzego Kuleszę, który proponował mu współpracę z zachodnim 

wywiadem
30

. Kulesza był pracownikiem Zarządu Głównego Ligi Przyjaciół Żoł-

nierza
31

 i zbiegł z PRL do Szwecji samolotem sportowym
32

. Ubecy tylko czekali na 

takie dictum i sprawę postanowili „pociągnąć”, i zwerbować znanego szybownika. 

6 sierpnia 1951 r. Tadeusz Góra, wg dokumentów archiwalnych byłych 

służb specjalnych, zgodził się „dobrowolnie na współpracę” z UB jako tajny in-

formator o ps. „Tadek”, zwerbowany przez naczelnika Wydziału II Departamentu 

VIII Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego (dalej: MBP), mjr. UB Hermana 

Halperna
33

. Tego samego dnia podpisał też zobowiązanie o współpracy. Jako do-

kument tamtej epoki warto go zacytować w całości: 
 

Ja Góra Tadeusz... zgodnie z moim sumieniem [sic!] i ukochaniem Narodu  

i Państwa Polskiego zobowiązuję się dobrowolnie współpracować z organami bez-

pieczeństwa publicznego i w miarę mych sił i możliwości pomóc im w wykrywaniu 

szpiegów, sabotażystów i dywersantów i innych wrogów integralności Polski i jej 

władzy Ludowej. Dla wykonania tych zadań będę dokładał wszystkich mych moż-

liwości i chęci. Nigdy nikomu i w żadnych okolicznościach nie ujawnię tego faktu 

współpracy. Wiem, że ujawnienie przed kimkolwiek współpracy jest karalne. Dla 

lepszej swej konspiracji przyjmuję pseudonim »Tadek«34. 
 

Przede wszystkim „Tadek” brał udział w rozpracowaniu pilota, wspomnia-

nego Jerzego Kuleszy, który zbiegł do Szwecji (Sprawa o kryptonimie „Judasz”). 

Wg obszernej notatki służbowej sporządzonej przez kpt. H. Piekarskiego
35

, Star-

                                                 
30 IPN BU, sygn. 00293/410, Teczka personalna agenta „Tadek” [Tadeusz Góra], k. 22, Notatka por. 

P. Guzka, Kierownika Sekcji I Wydziału II Departamentu VIII Ministerstwa Bezpieczeństwa Pu-

blicznego, 3 XII 1953; IPN BU, sygn. 00293/411, Teczka pracy agenta „Tadek” [Tadeusz Góra],  

k. 13, Agenturalne doniesienie Tadka z 7 XII 1957, 62 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego. 
31 Liga Przyjaciół Żołnierza powstała w 1950 r. w okresie Polski Ludowej jako stowarzyszenie para-

militarne, w komunistycznym systemie obrony cywilnej. W 1962 r. przekształcona została w Ligę 

Obrony Kraju (LOK) i istnieje do dnia dzisiejszego. Patrz: T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944–1991, 

Warszawa, 1991. 
32 IPN BU, sygn. 00293/410, Teczka personalna agenta „Tadek” [Tadeusz Góra], k. 22; B. Szwedo, 

dz. cyt., s. 74. 
33 Mjr UB Herman Halpern (1919–?), urodzony we Lwowie. Od 1940 r. w ACz, konfident Wydziału 

Informacji ps. „Widz”, przyczynił się do wykrycia kilku grup „kontrrewolucyjnych”. W latach 1943 

–1945 żołnierz 1. dywizji „kościuszkowskiej” ludowego WP. Od 1 stycznia 1947 r. starszy referent 

Sekcji I i IV Wydz. VIII Dep. IV MBP, od 1 kwietnia 1947 r. kierownik Sekcji I Wydziału VIII 

Departamentu IV MBP. Z dniem 1 czerwca 1949 r. został p.o. naczelnika Wydziału VIII Departa-

mentu IV, kierownikiem Wydziału VIII i naczelnikiem Wydziału II Departamentu Komunikacji 

MBP. Od 1 marca 1951 r. w dyspozycji dyrektora Departamentu Kadr MBP i praca w Centralnym 

Biurze Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych, a od 14 grudnia 1954 r. w KG MO. Zwolniony  

z resortu 6 kwietnia 1957 r. Dalsze losy nieznane, prawdopodobnie wyemigrował do USA; IPN BU, 

sygn. 698/1115, Akta osobowe Hermana Halperna; M. Piotrowski, Ludzie bezpieki w walce z Naro-

dem i Kościołem, Lublin 2000, s. 576. 
34 IPN BU, sygn. 00293/410, Teczka personalna agenta „Tadek” [Tadeusz Góra], k. 28. 
35 Brak bliższych danych. 
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szego Pomocnika szefa Oddziału I Zarządu Wojskowej Służby Wewnętrznej 

Wojsk Lotniczych i Obrony Przeciwlotniczej Kraju z sierpnia 1959 r., przyszły 

TW otrzymał od J. Kuleszy „paczkę z odzieżą oraz list, z którego treści można się 

było zorientować, że w ubraniu jest coś zaszyte. Po rozpruciu ubrania żona... zna-

lazła w nim instrukcje określającą zainteresowania wywiadowcze oraz kalkę do 

sporządzania tajnopisów”
36

. O powyższej przesyłce T. Góra zameldował UB, 

otrzymując polecenie podtrzymania kontaktu z Kuleszą. 

TW „Tadek” przekazał Kuleszy tajnopisem ok. 5 raportów wywiadow-

czych, których treść była uzgodniona z pracownikami UB. Oczywiście listy jakie 

otrzymywał od niego również przekazywał bezpiece. Jednak po pewnym czasie 

Kulesza zerwał kontakt z Górą. M.in. w doniesieniu z 2 sierpnia 1954 r. informo-

wał swojego oficera prowadzącego o sobie i swoich najbliższych, a przede 

wszystkim o ojcu Janie, „sanacyjnym majorze” i „reakcjoniście”
37

.  

Początkowo jego oficerem prowadzącym jako konfidenta bezpieki był por. 

Piotr Guzek
38

, kierownik Sekcji I Wydziału II Departamentu VIII MBP oraz m.in. 

mjr. Józef Zwoliński
39

, naczelnik Wydziału II Departamentu VIII MBP. Następnie 

mjr Edward Niedziela
40

, Starszy Pomocnik Szefa II Oddziału Zarządu Wojskowej 

Służby Wewnętrznej (dalej: WSW)
41

. 

28 maja 1955 r. warszawska centrala bezpieki w piśmie do I sekretarza Wo-

jewódzkiego Komitetu PZPR w Stalinogrodzie [Katowicach] raportowała, iż  

w sprawie Jerzego Kuleszy, zbiegłego do Szwecji 9 marca 1951 r. lotnika, jest 

wykorzystywany operacyjnie Tadeusz Góra, członek PZPR. W związku z powyż-

szym jest konieczne dalsze jego wykorzystanie. Sprawę tę uzgadniano również  

z zastępcą przewodniczącego Komitetu ds. Bezpieczeństwa Publicznego
42

. 

Jednak Góra pomimo możliwości, jaką dawała reorganizacja sieci konfi-

denckiej, w czasie popaździernikowej odwilży (styczeń 1957 r.), nie zerwał dal-

                                                 
36 IPN BU, sygn. 00293/410, Teczka personalna agenta „Tadek” [Tadeusz Góra], k. 45. 
37 Tamże, k. 26–27. 
38 Mjr/płk. Józef Zwoliński (1919–?). W resorcie bezpieczeństwa od 15 lutego 1945 r. (Pruszków), 

gdzie m.in. pełnił następujące funkcje: referenta Sekcji 3 Wydziału VIII Departamentu IV MBP  

(1 kwietnia 1946 r.), kierownika Sekcji 4 Wydziału VIII Departamentu IV (1 sierpnia 1950 r.), za-

stępcy naczelnika Wydziału II Departamentu VIII MBP (1 lutego 1952 r.), zastępcy naczelnika Wy-

działu II Departamentu VIII (12 sierpnia 1952 r.), naczelnika Wydziału II Departamentu VIII 

(1 listopada 1954 r.), naczelnika Wydziału IX Departamentu II MSW (28 listopada 1956 r.). Zwol-

niony z resortu MSW 15 sierpnia 1968 r. Dalsze losy nieznane; M. Piotrowski, dz. cyt., s. 844. 
39 Brak bliższych danych. 
40 Brak bliższych danych. 
41 Brak bliższych danych. 
42 Wg pisma okólnego dyrektora Gabinetu Ministra BP do szefów Wojewódzkich Urzędów Bezpie-

czeństwa Publicznego (dalej: WUBP) i Powiatowych Urzędów Bezpieczeństwa Publicznego  

z 2 lutego 1953 r. istniał zakaz werbowania członków PZPR do sieci agenturalnej bez zgody I sekre-

tarza Komitetu Wojewódzkiego PZPR. W tym czasie funkcję zastępcy przewodniczącego Komitetu 

ds. Bezpieczeństwa Publicznego pełnili: Antoni Alster, Witold (Lewin) Sienkiewicz i ppłk. Jan Pta-

siński; Księga bezprawia. Akta normatywne Kierownictwa Resortu Bezpieczeństwa Publicznego 

(1944–1956), oprac. B. Kopka, Warszawa 2011, s. 637–638; Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra 

kierownicza, t. 1: 1944–1956, red. K. Szwagrzyk, Warszawa 2005, s. 91. 
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szej współpracy z bezpieką. W związku z powołaniem do ludowego wojska, po 

wcześniejszej rozmowie z dowódcą Wojsk Lotniczych gen. Janem Frey-

Bieleckim
43

, otrzymał skierowanie do 39. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Mie-

rzęcicach, a następnie do Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Radomiu na przeszkole-

nie. Odbył je w pilotażu odrzutowców, kolejno na samolotach MiG-15, MiG-17  

i MiG-19, w pułkach w Poznaniu-Krzesinach, gdzie pełnił funkcję dowódcy eska-

dry. 30 lipca 1959 r. został skierowany do Wyższej Szkoły Pilotów w Modlinie  

i przeszedł pod skrzydła kontrwywiadu Wojskowej Służby Wewnętrznej Wojsk 

Lotniczych w charakterze agenta
44

.  

Po raz kolejny przekazywany był coraz to innym oficerom do prowadzenia. 

Zachowały się m.in. jego doniesienia na kolegów z lat wspólnej służby w lotnic-

twie angielskim, w tym na kpt. pil. Henryka Kwiatkowskiego z dywizjonu bom-

bowego nr 301
45

. Kwiatkowski, rodem z Zamościa, w 1952 r. uciekł z kraju po-

rwanym samolotem razem z kolegą z RAF-u por. nawigatorem Romanem Roma-

nowiczem
46

. Wg. Góry, Kwiatkowski był „zdrajcą ojczyzny” [ludowej]
47

. 

Tadeusz Góra „Tadek” „nadawał” również na mjr./płk. pil. Stefana Wito-

rzeńcia
48

, zamieszkałego w Łodzi, a następnie w Warszawie, chor. pil. Tadeusza 

                                                 
43 Gen. dyw. pil. Jan Frey-Bielecki (1916–1994). W czasie wojny dowódca oddziału NKWD na 

terenie Wileńszczyzny. W 1945 r. szef WUBP w Warszawie, a następnie w Krakowie do 1946. Brał 

udział w akcjach przeciwko podziemiu niepodległościowemu. W latach 1956–1962 dowódca Wojsk 

Lotniczych i Obrony Powietrznej Kraju. Następnie zdymisjonowany; W. Frazik, F. Musiał,  

M. Szpytma, Twarze krakowskiej bezpieki. Obsada stanowisk kierowniczych Urzędu Bezpieczeństwa 

i Służby Bezpieczeństwa w Krakowie. Informator personalny, Kraków 2006, s. 100. 
44 Oddział II Zarządu I WSW zajmował się przede wszystkim kontrwywiadem ofensywnym, doko-

nywaniem werbunków Osobowych Źródeł Informacji i prowadzaniem tzw. gier operacyjnych. 
45 Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach (dalej: IPN Ka), sygn. 047/312, t. 1, Sprawa agentural-

nego sprawdzenia przeciwko Henrykowi Kwiatkowskiemu i Romanowi Romanowiczowi, Rozpra-

cowanie Henryka Kwiatkowskiego, Doniesienie agenturalne informatora „Tadek”, Bielsko Biała, 21 

VI 1951, k. 28–28a; tamże, Doniesienie agenturalne informatora „Tadek”, Bielsko-Biała, 25 VII 

1951, k. 64–65a. Kpt. pil. Henryk Kwiatkowski (1918–1990) był jednym z tych lotników, którzy 

brali udział w zrzutach do kraju podczas minionej wojny; K.A. Tochman, Z ziemi obcej do Polski…, 

t. 2, s. 231–259. 
46 Ppor. naw. Roman Marian Romanowicz (1922–?), nawigator 307. dywizjonu myśliwskiego noc-

nego „Lwowskich Puchaczy”. 15 lipca 1947 r. powrócił do kraju i od 1948 r. był zawiadowcą lotni-

ska Aleksandrowice. Dalsze losy nieznane; IPN Ka, sygn. 047/312, t. 1, k. 7, 8, Sprawa agenturalne-

go sprawdzenia przeciwko Henrykowi Kwiatkowskiemu i Romanowi Romanowiczowi; J. Krzystek, 

dz. cyt., s. 364; J. Damsz, Lwowskie Puchacze. Wspomnienia lotnika, Kraków 2009. 
47 IPN BU, sygn. 00293/411, Teczka personalna agenta „Tadek”, k. 71, Notatka agenturalna sporzą-

dzona przez mjr. Niedzielę z doniesienia TW „Tadek” z 8 VIII 1961 r.. 
48 Tamże, k. 35–39, Agenturalny meldunek „Tadka”, Wyższa Szkoła Pilotażu, 5 XI 1959. Kpt./płk. 

pil. Stefan Witorzeńć (1908–1994). Po ukończeniu Szkoły Podchorążych Rezerwy Lotnictwa (1929 

–1931) mianowany ppor. Następnie 3 Pułk Lotniczy w Poznaniu. W wojnie 1939 r. bronił rejonu 

Dęblina. Od 1940 r. w bryt. 501. dywizjonie myśliwskim, 306. i 302. dywizjonem myśliwskim oraz 

2. Polskim Skrzydłem Myśliwskim i 131. Skrzydłem Myśliwskim. Zestrzelił 5½ samolotu wroga.  

W 1948 r. powrócił do Polski. Od 1957 r. w lotnictwie LWP. Odznaczony m.in. Virtuti Militari V 

klasy i 3-krotnie Krzyżem Walecznych; B. Polak, Witorzeńć Stefan [w:] Kawalerowie Virtuti Militari 

1792–1945, t. 4: 1939–1945, cz. 1, oprac. G. Łukomski, Cz. Partacz, B. Polak, M. Rezler, E. Tom-
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Szymańskiego
49

, zamieszkałego w Poznaniu, braci Krępskich, tj. por. pil. Romana 

Krępskiego
50

 z PSP, zamieszkałego w Argentynie i jego brata pułkownika z ludo-

wego lotnictwa
51

, kpt. Bohdana Arcta
52

 i płk. Aleksandra Gabszewicza
53

 oraz  

o wielu innych znajomych z PSP i ludowego lotnictwa. Np. ostrzegał swoich mo-

codawców z WSW m.in. o ewentualnej ucieczce kolegi pilota z jednostki, kpt. 

Antoniego Stojowskiego
54

 i informował o całej jego najbliższej rodzinie, głównie  

o sprawach intymnych
55

. 

30 czerwca 1960 r. na skutek awarii silników przymusowo lądował na  

MiG-19, odnosząc poważne obrażenia. Nie przerwało to jednak jego dalszej służ-

by pilota wojskowego ani szybownika. 

                                                                                                                         
kowiak, Koszalin 1995, s. 121; S. Czmur, Z żałobnej karty. Płk pil. Stefan Witorzeńć (1908–1994), 

„Wojskowy Przegląd Historyczny” 1995, nr 1–2, s. 322–324. 
49 Chor. pil. Tadeusz Szymański (1917–1992). Pilot 315. dywizjonu myśliwskiego. Po wojnie po-

wrócił do Polski, pracował w Aeroklubie Poznańskim jako kierownik wyszkolenia. W latach 50. 

uciekł z kraju. Zmarł prawdopodobnie w Wielkiej Brytanii; T.J. Krzystek, dz. cyt., s. 426. 
50 Por. pil. Roman Krępski (1918–1948). Zmarł w Argentynie. 
51 Brak bliższych danych. 
52 Ppor./mjr pil. Bohdan Arct (1914–1973). W 1934 r. ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy 

Lotnictwa w Dęblinie i w 1935 r. podjął studia na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. 1 stycznia 

1936 r. został ppor. pil. W wojnie 1939 r. dowódca 10. plutonu łącznik. na RWD-8., 2-krotnie ze-

strzelony przez własną artylerię p.lot. Przez Rumunię i Bejrut przedostał się do Marsylii i Salon, 

gdzie w bazie lotniczej (Lyon-Bron). 16 marca 1940 r. wyruszył do Afryki, a po kapitulacji Francji 

przez Casablankę i Gibraltar przypłynął do Anglii. M.in. przeprowadzał maszyny myśliwskie Spitfi-

re, Hurricane, Kittyhawk. Po przeszkoleniu w 306. dywizjonie i Polskim Zespole Myśliwskim (Po-

lish Fighting Team) w Afryce, w ramach polskiej eskadry brytyjskiego 145. dyonu myśliwskiego  

w Tunezji („Cyrk Skalskiego”). Od lipca 1943 r. ponownie w 306. dyonie, następnie w 303. jako 

dowódca eskadry „B”, a od 26 czerwca 1944 r. 316. 6 września 1944 r. nad Holandią wyskoczył na 

spadochronie, wydany Niemcom przez holenderską policję, więziony w: Stalag Luft 1 w Barth na 

Pomorzu Zachodnim. Od maja 1945 r. w Wielkiej Brytanii. Odznaczony Virtuti Militari V klasy oraz 

4-krotnie Krzyżem Walecznych. Zniszczył 3 samoloty wroga (na pewno), 1 prawdop. i 1 uszkodził. 

W czerwcu 1947 r. wraz z żoną przyjechał do Polski. Osiedlił się we Wrocławiu, następnie w War-

szawie, Dobrzanowie i Siedlcach. Pisał i wydawał swoje wspomnienia lotnicze, represjonowany 

przez reżim komunistyczny. Ogółem napisał 43 książki, m.in.: Atferro łączy Kontynenty, Warszawa 

1973; Cena życia, Warszawa 1964; Wielki dzień dywizjonu 303, Warszawa 1969; W pogoni za Luft-

waffe. Polscy myśliwcy w pustyniach Tunisu, Wrocław 1946; W. Król, Myśliwcy, Warszawa 1980. 
53 Por./gen. bryg. Aleksander Gabszewicz (1911–1983). Po ukończeniu Szkoły Podchorążych Pie-

choty mianowany ppor. ze starszeństwem 15 sierpnia 1934 r., następnie w Centrum Wyszkolenia 

Oficerów w Dęblinie. W latach 1937–1939 p.o. dowódcy 113. eskadry myśliwskiej 1. Pułku Lotni-

czego w Warszawie. 1 września 1939 r. zestrzelony, poparzony, ewakuowany do Rumunii. We 

Francji dowódca klucza w obronie Lyonu, zestrzelił 2 samoloty wroga. W Wielkiej Brytanii w skła-

dzie 607., 303. i 316. dywizjonu myśliwskiego. Od 28 stycznia 1943 r. kolejno dowodził m.in.: 2.,  

1. i 131. Polskim Skrzydłem Myśliwskim, do stycznia 1947 r. W sumie odniósł 9 i 1/2 pewnych,  

1 i 1/3 prawdopodobnych zestrzeleń. Po wojnie zamieszkał w Wielkiej Brytanii i przez 17 lat był 

prezesem Stowarzyszenia Lotników Polskich. Awansowany na płk. 1 stycznia 1966 r., a mianowany 

gen. bryg. 1 stycznia 1974 r. Odznaczony Virtuti Militari V i IV klasy, 4-krotnie Krzyżem Walecz-

nych, Krzyżem Komandorskim z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, DSO, DFC.; W. Bartosz, Gen. 

bryg. pil. Aleksander Gabszewicz (1911–1983), „Polska Zbrojna” 1993, nr 26. 
54 Brak bliższych danych.  
55 IPN BU, sygn. 00293/411, Teczka pracy agenta „Tadek”, k. 68, Notatka agenturalna sporządzona 

przez mjr. Niedzielę ze spotkania z ag.[entem] „Tadek” z 22 III 1961 r. 
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Wg zachowanej notatki służbowej z 14 sierpnia 1961 r. sporządzonej przez 

kpt. Stefana Wojtczaka, starszego pomocnika szefa Oddziału II Zarządu WSW 

Wojsk Lotniczych, tego dnia TW „Tadek”, został przejęty na jego łączność osobi-

stą, w obecności zastępcy szefa II Oddziału Zarządu WSW Wojsk Lotniczych  

i Obrony Przeciwlotniczej Kraju mjr. Edwarda Szczęsnego
56

 i starszego pomocni-

ka Szefa Oddziału II mjr. K. Niedzieli
57

. Na spotkaniu tym otrzymał dokładny 

instruktaż na temat dalszej współpracy z kontrwywiadem WSW: 
 

obserwowania środowiska byłych Rafowców pełniących obecnie służbę w Central-

nej Szkole Lotniczej i zwracania uwagi na ich kontakty w jednostce jak  

i w otoczeniu cywilnym. 

Ag.[ent] »Tadek« początkowo wyrażał pewne wahanie co do celowości dalszej 

współpracy tłumacząc się, że właściwie podjął się współpracy z Org.[anami] 

bezp.[ieczeństwa] dobrowolnie jako lojalny obywatel w związku ze sprawą Kuleszy, 

którą jego zdaniem zaprzepaściły... Org. Bezp. Obecnie sprawa ta jest nieaktualna, 

gdyż Kulesza wyjechał na stałe do USA i od dłuższego czasu nie daje znać o sobie 

wiec z tego powodu ag. »Tadek« wolałby nie angażować się w inne sprawy a jeśli 

otrzyma jakieś sygnały od Kuleszy to sam nam o tym zamelduje. 

Jednak mjr Szczęsny dokładnie wytłumaczył ag. »Tadek« cel i zadania dalszej 

współpracy z Org.[anami] KW. [kontrwywiadu] podkreślając metody pracy obcych 

wywiadów w świetle bieżącej sytuacji międzynarodowej oraz dał mu do zrozumie-

nia, że jego dalsza pomoc org.[anom] Kw. [kontrwywiadu], mogła by przynosić  

duże korzyści jeśli ag.[ent] »Tadek« będzie pojmował, że jego otoczenie byłych 

ofic. RAF-u może być szczególnie narażone na aktywne interesowanie się obcego 

wywiadu.  

Spotkanie trwało ok. 1,5 godz., z którego wywnioskowałem, że ag. »Tadek« będzie 

starał się w przyszłości wykonywać stawiane mu zadania co sam potwierdził i zo-

bowiązał się sumiennie pracować. Ponadto z rozmowy przeprowadzonej z ag. „Ta-

dek” wynikało, że bał się on aby współpraca z nami nie naraziła go na dekonspirację 

w jego otoczeniu. 

Ponieważ ag. »Tadek« jest byłym ofic. RAF-u i cieszy się w tym środowisku peł-

nym zaufaniem wskazanym jest aby dalej utrzymywać z nim łączność celem orien-

towania się o sytuacji operacyjnej w środowisku personelu latającego i technicznego 

wywodzącego się z byłych ofic. RAF-u58. 
 

W poł. sierpnia 1961 r. nastąpiła zmiana oficera prowadzącego, u którego 

„Tadek” pozostawał na łączności. Mjr. Niedzielę zastąpił wówczas kpt. Stefan 

Wojtczak, który przejął obowiązki oficera kontrwywiadu w Centrum Szkolenia 

Lotniczego, gdzie pracował Góra. Jak dało się zauważyć z dokumentów WSW, 

już w tym roku Góra z wiadomych sobie przyczyn okazywał niechęć do współ-

pracy z organami wojskowej bezpieki. Świadczy o tym m. in. kolejna notatka ze 

spotkania kontrolnego z TW „Tadek”, które odbyło się 14 sierpnia 1961 r. o godz. 

11
30 

w mieszkaniu prywatnym kpt. Wojtczaka w Warszawie, sporządzona tym 

                                                 
56 Brak bliższych danych. 
57 Brak bliższych danych. 
58 IPN BU, sygn. 00293/410, Teczka personalna agenta „Tadek”, k. 57, Notatka służbowa z dn. 14 

VIII 1961 r. sporządzona przez kpt. Stefana Wojtczaka, Starszego Pomocnika Szefa Oddziału II 

Zarządu Wojskowej Służby Wewnętrznej Wojsk Lotniczych i Obrony Przeciwlotniczej Obszaru 

Kraju dotycząca przyjęcia na łączność agenta „Tadka”. 
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razem przez mjr. Szczęsnego, zastępcę szefa Oddziału II Zarządu WSW Wojsk 

Lotniczych i OPL OK. Wynika z niej, że T. Góra  
 

swą współpracę z organami KW chciałby ograniczyć jedynie do poinformowania 

nas o ponownym zawiązaniu z nim kontaktu ze strony Kuleszy, którego rozpraco-

wywał w okresie od 1951–1954, będąc na łączności organów B.P. Oświadczył przy 

tym, że innych momentów, które mogłyby interesować organy KW [kontrwywiadu] 

w okresie pełnienia służby w wojsku nie stwierdził59. 
 

Ostatecznie 16 grudnia 1961 r. Tadeusz Góra został wyrejestrowany z sieci 

agenturalnej „wskutek uchylania się od współpracy z Org.[anami] WSW  

w związku z czym stanowił balast w sieci agenturalnej”
60

. Postanowienie zatwier-

dził mjr. Edward Szczęsny, zastępca szefa Oddziału II Zarządu WSW Wojsk Lot-

niczych i Obrony Powietrznej Kraju. 

W 1962 r. został szybowcowym mistrzem Polski, poprawił też własny re-

kord długości lotu – pokonał 630 km. W wojsku służył do 1972 r., kiedy to został 

zwolniony w stopniu podpułkownika. W 1977 r. rozpoczął pracę w Wytwórni 

Sprzętu Komunikacyjnego w Świdniku jako kierownik lotów na wieży. Później 

szkolił na śmigłowcach, uzyskał też uprawnienia instruktorskie. Od wiosny 1979 r. 

do jesieni 1981 r. szkolił w Libii pilotów na śmigłowcach Mi-2. Defilował też 

przed słynnym już płk. Muammarem al-Kadafim, naczelnym dowódcą sił zbroj-

nych Libii. W czerwcu 1987 r. wykonał w Polsce ostatni lot za sterami śmigłowca. 

W 1970 r. Góra otrzymał Medal Tańskiego, a w 1988 r. Złoty Medal Aero-

klubu Polskiego z numerem 2. Na samolotach wylatał 4 tys. godzin, na szybow-

cach 2 tys. godzin. 19 stycznia 1998 r. Rada Miasta Świdnika nadała jemu tytuł 

honorowy „Zasłużony dla Miasta Świdnika”, a w 2001 r. otrzymał godność „Ho-

norowego Mieszkańca Miasta i Gminy Lesko”. W 2002 r. Minister obrony naro-

dowej awansował go na pułkownika. W sierpniu 2004 r. Akademicki Ośrodek 

Szybowcowy Politechniki Rzeszowskiej w Bezmiechowej otrzymał jego imię. 14 

czerwca 2006 r. w Alei Gwiazd Polskiego Lotnictwa w dęblińskiej „Szkole Orląt” 

odsłonięto tablicę poświęconą Górze. W 2007 r. powstał również o nim film w 

reż. A. Ustynowicza pt. „Dziennik pilota Góry”. 15 sierpnia 2007 r. prezydent RP 

Lech Kaczyński mianował Tadeusza Górę na stopień generała brygady w stanie 

spoczynku. Oprócz wysokich odznaczeń bojowych posiadał również Krzyż Ko-

mandorski Orderu Odrodzenia Polski (2006 r.) i Złoty Medal Sił Powietrznych 

Litwy. Tadeusz Góra zmarł 4 stycznia 2010 r. w Świdniku
61

. 

 

 

                                                 
59 Tamże, Notatka ze spotkania kontrolnego z agentem „Tadek” z dn. 15 VIII 1961 r. sporządzona 

przez mjr. Edwarda Szczęsnego, zastępcę Szefa Oddziału II Zarządu Wojskowej Służby Wewnętrz-

nej Wojsk Lotniczych i Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju. 
60 Tamże, k. 160, Postanowienie Starszego Pomocnika szefa Oddziału II Zarządu Wojskowej Służby 

Wewnętrznej Wojsk Lotniczych i Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju kpt. Stefana Wojtczaka. 

Patrz: B. Szwedo, dz. cyt., s. 74. 
61 Sam uczestnik podniebnych walk nigdy nie zabrał głosu w tej sprawie głosu i nie nawiązał z auto-

rem kontaktu pomimo jego starań w 2008 r. 



 
Henryk Walczak 

Szczecin 

 

 

 

Działalność Jana Szembeka jako posła RP w Bukareszcie  
w latach 1927–1932 

 

 
rzyszły polski poseł w Bukareszcie urodził się 11 lipca 1881 r.  

w Porębie Żegoty niedaleko Alwerni w powiecie chrzanowskim. Był 

synem Zygmunta Szembeka i Klementyny z Dzieduszyckich.  

W 1899 r. ukończył Gimnazjum im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie, po 

czym podjął naukę w Wiedniu, kończąc tam Theresianum oraz Studium Dyplo-

matyczno-Konsularne. W latach 1905–1908 pełnił funkcję referenta w Zarządzie 

Krajowym w Bośni i Hercegowinie. Po odejściu ze służby administracyjnej po-

wrócił do kraju. W 1911 r. ożenił się z Izabelą Skrzyńską – siostrą Aleksandra 

Skrzyńskiego, późniejszego posła RP w Bukareszcie, a potem ministra spraw 

zagranicznych i premiera. Jesienią 1918 r. został przyjęty do polskiej służby 

dyplomatycznej; następnie zimą znalazł się w nowo otwartej Delegaturze RP  

w Wiedniu. Na początku 1919 r. udał się do Budapesztu, gdzie 5 marca jako 

charge d’affaires objął funkcję szefa Misji Polskiej. Od stycznia 1920 r. był 

delegatem rządu RP w stolicy Węgier. Po ustanowieniu stosunków dyploma-

tycznych, 1 października t.r. został posłem RP w tym kraju. 19 września 1924 r. 

otrzymał nominację na posła w Brukseli, obejmując stanowisko 11 listopada t.r. 

16 lutego 1927 r. Szembek został mianowany posłem w Bukareszcie
1
. 

Jego poprzednik – Józef Wielowieyski nie cieszył się zaufaniem marszał-

ka Józefa Piłsudskiego, który po objęciu stanowiska premiera Rządu RP w paź-

dzierniku 1926 r. zdecydowanie domagał się od ministra spraw zagranicznych 

Augusta Zaleskiego jego odwołania. Piłsudski zaliczał Wielowieyskiego „do 

rzędu tych ludzi, którzy są zawsze do kupienia”. Twierdził, iż „brali oni naj-

pierw pieniądze od caratu, a później od Francuzów”
2
 i że „teraz może płacą im 

inni”. W opinii Marszałka „ci ludzie chcieli uczynić z Polski wasalkę zachodu”, 

                                                 
1 W. Rojek, B. Grzeloński, Szembek Jan Włodzimierz (1881–1945) [w:] Polski Słownik Biograficzny, 

t. 48/1, Warszawa – Kraków 2012, s. 75; Instytut Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego (dalej: 

IPMS), Kolekcja J. Szembeka. T.85/58, k. 1–10, La comtesse Szembek, Souvenirs de Hongrie, Sou-

venirs de Belgique; Notka biograficzna [w:] Diariusz i teki Jana Szembeka, t. 1: 1933–1935, oprac. 

T. Komarnicki, London 1964, s. VIII; B. Grzeloński, Przedmowa [w:] J. Szembek, Diariusz wrzesień 

– grudzień 1939 r., Warszawa 1989, s. 7. 
2 Józef Wielowieyski (1879–1951) był narodowym demokratą i sprawował w czasie I wojny świato-

wej funkcję sekretarza generalnego Komitetu Narodowego w Paryżu; jego żona Madeleine Lefebvre 

(zmarła 1932 r.) była wdową po właścicielu licznych przedsiębiorstw handlowych; Kto był kim  

w Drugiej Rzeczypospolitej, red. J. Majchrowski, Warszawa 1994, s. 115; „Le Figaro” z 18 lutego 

1932 r., s. 2.  
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stąd też nie widział on w nich realizatorów swojej polityki, ani też nie miał do 

nich zaufania
3
.  

W kwietniu Szembek wraz z żoną przybył do Bukaresztu, gdzie 9 maja 

złożył listy uwierzytelniające w pałacu Cotroceni schorowanemu już wówczas 

mocno królowi Ferdynandowi
4
. Monarcha wyznaczył posłowi ten termin, po-

nieważ pragnął, aby przedstawiciel sojuszniczego państwa uświetnił poprzez 

oficjalny udział, uroczystości 50-lecia niepodległości Rumunii. Obchody jubile-

uszu odbyły się 10 maja w Bukareszcie. Szembek wraz z małżonką znaleźli się 

w specjalnej loży zajmując miejsca obok królowej Marii (król Ferdynand ze 

względu na chorobę był nieobecny), następcy tronu małoletniego księcia Micha-

ła
5
 i jego matki księżnej Heleny. Finałem uroczystości była wielka defilada woj-

skowa, którą przyjmował młodszy syn króla – książę Mikołaj
6
.  

W czasie, gdy Szembek przybył nad Dâmboviţę, u steru rządu (30 marca 

1926 r. – 4 czerwca 1927 r.) stał gen. Alexandru Averescu. Relacje polsko 

-rumuńskie uległy w tym okresie znacznemu ochłodzeniu za sprawą postępują-

cego zbliżenia między Bukaresztem a Rzymem. Premier rumuński liczył na 

pośrednictwo Włoch w wyrównaniu stosunków z ZSRR oraz uregulowaniu 

kwestii besarabskiej. Aby nie drażnić Rosjan rząd Averescu starał się unikać 

zbyt otwartego demonstrowania sojuszniczych stosunków z Polską. W Warsza-

wie w tym czasie doceniano wartość aliansu z Rumunią i podejmowano inicja-

tywy w zakresie jego pogłębienia, które jednak napotykały na opór rządu ru-

muńskiego. W tych okolicznościach Szembek z zainteresowaniem obserwował 

zabiegi króla, kół dworskich oraz partii liberalnej zmierzające do obalenia Ave-

rescu nie bez powodu podejrzewanego o chęć skupienia władzy w swoim ręku  

w razie śmierci monarchy. Z satysfakcją zatem przyjął poseł RP enuncjację Iona 

Duki – byłego ministra spraw zagranicznych i wpływowego polityka partii libe-

rałów, iż po wygranych przez liberałów wyborach podstawą polityki zagranicz-

nej Rumunii będzie sojusz z Warszawą, a osłabieniu ulegną związki z Rzymem
7
.  

W tym czasie niekorzystnie jednak na stan relacji polsko-rumuńskich od-

działywała niezałatwiona sprawa rekompensat za wywłaszczone majątki obywa-

teli polskich w Besarabii. W wyniku wprowadzenia tam przez rząd rumuński 

reformy rolnej z 1920 r., obywatele polscy stracili 40 tys. ha ziemi. Zasady in-

                                                 
3 Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich (dalej: Ossolineum), sygn. 12477/II, t. 2, cz. 3,  

k. 44, A. Wysocki, Dzieje mojej służby; IPMS, Kolekcja J. Szembeka. T.85/58, k. 1–2, La comtesse 

Szembek, Souvenirs de Roumanie.  
4 Król zmarł kilka tygodni później (20 lipca) w wyniku choroby nowotworowej w pałacu Pelişor  

w Sinaia; C.I. Stan, Regele Ferdinand I „Întregitorul” (1914–1927), Bucureşti 2003, s. 225. 
5 Książę Michał otrzymał tę godność w 1925 r. po wyjeździe za granicę swego ojca – księcia Karola, 

który udał się tam w ślad za swoją przyjaciółką Eleną (Magdą) Lupescu. Kompromitując dynastię 

został on zmuszony do zrzeczenia się praw do korony na rzecz swego czteroletniego syna; P.D. 

Quinlan, Regele playboy. Carol al II-lea al României, Bucureşti 2008, s. 122–123.  
6 Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), Ministerstwo Spraw Zagranicznych (dalej: MSZ), t. 766,  

k. 115–116, Raport Szembeka do MSZ z 14 V 1927 r. (nr 88); IPMS, Kolekcja J. Szembeka. T.85/58, 

k. 2–3, La comtesse Szembek, Souvenirs de Roumanie... 
7 H. Walczak, Sojusz z Rumunią w polskiej polityce zagranicznej 1918–1931, Szczecin 2008, s. 307 i n.  
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demnizacji nie dla wszystkich wywłaszczonych nacji były jednakowe. W po-

równaniu z obywatelami Francji, Wielkiej Brytanii i Włoch, obywatele polscy 

byli poszkodowani. Stąd też dyplomacja polska podjęła w Bukareszcie zabiegi  

o zwiększenie rekompensat. Rumuni przeciągali sprawę, uzasadniając, iż ko-

rzystna dla Polski decyzja, mogłaby się stać precedensem w sporze z Budapesz-

tem o odszkodowania za wywłaszczone majątki optantów węgierskich.  

W czerwcu 1927 r. Szembek wzywał Rumunów w imieniu RP o rozwiązanie 

sprawy. Ci odraczali rzecz do jesieni tj. do czasu zajęcia się kwestią optantów 

węgierskich przez Ligę Narodów (dalej: LN). Poseł RP w dyskusji z sekretarzem 

generalnym rumuńskiego MSZ Dimitrie Ghiką, nazwał takie postępowanie nie-

dopuszczalnym. Groził pójściem w tej kwestii do Barbu Ştirbeia – szefa nowego 

gabinetu. Zdawał sobie jednak sprawę, iż jego wysiłki nie zakończą się sukce-

sem, gdyż rząd ten był tworem przejściowym, który miał funkcjonować do czasu 

powołania gabinetu liberalnego. Kwestia ta nie posunęła się wszakże po ufor-

mowaniu się (21 czerwca) liberalnego rządu Iona Brătianu. Natarczywe zapyta-

nia Szembeka kierowane do szefa rządu oraz ministra spraw zagranicznych Ni-

colae Titulescu spotykały się z kolejnymi prośbami o niepodejmowanie sprawy ze 

względu na sprawę optantów węgierskich, która była rozpatrywana na forum LN.  

Z drugiej strony jesienią 1927 r. poseł rumuński w Warszawie, Carol 

Davila, który akurat przebywał nad Dâmboviţą w rozmowie z Szembekiem pod-

dawał w wątpliwość „prawne znaczenie” ustnych obietnic polityków rumuń-

skich z ostatnich kilku miesięcy. Ich ewentualne spełnienie byłoby w opinii 

Davilii „jedynie aktem uprzejmości i hojności” Rumunii wobec Polski. Poseł RP 

przypomniał wówczas wszystkie poprzednie rumuńskie przyrzeczenia. Nie zro-

biło to wrażenia na Davili. Stąd też Szembek doszedł do wniosku, że enuncjacje 

posła rumuńskiego są przygotowaniem gruntu pod wycofanie się Bukaresztu  

z wcześniejszych oficjalnych obietnic. W kolejnych miesiącach Rumunii uchyla-

li się od rozmów na ten temat. Niewiele zmieniło złożenie przez posła RP  

w Palatul Sturdza oficjalnej noty w tej sprawie w maju 1928 r. 
8
.  

Pojawiające się co jakiś czas doniesienia o agresywnych zamiarach ZSRR 

wobec Rumunii i Polski, skierowały uwagę Szembeka na stan uzbrojenia ru-

muńskich sił zbrojnych. Temat ten pojawił się w rozmowie z francuskim attaché 

wojskowym płk. Alfredem Thierry. W jego opinii stan uzbrojenia wojsk rumuń-

skich był bardzo niski, co zmniejszało „do zera jej wartość jako sprzymierzeń-

ca”. Francuz sugerował wywarcie presji na Rumunię przez Polskę i Francję ce-

lem szybkiego zniwelowania braków
9
. Szembek ostrzegał też polityków rumuń-

skich o niebezpieczeństwie grożącym ze strony Związku Sowieckiego. Z niepo-

                                                 
8 H. Walczak, Sprawa odszkodowań za wywłaszczone przez rząd rumuński majątki obywateli pol-

skich w Besarabii w stosunkach Warszawa – Bukareszt 1921–1930 [w:] Wojna i emigracja, red.  

T. Sikorski, P. Słowiński, H. Walczak, Gorzów Wielkopolski 2012 (w druku). 
9 Hoover Institution Archives (dalej: HIA), Polska. Poselstwo (Rumunia) (dalej: Rumunia), Księga 

szyfrów (dalej: Ks. szyf.) nr 2, pudło (dalej: p.)1, folder (dalej: f.) 2, Telegram Szembeka do MSZ  

z 18 VI 1927 r. (nr 70); M. Leczyk, Z dziejów polsko-rumuńskiego sojuszu wojskowego 1926–1932, 

„Dzieje Najnowsze” 1994, nr 3, s. 49.  
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kojem stwierdzał on apatię Rumunów i pokutowanie w dalszym ciągu przeko-

nania gen. Averescu, iż Moskwa nie jest w stanie podjąć żadnej poważniejszej 

akcji ofensywnej. Poseł RP starał się tonować ten „nie dość usprawiedliwiony 

optymizm rumuński”, wskazując, iż zagrożenie sowieckie dotyczy przede 

wszystkim Rumunii
10

.  

Z innego punktu widzenia spoglądał na Królestwo Rumunii marszałek 

Piłsudski. Wskazywał, iż Polska i Rumunia stanowią pomost pomiędzy Morzem 

Bałtyckim i Czarnym i wskutek tego mają „olbrzymie możliwości wymiany 

towarów i ustalenia szlaku handlowego idącego od Gałaczu do Gdańska [i] od 

Dunaju do Wisły”. Alians z Bukaresztem jawił się marszałkowi jako „najsku-

teczniejsza rękojmia pokoju i zabezpieczenia granic” obu krajów, stąd też był 

zdeterminowany dążyć do jego zacieśnienia. Niechętny Małej Entencie, koope-

rację polsko-rumuńską widział Piłsudski w ramach szerszej konstelacji obejmu-

jącej także Węgry i Grecję oraz wspieranej przez Francję i kraje bałtyckie. Pod-

stawowym warunkiem realizacji tej wizji było przezwyciężenie antagonizmu 

rumuńsko-węgierskiego oraz przeciwdziałanie próbom wikłania Polski w ten 

antagonizm
11

. 

Sytuacja tak miała miejsce przy okazji antyrumuńskich manifestacji, które 

miały miejsce w Budapeszcie w listopadzie 1927 r. w związku z odsłonięciem 

pomnika Lajosa Kossutha i obchodami w grudniu t.r. rocznicy śmierci gen. Józe-

fa Bema. W odpowiedzi na protesty polityków bukareszteńskich, Szembek wy-

jaśniał, iż gen. Bem jest również w Polsce uważany za bohatera narodowego  

i dlatego w uroczystościach w stolicy Węgier wzięli udział dyplomaci RP
12

. 

Postać gen. Bema powróciła w postaci dysonansu między Warszawą a Bukaresz-

tem w kontekście planów sprowadzenia jego zwłok do Polski. Początkowo trasa, 

którą miało się to odbywać wiodła przez Węgry, następnie pojawiły się pogłoski 

o wyłączeniu Węgier na rzecz Rumunii. Można sądzić, iż kolportowanie tych 

pogłosek miało służyć wznieceniu nieufności między Bukaresztem i Warszawą  

i utrudnieniu tej ostatniej występowania w roli mediatora w stosunkach rumuń-

sko-węgierskich. Okazało się, iż źródłem tych pogłosek był Nicolae Lahovary  

– rumuński chargé d’affaires w Budapeszcie. Na życzenie poirytowanego mar-

szałka Piłsudskiego Szembek wyjaśniał tę sprawę z p.o. ministra spraw zagra-

                                                 
10 HIA, Rumunia, Ks. szyf. nr 2, p.1, f. 2; Odpis raportu Szembeka do MSZ z 19 IV 1928 r. (nr 20), 

Telegram Szembeka do MSZ z 11 III 1928 r. (nr 24); AAN, Sztab Główny, sygn. 616.99, k. 74.  
11 A. Wysocki, dz. cyt., k. 30–31.  
12 Documents d’archives français sur l’histoire du Bassin des Carpates (dalej: DFBC), t. 4, s. 586 

–588, Nota posła rumuńskiego w Paryżu N. Petrescu-Comnena do Brianda z 11 grudnia 1927 r. (bez 

nr); Arhivele Ministerului Afacerilor Externe Bucureşti (dalej: AMAE), 71/1920-1944 Polonia, Vol. 

53, k. 357, 376–376a, Telegramy Davili do MSZ z 22 XII 1927 r. (nr 5175) i 25 II 1928 r. (nr 675); 

Tamże, k. 360–362a, Raport posła rumuńskiego w Budapeszcie T. Stîrcei do Duki z 5 I 1928 r. (nr 

37); HIA, Rumunia, Ks. szyf. nr 2, p.1, f. 2, Telegram Przezdzieckiego do poselstwa w Bukareszcie  

z 31 XII 1927 r. (nr 116). 
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nicznych Constantinem Argetoianu. Ten zdystansował się od udziału w całej 

sprawie, wskazując jednak na Czechów jako możliwe źródło intrygi
13

. 

Należy przypuszczać, iż dążenie do odegrania roli mediatora w uregulo-

waniu stosunków rumuńsko-węgierskich było zasadniczą przyczyną wyczekują-

cego nastawienia dyplomacji polskiej wobec tzw. incydentu z St. Gotthard
14

. 

Idąc po linii rumuńskich oczekiwań kierownictwo polskiego MSZ poleciło 

Szembekowi zdementowanie tych informacji, lecz nie na łamach prasy, by nie 

utrudniać położenia rządu węgierskiego, a jedynie wobec władz w Bukareszcie  

i akredytowanych tam zagranicznych przedstawicieli
15

. 

W następnych tygodniach posłowie Szembek w Bukareszcie i Ignacy Ma-

tuszewski w Budapeszcie starali się wpływać na obie stolice w kierunku łago-

dzenia nastrojów
16

. Ujawniło się to w czasie wizyty w Warszawie węgierskiego 

ministra spraw zagranicznych Lajosa Walkó (28 listopada – 1 grudnia 1928 r.). 

Rumuński minister spraw zagranicznych Gheorghe Mironescu w rozmowie  

z Szembekiem (28 listopada 1928 r.) skonstatował obniżenie napięć z Węgrami, 

ale też zwrócił mu uwagę „w najprzyjaźniejszej formie”, iż pobyt Walko uderza 

w projekt posła rumuńskiego w Warszawie C. Davili zorganizowania rautu  

z okazji jubileuszu 10-lecia zjednoczenia Siedmiogrodu z Rumunią. Poseł RP 

polemizował z tym twierdzeniem, wskazując, iż Warszawa nie otrzymała żad-

nych informacji na ten temat i co więcej gabinet Iuliu Maniu wystąpił z enuncja-

cją o odłożeniu do wiosny 1929 r. obchodów rocznicowych. Aby zatrzeć przykre 

wrażenie dzień później sekretarz generalny bukareszteńskiego MSZ, Grigore 

Gafencu podkreślił w rozmowie z Szembekiem, iż w Palatul Sturdza ceni się 

bardziej mediacyjne zabiegi Wierzbowej w stosunkach węgiersko-rumuńskich, 

niż podobne działania Włoch, które powodują obawy uwikłania Bukaresztu  

w antyfrancuski kurs ich polityki zagranicznej
17

.  

                                                 
13 Tamże, Telegram Wysockiego do Poselstwa w Bukareszcie z 7 IX 1928 r. (nr 74); tamże, Tele-

gram Jackowskiego do Poselstwa w Bukareszcie z 8 IX 1928 r. (nr 75); tamże, Telegramy Szembeka 

do MSZ z 12 IX (nr 75), 14 IX (nr 76), 17 IX (nr 77) 1928 r. 
14 Na początku stycznia 1928 r. celnicy austriaccy odkryli w St. Gotthard – przejściu granicznym  

z Węgrami transport włoskich karabinów maszynowych. Pojawiły się pogłoski, iż był on przezna-

czony dla Polski, podczas gdy w istocie odbiorcą były Węgry. Włochy posyłają Węgrom broń  

i amunicję; „Ilustrowany Kurier Codzienny” 1928, nr 4, s. 9 
15 HIA, Rumunia, Ks. szyf. nr 2, p.1, f. 2, Telegramy Szembeka do MSZ z 5 I (nr 1), 7 I (nr 2), 12 I 

(nr 6), 11 III (nr 24) 1928 r.; tamże, Telegramy Jackowskiego do poselstwa w Bukareszcie z 7 I (nr 

2), 14 I (nr 3) 1928 r.; AAN, Delegacja RP przy Lidze Narodów, t. 216, k. 7–13, Raport chargé 

d’affaires T. Gwiazdoskiego do MSZ z 30 I 1928 r. (nr 238). 
16 HIA, Rumunia, Ks. szyf., nr 2, p. 1, f. 2, Telegramy Szembeka do MSZ z 12 I (nr 7) 12 III (nr 25) 

1928 r.; tamże, nr 3, p.1, f.3, Telegramy tegoż do MSZ z 12 VI (nr 39), 19 VI (nr 54) 17 VIII (nr 69), 

9 XI (nr 97), 26 XI (nr 105), 29 XI (nr 108 i 109) 1928 r.; tamże, Telegram Zaleskiego do poselstwa 

w Bukareszcie z 19 VIII 1928 r. (nr 69); tamże, Telegramy posła w Budapeszcie I. Matuszewskiego 

do poselstwa w Bukareszcie z 18 XI 1928 r. (nr 10), 30 I 1929 r. (nr 1); tamże, Telegram Jackow-

skiego do poselstwa w Bukareszcie z 24 XI 1928 r. (nr 96); tamże, Telegram Wysockiego do posel-

stwa w Bukareszcie z 24 XII 1928 r. (nr 109); tamże, Telegram Jeleńskiego do MSZ z 28 XII 1928 r. 

(nr 122).  
17 Tamże, Ks. szyf. nr 3, p. 1, f. 3, Telegramy Szembeka do MSZ z 29 XI 1928 r. (nr 109). 
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27 grudnia 1928 r. Piłsudski spotkał się w Warszawie z wiceministrem 

spraw zagranicznych Alfredem Wysockim oraz posłem Szembekiem. Tematem 

spotkania była kwestia aktywizacji polskiej polityki względem Rumunii. Mar-

szałek uznał, iż Polska może realizować samodzielną politykę bez szukania 

przychylności Francji i Wielkiej Brytanii, stosunki z którymi miały być utrzy-

mywane w ramach „ogólnych linii przymierzy” [chodziło prawdopodobnie  

o sojusz z Francją – HW]. Uznając, że położenie w regionie północno-bałtyckim 

jest stabilne i nie ma tam dla Polski terenu dla „polityki bardziej aktywnej”, 

postanowił uczynić Rumunię „polem naszego działania”; szczególnie w zakresie 

zwiększenia siły aliansu chroniącego oba państwa przed atakiem ZSRR. Zda-

niem Piłsudskiego należało dążyć do rozwiania bezkrytycznego przekonania 

rumuńskich polityków o wartości „pisanych umów czy zobowiązań” jako „wy-

starczającej rękojmi pokoju i całości granic”. Istniała też potrzeba wpływania na 

Rumunów w kierunku porzucenia nastawienia niechętnego Węgrom i obojętno-

ści wobec niebezpieczeństwa grożącego ze Wschodu. Głównym realizatorem 

tych zadań na gruncie rumuńskim miał był poseł Szembek
18

.  

Sposobność ku silniejszemu związaniu Polski i Rumunii dała kwestia 

wspólnego podpisania protokołu o wcześniejszym wprowadzeniu w życie paktu 

Brianda – Kelloga. Nabranie mocy przez ów pakt uwarunkowane było ratyfika-

cją przez sygnatariuszy pierwotnych i złożeniem dokumentów ratyfikacyjnych  

w Waszyngtonie, do czego doszło 24 lipca 1929 r. Wcześniej 29 grudnia 1928 r. 

Maksim Litwinow p.o. ludowego komisarza spraw zagranicznych wystąpił wo-

bec RP z notą proponującą podpisanie protokołu o wcześniejszym wejściu  

w życie paktu paryskiego. Rumuni, którzy zostali poinformowani przez War-

szawę o sowieckiej propozycji gotowi byli poprzeć wspólne podpisanie przez 

Polskę i ZSRR takiego protokołu licząc, że Warszawa stanie się przy tej okazji 

pośrednikiem w doprowadzeniu do wyrównania stosunków rumuńsko-

sowieckich. W prasie bukareszteńskiej pojawiły się o tym doniesienia. Wówczas 

to Szembek z polecenia centrali wezwał rumuński MSZ do „zachowania najści-

ślejszej dyskrecji”, oznajmiając, że polski rząd nie podjął jeszcze żadnej decyzji
19

.  

W przedstawionej Rosjanom 10 stycznia odpowiedzi Polska zgadzała się 

na przyjęcie propozycji w sprawie podpisania protokołu, pod warunkiem objęcia 

nim bezpośrednich sąsiadów Związku Radzieckiego łącznie z Rumunią. Mo-

skwa wyraziła zgodę na udział tej ostatniej w protokole, o czym Szembek 15 

stycznia poinformował Palatul Sturdza. Rumuni opierali się przyjęciu sowieckiej 

propozycji, mnożąc rozmaite zastrzeżenia. Wówczas Warszawa dla wywarcia 

presji poinformowała Francję, iż zamierza podpisać protokół bez udziału Rumu-

                                                 
18 A. Wysocki, dz. cyt., k. 49.  
19 H. Walczak, Polska i Rumunia a Protokół Moskiewski (9 II 1929 r.) [w:] Bliżej siebie. Polacy  

i Rumuni a historyczne i kulturowe dziedzictwo Europy. Materiały z sympozjum. Mai aproape unii de 

alţii. Polonezi şi români raportami la patrimoniul istoric şi cultural al. Europei, red. S. Iachimovschi, 

E. Wieruszewska, Suceava 2007, s. 221–222; H. Bułhak, Pośrednictwo dyplomacji polskiej między 

Rumunią a ZSRR w sprawie podpisania tzw. Protokołu Moskiewskiego (1928–1929), „Studia z Dzie-

jów ZSRR i Europy Środkowej” t. 19, Warszawa 1983, s. 90.  
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nii. 25 stycznia Szembek usłyszał od ministra Mironescu, że Bukareszt zgłasza 

przystąpienie do podpisania protokołu. W następnych dniach Rumunia popiera-

na przez dyplomację amerykańską i francuską powróciła do formułowania za-

strzeżeń. Wówczas Szembek z polecenia ministra Zaleskiego oznajmił w Buka-

reszcie, że Polska żądając od ZSRR wspólnego z Rumunią podpisania protoko-

łu, działa przede wszystkim w jej interesie. Ostrzegał także przed dalszym ocią-

ganiem się, wskazując, że może to przekreślić możliwość wspólnego podpisania 

protokołu przez innych sąsiadów ZSRR. Kolejne naciski Wierzbowej zreduko-

wały znacznie oczekiwania Rumunii, z których pozostało jedynie umieszczenie 

w protokole passusu o istnieniu pokoju między Moskwą a Bukaresztem. Propo-

zycja ta oraz jej modyfikacje nie znalazły akceptacji Szembeka. Doprowadziły 

natomiast do interwencji Davili u Zaleskiego, który narzekał na zbyt ostrą presję 

wywieraną przez posła RP na ministra Mironescu. Ostatecznie dyplomacji RP 

udało się uzyskać zgodę Narkomindiełu na frazę o utrzymaniu sytuacji istnieją-

cego pokoju między Rumunią a ZSRR. Była to ostatnia z większych przeszkód 

stojących na drodze finalizacji protokołu, którego podpisanie stało się faktem  

9 lutego 1929 r.
20

.  

Dyplomacja polska w dalszym ciągu zabiegała o usuwanie przeszkód na 

drodze do porozumienia rumuńsko-węgierskiego. Prowadzone od dłuższego 

czasu i przechodzące różne koleje rokowania między Bukaresztem a Budapesz-

tem na tle sprawy optantów węgierskich wywłaszczonych w Transylwanii znala-

zły się wiosną 1929 r. w fazie krytycznej grożąc zerwaniem. Wówczas to Szem-

bek na polecenie Zaleskiego spotkał się z Gafencu oraz Alexandru Vaida  

– Voevodem – zastępującym Mironescu. Politycy rumuńscy zapewnili go o woli 

poszukiwania kompromisu z Węgrami, jednocześnie zastrzegając, iż nie są  

w stanie z powodu własnych kłopotów finansowych oraz postawy opinii pu-

blicznej zadośćuczynić życzeniom węgierskim i podnieść kwotę rekompensaty. 

Od Polaków oczekiwano działań mediacyjnych. Jednak zdaniem Szembeka Ru-

muni nie wykazywali żadnych inklinacji do ustępstw sądząc, że Węgry przyjmą 

ich propozycje
21

. Wysiłki mediacyjne dyplomacji polskiej na niewiele się zdały. 

Oliwy do ognia dolało jeszcze rewizjonistyczne przemówienie premiera Bethle-

na z 26 maja, podważające postanowienia traktatu w Trianon. Szembek doradzał 

Rumunom „zachować zimną krew i podobnych incydentów nie rozdmuchiwać”. 

Jednakże rokowania za sprawą Węgrów i tak zostały przerwane 26 czerwca 

1929 r. W opinii posła RP, stan ten dla RP był „ze wszechmiar niepomyślny”
22

. 

Szembek w dalszym ciągu zajmował się sprawą odszkodowań dla obywa-

teli polskich za wywłaszczone majątki w Besarabii. Rozstrzygnięcie tej kwestii 

Rumuni wiązali ze sprawą rekompensaty dla optantów węgierskich. Polskie 

                                                 
20 H. Walczak, Polska i Rumunia a Protokół…, s. 225–231; H. Bułhak, Pośrednictwo dyplomacji 

polskiej…, s. 93–100. 
21 H. Walczak, Sojusz z Rumunią..., s. 392 
22 HIA, Rumunia, Ks. szyf., nr 3, p.1, f.3, Raport szyfrowy Szembeka z 10 VI (nr 1, pierwszy cytat), 

15 VI (nr 10, drugi cytat) 1929 r. 
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MSZ początkowo przyjmowało do wiadomości takie stawianie sprawy. Z cza-

sem jednak poseł RP coraz bardziej zdecydowanie naciskał Bukareszt na szybkie 

rozwiązanie tej kwestii. Palatul Sturdza grał na zwłokę, proponując ziemię jako 

formę rekompensaty dla obywateli polskich w zbyt małych jednak wielkościach. 

Sprawę wydawała się posuwać do przodu obietnica ministra spraw zagranicz-

nych Gheorghe Mironescu o podjęciu w najbliższym czasie negocjacji w Buka-

reszcie, złożona w obecności Szembeka ministrowi Zaleskiemu w czasie wizyty 

w Warszawie w lutym 1929 r. Zostały one rzeczywiście podjęte w marcu t.r. 

Rumuni jednak w dalszym ciągu ociągali się rozwiązaniem problemu, kwestio-

nując prawo do odszkodowań większości osób znajdujących się na liście przed-

stawianej przez Polaków. Poirytowany poseł RP negował te zastrzeżenia, wy-

pominając Rumunom, iż przez ostatnie 3 lata przeciągali sprawę rekompensat, 

by nie stała się precedensem w sporze z Madziarami, a teraz proponują Polakom 

odszkodowanie o 75% mniejsze niż Węgrom. W końcu kwietnia Rumuni zapro-

ponowali odstąpienie od dyskusji o liście osób na rzecz rozmów o ogólnej sumie 

odszkodowań. Szembek krytycznie odniósł się do tej oferty słusznie przewidu-

jąc, że nie tylko nie przyśpieszy ona rozwiązania problemu, ale sprawi, iż Buka-

reszt będzie traktował sprawę odszkodowań nie w kategoriach obowiązku wobec 

Polski lecz „uprzejmości”. Propozycja rumuńska została jednak przyjęta przez 

Wierzbową. Okazało się wszakże, iż suma oferowana przez Bukareszt była zbyt 

niska w stosunku do oczekiwań. W przezwyciężeniu impasu w rokowaniach nie 

pomagały rozmowy Szembeka z Mironescu. Wydawało się, że przełomem bę-

dzie protokół podpisany 25 października 1929 r. w czasie wizyty Zaleskiego  

w Bukareszcie zobowiązujący Rumunię do wypłacenia na rzecz polskiego rząd-

ku konkretnej sumy. Po wynegocjowaniu umowy wykonawczej Mironescu 29 

grudnia 1929 r. usiłował wprowadzić poprawkę stwierdzającą, że „zapłata przy-

znana przez Rumunię jest wyłącznie aktem przyjaźni wobec Polski, ale nie stwa-

rza praw właścicieli »en question« i nie może w żaden sposób tworzyć prece-

densu”. Poseł RP odrzucił tę poprawkę i w kolejnej rozmowie (30 grudnia) za-

rzucił wręcz szefowi rumuńskiej dyplomacji rozmijanie się ze swoimi wcze-

śniejszymi zobowiązaniami. Ta interwencja jak i spotkanie posła RP z premie-

rem Iuliu Maniu nie przyniosły żadnych pozytywnych rezultatów, prócz skargi 

na Szembeka złożonej przez posła rumuńskiego Gheorghe Cretzianu na Wierz-

bowej. Ostatecznie Rumuni załatwili problem odszkodowań przekazując  

w kwietniu 1930 r. rządowi RP „jako akt przyjaźni” wcześniej ustaloną sumę
23

.  

Początek 1930 r. przyniósł niepokoje społeczne w Besarabii inspirowane 

przez ZSRR oraz koncentrację ACz nad granicą rumuńską. Wzbudziło to niepo-

kój dyplomacji polskiej, w tym posła Szembeka. W rozmowach z ministrem 

Mironescu i premierem Maniu wskazywał na konieczność zaniechania sporów 

wewnętrznych odciągających uwagę społeczeństwa od niebezpieczeństwa ze 

Wschodu oraz przedsięwzięcie odpowiednich działań służących modernizacji 

armii i wzmocnieniu obrony granicy na Dniestrze. Przestrogi i rady Szembeka 

                                                 
23 H. Walczak, Sprawa odszkodowań za wywłaszczone…, (w druku). 
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oraz innych polskich i zagranicznych dyplomatów spowodowały podjęcie przez 

Rumunów sondaży wśród państw zaprzyjaźnionych w sprawie uzyskania pomo-

cy na wypadek sowieckiej agresji zbrojnej. Nie były one dla Bukaresztu po-

myślne. Zdaniem Szembeka dotarło wówczas do Rumunów, iż asekurację przed 

niebezpieczeństwem sowieckim stanowi dla nich naprawdę „jedynie alians”  

z Polską. Poseł RP uważał, iż należy wykorzystać deklarowaną przez Rumunów 

gotowość do ścisłej współpracy z Polską. Wiosną 1930 r. Warszawa wystąpiła  

z projektem porozumienia w sprawie regeneracji zużytej rumuńskiej amunicji. 

Porozumienie to miało być wstępem do kooperacji w tworzeniu rumuńskiego 

przemysłu wojennego. Bukareszt początkowo bardzo chętny do współpracy, 

stracił cały zapał w tym kierunku, gdy tylko przestały docierać niepokojące wie-

ści znad Dniestru
24

.  

W początkach czerwca 1930 powrócił z wygnania i objął tron w Rumunii 

książę Karol. Szembek pozytywnie przyjął ten fakt. W warunkach zdestabilizo-

wanej sytuacji wewnętrznej
25

 i osłabienia pozycji międzynarodowej Rumunii 

Karol mimo swoich wad stawał się dla zmęczonego społeczeństwa mężem 

opatrznościowym
26

. Tak więc pogrążona w intrygach władza, podzielona po-

między Dwór, Regencję i rząd, została zastąpiona przez „element stały i central-

ny, do którego wszystko będzie się musiało odnosić”
27

.  

W końcu lipca doszło do spotkania króla z Szembekiem, w trakcie które-

go przedstawił on poglądy Wierzbowej na dalsze funkcjonowanie aliansu obu 

państw. Podkreślił, iż na niebezpieczeństwo rosyjskie, które często było bagate-

lizowane nad Dâmbovitą winno się zwracać baczniejszą uwagę i nie demonizo-

wać zagrożenia ze strony Węgier. Król przyjął zasadność wywodów posła RP. 

Podobnie nie napotkało na jego sprzeciw stwierdzenie o potrzebie wynegocjo-

wania rumuńsko-węgierskiego kompromisu, któremu chciała patronować War-

szawa. Szembek akcentował potrzebę koordynacji polityki obu sojuszników 

wobec Związku Radzieckiego. Uważał, iż pierwsze skrzypce w tych działaniach 

winna grać Polska ze względu na „dokładną znajomość i odczucie politycznych, 

wojskowych, gospodarczych i społecznych stosunków w Rosji”. Istotnym ele-

mentem w osiąganiu zakładanych celów w polityce wobec ZSRR było wzmoc-

nienie aliansu Polski i Rumunii poprzez intensyfikację ich kooperacji militarnej  

                                                 
24 Tenże, Sojusz z Rumunią…, s. 411–418. 
25 Przejawiało się to w m.in. w spadku bezpieczeństwa obywateli i wzrastającej fali przestępstw 

pospolitych. Ich ofiarą była żona posła Szembeka – Izabela, która 5 maja 1930 r. wracając z rautu  

u księżnej Marthy Bibescu została wraz z C. Davilą – b. posłem rumuńskim w Warszawie i Charle-

sem Deweyem – doradcą finansowym rządu RP napadnięta przez rabusiów i pozbawiona kosztow-

ności. Z wyrazami sympatii i przeprosinami pośpieszyła królowa Maria wysyłając do I. Szembeko-

wej swoją damę dworu; w podobnym celu odwiedzili małżonkę posła RP, minister spraw zagranicz-

nych G. Mironescu i jego żona; IPMS, Kolekcja J. Szembeka. T.85/58, k. 4–7, La comtesse Szem-

bek, Souvenirs de Roumanie...; Zuchwały napad bandycki na samochód posła polskiego w Bukaresz-

cie, „Ilustrowany Kurier Codzienny” 1930, nr 120, s. 12. 
26 H. Walczak, Sojusz z Rumunią…, s. 435. 
27 AAN, Akta J. i A. Piłsudskich, cz.1: Adiutantura Belwederu, t. 6, k. 51–52, Odpis raportu Szembe-

ka do MSZ z 16 VI 1930 r. (nr 13). 
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i ekonomicznej oraz polubowne rozstrzyganie drobnych sporów i nieporozu-

mień. Szembek zwracał uwagę na konieczność przezwyciężenia zależności obu 

armii od dostaw zagranicznych. Poseł RP wskazał na niezbędność ścisłej ochro-

ny Besarabii przed propagandą komunistyczną; służyć temu miało utworzenie 

formacji wojskowej podobnej do polskiego Korpusu Ochrony Pogranicza.  

W zakresie kooperacji ekonomicznej Szembek proponował zbudowanie na tery-

torium Rumunii drugiego toru kolei spinającej Morze Bałtyckie z Czarnym
28

.  

Poseł RP podjął też kwestię trudnego położenia mniejszości polskiej  

w Rumunii, wskazując, iż informację o tym rzutują niekorzystnie na postrzega-

nie aliansu w Polsce. Podobnie zdaniem posła RP szkodziło wizerunkowo Ru-

munii niezałatwienie sprawy rekompensat za wywłaszczone majątki obywateli 

polskich na Bukowinie. Obie sprawy nie zostały rozwiązane przez Rumunów, 

mimo, że jeszcze były podejmowane przez Szembeka w rozmowach z królem 

Karolem II
29

.  

W listopadzie 1930 r. ZSRR zwrócił się do Polski z propozycją zawarcia 

paktu o nieagresji. Rząd RP odniósł się do niej z uwagą, zamierzając doprowa-

dzić do jednoczesnego podpisania identycznego układu z Moskwą przez pań-

stwa bałtyckie i Rumunię. Zawiadamiając Bukareszt o sowieckiej ofercie, za-

znaczono konieczność szybkiego przedłużenia traktatu gwarancyjnego, który 

niewątpliwie wzmocniłby stanowisko negocjacyjne obu państw w ewentualnych 

rozmowach z Sowietami. Przygotowaniem treści układu oraz wprowadzeniem 

poprawek zajęli się Szembek oraz Filality – sekretarz rumuńskiego MSZ. Po 

uzgodnieniu niedużych poprawek układ został podpisany 15 stycznia 1931 r.  

w Genewie
30

.  

W maju 1931 r. Szembek przekazał ministrowi spraw zagranicznych  

D. Ghice projekt polsko-sowieckiego paktu o nieagresji. Przy okazji poseł RP 

wystąpił z zapytaniem o zamiary Rumunów w kwestii podpisania z ZSRR ana-

logicznego paktu, ich opinię co do jego treści oraz stanowisko w sprawie po-

średnictwa Polski w ewentualnych negocjacjach. W lipcu t.r. odbyła się rozmo-

wa między Szembekiem a ministrem Ghiką. Gospodarz Palatul Sturdza zapre-

zentował skrajny pesymizm odnośnie możliwości zawarcia rumuńsko-

sowieckiego układu o nieagresji. Główną przeszkodę upatrywał stanowisku obu 

stron wobec kwestii Besarabii. Aby uchronić się przed ewentualnymi pretensja-

mi Polski o storpedowanie działań służących „ugruntowaniu pokoju”, rumuński 

minister stwierdził, iż „przyjmuje z wdzięcznością” pośrednictwo Warszawy  

w sprawie podjęcia rozmów. Rumuńska wersja paktu o nieagresji została prze-

kazana posłowi Szembekowi 25 sierpnia t.r. Dwa dni później w rozmowie  

                                                 
28 AAN, Poselstwo w Belgradzie, t. 29, k. 72, 74, Opis raportu Szembeka do MSZ z 2 VIII 1930 r. 

(nr 15). 
29 Tamże, k.73; HIA, Rumunia, Ks. szyf., nr 4, p.2, f.1, Raport szyfrowy Szembeka do MSZ z 7 VII 

1930 r. (nr 7). 
30 H. Walczak, Przedłużenie przymierza Polski i Rumunii a kwestia rokowań o pakt o nieagresji  

z ZSRR (1930–1931), „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”, t. 43, Warszawa 

2008, s. 26–28.  
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z Ghiką poseł RP stwierdził, iż szkic rumuński zbyt daleko odbiega od projektu 

polskiego, szczególnie w odniesieniu do wzmianek o kwestiach terytorialnych 

(Besarabia), których należało unikać za wszelką cenę, gdyż mogłyby one spo-

wodować od początku kategoryczną odmowę ZSRR prowadzenia pertraktacji
31

. 

Ze względu na brak z Rumunią stosunków dyplomatycznych, ZSRR w li-

stopadzie 1931 r. wysunął wobec Warszawy sugestię, aby z inicjatywą rozmów 

w sprawie paktu wystąpił Bukareszt
32

. Ghika odniósł się do propozycji Rosjan 

przekazanych mu przez Szembeka z nieufnością. W jego opinii miała ona do-

prowadzić do rozdzielenia Polski i Rumunii. Wyraził też obawę, że dyplomaci 

sowieccy mogliby na początku rokowań postawić sprawę Besarabii „dla Rumu-

nii definitywnie zamkniętej” i zażądać przeprowadzenia plebiscytu, co nieu-

chronnie musiałoby doprowadzić do zerwania pertraktacji. Poseł RP argumen-

tował, iż w propozycji Rosjan nie dostrzega chęci rozdzielenia sojuszników, 

ponieważ zwrócili się oni do Rumunów za pośrednictwem Polski, a nie przez 

inne państwo. Szembek wskazał na sprzyjający moment dla podjęcia negocjacji 

ze względu na konflikt w Mandżurii, stwarzający zagrożenie dla interesów 

ZSRR na Dalekim Wschodzie i angażujący jego uwagę. Ghika nie wydawał się 

do końca przekonany i w następnych tygodniach podnosił swoje obiekcje
33

.  

Na Wierzbowej rumuński projekt z 25 sierpnia oceniano jako mało realną 

podstawę negocjacji. Stąd też Szembek indagował Bukareszt odnośnie nowego 

projektu, konstatując tu zupełny brak zawansowania i informując Warszawę  

o prośbach Ghiki udostępnienia tekstu paktu będącego przedmiotem negocjacji 

polsko-sowieckich. Zaleski informował Rumunów o kolejnych ustaleniach  

z Rosjanami. Zapewne to sprawiło, iż dostarczony 23 grudnia rumuński projekt 

paktu był zbieżny w „głównych zasadach” ze szkicem paktu polsko 

-radzieckiego
34

. 

                                                 
31 HIA, Rumunia, Ks.szyf., nr 5, p. 2, f. 2, Telegramy Szembeka do MSZ z 7 V (nr 54), 10 VII (nr 72, 

stąd cytat) 1931 r., nr 54; AAN, Sztab Główny, 616.90, k. 174–175, Wyciąg z raportu Szembeka z 11 

VII 1931 r.; Behind closed doors. Secret papers on the failure of Romanian-Soviet negotiations 

1931–1932, translated, with an introductory essay, by W.M. Bacon, Stanford 1979, s. 30–32, Projekt 

układu o nieagresji i pokojowego rozwiązywania sporów między Polską a ZSRR. [bez daty; z MSZ 

w Warszawie do poselstwa w Bukareszcie projekt został przesłany 25 IV 1931 r.]; tamże, s. 34–36, 

Rumuński projekt traktatu o nieagresji między Rumunią i ZSRR z 25 VIII 1931 r.; tamże, s. 37–39, 

Memorandum Cretzianu z 27 VIII 1931 r. 
32 Dokumenty i materiały do historii stosunków polsko-radzieckich, t. 5: maj 1926 – grudzień 1932, 

oprac. T. Cieślak i in., Warszawa 1966, s. 558–561, Notatka Komisarza ludowego z 14 listopada 

1931 r.; tamże, s. 562–565, Raport Patka z 16 XI 1931 r.; HIA, Rumunia, Ks.szyf., nr 5, p. 2, f. 2, 

Telegram Schaetzela do Szembeka z 15 XI 1931 r., nr 122; tamże, Telegram Becka do Szembeka  

z 16 XI 1931 r., nr 123.  
33 Tamże, Telegramy Szembeka do MSZ z 19 XI (nr 123) i 22 XI (nr 124), 4 XII (nr 135) 5 XII (nr 

136) 1931 r.; Behind…, s. 41–42, Memorandum Ariona z 23 XI 1931 r.; tamże, s. 43, Pismo Ghiki do 

Poselstwa w Warszawie 28 XI 1931 r.  
34 HIA, Rumunia, Ks. szyf., nr 5, p. 2, f. 2, Telegramy Szembeka z 4 XII (nr 135), 7 XII (nr 138), 

23 XII (nr 145) 1931 r.; tamże, Telegram Zaleskiego do poselstwa w Bukareszcie z 20 XII 1931 r., 

nr 146.  
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Rozmowy rumuńsko-sowieckie toczyły się w Rydze z przerwami  

w dniach 6–20 stycznia 1932 r. i zakończyły się fiaskiem. Po skonstatowaniu 

tego faktu Zaleski polecił zawiadomić Bukareszt, iż Polska odmówiła ZSRR 

podpisania uzgodnionego już paktu o nieagresji, wyrażając jedynie gotowość 

jego parafowania, co nastąpiło 25 stycznia 1932 r. Beck wówczas nakazał też 

Szembekowi zamieszczenie w prasie rumuńskiej oświadczenia „że parafowanie 

paktu w Moskwie oznacza, że między Polską a Sowietami uzgodniony został 

tekst paktu i że rząd polski stojąc na stanowisku swoich aliansów podpisze pakt 

z chwilą, gdy podobne pakty o nieagresji między Rosją, a innymi państwami 

sąsiedzkimi zostaną zawarte”
35

. Rumuni nie kwapili się ze wznowieniem roko-

wań, mimo nacisków posła RP oraz zaangażowania się samego marszałka Pił-

sudskiego, który w towarzystwie Szembeka spotkał się w tej sprawie 14 kwiet-

nia 1932 r. w Bukareszcie z premierem Iorgą i ministrem Ghiką
36

. Dyskusje nad 

kolejnymi wersjami paktu na niewiele się zdały. Nie zdopingowały też Rumu-

nów do rozmów z ZSRR najpierw zapowiedź podpisania (25 lipca), a potem 

ratyfikacji (25 listopada 1932 r.) polsko-sowieckiego paktu o nieagresji
37

.  

Nim doszło do ratyfikowania paktu polsko-sowieckiego 4 listopada 1932 r. 

Szembek opuścił placówkę bukareszteńską, by objąć w Warszawie stanowisko 

podsekretarza stanu w MSZ. Był to awans, który wynikał z oceny działalności 

Szembeka w Bukareszcie przez Piłsudskiego i Becka. Poseł RP wykazał się na 

Dâmbovitą skutecznością w realizacji poruczonych zdań. Przykładem negocja-

cje w sprawie odszkodowań besarabskich oraz protokołu moskiewskiego. Wy-

kazywał też daleko idącą determinację w innych sprawach, chociażby w kwestii 

doprowadzenia do rumuńsko-węgierskiego modus vivendi czy sowiecko 

-rumuńskiego traktatu o nieagresji. Kiedy sytuacja tego wymagała nie wahał się 

przed stosowaniem zdecydowanej presji (np. kwestia odszkodowań dla obywate-

li polskich w Besarabii), narażając się na skargi pod swoim adresem na Wierz-

bowej. Należy sądzić, że nie tylko mu one nie zaszkodziły, lecz mogły przyczy-

nić się do awansu.  

Na stanowisku wiceministra Szembek pozostawał do września 1939 r. Po 

wkroczeniu ACz do Polski znalazł się w Budapeszcie, skąd udał się do Paryża, 

gdzie oddał się do dyspozycji nowych władz. Przydziału służbowego jednak nie 

uzyskał. Po napaści III Rzeszy na Francję wyjechał w maju 1940 r. do Portugali 

i zamieszkał w miejscowości Estoril pod Lizboną. Tam też zmarł na zawał serca 

9 sierpnia 1945 r.
38

.  

 

 

                                                 
35 Tamże, Telegram Becka do poselstwa w Bukareszcie z 27 I 1932 r. (nr 19); tamże, Telegram 

Szembeka do MSZ z 28 1932 r. (nr 16); Behind…, s. 90–91, Memoranda Ariona ze I [po 28],  

[po 29] 1932 r. 
36 Tamże, s. 97–99, Notatka ze spotkania Iorgi i Ghiki i z Piłsudskim i Szembekiem 14 IV 1932 r.  
37 H. Bułhak, Polska a Rumunia 1918–1939 [w:] Przyjaźnie i antagonizmy. Stosunki Polski z pań-

stwami sąsiednimi w latach 1918–1939, red. J. Żarnowski, Warszawa 1977, s. 329.  
38 W. Rojek, B. Grzeloński, Szembek Jan Włodzimierz…, s. 71–73 
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Strategia „równowagi” II RP i dymisja mjr. dypl. Tadeusza  
Szumowskiego za ostrzeżenia o zagrożeniu wojennym w 1939 r. 

 

 
ezpieczeństwo II Rzeczpospolitej od początku lat 40. XX w. zależało od 

stabilizacji szeroko pojmowanych i unormowanych stosunków poli-

tycznych ze Związkiem Sowieckim (pakt o nieagresji z 25 lipca 1932 r., 

potwierdzony w lutym 1934 r.
1
) i Niemcami (Deklaracja o niestosowaniu przemo-

cy z 26 stycznia 1934 r.)
2
. 

Styczniowa Deklaracja umocniła pozycję Niemiec i rozluźniła kontakty 

francusko-polskie. Minister Józef Beck uważał jednak, że poprawa stosunków  

z zachodnim sąsiadem będzie trwała. Natomiast Adolf Hitler postrzegał ją jako 

manewr taktyczny. W tym czasie pozycja Polski wzmocniła się, ale Zachód nie 

dowierzał intencjom i dopatrywał się w niej tajnego sojuszu z Adolfem Hitlerem. 

W rzeczywistości takiego sojuszu nie było, ale nieufność podtrzymywana celowo 

przez niemiecką dyplomację i wywiad (różnych służb hitlerowskich) pozostała.  

W politycznych gremiach europejskich zastanawiano się, jakimi przesłankami 

kierowała się polska dyplomacja. 

Marszałek Józef Piłsudski i minister spraw zagranicznych J. Beck uważali, 

że polska polityka zagraniczna powinna kierować się strategią „równowagi”
3
. 

Jednym z jej celów było niewchodzenie w układy przeciwko drugiemu sąsiadowi. 

Koncepcja ta miała realną szansę trwania w wypadku utrzymywania się stałego 

napięcia między hitlerowskimi Niemcami a „komunizującym się” Związkiem 

Sowieckim. Tendencja taka uwidoczniła się nieco później. 

Wydaje się jednak, że polityka ta była pozbawiona niezbędnego realizmu. 

Nawet pobieżne tylko porównanie potencjałów ekonomiczno-wojskowych wyka-

zywało, że odrodzona w listopadzie 1918 r. Polska miała niewielkie szanse na 

prowadzenie niezależnej polityki, może tylko z początkiem lat trzydziestych 

(1932–1934). 

Miesiąc po podpisaniu Deklaracji z Niemcami, w lutym 1934 r., minister 

spraw zagranicznych udał się z roboczą wizytą do Moskwy, by rozwiać niepokój 

                                                 
1 „Dla Piłsudskiego pakt nieagresji ze Związkiem Radzieckim miał za zadanie jedynie spowodowa-

nie odprężenia w stosunkach sąsiedzkich, ze ścisłym określeniem granicy możliwej współpracy, 

którą było nieangażowanie się w szersze kombinacje polityczne…”; S. Zabiełło, W kręgu historii, 

Warszawa 1970, s. 143. 
2 M. Kornat, Polityka równowagi 1934–1939. Polska między Wschodem a Zachodem, Kraków 2009, 

s. 155–156. 
3 H. Zieliński, Historia Polski 1914–1939, Wrocław – Warszawa – Kraków 1983, s. 231. 
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wschodniego sąsiada z tym faktem związany. Rozmawiał tam m.in. z komisarzem 

spraw zagranicznych Maksymem Litwinowem oraz przewodniczącym Rady Ko-

misarzy Ludowych Wiaczesławem Mołotowem. Nie spotkał się natomiast z Józe-

fem Stalinem. M. Kornat uważa, iż był to błąd sternika polskiej dyplomacji
4
.  

W trakcie wizyty J. Beck usilnie przekonywał gospodarzy, że decyzja z 1932 r. 

nie była koniunkturalna i że „Polska nigdy nie weźmie udziału w żadnej akcji 

zbrojnej przeciwko swemu wschodniemu sąsiadowi”
5
. Jak wspomina sekretarz 

Poselstwa RP w Moskwie Stanisław Zabiełło, strona sowiecka „oczekiwała jednak 

znacznie więcej”
6
. 

Latem 1934 r. w polityce międzynarodowej pojawiła się koncepcja francu-

skiego ministra spraw zagranicznych Louisa Barthou tzw. paktu wschodniego 

(wschodnie Locarno). Usilnie forsowała go Francja ze Związkiem Sowieckim  

i Czechosłowacją. Celem paktu było zagwarantowanie granic w Europie Środko-

wo-Wschodniej. Jednakże bez udziału II RP i Niemiec hitlerowskich. Oba pań-

stwa pakt torpedowały. Gdy we wrześniu ZSRR  został przyjęty do Ligi Naro-

dów
7
 – polski rząd pozytywną decyzję „maskował” niechęcią. 

Z początkiem 1935 r. polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych (dalej: 

MSZ) oceniało, że polityka Związku Sowieckiego jest mniej przewidywalna od 

polityki niemieckiej. Wschodni sąsiad poparł ideę „zbiorowego bezpieczeństwa”
8
, 

która stwarzała nadzieję na umocnienie się postanowień wersalskich. Natomiast 

III Rzesza rozpoczynała konsekwentny demontaż tego systemu i 1 marca przejęła 

po „wygranym” (agresywna, dywersyjna propaganda) plebiscycie Okręgu Saary 

od Ligi Narodów. Wkrótce, tj. 11 marca, Niemcy ogłosiły utworzenie lotnictwa 

wojskowego, a 16 marca wypowiedzieli wojskową V część ograniczeń traktato-

wych. Równocześnie wprowadzili jednoroczną służbę wojskową. 

Równocześnie od początku tego roku Niemcy rozpoczęli składanie II RP 

antysowieckich ofert, których jednak marszałek J. Piłsudski nie podjął. Politycy  

i wyżsi wojskowi III Rzeszy sugerowali, iż Polska sama nie przeciwstawi się 

Związkowi Sowieckiemu i dlatego konieczna jest „solidarność wszystkich”
9
. Te-

stament pierwszego marszałka Polski wypełniał J. Beck, który podczas lipcowej 

wizyty w III Rzeszy, po wyraźnych aluzjach antyrosyjskich niemieckiego kancle-

                                                 
4 M. Kornat, Polityka równowagi…, s. 163. Sekretarz Poselstwa RP przygotowując wizytę ministra  

J. Becka w Moskwie zapytał kierownika spraw polskich w Komisariacie Ludowym Spraw Zagra-

nicznych Leona Gajkisa (transkrypcja: Heikes) „może celowe by było spotkanie naszego ministra 

spraw zagranicznych ze Stalinem. Otrzymałem odpowiedź, że »czynnik decydujący« (Józef Stalin) 

nie zwykł przyjmować kurtuazyjnych wizyt cudzoziemskich mężów stanu, natomiast gdyby minister 

Beck przywoził jakieś konkretne, ważne i ciekawe propozycje, spotkanie jego na Kremlu ze Stalinem 

byłoby łatwe do zrealizowania. Zawiadomiliśmy natychmiast nasze Ministerstwo, lecz do sprawy tej 

więcej nie powrócono”; S. Zabiełło, dz. cyt., s. 143. 
5 Tamże, s. 164. 
6 Tamże, dz. cyt., s. 143. 
7 Niemcy wystąpiły z Ligi Narodów w październiku 1933 r. 
8 Według Olega Kena, rosyjskiego historyka i politologa: „nie oznaczało [to], że w Moskwie porzu-

cono myślenie kategoriami stref interesów”; M. Kornat, Polityka równowagi…, s. 165. 
9 Tamże, s. 169. 
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rza bronił „polityki równowagi”
10

. Dalsze awanse A. Hitlera w latach 1936–1938, 

zmierzające do odstąpienia przez II RP od przyjętej doktryny politycznej wobec 

dwóch wielkich sąsiadów, nie przyniosły mu sukcesu. Zarówno J. Beck jak i gene-

ralny inspektor sił zbrojnych trwali niewzruszenie na swoich pozycjach
11

. Istot-

nym problemem była dysproporcja ekonomiczna, która powodowała, że Polska 

nie była wówczas równorzędnym partnerem gospodarczym dla III Rzeszy. Kanc-

lerz Rzeszy namawiając wschodniego sąsiada do przymierza antyrosyjskiego, 

różnymi kanałami gospodarczymi oferował II RP kredyty finansowe, nowe tech-

nologie, a w nich: cywilne samoloty pasażerskie, lotnicze systemy naprowadzania 

oraz różnego rodzaju sprzęt techniczno-wojskowy, w tym polowe, mobilne sale 

operacyjne dla wojska. 

Jak potwierdzają to historycy, ogólne stosunki polsko-niemieckie były  

w tym czasie znacznie lepsze niż pogarszające się z miesiąca na miesiąc ze 

Związkiem Radzieckim. Ostatecznie powodem do „nieukrywanej wrogości” wo-

bec wschodniego sąsiada było opuszczenie w połowie 1936 r. placówki moskiew-

skiej przez ambasadora Juliusza Łukasiewicza. Uznał on, że wyczerpał możliwo-

ści działania dyplomatycznego w tym kraju. W trakcie przyjęcia jego następcy 

Wacława Grzybowskiego – zastępca komisarza ludowego spraw zagranicznych 

Władimir Potiomkin stwierdził, że stosunki polsko-sowieckie „nigdy nie były tak 

złe, bo Polska zajmuje w każdej sprawie stanowisko sprzeczne ze stanowiskiem 

Związku Radzieckiego”
12

. 

7 marca w związku z ratyfikacją paktu francusko-sowieckiego, A. Hitler 

rozkazał zająć zdemilitaryzowaną strefę nadreńską, a 24 sierpnia wprowadzono 

przedłużenie obowiązkowej czynnej służby wojskowej do dwóch lat
13

. Jedno-

stronne zrywanie przez A. Hitlera kolejnych postanowień traktatu reńskiego,  

a w szczególności wersalskiego (ostateczne złamanie klauzul V części traktatu) 

spowodowało 6 września odnowienie sojuszu polsko-francuskiego poprzez za-

warcie układu w Rambouillet (pomoc finansowa na rozbudowę armii polskiej). 

Lata 1937–1938 w Związku Sowieckim były czasem straszliwej „czystki” 

w partii, ACz, także w wywiadzie wojskowym i politycznym (NKWD) oraz dy-

plomacji. Wiceminister Jan Szembek w instrukcji dla placówek dyplomatycznych 

z 28 czerwca 1937 r. oceniał, że wydarzenia te „spowodować muszą poważny 

wstrząs w armii i kraju oraz pogorszyć sytuację międzynarodową ZSRR”. Nato-

miast J. Beck podkreślał wielokrotnie, że Związek Sowiecki nie otrząśnie się dłu-

go po tych zbrodniach i „nie jest w stanie wystąpić zbrojnie w charakterze zaczep-

                                                 
10 Tamże, s 170. 
11 Autor sugeruje, by w interesie prawdy historycznej – współczesna historiografia rosyjska przyjęła 

do wiadomości stanowisko rządu polskiego o braku zaangażowania w krucjatę wschodnią; M. Kor-

nat, Polityka równowagi…, s. 170. 
12 S. Zabiełło, dz. cyt., s. 144.  
13 Tamże, s. 131–132; R. Majzner, Polski wywiad wojskowy wobec polityki III Rzeszy 1933–1939, 

Toruń 2006, s. 96–106. 
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nym… Żadne państwo tego nie wytrzyma, by co kilka lat rozstrzeliwać swe kadry 

wojskowe i polityczne
14

. 

Powracając z Genewy 13 stycznia 1938 r. J. Beck nieoficjalnie zatrzymał 

się w Berlinie, by spotkać się z ministrem spraw zagranicznych Konstantinem von 

Neurathem dla „wyczucia atmosfery niemieckiej stolicy”. Przeprowadził także 

rozmowy z ważnymi osobistościami III Rzeszy i 14 spotkał się z A. Hitlerem.  

W trakcie dyskusji kanclerz „był… kategoryczny w swoich zapewnieniach co do 

nienaruszalności bezpośrednich i pośrednich interesów polskich. Nigdy również  

w tak gwałtowny sposób nie manifestował swego wrogiego usposobienia do Ro-

sji, każdej Rosji, nie tylko komunistycznej”. Ponadto polski minister odniósł wra-

żenie, „że zagadnienie austriackie i sudeckie wchodzi w okres krytyczny i pochła-

nia myśli Hitlera”
15

.  

W poł. lutego 1938 r. minister J. Beck został poinformowany przez konsula 

generalnego RP w Stettin (Szczecin), Heliodora Sztarka, o sondowaniu z inspiracji 

rządowych czynników politycznych przez miejscową Izbę Przemysłowo-

Handlową możliwości przeprowadzenia przez korytarz pomorski autostrady Stet-

tin – Königsberg (Królewiec). Konsul w urzędowym sprawozdaniu podał, że 

Niemcom bardzo zależało na jej budowie i byliby skłonni do wszelkich ustępstw 

natury finansowej, gospodarczej i politycznej. Wspomniał także, że niemieckie 

czynniki oficjalne zwrócą się w tej sprawie do władz polskich. Ze sprawozdaniem 

konsula, przesłanym drogą służbową przez Ambasadę w Berlinie, zapoznał się 

attaché wojskowy ppłk dypl. Antoni Szymański, który interesującą informację 

wychwycił i drogą służbową 5 kwietnia przekazał do wiadomości szefów Oddzia-

łu II SG i Sztabu Głównego (dalej: SG)
16

. 

Minister J. Beck przyjął do wiadomości informację konsula ze Szczecina, 

aczkolwiek nie wiadomo, dlaczego pominął ją w memuarach. Wiadomo, że czytał 

uważnie sprawozdania lub wyciągi z raportów podwładnych. Natomiast nie ma 

pewności, czy niemieckie gospodarcze sondowanie było szerzej dyskutowane  

w ścisłym gremium polityczno-rządowym. Również szef SG gen. Wacław Sta-

chiewicz w wydanych nie tak dawno wspomnieniach nic o meldunku ppłk. dypl. 

A. Szymańskiego ani konsultacji w ramach kierownictwa wojska nie wspomina.  

Z pewnością ten mało znany fakt był początkiem – jak pisze M. Kornat – „kulmi-

nacji niemieckich prób wmontowania Polski w obręb projektowanej Arbeitsge-

meinschaft”
17

. 

Rozpoznając sytuację europejską J. Beck pojechał do Włoch, gdzie po za-

kończeniu rozmów politycznych przebywał na krótkim wypoczynku w Sorrento. 

W trakcie pobytu został powiadomiony przez ambasadora Alfreda Wysockiego
18

 

                                                 
14 M. Kornat, Polityka równowagi…, s. 179–180. 
15 J. Beck, Ostatni raport, Warszawa 1987, s. 136. 
16 A. Woźny, Niemieckie przygotowania do wojny Polską w ocenach polskich naczelnych władz 

wojskowych, Warszawa 2000, s. 124. 
17 M. Kornat, Polska 1939 roku wobec paktu Ribbentrop – Mołotow, Warszawa 2002, s. 189. 
18 P. Starzeński, Trzy lata z Beckiem, Warszawa 1991, s. 75. 
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m.in. o przyłączeniu 12 marca Austrii do III Rzeszy
19

. W tym kontekście pod ko-

niec kwietnia, inspektor armii Tadeusz Kutrzeba informował kierownictwo woj-

ska, że w świetle wydarzeń austriackich,  
 

gdyby Niemcy zdecydowały się na zbrojne zajęcie Sudetów, dałoby to im bardzo 

poważne rozszerzenie podstaw strategicznych do ewentualnego działania przeciw 

Polsce… Rozbiór Czechosłowacji przyniósłby dalsze wzmocnienie Niemiec20. 
 

Według Henryka Batowskiego już od lutego tego roku doszło do formowa-

nia frontu niemiecko-słowacko-polsko-węgierskiego przeciw Pradze. Rządy tych 

państw wzmagały swoje wystąpienia – „najpierw mocno krytyczne, potem stop-

niowo coraz bardziej wrogie – przeciw rządowi praskiemu, dochodząc w końcu aż 

do kwestionowania całej racji istnienia państwa czechosłowackiego. Najsystema-

tyczniej czynili to Niemcy, najnamiętniej Węgrzy i najnielogiczniej Polacy”
21

. 

Dostosowanie się dyplomacji II RP do polityki hitlerowskiej było działa-

niem bardzo dziwnym, gdyż atakowanie Czechosłowacji podważało system wer-

salski. Istotny o tyle, że na nim opierało się w pewnej mierze bezpieczeństwo Pol-

ski w stosunku do III Rzeszy. J. Beck nie chciał tego realistycznego poglądu przy-

jąć. Dyplomaci, którzy mieli zdanie odrębne, jak były poseł RP w Pradze (1923 

–1924), potem chargé d’affaires Karol Bader
22

 został zwolniony ze służby (innym 

odsuniętym w 1936 r. był ambasador RP w Paryżu Alfred Chłapowski). Wspo-

mniany już H. Batowski oceniał w tym kontekście, iż nawet najinteligentniejsi  

i zdolni do precyzyjnej oceny sytuacji dyplomaci polscy np. w Berlinie Józef Lip-

ski i w Paryżu Juliusz Łukasiewicz stracili tę zaletę (być może w obawie o stano-

wiska) i ulegli koncepcji oraz nielogicznym argumentom ich szefa. Szczególnie  

w tym wypadku musi dziwić stanowisko Poznańczyka J. Lipskiego, który musiał 

zdawać sobie sprawę, że każde polityczne wzmocnienie III Rzeszy przybliżało  

II RP do konfliktu zbrojnego. 

Ponieważ Francja nie miała zamiaru zbrojnie pospieszyć Czechosłowacji  

z pomocą, Wielka Brytania nie była dotychczas związana żadnym sojuszem na 

kontynencie, a oferta sowieckiej pomocy wojskowej była lekceważona (nie doce-

niano potencjału wojskowego ACz), „[w] tej sytuacji – jak zapamiętał Paweł Sta-

rzeński, sekretarz ministra spraw zagranicznych – los Czechosłowacji, jeśli szło  

o Sudety, wydawał się przesądzony”. W tym czasie J. Beck uznał, że poza śledze-

niem sytuacji politycznej „nie ma nic więcej do roboty” udał się więc z oficjalną 

                                                 
19 Ocena J. Becka w tej kwestii była następująca: „w sprawie Austrii nie mamy ani interesów, ani 

środków, ażeby się w nią mieszać, sprawa czeska przyjdzie widocznie w drugiej kolejności”; J. Beck, 

dz. cyt., s. 139 i 141. Po powrocie 16 marca 1938 r. kraju przez niemiecki już Wiedeń, minister zajął 

się incydentem na granicy litewskiej, gdzie poległ żołnierz Korpusu Ochrony Pogranicza Stanisław 

Serafin; R. Majzner, dz. cyt., s. 115–149. 
20 A. Woźny, Niemieckie przygotowania do wojny…, s. 237. 
21 H. Batowski, Zdrada monachijska, Poznań 1973, s. 21. 
22 Gen. W. Sikorski 12 kwietnia 1940 r. podpisał w Paryżu rozkaz w sprawie formowania w Syrii 

(Samodzielnej) Brygady Strzelców Karpackich pod dowództwem płk. dypl. inż. Stanisława Kopań-

skiego. Duże zasługi, szczególnie po klęsce Francji w transferze ochotników do organizującej się 

brygady miał Karol Bader, pełnił obowiązki Posła RP w Bejrucie (Liban).  
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wizytą do Szwecji (25–27 maja 1938 r.). Gdy wylatywał samolotem było już po 

pierwszym zaostrzeniu kryzysu (częściowa czeska mobilizacja)
23

. 

W sztokholmskiej placówce dyplomatycznej minister spotkał się także  

z sekretarzem poselstwa Tadeuszem Szumowskim (w MSZ od 15 listopada 1936 r.), 

który pod pseud. Steyer
24

 kierował limitrofową placówką wywiadu wojskowego  

o kryptonimie „Sajgon”. Wizyta trwała cztery dni, które wypełnione były przyję-

ciami i jak zaznaczył w wojennej relacji oficer „właśnie po to, aby nie mówić 

rzeczy poważnych”. T. Szumowski postanowił wyzyskać obecność J. Becka  

i porozmawiać z nim w cztery oczy. Jak zaświadcza w osobistej relacji, postarał 

się o to, by towarzyszyć mu w podróży powrotnej pociągiem do granicy państwa. 

Rozmawiali dwie godziny, zorientował się,  
 

że ocenia Szwecję jako kraj nastawiony przyjaźnie do Polski, co uważałem na 

podstawie własnych obserwacji za niezbyt uzasadniony optymizm, wynikający  

z brania pozorów za rzeczywistość.  
 

Skutek był taki, że na usilne nalegania posła RP Gustawa Adolfa Potwo-

rowskiego, minister powierzył na wypadek wojny i okupacji reprezentowanie 

polskich interesów Szwecji
25

. W dalszym ciągu rozmowy poruszył zagadnienie 

stosunków polsko-niemieckich, „mówił on o przyszłej wojnie [z Niemcami] jako 

rzeczy zupełnie realnej”. Poza tym wyraził zgodę na utworzenie wydziału konsu-

larnego w poselstwie i na powołanie konsulatu w Malmö dla spraw marynarki. 

Decydującą dla niepodległości Czechosłowacji mogła być zgoda Polski na 

przystąpienie do sojuszu antyniemieckiego. Jednakże w kontekście lata 1938 r. 

było to niemożliwe. Minister J. Beck popierany przez marszałka Edwarda Śmigłe-

go-Rydza głosił publicznie, że przekroczenie granicy polskiej przez Armię Czer-

woną dla udzielenia pomocy wojskowej Czechosłowacji spotka się z czynnym 

oporem Wojska Polskiego (dalej: WP). II RP naciskała także usilnie na Rumunię, 

by ta utrzymała podobne stanowisko. Usztywniona postawa zachodniego sąsiada 

                                                 
23 „Beck był tak pewny, że w żadnym wypadku nie dojdzie do wojny wskutek Czechosłowacji, iż  

z całym spokojem wybrał się do Sztokholmu”; P. Starzeński, dz. cyt., s. 82. 
24 Tadeusz Szumowski służył do 1930 r. w linii w 26. pp (Skierniewice). Potem, po stażu sztabowym 

ponownie został odkomenderowany do linii do 66. pp (Chełmno) i Sztabu 16. DP (Stargard), gdzie 

służył w latach 1932–1933. Następnie był wykładowcą taktyki (1934–1935) w Szkole Podchorążych 

dla Podoficerów w Bydgoszczy. 1 lutego 1936 r. przeniesiono go do dyspozycji szefa Biura Perso-

nalnego MSWojsk., a po kursie wywiadowczym i specjalistycznym w MSZ czekał na przydział 

placówki konsularnej. Był przewidziany na kierownika placówki wywiadowczej w Berlinie (osta-

tecznie skierowano tam por. Wacława Gilewicza). W Sztokholmie początkowo pracował na stanowi-

sku attaché poselstwa, potem I i II sekretarza. Kierował nią do odwołania do kraju na początku 1939 r. 

A. Woźny, Niemieckie przygotowania do wojny…, s. 321 (Placówki wywiadowcze Oddziału II SG… 

(limitrofowe)). 
25 Instytut Polski i Muzeum gen. Sikorskiego w Londynie (dalej: IPMS), sygn. BI6i/10, Protokół 

wojennego przesłuchania z 16 VI 1943 r. przed sędzią dr. Tadeuszem Cyprianem z Komisji powoła-

nej w związku z wynikiem kampanii wojennej 1939. Na skutek tej decyzji, gdy wybuchła wojna  

w 1939 r. Szwecja jako protecting power zrzekła się honorowego mandatu w pierwszych dniach 

września i polskie interesy pozostały bez żadnej opieki. 
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została zauważona w Moskwie i pogłębiła nieufność przede wszystkim do mini-

stra spraw zagranicznych. 

W „niebywałej płynności, jaka zapanowała wówczas w całej Europie Środ-

kowej” – jak określił to H. Batowski – A. Hitler dążył do wyeliminowania Cze-

chosłowacji i rozbicia Małej Ententy oraz jak pokazała to przyszłość okrążenia II 

RP od południa. W tej sytuacji J. Beck zdecydował się na złamanie koncepcji 

strategii „równowagi” i wyciągnąć korzyść z niezwykle trudnej sytuacji połu-

dniowego sąsiada. Jak wspomina P. Starzeński w rozmowach z partnerami za-

chodnimi zastosował „coś, co można by nazwać »klauzulą największego uprzywi-

lejowania«, czyli, że żądania Polski będą mogły być załatwione po niemieckich,  

a nie w tym samym czasie”. Francja nie pochwalała pomysłu, ale szalę przeważyli 

Anglicy. W tej sytuacji J. Beck wystąpił do Czechosłowacji z żądaniem zwrotu 

części Śląska Cieszyńskiego (Zaolzia), zajętego w 1919 r. przez wojska czeskie. 

Układ monachijski, czechosłowaccy politycy podpisali 29 września 1938 r., 

a następnego dnia po niemieckiej operacji wojskowej – 1 października na teren 

Zaolzia wkroczyło WP pod dowództwem gen. Władysława Bortnowskiego
26

. 

Operacja wzbudziła kontrowersje wśród wielu wyższych oficerów sztabowych, 

m.in. dowódcy improwizowanej Grupy Operacyjnej „Śląsk” gen. Jana Sadow-

skiego (dowódca 23. DP), który po otrzymaniu rozkazu skonstatował:  
 

Było to dla mnie uderzenie w głowę. Przestałem rozumieć, jaką linią idzie nasza 

myśl polityczno-wojskowa. Choć biłem się z myślami – byłem jednak żołnierzem27. 
 

W dobie kryzysu sudeckiego Związek Sowiecki będąc w sojuszu z Czecho-

słowacją zarządził koncentrację ACz na zachodnim pograniczu przekształcając 

tamtejsze okręgi wojskowe w specjalne. Wschodni wywiad strategiczny został nią 

zaskoczony i nie sprostał dynamicznie rozwijającej się sytuacja na pograniczu 

oraz w głębi obszaru operacyjnego. Jednak dzięki tej koncentracji, referat studyjny 

mógł zweryfikować dotychczasowe O de B ujawnić zmiany w organizacji sił 

zbrojnych
28

. Do poważnego spięcia dyplomatycznego doszło 23 września 1938 r., 

kiedy W. Potiomkin wręczył polskiemu chargé d’affaires w Moskwie, Tadeuszo-

wi Jankowskiemu notę zawierającą groźbę wypowiedzenia paktu o nieagresji, 

                                                 
26 Zaolzie – „Można powiedzieć…, że to jedyny – na szczęście krótkotrwały – okres aktywnej 

współpracy Polski z hitlerowskimi Niemcami, niestety najbardziej obciążający w dziejach całej 

międzywojennej dyplomacji polskiej; H. Batowski, Rok 1938 – dwie agresje hitlerowskie, Poznań 

1985, s. 432.  
27 A. Woźny, Niemieckie przygotowania do wojny…, s. 243; R. Majzner, dz. cyt., s. 149–186. 
28 Wywiad KOP, dzięki bezpośredniej obserwacji przedpola ustalił pojedyncze dyslokacje jednostek 

Armii Czerwonej. Przypuszczano wówczas, że nad granicą skoncentrowano dziesięć dowództw 

korpusów, siedemnaście dywizji piechoty (strzeleckich), dziesięć dywizji kawalerii oraz siedem 

brygad pancernych i jedną zmechanizowaną. Razem 35 związków taktycznych, tworzących pierwszy 

rzut (istniał także silny II rzut). Dopiero wiosną 1939 r. wschodni referat studyjny ustalił na podsta-

wie żmudnych wyliczeń pokojowe O de B. ACz (np. w 1938 r. ACz miała osiemdziesiąt siedem 

dywizji piechoty (strzeleckich), a wiosną 1939 r. sto – sto dziesięć); W. Włodarkiewicz, Przed 17 

września 1939 roku. Radzieckie zagrożenie Rzeczypospolitej w ocenach polskich naczelnych władz 

wojskowych 1921–1939, Warszawa 2002, s. 230–231. 
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gdyby WP przekroczyło granicę z Czechosłowacją. W odpowiedzi rząd oświad-

czył, że nie ma obowiązku tłumaczenia się ze swoich decyzji. Stanowisko było 

zdecydowane, gdyż nie liczono się, że Związek Sowiecki czynnie, tzn. zbrojnie 

włączy się do kryzysu sudeckiego. Naczelne władze wojskowe po uzgodnieniu 

szczegółów z MSZ prewencyjnie wzmocniły nadgraniczne garnizony na Wołyniu, 

a do Małopolski Wschodniej przebazowano kilka eskadr lotniczych dla uszczel-

nienia przestrzeni powietrznej nadgranicznych rejonów państwa
29

. M. Kornat 

przytacza w tym kontekście pogląd amerykańskiego historyka Igora Lukasa, który 

twierdzi, że sowieckie groźby wobec II RP były blefem
30

. 

Po operacji sudeckiej – Niemcy raz jeszcze sprawdzali, jak zareagują Pola-

cy, w tym przypadku SG, a konkretnie centrala wywiadu wojskowego na propo-

zycję kierownictwa Abwehry współpracy w zwalczaniu wywiadu sowieckiego 

i eliminowania komunizmu. Pośrednicy niemieckiego wywiadu wojskowego na-

wiązali kontakt w pierwszych dniach października 1938 r. z Ekspozyturą nr 3 

Oddziału II SG i zaproponowali termin spotkanie po połowie miesiąca (18) na 

przejściu granicznym w pobliżu Schneidemühl (Piła). Spotkanie to miało być 

pretekstem do wypicia symbolicznej lampki koniaku
31

. SG nie przyjął propozycji 

Abwehry, a gen. W. Stachiewicz w punkcie 3 instrukcji wykonawczej rozkazał: 

„Na współpracę stałą nie idziemy”
32

. 

Reasumując ten wątek; dla J. Becka – Zaolzie
33

 było tylko pretekstem do 

rozbicia Czechosłowacji, której minister spraw zagranicznych nie był admirato-

rem, podobnie zresztą jak prezydenta republiki Eduarda Beneša (minister spraw 

zagranicznych do 1935 r.). Trudno nie zgodzić się z poglądami H. Batowskiego, 

że na takim stanowisku zaciążyły zwłaszcza „emocjonalne uprzedzenia, [które] są 

całkowicie niedopuszczalnymi motywami we wszystkich działaniach publicznych, 

[szczególnie] wtedy, gdy chodzi o losy własnego kraju”. Poza tym istotnym ele-

mentem wpływającym na jego decyzje był antysowietyzm, prawie powszechny 

wśród elity rządzącej
34

 i części społeczeństwa II RP. 

                                                 
29 W. Włodarkiewicz, dz. cyt., s. 229. Analiza sił zbrojnych Związku Sowieckiego: M. Zgórniak, 

Europa w przededniu wojny. Sytuacja militarna w latach 1938–1939, Kraków 1993, s. 224–227. 
30 M. Kornat, Polityka równowagi…, s. 181–182. 
31 Październikowe spotkanie przedstawicieli niemieckiej i polskiej służby wywiadu wojskowego było 

często po 1945 r. przypominane, a raczej wypominane w więziennych śledztwach i podczas sfingo-

wanych procesów reżyserowanych przez Główny Zarząd Informacji Wojska Polskiego i Urząd bez-

pieczeństwa w latach 1945–1956 przeciwko byłym oficerom i pracownikom byłego oddziału II SG, 

oficerom służby stałej Wojska Polskiego (dalej: WP) II RP oraz oskarżonym politykom i konspirato-

rom okupacyjnym w innych procesach pokazowych. 
32 A. Woźny, Nieznana relacja mjr. Jana Henryka Żychonia ze spotkania 18 października 1938 r. na 

polsko-niemieckiej granicy [w:] Wywiad wojskowy II Rzeczpospolitej, red. P. Kołakowski i A. Pe-

płoński, Kraków 2011, s. 318–343. 
33 „Odzyskanie Zaolzia leżało z całą pewnością w planach politycznych Piłsudskiego i było jednym  

z punktów niepisanego testamentu politycznego przekazanego Beckowi. Był on dla niego Ewangelią. 

Wszystkie wskazania i wytyczne Marszałka przyjmował w całości i stosował je, nawet w zmieniają-

cym się układzie sił w Europie. Często mówił w małym gronie: Nigdy nie zdradziłem Marszałka 

dopóki żył, jakże mógłbym to teraz zrobić, Kiedy go już nie ma”; P. Starzeński, dz. cyt., s. 100. 
34 H. Batowski, Rok 1938…, s. 434. 
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Z drugiej strony J. Beck w preliminariach politycznych do wojny sprecy-

zował motywy, dlaczego II RP nie ujęła się za Czechosłowacją w 1938 r.:  
 

wobec zarysowującego się nacisku Niemiec na wschód, nie była podjęta decyzja 

zaangażowania Polski przeciw Niemcom na tle sprawy czeskiej: 1/ Byliśmy prze-

konani, że Czesi nie będą się bić, a nie można pomagać komuś, kto się sam nie bi-

je. 2/ Mocarstwa Zachodnie nie były moralne, ani materialnie dojrzale do poważ-

nego zaangażowania się. 3/ Pozycja Rosji już wtedy była podejrzana35. 
 

Gwałtowna zmiana stosunków polsko-niemieckich nastąpiła pod koniec 

października (24) 1938 r., gdy minister spraw zagranicznych III Rzeszy Joachim 

von Ribbentrop przedstawił ambasadorowi J. Lipskiemu żądania powrotu Wolne-

go Miasta Gdańska do Rzeszy i wyrażenie zgody na zbudowanie eksterytorialnej 

autostrady do Prus Wschodnich przez polskie Pomorze (gospodarczy sondaż spre-

cyzowany na początku roku). W tym kontekście Niemcy sugerowali także przy-

stąpienie do paktu antykominternowskiego z 1936 r. Żądania powtórzył A. Hitler 

w styczniu 1939 r. (Berchtesgaden) i J. von Ribbentrop pod koniec miesiąca  

w Warszawie. Minister J. Beck konsekwentnie je odrzucał. Równocześnie lawi-

nowo narastało zagrożenie wojenne ze strony III Rzeszy. SG oceniał w tym cza-

sie, że liczba jednostek czynnych Wehrmachtu zbliżała się do stanu – 52. 

W lutym 1939 r. w centrali wywiadu wojskowego zakończyła prace komi-

sja kontrolna gen. Tadeusza Kutrzeby. Powołał ją generalny inspektor sił zbroj-

nych w związku z ujawnieniem w więzieniu wojskowym w Warszawie, osadzo-

nego bez sądu, bezpośrednio po wymianie w 1936 r. na moście w Zbąszyniu rezy-

denta polskiego wywiadu w Berlinie mjr. Jerzego Sosnowskiego („IN-3”)
36

. Pro-

ces sądowy tego oficera rzucił cień na kierownictwo Oddziału II SG (pułkowni-

ków Tadeusza Pełczyńskiego, Stefana Mayera, Wilhelma Heinricha i wielu in-

nych oficerów). Afera Sosnowskiego – jak twierdził mjr T. Szumowski w powo-

jennej relacji – była „przejawem konfliktu dwu alternatywnych racji stanu odgry-

wających rolę nie tylko w Oddziale II: „przeciw Niemcom, czy z Niemcami prze-

ciw Rosji”
37

. W głębszej perspektywie była wymierzona przeciwko wywiadowi 

zachodniemu. Chodziło o jego całkowite zdyskredytowanie.  
 

W obliczu wojny z [III Rzeszą] wywiad »Zachód« miał być sparaliżowany a jego 

osiągnięcia podważone i budzące wątpliwość38. 

                                                 
35 J. Beck, Preliminaria polityczne do wojny 1939 roku, „Zeszyty Historyczne” 1971, z. 20, s. 78. 
36 Mjr dypl. Tadeusz Szumlakowski „wyrobił sobie pogląd, że jest to afera »typu Dreyfusowskiego«, 

że winą za zaniedbania i błędy… Oddziału II, usiłowano obarczyć wybitnego oficera wywiadu, który 

w trybach machiny Oddziału II był zupełnie bezbronny. Sam byłem świadkiem preparowania dowo-

dów winy Sosnowskiego”; Wojskowy Instytut Historyczny Akademii Obrony Narodowej w War-

szawie-Rembertowie (dalej: WIH), Dział Dokumentacji Naukowej (dalej: DDN), sygn. I/3/94, Spra-

wozdanie mjr. dypl. Tadeusza Szumowskiego, szefa Samodzielnego Referatu „Zachód” Oddziału II-

go (wywiadu głębokiego, czyli strategicznego na Niemcy), mpis. 
37 „[Za tą]drugą koncepcją wypowiedziały się potężne siły »Konwentu«, czy inaczej tajnej loży »Orła 

Białego«, w każdym razie tajnego sprzysiężenia, mafii, po legionowemu sitwy, której korzenie sięga-

ły roku 1917, tj. czasów peowiackich i tkwiły nadal w Oddziale II”; tamże. 
38 Rzeczywiście zachodni wywiad strategiczny został sparaliżowany dwukrotnie: 1/ po 17 września 

1939 r. w Rumunii i Francji, gdzie oficerowie Referatu „Wschód” przejęli nienależne im uprawnienia 
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Zasadnicze decyzje personalne zapadły 24 października 1938 r., kiedy mar-

szałek E. Śmigły-Rydz dokonał roszad personalnych w kierownictwie Oddziału II 

SG oraz zmian na niższych szczeblach kierowania tą służbą. Mianowicie odwołał 

ze stanowiska i przeniósł do linii na dowódcę piechoty dywizyjnej w 19. DP (Wil-

no) szefa Oddziału II SG płk. T. Pełczyńskiego. Jego miejsce zajął dotychczasowy 

komendant Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu
39

 płk dypl. Józef Smo-

leński, uczciwy człowiek, ideowy piłsudczyk, znany kawalerzysta, pracowity ofi-

cer, mający dobre chęci, ale nie fachowiec w dziedzinie tak skomplikowanej, jaką 

był wywiad wojskowy
40

. W wojennej relacji 1 listopada 1939 r. wspomniał, że 

szef SG ustalił mu 2-miesięczny termin objęcia Oddziału II SG (rzeczywiście było 

to dwa i pół miesiąca). Od końca października trwało przekazywanie i zapozna-

wanie się z wieloma odcinkami służbowymi. Formalnie płk J. Smoleński przejął 

oddział 1 lutego 1939 r., a płk T. Pełczyński w tym czasie odszedł do linii
41

. 

W tym samym czasie obowiązki szefa Wydziału Wywiadowczego przeka-

zywał ppłk dypl. S. Mayer – ppłk. dypl. W. Heinrichowi (szef Wydziału IIa; wy-

wiad ofensywny), ppłk. W. Heinrich – przekazywał zaś agendy ppłk. dypl. Tadeu-

szowi Skinderowi. Szef SG dokonał także innych przetasowań personalnych na 

niższych szczeblach, czyli wewnątrz referatów. Wśród zdymisjonowanych ofice-

rów był kierownik zachodniego wywiadu strategicznego (Referat „Zachód” Od-

działu II SG) mjr dr Adam Świtkowski
42

, który kierował nim od 18 czerwca 1932 r. 

Zastąpił go (od lutego/19 marca 1939 r.)
43

 kpt. dypl. T. Szumowski, poinformo-

wany z początkiem stycznia o decyzji nowego szefa wywiadu wojskowego prze-

                                                                                                                         
i unicestwili dotychczas sprawnie funkcjonującą machinę, 2/ po 2 X 1939 r., kiedy SS/SD przejęło  

w Forcie Legionów Archiwum Wojskowe, a w nim tajny Referat Archiwalny Oddziału II SG; tamże. 

Patrz: A. Woźny, Łużyce w planie dywersji polskiego wywiadu wojskowego w latach 1931–1939, 

Opole 2010, s. 274–290. 
39 Płk J. Smoleński przekazał swoje obowiązki płk. Tadeuszowi Komorowskiemu, który podczas 

okupacji po aresztowaniu dowódcy Armii Podziemnej gen. „Grota” Stefana Roweckiego na początku 

czerwca 1943 r. objął po nim dowodzenie armią konspiracyjną. 
40 W. Baliński, Człowiek w cieniu. Tadeusz Pełczyński. Zarys biografii, Kraków 1994, s. 49.  
41 Ósmy ułan Beliny. Generał brygady Józef Marian Smoleński „Kolec” (1894–1978), materiał 

zebrał M. Smoleński; wyb., oprac. i red. G. Nowik, Warszawa 2004, s. 281; A. Grzywacz, Funkcjo-

nowanie Oddziału II Sztabu Głównego w 1939 roku, „Zeszyty Historyczne” 1998, z. 125, s. 74–75. 

Mjr T. Szumowski oceniał w 1943 r., że płk S. Smoleński od końca 1938 r. aż do wybuchu wojny 

przypuszczalnie nie był w stanie opanować ogromu zadań na stanowisku szefa Oddziału II SG. 
42 Adam Świtkowski (1899–1966), mjr dr, urodzony w Krakowie. Służbę rozpoczął w Oddziale II 

Sztabu Głównego (dalej: SG) w 1928 r. w kontrwywiadzie i kontynuował w 1930 r. w Samodziel-

nym Referacie Informacyjnym Dowództwa Okręgu Korpusu V (Kraków). Pod koniec 1931 r. skie-

rowano go do wywiadu. W kwietniu 1939 r. został odkomenderowany do MSZ, a 10 lipca przenie-

siono go do rezerwy. Podczas wojny w dyplomacji i od 1941 r. ponownie w służbie wywiadowczej. 

Od 30 stycznia 1943 r. był wykładowcą w brytyjskiej szkole wywiadu, potem służył w Biurze Stu-

diów. Zdemobilizowany z PSZ 26 listopada 1946 r. Od 1947 r. w USA, gdzie zmarł. 
43 A. Świtkowski zeznał w nim, że objął Referat w lutym 1939 r., natomiast mjr. dypl. Tadeusz Szu-

mowski podał, iż kierownikiem wywiadu był od 19 marca 1939 r.; IPMS, sygn. BI6i/10, Protokół 

wojennego przesłuchania z 16 VI 1943 r. 
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niesienia go do centrali w Warszawie
44

. W późniejszej relacji zastanawia się nad 

motywami, które kierowały przełożonymi, gdy rozważano jego awans. Pisał 

wprost:  
 

Trudno powiedzieć, w jaki sposób doszło do mojej nominacji. Zapewne uważano, 

że jako człowiek nowy w Oddziale II (od 1936 r.) nie mający powiązań i poplecz-

ników dam się »urobić« i jakoś pokierować. Nie wzięto pod uwagę, że zbyt do-

brze znalem Niemcy zarówno ze studiów jak i własnych obserwacji. Wydaje mi 

się, że opinia o mnie była dość specyficzna: lubi się bawić i używać życia, weso-

ły, towarzyski, układny, nie stawiający sprawy na ostrzu noża, skłonny do kom-

promisu, ustępliwy45. 
 

Kapitan Mieczysław Jaworski, kierownik Referatu Placówek w wywiadzie 

zachodnim w wojennej relacji, oceniał przeprowadzone zmiany personalne w tak 

newralgicznej służbie, jaką był wywiad wojskowy – jako mające znaczący wpływ 

na rezultaty pracy i wydajność poszczególnych pracowników w momencie nara-

stania zagrożenia wojennego
46

. 

Nowy kierownik zachodniego wywiadu strategicznego, służył już w Sztabie 

Głównym w latach 1930–1931 w Oddziale III (Operacyjnym). Wyróżniał się do-

skonałą znajomością języków niemieckiego, francuskiego i angielskiego. Zwrócił 

na siebie uwagę wywiadu wojskowego podczas służby sztabowej. Jednak do za-

mkniętego, Oddziału II SG wszedł dzięki inicjatywie i poparciu inspektora armii 

Władysława Bortnowskiego, który poznał go w sztabie 26. dp, a potem pracował 

pod jego kierunkiem jako asystent w katedrze Taktyki i Strategii Centrum Wyż-

szych Studiów Wojennych w Warszawie. 

Przejmowanie Referatu rozpoczął najprawdopodobniej z początkiem lutego 

1939 r. od zwrócenia uwagi na skromne zaplecze biurowe Referatu „Zachód”. 

Mieściło się ono na drugim piętrze gmachu Sztabu Głównego WP, posadowione-

go na pl. Saskim w Warszawie w narożnym lewym skrzydle (stojąc tyłem do 

ogrodu Saskiego), gdzie znajdowały się cztery pokoje. W osobnym było archi-

wum zabezpieczone pancernymi drzwiami
47

. Na tym samym poziomie znajdował 

się Referat „Wschód” kierowany przez kpt. Jerzego Niezbrzyckiego, dysponujący 

8 do 10 lokalami
48

. Równolegle zapoznawał się ze strukturą i systemem funkcjo-

nowania. Jednym z podstawowych problemów była operacyjna podległość obsza-

ru Czechosłowacji o istotnym znaczeniu dla strategicznego bezpieczeństwa II RP. 

Kapitan T. Szumowski zetknął się pośrednio ze sprawami czechosłowacki-

mi, pracując pod przykryciem w placówce zagranicznej w Sztokholmie, gdzie 

utrzymywał dobre stosunki z jednym z radców tamtejszego poselstwa. Jego ocena 

                                                 
44 Mjr dypl. T. Szumowski – „Uważałem to za awans”; WIH, DDN, sygn. I/3/94, Sprawozdanie mjr. 

dypl. Tadeusza Szumowskiego… 
45 Tamże. 
46 Tamże.  
47 Tamże. W narożnym pokoju mieścił się gabinet kierownika, poprzedzało go pomieszczenie przej-

ściowe, w którym pracowali oficerowie Referatu. Obok w mniejszym, pracowały dwie maszynistki  

i urzędniczka kontraktowa prowadząca dziennik podawczy i indeksy. 
48 Tamże. 
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postrzegania przez Polaków, kraju i dyplomatów południowego sąsiada na tamtej-

szym terenie nie była najlepsza:  
 

nasz stosunek do Czechów… był wyniosły, lekceważący i oziębły, co Czechów 

bolało, a przejawiało się we wszystkich stosunkach dyplomatyczno-towarzyskich  

i było wynikiem negatywnego nastawienia naszych czynników do nich49.  
 

Jednak w całej pełni ze sprawami południowego sąsiada zetknął się dopiero 

po powrocie do Warszawy i objęciu kierownictwa wywiadu zachodniego. Wyraził 

wówczas oficjalne zdziwienie, że obszar ten należał do obszaru operacyjnego 

wschodniego wywiadu strategicznego. Kierownictwo centrali wywiadu tłumaczy-

ło ten stan układem politycznym, gdyż Czechosłowacja od 1935 r. była w sojuszu 

ze Związkiem Sowieckim
50

. Zadecydowano więc, że powinien on podlegać refe-

ratowi wschodniemu. 

Od zerwania poprawnych stosunków z wywiadem czechosłowackim, za-

gadnienie to w stosunku do niemieckiego – nie istniało w Oddziale II SG. Intere-

sowano się nim tylko pośrednio. Mjr T. Szumowski uważał jednak taki stan pod-

porządkowania obszaru operacyjnego za „wysoce nienaturalny” i dążył do jego 

zmiany. Nie mając zamiaru natychmiast wcielić go w życie, spowodował, że nieco 

później w Referacie Studiów Ogólnych (Wydział III) Oddziału II SG utworzono 

osobny Podreferat Czechosłowacja
51

. Ostatecznie – jak oceniał to w późniejszej 

relacji „skutkiem tego sztucznego powiązania było to, że nie wiedzieliśmy, co się 

w Czechosłowacji dzieje. [Dlatego] w 1939 r. najgroźniejsze uderzenie otrzymali-

śmy właśnie z terenu Słowacji”
52

. 

Nowy szef wywiadu zachodniego, także w związku z impasem w sprawie 

przynależności południowego obszaru operacyjnego – coraz krytyczniej oceniał 

kpt. T. Niezbrzyckiego. Uważał go za „bezsprzecznie bardzo zdolnego człowieka, 

o dużej indywidualności”, ale ponieważ często dysponował on materiałami z tere-

nu o różnej wartości operacyjnej – „używał ich jak sam uważał za stosowne… 

Wykazywał w swoich materiałach, że Czechosłowacy w całości pracowali ręka  

w rękę z Sowietami”. Mianowicie w porozumieniu z Polską Agencją Telegraficz-

ną i redakcjami pism organizował tam wyjazdy dziennikarzy (Wiktor Aleksander 

Popławski i Bolesław Wierzbiański) dla nadsyłania „korespondencji wskazują-

                                                 
49 IPMS, sygn. BI6i/10, Protokół wojennego przesłuchania z 16 VI 1943 r…  
50 Według mjr. T. Szumowskiego stosunki polityczne z Czechosłowacja popsuły się w 1934 r.,  

a jedną z głównych przyczyn było przejęcie przez polską ekipę poszukiwawczą (dowódca mjr  

J. Krzymowski z MSW) z archiwum ukraińskiego dokumentów potwierdzających, że morderstwo 

ministra Bronisława Pierackiego, jak i inne zamachy były finansowane przez rząd praski (organizacje 

ukraińskie w Pradze, które otrzymywały subsydia z Pragi i Berlina). Po tym wydarzeniu sprawa 

współpracy Sztabów wojskowych została przerwana; tamże. 
51 IPMS, sygn. BI6/f/36, Kapitan Mieczysław Jaworski, Sprawozdanie w odpowiedzi na kwestiona-

riusz zapytań, postawionych z Komisji Rejestracyjnej MSWojsk. w Paryżu z 16 VI 1943 r. Wydział I 

Organizacyjny zajmował się sprawami personalno-mobilizacyjnymi, budżetowymi. Była tam kance-

laria i kreślarnia. 
52 A. Woźny, Rozpoznanie wywiadowcze przedpola operacyjnego Armii „Kraków” [w:] Działania 

militarne w Polsce południowo-zachodniej, red. W. Wróblewski, Warszawa 2001, s. 319, 339–352. 
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cych na wpływy komunistyczne… i współpracę czechosłowacko-rosyjską… Ro-

bota ta miała na celu odpowiednie inspirowanie generalnego inspektora E. Śmi-

głego-Rydza i gen. W. Stachiewicza”. Była to procedura niebezpieczna z punktu 

widzenia strategii wywiadu wojskowego. Mjr T. Szumowski uważał, że wkrocze-

nie wydzielonej Grupy Operacyjnej WP na Zaolzie „było prawdziwym nieszczę-

ściem”. Wskazywał, iż pogląd ten w Oddziale II SG „zapewnie nie sięgał wyżej 

niż płk. S. Mayera, a w Oddziale III ppłk. dypl. Andrzeja Mareckiego”
53

. 

W trakcie obejmowania agend wywiadu zachodniego, po kilkunastu dniach 

przeglądania dokumentacji służbowej, w tym także obsady oficerskiej – podjął 

decyzję wizytacji podległych placówek wywiadu ofensywnego i limitrofowego. 

Była to inicjatywa, na którą w ciągu dziesięciu lat nie zdobył się żaden kierownik 

Referatu, poza ppłk. Adamem Studenckim. 

Jak wynikało z opisu Leszka Gondka i protokołu zeznania mjr. T. Szu-

mowskiego z 1943 r., do stolicy Austrii dotarł samochodem
54

 1 marca i jadąc 

wieczorem przez miasto w towarzystwie kierownika placówki „Durazzo” mjr. 

Otto Marcinka – zauważył rzęsiście oświetlony gmach dowództwa korpusu nie-

mieckiego, a przed nim dużo motocykli łącznikowych i samochodów. Miejscowy 

oficer wywiadu zinterpretował ten fakt jako przygotowanie do manewrów woj-

skowych. Dalszą podróż kontynuował pociągiem, mijając Linz dostrzegł na bocz-

nych torach kilkanaście transportów kolejowych z wojskiem i sprzętem ukrytym 

pod plandekami. W Monachium zapytał tamtejszego eksponenta (placówka „Ha-

kodate II”) „wybitnego oficera wywiadu” kpt. Szczęsnego Chojnackiego, czy 

zaobserwował jakieś ruchy wojsk. Tenże odpowiedział, że widocznie dokonywane 

są jakieś zmiany dyslokacyjne, ale szczegółów nie znał. W drodze do Lipska  

w wagonie restauracyjnym usłyszał rozmowę kilku oficerów SS, którzy pod 

wpływem alkoholu wykrzykiwali, że  
 

skończy się nareszcie z czeskim dreck (błoto, śmieci). Miejscowa prasa już wyra-

żała się pogardliwie o Czechosłowacji. Na miejscu, 7 marca usłyszał od tamtej-

szego konsula generalnego RP Feliksa Chiczewskiego (pseud. Kwiecień), bardzo 

dobrze ustosunkowanego w tamtejszych kręgach opozycji antyhitlerowskiej (Karl 

Goerdeler), że Wehrmacht przygotowuje się do zajęcia Pragi w połowie miesiąca. 

Potem spotkał się z kierownikiem placówki „Osaka II” rtm. Adamem Smodlibow-

skim i po rozmowie wysłał do Sztabu Głównego szyfrowaną depeszę, »Należy li-

czyć się z okupacją Pragi w połowie miesiąca i odpowiednio nastawić aparat wy-

wiadowczy«55. 

                                                 
53 Major T. Szumowski podaje, że kpt. T. Niezbrzycki miał możliwość dostępu do szefa SG, a także 

do generalnego inspektora – „urabiał ich opinię w sprawach czeskich”. Był ponadto w dobrych sto-

sunkach z Kobylańskim; IPMS, sygn. BI6i/10, Protokół wojennego przesłuchania z 16 VI 1943 r… 
54 „Posiadając zamiłowania turystyczne, zjeździł (przeważnie samochodem) wzdłuż i szerz całą 

Europę zachodnią. Jako osoba prywatna zwiedził dobrze całe Niemcy (bez Prus Wschodnich), Au-

strię, Szwajcarię, Francję, Włochy. Każdy urlop spędzał za granicą”; WIH, DDN, sygn. I/3/94, 

Sprawozdanie mjr. dypl. Tadeusza Szumowskiego… 
55 IPMS, sygn. BI6i/10, Protokół wojennego przesłuchania z 16 VI 1943 r… Szerszy opis podróży 

patrz: L. Gondek, dz. cyt., s. 147–148. Zbliżony tekst depeszy podał T. Szumowski w liście do re-

dakcji „Polityki”: „należy liczyć się, że zajęcie Pragi nastąpi w połowie marca nastawić cały podległy 

aparat na potwierdzenie informacji”; „Polityka” 1960 r., nr 40. Podczas kwerendy w Centralnym 
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Wiadomość ta w centrali wywiadu wojskowego została przyjęta z niedo-

wierzaniem, a czytający depeszę oficer, podpisujący się inicjałem „B” (mjr Stefan 

Banach) – szef Wydziału IV Studiów, zanotował na marginesie, że wiadomość ta 

pokrywała się z informacją otrzymaną od Francuzów 7 marca
56

 via placówka „Le-

comte” (Paryż) do Referatu „Wschód” z komentarzem, „która nie znajduje żadne-

go potwierdzenia”. Na dokumencie znajduje się jeszcze inna adnotacja podważa-

jąca wiarygodność informacji: „Skąd wiadomość? Powaga źródła?”. T. Szumow-

ski w relacji z 1939 r. wspomniał:  
 

depesza szyfrowa… wywarła na moich szefach złe wrażenie, mimo że się sprawdzi-

ła całkowicie… Depesza narażała szefów na śmieszność i utratę twarzy w stosunku 

do [Samodzielnego Referatu »Zachód«]57 
 

Po przyjeździe do Berlina, mjr w Ambasadzie RP rozmawiał z J. Lipskim  

i I sekretarzem placówki dyplomatycznej Henrykiem Malhomme oraz korespon-

dentem prasowym Kazimierzem Smogorzewskim. Ambasador „uważał okupację 

Pragi za zupełnie nieprawdopodobną”, I sekretarz „w tę wiadomość nie wierzył”, 

a przedstawiciel prasowy „uważał tę wiadomość za bzdurę i wyjaśnił… że przygo-

towuje się korpus kolonialny na przeszkolenie do włoskiego Trypolisu dla wywar-

cia nacisku celem uzyskania kolonii”. Natomiast ppłk A. Szymański w trakcie 

wymiany poglądów 11 marca oceniał, „że jest to zupełnie możliwe wedle jego 

obserwacji”
58

. 

12 marca mjr T. Szumowski zameldował się w centrali wywiadu, gdzie 

powiedziano mu, że za sianie panikarskich wiadomości czeka go raport u szefa 

Sztabu, gdyż podał „nie tylko absurdalne wiadomości”, ale w dodatku pozwolił 

sobie na wysyłanie depesz, zawierających „polecenie nastawienia aparatu wywia-

                                                                                                                         
Archiwum Wojskowym w zespole Oddziału II SG i dokumentów wywiadu wojskowego przekaza-

nych w 1989 r. z Centralnego Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych nie natrafiłem do 2011 r. 

na jej oryginał. Odnalazłem natomiast meldunek placówki „Osaka II”, na podstawie którego kpt.  

M. Jaworski komunikował Referatowi „Niemcy”: „Przebywający na inspekcji Placówki „Osaka”, 

mjr dypl. Szumowski doniósł telegraficznie, iż zachodzi ewentualność okupacji przez Niemcy reszty 

Czechosłowacji. Żadnych bliższych danych nie posiadamy; Referat „Zachód” Oddział II SG, Meldu-

nek do Referatu „Niemcy”, l. dz. 10977II.Z.Tj.39 z 8 III 1939 r. (Reprodukcja tego meldunku  

w: A. Woźny, Niemieckie przygotowania do wojny z Polską w ocenach polskich naczelnych władz 

polskich w latach 1938–1939, „Mars” 1997, nr 5, s. 93); A. Woźny, Niemieckie przygotowania do 

wojny…, s. 245, przyp. 136. 
56 W dokumencie przesłuchania znajduje się zapis, odnoszący do tego faktu: „Wywiad francuski dał 

takie same informacje do Paryża o jeden dzień później, 8 marca”; IPMS, sygn. BI6i/10, Protokół 

wojennego przesłuchania z 16 VI 1943 r… 
57 „Wpierw wpisano na depeszy wiele niepochlebnych uwag, a potem, gdy wiadomość się sprawdzi-

ła, każdy z zainteresowanych swoje niepochlebne uwagi starannie wymazywał lub wykreślał. Wbrew 

logicznym przypuszczeniom depesza nie przysporzyła mi laurów, odwrotnie – pobudziła czujność 

i podejrzliwość u ludzi »Wschodu«”; WIH, DDH, sygn. I/3/94, Sprawozdanie mjr. dypl. Tadeusza 

Szumowskiego… 
58 Ppłk A. Szymański – berlińskiego spotkania z nowym kierownikiem wywiadu wojskowego nie 

odnotował w swoich wspomnieniach; IPMS, sygn. BI6i/10, Protokół wojennego przesłuchania z 16 

VI 1943 r… 
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dowczego”, co wyglądało jakby to on wydawał rozkaz szefowi Oddziału II SG
59

. 

Tymczasem zaczęły napływać do centrali wywiadu depesze szyfrowe z Lipska, 

Monachium i Wiednia o kolumnach pancernych Wehrmachtu, przemieszczają-

cych się ku granicy z Czechosłowacją. Zameldował się więc u płk. J. Smoleńskie-

go z zapytaniem, „czy ma stawić się do raportu?”. Szef Oddziału II miał w tym 

momencie już „zupełnie inny ton i [nie] zastanawiał się nad prawdziwością wcze-

śniejszej depeszy”. Sprawa raportu u szefa Oddziału II SG – jak pisze w wojennej 

relacji – „rozwiała się zupełnie”
60

. 

Depesze szyfrowe od oficerów z placówek zewnętrznych sprawiły, że  

w sztabie zaczęto wierzyć w możliwość agresji. Raz jeszcze dokładną datę wkro-

czenia do Czechosłowacji (15 marca) podał w liście konsul F. Chiczewski, ale 

„żadnego efektu nie wywołała”. Podobnie było z innymi jego informacjami na ten 

temat, znajdującymi się w odpisach raportów konsularnych, jakie nadeszły do 

MSZ i były przesyłane do oddziału II SG. Jednak – jak wspomina mjr T. Szu-

mowski – wkroczenie Wehrmachtu do Pragi „było zaskoczeniem tak w [Sztabie], 

jak i MSZ informowanym przez Lipskiego”. Natomiast milczał w tej materii Refe-

rat „Wschód”, któremu podlegała Czechosłowacja. Kapitan T. Niezbrzycki „tych 

faktów nie podawał; miałem w ręku wszystkie odpisy jego materiałów i widzia-

łem, że były one albo bezwartościowe albo nieprawdziwe, albo tak mgliste, że nie 

można było niczego z nich wywnioskować”
61

. Brak sukcesu rozpoznawczego 

Referatu „Wschód” (po 15 marca rozpoczął dopiero organizować tam agendy 

wywiadowcze) na podległym obszarze operacyjnym potwierdził konsul RP  

w Oppeln (Opole) Jan Małęczyński, który na prośbę kierownictwa wywiadu woj-

skowego wysłał 14 marca do Morawskiej Ostrawy byłego powstańca śląskiego  

i współpracownika Wojciecha Paliwodę, by zanotował numery formacji oddzia-

łów Wehrmachtu
62

. 

Referat „Wschód” posiadał na terenie Czechosłowacji cztery placówki ofi-

cerskie: w Pradze, Morawskiej Ostrawie, Bratysławie i Użhorodzie (Ungvar) na-

stawione na Związek Sowiecki. Według T. Szumowskiego: „Były to genialne 

synekury”. Pracowali w nich oficerowie, którzy nie posługiwali się językiem nie-

mieckim (rtm. Aleksander Spiczyński, mjr Jan Zakrzewski, kpt. Władysław 

Michniewicz, Andrzej Waligórski; od wiosny 1939 r. w Berlinie
63

). W powojennej 

relacji oceniał:  
 

                                                 
59 Płk J. Smoleński w wojennych relacjach nie wspomina o nerwowych chwilach w drugiej dekadzie 

marca 1939 r. i o zamierzonym raporcie mjr. T. Szumowskiego. Pisze tylko, że po marcu „stworzył 

specjalną komórkę w Oddziale II, aby pomóc czeskim lotnikom w przedostawaniu się przez Polskę 

do Wielkiej Brytanii”; Ósmy ułan Beliny…, s. 277.   
60 IPMS, sygn. BI6i/10, Protokół wojennego przesłuchania z 16 VI 1943 r… 
61 Tamże. 
62 A. Woźny, Niemieckie przygotowania do wojny…, s. 245–246. 
63 W placówce „R.2” utworzonej 27 września 1938 r. dla wzmocnienia placówki „Ralf” – pracowali 

kpt. Baraniecki (kierownik) i kpt. Jezierski (pomocnik), D. Dąbrowski, Rzeczpospolita Polska wobec 

kwestii Rusi Zakarpackiej (Podkarpackiej) 1938–1939, Toruń 2007, s. 289. 
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Z chwilą opanowania Czechosłowacji przez Niemców oficerowie ci okazali  

się bezużyteczni… Jednak „Wschód” nie miał zamiaru rezygnować z przydzielo-

nego obszaru, odwrotnie, traktował Czechosłowację jako odskocznię do dalszych 

uzurpacji64.  
 

Mjr T. Szumowski wykazał, iż był to jeden z wielu dowodów na wpływ 

kpt. T. Niezbrzyckiego na kierownictwo wywiadu, szefa Sztabu, a nawet dowódz-

two wojska. Było to także potwierdzeniem „kultu niekompetencji”, którego do-

wodem było choćby wygłoszenie przez niego w tzw. Klubie 11 listopada wśród 

licznie zgromadzonych dygnitarzy państwowych i wyższych oficerów odczytu  

w tonie optymistycznym »O sytuacji militarnej Niemiec«
65

. 

W trakcie operacji Wehrmachtu w Czechosłowacji dochodziło do paradok-

salnych sytuacji, gdy dywizje pancerne doprowadzone przez oficerów wywiadu 

zachodniego do granicy III Rzeszy – nagle znikały z operacyjnego pola widzenia. 

T. Szumowski relacjonował w tym kontekście:  
 

Oficerowie »Wschodu« nie przejmowali zazwyczaj dalszej obserwacji, natomiast 

czasem podawali numery wielkich jednostek, które nigdy Rzeszy nie opuściły. 

Niezbrzycki szczycił się z osiągnięć a bałagan wywiadowczy rósł66. 
 

Zajęcie stolicy Czechosłowacji Pragi było już bardzo wyraźnym ostrzeże-

niem dla SG i kierownictwa wojska, że wojna z Niemcami będzie nieunikniona,  

a „termin wybuchu jest bardzo bliski”. W wojennej relacji podał, że Sztab cze-

skiego Oddziału II wraz z archiwum w nocy z 14 na 15 marca 1939 r. ewakuował 

się samolotem do Wielkiej Brytanii, gdzie zorganizował się od nowa. Mając świa-

domość, że nastąpi atak Wehrmachtu na Polskę kierownictwo wywiadu czeskiego 

płk František Morawec i płk Prokop Kumpošt wyrazili gotowość współpracy  

z Polską. Sprawy tej nie omawiam szerzej, gdyż została wyczerpująco przedsta-

wiona w opracowaniu Piotra Kołakowskiego
67

. 

Jaskrawym przykładem błędu dyslokacyjnego w rozpoznaniu niezwykle 

istotnych jednostek pancernych i zmotoryzowanych Wehrmachtu było do ostat-

nich dni pokoju lokalizowanie XIX Korpusu Pancernego gen. Heinza Guderiana 

na Morawach lub Austrii. Wywiad zachodni wiedział wcześniej, że jako dowódca 

3. DPanc był powołany do udziału w grze wojennej, prowadzonej przez gen. Ger-

da von Kluge na Pomorzu Zachodnim. Według późniejszej pokojowej relacji  

T. Szumowskiego informacja ta „nie znalazła wiary wówczas u gen. Stachiewicza, 

ponieważ »Wschód« meldował, że XIX korpus [pancerny]” znajduje się jak wy-

żej. W wyniku tego zamieszania np. 3. DPanc uporczywie lokalizowano na Śląsku 

zamiast na Pomorzu
68

. Wiadomość o tym korpusie armijnym okazała się później 

ścisła i była jedną z przyczyn klęski Armii „Pomorze” gen. W. Bortnowskiego. 

                                                 
64 WIH, DDN, sygn. I/3/94, Sprawozdanie mjr. dypl. Tadeusza Szumowskiego… 
65 IPMS, sygn. BI6i/10, Protokół wojennego przesłuchania z 16 VI 1943 r… 
66 WIH, DDN, sygn. I/3/94, Sprawozdanie mjr. dypl. Tadeusza Szumowskiego… 
67 P. Kołakowski, Między Warszawą a Pragą. Polsko-czechosłowackie stosunki wojskowo-polityczne 

1918–1939, Warszawa 2009. 
68 A. Woźny, Niemieckie przygotowania do wojny…, s. 303 i 306. Patrz: tamże, s. 292–293 (Dyslo-

kacja wyższych dowództw wielkich jednostek wojska niemieckiego w dniu 30 VIII 1939 r.). 



Strategia „równowagi” II RP… 995 

W sytuacji rozpoznawczej, powstawania wolnych przestrzeni dyslokacyj-

nych jednostek Wehrmachtu na sztabowych mapach operacyjnych – jak relacjonu-

je to T. Szumowski  
 

ja sam w sposób taktowny i, aby nie naruszyć czyjegoś autorytetu, jak też ofice-

rowie [Samodzielnego Referatu »Niemcy« zwracaliśmy uwagę na niewłaściwy  

i niebezpieczny stan rzeczy i na powstałą lukę w całokształcie obszaru strategicz-

nego, wysuwając oględnie jedynie słuszną koncepcję przekazania obszaru całej 

Czechosłowacji »Zachodowi«69.  
 

Niestety, sugestia ta nie znalazła po raz kolejny zrozumienia. Wzrastała 

liczba kontrowersji między oboma Referatami na temat sytuacji wojskowej i poli-

tycznej w III Rzeszy. Jednak kierownictwo wywiadu wojskowego konsekwentnie 

opowiadało się za pozostawieniem obszaru Czechosłowacji w dyspozycji Referatu 

„Wschód”. Dyslokacyjną ułomność w pewnym zakresie wypełniało coraz więcej 

dobrych materiałów od szybko organizującego się przy pomocy referatu zachod-

niego – wywiadu czeskiego (łączność radiowa, kurierska, paszporty). 

Do lipca wykazywana skuteczność pracy wywiadowczej Referatu „Zachód” 

była systematycznie osłabiana poprzez „różne złośliwości i prowokacje” ze strony 

Referatu „Wschód”, który wykazywał, że to wywiad zachodni popełnia błędy, 

lekceważy informacje i dopuszcza się przekłamań. Niektóre sprawy – jak wspo-

mina T. Szumowski – docierały do szefa SG. Jednak z każdym dniem intensyw-

ność pracy (od godz. 7
00

 do późnych godzin nocnych) w referacie zachodnim na-

rastała przy niezmienionych warunkach lokalowych i zasadniczo niezwiększonej 

obsadzie personalnej. W desperacji organizacyjnej kpt. Mieczysław Jaworski, dla 

wygody kierownika Referatu i, by sprostać obsłudze merytorycznej licznych wte-

dy placówek wywiadu ofensywnego i limitrofowych – wstawił do gabinetu szefa 

łóżko polowe. Wstrzymano nawet urlopy przeciążonych maszynistek
70

. 

Jak relacjonuje to T. Szumowski w wojennym przekazie w połowie lipca 

doszło do awantury o czechosłowackie poselstwo (antyhitlerowska konspiracyjna 

praca niepodległościowa). Po interwencji u płk. S. Mayera i dalej w kierownictwie 

wojska, doszło do gwałtownej wymiany zdań między SG a MSZ, „która dzięki 

miękkości Stachiewicza skończyła się ustępstwem na rzecz MSZ”
71

. Natomiast  

w drugiej poł. miesiąca – jak wynika to z jego pokojowej relacji – szef SG i kie-

rownictwo wywiadu zaczęło stawiać konkretne zarzuty Referatowi „Zachód”. 

Ponieważ gen. W. Stachiewicz był przeczulony na punkcie uchwycenia konkret-

nych terminów mobilizacji przez Wehrmacht kolejnych roczników poborowych, 

rozkazał bezwzględnie dostarczać niemieckie plakaty mobilizacyjne
72

. Jednak 

                                                 
69 WIH, DDH, sygn. I/3/94, Sprawozdanie mjr. dypl. Tadeusza Szumowskiego… 
70 Tamże. 
71 IPMS, sygn. BI6i/10, Protokół wojennego przesłuchania z 16 VI 1943 r… 
72 W pracy nt. przygotowania III Rzeszy do wojny zamieściłem reprodukcję karty z 1937 r. wezwa-

nia do wojskowego urzędu meldunkowego z wytartym nazwiskiem właściciela oraz imienną kartę 

mobilizacyjną (nazwisko właściciela wytarte) z Allenstein (Olsztyn). W CAW można natrafić także 

na karty mobilizacyjne z terminami stawiennictwa po 5 września 1939 r. do różnych miast na obsza-

rze okupowanej Polski; A. Woźny, Niemieckie przygotowania do wojny…, s. 332–333. 
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było to niemożliwe, gdyż dowództwa niemieckich sił zbrojnych powoływał re-

zerwistów na podstawie indywidualnych kart, wręczanych w systemie tajnym, tzn. 

przez łączników samochodowo-motocyklowych. Nadal zażądał jednak przedsta-

wienia konkretnych dowodów. Następnie zakwestionował sprawdzoną wiadomość 

(meldunek z obserwacji własnej) z terenu Prus Wschodnich, pochodzącą od wy-

bitnego oficera wywiadu mjr. Emila Schullera o wyładowaniu w rejonie Königs-

berg (Królewiec) dywizji pancerno-motorowej, określanej od nazwiska dowódcy 

– Kempf
73

. Ponadto zakwestionował wspólnie z szefem Oddziału II SG – jak po-

daje dalej T. Szumowski – szereg depesz szyfrowych z obszaru Rzeszy, w których 

wystąpiły uchybienia natury formalnej, technicznej i merytorycznej, żądając ich 

uwiarygodnienia, „jak gdyby potwierdzenie informacji było rzeczą łatwą i zawsze 

możliwą”. Następnie z ust gen. W. Stachiewicza padł zarzut informowania centrali 

wywiadu wojskowego w sposób „przesadnie pesymistyczny, [który] mógłby wy-

wołać nastroje panikarskie”
74

. 

Gdy zaczął głośno krytykować stosunki panujące w wywiadzie strategicz-

nym i wyrażać opinię, „że za naszą granicą zbiera się burza” i „dlaczego wobec 

mobilizacji niemieckiej my się nie mobilizujemy, Stachiewicz oburzył się…  

i ostro… ofuknął”. Poza tym domaganie się większej aktywności wywiadu wywo-

ływało nieustanne konflikty m.in. z kpt. T. Niezbrzyckim, który nadal nie chciał 

oddać południowego obszaru operacyjnego i miał w tym stanowisku poparcie 

kierownictwa wojska
75

. 

Najprawdopodobniej pod koniec lipca doszło do spotkania szefa gen.  

W. Stachiewicza z płk. J. Smoleńskim (we wspomnieniach z 2004 r. wyraża się 

bardzo dobrze o pracy wywiadu zachodniego) w kontekście rzekomo „złych in-

formacji”, których źródłem był zachodni wywiad strategiczny. Na tym spotkaniu 

szef Oddziału II SG otrzymał polecenie wezwania do raportu mjr. T. Szumow-

skiego. Rzeczywiście – jak wynika to z jego powojennej relacji – najpierw jednak 

zameldował się w pierwszych dniach sierpnia
76

 u ppłk. T. Skindera, a potem  

w gabinecie szefa centrali, gdzie usłyszał wyrazy uznania dla pracy Referatu „Za-

chód” i dla niego. Następnie szef wywiadu oświadczył, że „sytuacja wymaga, by 

agendy [Referatu] zostały poszerzone, że [zachodowi] powinny być podporząd-

kowane Ekspozytury [nr] 3 i 4 oraz wywiad [Samodzielnych Referatów Informa-

cyjnych]”. W trakcie wymiany poglądów płk J. Smoleński zakomunikował mu, iż 

w związku z planowaną reorganizacją (meldunki o planowanym terminie wybu-

                                                 
73 Rzeczywiście była to: Panzerverband Kempf lub Division Kempf oder Panzerverband Ostpreuβen 

(dowódca gen. Werner Kempf), która 31 sierpnia 1939 r. o godz. 1800 znajdowała się w marszu przed 

Neidenburgiem i kierowała się w występ graniczny naprzeciw Mławy; Der Polenfeldzug (mapa OKH 

na 31 VIII 1939 r., g. 18.00). 
74 WIH, DDH, sygn. I/3/94, Sprawozdanie mjr. dypl. Tadeusza Szumowskiego… 
75 IPMS, sygn. BI6i/10, Protokół wojennego przesłuchania z 16 VI 1943 r… 
76 W 1943 r. zeznał, iż u ppłk. T. Skindera zameldował się 15 sierpnia 1939 r. Jest to mało prawdo-

podobne, gdyż tego dnia do Referatu „Zachód” napłynęło szereg informacji o koncentracji Wehr-

machtu, w tym jednostek pancernych na polskim pograniczu. Poza tym mjr T. Szumowski był  

w trakcie przekazywania tzn. dzielenia swoich obowiązków między zastępców; tamże. 
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chu wojny coraz precyzyjniejsze
77

) – jest zbyt młody stopniem i, że na jego miej-

sce zostanie desygnowany starszy oficer sztabowy w stopniu pułkownika „o więk-

szym autorytecie”
78

. 

Odwołanie kierownika wywiadu strategicznego w momencie trwających 

przemieszczeń koncentracyjnych Wehrmachtu musiało być uzgodnione z kierow-

nictwem wojska. Dlatego też mjr T. Szumowski w „dowód, że decyzja ta nie za-

wiera żadnych elementów dyskryminacyjnych” – otrzymał wolną rękę w sprawie 

„wyboru przydziału”. Szef sztabu, jak zaznaczył to płk. J. Smoleński – „poprze 

każdy… zamysł w granicach realnych możliwości. Tu nie mogło być dyskusji, to 

był wyraźny rozkaz” – zapisał w relacji T. Szumowski
79

. Potwierdzeniem, że od-

wołanie zostało zadecydowane na wyższym szczeblu, świadczy pożegnanie z płk 

J. Smoleńskim: „Z zachowaniem pełnej kurtuazji w stosunku – jak się mi wyda-

wało – trochę speszonego szefa Oddziału podziękowałem wylewnie za dobrą opi-

nię o mojej pracy i obietnicę poparcia”
80

. 

Mjr T. Szumowski po krótkim namyśle poprosił o przeniesienie w stan nie-

czynny i skierowanie do MSZ na stanowisko radcy w Poselstwie RP w Bernie 

(„perspektywa objęcia ekspozytury Oddziału II w Szwajcarii z chwilą wybuchu 

wojny”). Propozycja została przyjęta i w przeciągu paru dni otrzymał formalne 

skierowanie do resortu spraw zagranicznych. Tak szybki przydział w MSZ zależał 

od błyskawicznego porozumienia kierownictwa wojska z ministrem J. Beckiem. 

Około 20 sierpnia podpisał jednostronnie księgi kasowe (do tego czasu nie 

został wyznaczony zastępca na stanowisku kierownika Referatu „Zachód”), od-

meldował się u wyższych przełożonych, pożegnał się z personelem wywiadu za-

chodniego i udał się na lotnisko Okęcie, skąd odleciał do Budapesztu. 
  

Można powiedzieć, że w obliczu nieuchronnej wojny Samodzielny Referat „Za-

chód”, tj. wywiad głęboki (strategiczny) na Niemcy, a więc wówczas najbardziej 

eksponowana i najważniejsza komórka Sztabu Głównego i [kierownictwa woj-

ska], pozostała bez szefa81. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
77 Patrz: A. Woźny, Niemieckie przygotowania do wojny…, s. 288–303. 
78 „Później mówiono, iż wyznaczonym oficerem był ppłk dypl. Kazimierz Iranek-Osmecki”, który 

potem w Wielkiej Brytanii temu „kategorycznie zaprzeczył”; WIH, DDH, sygn. I/3/94, Sprawozda-

nie mjr. dypl. Tadeusza Szumowskiego… 
79 IPMS, sygn. BI6i/10, Protokół wojennego przesłuchania z 16 VI 1943 r… 
80 WIH, DDH, sygn. I/3/94, Sprawozdanie mjr. dypl. Tadeusza Szumowskiego… 
81 Ostatnim kierownikiem Referatu „Zachód” został mjr Michał Rybikowski; A. Woźny, Jeszcze  

o majorze Michale Rybikowskim, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2002, nr 3, s. 136–147. 
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Próby odzyskania majątku „Ostrowy”  
przez hr. Natalię von Brassow po I wojnie światowej 

 

 
rudno dziś jednoznacznie i precyzyjnie stwierdzić co zwróciło uwagę 

urzędników carskich na rozległy kompleks dóbr ziemskich (z domina-

cją lasów) położony u południowo-zachodnich granic Kraju Przywi-

ślańskiego. Dobra te, będące kiedyś starostwem kłobuckim, zostały decyzją Sejmu 

przekazane w 1658 r. oo. paulinom na utrzymanie twierdzy jasnogórskiej. Skonfi-

skowane im przez władze pruskie w 1796 r., znalazły się w rękach Chrystiana 

Haugwitza (do 1833 r.). Następnie pozostawały własnością Lemańskich do 1865 r. 

Kolejnym ich posiadaczem, już na drodze kupna, został pruski poddany hr. Guido 

Henckel von Donnersmarck. Dysponował nimi aż po 1891 r., kiedy to zostały 

odsprzedane carowi Rosji Aleksandrowi III.  

Charakteryzowane dobra, u schyłku XIX w. nieco pomniejszone już teryto-

rialnie, zyskały jednak na znaczeniu poprzez rozwój wydobycia i przetwórstwa 

rudy żelaza w dwóch wielkich piecach na terenie wsi Blachownia i rozległych 

kompleksów leśnych. W stosunku do omawianych dóbr na przeł. XVIII/XIX w. 

używano nazwy „Starostwo Kłobuckie”, na przestrzeni XIX stulecia rozpo-

wszechnione była określenie „Państwo Kłobuckie”, by wreszcie od końca XIX w. 

używać pojęcia „Dobra Ostrowy”
1
. 

Kontrakt kupna wspomnianych został spisany 4 kwietnia 1891 r. Nowym 

ich posiadaczem został cesarz Aleksander III. Jak zapisano w akcie zostały one 

nabyte „z osobistych funduszów zgodnie z art. 166 Praw Zasadniczych Cesarstwa 

Rosyjskiego”. Do nabytych dóbr dołączono prawo „wydobywania rudy żelaznej 

na gruntach wsi Gnaszyn i Szarlejka z prawami dzierżawnemi ziemi pod nazwą 

„»Skład Drzewny«” w Częstochowie, który był położony przy częstochowskim 

Dworcu Warszawsko-Wiedeńskiej Kolei Żelaznej”
2
. O projektowanej sprzedaży 

informowała także współczesna prasa
3
. 

Szczegóły tego kontraktu były następujące. Umowę kupna-sprzedaży za-

warto (w oryginalnych dokumentach podawano datę według stylu juliańskiego  

i gregoriańskiego) 23 marca/14 kwietnia 1891 r. w urzędzie notariusza często-

                                                 
1 Archiwum Państwowe w Częstochowie (dalej: APCz.), Akta gminy Węglowice; sygn. 11/25 Plan 

majątku cesarza Rosji w Ostrowach 1892. 
2 APCz., Sąd Okręgowy Piotrkowski Wydział Zamiejscowy w Częstochowie (dalej: SOPWZCz), 

sygn. 287, Akta Wydziału Cywilnego Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawie Natalii Brassow 

przeciwko Skarbowi Państwa (dalej: AWC). Skarga adwokatów Natalii Brassow przeciwko Skarbo-

wi Państwa 30 września 1931 r., k. 1–2. 
3 Zapowiadane kupno dóbr kłobuckich, „Tydzień” 1891, nr 15, s. 1. 

T 
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chowskiego Władysława Piątkowskiego. Spisano je po rosyjsku
4
. Zgodnie z ak-

tem nr 368 w biurze notariusza stawili się główny pełnomocnik dotychczasowego 

właściciela hr. Guido Henckela von Donnersmarck’a – pruski poddany Paweł 

Nolda
5
 i „urzędnik do specjalnych zleceń przy Ministerstwie Dworu Cesarskiego  

i Dóbr IV klasy” radca Mikołaj Ber, „działający w imieniu i na osobistą rzecz Jego 

Cesarskiej Mości Cesarza Wszech-Rosji Aleksandra III”
6
. Świadkami, stosownie 

do pozycji sprzedawcy i nabywcy byli: naczelnik powiatu częstochowskiego  

i radca stanu w jednym Wasyl Szitow i komisarz do spraw włościańskich powiatu 

częstochowskiego radca stanu Harald Gafferberg, zamieszkali w Częstochowie
7
. 

Dotychczasowy właściciel hr. Guido Henckel von Donnersmarck, według 

wydanego przez sekretarza Wydziału Hipotecznego Piotrkowskiego Sądu Okręgo-

wego 16 marca 1891 r. poświadczenia, opartego na księgach hipotecznych posiadał 

położone w powiecie częstochowskim, guberni piotrkowskiej następujące dobra
8
: 

 

 majątku Kłobucko z przyległemi wsiami: Zagórze z folwarkiem i młynem tejże nazwy; 

Łobodne z kolonią i młynem tejże nazwy; Mała Wręczyca; Nowa Wieś z folwarkiem 

tejże nazwy; folwark Puchały; folwark Łobodno; folwark „Austeria”; młyńska kolonia 

„Lewand” – ogólnej powierzchni 5684 morgi 87 prętów; 

 majątku Kocin z folwarkiem i młynem; z letniskiem Leśnem „Lemańsk”; z karczemną 

i leśnemi koloniami – ogólnej przestrzeni 4533 morgi 121 prętów; 

 majątku Wielka Wręczyca z folwarkiem, kolonią i młynem tejże nazwy; z folwarkiem 

Kopskie; z koloniami Długi Kąt, Kopiec Borowy, Borowe; Grodzisko z folwarkiem 

kolonią i młynem tejże nazwy; Pierzchno część B; z folwarkiem Błaszczyki; wsiami 

Piaszczyki; Wyrazów; Blachownia i Trzepizury – ogólnej przestrzeni 8765 mórg 131 

prętów; 

 majątku Ostrowy z folwarkiem, kolonią i młynem; letniskiem leśnym „Nowy Fol-

wark”; młyńską osadą nazwaną „Morga” i innymi przyległościami – ogólnej prze-

strzeni 5234 morgi 64 pręty9. 
 

Łącznie daje to wielkość 24 216 mórg 403 pręty. W pracy B. Chlebowskie-

go charakterystyka dóbr Kłobuck pochodzi sprzed 1883 r.
10

. 

Na zasadzie „Najwyższego Ukazu” z 7 marca 1891 r., jak również zgodnie 

z warunkami umowy, zawartej w Berlinie 8 marca 1891 r. (nowego stylu) Paweł 

Nolda w imieniu hr. Guido Henckela von Donnersmarck’a sprzedał na rzecz „Jego 

                                                 
4 APCz., SOPWZCz, sygn. 287, AWC; k. 32–34, Wyciąg z Księgi Aktów Notarialnych notariusza 

częstochowskiego Władysława Piątkowskiego 23 marca/14 kwietnia 1891 r. 
5 Działający na podstawie pełnomocnictwa, sporządzonego u notariusza Maksymiliana Kempner  

w Berlinie 3 kwietnia 1891 r. Pełnomocnik mieszkał w majątku Nejdek na Górnym Śląsku na terenie 

Cesarstwa Niemieckiego. 
6 Działający na zasadzie pełnomocnictwa, wydanego z zezwolenia Cesarza przez ministra Dworu 

Cesarskiego 11 marca 1891 r. za nr 1075. Pełnomocnik mieszkał Petersburgu, a tzw. „zamieszkanie 

prawne” obrał sobie w majątku Blachownia, należącym do sprzedawanych dóbr. 
7 APCz., SOPWZCz, sygn. 287, AWC, Skarga adwokatów Natalii Brassow przeciwko Skarbowi 

Państwa 30 września 1931 r.; tamże, Wyciąg z Księgi Aktów Notarialnych notariusza częstochow-

skiego Władysława Piątkowskiego 23 marca/14 kwietnia 1891 r., k. 32–34. 
8Tamże. 
9 APCz., Akta gminy Węglowice, sygn. 11/25, Plan majątku cesarza Rosji w Ostrowach 1892. 
10 B. Chlebowski, Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego, t. 4, s. 177–178. 
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Cesarskiej Mości Cesarza Wszech-Rosji Aleksandra III” wszystkie wymienione 

wyżej majątki „ze wszystkiem co się w tych majątkach znajduje, żywem i mar-

twym inwentarzem, zasiewami, ulepszeniami, materiałami i produktami, ze 

wszystkiemi znajdującemi się w tych majątkach zakładami i należytościami tych-

że zakładów i wszelkiego rodzaju ruchomością”. W omawianym kontrakcie nota-

rialnym zaznaczono, że ze sprzedaży wyłącza się: 
 

 Warszawski Komisowy Skład towaru lanego żelaza z Blachowni firmy „Epsztein  

i Komp. w Warszawie”; 

 znajdujących się w kasach sprzedawanych majątków pieniądze gotówką, weksle, pa-

piery procentowe i zastawy; 

 wszystkie roszczenia sprzedawcy do osób trzecich wypływające ze sprawy za 1890 r.  

i w ogóle do 1 stycznia 1891 r. Odwrotnie, sprzedawca zobowiązuje się wszystkie 

roszczenia osób trzecich do właściciela majątków za wymieniony okres czasu przyjąć 

na siebie i wszystkie długi majątków, z wyjątkiem należności Ziemskiemu Towarzy-

stwu Kredytowemu do 1 stycznia 1891 r.11. 
 

Natomiast do umowy kupna – sprzedaży jak zapisano:  
 

włącza się i winne być przekazane Najjaśniejszemu Nabywcy prawa sprzedawcy 

na wydobywanie rudy żelaznej na ziemiach wsi Gnaszyn i Szarlejka zarówno jak  

i dzierżawne prawa sprzedawcy na plac ziemi w mieście Częstochowie przy 

dworcu kolejowym, tak zwany Skład Drzewny”. W cytowanym dokumencie wy-

raźnie podkreślono znaczenie gospodarki leśnej. W paragrafie ósmym zwrócono 

także uwagę, że majątek jest obciążony pożyczką w Tow. Kred. Ziem w wysoko-

ści 79 558 rs 27 kop.12. 
 

Ważne znaczenie miał tu paragraf dziesiąty. Zapisano w nim, że  
 

Najjaśniejszy Nabywca wchodzi w prawa sprzedawcy… z terminem sześciomie-

sięcznym, począwszy od 1 kwietnia 1891 roku.  
 

Pracownikom pozostawiono wybór „czy chcą pozostawać członkami Nej-

dejskiej Kasy Emerytalnej…” i w ciągu trzech miesięcy mieli się określić czy 

„życzą sobie zostawać na służbie”. Podobnie rozwiązano sprawy wynikające  

z kontraktów „z kolejami żelaznemi i z dzierżaw młynów…”. Warto przybliżyć 

sposób zapłaty. „za wszystkie sprzedane według niniejszego aktu majątki z przy-

należnościami strony ustalili cenę 1 700 000 rubli w banknotach”. Sprzedawca 

jako zadatek otrzymał  200 tys. rubli gotówką, a następnie w określonym terminie 

pozostałe  1,5 mln rubli „bez żadnych potrąceń z doliczeniem do całej tej reszty 

kupnej ceny procentów w skali 4 % rocznie licząc od 9 marca b. 1891 r.
13

. 

Zmiana prawa własności Dóbr „Ostrowy” nastąpiła z chwilą śmierci cara 

Aleksandra III w listopadzie 1894 r. W 1896 r. nastąpiło powiększenie donacji  

o działkę położoną na terenie Częstochowy. Kontrakt zawarto 21 lutego / 4 marca 

                                                 
11 APCz., SOPWZCz, sygn. 287, AWC, Wyciąg z Księgi Aktów Notarialnych notariusza często-

chowskiego Władysława Piątkowskiego 23 marca/14 kwietnia 1891 r., k. 32–34. 
12 Tamże, k. 33. 
13 Tamże, k. 34. 
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1896 r. przed notariuszem częstochowskim Władysławem Piątkowskim
14

. Jego 

stronami byli posiadający „zdolność prawną do zawierania aktów: prezydent m. 

Częstochowy Piotr Wnorowski
15

 i urzędnik do specjalnych poruczeń przy mini-

strze Dworu Cesarskiego i Dóbr Wydzielonych 4 klasy rzeczywisty radca stanu 

Mikołaj Ber
16

. W charakterze świadków tym razem wystąpili obywatele Michał 

Leśniczek i Julian Popielewski zamieszkali w Częstochowie
17

. 

Na sprzedaż wymienionej działki miejskiej potrzebne było stosowne pozwo-

lenie. To jeszcze Cesarz Aleksander III, „stosownie do uchwały Komitetu Mini-

strów dnia 19 października 1891 r. zezwolić raczył Magistratowi m. Częstochowy 

dokonać sprzedaży bez licytacji działki ziemi miejskiej m. Częstochowy o obszarze 

7 dziesięcin 1620,5 sążni kwadratowych, na rzecz Zarządu Osobistego Jego Cesar-

skiej Mości majątku „Ostrowy”, przy jednoczesnej zapłacie miastu 29 666 rubli,  

z tem, by pieniądze te zaliczane były do stałego kapitału m. Częstochowy”
18

. 

3 czerwca 1899 r., powołując się na wolę zmarłego ojca cara Aleksandra III, 

Mikołaj II darował swemu bratu wielkiemu księciu (dalej: w. ks.) Michałowi „w 

wieczne i dziedziczne posiadanie… nabyty przez Jego Cesarską Mość na osobistą 

jego własność od hr. Guido Henckela von Donnersmarck’a majątek „Kłobucko”, 

noszący obecnie nazwę „Ostrowy”
19

. Realizując ten ukaz carski, 3 września 1899 r. 

Okręgowy Sąd Piotrkowski, w Wydziale Hipotecznym, w składzie: przewodniczący 

A.N. Zemczużnikow, członek Sądu W.A. Sarosiek i pisarz Wydziału Hipotecznego 

A.P. Łazucki rozpoznał sprawę przejścia tytułu własności wspomnianych dóbr  

i zalecił dokonanie stosownych wpisów w Księdze Wieczystej
20

. 

W. ks. Michał odwiedził swe dobra „Ostrowy” jesienią 1900 r. Informowa-

ła o tym obszernie prasa piotrkowska. Gazeta „Tydzień” relacjonując wizytę, 

określała wtedy w. ks. Michała mianem „Następcy tronu”. Po zakończeniu polo-

wania w Spale „Jego Cesarska Wysokość Następca Tronu wspólnie królewiczem 

greckim Mikołajem” przybył do dóbr Ostrowy nadzwyczajnym pociągiem ze 

stacji „Jeleń” do stacji „Rudniki” Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej
21

. Ten 

                                                 
14 APCz., AWC, sygn. 287, k. 34, Wyciąg z Księgi Aktów Notarialnych notariusza częstochowskie-

go Władysława Piątkowskiego 21 lutego/4 marca 1896 r. 
15 Formalnie i prawnie był on zamieszkały w mieście Częstochowie i tu obrał zamieszkanie prawne 

w wyżej wymienionej Częstochowie. „działający w imieniu i na rzecz Magistratu m. Częstochowy, 

na mocy załączonego przy niniejszem poleceniu Zarządu Powiatowego w Częstochowie z dnia 22 

listopada 1895 r. za Nr 20 192”. 
16 Działający od „Najwyższego Imienia… i mocą Najwyższego zezwolenia przez Pana Ministra 

Dworu Cesarskiego” 5 stycznia 1896 r. za nr 266, zamieszkały w mieście S. Petersburgu. 
17 APCz., SOPWZCz, sygn. 287, AWC, k. 40–41, Wyciąg z Księgi Aktów Notarialnych notariusza 

częstochowskiego Władysława Piątkowskiego 21 lutego/4 marca 1896 r. 
18

 Tamże, k. 40. 
19 Tamże, k. 43, Ukaz Mikołaja II przekazujący dobra Ostrowy w. ks. Michałowi dat. 3 czerwca  

1899 r. 
20 Tamże, k. 44, Sąd Okręgowy Piotrkowski, Wydział Ksiąg Wieczystych 3 września 1899 r., na 

mocy Ukazu Mikołaja II z 3 czerwca zapisał dobra Ostrowy w. ks. Michałowi. 
21 Pobyt Jego Cesarskiej Wysokości Wielkiego Księcia Następcy Tronu w dobrach „Ostrowy”; 

„Tydzień” 1900, nr 44, s. 1. (przedruk z „Warszawski Dniewnik”). 
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kilkudniowy pobyt wypełniły głównie polowania, chociaż w. ks. Michał znalazł 

czas na przegląd wybranych folwarków i „fabryki Blachownia”. Odbył także spo-

tkania z przedstawicielami administracji rosyjskiej, w tym z gubernatorem piotr-

kowskim Mullerem, naczelnikem piotrkowskiej żandarmerii płk. Uthoffem i ko-

misarzem do spraw włościańskich Grigoriewem
22

. Po zakończeniu pobytu  

w swych dobrach w. ks. Michał ze stacji Rudniki pociągiem nadzwyczajnym od-

jechał do Petersburga. Warto tu za cytowanym artykułem powtórzyć informację, 

że „fotografowi firmy częstochowskiej Arbus było pozwolonem dokonywać zdjęć 

podczas pobytu Następcy tronu w dobrach Ostrowy”
23

. Zdjęć tych nie udało się do 

tej chwili odnaleźć. 

Warto chociażby zarysować miejsce Dóbr „Ostrowy” na mapie gospodar-

czej guberni piotrkowskiej. Dobrym przykładem może być udział omawianych 

dóbr na Wystawie Przemysłowo-Rolniczej jak odbyła się w 1909 r. w Częstocho-

wie. Głównym administratorem dóbr wielkoksiążęcych był tedy Szacki. Zdołał on 

pokazać dokładny obraz stanu całych rozległych dóbr. Dobra „Ostrowy” wystawi-

ły oddzielny pawilon. Oprócz niego tego na znacznej przestrzeni urządzono szkół-

ki leśne. Wiele uwagi poświecono tu prawidłowej gospodarce leśnej oraz zagad-

nieniu żywicowania drzew i przetwarzaniu żywicy na terpentynę
24

. 

Zaprezentowano także okazałą hodowlę bażantów. A ponadto wiele uwagi 

poświecono zobrazowaniu gospodarstwa rybnego majątku „Ostrowy”. Zostało 

ono przedstawione bardzo szczegółowo. Zaprezentowano „kolekcje różnych ga-

tunków ryb, przechowanych w spirytusie, owadów szkodliwych, wreszcie modele 

w małych rozmiarach całkowitych urządzeń do hodowli ryb, stanowiły bardzo 

pouczający materiał dla zwiedzających
25

. 

Jako interesujące należy uznać zaprezentowanie w postaci tablicy graficznej 

ukazanie dochodowości dóbr Ostrowy za przeciąg lat 18. 
 

Tabela: Czysty dochód z całego majątku 
 

Rok 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 

Dochód 134 899 97 413 139 043 87 797 31 773 58 637 91 836 

Rok 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 

Dochód 98 559 110 362 101 147 76 785 6 992 173 942 61 252 

Rok 1905 1906 1907 1908  

Dochód 91 816 65 470 86 375 155 523 
 

Źródło: Z Wystawy Częstochowskiej, „Gazeta Rolnicza” 1909, nr 46, s. 858–862. 
 

Dochody czerpane z dóbr „Ostrowy”, z dóbr Brassow, czy te z majątku 

ulokowanego w Finlandii miały zapewnić w. ks. Michałowi odpowiednią pozycję 

                                                 
22 Pobyt Jego Cesarskiej Wysokości Wielkiego Księcia Następcy Tronu w dobrach „Ostrowy”; 

(Dokończenie). „Tydzień” 1900, nr 45, s. 1. (przedruk z „Warszawski Dniewnik”). 
23 Tamże. 
24 Z Wystawy Częstochowskiej, „Gazeta Rolnicza” 1909, nr 46, s. 858–862. 
25 Tamże.  
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materialną
26

. Do 1904 r. uważany był za „Następcę Tronu”, a następnie sprawo-

wał formalną opiekę nad carewiczem Aleksym. Do jego obowiązków należała 

także służba wojskowa. Wiosną 1910 r. został mianowany dowódcą pułku huza-

rów czernichowskich, zakwaterowanego w Orle. Nie bez znaczenia pozostawał 

fakt, że miejsce służby znajdowało się blisko majątku w. ks. Brassowo
27

. Podczas 

służby w pułku kirasjerów w Gatczynie w. ks. Michał poznał kobietę, która go 

zafascynowała. „Przechadzki, wspólne wycieczki, wieczory spędzane w gronie 

kolegów oficerów dokonały reszty”
28

. 

Dwór cara Mikołaja II patrzył na postępowanie księcia z coraz większym 

niepokojem. Ubolewano nad Wielkim księciem całkowicie opanowanym przez 

piękną, zachwycającą i czarującą (gdy tego chciała) Natalię Sergiejewną. Wy-

branka w. ks. Michała urodziła się w Perowie koło Moskwy 27 czerwca 1880 r., 

jako córka adwokata Sergiusza Aleksandrowicza Seremetowskiego
29

 i Julii Wła-

dysławówny
30

. W chwili gdy poznała Michała była już 2-krotnie zamężna. Pierw-

szego męża Sergiusza Mamotoff’a
31

 poślubiła w Moskwie 27 kwietnia 1902 r.
32

. 

Miała z nim urodzoną w Moskwie, 2/15 czerwca 1903 r. córkę Natalię (pierwotnie 

żonę Henryka Gielguda, z którym wzięła rozwód
33

, a następnie 7 maja 1927 r. 

poślubiła Cecila Williama Graya poddanego brytyjskiego)
34

. Drugim jej mężem 

był natomiast rtm. Wulfert
35

. Nie mając jeszcze z nim formalnego rozwodu zwią-

zała się z w. ks. Michałem. 24 lipca 1910 r. urodził się im syn Jerzy, zwany od 

imienia ojca Michałowicz, któremu nadano nazwisko Brassow
36

. 

Coraz bardziej zacieśniający się związek pomiędzy w. ks. Michałem a hr. 

Brassow był widoczny dla dworu carskiego. „Cesarz był bardzo zmartwiony, gdyż 

                                                 
26 APCz., SOPWZCz, sygn. 287, AWC, Tłum. z j. francuskiego. Cesja praw spadkowych dokonana 

przez N. Gray dokonana przed notariuszem Piotrem Robineau w Paryżu z 29 lipca 1931 r. 
27 Tamże, Tłumaczenie z książki pt. „General Alexandre Spirdovitch Chef de la Surete Personelle de 

S.M. L’Imperateur Nicolas II. Les Dernieres Anne de la Tzarskoie Selo (1910–1914)”, Paris 1929.  

W materiałach sądowych posługiwano się tłumaczeniem polskim. Generał Aleksander Spiridowicz 

naczelnik ochrony osobistej cesarza Mikołaja II. Ostatnie lata dworu w Carskiem Siole (1910–1914) 

(dalej: Gen. A. Spirydowicz…), Paryż 1929, s. 297. 
28 Tamże, s. 295–296. 
29 APCz., SOPWZCz, sygn. 287, AWC, k. 8, Tłumaczenie aktu ślubu z j. niemieckiego i j. serbskie-

go 16/29 października 1912 r. 
30 Tamże. 
31 Tamże, k. 123,Tłumaczenie z j. francuskiego zaświadczenie Urzędu dla Spraw Emigrantów Rosyj-

skich w Paryżu z 7 marca 1932 r. 
32 Tamże, k. 248–249, Tłum. świadectwa z j. francuskiego Urzędu Wygnańców Rosyjskich o pierw-

szym ślubie hrabiny Natalii Brassow z 19 października 1931 r. 
33 Tamże, k. 246, Tłumaczenie z j. angielskiego. Odpis z rejestru małżeństw (6 i 7. IV rozdział 86) 

Wydany przez Główny Urząd Rejestrów Somerset Londyn. 
34 Tamże, k. 248–149, Tłum. świadectwa z j. francuskiego Urzędu Wygnańców Rosyjskich o pierw-

szym ślubie hrabiny Natalii Brassow z 19 października 1931 r. 
35 Tamże, k. 339, Odpowiedź Prokuratorii Generalnej na pismo do uwag na Protokół z dn. 23 grudnia 

1932 r. 
36 Tamże, Gen. A. Spirydowicz…, s. 297. Patrz także: tamże, k. 123, Tłumaczenie z j. francuskiego 

pisma Urzędu dla Spraw Emigrantów Rosyjskich w Paryżu z 7 marca 1982 r.  
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przed wyjazdem za granicę w. Książę Michał obiecał mu, iż się nie ożeni”
37

. Wy-

padki potoczyły się jednak w innym kierunku. We wrześniu 1912 r. w. ks. Michał 

udał się do Berlina. Jego wyjazd musiał pozostawać w związku z pobytem N.S. 

Brassowej na kuracji w Kissingen. W realizacji uzgodnionych zapewne pomiędzy 

kochankami planów nie zdołał pokrzyżować wysłany śladem w. ks. generał żan-

darmerii Gierasimow „który miał wszystko czynić, aby nie dopuścić do zagrażają-

cego małżeństwa w. ks. z N.S. Brassową”
38

. 

Okoliczności zawarcia ślubu były szczególne. Jak relacjonował w swej 

książce gen. Aleksander Spiridowicz:  
 

15 października wielki książę i pani Brassowa wyjechali z Berlina w samocho-

dzie, oświadczając, że jadą do Nizzy, gdzie apartamenty dla nich były już zamó-

wione. Bagaże wysłane zostały koleją i koleją również wyjechały osoby świty 

wielkiego księcia… [Tymczasem – D.Z.] po przybyciu do Wurzburga, Wielki 

Książę i jego towarzyszka wsiedli do pociągu wiedeńskiego, dokąd przybyli 16/29 

października rano i zatrzymali się w hotelu Tegethof. Tegoż dnia pobłogosławio-

ny został ich związek małżeński w kościele prawosławnym serbskim Św. Sawy39 

przy Weilgasse40. 
 

Na reakcje dworu petersburskiego nie trzeba było długo czekać.  
 

30 grudnia cesarz ogłosił manifest odbierający wielkiemu księciu Michałowi 

Aleksandrowiczowi prawo do rządzenia państwem w razie śmierci cesarza przed 

dojściem do pełnoletniości następcy tronu. Prawo to zostało wielkiemu księciu 

przyznane w roku 190441.  
 

W początku 1913 roku wielkiemu księciu odebrano dowództwo pułku kawaler 

gardów, pozostał jednak w świcie. Osobę jego i majątek oddano pod opiekę, na 

czele której znajdował się cesarz osobiście. Bezpośredni zarząd majątku powie-

rzono dyrektorowi apanażów, generał adiutantowi ks. Koczubejowi42. 
 

W. ks. Michał i jego żona hr. Natali von Brassow znaleźli się w trudnej sy-

tuacji. Wybuch wojny światowej latem 1914 r. przyczynił się do częściowej nor-

malizacji stosunków z carem Mikołajem II. Już po wybuchu wojny w. ks. miano-

wany został generał – majorem świty cesarskiej i dowódca dywizji tubylczej na 

Kaukazie (tzw. Dzikiej Dywizji). W marcu 1915 r. cesarz ogłosił ukaz uznający 

Jerzego Michałowicza Brassowa za legalnego syna w. ks. Michała Aleksandrowi-

cza. W tymże roku opieka nad osobą i majątkiem Wielkiego księcia została znie-

siona. Cesarz zezwolił w. ks. Michałowi i jego rodzinie na powrót do Rosji
43

. Sta-

ry świat Rosji carskiej odchodził jednak w przeszłość. Wojska rosyjskie pod ko-

                                                 
37 Tamże, k. 234, 17 września 1932 r. Sąd Grodzki w Warszawie, Oddział XI przesłuchał świadka 

Aleksandra Mossołowa. 
38 Tamże, Gen. A. Spirydowicz…, s. 300. 
39 Tamże, Tłumaczenie z j. niemieckiego i j. serbskiego 16/29 października 1912 r. Metryka Konsy-

storza Warszawsko-Chełmskiego 4 listopada 1932 r. 
40 Tamże, Gen. A. Spirydowicz…, s. 300. 
41 Tamże, s. 301. 
42 Tamże, s. 302. 
43 APCz., SOPWZCz, sygn. 287, AWC, k. 123, Tłum. z j. francuskiego. Zaświadczenie Urzędu dla 

Spraw Emigrantów Rosyjskich w Paryżu z 7 marca 1932 r. 
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niec lata 1915 r. opuściły Prywislańskij Kraj, a w rezultacie dalszych działań wo-

jennych zostały odrzucone jeszcze bardziej wschód. 

W. ks. Michał i jego żona hr. Natalia von Brassow tracili realny kontakt ze 

swymi dobrami „Ostrowy”. W rezultacie potyczki jaka miała miejsce w Zagórzu  

3 sierpnia 1914 r. pomiędzy Niemcami a Rosjanami, rosyjska administracja ma-

jątku opuściła go udając się do Rosji do drugiego majątku w. ks. „Brasowo” poło-

żonego na terenie Guberni Orłowskiej. W dobrach „Ostrowy” Niemcy ustanowili 

przymusowym zarządcą mjr. Laspeyers (od 3 sierpnia 1914 r. do l lutego 1915 r.), 

a następnie Wiktora Szwartza (od l lutego 1915 r. do 11 listopada 1918 r.). Zarząd 

niemiecki w majątku ustał w listopadzie 1918 r.
44

. 

Dobra „Ostrowy” zostały poddane gospodarce wojennej. Ilustruje to pisem-

na relacja Antoniego Orłowskiego:  
 

W marcu 1917 r. sporządziłem wykaz wszystkich szkód poczynionych przez oku-

pantów niemieckich w gospodarstwie rolnym, zamku i w mieniu urzędników ma-

jątku i oceniłem na l.820.000 mk w złocie. W maju tego roku przyjechał z tym 

wykazem urzędnik MSW z Berlina i wraz z pomocnikiem landrata z Częstocho-

wy, ustanowili po wielu targach pretensje majątku Zagórze na 1.620.000 mk. Na-

stępnie zabrano 40.000 litrów spirytusu… na sumę 160.000 mk. Z gorzelni wy-

wieziono aparatów miedzianych 240 sztuk… na sumę 62.208 mk, aparatów mo-

siężnych 130 sztuk… na sumę 33 696 mk. Z tartaku zabrano: l maszynę do wełny 

drzewnej 6480 mk, l maszynę gonciarkę 4320 mk, l maszynę do fugowania desek 

3240 mk. Podług wiadomości, które w tych czasach otrzymałem, za planowo wy-

rąbane poręby i inne przestrzenie leśne Niemcy sami ocenili wywieziony materiał 

na 6.500.000 mk. Razem 8.389.944 marki niemieckie w złocie45. 
 

W cytowanym źródle podano także informacje co do losów „fabryki Bla-

chownia”. W momencie wybuchu wojny znajdowała się ona w 24-letniej dzierża-

wie (od 2 kwietnia 1897 r.) na mocy umowy zawartej przez zarząd dóbr „Zagórze 

– Ostrowy” z towarzystwem „Zjednoczone Zakłady Huta Królewska i Laury”. 26 

sierpnia 1918 r. niemieckie władze okupacyjne przedłużyły ten kontrakt na kolej-

ne 24 lata. Już po zakończeniu wojny władze polskie akt ten unieważniły, a termin 

końca dzierżawy wyznaczono na 13 kwietnia 1921 r.
46

. 

Po zakończeniu wojny dobra „Ostrowy” aż do połowy grudnia 1918 r. pozo-

stawały pod zarządem administracji miejscowej (A. Orłowski). Następnie z polece-

nia Ministerstwa Rolnictwa zarząd nad dobrami przekazano Ludwikowi Kiwer-

skiemu
47

. Następnie majątek „Zagórze” znajdował się pod przymusowym zarządem 

Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych. Z dniem l marca 1921 r. obszar ma-

jątku „Zagórze – Ostrowy” z dotychczasowego przymusowego zarządcy w osobie 

L. Kiwerskiego przeszedł „w dziale rolnym” pod zarząd przymusowy władz woje-

wództwa kieleckiego, natomiast „w dziale leśnym” pod zarząd przymusowy War-

                                                 
44 Archiwum Akt Nowych w Warszawie (dalej: AAN): Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych  

w Warszawie (1918–1939) (dalej: Ministerstwo Rolnictwa), Pismo Antoniego Orłowskiego, „Zagó-

rze – Ostrowy” (brak daty). 
45 AAN, Ministerstwo Rolnictwa, Pismo Antoniego Orłowskiego, „Zagórze – Ostrowy” (brak daty).  
46 AAN, Ministerstwo Rolnictwa, sygn. 723 2 kwietnia 1897 r. 
47 Tamże, sygn.724. 
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szawskiego Zarządu Okręgowego Lasów. Bezpośrednie zarządzanie „działem rol-

nym” z ramienia zarządu przymusowego powierzono nadal L. Kiwerskiemu
48

. 

Niemcy odchodząc z majątku zabrali wszelkie dokumenty jako to: mapy, 

plany, opisy, protokoły, księgi kasowe, rejestry gospodarcze itp. również większą 

gotowiznę oprócz 3610 marek 50 fen. Niezależnie od tego na 4 czynnych folwar-

kach majątku Ostrowy cały mechanizm gospodarczy był zupełnie zdezorganizo-

wany, gdyż Niemcy zabrali 16 par koni z wozami i zaprzęgami, pozostała ilość 

koni nie wystarczała nie tylko do wykonania najpilniejszych robót rolnych. Zagar-

nęli także drzew opałowe dla służby, węgiel, paszę dla inwentarza. Młocarnia 

parowa, gorzelnia, destylarnia i młyn parowy zostały zdemolowane. Tartak paro-

wy pozostawał w dzierżawie Lipskiego i S-ki (umowę z nim okupanci zawarli 

jeszcze l stycznia 1918 r. Dom w Częstochowie należący do majątku Ostrowy 

wydzierżawiono magistratowi Częstochowy l lutego 1919 r. na szpital dla zakaź-

nych. A place należących do majątku, a położone w Częstochowie o przestrzeni 

około 10 1/2 mórg zostały przekazane za pośrednictwem Ministerstwa Zdrowia 

Publicznego miastu pod kartofle
49

. 

Wzajemne relacje pomiędzy carem Mikołajem II, a w. ks. Michałem, tak 

istotne dla Rosji przed 1917 r. zupełnie straciły na znaczeniu w rezultacie rewolu-

cji lutowej, która odsunęła cara od władzy i rewolucji październikowej, która do-

prowadziła do fizycznego unicestwienia cara i jego rodziny. 18 lipca 1918 r. ra-

dziecki rząd robotniczo-włościański wydał dekret „O nacjonalizacji mienia obalo-

nego rosyjskiego cesarza oraz członków byłego cesarskiego domu”
50

. W praktyce 

władza radziecka posunęła się jeszcze dalej, doprowadzając do fizycznej likwida-

cji szeroko rozumianej rodziny Romanowów. W. ks. Michał Aleksandrowicz Ro-

manow został przez bolszewików zamordowany 12 czerwca 1918 r. w Permie
51

 

„w miejscu nieznanem, nie pozostawiwszy testamentu”
52

. 

Trzy wielkie wydarzenia: rewolucja październikowa, zakończenie I wojny 

światowej w dniu 11 listopada 1918 r. i odbudowa niepodległej Rzeczypospolitej 

Polskiej gruntownie zmieniły realia polityczne i ekonomiczne w Europie Środko-

wej. W latach 1919–1920 Polska musiała bronić świeżo odzyskaną niepodległość. 

Rzeczywistość często wyprzedzała ustalenia polityczne. Definitywne przejęcie 

dóbr Ostrowy na rzecz Skarbu Państwa nastąpiło w rezultacie Traktatu Ryskiego 

18 marca 1921 r. skutkowało odpowiednim zapisami w Księgach Hipotecznych
53

. 

                                                 
48 Tamże, sygn. 723. 
49 Tamże, sygn. 723 i 724. 
50 Tamże, sygn. 723, k. 417, Dekret władzy radzieckiej z 18 lipca 1918 r. „O nacjonalizacji mienia 

obalonego rosyjskiego cesarza oraz członków byłego cesarskiego domu”. 
51 Tamże, k. 1–2, Skarga powodowa adwokatów Natalii Brassow przeciwko Skarbowi Państwa 30 

września 1931 r.; J. Buranow, W. Chrustalow, Zagłada dynastii Romanowych 1917–19, Warszawa 

1995, s. 64–85. 
52 Tamże, k. 223, Przekład z j. angielskiego, dat. 2 lipca 1924 r., potwierdzający śmierć w. ks. Michała. 
53 Tamże, k. 1–2, Skarga powodowa adwokatów Natalii Brassow przeciwko Skarbowi Państwa 30 

września 1931 r. 
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Hr. Natalia Brassow nie pogodziła się z utratą Dóbr Ostrowy i podjęła dzia-

łania prawne mające na celu ich odzyskanie. Chronologicznie pierwszym jej po-

sunięciem było zwrócenie się w 1924 r. do ministra rolnictwa z podaniem, w któ-

rym prosiła o zwrot jej nieletniemu synowi majątku „Ostrowy”, przejętego przez 

Skarb Państwa zgodnie z traktatem ryskim, na mocy którego podlegają przejęciu 

na rzecz Skarbu znajdujące się w Polsce majątki wielkich książąt oraz majątki 

„nadane”
54

. 28 grudnia 1925 r. jej pełnomocnikiem został Eugeniusz Biriukow
55

. 

Miał on reprezentować jej sprawy przed polskimi sądami
56

. 

10 lipca 1927 r. skierował on pismo do ministra rolnictwa i dóbr państwo-

wych w którym zwracał się o zwrot dla Natalii i Jerzego Brassow „majątku nieru-

chomego ziemskiego „Ostrowy” z folwarkami ziemi piotrkowskiej, placu z bu-

dowlami w mieście Częstochowie, jak i całego majątku ruchomego, przyjętych 

omyłkowo na rzecz Państwa, jako by na podstawie traktatu ryskiego, a będących 

własnością prywatną sukcesorów w. ks. Michała Aleksandrowicza Romanowa”
57

. 

Odpowiedź z ministerstwa rolnictwa była datowana na dzień 28 lutego 

1928 r. Minister K. Niezabytowski w zasadniczej treści swej odpowiedzi stwier-

dził. „Na Pana podania z dnia 17 grudnia 1927 roku i z dnia 25 stycznia roku bie-

żącego w sprawie zwrotu upaństwowionych dóbr „Zagórze-Ostrowy”, Minister-

stwo Rolnictwa zawiadamia, że decyzją z dnia 4 lipca 1927 roku Nr 4106/MP  

w sprawie roszczeń do własności powołanych dóbr uważa za ostateczną, nadmie-

niając, że sprawa ta wobec obecnego faktyczno-prawnego stanu tych dóbr, nie 

może być w trybie administracyjnym, pozasądowym, rozstrzygnięta”
58

. Odpo-

wiedź ta wskazywała jasno, że hr. N. Brassow pozostają tylko działania sądowe. 

Dnia 3 września 1929 r. wobec notariusza paryskiego Rene Gostaldi’ego hr. 

Natalia Brassow powołała jako swoich pełnomocników adwokatów warszaw-

skich: Władysława Szyszkowskiego, zamieszkałego w Warszawie, ul. Mokotow-

ska 61, Antoniego Boguckiego, zamieszkałego w Warszawie, ul. Wspólna 28  

i Zygmunta Sokołowskiego zamieszkałego w Warszawie ul. Mazowiecka 2. 

Udzieliła im pełnomocnictwa „do występowania przed wszelkiemi sądami i in-

stancjami oraz we wszystkich właściwych urzędach w przedmiocie rewindykacji 

mienia w Polsce, należącego do spadku po W. ks. Michale Aleksandrowiczu”
59

. 

                                                 
54 Tamże, k. 289, Odpis pisma skierowanego do Ministra Rolnictwa w Warszawie przez Eugeniusza 

Biriukowa pełnomocnika Natalii i Jerzego hr. Brassowych z 17 grudnia 1927 r. 
55 Tamże, k. 293, Przed rewolucją był on naczelnikiem Wydziału Administracyjnego Kancelarii 

Ministerstwa Dworu Cesarstwa Rosyjskiego w Piotrogrodzie, gdzie były skoncentrowane sprawy 

członków domu panującego cesarza Mikołaja II. 
56 Tamże, k. 283–285, Tłum z j. francuskiego. Pełnomocnictwo wystawione przez hr. N. Brassow dla 

Eugeniusz Biriukowa wystawione przed notariuszem Piotrem Rubineau 28 grudnia 1925 r. (Pełno-

mocnikiem był do 24 lipca 1928 r.). 
57 Tamże, k. 287, Odpis pisma skierowanego do Ministra Rolnictwa w Warszawie przez Eugeniusza 

Biriukowa pełnomocnika Natalii i Jerzego hr. Brassowych z 10 lipca 1927 r. 
58 Tamże, k. 292, Odpowiedź Ministra Rolnictwa K. Niezabytowskiego na dwa listy E. Biriukowa  

z 1927 i 1928 r.  
59 Tamże, k. 6, Pełnomocnictwa w j. francuskim i j. polskim dla adwokatów Natalii Brassow z 3 

września 1929 r.  
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Jednym z pierwszych posunięć prawników hr. Natalii Brassow było zwró-

cenie się o przyznanie ich klientce „prawa ubogich”
60

. Sąd Apelacyjny 9 lutego 

1931 r. przyznał prawo ubogich do prowadzenia sprawy z powództwa przeciwko 

Skarbowi Państwa o dobra ziemskie Kłobucko, Wręczyca Wielka, Kocin i Ostro-

wy z przynależnościami oraz nieruchomość miejska w Częstochowie
61

. Rozprawa 

sądowa odbywała się przez Sądem Okręgowym w Piotrkowie Wydział Zamiej-

scowy w Częstochowie. Adwokaci hr. N. Brassow 30 września 1931 r. zwrócili 

się
62

 do Sądu Okręgowego (dalej: SO) w Piotrkowie aby raczył: 
 

1) uznać przepisanie tytułu własności na Skarb Państwa dóbr ziemskich Kłobuc-

ko, Wielka Wręczyca, Kocin i Ostrowy z przynależytościami położonych  

w powiecie częstochowskim i dołączenie do nich nieruchomości miejskiej w Czę-

stochowie, za nieważne, 

2) uznać wyżej pomienione dobra ziemskie: Kłobucko, Wielka Wręczyca, Kocin  

i Ostrowy położone w powiecie częstochowskim oraz dołączoną do nich nieru-

chomość miejską w Częstochowie wraz ze wszystkimi należytościami w tym 

składzie w jakim obecnie należą do Skarbu Państwa za własność powódki Natalii 

Brassow przy jednoczesnym wprowadzeniu jej w [posiadanie majątku spadkowe-

go po zmarłym b. w. ks. Michale Aleksandrowiczu Romanowie, 

3) wyjąć pomienione dobra z posiadania Skarbu Państwa, 

4) uznać, że tytuł własności tych dóbr podlega przepisaniu na imię Natalii Brassow, 

5) zasądzić od pozwanego Skarbu Państwa na rzecz powódki koszta sądowe i za 

prowadzenie sprawy63. 
 

Wśród dowodów przedstawionych przez adwokatów hr. N. Brassow 29 lip-

ca 1932 r. znajdowało się zrzeczenie się praw spadkowych uczynione przez córkę 

Natalię Gray dokonane przed notariuszem Piotrem Robineau w Paryżu
64

. Syn hr. 

N. Brassow i b. w. ks. Michała Jerzy Brassow już nie żył. Zmarł w skutek wypad-

ku samochodowego w Sens (Departament Ionne) 21 lipca 1932 r. Faktyczną  

i jedyną spadkobierczynią została więc tylko hr. N. Brassow
65

. 

                                                 
60 Tamże, sygn. 1286, k. 1, 3–4, 5, 7–30. Dnia 29 listopada 1930 r. do SOPWZCz wpłynęło podanie 

adwokata Antoniego Boguckiego działającego „z plenipotencji Natalii hr. Brassow”, która „składa 

powództwo wartości 1 000 000 zł przeciwko Skarbowi Państwa o dobra ziemskie Kłobucko…”.  

W uzasadnieniu podano „Natalia hr. Brassow jak i jej syn Jerzy hr. Brassow nie posiadają absolutnie 

żadnych środków na prowadzenie tej sprawy powyższej, co zostało już stwierdzone decyzją Sądu 

Okręgowego w Warszawie z dnia 22 października 1930 r.”. Patrz także: tamże, sygn. 287, AWC, 

Pismo do Do Sądu Apelacyjnego w Warszawie, Wydział IV Cywilny. Pismo adw. W. Szyszkow-

skiego z dnia z 9 lutego 1932 r. z prośbą o wydanie mu urzędowo poświadczonego odpisu decyzji 

Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dn. 9 lutego 1931 r. w przedmiocie przyznania powódce prawa 

ubogich. 
61 Tamże, Sąd Apelacyjny przyznał Natalii Brassow i jej synowi prawo ubogich 9 lutego 1931 r. 

Patrz: tamże, sygn. 1286, k. 1, 3–4. 
62 Sprawę w imieniu N. Brassow, zamieszkałego w Paryżu, ul. Kopernika nr. 5, wnieśli i początkowo 

prowadzili: Zygmunt Sokołowski, zam. przy ul. Mazowieckiej nr 2; Władysław Szyszkowski zam. 

przy ul. Mokotowskiej 61 m. 28, k. 6. 
63 APCz., SOPWZCz, sygn. 287, AWC, Skarga powodowa adwokatów Natali Brassow do Sądu 

przeciwko Skarbowi Państwa 30 września 1931 r. 
64 Tamże, k. 246, 257–259, 265, Tłum. z j. francuskiego. Cesja praw spadkowych dokonana przez  

N. Gray dokonana przed notariuszem Piotrem Robineau w Paryżu z 29 lipca 1931 r. 
65 Tamże. 
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Według protokołu z dnia 23 grudnia 1932 r. rozprawę prowadzili: sędzia 

okręgowy A. Cwiarkowski, sędziowie SO. W. Pol, As. J. Szperling, sekretarz  

S. Pawelski. Na posiedzeniu publicznym Sąd rozpoznał sprawę z powództwa Na-

talii Brassow przeciwko Skarbowi Państwa o prawo własności. Po wywołaniu 

sprawy stawili się: I pełnomocnicy powódki – adwokaci Władysław Szyszkowski, 

Zygmunt Rymowicz, Janina Sokołowska i St. Gawroński oraz II przedstawiciele 

Prokuratorii Generalnej: st. radca Stanisław Wierzbowski i referendarz Jerzy Po-

lamin
66

. Kojejno zabierali glos referujące swoje stanowisko: przedstawiciel Proku-

ratorii Generalnej S. Wierzbowski, referendarz J. Polamin, przedstawiciel powód-

ki adw. Z. Rymowicz i adw. W. Szyszkowski. 

Po wysłuchaniu stron sąd udał się na naradę. Po niej przewodniczący Sądu 

ogłosił decyzję, na mocy której na zasadzie art. 82 Sąd postanowił pozostawić bez 

uwzględnienia wniosek strony pozwanej wyłączenia z liczby dowodów zeznań 

świadków, zbadanych w trybie zabezpieczenia dowodów. Po zreferowaniu sprawy 

przez Sędziego referenta przewodniczący udzielił głosu pełnomocnikom strony 

powodowej. Głos zabrali: pełnomocnicy powódki J. Sokołowska, Z. Rymowicz, 

St. Gawroński oraz pełnomocnik powódki W. Szyszkowski. W dalszej części 

obrad przewodniczący Sądu udzielił głosu przedstawicielowi Prokuratorii Gene-

ralnej ref. J. Polamin i II przedstawiciel Prokuratorii radca S. Wierzbowski. Jako 

kolejni głos zabrali jeszcze: adw. Z. Rymowicz i przedst. Prokuratorii radca  

S. Wierzbowski oraz głos zabrał adw. W. Szyszkowski. 

Po wysłuchaniu obszernych i szeroko uargumentowanych wystąpień Sąd 

uznał rozprawę za zakończoną i po naradzie wydał wyrok. Jego sentencję ogłosił 

Przewodniczący publicznie nadmieniając, że uzasadnienie nastąpi 20 stycznia 

1933 r.
67

. 23 grudnia 1932 r. ogłoszono wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Pol-

skiej
68

. Sąd „postanowił powództwo Natalii Brassow przeciwko Skarbowi Pań-

stwa o prawo własności dóbr ziemskich pod nazwą: 1) miasto Kłobucko, 2) Kocin 

3) Wielka Wręczyca i 4) Ostrowy z przynależytościami oddalić i zasądzić od Na-

talii Brassow na rzecz Skarbu Państwa sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem 

(6557) złotych kosztów procesu”
69

. Do protokołu uwagi zgłosili tak pełnomocnicy 

hr. N. Brassow jak i przedstawiciele Prokuratorii Generalnej
70

. 

Obrońcy hr. N. Brassow dnia 16 lutego 1933 r. skierowali do Sądu Apela-

cyjnego w Warszawie
71

 przeciwko Skarbowi Państwa „w osobie Prokuratorii Ge-

neralnej” skargę apelacyjną na wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie, Wydział 

                                                 
66 Tamże, k. 294–321, Posiedzenie Sądu Okręgowego w Piotrkowie, Wydziału Zamiejscowego  

w Częstochowie w dniu 23 grudnia 1932 r. gdzie rozpatrywano sprawę z powództwa Natalii Brassow 

przeciwko Skarbowi Państwa o prawo własności.  
67 Tamże. 
68 Tamże, k. 325–331, Wyrok sądu z 23 grudnia 1932 r. 
69 Tamże. 
70 Tamże, k. 339–340, Uwagi Prokuratorii Generalnej do protokółu z 23 grudnia 1932 r. zgłoszone 

pod datą 4 lutego (wpłynęło 7 lutego) 1933 r.  
71 Tamże, k. 352–384, Skarga apelacyjna adwokatów N. Brassowej z 16 lutego (wpłynęła 17 lutego) 

1933 r. 
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Zamiejscowy w Częstochowie przeciwko Skarbowi Państwa. W podsumowaniu 

zapisano:  
 

Z tych wszystkich zasad mamy zaszczyt prosić Sąd Apelacyjny w Warszawie, aby 

raczył wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie w Wydziale Zamiejscowym  

w Częstochowie z dnia 23 grudnia 1932 r. uchylić i powództwo Natalii Brassow 

uwzględnić z zasądzeniem na jej rzecz od strony pozwanej kosztów sądowych  

i obrończych w obu instancjach72. 
 

Prokuratoria Generalna pismem z 23 listopada 1933 r. zwróciła się do Sądu 

Apelacyjnego, IV Wydział Cywilny – Sek. 2 z odpowiedzią na skargę apelacyjną 

pełnomocników hr. N. Brassow w związku z rozprawą wyznaczoną na dzień 11 

grudnia 1933 r. Działając w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa w sprawie  

z powództwa Natalii Brassow przeciwko temuż Skarbowi Państwa
73

 Prokuratoria 

Generalna szczegółowo uzasadniła swe stanowisko i wobec tego prosiła Sąd Ape-

lacyjny o pozostawienie skargi apelacyjnej strony powodowej bez uwzględnienia  

i o zatwierdzenie zaskarżonego wyroku I instancji, a także o zasądzenie od po-

wódki na rzecz Skarbu Państwa kosztów procesu za drugą instancję
74

. 

14 kwietnia 1934 r. pełnomocnicy hr. N. Brassow: Janina Sokołowska, 

Zygmunt Rymowicz, Władysław Szyszkowski skierowali do Sądu Apelacyjnego 

w Warszawie, Wydziału IV Cywilnego pismo, w którym poddali krytyce stanowi-

sko Prokuratorii Generalnej, zarówno na rozprawie Sądu Okręgowego w Często-

chowie w dniu 23 grudnia 1932 r., jak i w odpowiedzi na skargę apelacyjną i przy-

jęte przez Sąd Okręgowy. Stwierdzili, że opiera się ono na „50-ciu przeoczeniach, 

najistotniejszych okoliczności bądź to natury faktycznej bądź to natury prawnej 

przy rozpoznawaniu zagadnień, wysuniętych a skardze apelacyjnej”
75

. 

24 kwietnia 1934 r. odbyło się posiedzenie Sądu Apelacyjnego w Warsza-

wie. Sąd w składzie: Wiceprezes: St. Mrozowski, Sędziowie A. Głodziński,  

J. Kamiński, odbył posiedzenie o prawo własności, na skutek skargi apelacyjnej 

wniesionej przez powódkę od Wyroku Sądu Okręgowego w Piotrkowie, Wydział 

Zamiejscowy w Częstochowie, z dnia 23 grudnia 1932 r. Po wywołaniu sprawy 

stawili się: pełnomocnicy powódki Brassowej adwokaci: Z. Rymowicz, adw.  

J. Sokołowska i adw. W. Szyszkowski oraz przedstawiciele Prokuratorii General-

nej radca S. Wierzbowski i J. Polamin. Sprawozdanie z przebiegu sprawy złożył 

sędzia A. Głodziński
76

. Po zamknięciu rozprawy przez przewodniczącego, oznaj-

mił on, że sentencja orzeczenia ogłoszona będzie w dniu 8 maja 1934 r.
77

. 

Sentencja ogłoszona w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 24 kwietnia 

– 8–22 maja 1934 r. postanowiła „zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego zatwier-

dzić i zasądzić od Natalii Brassow na rzecz Skarbu Państwa (3275) trzy tysiące 

                                                 
72Tamże. 
73 Tamże. 
74 Tamże. 
75 Tamże, k. 408. 
76 Tamże, k. 455–457. 
77 Tamże. 
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dwieście siedemdziesiąt pięć złotych kosztów obrończych drugiej instancji”
78

. 

Wyrok ogłoszony w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 22 maja 1934 r.
79

 

stwierdzał: 
 

W powództwie, wniesionym do Sądu przeciwko Skarbowi Państwa w dniu 30 

września 1931 roku Natalia Brassow prosiła o przyznanie jej na własność położo-

nych w powiecie częstochowskim dóbr ziemskich: 1) Miasto Kłobucko, 2) Kocin, 

3) Wielka Wręczyca, 4) Ostrowy z przynależnościami z zasądzeniem od Skarbu 

Państwa kosztów procesu80.  
 

Sąd Apelacyjny postanowił 
 

Zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego zatwierdzić i zasądzić od Natalii Brassow 

na rzecz Skarbu Państwa (3275) trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt pięć złotych 

kosztów obrończych drugiej instancji81. 
 

13 czerwca 1934 r. adwokaci N. Brassowej złożyli odwołanie od decyzji 

Sądu Apelacyjnego „ponieważ nie uzasadniono wyroku w przewidzianym cza-

sie”
82

. 21 listopada 1934 r. IV Wydział Cywilny Sądu Apelacyjnego, w Warsza-

wie na Placu Krasińskich zawiadamiał 21 listopada 1934 r. mecenas J. Sokołow-

ską, „że termin rozprawy został wyznaczony na 30 listopada 1934 roku”
83

. Trzy 

dni później, tj. 24 listopada 1934 r., złożono także odwołanie w imieniu Prokurato-

rii Generalnej od decyzji Sądu Apelacyjnego ponieważ „nie uzasadniono wyroku 

w przewidzianym czasie”
84

. 30 listopada 1934 r. zapadła decyzja w imieniu Rze-

czypospolitej Polskiej:  
 

Sąd Apelacyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący: wiceprezes St. Mro-

zowski, sędziowie: A. Głodziński, J. Kamiński, protokólant: apl. Kryński, po roz-

poznaniu dnia 30 listopada 1934 roku sprawy z powództwa Natalii Brassow prze-

ciwko Skarbowi Państwa na wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Wydział 

Zamiejscowy w Częstochowie z dnia 23 grudnia 1932 roku wobec prośby pełno-

mocników powódki o dołączenie do akt stenogramów mów obrońców i o stwier-

dzenie, że przemówienia te odpowiadają rzeczywistości…, że protokół sądowy  

z dnia 24 kwietnia 1934 roku nie jest kompletny, że złożony stenogram stanowi 

uzupełnienie protokołu sądowego, że sąd również uważa85, że przytoczone w ste-

nogramie okoliczności były przez pełnomocników strony poruszane… POSTA-

NOWIŁ: Złożony przy podaniu z dnia 28 kwietnia 1934 stenogram posiedzenia 

sądowego dołączyć do akt i stwierdzić, że wyłuszczone w nim okoliczności były 

poruszane przez strony na posiedzeniu sądowym w dniu 24 kwietnia 1934 roku86.  
 

                                                 
78 Tamże. 
79 Tamże, k. 571–578. 
80 Tamże, k. 455–457. 
81 Tamże. 
82 Tamże, k. 582, Adwokaci N. Brassowej złożyli apelację 13 czerwca 1934 r.  
83 Tamże, k. 586, Zawiadomienie sądowe o wyznaczeniu terminu rozprawy na 30 listopada 1934 r. 
84 Tamże, k. 584–585, Prokuratoria Generalna w związku z pismem adwokatów N. Brassowej złoży-

ła podanie 13 czerwca 1934 r. 
85 Tamże, k. 594, Decyzja Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawie wniosku obrońcow N. Bras-

sowej z 30 listopada 1934 r. w sprawie uzupełnienia stenogramu. 
86 Tamże. 
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Na posiedzeniu w dniu 30 listopada 1934 r. zapadła Decyzja w imieniu 

Rzeczypospolitej Polskiej:  
 

Sąd Apelacyjny w Warszawie obecny w składzie: Przewodniczący – wiceprezes 

St. Mrozowski, sędziowie: A. Głodziński i J. Kamiński, protokólant: apl. Kryński, 

na posiedzeniu publicznym, po rozpoznaniu sprawy Natalii Brassow przeciwko 

Skarbowi Państwa na skutek podania pełnomocników powódki o przywrócenie 

terminu do nadania skargi kasacyjnej na wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 24 

kwietnia – 8–22 maja1934 roku, ZWAŻYWSZY: że prośba powódki o przywró-

cenie terminu do podania skargi kasacyjnej zasługuje na uwzględnienie ponieważ 

jak wynika z adnotacji sekretariatu na podaniu uzasadnienie wyroku nastąpiło nie 

w przewidzianym przez prawo terminie, przeto że opóźnienie w podaniu skargi 

było z winy sądu, na mocy art. 835, 777 i 712 Ust. Pos. Cyw. 

POSTANOWIŁ: Powódce Natalii Brassow przywrócić termin do podania skargi 

kasacyjnej na wyrok sądu Apelacyjnego z dnia 24 kwietnia – 8 – 22 maja 1934 

roku, udzielając jej w tym celu na podanie skargi kasacyjnej 2 miesiące terminu 

od dnia dzisiejszego87. 
 

11 lutego 1935 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie rozpoznał na posiedzeniu 

publicznym sprawę Natalii Brassow przeciwko Skarbowi Państwa w przedmiocie 

przyjęcia skargi kasacyjnej adw. Z. Rymowiczowi. Sąd w składzie wyżej wymie-

nionym stwierdził, że „po wywołaniu sprawy nikt się nie stawił”. Sprawę refero-

wał sędzia przewodniczący. Po naradzie ogłosił decyzję, oznajmiając, że jest wy-

gotowana z uzasadnieniem”
88

. Ogłoszona w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej 

decyzja stwierdzała:  
 

Sąd Apelacyjny w Warszawie na posiedzeniu publicznym dnia 11 lutego 1935 ro-

ku rozpoznał sprawę z powództwa Natalii Brassow przeciwko Skarbowi Państwa 

w przedmiocie przyjęcia skargi kasacyjnej i zważywszy, że wyrok Sądu Apela-

cyjnego w sprawie niniejszej zapadł dnia 24 kwietnia – 8 – 22 maja 1934 roku i że 

wyłożony został w redakcji ostatecznej dnia 5 czerwca 1935 roku, że skarga kasa-

cyjna na wyrok powyższy wniesiona została przez pełnomocnika Natalii Brassow 

adwokatów: Z. Rymowicza i J. Sokołowską w dniu 25 stycznia 1935 a więc  

w terminie prawem przepisanym, gdyż decyzja z dnia 30 czerwca 1934 został 

przywrócony 2 miesięczny termin kasacyjny, a ponadto, że skarga ta jest wolna 

od opłat… POSTANAWIA rzeczoną skargę kasacyjną przyjąć i po wykonaniu 

czynności przez art. 750, 760 762 Ust. Post. Cyw. przepisanych przesłać ją Sądo-

wi Najwyższemu89. 
 

Dnia 4 kwietnia 1938 r.  
 

Sąd Najwyższy przesłał Sądowi Apelacyjnemu do właściwego wykonania odpis 

uchwały składu 7 sędziów z dnia 916 stycznia 1937 roku i dwa odpisy swego 

orzeczenia z dnia 2 grudnia 1937 roku w sprawie Natalii Brassow przeciwko 

                                                 
87 Tamże, k. 595, Decyzja Sądu Apelacyjnego w Warszawie przywracająca powódce 2 miesiące na 

złożenie skargi kasacyjnej. 
88 Tamże, k. 601, Sąd Najwyższy przesyła do Sądu Apelacyjnego w Warszawie odpis swej uchwały  

i orzeczenia, pod datą 4 kwietnia 1938 r. 
89 Tamże, k. 597, Sąd Apelacyjny w Warszawie 11 lutego 1935 r. przesyła skargę kasacyjną Brasso-

wej do Sądu Najwyższego.  
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Skarbowi Państwa wraz z aktami w I tomie 597 liczbowanych i poświadczonych 

kartach90.  
 

Natomiast 2 grudnia 1938 r. Sąd Najwyższy (dalej: SN) w składzie: prze-

wodniczący – prezes SN B. Pohorecki, sędziowie SN W. Święcicki i A. Waśkowski, 

przy udziale protokulanta SN H. Czerniakowa i prokuratora SN J.T. Steuermarka, 

na posiedzeniu jawnym dnia 2 grudnia 1937 r. w sprawie Natalii Brassow prze-

ciwko Skarbowi Państwa o przyznanie prawa własności rozpoznał skargę kasa-

cyjną adwokatów: Zygmunta Rymowicza, Janiny Sokołowskiej i Władysława 

Szyszkowskiego, pełnomocników Natalii Brassow na wyrok Sądu Apelacyjnego 

w Warszawie z dnia 24 kwietnia – 8–22 maja 1934 r. nr 398/33
91

. 
 

Podczas rozpoznawania powyższej skargi apelacyjnej w Sądzie Najwyższym  

w dniu 17/31 stycznia i 6 lutego 1936 roku wyłoniło się następujące zasadnicze 

pytanie prawne, które na mocy $1 art. 40 u.s.p. przekazane zostało do rozstrzy-

gnięcia składowi 7 Sędziów: »Czy za majątki nadane w rozumieniu cz. I art. XII 

Traktatu Ryskiego należy uważać tylko majątki państwowe, nadane ze względów 

politycznych, niezgodnych z interesem Narodu Polskiego?«. 

Rozpatrując powyższe zagadnienie, Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów uchwa-

lił następująca zasadę prawną: „Majątkami nadanymi w rozumieniu końcowego 

zdania cz. I, art. XII Traktatu Ryskiego są wszelkie majątki, darowane przez b. ca-

rów rosyjskich, chociażby nadanie nie miało charakteru politycznego…, z tych 

zasad Sąd Najwyższy skargę kasacyjną oddala92. 
 

Hr. Natalia von Brassow, po zakończeniu wojny światowej i rewolucji paź-

dziernikowej znalazła się wraz z córką Natalią (z pierwszego małżeństwa) i synem 

Jerzym na emigracji we Francji. Wobec faktu, że w. ks. Michał Aleksandrowicz 

Romanow został zamordowany przez bolszewików w 1918 r., znalazła się bez 

środków odpowiednich do życia dla jej pozycji społecznej. Korzystając z tzw. 

prawa ubogich, podjęła próbę odzyskania dóbr Ostrowy. Blisko 9-letnia batalia 

przed polskimi sądami zakończyła się jej porażką. Polski wymiar sprawiedliwości 

opierając się o ustalenia traktatu ryskiego stał na stanowisku, że wspomniane do-

bra jako dobra należące do Romanowów przeszły na Skarb Państwa.  

 

                                                 
90 Tamże, k. 601, Stanowisko Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawie złożenia skargi kasacyjnej. 
91 Tamże, k. 602, Decyzja Sądu Najwyższego z 2 grudnia 1938 r. 
92 Tamże, k. 602, Decyzja Sądu Najwyższego z 2 grudnia 1938 r. 
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Gen. Marian Kukiel o Polskich Siłach Zbrojnych na obczyźnie   
w III wojnie światowej 

 

 
dotychczasowej polskiej historiografii wojskowej, czy też wojsko-

wo-politycznej, zarówno krajowej, jak i emigracyjnej rozważaniom 

nad możliwością wybuchu III wojny światowej, nad stanowiskiem 

naszej emigracji powojennej i nad potencjalną rolą Polskich Sił Zbrojnych (da-

lej: PSZ) na obczyźnie w tym konflikcie, poświęcono już nieco uwagi. Nie miej-

sce tu na szczegółowszą analizę i ocenę dorobku w tym zakresie, warto jednak 

może wskazać na kilka przynajmniej bardzo ważnych, wnoszących istotne tre-

ści, pozycji. Z prac powstałych na obczyźnie wymieniam w tym miejscu tylko 

dwie i nie dlatego, żeby były to jedyne, czy nawet najważniejsze, ale dlatego, że 

dotykają mocno problematyki, której w omawianym poniżej opracowaniu uwagę 

poświęcił generał Marian Kukiel, minister obrony narodowej w rządzie polskim 

na uchodźstwie. Myślę tu o broszurowej pracy autorstwa ppłk. dypl. Zygmunta 

Czarneckiego, „Polska wojna w trzeciej – światowej”, która ukazała się w ra-

mach wydawnictw Biblioteczki „Pogoni” (Londyn 1950) oraz artykuł, jaki na 

łamach londyńskiej „Bellony” (1952 r., zeszyt nr 2) opublikował płk. dypl. 

L.A.S., „Zagadnienie kadr i rezerw w wypadku organizowania Polskich Sił 

Zbrojnych na Zachodzie”. Z krajowych prac trzeba zwrócić uwagę w szczegól-

ności na artykuł Zygmunta Woźniczki „III wojna światowa w koncepcjach emi-

gracji i polskiego podziemia w latach 1945–1947”, opublikowany na łamach 

„Wiadomości Historycznych” 1992, nr 3, Pawła Machcewicza, „Emigracja  

w oczekiwaniu na trzecią wojnę światową (1950–1954), „Więź” 1998, nr 10, 

artykuł Andrzeja Zaćmińskiego, „Polskie władze wojskowe na uchodźstwie 

wobec możliwości wybuchu nowej wojny (1945–1954)”, opublikowany na ła-

mach „Wojskowego Przeglądu Historycznego” 1997, nr 1–2. Najobszerniej 

problematyka stosunku emigracji polskiej do przyszłej wojny omówiona została 

w pracy A. Zaćmińskiego, „Emigracja polska w Wielkiej Brytanii wobec moż-

liwości III wojny światowej 1945–1954”, Bydgoszcz 2003. 

W pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej problematyka 

kolejnego, globalnego konfliktu wojennego i roli, jaką miałyby w nim odegrać 

PSZ, stanowiła pole do rozważań, przewidywań i różnego rodzaju prognoz 

wśród przedstawicieli polskich elit politycznych i wojskowych na obczyźnie,  

w szczególności w Wielkiej Brytanii, gdzie skupione były po wojnie wszystkie 

nasze naczelne, cywilne i wojskowe władze.  

Jednym z ważniejszych dokumentów dotyczących problematyki związa-

nej z potencjalną ponowną mobilizacją żołnierzy PSZ na Zachodzie po II wojnie 

światowej jest niewątpliwie tajne opracowanie autorstwa ówczesnego ministra 

obrony narodowej gen. bryg. Mariana Kukiela, zatytułowane „Polskie Siły 

W 
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Zbrojne wobec możliwości wojny”. Dokument ten powstał w Londynie i nosi 

datę 30 lipca 1947 r. 

Materiał opatrzony został przez autora uwagą wstępną, w której czytamy: 
 

W założeniu niniejszych rozważań jest ciągłość legalna istnienia władz naczel-

nych Rzeczypospolitej Polskiej i jej sił zbrojnych, ciągłość walki o niepodległość 

i dążenie do wznowienia sojuszu Polski z Zachodem we wspólnej walce o wy-

zwolenie narodów, wydanych dziś na pastwę totalistycznej tyranii i imperializmu 

sowieckiego1. 
 

Charakteryzując ówczesną sytuację międzynarodową M. Kukiel pisał 

o otwartym i ostrym konflikcie pomiędzy  
 

Sowietami, a obu mocarstwami anglosaskimi, nieoficjalnie przechodzącym  

w wielu punktach w starcia zbrojne (Grecja, Chiny, Korea); rękę sowiecką łatwo 

rozpoznać w wydarzeniach w Birmie, Indochinach, Indonezji, w trudnościach in-

dyjskich i egipskich2.  
 

Marian Kukiel zwraca również uwagę na faktyczny podział Europy  

i świata pomiędzy demokratycznym Zachodem i blokiem państw komunistycz-

nych, ze Związkiem Radzieckim na czele, dodając jednocześnie, iż żadna ze 

stron nie zamierza pogodzić się z ówczesną sytuacją. Gen. Kukiel w dalszej 

części swej charakterystyki sytuacji polityczno-militarnej na świecie stwierdził, 

że dotychczasowa polityka appeasementu państw zachodnich wobec Związku 

Radzieckiego zakończyła się „zupełnym bankructwem, powodując jedynie 

…wzmożoną agresywność i brutalność przeciwnika”
3
.  

Ówczesny, rzeczywisty stan stosunków pomiędzy Wschodem a Zachodem 

Kukiel określa „potencjalnym stanem wojny”. Jego zdaniem (w lipcu 1947 r.) do 

wybuchu wojny jeszcze nie doszło z kilku zasadniczych powodów. Po pierwsze 

Związek Radziecki, pomimo „przygniatającej przewagi” wojsk lądowych i moż-

liwości szybkiego opanowania pozostałej części Europy, nie był jeszcze gotowy 

do wojny, bowiem nie posiadał broni atomowej, jego lotnictwo dalekiego zasię-

gu było słabo rozwinięte, marynarka wojenna słaba, system komunikacyjny 

niedostatecznie rozbudowany, wreszcie potencjał ekonomiczny stojący na 

znacznie niższym poziomie aniżeli potencjał Stanów Zjednoczonych Ameryki 

Północnej. Po drugie, demokracje anglosaskie „…były dotąd w pełni demobili-

zacji personalnej, materialnej i moralnej
4
. Kukiel uważał ponadto, że Stany 

Zjednoczone …dopiero teraz odzyskują technicznie zdolność do ponownej mo-

bilizacji; co do W. Brytanii i to rzecz wątpliwa”
5
. Wśród czynników, które 

sprawiały, iż do poł. 1947 r. do wojny pomiędzy Wschodem a Zachodem jeszcze 

nie doszło Marian Kukiel wymienia również anglosaską „odrazę do wojny, 

                                                 
1 Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. Generała Sikorskiego w Londynie (dalej: IPMS), 

sygn. A.XII.3/91, Akta ministra obrony narodowej, tajne opracowanie ministra obrony narodowej 

gen. bryg. Mariana Kukiela z 30 lipca 1947 r, zatytułowane: Polskie Siły Zbrojne wobec możliwo-

ści wojny, k. 1. 
2 Tamże. 
3 Tamże. Jako zwolenników takiej właśnie polityki gen. M. Kukiel wskazuje prezydenta Franklina 

Delano Roosevelta i Jamesa Francisa Byrnesa sekretarza stanu USA od 3 lipca 1945 r. do 21 

stycznia 1947 r. 
4 Tamże, k. 2. 
5 Tamże. 
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zwłaszcza zaczepnej. Stąd rzekoma ich niezdolność do wojny prewencyjnej”
6
. 

Jednocześnie Kukiel uważał, że taki pogląd stoi w sprzeczności z faktem, że dla 

Wielkiej Brytanii zarówno udział w I, jak i II wojnie światowej miał charakter 

prewencyjny, także Stany Zjednoczone w obu wojnach światowych zaangażo-

wały się w Europie prewencyjnie.  
 

Niewątpliwie jednak – pisał generał Kukiel – głęboką pokojowość narodów 

anglosaskich potęguje (szczególnie w W. Brytanii) znużenie wojną, stan moralne-

go wyczerpania (w W. Brytanii także i materialnego osłabienia). Nadto W. Bryta-

nia ma rząd socjalistyczny, pacyfistyczny z najgłębszego przekonania i tradycji. 

Prestiż Sowietów narzucony świadomości obu narodów w toku ubiegłej wojny 

przez własną propagandę, jeszcze jest silny, zwłaszcza w W. Brytanii, a podziem-

na robota sowiecka drąży spoistość klasy robotniczej, zwłaszcza brytyjskiej7. 
 

Obok wyżej wspomnianych elementów charakteryzujących stan świadomo-

ści społeczeństw anglosaskich Kukiel wskazuje jednakże na inne, wyraźne czyn-

niki przeciwstawne tym postawom, a mianowicie: po pierwsze – dostrzega on 

narastającą w obu społeczeństwach świadomość, że polityka ustępstw może do-

prowadzić Zachód do katastrofy; po drugie – wskazuje na zanikanie wiary w trwa-

ły pokój na świecie bez usunięcia zagrożenia sowieckiego; wreszcie po trzecie  

– uważa, iż następuje stopniowe oswajanie się społeczeństw anglosaskich z myślą  

o możliwości wojny, o czym jeszcze rok wcześniej (1946) „myśleć nie chciano”
8
. 

Gen. Kukiel w swym opracowaniu stwierdza, że przygotowania wojenne 

realizowane ówcześnie przez Stany Zjednoczone miały „na razie jeszcze” cha-

rakter obronny, jednakże państwo to posiadało już „najstraszliwszą broń zaczep-

ną” (Kukiel miał tu naturalnie na myśli broń atomową), „a zapowiada ewentual-

ne użycie innych, nie mniej groźnych a nieznanych”
9
. Zdaniem Kukiela Amery-

kanie mieli absolutną świadomość faktu, iż czas pracuje na korzyść Związku 

Radzieckiego, a to z kolei sprawia, iż w różnych wypowiedziach przedstawicieli 

świata polityki w USA myśl wojny prewencyjnej pojawiała się coraz częściej.  
 

W tych warunkach – pisze M. Kukiel – możliwość wojny zależy od tego, jak 

daleko posunie się agresywność sowiecka w stosunku do Grecji, Turcji, Włoch, 

Chin itd. Nie należy bowiem sądzić, by Ameryka skłonna była do zachowania po-

koju za wszelką cenę. Jak dotąd agresywność sowiecka raczej się wzmaga i nie 

można wykluczyć wybuchu wojny jeszcze w tym roku (w Ameryce liczą się na-

wet z możliwością wybuchu wojny we wrześniu). Należy się przy tym liczyć  

z odmienną zrazu postawą Ameryki, odmienną W. Brytanii. Jest możliwe, że  

W. Brytania nie tylko do ostatka zachowa postawę pokojową, wciąż cechującą 

wystąpienia [Ernesta – J.Z.] Bevina, ale że spróbuje zachować neutralność  

w pierwszej fazie wojny10. 
 

Za główną siłę Zachodu uważał Stany Zjednoczone, oczywiście przede 

wszystkim ze względu na posiadany potencjał ludzki i materialny, ale poważne 

                                                 
6 Tamże.  
7 Tamże. 
8 Tamże. 
9 Tamże. 
10 Tamże, k. 3.  
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znaczenie miała również, jego zdaniem, zdolność USA „do stanowczego i śmiałe-

go działania i zajętą już groźną postawę w stosunku do Sowietów”
11

.  

Przechodząc do karty polskiej w polityce obu państw anglosaskich Kukiel 

przypuszczał, że Londyn „do ostatniej chwili będzie się obawiać rozmów  

o ewentualnej wojnie z Polakami i że karty polskiej nie ruszy, aż kiedy W. Bry-

tania będzie w wojnę uwikłana. Natomiast są symptomy, że w Washingtonie 

myśli się o ewentualnej roli Polaków i innych narodów Europy Środkowo-

Wschodniej w ewentualnym konflikcie”
12

. Mając powyższe na względzie Kukiel 

uważał, że ewentualny udział Polski w III wojnie światowej należy widzieć 

przede wszystkim u boku Stanów Zjednoczonych i tam należy „szukać zrozu-

mienia naszej potencjalnej roli”
13

. Kukiel wyrażał przy tym przypuszczenie, że 

przeniesienie ciężaru kwestii polskiej na Stany Zjednoczone byłoby na rękę 

Brytyjczykom, bowiem taki kierunek rozwoju sytuacji sprawiłby, że w dużej 

mierze uwolniliby się oni od trudnego problemu emigracji polskiej i znajdującej 

się na terenie Wysp Brytyjskich blisko ćwierćmilionowej rzeszy żołnierzy PSZ. 

W dalszej części opracowania gen. M. Kukiel przeszedł do scharaktery-

zowania ówczesnej potencjalnej roli Polski.  
 

Ewentualna rola Polski w nachodzącym konflikcie – czytamy – nie może być 

powtórzeniem jej tragicznej roli 1939–1945. Nie pozwala na to nie tylko straszli-

we wykrwawienie się Polski w drugiej wojnie światowej i jej materialna ruina. 

Przez wtłoczenie Polski decyzjami powziętymi w Jałcie i Poczdamie do sowiec-

kiej strefy wpływów i narzucenie jej rządów sowieckich agentów, Polska jest dzi-

siaj wbrew woli narodu, satelitą Rosji i będzie zmuszona jej służyć w walce z Za-

chodem. Każdy ruch zbrojny w Polsce przeciw Rosji oznaczałby dzisiaj zarazem 

wojnę domową. W porównaniu z walką podziemną przeciw Niemcom trudności 

byłyby uwielokrotnione, ofiary niewspółmiernie cięższe14. 
 

Za niezwykle interesujące należy uznać domniemanie Kukiela, iż czynna 

rola kraju może mieć miejsce jedynie pod warunkiem wcześniejszego wkroczenia 

na terytorium Polski wojsk amerykańskich czy brytyjskich. W takiej sytuacji, 

zdaniem Kukiela, mogłoby z dużą dozą prawdopodobieństwa dojść do masowego 

przechodzenia „wojska Żymierskiego” na ich stronę, „»a reżim« warszawski  

z »bezpieką« rozsypie się w mgnieniu oka”
15

. Jednym z najważniejszych zadań po 

wkroczeniu na terytorium Polski wojsk amerykańskich czy też brytyjskich byłaby 

konieczność jak najszybszego opanowania chaosu, który – wedle prognozy Kukie-

la – niewątpliwie by nastąpił. Na taką sytuację należałoby być przygotowanym 

wcześniej, a dużą w tym rolę widział dla polskiej emigracji przebywającej na Za-

chodzie, w tym przede wszystkim jej potencjału wojskowego. 

Kukiel z całą mocą podnosił przy tym konieczność przejęcia kierownic-

twa nad odbudowywanym, w wyzwolonym spod władzy radzieckiej kraju, woj-

skiem polskim przez czynniki wojskowe wywodzące się z PSZ na obczyźnie. 

Kadry nowej armii, policji czy służb bezpieczeństwa powinny zostać wcześniej 

przygotowane „w duchu demokracji zachodnich”, przy wspólnym wysiłku pol-

                                                 
11 Tamże.  
12 Tamże. 
13 Tamże. 
14 Tamże, k. 4. 
15 Tamże. 
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skich czynników emigracyjnych, zarówno cywilnych, jak wojskowych. Odpo-

wiednich do tych potrzeb kandydatów widział w szeregach powołanego przez 

Brytyjczyków w 1946 r. Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia, 

w polskich formacjach wartowniczych w armii brytyjskiej oraz wśród rozpro-

szonych żołnierzy PSZ. Kukiel uważał, że Amerykanie i Brytyjczycy z pewno-

ścią podejmą trud przygotowania odpowiednich kadr polskich do przejęcia kie-

rownictwa nad oswobadzanym krajem, bowiem nie będą sobie mogli pozwolić 

na to „…by między Niemcami a Rosją wytworzyły się dzikie pola. Ale zapobiec 

temu może jedynie błyskawiczna organizacja Polski”
16

. 

W swej analizie potencjału elementu polskiego na obczyźnie gen. Kukiel 

zwracał uwagę na kilkudziesięciotysięczną rzeszę inteligencji  
 

dzisiaj stanowiącej problem i ciężar, w wypadku konfliktu staną się elementem 

cennym przez samą znajomość krajów, stosunków, języków Europy Środkowej, 

Wschodniej, często i średniego Wschodu, użyteczniejszym jeszcze, dopiero 

wchodzących swym działaniem w te kraje, aniżeli dla zakorzenionych tam od 

dawna Brytyjczyków. Tyczy się to w szczególności polskiej inteligencji wojsko-

wej, masy oficerów i szeregowych z wykształceniem średnim i wyższym, dziś 

traktowanej jako balast przez obcych i niekiedy przez swoich17.  
 

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, i tu nie sposób nie zgodzić się z opi-

nią ówczesnego ministra obrony narodowej w rządzie polskim na obczyźnie, iż 

ten „element polski”, stanowiący znaczny potencjał intelektualny, mógł być 

brany pod rozwagę, jako element, który odda mocarstwom zachodnim 

„…nieocenione usługi przy opanowywaniu krajów wyzwolonych z pod włada-

nia sowieckiego i konsolidacji tych obszarów”
18

. Niezwykle interesującym wy-

daje się być ten fragment rozważań Kukiela, w którym wspomina on o korzysta-

niu przez Amerykanów z pomocy „elementu żydowskiego” na obszarach przez 

nich po zakończeniu wojny okupowanych. Czytamy tu:  
 

Po powaleniu Niemiec w 1945 okupacje amerykańskie w Europie korzystały na 

dużą skalę z pomocy elementu żydowskiego. Wątpliwe czy w wypadku konfliktu 

z Sowietami, element ten jeszcze będzie dla Amerykanów do użycia; w każdym 

razie roi się on od agentów sowieckich i sympatyków Sowietów. Należałoby za-

wczasu zwrócić uwagę na możliwości, które reprezentuje emigracja polska z jej 

zasobami ludzi19. 
 

Omawiając rolę i zadania PSZ na obczyźnie w wypadku wybuchu kon-

fliktu militarnego pomiędzy Zachodem a Wschodem gen. M. Kukiel wyrażał 

opinię, iż zadanie ich, podobnie, jak miało to miejsce w okresie trwania II wojny 

światowej, będzie podwójne. Po pierwsze – będą one reprezentowały Polskę  

w szeregach narodów walczących w imię wolności, podtrzymując i utrwalając 

braterstwo broni między Polską a narodami Zachodu; po drugie – stanowiło ono 

będzie podstawę, dla odbudowywanych po zakończeniu konfliktu wojennego, sił 

zbrojnych odrodzonej Rzeczypospolitej. Kukiel podkreślał przy tym, że pierw-

sze z przedstawionych zadań miało będzie doniosłe znaczenie polityczne, jedno-

                                                 
16 Tamże, k. 5. 
17 Tamże. 
18 Tamże. 
19 Tamże. 
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cześnie jednak wymagało będzie nie symbolicznego jedynie, ale realnie znaczą-

cego i budzącego szacunek udziału Polskich Sił Zbrojnych w wojnie.  
 

Należy odrzucić pogląd – pisał Kukiel – by w nowym konflikcie można było 

obchodzić się bez poświęcenia kropli polskiej krwi. Co innego unikanie powstania 

Kraju ze straszliwymi ofiarami, jakie by pociągnęło. Co innego zaś ew[entualne] 

straty sił zbrojnych na obczyźnie20. 
 

Pisząc o przyszłym wysiłku militarnym wojska na obczyźnie Kukiel 

wspomniał również o roli poszczególnych rodzajów sił zbrojnych. Zdając sobie 

doskonale sprawę z ówczesnego, symbolicznego zaledwie, stanu polskiej mary-

narki wojennej, generał stwierdza, że kwestia liczby jednostek pływających jest 

raczej drugorzędna, jednak ważnym jest by polska bandera znów zaistniała  

i wystąpiła zbrojnie. Jej udział w wojnie miałby w tym stanie rzeczy jedynie 

znaczenie symboliczne politycznie, i takie zapewne M. Kukiel miał na myśli. 

Generał nie zapomniał naturalnie o Polskich Siłach Powietrznych. Stwierdza 

przy tym, że „parę dywizjonów myśliwskich i 1–2 bombowe wystarczą, by lot-

nictwo polskie przypomniało się światu i zdobywało nową zaprawę na nowym 

sprzęcie”
21

. Jeśli chodzi o jednostki lądowe to – według Kukiela – najlepszym 

rozwiązaniem byłoby utworzenie przynajmniej korpusu, bowiem pozwoliłoby to 

na działanie stosunkowo samodzielne. Przy mniejszych związkach ich udział  

w wojnie będzie się „zatracał w komunikatach i sprawozdaniach”
22

. Nie roz-

strzygał on natomiast czy lepszym byłoby utworzenie korpusu pancernego, czy 

też mieszanego. Problem ten należałoby dopiero szczegółowo rozważyć. Jego 

zdaniem jednak utworzenie korpusu mieszanego stwarzałoby w perspektywie 

lepsze możliwości rozwojowe. Mówiąc o korpusie mieszanym gen. Kukiel miał 

na myśli korpus składający się z jednej dywizji pancernej i jednej dywizji pie-

choty oraz własnych służb korpuśnych, zapewniających mu maksymalną samo-

dzielność. „Gdyby zawiodły zasoby ludzkie, – pisał Kukiel – należałoby przyjąć 

jako minimum formacji walczących wojska jedną dywizję pancerną, z zawiąz-

kami kadrowymi korpusu
”23

. Generał mocno akcentował ponadto konieczność 

utworzenia możliwie najsilniejszych jednostek spadochronowych, widząc dla 

nich bardzo poważne zadania w oswobadzaniu kraju.  
 

Wszystkie trzy rodzaje sił zbrojnych – czytamy – winny mieć służby i zakłady 

tak rozbudowane, by móc się usamodzielnić z chwilą powrotu do kraju. Niedosta-

tek tej podbudowy w porównaniu z rozbudową sił walczących był organiczną wa-

dą naszych sił zbrojnych czasu drugiej wojny światowej. Centra wyszkolenia, 

formujące specjalistów dla wszystkich broni i służb, muszą być tak rozbudowane, 

by można je było przerzucić do kraju i błyskawicznie tam rozwinąć masowe szko-

lenie na uwielokrotnioną skalę. Do rozważenia jest kwestia stworzenia zawczasu 

zespołów kadrowych dla dalszych wielkich jednostek na moment powrotu24. 
 

                                                 
20 Tamże, k. 6. 
21 Tamże. 
22 Tamże. 
23 Tamże. Kwestię planów rozwoju organizacyjnego Polskich Sił Zbrojnych w okresie II wojny 

światowej, jak i bezpośrednio po jej zakończeniu omawia szeroko: J.S. Tym, Wojska pancerne 

Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie 1940–1947, Warszawa 2012. 
24 Tamże. 
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Przechodząc do analizy i oceny możliwości remobilizacji i odtworzenia 

PSZ w pierwszej kolejności Kukiel podejmuje problem zasobów ludzkich, czyli 

kadr, na bazie których oddziały miałyby się odbudowywać. Zwraca przede 

wszystkim uwagę na fakt, iż Polskie Siły Zbrojne na obczyźnie były już w 1946 r. 

w trakcie demobilizacji. Z blisko 250 tys. żołnierzy blisko połowa powróciła do 

kraju, lub przygotowywała się do powrotu w najbliższym czasie. Część plano-

wała powrót do krajów, w których zamieszkiwali przed wstąpieniem w szeregi 

oddziałów polskich. Kukiel zakładał przy tym, że liczba tych, którzy zdecydują 

się na opuszczenie Wysp Brytyjskich i powrót do kraju będzie jeszcze rosła.  

Z pozostałych około 120 tys. żołnierzy część przeszła już do życia cywilnego, 

podejmując pracę w różnych sektorach gospodarki brytyjskiej. Tempo zatrud-

niania polskich żołnierzy było stosunkowo duże i rosło z każdym tygodniem,  

w tej sytuacji Kukiel zakładał, że „…w ciągu roku zostaną niezatrudnieni tylko 

starzy, chorzy oraz przeważna część inteligencji (oficerów i nie-oficerów) o ile 

nędza i presja rządowych czynników brytyjskich nie zmusi ich do pracy fizycz-

nej, jako niewykwalifikowanych robotników. Na kontynencie nasze obozy we 

Francji likwidują się szybko przez zatrudnianie żołnierzy na miejscu. W Niem-

czech w obu okupacjach nasi b. jeńcy i młodzież spośród wysiedleńców  

i uchodźców tworzą dziś w liczbie 50 tys. zorganizowaną masę formacji war-

towniczych i pracowniczych; z wojskowych poza tymi formacjami pozostaje 

kilka tysięcy ludzi, znowu przeważnie starszych, głównie oficerów. Zagadnienie 

przeto likwidacji PSZ a także byłych jeńców wydaje się bliskim rozwiązania, 

choć pozostanie problemat niemal nierozwiązalny, godziwego rozmieszczenia  

i zatrudnienia kilkunastu tysięcy inteligencji, głównie oficerów”
25

. 

Kukiel zakładał, że w ówczesnej sytuacji, w wypadku wybuchu konfliktu 

wojennego, remobilizacji mogliby podlegać w pierwszej kolejności żołnierze 

pozostający w ewidencji Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia 

oraz Lotniczego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia. Według szacun-

ków Kukiela taki zaciąg mógłby dać około 90–95 tys. żołnierzy. Druga grupa, 

wśród której – zdaniem generała – możliwa byłaby remobilizacja to żołnierze 

zdemobilizowani, którzy wyjechali do krajów Europy Zachodniej lub za Ocean, 

przede wszystkim do Stanów Zjednoczonych. Kukiel zakładał, że na tym terenie 

można byłoby zmobilizować około 20 tys. żołnierzy. Zdecydowanie za realniej-

sze źródło uważał oba Korpusy Przysposobienia i Rozmieszczenia. Uważał, iż 

ten właśnie element cechuje się wyższym poziomem moralnego zaangażowania, 

ponadto łatwiejszy jest do zewidencjonowania. Drugie z potencjalnych źródeł 

uważał za dodatkowe i każdy dopływ ludzi zza Oceanu „…należy uważać za 

nieprzewidziany”
26

. 

Jako kolejne źródło pozyskania żołnierzy Kukiel wskazywał kompanie 

wartownicze i pracownicze, szacując iż można tu liczyć na około 50 tys. żołnie-

rzy. Kolejnych 5 tys. żołnierzy można byłoby wydobyć z szeregów pozostałych 

jeńców. Pewną liczbę ludzi pozyskać można by także spośród młodzieży 

uchodźczej znajdującej się poza formacjami i obozami wojskowymi, m.in. spo-

                                                 
25 Tamże, k. 7. 
26 Tamże. 
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śród kilku tysięcy młodych Polaków studiujących wówczas w zachodnioeuro-

pejskich, przede wszystkim brytyjskich, uczelniach. 

Kukiel domniemywał, że teoretycznie dostępny zasób kadrowy wynosił 

będzie około 150 tys. ludzi. „…musimy się jednak liczyć z tym, że znaczna ich 

część wchłonięta przez warsztaty pracy – kopalnie, fabryki, rolę – nie będzie 

rozporządzalna w praktyce, tym bardziej to, co będzie wchłonięte przez brytyj-

skie czy inne siły zbrojne. Wszelki też odpływ z W. Brytanii na kontynent lub 

do krajów zamorskich redukuje rozporządzalność o ile jej nie przekreśla”
27

  

– czytamy w opracowaniu Kukiela. Miał on także świadomość, iż ta „rozporzą-

dzalność” w znacznej jednak mierze uzależniona jest także od stanu moralnego 

oraz od gotowości do wstąpienia w szeregi wojska i gotowości ponoszenia ofiar. 

Innym czynnikiem, mogącym zweryfikować szacunki przedstawiane przez Ma-

riana Kukiela, był stan fizyczny (zdrowie) oraz wiek. Z każdym kolejnym ro-

kiem, wraz ze starzeniem się ludzi, potencjał kadrowy dla polskich oddziałów  

w sposób naturalny kurczył się. Mając powyższe na uwadze Kukiel zakładał, że 

w latach 1947–1948 można w miarę realnie liczyć na remobilizację do 50% 

ówczesnego zasobu ludzkiego, zatem ze 150 tys. przyjmowanych przez niego, 

zmobilizować dałoby się około 75 tys. Z tej ogólnej liczby 70 tys. wchłonęłoby 

wojsko (czyli oddziały lądowe), 4,5 tys. lotnictwo i 500 żołnierzy marynarka 

wojenna. Z 70 tys. żołnierzy wojska 15 tys. byliby to oficerowie i podchorążo-

wie, 55 tys. to szeregowi. Zakładając jednak możliwość ogarnięcia działaniami 

wojennymi kontynentu i odcięcia tym samym oddziałów wartowniczych, zasób 

kadrowy skurczyłby się jedynie do 50 tys. ludzi, co w żaden sposób nie pozwoli-

łoby na organizację korpusu. Najprawdopodobniej zatem na obczyźnie można 

by utworzyć jedynie dywizję pancerną, jakąś formację spadochronową i zawiąz-

ki kadrowe przyszłych formacji. 

Jak już wyżej wspomniano polskie możliwości mobilizacyjne w znacznej 

mierze uwarunkowane były stanem moralnym środowiska emigracyjnego. Nale-

ży mieć na uwadze fakt, że część byłych żołnierzy nie kwapiła się do powrotu  

w szeregi wojska, zaś część potencjalnego zasobu ludzkiego to młodzi Polacy, 

którzy nie mieli, ze względu na zbyt młody wiek, szansy walczyć w latach mi-

nionej wojny i nie mieli wcale ochoty doznawać przygody wojennej. Byli mło-

dzi, wojna się skończyła i absolutnie za zrozumiałe i naturalne należy uznać to, 

że chcieli cieszyć się pokojem, pracowali, studiowali, zakładali rodziny, wojna 

zaś była ostatnią rzeczą, do której by się palili. 

W tej części opracowania Kukiel wychodzi od kilku uwag na temat sytua-

cji prawnej żołnierzy PSZ.  
 

z naszego (nie z brytyjskiego) punktu widzenia nasi żołnierze, już to formalnie 

zdemobilizowani z Polskich Sił Zbrojnych na obczyźnie, już to figurujący w sta-

nie czynnym czy rezerwie P.K.P.R czy L.K.P.R są bezterminowo urlopowani  

i mogą być odwołani już to imiennymi wezwaniami, już to przez odpowiednie 

obwieszczenia. Należy przypuszczać, że pierwszą z tych ewentualności, trudniej-

szą, ale mogącą dać wyniki znacznie lepsze ilościowo i jakościowo, przewidziano 

i przygotowano z naszej strony
28

.  

                                                 
27 Tamże, k. 8. 
28 Tamże, k. 9. 
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Jeśli chodzi o tę drugą z wymienionych przez niego ewentualności, to by-

łaby ona raczej „…uniwersałami na pospolitą obronę aniżeli normalnymi rozka-

zami, musiałyby być, prawie jak przy zaciągu ochotniczym, poparte całą kam-

panią propagandową, przy udziale kół pułkowych, związków kombatanckich,  

a przede wszystkim tych dawnych dowódców, dla których żołnierz jeszcze za-

chował przywiązanie i zaufanie”
29

. Kukiel miał pełną świadomość, że mobiliza-

cja przeprowadzana w ówczesnych, niezwykle dla strony polskiej trudnych, 

warunkach, musiałaby być jedynie ochotniczą, bowiem rozkazy mobilizacyjne 

nie byłyby poparte jakąkolwiek „siłą wykonawczą”. Jedynym czynnikiem mo-

gącym sprawić, że żołnierze pozytywnie odpowiedzieliby na mobilizację byłby 

„moralny przymus”. Nie mogło być wówczas mowy o jakiejkolwiek polskiej 

sile administracyjnej, stawienie się do szeregów byłoby samodzielną decyzją 

żołnierzy. Jak przypominał gen. Kukiel: 
 

Tak było w dużej mierze w toku ostatniej wojny. Żołnierz z własnej woli szedł  

z Polski, Węgier, Rumunii do Francji, ryzykując nieraz wolnością, czasem ży-

ciem, tak samo dążył później z Francji czy Afryki czy Szwecji do W. Brytanii, tak 

samo ściągał się do wojska ze wszystkich zapadłych kątów imperium sowieckie-

go, na ochotnika szła do wojska młodzież z Francji i Belgii, jeńcy polscy z armii 

niemieckiej, żołnierze polscy z niemieckiej niewoli30.  
 

Zwracał przy tym uwagę na olbrzymią rolę czynnika moralnego, bezgra-

nicznego patriotyzmu, charakteryzującego żołnierzy stawiających się do poboru 

w latach wojny, zarówno we Francji, jak i w Wielkiej Brytanii. Wprawdzie mo-

bilizacja Polaków w 1939 i 1940 r. we Francji prowadzona była w ramach mobi-

lizacji francuskiej, w Wielkiej Brytanii również władze polskie miały jasno 

określone podstawy prawne dla przeprowadzenia poboru, jednak morale Pola-

ków zdecydowanie dominowało nad formalnym obowiązkiem prawnym. Dzięki 

temu właśnie władze polskie były w stanie zorganizować blisko 250 tys. armię, 

zwartą moralnie i przenikniętą jedną wolą, wolą walki o wyzwolenie ojczyzny 

spod krwawej okupacji. 

Kukiel zwraca jednakże uwagę na bardzo istotny problem, problem który 

mógłby odbić się zdecydowanie negatywnie na planach mobilizacji społeczności 

polskiej na obczyźnie do udziału w nowej wojnie. Rzecz w tym bowiem, że 

żołnierze PSZ byli w tym czasie zdemobilizowani formalnie, ale niestety znaj-

dowali się w dużej części, jeśli nie w większości, także w stanie demobilizacji 

moralnej
31

. Pisze Kukiel dalej:  
 

w publicystyce polskiej w W.Brytanii przeważa pogląd, że nasze wysiłki  

i ofiary minionej wojny nie tylko nie dały doraźnego wyniku, ale w samym zało-

żeniu były błędem i że mądrym byłoby zarówno w kraju, jak i na obczyźnie uchy-

lanie się od walki i ofiar. Poglądy te przyjmują się łatwo na gruncie przygotowy-

wanym klęskami politycznymi, zawodem w stosunku do aliantów, zwątpieniem  

i troskami o byt własny. Szerzeniu się tych tendencji nikt prawie się nie przeciw-

stawia. Pewne elementy polityczne dotąd niepodległościowe, wyraźnie przesuwa-

ją się na politykę pasywizmu i neutralności. Nigdy nie była emigracja polska  

                                                 
29 Tamże. 
30 Tamże. 
31 Tamże, k. 10. 
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w tym stopniu rozbrojona moralnie, a żołnierze sił zbrojnych tak moralnie nie 

zdatni do wojny32.  
 

Kukiel dostrzegał konieczność spełnienia trzech warunków, aby remobili-

zacja żołnierzy PSZ mogła zakończyć się jakimkolwiek powodzeniem. Po 

pierwsze zatem – należało doprowadzić do „przestawienia polskiej opinii pu-

blicznej”; po drugie – należało przygotować aparat kierowniczy i kadrę dowód-

czą do „zarysowujących się nowych zadań”; po trzecie wreszcie – należało sys-

tematycznie uświadamiać żołnierzy i oswajać ich z możliwością ponownego 

wcielenia do szeregów wojskowych. 

Aby móc myśleć o przeprowadzeniu mobilizacji (czy też, jak pisze  

M. Kukiel – remobilizacji) w wypadku wybuchu wojny, należało wcześniej 

doprowadzić do porozumienia w tej sprawie z rządem państwa, na którego tery-

torium miałaby ona zostać przeprowadzana. Kukiel uważał, iż mogłaby to być 

nawet jakaś forma nieoficjalnej, przynajmniej do czasu, umowy czy porozumie-

nia. Dwa państwa miał przede wszystkim na myśli: Stany Zjednoczone i Wielką 

Brytanię. One mogłyby w pierwszej kolejności „…udzielić przytułku i popar-

cia”
33

.W drugiej kolejności powinno się – jego zdaniem – dążyć do zawarcia 

porozumień z państwami, na których terytorium znajdują się znaczące społecz-

ności polskie, stanowiące potencjalną bazę kadrową dla odbudowywanych sił 

zbrojnych. Kukiel wymienia tu: Francję, Belgię, Holandię i Kanadę. W tej spra-

wie rząd polski na obczyźnie, na wniosek generalnego inspektora sił zbrojnych, 

powinien przeprowadzić stosowne sondaże. 

Jeśli chodzi o umowy wojskowe to Kukiel powołuje się na „…precedensy 

z ubiegłej wojny. Wszystkie – pisał – miały wspólna cechę i polskie siły zbrojne 

występowały w nich, jako należące do suwerennego państwa polskiego 

i podległe jego legalnym władzom naczelnym. W związku z tym miały one eks-

terytorialne prawa (jurysdykcja etc.). Przy tych zasadach należałoby obstawać na 

przyszłość
”34

. W opinii Kukiela najkorzystniejszym dla strony polskiej było po-

rozumienie, jakie Polska zawarła w okresie II wojny światowej z Francją, so-

jusznikiem, na terenie którego prowadzono odbudowę naszej armii po klęsce 

wrześniowej w 1939 r.
35

. Obejmowało ono bowiem ogół obywateli polskich na 

                                                 
32 Tamże. 
33 Tamże, k. 11. 
34 Tamże. 
35 Chodzi tu o następujące układy, umowy i porozumienia: 4 września 1939 r. został podpisany 

polityczny układ interpretacyjny do polsko-francuskiego sojuszu z 1921 r. Układ ze strony polskiej 

podpisał ambasador Juliusz Łukasiewicz, ze strony francuskiej minister spraw zagranicznych 

Georges Bonnet; 9 września 1939 r. zawarta została międzyrządowa umowa polsko-francuska  

w sprawie utworzenia we Francji jednej polskiej dywizji. Umowę podpisali ambasador Juliusz 

Łukasiewicz i Premier Francji Edouard Daladier; w rozwinięciu umowy z 9 września 1939 r.  

i w wyniku rozmów polsko-francuskich, 21 września 1939 r. został podpisany protokół wykonaw-

czy do umowy z 9 września 1939 r.; 4 stycznia 1940 r. została zawarta umowa wojskowa między 

Polską a Francją. Umowa ta powoływała się na umowy polsko-francuskie z roku 1921 i 1925 oraz 

na protokół z 4 września 1939 r., a jednocześnie umarzała umowę z 9 września. W generalnych 

założeniach zapewniała wykonanie polskich planów odbudowy i rozbudowy Polskich Sił Zbroj-

nych. Tego samego dnia podpisana została umowa w sprawie Polskich Sił Powietrznych (dalej: 

PSP). Umowę tą podpisali premierzy Władysław Sikorski i Edouard Daladier; 17 lutego 1940 r. 

podpisana została umowa techniczna dotycząca odtworzenia PSP we Francji. Umowę podpisał ze 



Gen. Marian Kukiel o Polskich Siłach Zbrojnych… 1025 

terytorium Francji postanowieniami francuskiej mobilizacji powszechnej, co 

zapewniało „pewną egzekutywę”. Rozwiązanie takie zawierało jednak również 

pewne niekorzystne dla strony polskiej rozwiązania, mianowicie wyłączało  

z możliwości poboru dziesiątki tysięcy Polaków pracujących w kilku gałęziach 

francuskiego przemysłu ciężkiego, w szczególności w kopalniach, hutach  

i w przemyśle zbrojeniowym
36

. Gen. Kukiel proponował zatem, by w przyszłych 

tego typu umowach zawarty został warunek, że wszyscy byli żołnierze Polskich 

Sił Zbrojnych znajdujący się na obszarze państw sprzymierzonych lub przez 

wojska tych państw okupowanych, byli do dyspozycji rządowych władz pol-

skich, które miałyby nieograniczone prawo mobilizacji obywateli polskich.  

„O ile by zaszła konieczność przyjęcia pewnych limitów liczbowych, należałoby 

tym mocniej sobie zastrzec prawo doboru ludzi”
37

. Kukiel uważał przy tym, że 

władze polskie nie powinny godzić się na rozwiązanie dające obywatelom pol-

skim, znajdującym się na terytorium państw sprzymierzonych czy też przez ich 

wojsk okupowanych, możliwość wyboru pomiędzy służbą w szeregach polskich 

lub w szeregach oddziałów wojsk sprzymierzonych, czy też pracą w przemyśle 

lub na roli. „Trzeba trzymać się zasady, że obywatel polski jest w dyspozycji 

legalnego Rządu Polskiego. Można natomiast nie tylko przewidzieć niezbędne 

reklamacje, lecz także oddawanie polskich oficerów i szeregowych do dyspozy-

cji sił zbrojnych sprzymierzonych na podstawie specjalnych porozumień, do 

określonych celów, wykorzystanie naszych specjalistów (oficerów dypl., geogra-

fów, inżynierów) oraz wykorzystanie nadliczbowych oficerów polskich do funkcji 

administracyjnych, etapowych, jako oficerów łącznikowych, tłumaczy etc.”
38

. 

W omawianym opracowaniu Kukiel dotyka również sprawy przyszłych 

uzupełnień kadrowych wywodzących się spośród „wojska Żymierskiego”. Za-

kładał on bowiem, że będą przypadki przechodzenia na stronę sprzymierzonych, 

przypadki dezercji z ludowego wojska oraz jeńcy.  
 

Zasadą musi być decyzja legalnych władz polskich o ich losie, uzależniona od in-

dywidualnych wypadków, oparta na ścisłej selekcji i skrupulatnej pracy polskiego 

kontrwywiadu. W wyniku można przewidywać, że wielu znajdzie się w naszych 

szeregach, że wielu mniej pewnych wypadnie skierować do polskich jednostek 

pracy, wielu podejrzanych internować, niektórych uwięzić i sądzić39.  

                                                                                                                         
strony polskiej gen. Władysław Sikorski, jako minister spraw wojskowych, ze strony francuskiej 

minister lotnictwa, Guy la Chambre. 
36 Polsko-francuska umowa z 9 września 1939 r. przewidywała, iż mobilizacji na terenie Francji 

podlegać miało 28 roczników Polaków. Powszechny spis Polaków przeprowadzony przez po-

szczególne merostwa wykazał w tych rocznikach obecność 129 tys. osób. Na podstawie wyniku 

spisu polskie wojskowe Centralne Biuro Rekrutacyjne opracowało plan poboru, który przeprowa-

dzony został w dniach 17–20 października 1939 r. Francuski warunek zatrzymania w przemyśle 

wojennym (głównie w górnictwie i hutnictwie) Polaków na podstawie przepisów odnoszących się 

do Francuzów sprawił, iż ilość ludzi będących do dyspozycji wojska zmalała ze 129 tys. do 60 tys. 

Trzeba przy tym zaznaczyć, iż kilka tys. objętych spisem podoficerów należało do starych roczni-

ków służących w wojsku w pierwszej wojnie światowej. Oficerów rezerwy było we Francji zale-

dwie kilkudziesięciu. Sprawa kadry i specjalistów wojskowych stanowiła zatem poważny pro-

blem. Spośród 60 tys. zasobów ludzkich emigracji polskiej we Francji wcielonych do szeregów 

wojska polskiego zostało przeszło 50,5 tys. osób. 
37 IPMS, sygn. A.XII.3/91, k. 11. 
38 Tamże, k. 11–12. 
39 Tamże, k. 12. 
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Kukiel uważał ponadto, że sprawa obywateli polskich przebywających 

ówcześnie na Zachodzie, „którzy przeszli na stronę władz warszawskich a nie 

nawrócili się uczciwie i w porę, będzie wymagać stałego współdziałania pol-

skiego wywiadu obronnego z amerykańskim, brytyjskim, ew. francuskim etc. 

Trzeba wyzyskać okazje do nawiązania nici współpracy”
40

. Generał zwracał 

przy tym uwagę na fakt wyraźnego już wówczas zainteresowania ze strony wy-

wiadu amerykańskiego współdziałaniem i stałą współpracą z odpowiednimi 

służbami polskimi. Jego zdaniem w tej sytuacji współpracę w dziedzinie wywia-

dowczej należałoby koordynować na szczeblu Sztabów obu armii. 

W omawianym opracowaniu mamy również fragment poświęcony kwestii 

wypożyczenia czy ewentualnego wydzierżawienia sprzętu, oporządzenia, wy-

żywienia etc. Kukiel wyrażał zdanie, iż wszystko to powinno być formą pomocy 

w naturze, przekazywaną stronie polskiej na zasadzie umowy lend-lease, albo 

„raczej bezzwrotnego świadczenia; kredyt na płace i inne wydatki jako pożyczkę 

analogicznie do udzielanej przez Wielką Brytanie w ubiegłej wojnie”
41

.  

W dalszej części opracowania Kukiel wraca do problemu kadr i rezerw 

oficerskich. Przewidywał on, że w trakcie odtwarzania oddziałów polskich na 

obczyźnie może wystąpić problem nadwyżki kadry oficerskiej. Dodajmy, że  

z sytuacją tego rodzaju naczelne władze wojskowe zetknęły się wcześniej za-

równo odbudowując oddziały we Francji w latach 1939–1940, a później ponow-

nie w Wielkiej Brytanii. Kukiel przewidywał, że przy odtwarzaniu wojska tylko 

część kadry oficerskiej pozostającej na obczyźnie zostanie „zaabsorbowana” 

przez wielkie jednostki, służby wojskowe i centra wyszkolenia. Jego zdaniem 

około 30% oficerów na różnych szczeblach, w szczególności zaś na wyższych, 

pozostanie bez przydziałów. W grupie nieprzydzielonych znajdzie się przy tym 

wielu pełnowartościowych, o wysokich kwalifikacjach oficerów.  
 

Przyszłość naszych sił zbrojnych po oswobodzeniu Kraju – czytamy – wymaga 

jednak, by z zawiązkiem ich, utworzonym na obczyźnie, przyszedł cały zastęp lu-

dzi w pełni przygotowanych do funkcji dowódczych, kierowniczych, instruktor-

skich w reorganizowanych w Kraju Siłach Zbrojnych42.  
 

Kukiel uważał, że w takiej sytuacji należało z góry przewidzieć zdwojoną 

przynajmniej obsadę wielu stanowisk lub też ewentualnie przygotować na przy-

szłość zapasowe kadry, szkolone i przygotowywane w taki sam sposób, jak ci 

oficerowie, którzy obejma stanowiska w pierwszych, jeszcze na obczyźnie orga-

nizowanych jednostkach. Miał świadomość, iż rozwiązanie jakie proponował 

stanowić będzie pewne obciążenie finansowe, jednakże mimo to z całą stanow-

czością podkreślał, iż jest ono wyjściem jedynie słusznym, proponował raczej 

redukcję stawek uposażenia wojskowego, aniżeli pozbycie się rezerw kadro-

wych potrzebnych w momencie powrotu do Polski. Oficerów o mniejszej przy-

datności czy to ze względu na wiek, czy też ze względu na stan zdrowia, należa-

łoby – jego zdaniem – traktować jako rezerwę personalną o zmniejszonych po-

borach, ale „z dążeniem do rzeczywistego, praktycznego zatrudnienia wszyst-

kich w służbie etapowej, w zarządzie wojskowym, we wszystkich czynnościach 

                                                 
40 Tamże. 
41 Tamże. 
42 Tamże, k. 13. 
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pomocniczych u nas czy u Aliantów”
43

. Kukiel dopuszczał przy tym, że nieza-

trudnieni mogli pozostać jedynie ludzie niezdolni do służby tj. oficerowie z ka-

tegorią zdrowia „E”, podeszli wiekiem (powyżej 60 lat) oraz zdyskwalifikowani. 

Zwracał przy tym jednakże uwagę na to, że w czasie wojny od kryterium zdro-

wia czy wieku znacznie ważniejszym jest kryterium przydatności. W końcowej 

części opracowania Kukiel podnosi jeszcze jedną, w moim przekonaniu nie-

zmiernie istotną, kwestię. Czytamy tu, iż:  
 

Względy na strukturę korpusu oficerskiego itp. nie grają żadnej roli w zmobilizo-

wanej armii. Operowanie nimi, to przenoszenie kryteriów pokojowych, na sytua-

cję wojenną, kryteriów papierowych i nieistotnych. By raz z tym skończyć należa-

łoby w ślad za Brytyjczykami ustawowo wprowadzić odróżnienie stopni stałych  

i stopni czasu wojny, funkcyjnych czy tymczasowych, co ułatwiłoby niezmiernie 

należyte wykorzystanie elementu oficerskiego44. 
 

Przechodząc do wniosków generał Kukiel zauważa, że sytuacja politycz-

no-militarna sprawia, iż należałoby podjąć się trudu wysondowania w sferach 

rządowych przyszłych sprzymierzeńców możliwości odtworzenia polskich sił 

zbrojnych. W przyszłej wojnie powinny one reprezentować Polskę, jako rze-

czywiste siły walczące, ale też przygotowujące kadry wojskowe, kadry w zakre-

sie bezpieczeństwa i administracji, potrzebne do opanowania sytuacji w kraju  

w chwili jego wyzwolenia. Leżało to zarówno w interesie Polski, jak i Zachodu. 

Kukiel oceniał, że potencjał ludzki reprezentowany przez społeczność 

polską na obczyźnie powinien być cenny i przydatny aliantom z kilku przynajm-

niej powodów, m.in.: znajomości języków regionu Europy Wschodniej, znajo-

mości krajów i stosunków. Wartości te – zdaniem Kukiela – należało uwydatnić  

i wykorzystać. 

Generał wyrażał przekonanie, że polskie zasoby ludzkie na obczyźnie po-

zwalały na realizację zadań, o których pisał, pod warunkiem jednakże, iż odpo-

wiednio wcześniej zostaną podjęte odpowiednie przygotowania do nich. Widział 

tu zatem szerokie pole do działania dla SG (dalej: SG). 

Poważną przeszkodę w realizacji tych przygotowań, mogącą odbić się 

niekorzystnie na wielkości przyszłego polskiego wysiłku militarnego, widział 

w ówczesnym stanie moralnym środowiska polskiego, zarówno wojskowego, 

jak cywilnego. Siły zbrojne, na co już wcześniej zwrócono uwagę, były bowiem 

w stanie demobilizacji wojskowej, ale – niestety – także w stanie demobilizacji 

moralnej. Zmiana tego stanu rzeczy wymagała olbrzymiego zaangażowania  

i energii ze strony polskich władz wojskowych i politycznych. Zadanie to nale-

żało podjąć niezwłocznie, hamując proces dalszego rozprzężenia i demoralizacji. 

Za konieczne uznawał Kukiel szybkie podjęcie rozmów z sojusznikami na 

temat zasad ewentualnych umów wojskowych tak, aby władze emigracyjne nie 

zostały zaskoczone rozwojem sytuacji. Jako odpowiedzialnych za plan przyszłej 

mobilizacji i organizacji PSZ wskazywał generalnego inspektora i SG. 

Rozwój sytuacji międzynarodowej, w szczególności pewne odprężenie, 

jakie nastąpiło w stosunkach między demokratycznym Zachodem a komuni-

stycznym Wschodem po zakończeniu w 1953 r. wojny koreańskiej, sprawił, iż 

                                                 
43 Tamże. 
44 Tamże. 
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przewidywania i prognozy niektórych spośród reprezentantów polskich sfer 

politycznych i wojskowych co do przyszłego konfliktu zbrojnego nie sprawdziły 

się. Nie ulega wątpliwości, iż w pierwszych latach po zakończeniu II wojny 

światowej przesłanki wybuchu III wojny światowej były bardzo wyraźne. Na-

pięcie w relacjach międzynarodowych gwałtownie narastało, apogeum osiągając 

w 1950 roku, kiedy to doszło do wybuchu wojny w Korei. Wydawało się wów-

czas, że świat nieuchronnie zmierza ku nowej wojnie, wojnie o wymiarze glo-

balnym. Część środowiska polskiej emigracji liczyła na spełnienie się takiego 

scenariusza, widząc w tym szansę na odwrócenie losów Polski i naszej części 

Europy po 1945 r., na wyrwanie kraju z uścisku ładu pojałtańskiego.  

Warto podkreślić jeszcze jeden bardzo istotny, a przy tym pozytywny 

aspekt. Nadzieja na nowy konflikt wojenny stała się czynnikiem skupiającym 

gros polskiej emigracji wojskowo-politycznej na sprawie walki o niepodległość 

Polski, o przywrócenie ojczyźnie swobód, demokracji, o uwolnienie spod ra-

dzieckiej okupacji. Zagrożenie wojenne dla części środowiska polskiego było 

swego rodzaju spoiwem, jednoczącym w walce o wolną Polskę. W momencie, 

kiedy na arenie międzynarodowej nastąpiło odprężenie i zagrożenie wojenne 

powoli mijało, wielu Polaków na obczyźnie nie zaprzestało działalności niepod-

ległościowej, prowadząc ją przez kilka kolejnych 10-leci, aż do 1989 r., kiedy to 

w Polsce, w sposób pokojowy doprowadzono do przemian ustrojowych, a kraj 

nasz powrócił do europejskiej i światowej rodziny państw demokratycznych. 

Nie może budzić najmniejszej wątpliwości fakt, iż znaczne zasługi w tym dziele 

wniosła wojskowo-polityczna emigracja polska.  

 



 
Ks. Jan Związek 

Częstochowa 

 

 

 

Społeczno-patriotyczna działalność ks. Józefa Pruchnickiego 
(1894–1963)  

 

 

Wprowadzenie 

owszechne dążenie ludności polskiej do odzyskania niepodległości na-

rodowej w ostatnich latach Królestwa Polskiego wydało we wszystkich 

stanach działaczy społeczno-patriotycznych, którzy dla sprawy narodo-

wej poświęcili swoje zdolności i siły, a nierzadko i własne życie. Wyrazem takiej 

działalności były nie tylko działania powstańcze, ale także aktywna praca orga-

niczna tak w dziedzinie gospodarczej jak i oświatowej, a przede wszystkim  

w zakresie działalności narodowej. Taką działalność prowadzili także mimo róż-

norakich przeciwieństw ze strony władz rosyjskich duchowni katoliccy w swoich 

parafiach. Dzięki takiej postawie zyskiwali głębokie zrozumienie i szacunek 

wśród polskiego ludu. Wprawdzie liczba duchowieństwa katolickiego w ostatnich 

latach okupacji rosyjskiej uległa znacznemu zmniejszeniu, a jednocześnie warunki 

codzienne duchownych stały się bardzo trudne. Nadto urzędnicy rosyjscy syste-

matycznie i wszelkimi sposobami dążyli do osłabienia więzi pomiędzy ducho-

wieństwem a polską ludnością. Mimo takich okoliczności ludność polska nadal 

darzyła duchownych zaufaniem, szczególnie dzięki ich zaangażowaniu w sprawy 

polepszenia położenia materialnego swoich wiernych, a podstawą tego była za-

równa działalność duszpasterska jak i społeczna i oświatowa
1
. 

Podobna sytuacja istniała także w okresie I wojny światowej, a jeszcze bar-

dziej została pogłębiona w okresie wojny polsko-bolszewickiej, kiedy większość 

młodych duchownych katolickich wraz z polskimi żołnierzami udała się na front, 

aby bronić niepodległości ojczyzny, tak niedawno dopiero odzyskanej. Także  

w okresie II Rzeczypospolitej duchowni podejmowali obok pracy duszpasterskiej 

działania społeczne i patriotyczne dla dobra kraju i społeczeństwa polskiego.  

                                                 
1 A. Szymański, Akcja Katolicka a działalność gospodarczo – społeczna, Poznań 1930, s. 8–9;  

T. Kubina, Akcja Katolicka. List pasterski [w:] W podniosłych chwilach i doniosłych sprawach,  

t. 2, wyd. W. Koźlicki, Częstochowa 1931, s. 32–33; tenże, Wskazówki praktyczne przy zakładaniu 

Ligi Katolickiej [w:] W podniosłych chwilach i doniosłych sprawach, t. 2, s. 129–130; W. Piwo-

warski, Formy duszpasterstwa parafialnego w Polsce Odrodzonej (1918–1939) [w:] Kościół w II 

Rzeczypospolitej, red. Z. Zieliński i S. Wilk, Lublin 1980, s. 140–141; R. Bender, Chrześcijańska 

myśl i działalność społeczna w zaborze rosyjskim w latach 1865–1918 [w:] Historia katolicyzmu 

społecznego w Polsce 1832–1939, red. Cz. Skrzeszewski, Warszawa 1981 s. 206–207, 218 i n.;  

S. Gajewski, Społeczna działalność duchowieństwa w Królestwie Polskim 1905–1914, Lublin 

1990; D. Olszewski, Okres wzrastającego ucisku i głębokich przemian społecznych (1864–1916) 

[w:] Chrześcijaństwo w Polsce. Zarys przemian 966–1979, red. J. Kłoczowski, Lublin 1992 s. 476; 

W. Palus, Życie społeczno-polityczne w Częstochowie w latach rewolucji 1905–1907, Częstocho-

wa 2003, s. 109–149; J. Związek, Katolickie stowarzyszenia społeczne w diecezji częstochowskiej 

(1925–1939), Częstochowa 1994 s. 20–42. 

P 
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W okresie okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej powszechnie kapłani 

dawali dowody swojej postawy społecznej i patriotycznej, za co często ponosili 

najwyższą ofiarę z własnego życia
2
. W powiecie wieluńskim w latach okupacji 

hitlerowskiej kapłani na wezwanie bp. częstochowskiego Teodora Kubiny trwali 

na swoich stanowiskach mimo bardzo trudnych warunków, doznając represji nazi-

stowskich każdego dnia oraz obawy wywiezienia do obozów koncentracyjnych  

i utraty życia. Ci duchowni byli jednocześnie przypomnieniem dla polskiej ludno-

ści przedwojennych działań władz polskich, bowiem miejsce polskich urzędników 

w okresie okupacji zajęli urzędnicy niemieccy. Powszechnie kapłani na ziemi 

wieluńskiej byli uważani jako symbol wolności i niepodległości narodowej. Taką 

postawę szczególnie na terenie tzw. Kraju Warty (Warthegau) duchowni przypła-

cili więzieniem i śmiercią na placówkach duszpasterskich i w obozach koncentra-

cyjnych, pozostając do końca wiernymi swojemu powołaniu kapłańskiemu i służ-

bie polskiej ludności
3
. W latach Polski Ludowej wobec nowych represji ze strony 

reżimu komunistycznego trwali na swoich stanowiskach duszpasterskich prowa-

dząc swą działalnością kościelna związaną z działalnością społeczną i narodową. 

Te represje niestety „złamały” wiele charakterów duchownych, chociaż nie było to 

zjawisko powszechne, a liczba z przekonania „księży patriotów” nie była wielka. 

Duchownym, któremu wypadło żyć i działać w tak zmieniających się oko-

licznościach społeczno-politycznych był ks. Józef Pruchnicki, kapelan wojskowy 

w wojnie polsko-bolszewickiej, dyrektor szkół górniczych, pracownik Kurii Bi-

skupiej w Częstochowie, duszpasterz i działacz społeczny w Mokrsku i powiecie 

wieluńskim w okresie II Rzeczypospolitej, duszpasterz katolików narodowości 

polskiej w powiecie wieluńskim w okresie okupacji hitlerowskiej, uczestnik pod-

ziemnego ruchu oporu, a po zakończeniu II wojny światowej organizator życia 

parafialnego na ziemi wieluńskiej po zlikwidowaniu instytucji kościelnych przez 

Niemców oraz organizator gimnazjum katolickiego w Wieluniu, powszechnie 

zwanego „Gimnazjum Biskupim”. Z tych powodów zdecydowano się przypo-

mnieć sylwetkę tego duchownego i jego działalność w księdze ku czci prof. zw. 

dra hab. Tadeusza Dubickiego, wybitnego znawcy najnowszych dziejów Polski,  

w tym także dziejów ziemi wieluńskiej w okresie okupacji hitlerowskiej. 
 

Środowisko rodzinne i młodość 

Miejscem urodzenia Józefa Pruchnickiego była miejscowość Stopnica  

w powiecie Busko w guberni kieleckiej (w II RP w województwie kieleckim). 

Było to niewielkie miasteczko, swymi początkami sięgające czasów średnio-

                                                 
2 J. Związek, Martyrologium kapłanów diecezji częstochowskiej w czasie II wojny światowej. 

„Częstochowskie Studia Teologiczne” 1976, t. 4, s. 185–300; W. Jacewicz, J. Woś, Martyrolo-

gium polskiego duchowieństwa rzymskokatolickiego pod okupacja hitlerowską w latach 1939 

–1945, z. 2, Warszawa 1977, s. 131–166; Cz. Tomczyk, Diecezja częstochowska w latach okupacji 

hitlerowskiej 1939–1945 [w:] Studia z historii Kościoła w Polsce, t. 4, red. H.E. Wyczawski, 

Warszawa 1978, s. 207–515; J. Pietrzykowski. Walka i męczeństwo. Z wojennych dziejów ducho-

wieństwa diecezji częstochowskiej (1939–1945), Warszawa 1981, s. 41–69. 
3 J. Związek, Martyrologia duchowieństwa diecezji częstochowskiej w latach 1939–1945 [w:] 

Martyrologia duchowieństwa polskiego 1939–1945, red. B. Bejze i A. Galiński, Łódź 1992, s. 75 

– 84; Tenże, Aresztowanie i męczeństwo kapłanów ziemi wieluńskiej okresie okupacji hitlerow-

skiej, „Rocznik Wieluński” 2002, t. 2, s. 5–36. 
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wiecznych. W tym miasteczku była duża świątynia parafialna oraz kościół i klasz-

tor Ojców Franciszkanów – Reformatów. Jak wiele tego typu miast Stopnica po-

siadała charakter rolniczy, a jej mieszkańcy posiadali własne gospodarstwa rolne
4
. 

W takiej miejscowości urodził się w dniu 16 lutego 1894 r. Józef Pruchnic-

ki. Był synem miejscowych mieszczan Jana i Marii z Wierzbickich. Rodzice po-

siadali własne gospodarstwo rolne o powierzchni 5 ha. Wielkość gospodarstwa 

świadczyła, że jego właściciele należeli do zamożniejszych mieszkańców, bowiem 

większość miejscowych posiadała małe gospodarstwa, co było skutkiem podzia-

łów rodzinnych. Jego ojciec należał do zacniejszych obywateli w mieście. Prowa-

dząc własne gospodarstwo rolne jednocześnie był członkiem samorządu gminne-

go, w którym pełnił odpowiedzialne stanowisko kasjera. Był także ławnikiem  

w miejscowym sądzie. Dzięki temu należał do elity miejscowego społeczeństwa. 

Matka natomiast zajmowała się prowadzeniem gospodarstwa domowego oraz 

wychowaniem dzieci. Z domu rodzinnego Józef wyniósł religijne wychowanie 

oraz umiłowanie pracy najpierw w domu rodzinnym, co przeniósł następnie na 

późniejsze stanowiska w swojej działalności
5
. 

W 6 bądź 7 r. ż. rozpoczął naukę w miejscowej szkole elementarnej, bo-

wiem w miastach dzieci rozpoczynały naukę w 6 r. ż., a w środowisku wiejskim  

w siódmym roku. Do szkół tego typu uczęszczały wszystkie dzieci, bez względu 

na pochodzenie społeczne, wyznaniowe i narodowe. Szkoła elementarna kształciła 

dzieci w zakresie czytania, pisania i rachowania oraz ogólnej wiedzy, niezbędnej 

w codziennym życiu. Nad działalnością szkół elementarnych pod koniec XIX w. 

opiekę sprawowały rosyjskie władze oświatowe. Po powstaniu styczniowym  

w ramach represji wobec ludności polskiej władze rosyjskie prowadziły systema-

tycznie intensywny proces rusyfikacyjny, wprowadzając język rosyjski w naucza-

niu szkolnym z wyjątkiem nauki religii katolickiej przez duchownych katolickich. 

Takie szkoły istniały w miastach i większych wsiach w Królestwie Polskim, 

obejmując wszystkie dzieci we wszystkich miejscowościach i podobna z pewno-

ścią została zorganizowana w miasteczku Stopnica, do której uczęszczał Józef 

Pruchnicki
6
. 

Po ukończeniu w 12 lub 13 r. ż. szkoły elementarnej uczeń mógł konty-

nuować naukę w na poziomie szkoły średniej. W miastach gubernialnych istniały 

gimnazja rządowe, a w innych większych miastach zostały zorganizowane pro-

gimnazja rządowe. Program nauczania w tych szkołach średnich był taki sam. Pod 

koniec XIX stulecia w gimnazjach rządowych jak i progimnazjach był prowadzo-

ny intensywny proces rusyfikacyjny, wszystkie przedmioty szkolne były prowa-

dzone w języku rosyjskim, a nawet rozmowy uczniów w języku polskim były 

zakazane. Jedynie katoliccy prefekci szkolni nauczali religii w języku polskim. 

                                                 
4 B. Chlebowski, Stopnica [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów sło-

wiańskich, red. B. Chlebowski, F. Sulimierski i W. Walewski, t. 11, Warszawa 1880, s. 371–374; 

J. Wiśniewski, Historyczny opis kościołów, miast, zabytków i pamiątek w Stopnickiem, Mariówka 

1929, s. 236–265. 
5 Dane biograficzne pochodzą z: Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej (dalej: AACz) sygn. 

AP 174, Akta personalne ks. Józefa Pruchnickiego 
6 Proces kształcenia w szkołach elementarnych patrz: E. Podgórska, Szkolnictwo elementarne 

Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego 1807–1831, Warszawa 1960; A. Winiarz, Szkol-

nictwo Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego (1807–1831), Lublin 2002. 
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Józef Pruchnicki rozpoczął naukę w zakresie szkoły średniej w progimnazjum  

w Pińczowie, położonym w odległości ok. 50 km od rodzinnej miejscowości. 

Kształcenie w tak odległym progimnazjum wraz z opłatami za mieszkanie (stan-

cję) były znaczne. Jednakże dochody z 5-hektarowego gospodarstwa jak i pensja 

urzędnicza ojca umożliwiały synowi naukę w odległym Pińczowie. Zwykle ubożsi 

uczniowie udzielali korepetycji mniej zdolnym uczniom, aby w ten sposób za-

pewnić sobie kontynuowanie nauki w szkole. Ale Pruchnicki korepetycji nie 

udzielał, ponieważ rodzice zapewnili mu naukę i pobyt w Pińczowie. W progim-

nazjum w Pińczowie ukończył 4 początkowe klasy (oddziały), a następnie rozpo-

czął naukę w gimnazjum rządowym w Kielcach. W 1912 r. zdecydował się wstą-

pić do Seminarium Duchownego w Kielcach, które w tym czasie wznowiło swoją 

działalność po kilku latach zamknięcia przez władze rosyjskie. Powodem za-

mknięcia Seminarium była działalność patriotycznych profesorów seminaryjnych. 

W tym czasie gmach seminaryjny został bardzo zniszczony. Seminarium znajdo-

wało się pod szczególnym nadzorem rosyjskich władz oświatowych i policyj-

nych
7
. Przyjmowano tam uczniów po ukończeniu 4 klas gimnazjalny, a więc bez 

świadectwa dojrzałości. Z niepełnym przeto wykształceniem średnim wstąpił do 

Seminarium, ale w następnych latach w okresie 2 lat studiów filozoficznych jed-

nocześnie uzupełniał wykształcenie średnie wraz z uzyskaniem świadectwa doj-

rzałości. Po ukończeniu studiów z zakresu filozofii przez 3 lata odbywał studia  

z zakresu teologii. Władze rządowe nakazały w seminarium duchownym zapro-

wadzić obowiązkową naukę języka rosyjskiego oraz historii Rosji. Dopiero po 

pozytywnym złożeniu egzaminów z tych przedmiotów przed komisją rządową 

klerycy mogli otrzymać święcenia kapłańskie oraz stanowisko w pracy duszpa-

sterskiej w diecezji w wyznaczonej parafii. Wszelkie zajęcia naukowe odbywały 

się w warunkach, kiedy bp Augustyn Łosiński za zezwoleniem władz rządowych 

przeprowadzał remont i rozbudowę dotychczasowego gmachu seminaryjnego.  

W tych pracach uczestniczyli klerycy. Mimo wielu trudności ukończył studia se-

minaryjne uzyskując odpowiednie absolutorium, a nie magisterium z zakresu teo-

logii, bowiem takich praw seminarium kieleckie nie posiadało, a zdolniejszych 

kleryków lub młodych kapłanów władze diecezjalne wysyłały na studia do Aka-

demii Duchownej w Petersburgu, gdzie mogli uzyskiwać stopnie akademickie
8
. 

Po ukończeniu studiów seminaryjnych przyjął święcenia kapłańskie w dniu 

7 kwietnia 1917 r. w katedrze kieleckiej z rąk bp. Augustyna Łosińskiego. Zgod-

nie z praktyką diecezjalną mimo działań wojennych został wyznaczony na stano-

wisko wikariusza w dużej parafii Miechów, co oznaczało, że należał do zdolnych 

absolwentów Seminarium Duchownego. Pracował w tej parafii w ostatnich mie-

siącach I wojny światowej i początkowym okresie niepodległej Rzeczypospolitej. 

Obok zwyczajnej pracy parafialnej uczył religii w miejscowych szkołach, w któ-

rych już nie obowiązywały zakazy władz rosyjskich. Powstały jednak nowe trud-

ności w tym zakresie, ponieważ nie był jeszcze należycie opracowany program 

                                                 
7 J. Zdanowski, Seminarium Duchowne w Kielcach. Szkic historyczny w dwóchsetna rocznicę 

założenia, Kielce 1927, s. 47–49; T. Wróbel, Dzieje Seminarium Duchownego w Kielcach na 

przestrzeni 250 lat [w:] Księga jubileuszowa 1727–1977. 250 lat Seminarium Duchownego  

w Kielcach, Kielce 1977, s. 130–131. 
8 J. Zdanowski, dz. cyt., s. 52–53; T. Wróbel, dz. cyt., s. 145–146. 
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nauczania religii w niepodległej Ojczyźnie. W niepodległej ojczyźnie władze ko-

ścielne musiały na terenie całej Rzeczypospolitej ujednolicić zarówno programy 

duszpasterskie jak i programy nauczania religii w szkołach. W tej parafii w nie-

podległej Rzeczypospolitej pracował zaledwie kilka miesięcy, bowiem w kwietniu 

1919 r. został skierowany na stanowisko kapelana w Wojsku Polskim (dalej: WP). 
 

Kapelan w WP w wojnie polsko-bolszewickiej 

Po zakończeniu I wojny światowej i odzyskaniu niepodległości przez Pol-

skę nadal nie były ustalone wschodnie granice Polski z Rosją bolszewicką. Do-

chodziło tu do ciągłych potyczek zbrojnych, co ostatecznie zakończyło się wybu-

chem wojny polsko-bolszewickiej wiosną 1920 r. Polskie władze wojskowe  

w porozumieniu z władzami kościelnymi, tworząc polską armię powołały du-

chownych zwłaszcza młodszych do wojska na stanowiska kapelanów wojsko-

wych. Stanowiska te powierzano zwykle kapłanom przed ukończenia 40 r.ż. Za-

daniem kapelanów wojskowych było prowadzenie pracy duszpasterskiej wobec 

żołnierzy wszystkich stopni wojskowych. Najważniejszym ich obowiązkiem było 

głoszenie kazań, w których mieli podkreślać wielkość służby wojskowej i pono-

szenia dla wolności ojczyzny nawet najwyższych ofiar aż do poświęcenia własne-

go życia w obronie jej dopiero co odzyskanej wolności. W obronie niepodległej 

Ojczyzny przed zagrożeniem agresywnego bolszewizmu polskie społeczeństwo  

z wielkim entuzjazmem i poświęceniem podejmowało najwyższe wyrzeczenia. 

Takie nastroje panowały także w szeregach duchowieństwa, które doskonale pa-

miętało niedawne represje władz rosyjskich wobec Kościoła na ziemiach polskich. 

Biskupi polscy mimo wielkiego braku kapłanów w duszpasterstwie parafialnym 

nie tylko zezwalali, ale wprost zachęcali młodych duchownych do wstępowania 

do WP i podejmowania obowiązków kapelanów wojskowych. Wśród tych du-

chownych, którzy pozytywnie odpowiedzieli na wezwania władz wojskowych  

i kościelnych był ks. Józef Pruchnicki. Odpowiednie zezwolenie wystawił mu bp 

kielecki Augustyn Łosiński, oddając go do dyspozycji kościelnych władz woj-

skowych. Na mocy decyzji Kurii Polowej WP został mianowany kapelanem od-

działu wojskowego mjr. Dąbrowskiego 13 Pułku Ułanów Wileńskich (dalej: 

PUW) i kapelanem w szpitalu wojskowym w Wilnie. Powierzone mu obowiązki 

kapelańskie spełniał od początku z wielkim zaangażowaniem. Nie tylko prowadził 

pracę duszpasterską wobec żołnierzy, ale brał czynny udział w działaniach fron-

towych, do czego predysponowało go poczucie obowiązków wobec ojczyzny, ale 

także jego wiek i oraz siły i osobista odwaga. Był wysokiego wzrostu, przystoj-

nym z wyglądu, silnym i przekonanym o słuszności swej decyzji. Wraz z 13. 

PUW brał udział w Bitwie Warszawskiej. Po latach opowiadał o swoim udziale  

w walce o odbicie mostu prowadzącego do Warszawy, który opanowali Moskale. 

Z jego inicjatywy oddział ułanów wileńskich upozorował odwrót od bronionego 

przez Rosjan mostu, co widząc żołnierze bolszewiccy przyjęli nie tylko okrzykami 

radości, ale i zaczęli czcić już zwycięstwo. Tymczasem ułani wileńscy dokonali 

szybkiego zwrotu i mimo zasieków na moście zdołali przełamać niezorganizowa-

na obronę Moskali. Wśród pierwszych zdobywców mostu był kapelan wojskowy, 

ale swoją odwagę i męstwo przypłacił ciężkimi ranami, został bowiem postrzelony 

w płuca. W lazarecie wojskowym odzyskał przytomność, później i zdrowie. Do-
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wódca polskiego wojska na tym odcinku Edward Śmigły-Rydz odznaczył go za 

okazane męstwo Krzyżem Virtuti Militari. Wkrótce powrócił do swoich obowiąz-

ków kapelańskich i działań frontowych. Za udział w wojnie polsko-bolszewickiej 

został później odznaczony Krzyżem Walecznych i Krzyżem Niepodległości. 

Dzięki swemu bohaterstwu i wzorowemu pełnieniu obowiązków wojskowych 

zyskał sobie powszechne uznanie i szacunek tak u przełożonych wojskowych jak  

i żołnierzy. Dał temu wyraz dziekan WP Generalnego Okręgu Lubelskiego w dniu 

9 maja 1921 r. w specjalnym piśmie, w którym dziękował mu za ofiarną służbę 

wojskową:  
 

należał do najzdolniejszych, najbardziej utalentowanych kapelanów. Jego nadzwy-

czajna umiejętność jednania ludzi, łatwość we współżyciu, osobista odwaga, zdol-

ności kaznodziejskie, posłuch rozkazom – nieraz bardzo przykrym – przełożonych, 

miłość żołnierska zyskiwały księdzu kapelanowi wszędzie ogromne uznanie, a ze 

strony niżej podpisanego niezatarte uznanie wdzięczności.  
 

Takie słowa były najlepszym świadectwem o należytym wypełnianiu przez 

niego obowiązków kapelana wojskowego. Po zakończeniu wojny został zwolnio-

ny ze stanowiska kapelana wojskowego przez Kurię Biskupią WP pismem z dnia 

5 czerwca 1921 r.
9
  

Przebywając w Wilnie jako wojskowy kapelan szpitalny podjął studia na 

Wydziale Prawa i Nauk Społecznych na wznowionym Uniwersytecie Stefana 

Batorego. Decyzja ta świadczyła o jego zamiłowaniu naukowym, które zamierzał 

realizować w miejscowym Uniwersytecie. Podjął nowy kierunek studiów. Zdoby-

tą w ten sposób wiedzę mógł wykorzystać w przyszłej swej pracy duszpasterskiej, 

a jednocześnie uzupełnić wyższe studia akademickie, czego większość duchow-

nych w okresie niewoli narodowej w Królestwie Polskim było pozbawionych. Po 

zawarciu pokoju ryskiego pomiędzy Polską a Rosją bolszewicką kapelani woj-

skowi zostali zwolnieni z obowiązków wojskowych i wracali do pracy duszpaster-

skiej w macierzystych diecezjach. Z tego powodu rozpoczęte studia prawnicze  

w Wilnie musiał przerwać i powrócić do diecezji kieleckiej. 
 

Prefekt etatowy i dyrektor Prywatnych Szkół Warszawskiego Towarzystwa 

Kopalni Węgla w Kazimierzu k. Sosnowca 

Bp Augustyn Łosiński w tej sytuacji mianował go prefektem w jednej  

z prywatnych szkół Warszawskiego Towarzystwa Kopalni Węgla w Kazimierzu 

k. Sosnowca. Była to szkoła średnia o profilu technicznym, do której uczęszczali 

miejscowi uczniowie, przygotowując się do przyszłej działalności w zakładach 

przemysłowych węgla kamiennego na terenie Zagłębia Dąbrowskiego. Stanowi-

sko etatowego prefekta szkolnego zobowiązywało go do całkowitego poświęcenia 

się wyłącznie działalności szkolnej. Prefekt szkolny w tych latach był traktowany 

na tych samych prawach jak inni nauczyciele. Uzyskawszy misję kanoniczną od 

władz kościelnych w sprawach szkolnych podlegał miejscowym władzom oświa-

towym. Dzięki swojej postawie i gorliwemu wypełnianiu powierzonych mu obo-

wiązków zyskał sobie powszechne uznanie tak nauczycieli jak i młodzieży szkol-

nej. Z tego powodu władze oświatowe powierzyły mu stanowisko dyrektora tych 

                                                 
9 AACz, sygn. AP 174, Akta personalne ks. Józefa Pruchnickiego z 1920–1921 r. 
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zakładów szkolnych. Zewnętrze okoliczności jednakże spowodowały, ze w krót-

kim okresie pełnienia obowiązków dyrektora nie mógł wiele zdziałać. 

W tych latach nie zrezygnował z kontynuowania własnych studiów akade-

mickich. Korzystając z bliskiej odległości miejscowości Kazimierz od Krakowa, 

zdecydował się kontynuować studia z zakresu prawa na Wydziale Prawa Uniwer-

sytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nie mógł jednak pogodzić kontynuowania 

studiów Krakowie z obowiązkami prefekta szkolnego w szkole w Kazimierzu  

i dlatego w 1925 r., prosił władzę diecezjalną w Kielcach o zwolnienie go z obo-

wiązków prefekta, celem ukończenia studiów uniwersyteckich. Uzyskawszy od-

powiednie pozwolenie ukończył studia prawnicze uzyskując magisterium na Wy-

dziale Prawa UJ. Pozostał nadal na stanowisku prefekta szkolnego i dyrektora 

szkoły w Kazimierzu k. Sosnowca
10

. 
 

Notariusz i archiwariusz w Kurii Biskupiej i prefekt etatowy  

w Gimnazjum im. R. Traugutta w Częstochowie 

W 1925 r. nastąpiły zasadnicze zmiany w zakresie podziału Kościoła  

w Polsce na metropolie i diecezje. Zostały one przeprowadzone w celu ujednoli-

cenia i dostosowania kościelnego ustroju terytorialnego do nowych potrzeb reli-

gijnych i narodowych, po okresie niewoli narodowej i zaistniałych w tym czasie 

odmiennych zarządzeń, spowodowanych działaniami państw zaborczych. Na mo-

cy bulli papieża Piusa XI Vixdum Poloniae unitas z dnia 28 października 1925 r.  

w ramach tej reorganizacji powstała diecezja częstochowska, do której zostało 

włączone całe Zagłębie Dąbrowskie z macierzystej diecezji kieleckiej (oraz połu-

dniowo-wschodnia część diecezji włocławskiej). Ipso facto duchowni diecezji 

kieleckiej, pracujący na tym terenie zostali inkardynowani do diecezji często-

chowskiej. Wśród tych kapłanów był także ks. mgr Józef Pruchnicki, dyrektor  

i etatowy prefekt szkolny w Kazimierzu k. Sosnowca. Pierwszy bp częstochowski 

dr Teodor Kubina nie pozostawił go jednak na dotychczasowym stanowisku, ale 

mianował go sekretarzem (notariuszem) w nowopowstałej Kurii Biskupiej w Czę-

stochowie (wraz z ks. Janem Tomaszewskim). Sekretarze pełnili jednocześnie 

obowiązki kanclerza, głównie w zakresie formowania kancelarii biskupiej. Jedno-

cześnie nowa diecezja przejmowała akta personalne i parafialne z macierzystych 

diecezji kieleckiej i włocławskiej, dotyczące parafii i duchownych w nowej diece-

zji. W tych okolicznościach w miarę napływu akt z macierzystych diecezji  

w 1928 r. został mianowany pierwszym archiwariuszem nowej diecezji, a ks. Jan 

Tomaszewski prowadził bieżącą kancelarię. Dla tworzącego się archiwum zostało 

oddane oddzielne pomieszczenie w budynku kurialnym
11

. Nie było to jeszcze  

w pełni tego słowa znaczeniu archiwum, bowiem gromadzono w tym samym po-

mieszczeniu także bieżące akta kancelaryjne. Zbiory archiwalne służyły przede 

wszystkim administracji diecezji. Zasługą archiwariusza było uporządkowanie 

przejętych akt personalnych i parafialnych oraz bieżących dokumentów kościel-

nych. Na tym stanowisku pozostał jedynie kilka miesięcy. Pozbawiona kontaktu  

                                                 
10 Tamże, Akta personalne ks. J. Pruchnickiego z lat 1922–1925. 
11 Schematismus universi venerabiis cleri tam saecularis quam regularis dioecesis Częstochovien-

sis pro anno Domini 1928, Częstochoviae 1928, s. 13; J. Walicki, Kuria Diecezjalna w Często-

chowie, „Częstochowskie Studia Teologiczne” 1974, t. 2, s. 93. 
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z ludźmi praca w zamkniętym pomieszczeniu i kontakt tylko z dokumentami nie 

odpowiadały jego osobowości, nastawionej na działalność społeczną.  

Ze względu na niskie uposażenie pracowników kurialnych i predyspozycje 

dydaktyczne bp Kubina mianował go prefektem etatowym w Państwowym Gim-

nazjum, im. Romualda Traugutta w Częstochowie. Gimnazjum to w okresie kilku 

lat od swego powstania znalazło powszechny szacunek i uznanie w społeczeń-

stwie Częstochowy, dzięki wysokiemu poziomowi naukowemu, jaki reprezento-

wało. Stanowisko prefekta etatowego objął po ks. dr. Karolu Makowskim, który 

został mianowany rektorem Częstochowskiego Seminarium Duchownego w Kra-

kowie. Podobnie jak poprzednik spotkał się z życzliwością i uznaniem zarówno 

nauczycieli gimnazjalnych jak i młodzieży szkolnej. Jednakże pogodzenie obo-

wiązków prefekta szkolnego z obowiązkami pracownika Kurii Biskupiej było 

rzeczą bardzo trudną. Z tych powodów jesienią 1928 r. na własną prośbę został 

zwolniony z funkcji pełnionych w Kurii Biskupiej oraz ze stanowiska prefekta 

szkolnego i przeniesiony do pracy duszpasterskiej w parafii Mokrsko w dekanacie 

bolesławieckim w powiecie wieluńskim. Nominacje na stanowisko proboszcza  

w parafii Mokrsko otrzymał w dniu 27 października 1928 r.
12

. 
 

Działalność duszpasterska i społeczna w Mokrsku k. Wielunia  

Na nowym stanowisku rozpoczynał nowy rodzaj pracy w porównaniu z do-

tychczas pełnionymi obowiązkami w diecezji częstochowskiej. Znalazł się także 

w nowym środowisku społecznym, bowiem parafia Mokrsko należała do typowo 

wiejskich placówek duszpasterskich. Takie środowisko znał doskonale z rodzinnej 

miejscowości, w której spędził swoje lata dziecięce oraz otrzymał początkowe 

wychowanie. W nowym środowisku odpowiadał za wszystkie sprawy, związane  

z duszpasterstwem wiernych. Parafia liczyła ok. 3200 wiernych. Na terenie parafii 

nie było wyznawców innych wyznań religijnych. Prowadząc duszpasterstwo we-

dług zasad podanych przez bp. Kubinę posiadał wiele obowiązków, tym bardziej, 

że w parafii był jedynym duszpasterzem. Pełnił jednocześnie obowiązki prefekta 

kontraktowego w miejscowych szkołach powszechnych (w czym pomocą służyli 

mu aktualni nauczyciele) uzupełniając w ten sposób niezbędną ilość godzin do 

etatu nauczycielskiego. Tymczasem bp Kubina w dniu 14 lutego 1930 r. mianował 

go administratorem parafii Krzyworzeka w dekanacie wieluńskim, po wyjeździe 

dotychczasowego proboszcza ks. Stanisława Łupińskiego do Stanów Zjednoczo-

nych, gdzie w środowiskach polonijnych miał gromadzić fundusze na cele organi-

zacji diecezji częstochowskiej. Dzięki swojej postawie szybko znalazł uznanie  

w miejscowym społeczeństwie i instytucjach samorządowych. Ze względu na 

wykształcenie prawnicze w Uniwersytecie Jagiellońskim nawet otrzymał propo-

zycje pracy w Sądzie Okręgowym w Kaliszu oraz od przewodniczącego Sejmiku 

Wieluńskiego w tej instytucji. Jednak na podjęcie takich obowiązków nie wyraziła 

zgody władza diecezjalna, zresztą nie były one do pogodzenia z obowiązkami 

parafialnymi i szkolnymi. Natomiast miejscowa władza szkolna w dniu 4 września 

1934 r. mianowała go członkiem Dozoru Szkolnego w gminie Mokrsko na okres  

3 lat. Także bp Kubina w dniu 21 grudnia 1935 r. powierzył mu obowiązki wizy-

                                                 
12 AACz, sygn. AP 174, Akta personalne ks. Józefa Pruchnickiego z 1926–1928 
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tatora nauczania religii w szkołach powszechnych w Wójcinie, Skomlinie, Topli-

nie, Dzietrzkowicach, Wróblewie i Wicherniku. Dał się poznać jako gorliwy 

duszpasterz, zdobywając głęboki szacunek wiernych i miejscowych władz admi-

nistracyjnych oraz jako gorliwy nauczyciel. Nie tylko troszczył się o właściwy 

poziom nauki religii w szkołach, ale zabiegał także o właściwe urządzenie i upo-

sażenie szkoły powszechnej w Mokrsku, przekazując na te cele własne oszczędno-

ści. Prowadząc pracę duszpasterską i oświatową jednocześnie przyczyniał się do 

integracji miejscowego społeczeństwa, co w ówczesnych warunkach gospodar-

czych oraz wypływających z położenia tej miejscowości przy granicy polsko 

-niemieckiej miało doniosłe znaczenie społeczne i narodowe
13

. 

Zresztą w parafii Mokrsko obok pracy ściśle duszpasterskiej prowadził tak-

że bardzo aktywnie działalność społeczną. Ten rodzaj działalności na terenie 

przygranicznym miał szczególne znaczenie. W warunkach trudnej sytuacji gospo-

darczej w środowisku wiejskim oraz agitacji szpiegów niemieckich rozumiał, że 

jego obowiązkiem było utwierdzać miejscową ludność w duchu wierności swojej 

ojczyźnie, przypominając obowiązek poświęcenia osobistego dla obrony jej nie-

podległości. Na terenie ziemi wieluńskiej duchowni nawet propagowali doskonal-

sze sposoby gospodarowania na własnej ziemi, aby w ten sposób przeciwstawić 

się powszechnemu zjawisku wyjazdów robotników sezonowych do Niemiec. We-

dług tych poglądów, zresztą pod wpływem wskazań bp. Kubiny, młodzi Polacy 

powinni pracować w własnej ojczyźnie dla dobra swego narodu, a nie wzbogacać 

poprzez swoją pracę obce narody. 

Potrafił doskonale komunikować się z miejscowym społeczeństwem i dla 

dobra społecznego i narodowego wykorzystać wszelkie tego rodzaju okoliczności.  

Spośród miejscowej ludności chłopskiej wielu młodych mężczyzn (podobnie jak  

z okolicznych wsi) wzięło udział w wojnie polsko-bolszewickiej, którzy za udział 

i bohaterstwo zostali odznaczeni przez polskie władz wysokimi odznaczeniami 

wojskowymi – Orderem Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych
14

. W tym środo-

wisku, odznaczony takimi samymi odznaczeniami wojskowymi w wojnie polsko 

-bolszewickiej ks. Józef Pruchnicki, znalazł szczególne uznanie. W pobliżu grani-

cy państwowej z Niemcami taka postawa duszpasterza miejscowego stawała się 

szczególnie wiarygodna i zobowiązująca do wierności ojczyźnie wobec zagrożeń 

z zachodniej granicy. 

W Mokrsku w latach 30. ważną sprawą było przeprowadzenie reformy rol-

nej według ustaleń rządowych. Istniał tu liczący prawie 500 ha majątek ziemski, 

należący do dziedziczki Alojzy Jakowickiej, która prowadziła także znaną w oko-

licy cegielnię. Ale zarówno dochody z majątku ziemskiego jak i z cegielni nie 

zaspokajały potrzeb, stąd właścicielka zaciągała znaczne pożyczki w różnych 

bankach, w tym Banku Spółdzielczym w Wieluniu, którego właścicielami byli 

Żydzi. Z tego powodu posiadłości te były kilka razy wystawiane na licytację. Na 

początku 1939 r. w ramach wyznaczonej parcelacji (reformy rolnej) przedsiębior-

czy proboszcz wykupił z tej okazji 15 ha ziemi na swoją własność i 4 ha na wła-

sność parafii. W ten sposób zabezpieczył warunki materialne tak dla siebie jak  

                                                 
13 Tamże, Akta personalne ks. Józefa Pruchnickiego z lat 1928–1939. 
14 J. Książek, W Polsce Odrodzonej (1918–1939) [w:] Monografia gminy Mkrsko, red. T. Olejnik, 

Wieluń 2004, s. 278. 
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i dla parafii, ratując je jednocześnie przed wystawieniem na kolejne licytacje. 

Wkrótce jednak tę ziemię przejęli osadnicy niemieccy. W miejscowym społeczeń-

stwie proboszcz należał do zamożniejszych obywateli, a wyrazem tego było po-

siadanie przez niego samochodu osobowego (Hanomag)
15

. 

Na terenie gminy Mokrsko energicznie działały stronnictwa polityczne, 

prezentowane przez dwóch miejscowych posłów – Polskie Sternictwo Ludowe 

„Piast” i Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem. Ks. Pruchnicki w dniu 7 maja 

1939 r. poświęcił w kościele parafialnym sztandar miejscowego oddziału PSL 

„Piast”, w którym uczestniczyło około tys. mieszkańców
16

. W życiu i działalności 

polityczno-społecznej aktywny udział brał udział miejscowy proboszcz. Z racji 

śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego, odprawił uroczyste nabożeństwo żałobne 

w kościele parafialnym, w którym uczestniczyli miejscowi wierni, w tym dzieci  

i młodzież miejscowych szkół powszechnych. Podczas nabożeństwa wygłosił 

patriotyczne kazanie. Podobnie także jak wielu duchownych w tych okolicach był 

członkiem i aktywnym działaczem Obozu Zjednoczenia Narodowego, w którym 

należał do komisji obwodowej
17

. 

Tereny powiatu wieluńskiego latach II RP były miejscem działającego wy-

wiadu niemieckiego (V kolumny). Jego przedstawiciele nie tylko gromadzili wia-

domości o polskich mieszkańcach i instytucjach na tym terenie, ale także werbo-

wali do współpracy miejscową ludność. W tej dziedzinie szczególną aktywnością 

wykazał się ośrodek w Ożarowie, gdzie właścicielem miejscowego majątku ziem-

skiego był Niemiec. Natomiast Polacy powracający z robót sezonowych z Nie-

miec przekazywali swoim rodakom wiadomości o antypolskich nastrojach, po-

wszechnie panujących w Niemczech. Odpowiedzią z polskiej strony na wrogą 

działalność na tym terenie było budzenie ducha patriotycznego wśród polskiej 

ludności. W tych okolicznościach były organizowane stowarzyszenia i organizacje 

społeczno-patriotyczne. Kształtowały one postawy narodowe i uświadamiały 

miejscową ludność, jak miała zachowywać się wobec agitacji szpiegowskiej oraz 

uczyły mieszkańców jak mieli się zachować i bronić w wypadku napości ze strony 

nazizmu hitlerowskiego. Taką organizacją była Liga Obrony Powietrznej i Prze-

ciwgazowej, która powstała w Mokrsku 1 września 1931 r. Pamiętając doświad-

czenia z pierwszej wojny światowej, kiedy rozpylane z samolotów niemieckich 

różnego rodzaju gazy trujące, powodowały ogromne straty. Liga uczyła jak w tych 

warunkach należało się bronić przed skutkami akcji nieprzyjacielskich. Nadto 

Liga popierała rozwój polskiego lotnictwa. W okresie kilku początkowych lat 

istnienia tej organizacji ks. Pruchnicki pełnił obowiązki prezesa, korzystając w tej 

działalności z własnego doświadczenia z czasów wojennych
18

. 

Jak zaznaczono wyżej, w niedawnych działaniach wojennych brali udział 

liczni przedstawiciele terenów wieluńskich. W 1933 r. w Mokrsku powstał Zwią-

zek Weteranów Wojennych, który skupiał byłych żołnierzy z tych terenów, który 

jednocześnie na wypadek wojny gromadził doświadczonych żołnierzy, przygoto-

wywał nowych obrońców ojczyzny oraz opiekował się miejscami uświęconymi 

                                                 
15 Tamże, s. 288. 
16 Tamże, s. 315. 
17 Tamże, s. 316. 
18 Tamże, s. 317. 
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walką Polaków o wolność i niepodległość prezesem stowarzyszenia był ks. Józef 

Pruchnicki. Jego dziełem było zorganizowanie Zarządu stowarzyszenia oraz opra-

cowanie metod działania Związku Rezerwistów. Jednocześnie swą działalność 

patriotyczną w społeczności gminy Mokrsko prowadził od 1932 r. wśród miej-

scowej młodzieży w wznowionym przez siebie Kole Związku Strzeleckiego.  

W dniu 1 czerwca 1933 r. dokonał poświęcenia siedziby tego oddziału w Mo-

krsku. Sam był członkiem Związku Strzeleckiego i do końca lat przedwojennych 

był jego honorowym prezesem
19

. 

Wyżej wymieniony udział ks. Pruchnickiego w miejscowych stowarzysze-

niach społeczno-patriotycznych oraz w sprawach związanych z codziennym ży-

ciem mieszkańców świadczyły o wielkim jego zaangażowaniu w sprawy lokalnej 

społeczności. Wyniesione doświadczenia z okresu służby wojskowej i walk  

w obronie niepodległości ojczyzny chciał przekazać miejscowej społeczności,  

a zwłaszcza młodemu pokoleniu. Taka postawa okazała się bardzo pożyteczna, 

bowiem ci młodzi ludzie od początku okupacji hitlerowskiej podjęli bohaterską 

służbę niepodległości ojczyzny nawet za najwyższą cenę własnego życia. 

Równie aktywną działalność ks. Pruchnicki prowadził w zakresie organi-

zowania i kierowania kościelnymi stowarzyszeniami społecznymi w swojej para-

fii. Zauważyć należy, że po zakończeniu I wojny światowej w Kościele katolickim 

powstawały liczne stowarzyszenia religijne. Nie wystarczyła działalność dawnych 

bractw religijnych (piae uniones), ale powstawały nowe stowarzyszenia religijne 

zwłaszcza młodzieżowe, które dążąc do uświęcenia swoich zwolenników, jedno-

cześnie rozwijały aktywną działalność w zakresie społecznym. Papież Pius XI 

zachęcał do tworzenia stowarzyszeń młodzieżowych, aktywnie działających  

w zakresie społecznym w duchu wiary katolickiej. Miały one przyczynić się do 

zaktywizowania życia chrześcijańskiego. Takie stowarzyszenia młodzieżowe za-

równo męskie jak i żeńskie powstawały w macierzystych diecezjach kieleckiej  

i włocławskiej, a bp włocławski Stanisław Zdzitowiecki szczególnie je popierał. 

Taka działalność była kontynuowana w diecezji częstochowskiej. Bp Kubina bar-

dzo zdecydowanie popierał działalność kościelnych stowarzyszeń społecznych. 

Uważał bowiem, że tylko zorganizowana działalność ludzi wierzących zdoła 

przynieść pomoc materialną i duchową społeczeństwu po zniszczeniach wojen-

nych i w chwili wielkiego kryzysu gospodarczego. W tym celu bp Kubina zorga-

nizował w diecezji Ligę Katolicką, która miała koordynować wszelką działalność 

religijno-społeczną w diecezji. Stowarzyszenia kościelne, grupujące najaktywniej-

szych katolików wszystkich stanów miały uzupełnić działalność duchowieństwa 

tak w sprawach religijnych jak i społecznych. Działalność stowarzyszeniowa mia-

ła być wspólnym dziełem duchownych i świeckich wiernych
20

. Biskup pisał:  
 

Tylko takie zespolenie duchowieństwa i wiernych, taka serdeczna jedność myśli  

i praca zapewnia życie i rozwój parafii, uczynią ją żywym członkiem Ciała Chrystu-

sowego. Było to tym konieczniejsze, że nigdzie nie zauważyłem mniej serdeczności 

między proboszczem a parafianami niż tu w Kongresówce. Stosunek parafian do 

                                                 
19 Tamże, s. 334–335; J. Książek, Związek Strzelecki w powiecie wieluńskim w latach 1921–1939, 

„Rocznik Wieluński” 2002, t. 2, s. 81–122. 
20 T. Kubina, Acies bene ordynata. Wojsko dobrze uszykowane [w:] W podniosłych chwilach…,  

s. 4–5. 



Ks. Jan Związek 1040 

proboszcza jest gdzie indziej o wiele cieplejszy niż tu. W skutek tego, gdzie indziej 

współpraca parafian z proboszczem jest intensywniejsza, żywsza niż u nas. U nas  

w b. Kongresówce istnieje na ogół – nie wszędzie – jakiś dziwny i naturalnie bardzo 

szkodliwy brak zaufania wiernych do proboszcza, pewna podejrzliwość co do jego 

poczynań, pewien krytycyzm, pewne uprzedzenia. Liga powinna ten objaw usunąć. 

Serdeczna współpraca, czerpiąca swe siły z serca Kościoła, którym jest Eucharystia, 

powinna proboszcza zbliżyć do wiernych, a parafian do proboszcza21. 
 

To oziębienie wzajemnych relacji pomiędzy duchowieństwem a wiernymi 

było spuścizną działalności rosyjskich władz rządowych, które tę nieufność sku-

tecznie propagowały, głosząc, że duchowni byli urzędnikami rządowymi (pro-

boszcz był z decyzji władz rosyjskich urzędnikiem stanu cywilnego), a to było 

podstawą nieufności wiernych do duchownych. Ale nowe formy działalności du-

chowieństwa w okresie wolnej ojczyzny były nowością w pracy dotychczasowych 

duchownych, do której nie byli przygotowani, a nadto duchownych w pracy para-

fialnej było bardzo mało. Dużą przeszkodą w działalności duszpasterskiej była 

także powszechna bieda, szczególnie w środowiskach wiejskich. 

Nową energię w działalności kościelnej wnosiła, powstała na początku lat 

30. Akcja Katolicka (dalej: AK), która swoją działalność prowadziła według we-

zwania papieża św. Piusa X instaurare omnia in Christo, potwierdzonej działa-

niem papieża Piusa XI według zasady Pax Christi in regno Christi. Przed powsta-

jącą AK papież Pius XI postawił jako główny cel, aby Kościół mógł „wyjść  

z defensywy, a rozpocząć śmiałą, zorganizowaną ofensywę, aby z powrotem uzy-

skać dla Królestwa Chrystusowego utracone tereny, wzmocnić te, które są zagro-

żone i zdobywać nowe; chce ponownie wnieść Chrystusa Króla na tron społeczeń-

stwa”. Te zadania miały być realizowane w parafiach przede wszystkim przez 

miejscowych duszpasterzy. Do takiej aktywności wzywał duchownych i wiernych 

bp Kubina. Była to trudna praca, bowiem proboszcz jako asystent kościelny 

wprawdzie nie kierował działaniem AK w parafii, bowiem to czynili świeccy ka-

tolicy, ale miał sprawować opiekę duchową nad wszystkimi członkami AK oraz 

podczas zebrań stowarzyszeń wygłaszać konferencje religijne, w tym również 

omawiać kierunki właściwej działalności nowego stowarzyszenia. A do takiej 

pracy zwłaszcza starsi kapłani nie byli przygotowani. Niemniej jednak argumenta-

cja biskupa była tak przekonująca, że rządcy parafii prawie wszędzie zorganizo-

wali parafialne oddziały AK. Ks. Pruchnicki w parafii Mokrsko jako niedawny 

pracownik Kurii Biskupiej był specjalnie zobligowany do takiej działalności  

w swojej parafii. 

Bp Kubina dążył do tego, aby w każdej parafii zostały utworzone parafialne 

oddziały kościelnych stowarzyszeń tak społecznych jak i pobożnościowych. Sto-

warzyszenia kościelne skupiały aktywnych katolików świeckich, którzy nimi kie-

rowali, a duchowni (proboszcz, czasem wikariusz) byli asystentami kościelnymi. 

Asystent kościelny miał czuwać nad realizacją kościelnego charakteru stowarzy-

szeń. Odprawiać specjalne nabożeństwa z odpowiednimi kazaniami oraz wygła-

szać specjalne konferencje programowe. W działalności parafialnej duchownych 

były to dodatkowe i trudne obowiązki, bowiem zachowali wszystkie wcześniejsze 

zobowiązania duszpasterskie. Stąd w nielicznych parafiach AK nie została zorga-

                                                 
21 T. Kubina, Wskazówki praktyczne przy zakładaniu Ligi Katolickiej [w:] tamże, s. 128–129. 
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nizowana. Członkowie stowarzyszeń mieli stanowić aktywną elitę wiernych  

w parafiach, wspierając działalność miejscowych duchownych oraz umacniać 

więź między duchowieństwem a wiernymi, znacznie osłabioną w okresie zaboru 

rosyjskiego
22

. 

Z dużymi trudnościami była wprowadzana w diecezji częstochowskiej Liga 

Katolicka. Natomiast zorganizowana w 1931 r. AK w krótkim czasie posiadała 

swoje oddziały prawie we wszystkich placówkach duszpasterskich. Na wezwanie 

bp. Kubiny ks. Józef Pruchnicki zorganizował parafialny oddział AK w Mokrsku, 

który koordynował działalność wszystkich stowarzyszeń religijnych w parafii.  

W liczącej ponad 3 tys. wiernych parafii ks. Pruchnicki zorganizował Katolickie 

Stowarzyszenie Mężów, do którego w 1938 r. należało 12 mężczyzn, Katolickie 

Stowarzyszenie Kobiet, liczące 71 członkiń i Katolickie Stowarzyszenie Młodzie-

ży Żeńskiej, do którego należało 45 dziewcząt. Nie było w parafii Katolickiego 

Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej. Zapewne powodem tego były wyjazdy mło-

dych mężczyzn na roboty sezonowe poza granice Polski. Każdego roku kilkaset 

młodych mieszkańców tych okolic opuszczało swoje rodzinne strony, by po za-

kończeniu prac rolnych późną jesienią powrócić do rodzinnych stron. Pozostali 

zaś mieszkańcy zwykle niechętnie przystępowali do jakichkolwiek stowarzyszeń 

społecznych i kościelnych. Do parafialnej AK w tych warunkach należała nie-

wielka część mieszkańców
23

. 

Liczną grupę natomiast stanowiły dzieci i młodzież należące do Krucjaty 

Eucharystycznej. Do tego stowarzyszenia należało 86 rycerek i rycerzy (chłopców 

i dziewcząt). Byli to uczniowie miejscowych szkół powszechnych. Nie było na-

tomiast w parafii zorganizowanej Sodalicji Mariańskiej, do której przyjmowana 

była młodzież szkół średnich, a takich na terenie parafii nie było. Najliczniejsze 

stowarzyszenie stanowił Żywy Różaniec, do którego należało 90 mężczyzn, 300 

kobiet i 30 dziewcząt. Do znanego od dawna Trzeciego Zakonu św. Franciszka  

z Asyżu należało zaledwie 2 mężczyzn i 60 kobiet. Na stan liczebny poszczegól-

nych stowarzyszeń w parafii duży wpływ posiadały wyjazdy młodych mieszkań-

ców na roboty sezonowe do Niemiec, które znacznie osłabiały poziom życia reli-

gijnego robotników. Na terenie powiatu wieluńskiego takie zjawisko było czymś 

normalnym
24

. 
 

Duszpasterz katolików narodowości polskiej w Kreis Velun i uczestnik 

ruchu oporu 

We wczesnych godzinach rannych 1 września 1939 r. zostało zbombardo-

wane przez samoloty Luftwaffe miasto Wieluń, a tereny powiatu wieluńskiego 

zostały zajęte przez wojska niemieckie
25

. Wraz z polską ludnością wobec groźby 

mordowania ludności polskiej i palenia zabudowań przez żołnierzy niemieckich 

proboszcz ratował się ucieczką przed zbliżającymi się Niemcami. Uciekał fur-

                                                 
22 J. Związek, Katolickie stowarzyszenia społeczne w diecezji częstochowskiej (1925–1939), Czę-

stochowa 1994, s. 43–62. 
23 J. Związek, Dzieje diecezji częstochowskiej okresie II Rzeczypospolitej, Częstochowa 1990, s. 300. 
24 Tamże, s. 300–301. 
25 T. Olejnik, Wieluń. Dzieje miasta 1793–1945 [w:] Wieluń. Monografia miasta, t. 2, red.  

A. Szymczak, Wieluń 2008, s. 325–353. 
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manka przez Piotrków Trybunalski do Radomia, gdzie żołnierze Wehrmachtu 

zagrodzili im dalszą podróż. W dniu 15 września powrócił do Mokrska, napotyka-

jąc na drastyczne ograniczenie w pracy parafialnej ze strony okupacyjnych władz 

administracyjnych. Zapanował terror wobec polskiej ludności i wszystkiego, co 

przypominało polskość tych terenów. Wielu mieszkańców zostało zamordowa-

nych. Gospodarstwa zabrali osadnicy niemieccy. Młodzi Polacy zostali wywiezie-

ni na roboty przymusowe do Niemiec. W parafii pozostali starcy i dzieci. Zostały 

zaprowadzone okupacyjne instytucje administracyjne, kierowane przez urzędni-

ków niemieckich. Przedwojenne instytucje polskie przypominały jedynie kościoły 

i parafie, w których pozostali na swoich stanowiskach polscy duchowni, dzieląc 

niedolę polskiej ludności. Bp Kubina wezwał duchownych, aby trwali na swoich 

stanowiskach, przypominając polskiej ludności nie tylko obowiązki religijne, ale  

i patriotyczne
26

. Mimo to istniała możliwość opuszczenia tych terenów i przedo-

stania się na tereny Generalnego Gubernatorstwa, ks. Pruchnicki prowadził pracę 

duszpasterską. Bardzo uciążliwe było ustawiczne inwigilowanie działalności ko-

ścielnej przez szpiegów niemieckich, którzy nawet przychodzili na nabożeństwa 

po to, aby przekazywać sprawozdanie władzom okupacyjnym o uczestnikach 

nabożeństw, a szczególnie o treści wygłaszanych kazań. Pracę duszpasterską  

w parafiach Mokrsko i Skomlin prowadził do października 1941 r. Ciągle krążyły 

wieści o rychłym aresztowaniu kapłanów w powiecie wieluńskim
27

. 

Najbardziej tragiczne przypuszczenia spełniły się we wczesnych godzinach 

rannych 6 października 1941 r. Gestapo i urzędnicy niemieccy (2–4 osoby) wcho-

dzili do mieszkań duchownych, którzy wypędzeni z plebanii mieszkali w zabudo-

waniach polskich mieszkańców. Lokalne władze okupacyjne doskonale znały 

miejsce zamieszkania polskich kapłanów. Takie same warunki mieszkaniowe miał 

ks. Pruchnicki. Jako były żołnierz WP od początku okupacji był uczestnikiem 

konspiracyjnych działań przeciwko okupantowi. We wrześniu 1941 r. Niemcy 

wykryli istnienie tej organizacji, w wyniku czego nastąpiły aresztowania człon-

ków polskiej organizacji patriotycznej. Obawiając się uwięzienia nie nocował  

w swoim mieszkaniu, ale u zaufanych przyjaciół. Tak było w nocy z 5 na 6 paź-

dziernika i dlatego uniknął aresztowania. Natomiast przybyłym do jego mieszka-

nia Niemcom sąsiedzi powiedzieli, że wczesnym rankiem wyjechał do Wielunia 

miejscową koleją. Po powrocie z Wielunia miał zgłosić się na posterunek miej-

scowej policji, bowiem tak nakazali przedstawiciele gestapo. W międzyczasie 

zaufani polscy urzędnicy, pracujący w urzędach niemieckich, dowiedzieli się, że 

jego nazwisko nie znajdowało się na liście duchownych, przeznaczonych do aresz-

towania. Po południu tego dnia udał się na posterunek, gdzie mu oznajmiono, że 

nie będzie aresztowany, ale zostanie skierowany do pracy duszpasterskiej do innej 

parafii. Musiał oddać klucze od kościoła parafialnego, a w dniu jutrzejszym  

                                                 
26 Podstawowe wiadomości o sytuacji Kościoła w Warthegau patrz: J. Szyling, Polityka okupanta 

hitlerowskiego wobec Kościoła katolickiego 1939–1945. Tzw. okręgi Rzeszy: Gdańsk – Prusy 

Zachodnie, Kraj Warty i regencja katowicka, Poznań 1970; K. Śmigiel, Kościół katolicki w tzw. 

Kraju Warty 1939–1945, Lublin 1979. 
27 Opis jego działalności duszpastersko-patriotycznej w powiecie wieluńskim podano na podstawie 

jego wspomnień: J. Pruchnicki. Wspomnienia o pracy duszpasterskiej na terenie powiatu wieluń-

skiego [w:] Wspomnienia wojenne 1939–1945 księży diecezji częstochowskiej, opr. J. Kapuściński 

i J. Związek, Częstochowa 2012, s. 279–313. 
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(7 października) miał zgłosić się na posterunek w Wieluniu. Szef Gestapo Gross-

man oznajmił mu, że od piątku (11 października) wraz z ks. Józefem Kubicą, wi-

kariuszem z Cieszęcina, pracującym w urzędzie niemieckim w Wieruszowie, bę-

dzie sprawował opiekę duszpasterską nad 250 tys. katolików narodowości pol-

skiej, mieszkającymi na terenie powiatu wieluńskiego. Komendant pytał o krzyż 

Virtuti Militari z wojny polsko-bolszewickiej i jego kandydowanie w wyborach do 

senatu, w których znajdował się na drugim miejscu na liście wyborczej. Podkre-

ślił, że krzyż Virtuti Militari równał się niemieckiemu żelaznemu krzyżowi i da-

wał mu określone przywileje na wypadek aresztowania i uwięzienia. Wreszcie 

pokazał mu teczkę z dokumentami dotyczącymi jego osoby, które świadczyły,  

że na tym terenie Niemcy zbierali wiadomości o polskich duchownych znacz- 

nie wcześniej. 

W dniu 7 października komendant wieluńskiego Gestapo przywiózł samo-

chodem obu duchownych do Rudy, przekazał im klucze od kościoła. Ks. Pruch-

nicki zamieszkał odtąd w Rudzie w wynajętym u polskiego gospodarza mieszka-

niu, natomiast ks. Kubica przybył na stałe do Rudy dopiero na początku listopada. 

Jednakże klucze od kościoła musieli oddać na posterunek miejscowej żandarmerii. 

Obaj duchowni zdecydowali, że po klucze będą chodzić na posterunek tylko  

w niedziele i święta, kiedy odprawiali nabożeństwa dla przybywających wiernych, 

natomiast w dni powszednie odprawiali msze św. w swoich mieszkaniach. Mimo 

otrzymanych zezwoleń na odprawianie nabożeństw w kościele w Rudzie często 

miejscowe władze nakazywały zamknąć świątynię na kilka tygodni. Takim powo-

dem była m. in. panująca w tej okolicy pryszczyca zwierząt. W 1942 r. po kilku-

tygodniowej przerwie na kilka dni przed Świętami Wielkanocnymi Niemcy wyda-

li zezwolenie na odprawianie nabożeństwa w Niedziele Zmartwychwstania Pań-

skiego. Przybylo do kościoła kilka tysięcy wiernych, ogromna większości pragnąc 

przystąpić do spowiedzi i komunii św. W tych okolicznościach duszpasterze 

udzielili rozgrzeszenia generalnego in periculo mortis. Dopiero od lipca 1942 r. 

dzięki staraniom ks. Kubicy władze niemieckie nie czyniły przeszkód w odpra-

wianiu nabożeństw, ale stosowali stale różne trudności wiernym udającym się 

pieszo lub furmankami na nabożeństwa. Kapłani odprawiali msze św., ale nie 

wygłaszali kazań obawiając się oskarżeń z powodu ich treści. Mimo trudności  

i dotkliwych kar ludność polska licznie uczestniczyła w nabożeństwach. W ko-

ściele śpiewali polskie pieśni religijne i mimo okupacji czuli się Polakami. 

Ale udział w nabożeństwach w Rudzie brała jedynie niewielka liczba wier-

nych narodowości polskiej z powiatu wieluńskiego. Z tego powodu obaj duszpa-

sterze podzielili teren powiatu na część wschodnią i zachodnią w stosunku do 

miasta Wieluń i w miarę regularnie odwiedzali wiernych w ich miejscowościach 

spełniając w dni powszednie posługi religijne. Ks. Pruchnicki spełniał swoje obo-

wiązki we wschodniej części powiatu wieluńskiego. Nie mógł jednak w tych miej-

scowościach odprawiać mszy św., ponieważ kościoły były zamknięte dla celów 

liturgicznych, a w innych miejscach także nie wolno było odprawiać nabożeństw. 

Nie mógł także błogosławić małżeństw oraz urządzać wspólnych modlitw. Mógł 

natomiast spowiadać wiernych i udzielać komunii św. oraz chrzcić dzieci. Ale tak 

jak w wielu innych wypadkach ludność polska potrafiła zmylić czujność władz 

niemieckich i w ukryciu przed władzami takie nabożeństwa się odbywały. Dla 
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duchownego było to wielkie niebezpieczeństwo, grożące śmiercią lub zesłaniem 

do obozu koncentracyjnego. 

Z Rudy zwykle w poniedziałek rano ks. Pruchnicki zaopatrzony w stosow-

ne zezwolenia furmanką przysłaną z Działoszyna udawał się do tej miejscowości  

i rozpoczynał w umówionym miejscu posługę duszpasterską – spowiadał wier-

nych, chrzcił dzieci, udzielał ostatnich sakramentów św. chorym i umierającym. 

W tajemnicy przed władzami niemieckimi błogosławił małżeństwa zaufanych 

Polaków. Po dokonaniu tych czynności udawał się do następnej miejscowości 

(Pajęczna), w której spełniał te same czynności. W Pajęcznie, gdzie gromadziło 

się bardzo dużo wiernych do spowiedzi z pomocą przybywał ks. Wincenty Spirra, 

proboszcz z parafii Wąsosz leżącej w Prowincji Górnośląskiej, Niemiec z pocho-

dzenia, ale bardzo ofiarnie służący polskim katolikom zarówno w Wąsoszu jak  

i w Pajęcznie, co było zakazane przez władze okupacyjne. W domu zakonnym 

sióstr westiarek w Pajęcznie ks. Pruchnicki w tajemnicy odprawiał mszę św.,  

a w zwykłej szafce przechowywał Najświętszy Sakrament, który pod nieobecność 

kapłana siostry zakonne zanosiły umierającym. Mieszkańcy Pajęczna twierdzili, 

że dzięki obecności Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie w ich miejscowo-

ści Niemcy nie spalili domostw i nie wymordowali polskiej ludności. W tym cza-

sie zorganizował potajemnie przygotowanie dzieci do Pierwszej Spowiedzi  

i Pierwszej Komunii Świętej, a sama uroczystość odbywała się tak, jak w latach 

przedwojennych. 

Taka wyprawa, mimo zezwolenia powiatowych władz niemieckich była 

zawsze niebezpieczna, bowiem lokalne władze nie zawsze respektowały pozwole-

nia i zatrzymywały duchownego do wyjaśnienia. Ze względu na duży obszar 

wschodniej części powiatu wieluńskiego ks. Pruchnicki każdego tygodnia dojeż-

dżał do wyznaczonych miejscowości, aby w ten sposób służyć wiernym. 

Podczas tych wypraw zdarzały się jednak nieprzewidziane sytuacje. Na tym 

terenie działali polscy partyzanci należący do Armii Krajowej. Ks. Pruchnicki był 

także członkiem tej organizacji wojskowej. Dla partyzantów gromadził pieniądze  

i kartki żywnościowe. Były to ofiary zaufanych Polaków. Ale w Osjakowie Niem-

cy schwytali kilku partyzantów, którzy na torturach wydali, ze pieniądze przekazał 

im ks. Pruchnicki. W dniu 23 listopada 1944 r. został aresztowany w Osjakowie. 

Zakuty w kajdanki po przetrzymaniu przez cała noc w chlewie został przewiezio-

ny do więzienia Gestapo w Wieluniu, gdzie pierwszy dzień i noc był przykuty 

kajdankami do kaloryfera. Po 18 dniach przetrzymywania w więzieniu Gestapo 

rozpoczęło jego przesłuchanie. Był oskarżony o przekazanie partyzantom 13 tys. 

mk niemieckich. Oczywiście nie przyznał się do tego. W tym czasie jego przyja-

ciele na wolności, a szczególnie ks. Kubica podejmowali intensywne starania  

o jego uwolnienie. Przebywając w więzieniu spowiadał współwięźniów (golący 

go współwięzień spowiadał się oraz podczas spacerów więziennych). Pobyt  

w więzieniu wieluńskim kończył się zwykle wywiezieniem do obozu koncentra-

cyjnego lub śmiercią na miejscu. Los więźniów opisał w wierszu: „Umrzesz mój 

Bracie na pryczy więziennej, Gromnicy nie weźmiesz do rąk, A potem wrzucą w 

grób bezimienny, Ciało Twe sine od mąk”. Starania ks. Kubicy i jego znajomych 

doprowadziły do uwolnienia go z więzienia. Ponownie powrócił do swoich zajęć 

duszpasterskich w Rudzie. Władze więzienne w Wieluniu nie respektowały przy-
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wilejów, jakie dawał krzyż Virtuti Militari, który miał go chronić przed torturami. 

Mimo sugestii przyjaciół i wyrobienia mu odpowiednich dokumentów na inne 

nazwisko nie opuścił swego stanowiska w Rudzie. Tymczasem zmieniła się sytua-

cja na frontach wojennych, a miejscowe władze niemieckie znacznie złagodziły 

swe postępowanie w sprawach kościelnych wobec Polaków. 

W czasie jego objazdów duszpasterskich zdarzały się także mniej drama-

tyczne zdarzenia. W trakcie podróży z Siemkowic do Osjakowa na leśnej drodze 

spotkał dwoje bardzo biednych dzieci – rodzeństwo 10–12 letnie. Zatrzymał się 

przy nich pytając co się dzieje. Starsza siostra powiedziała, że niedawno zmarła im 

matka, a teraz umiera ich ojciec, a w domu jest jeszcze kilkoro ich rodzeństwa. Ze 

wzruszeniem udał się z dziećmi do ich domu. Kilka kobiet otaczały łóżko umiera-

jącego ojca. Kapłan wyspowiadał chorego, a po udzieleniu wiatyku przekazał 

najstarszej córce 100 mk. Ojciec tak się wzruszył tym gestem, że wrzód na żołąd-

ku pękł, a wkrótce ojciec powracał do zdrowia. Rozeszła się wieść, że ksiądz cu-

downie uzdrowił chorego. Po kilku tygodniach jadąc tą samą drogą we wsi Rado-

szewice zatrzymali go żandarmi niemieccy i zaprowadzili do miejscowego dworu, 

w którym niemiecki zarządca ciężko chorował, a lekarze nie potrafili mu pomóc. 

Pełen obaw zauważył, że w mieszkaniu było przygotowane wystawne przyjęcie, 

jakiego nie widział w czasie okupacji. Był przyjmowany z szacunkiem. Pod ko-

niec przyjęcia zarządca zwrócił się do niego z prośbą, aby go uzdrowił, bowiem 

lekarze niemieccy już mu nie mogli pomóc, a on słyszał, ze ks. Pruchnicki cu-

downie uzdrowił umierającego człowieka. Ksiądz tłumaczył się, że nie posiadał 

wiedzy medycznej, ale zarządca mu nie uwierzył. Jedynie obiecał modlić się  

o zdrowie chorego. Przy odjeździe otrzymał paczkę z żywnością. Po powrocie do 

Rudy uświadomił sobie, iż mogła to być prowokacja wobec niego. Pełen niepoko-

ju oczekiwał następnego dnia, ale nadeszła wiadomość z Radoszewic, że zarządca 

zmarł. Wówczas jego obawy ustały
28

.  

Okupacja niemiecka dobiegała końca. W działalności duszpasterskiej nie 

było już przeszkód.  

Z tego czasu pozostał niewyjaśniony dotychczas problem jego udziału  

w działalności partyzantów na tym terenie, a szczególnie jego odznaczeń wojsko-

wych. Pojawiły się później nawet stopnie wojskowe przy jego nazwisku (kapitan, 

pułkownik). Jednak nie udało się odnaleźć odpowiednich dokumentów. Należy 

zauważyć, że na terenie powiatu wieluńskiego działania partyzantów musiały być 

bardzo zakonspirowane, mimo że istniały działały struktury partyzanckie na tym 

terenie. Po zakończeniu II wojny światowej działały tu silne oddziały Konspira-

cyjnego WP, z którymi walkę prowadziły zarówno władze wojskowe radzieckie 

jak i polskie. Wszelkie więzi z partyzantami z okresu okupacji hitlerowskiej były 

ukrywane, a nawet niszczone przez dawnych członku ruchu oporu. Być może, że 

w tych okolicznościach zostały zniszczone dokumenty dotyczące partyzanckiej 

działalności ks. Pruchnickiego, a być może, iż pozostają jeszcze w ukryciu w pry-

watnych rękach. 
 

 

 

                                                 
28 Tamże, s. 288–313. 
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W powojennej rzeczywistości społeczno-politycznej w Wieluniu 

W nocy z 18 na 19 stycznia 1945 r. wojska radzieckie wyzwoliły Wieluń  

i okolice. W obawie przed walkami frontowymi ludność miejscowa, w tym także 

ks. Pruchnicki, ukryła się w pobliskich lasach. Po przejściu frontu ludność powró-

ciła do swoich domostw. Ks. Pruchnicki przeniósł się z Rudy do Wielunia, gdzie 

zamieszkał w mieszkaniu kapelana sióstr bernardynek w Wieluniu. Bp Kubina 

zaakceptował jego działanie, a w dniu 9 kwietnia 1945 r. mianował go dziekanem 

dekanatu wieluńskiego. Odtąd organizował życie parafialne w całej ziemi wieluń-

skiej. Cieszył się dużym autorytetem na tym terenie dzięki bohaterskiej jego po-

stawie w okresie okupacji hitlerowskiej. W Wieluniu została rozebrana przez 

Niemców kolegiata wieluńska, zbombardowana 1 września 1939 r., Opuszczony 

kościół i klasztor Księży Misjonarzy w Wieluniu wymagał gruntownego remontu. 

W tej sytuacji zadania kościoła parafialnego pełniła świątynia sióstr bernardynek. 

Bp Kubina wykupił na własność parafii wieluńskiej kościół i klasztor księży mi-

sjonarzy. Niezbędne remonty kościoła Bożego Ciała prowadził nowy proboszcz. 

Jego staraniem przeprowadzono remont wnętrza świątyni i klasztoru oraz spra-

wiono niezbędne wyposażenie wnętrza świątyni – ołtarze, konfesjonały i ławki. 

Od 1947 r. odprawiano w nim nabożeństwa parafialne. Jednocześnie należał do 

komisji, która zajmowała się sprawą rewindykacji zbiorów archiwalnych i przed-

miotów kościelnych, zrabowanych przez Niemców i zdeponowanych w klasztorze 

ojców oratorianów w Gostyniu (wraz z bp. Walentym Dymkiem i przedstawicie-

lem władz polskich). Dzięki niemu wiele cennych archiwaliów i cennych zabyt-

ków sakralnych powróciło do parafii wieluńskich. Ziemia wieluńska była znana  

w diecezji częstochowskiej ze swej gorliwości religijnej i ofiarności na cele ko-

ścielne. W warunkach powojennych dostarczała dla Seminarium Duchownego 

różnego rodzaju produkty rolne, które na tym terenie gromadził dziekan wieluń-

ski. Z tego tytułu bp Kubina mianował go członkiem Komisji do spraw Semina-

rium Duchownego. 

Bardzo ważną sprawą po zakończeniu działań wojennych na tym terenie 

było wznowienie działalności, zamkniętego przez Niemców, Prywatnego Gimna-

zjum Męskiego im. T. Kościuszki Diecezji Częstochowskiej w Wieluniu zwanego 

także „Gimnazjum Biskupim”. Dyrektor tej szkoły średniej ks. Ludwik Gietyngier 

i prefekt ks. Maksymilian Binkiewicz zostali wywiezieni do obozu koncentracyj-

nego w Dachau i zamordowani (13 czerwca 1999 r. w Warszawie zostali ogłosze-

ni błogosławionymi przez papieża Jana Pawła II). Już w lutym 1945 r. bp Kubina 

zlecił ks. Pruchnickiego wznowienie działalności tej szkoły. W porozumieniu  

z radzieckimi i polskimi władzami wojskowymi przejął zabudowania szkolne, 

które stanowiły własność diecezji. W okresie okupacji hitlerowskiej mieściła się tu 

niemiecka szkoła zawodowa. Po przeprowadzeniu koniecznych remontów zgro-

madził grono pedagogiczne, powierzając stanowisko dyrektora nauczycielowi 

Wojciechowi Rzutkowskiemu. Jednocześnie lokalne władze państwowe przystąpi-

ły do organizowania w mieście szkoły średniej. Zadanie to powierzyły także  

Rzutkowskiemu w dniu 1 lutego 1945 r. Takie plany zaakceptowało Kuratorium 

Okręgu Szkolnego Łódzkiego, a w dniu 26 lutego t.r. Wojciech Rzutkowski został 

mianowany organizatorem Gimnazjów Państwowych w Wieluniu. Nowa szkoła 

powstawała na bazie przedwojennego „Gimnazjum Biskupiego” i Żeńskiego 
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Gimnazjum Pelagii Zasadzińskiej w budynkach „Gimnazjum Biskupiego”, jako 

szkoła koedukacyjna. Szkoła została otwarta 1 marca 1945 r. W dniu 14 marca t.r. 

Wojciech Rzutkowski został mianowany dyrektorem Państwowego Koedukacyj-

nego Gimnazjum i Liceum. Budynki szkolne jednak po licznych rozprawach są-

dowych nadal stanowiły własność diecezji częstochowskiej, a szkoła za ich uży-

wania płaciła diecezji odpowiedni czynsz
29

. 

„Gimnazjum Biskupie” od początku swego istnienia prowadziło bursę dla 

ubogich uczniów (ok. 20.). W gimnazjum państwowym takiej bursy diecezja nie 

mogła prowadzić, dlatego nowa bursa została utworzona w budynkach klasztoru 

popijarskiego od początku roku szkolnego 1948/1949. Uczniowie, przebywający 

w bursie uczęszczali do średnich szkół w Wieluniu. Według planów diecezjalnych 

bursa miała stanowić początek Niższego Seminarium Duchownego w Wieluniu. 

Wobec dużych trudności materialnych biskup Kubina powołał Radę Opiekuńczą  

z ks. Pruchnickim na czele. Dzieło to kontynuował drugi bp częstochowski Zdzi-

sław Goliński. Bursa została przekształcona w szkołę średnią z własnym gronem 

nauczycielskim, której dyrektorem był ks. Pruchnicki. W tej szkole uczniowie 

mieli ukończyć ósmą i dziewiątą klasę gimnazjalną, a dalszą naukę mieli konty-

nuować w Niższym Seminarium Duchownym W Częstochowie. Zajęcia szkolne 

rozpoczęły się od początku roku szkolnego 1952/1953. Jednakże po 3 latach wo-

bec trudności finansowych i ideologicznych zaprzestało swoją działalność  

w 1955 r. Zabiegi ks. Pruchnickiego tym razem okazały się nieskuteczne
30

. 

Ostatnie lata jego życia 

Intensywna działalność w okresie wojny polsko-bolszewickiej, praca spo-

łeczno-patriotyczna w okresie II Rzeczypospolitej, pełne niebezpieczeństw dusz-

pasterstwo w Rudzie w okresie okupacji hitlerowskiej oraz stała inwigilacja przez 

Urząd Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa (dalej: SB) w okresie PRL 

znacznie osłabiły jego zdrowie. Z niepełnych akt SB, przechowywanych w Insty-

tucie Pamięci Narodowej w Łodzi wynika, że tak jak inni duchowni był stale in-

wigilowany. Jednak specjalnych działań skierowanych przeciwko niemu SB nie 

prowadziła. Zachowała się jedynie informacja z trzeciego kwartału 1961 r., że po 

usunięcia nauczania religii w szkołach ks. Pruchnicki odmówił rejestracji punktów 

katechetycznych, a tym samym nie przyjął pensji rządowej za nauczanie religii  

w punktach katechetycznych. Funkcjonariusz SB takie zachowanie ks. Pruchnic-

kiego tłumaczył nakazem Kurii Diecezjalnej w Częstochowie. Ze sprawozdań  

z 1962 r. wynika że lokalna SB nie rozpracowywała i nie typowała go na tajnego 

współpracownika. Funkcjonariusz SB wyrażał jednocześnie niezadowolenie, że 

werbowanie kandydatów na tajnych współpracowników wśród duchownych nie 

dawały pożądanych skutków. Ale taka inwigilacja stale trwała
31

. 

                                                 
29 J. Związek, Niższe seminaria duchowne diecezji częstochowskiej, „Częstochowskie Studia Teo-

logiczne” 1974, t. 2, s. 201–218; J. Mazur Dzieje szkoły w latach 1945–1970 [w:] 100 lat historii, 

100 lat tradycji. Z dziejów Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu 1906 

–2006, Wieluń 2006, s. 67–69. 
30 J. Związek, Niższe seminaria…, s. 213–218. 
31 Instytut Pamięci Narodowej o. Łódź, sygn. Pf 10/285, k. 7, Sprawozdanie Powiatowego Urzędu 

Bezpieczeństwa w Wieluniu; tamże, sygn. Pf 10/515, t. 2, Sprawozdanie referatu Służby Bezpie-

czeństwa – Wieluń. 
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Stan jego zdrowia ustawicznie się pogarszał. Leczenie szpitalne i sanatoryj-

ne nie dawały pozytywnych skutków. Wiele zawdzięczał personelowi szpitalnemu 

w Wieluniu wybitnym lekarzem dr. Zygmuntem Patrynem na czele. W środowi-

sku Służby Zdrowia cieszył się dużym szacunkiem i autorytetem. Z tego względu 

bp Goliński w dniu 2 października 1958 r. mianował go Rejonowym Duszpaste-

rzem Służby Zdrowia na terenie ziemi wieluńskiej. To było ostatnie stanowisko  

o charakterze społecznym w jego życiu.  

Zmarł nagle 20 października 1963 r. Jego pogrzeb był nie tylko uroczysto-

ścią żałobną, ale wielką manifestacją religijno-patriotyczną mieszkańców Wielu-

nia i całego powiatu wieluńskiego. Został pochowany na cmentarzu grzebalnym  

w Wieluniu
32

. 
 

Podsumowanie 

Życie i działalność ks. Józefa Pruchnickiego wypadły w różnych okresach 

dziejów Polski i Kościoła w Polsce. Jego powołaniem życiowym była służba ka-

płańska wśród ludu polskiego. Te obowiązki realizował przez całe swoje życie. 

Będąc człowiekiem ambitnym podejmował coraz to nowe wezwania, aby jeszcze 

lepiej służyć ludowi, z którego wyszedł. Realizacją tych planów była ofiarna  

i bohaterska służba wojskowa w wojnie polsko-bolszewickiej, za którą otrzymał 

wysokie odznaczenia wojskowe. Ta postawa skłoniła go do ukończenia studiów  

z zakresu prawa na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po powrocie 

ze służby wojskowej gorliwie pełnił obowiązki prefekta etatowego i dyrektora 

szkół górniczych w Kazimierzu k. Sosnowca. W diecezji częstochowskiej praco-

wał jako notariusz i archiwariusz w Kurii Biskupiej, ale praca kancelaryjna nie 

była w jego naturze. Swoje plany życiowe, obok pracy duszpasterskiej, realizował 

w działalności społecznej w środowisku ludności wiejskiej na terenie ziemi wie-

luńskiej. Dla tej ludności był działaczem w zakresie społecznym i patriotycznym 

na terenach przygranicznych z Niemcami, organizując różne stowarzyszenia spo-

łeczne i patriotyczne oraz religijne celem pobudzenia aktywności ludu wiejskiego. 

Szczególne znaczenie posiadało utwierdzanie ducha patriotycznego wśród swoich 

parafian, którzy w okresie okupacji hitlerowskiej bohatersko zdali egzamin ze 

swojej postawy patriotycznej. Mimo największego niebezpieczeństwa w okresie 

okupacji pełnił obowiązki duszpasterskie dla katolików narodowości polskiej  

w powiecie wieluńskim. W tych warunkach niósł pomoc polskim partyzantom 

Armii Krajowej, za co był nie tylko więziony przez Gestapo i tylko dzięki zabie-

gom przyjaciół został uratowany przed zesłaniem do obozu koncentracyjnego,  

a nawet śmierci. Po zakończeniu okupacji hitlerowskiej, jako dziekan wieluński 

organizował na nowo życie katolickie w całej ziemi wieluńskiej. Nie udało mu się 

przywrócić katolicką szkołę średnią w Wieluniu (tzw. „Gimnazjum Biskupie”).  

W pracy duszpasterskiej i społecznej napotykał na duże trudności ze strony SB, 

które skutecznie paraliżowały jego aktywność w działalności kościelnej i społecz-

nej. Mimo trudności pozostał do końca życia wierny swoim zasadom i obowiąz-

kom życiowym pozostawiając wzór postępowania tak w życiu kościelnym jak  

i społeczno-patriotycznym. 

                                                 
32 AACz., sygn. AP 174, Akta personalne ks. Józefa Pruchnickiego z 1963 r. 
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Bezpieczeństwo w klasztorze.  
Bóg gwarantem bezpieczeństwa zakonników 

 

 
lasztor, jak każda instytucja, dużo uwagi poświęca problemowi bez-

pieczeństwa, tak całości organizacji jak i poszczególnych jego człon-

ków. Tak jest współcześnie, tak było również w średniowieczu. Bez-

pieczeństwo nie oznacza tutaj wyłącznie ochrony przed fizycznymi zagrożenia-

mi, ale jest też rozumiane jako zapewnienie stabilizacji ekonomicznej zgroma-

dzenia i utrzymanie właściwego poziomu etyczno-duchowego zakonników. 

Mieszkańcy klasztoru poszukiwali oparcia na zewnątrz, polegali na wytrzymało-

ści murów obronnych, protekcji suwerena, dyplomatycznych układach oraz do-

brych stosunkach z sąsiadami. O wiele większą jednak ufność, przynajmniej  

w sferze deklaratywnej, pokładali w Bogu i jego opiece. W sytuacjach zagroże-

nia, tak zewnętrznego jak i wewnętrznego, powierzali się opatrzności bożej. 

Opatrzność Boża
1
 (providentia divina lub providentia Dei) to przekonanie, że 

Bóg kieruje naturą i dziejami świata. 

Już od starożytności większość religii deistycznych zakładała jakąś formę 

opieki bóstw nad światem i człowiekiem
2
. Zazwyczaj uważano, że siły nadprzy-

rodzone troszczą się o cały wszechświat i o poszczególne jego elementy.  

W teologii chrześcijańskiej opatrzność boża to opieka Boga – Stwórcy nad 

wszystkim, co stworzył, a więc troskliwe obserwowanie wszystkich stworzeń  

i kierowanie nimi ku zamierzonemu celowi we wszystkich szczegółach ich ist-

nienia i działania
3
.  

Przekonanie to było powszechne szczególnie w wiekach średnich. Dla lu-

dzi średniowiecza nie posiadających dostatecznej wiedzy o prawach przyrody 

świat jawił się jako miejsce groźne, niebezpieczne i niepojmowalne. W tej sytu-

acji naturalne było poszukiwanie z jednej strony wytłumaczenia dla dziejących 

się wokół zdarzeń, a z drugiej odwoływanie się do siły najwyższej, która opieku-

je się światem. Bóg w owych czasach był istotą nadrzędną i ogarniającą wszyst-

                                                 
1 O opatrzności bożej patrz: W. Słomka, Opatrzność Boża [w:] Leksykon duchowości katolickiej, 

red. M. Chmielewski, Lublin – Kraków 2002, s. 610–612; Z. Krzyszowski, P. Moskal, Opatrzność 

Boża [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 14, Lublin 2010, s. 615–621. Patrz także: J. Wojtysiak, Boża 

Opatrzność z perspektywy filozoficznej, „Znak” 2008, nr 632, s. 53–61. 
2 Rozważania na ten temat znajdziemy już w systemach filozoficznych Sokratesa, Platona i Ary-

stotelesa. Syntetyczne ujęcie problemu podaje P.S. Mazur, patrz: P.S. Mazur, Opatrzność [w:] 

Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 7, Lublin 2006, s. 826–833. Patrz także: T. Stępień, Filozo-

ficzne podstawy rozumienia Opatrzności u greckich Ojców Kościoła, „Warszawskie Studia Teolo-

giczne” 2001, t. 14, s. 97–114; tenże, Opatrzność Boża w myśli filozofów. O możliwości udowod-

nienia istnienia Opatrzności z porządku świata, „Warszawskie Studia Teologiczne” 2006, t. 19,  

s. 91–102. 
3 O opatrzności bożej w ujęciu dogmatycznym patrz: Cz.S. Bartnik, Dogmatyka katolicka, Lublin 

2000, s. 136–160. 

K 
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ko. Był szafarzem wszelkich dóbr i jednocześnie najwyższym sędzią. Ludzie 

byli głęboko przekonani, że Bóg interweniuje w sposób bezpośredni w losy jed-

nostek i zbiorowości. Jego moc przejawia się w dokonywaniu rzeczy nadprzyro-

dzonych, czynionych cudach i innych znakach jego woli. Stwórca pobożnych 

obdarza łaskami, a na grzesznych zsyła zasłużoną karę. Nieszczęścia, plagi  

i choroby są bezpośrednim następstwem grzechów ludzkich. Jednocześnie czło-

wiek pobożny może liczyć na Bożą pomoc i opiekę; może z ufnością pozostawić 

swoje losy w Boskich rękach
4
. Taką właśnie wiarę we wszechmocnego oraz 

wszechobecnego Boga, który wedle swej woli kieruje losami tak całego świata, 

jak i pojedynczego człowieka, widzimy na przykładzie kronik klasztornych spi-

sanych w średniowieczu w śląskich klasztorach kanoników regularnych. 

Dzieła takie należące do nurtu dziejopisarstwa klasztornego miały na celu 

przedstawić historie własnego domu zakonnego
5
. Pisane były na użytek we-

wnętrzny zgromadzenia i relacjonowały jego dzieje od momentu powstania 

klasztoru aż do czasów współczesnych autorowi. W naturalny sposób skupiały 

się na świecie wewnątrz murów klasztornych. Omawiały przeprowadzone  

w klasztorze reformy i porządkowały wiadomości na temat stanu posiadania 

konwentu. Pokazywały wady i zalety poszczególnych decyzji podjętych podczas 

zarządzaniu posiadłościami. Notowały wszystkie wiadomości potrzebne do 

sprawnego kierowania klasztorem oraz miały stanowić kompendium wiedzy  

i użyteczną pomoc dla obecnych i przyszłych zakonników. Wiele miejsca zajmuje 

w takich księgach wyszczególnienie zmieniającego się stanu majątkowego pla-

cówki i udowadnianie praw do posiadanych dóbr
6
. Świat i jego dzieje postrzegane 

więc były przez pryzmat życia zakonnego w konkretnym domu klasztornym. 

Na średniowiecznym Śląsku funkcjonowały dwa klasztory kanoników re-

gularnych reguły św. Augustyna: we Wrocławiu
7
 i Żaganiu

8
. Trzeci dom klasz-

                                                 
4 O wyobrażeniu Boga w średniowieczu patrz: A. Vauches, Duchowość średniowiecza, tłum.  

H. Zaremska, Gdańsk 1996, s. 44–46; J. Le Goff, Bóg średniowiecza. Rozmowy z J-L. Pouthierem, 

tłum, K. Kocjan, Warszawa 2008, passim. 
5 Szerzej na ten temat: W. Mrozowicz, Średniowieczne śląskie dziejopisarstwo klasztorne [w:] 

Tysiącletnie dziedzictwo kulturowe diecezji wrocławskiej, red. A. Barciak, Katowice 2000, s. 141 

–144; tenże, Kronika klasztoru kanoników regularnych w Kłodzku. Ze studiów nad średniowiecz-

nym dziejopisarstwem klasztornym, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia”, t. 143, Wrocław 

2001, s. 76–84. Patrz także: C. Proksch, Klosterreform und Geschichtsschreibung in Spätmittelal-

ter (Kollektive Einstellungen und sozialer Wandeln im Mittelalter, N.F., 2), Köln – Weimar  

– Wien 1994, s. 24–31. Wszędzie tam dalsza literatura przedmiotu. 
6 Patrz: M. Bloch, Społeczeństwo feudalne, tłum. E. Bąkowska, Warszawa 1981, s. 115; M. Ce-

twiński, „Chronica abbatum beatae Virginis in Arena” o początkach klasztoru, „Acta Universi-

tatis Wratislaviensis. Historia”, t. 76, Wrocław 1989, s. 211–218; tenże, Metamorfozy śląskie, 

Częstochowa 2002, s. 87–94.  
7 Spisana tu kronika klasztorna nosi tytuł: Scriptores Rerum Silesiacarum, Bd. II, hrsg. G.A. Sten-

zel, Breslau 1839, s. 156–286, Chronica abbatum Beatae Mariae Virginis in Arena. O kronice 

patrz: L. Matusik, Kilka uwag w sprawie „Kroniki klasztoru na Piasku we Wrocławiu” [w:] Studia 

z dziejów kultury i ideologii ofiarowane E. Maleczyńskiej w 50 rocznicę pracy dydaktycznej  

i naukowej, red. R. Heck, W. Korta, J. Leszczyński, Wrocław 1968, s. 180–196; taż, Dawne dzie-

jopisarstwo wrocławskie, „Rocznik Wrocławski” 1967/68, t. 11/12, s. 76–77; M. Cetwiński, dz. 

cyt., s. 211–218; A. Pobóg-Lenartowicz, „Chronica abbatum Beate Marie Virginis in Arena” jako 

źródło poznania życia wewnętrznego klasztoru na Piasku we Wrocławiu [w:] Klasztor w kulturze 

średniowiecznej Polski, t. 9, red. A. Pobóg-Lenartowicz, M. Derwich, Opole 1995, s. 181–193. 
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torny mieścił się w Kłodzku
9
, mieście silnie połączonym ze Śląskiem więzami 

kulturalnymi, gospodarczymi i politycznymi
10

. We wszystkich tych miejscach 

prowadzone były wspomniane powyżej kroniki klasztorne, na przykładzie któ-

rych prześledzić możemy stosunek mieszkańców klasztoru do Boga i jego 

wpływu na ludzkie dzieje. Zagadnienie to jest obszerne i złożone, dlatego też,  

z racji szczupłości miejsca, nie omówimy całości problemu, a zajmiemy się jedy-

nie wpływem bożej opatrzności na bezpieczeństwo klasztoru i jego mieszkańców. 

Działanie Boskiej opieki wyraźnie widać w sporach ze światem zewnętrz-

nym. Zakonnicy wiodący za klasztornymi murami spokojne i uporządkowane 

życie, traktowali pozaklasztorną rzeczywistość z pewnym dystansem i nieufno-

ścią. Często takie postępowanie było uzasadnione – nie zawsze zwierzchnicy lub 

sąsiedzi klasztorni byli do nich przyjaźnie nastawieni. Kanonicy z różnych po-

wodów popadali w konflikty z najbliższymi sąsiadami, władzą duchowną  

i świecką, a także ze swoimi poddanymi. Waśnie te kończyły się rozmaicie, raz 

korzystnie, raz niekorzystnie dla klasztoru, ale zawsze siłą sprawczą decydującą 

o wyniku był Bóg. I tak kanonicy kłodzcy toczyli liczne spory o szkołę przy-

klasztorną z tamtejszymi joannitami
11

. Przez długi czas szkoła joannicka była 

jedyna placówką oświatową w mieście, oczywiste jest więc, że ci nie byli zado-

woleni z faktu, że kanonicy regularni postanowili założyć własną. Joannici dość 

długo i początkowo skutecznie bronili swojego monopolu, jednak w końcu mu-

sieli pogodzić się z powstaniem konkurencyjnej placówki. Kronika kłodzka  

w paru miejscach relacjonuje ten problem, a wcześnie antycypując stwierdza, że 

gracia Dei cooperante klasztor zwyciężył
12

.   

Nieco dalej ten sam kronikarz cieszy się, że klasztor wygrał długotrwały 

spór z miastem i możnowładztwem kłodzkim dotyczącym podatku zwanego 

„wergelt”. Długo i szczegółowo opisuje cały problem, przytacza liczne, świad-

czące na korzyść klasztoru dokumenty i powołując się na jeden z nich stwierdza, 

iż cesarz Karol IV gracia Dei suffragante zwolnił klasztor z tej opłaty
13

. W kon-

flikt z miastem i jego rajcami popadło także opactwo żagańskie. Przyczyną było 

warzenie piwa przez klasztor. Sprzedaż produkowanego przez zakonników trun-

                                                                                                                         
8 Żagańska kronika jest zatytułowana: Catalogus abbatum…, s. 172–528. O kronice patrz:  

C. Proksch, dz. cyt., s. 129–137 i 181–202; A. Pobóg-Lenartowicz, Elementy piśmiennictwa 

pragmatycznego w twórczości śląskich kanoników regularnych w średniowieczu [w:] Piśmiennic-

two pragmatyczne w Polsce do końca XVIII wieku na tle powszechnym, red. J. Gancewski  

i A. Wałkówski, Olsztyn 2006, s. 36–38. 
9 Tworzone tu było najmłodsze spośród tych trzech dzieło: Cronica monasterii canonicorum regu-

larium (s. Augustini) in Glacz, ed. W. Mrozowicz, Wrocław 2003. O kronice kanoników kłodzkich 

patrz: W. Mrozowicz, Kronika klasztoru kanoników regularnych w Kłodzku, passim.  
10 O życiu i działaniach śląskich kanoników regularnych w średniowieczu patrz: W. Mrozowicz, 

Kanonicy regularni św. Augustyna (Augustianie) na Śląsku, „Śląski Kwartalnik Historyczny So-

bótka” 1998, nr 3–4, s. 401–413; A. Pobóg-Lenartowicz, Kanonicy regularni na Śląsku. Życie 

konwentów w śląskich klasztorach kanoników regularnych w średniowieczu, Opole 1999, passim.  
11 Szczegóły tego konfliktu przedstawiają: J. Piechocińska, Walka o szkołę w średniowiecznym 

Kłodzku, „Rocznik Ziemi Kłodzkiej” 1971/1973, nr 11/13, s. 6–19; W. Mrozowicz, Szkoła klaszto-

ru kanoników regularnych – augustianów w Kłodzku w średniowieczu [w:] Klasztor w kulturze 

średniowiecznej Polski…, s. 63–81. 
12 Cronica monasterii…, s. 35.  
13 Tamże, s. 36.  
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ku poważnie uszczuplała miejskie dochody pozyskiwane z podobnej działalno-

ści. Żadna ze stron nie chciała ustąpić i każda sięgała po cały dostępny sobie 

„arsenał broni”
14

. Mieszczanie napadali na warzelnie klasztorne, niszczyli sprzę-

ty i wylewali piwo. Opat natomiast obłożył mieszkańców Żagania ekskomuniką. 

Konflikt narastał, w pewnym jego momencie do klasztornej kaplicy wtargnęła 

grupa mieszczan na czele z burmistrzem. Kanonicy polecili im opuścić kościół  

i pozwolić w spokoju dokończyć przerwane nabożeństwo. Jeden z agresorów, 

Mikołaj Romer, zgasił palące się w kościele świece uniemożliwiając sprawowanie 

liturgii. Sytuacja ta bardzo nie spodobała się żagańskim kanonikom, ale, jak twier-

dzi kronika, Bóg wyraźnie opowiedział się po stronie klasztoru. Mianowicie ów 

profanator został ukarany sprawiedliwym wyrokiem bożym – równo rok po tym 

zajściu poniósł zasłużoną karę i zmarł gwałtowną śmiercią ugodzony nożem
15

.  

To samo opactwo także miało liczne zatargi z miejscowym władcą
16

. 

Książę żagański Jan I nakładał na klasztor i jego poddanych dodatkowe podatki, 

zagarniał dobra klasztorne, a nawet pewnego razu uwięził i torturował opata 

Henryka Leslava. Waśnie trwały wiele lat, przybierały różne formy i czasowo 

zdarzały się nawet krótkie okresy w miarę poprawnych stosunków. W trakcie 

trwania jednego z nich kronikarz wspomina, że książę, oczywiście deo dante, 

zawarł z opatem i braćmi ugodę
17

.  

Bóg także pomaga klasztorom w rozwiązywaniu wewnętrznych konflik-

tów i dba o właściwe funkcjonowanie wspólnoty. Stoi na straży utrzymania od-

powiedniego poziomu moralnego konwentu, łagodzi spory między braćmi i ma 

pieczę nad ścisłym przestrzeganiem obserwancji. Ósmy prepozyt kłodzkiego 

klasztoru a zarazem autor tamtejszej kroniki, Michał Czacheritz
18

 wiele miejsca 

w dziele poświęcił przeprowadzonej przez siebie reformie życia wewnętrznego. 

Szczegółowo relacjonował jej postępy, przedstawiał napotkane trudności i cie-

szył się nawet z najdrobniejszych sukcesów
19

. Proces wprowadzania reformy był 

                                                 
14 Catalogus abbatum…, s. 268–269. Patrz: A. Pobóg-Lenartowicz, Kanonicy regularni a miasto 

na przykładzie Żagania [w:] Klasztor w mieście średniowiecznym i nowożytnym, red. M. Derwich, 

A. Pobóg-Lenartowicz, Wrocław – Opole 2000, s. 390–391.  
15 Catalogus abbatum…, s. 369: „Sed omnipotens deus, qui retributor bonorum ipse et ultor malo-

rum, nam et prefatus Nicolaus Roemer condignam in se excepit ulcionem, quia anno elapso, ea-

dem die et hora, quibus predictam insolenciam perpetravit miserabili morte est defunctus, quia 

sub valva Soraviensi cultro fuit interfectus”.  
16 Catalogus abbatum…, s. 274–275, 287–302. Patrz także; M. Kapłon, Książęta śląscy a klasztor 

kanoników regularnych w Żaganiu w latach 1217–1439, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Histo-

ria”, t. 19, Wrocław 1970, s. 141–142; A. Pobóg-Lenartowicz, Kanonicy regularni…, s. 390–392.  
17 Catalogus abbatum…, s. 288.  
18 O postaci i działalności Michała Czacheritza patrz: L. Matusik, Michał Czacheritz z Nysy na tle 

kultury kanoników regularnych XV wieku [w:] „Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia”, t. 14, 

Wrocław 1968, s. 83–127; W. Mrozowicz, Kronika klasztoru…, s. 43–72; tenże, Michael Czache-

ritz aus Neisse und seine Chronik der Glatzer Augustiner-Chorherren [w:] Die Anfänge des 

Schrifttums in Oberschlesien bis zum Frühhumanismus, red. G. Kosellek, Frankfurt am Main 

1997, s. 193–210; tenże, Czacheritz Michał z Nysy [w:] Słownik pisarzy śląskich, red. J. Lyszczyn, 

D. Rott, t. 1, Katowice 2005, s. 24–25.  
19

 O reformie życia wewnętrznego dokonanej przez Czacheritza patrz: L. Matusik, Michał Cza-

cheritz z Nysy..., s. 89–92; W. Mrozowicz, Difficilis restitutio disciplinae. Die Reform des inneren 

Lebens im Kloster der Regulierten Chorherren (Augustiner) in Glatz im 15. Jahrhundert [w:] La 

vie quotidienne des moines et chanoines reguliers au moyen age et temps moderne, red. M. Der-
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trudny i powolny, bowiem zakonnicy z Kłodzka odeszli znacznie od przestrze-

gania reguły i konstytucji klasztornych. W pewnym miejscu prepozyt zaznaczył, 

że mimo licznych kłopotów wszystko, Deo auxiliante, zmierza w dobrym kie-

runku
20

. Kanonicy co prawda nie zawsze zgodnie współpracują ze sobą, często 

dochodzi do kłótni, jak na przykład przy wyborze nowego przeora. Jednak de 

gracia Dei konflikt nie narastał i fidelis tandem Deus, qui non permittit nos 

temptari ultra illud, quod possumus sytuację udało się załagodzić
21

. Kronikarz 

raduje się akceptacją reformy i uspokojeniem, jakie w związku z tym nastąpiło 

w klasztorze, oczywiście de gracia Dei
22

. Pozytywnych efektów tych działań nie 

zniszczył nawet donos na prepozyta Michała wysłany przez jednego z niezado-

wolonych podwładnych
23

. Bowiem, Deo auxiliante, nadawca nie zachował 

ostrożności i można było odkryć jego tożsamość oraz szybko podjąć właściwe 

kroki
24

. Wreszcie nastąpił długo upragniony spokój i harmonia. Bracia de gracia 

Dei są posłuszni słowom przełożonego, nie ma między nimi niezgody i w ten 

sposób, de gracia Dei naturalnie, wszystko dobrze się ułożyło
25

. Stwórca szcze-

gólną opieką otacza dobrych i pobożnych braci. Członek wspólnoty żagańskiej, 

brat Mikołaj Grabow spędził w zakonie ponad czterdzieści lat. Był mądry, roz-

tropny, chętny do pomocy a także powszechnie lubiany i szanowany. Kronikarz 

cieszy się, że ów Mikołaj mimo swoich 76 lat jest, ex dei adjutorio w pełni 

władny wykonywać swoje obowiązki i ma nadzieję, że deus ex sua misericor-

dia
26

 długo jeszcze zachowa go w dobrym zdrowiu.  

Bóg nie dopuszcza także do buntów w klasztorze i dba o zachowanie wła-

ściwej dyscypliny. Chroni też tych, którzy nie chcą zejść na złą drogę, lecz pra-

gną sumiennie wypełniać swoje obowiązki. Jeden z kanoników kłodzkich, brat 

Walenty, nie był początkowo wzorem posłusznego zakonnika. Jego krnąbrne 

zachowanie przysparzało przełożonym wiele kłopotów. W końcu po licznych 

napomnieniach, karach a nawet interwencji władzy świeckiej, uznał swoje winy 

i cum gracia Dei wyraził chęć poprawy
27

. Tak więc po raz kolejny Divina mise-

ricordia suffragante w konwencie zapanował spokój
28

. W innym miejscu Michał 

Czacheritz opisując dzieje klasztoru przed objęciem przez siebie urzędu prepo-

zyta krótko i enigmatycznie wspomina o pewnych wydarzeniach z czasów hu-

syckich. Wtedy to część braci zamieszkujących kłodzki klasztor pod wezwaniem 

NMP dopuszczała się niewłaściwego zachowania, zdarzały się bunty i ucieczki. 

                                                                                                                         
wich, Wrocław 1995, s. 287–300; tenże, Kronika klasztoru…, s. 59–62; A. Pobóg-Lenartowicz, 

Kanonicy regularni…, s. 217–220. 
20 Cronica monasterii…, s. 80. 
21 Tamże, s. 83–84. 
22 Tamże, s. 84. 
23 Na ten temat patrz: K. Chmielewska, O pożytkach z donosu – trudne losy reformy w klasztorze 

kanoników kłodzkich (w druku). 
24 Tamże, s. 84. 
25 Tamże, s. 99. 
26 Catalogus abbatum…, s. 236. 
27 Cronica monasterii…, s. 128. 
28 Tamże, s. 129. 
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Przełożeni uciec się musieli nawet do ekskomuniki. Kronikarz ma nadzieje, że 

Bóg nie dopuści do zguby i ustrzeże innych przed tak haniebnym zachowaniem
29

.  

Z kolei Catalogus abbatum Saganensium podaje, że rok 1507 nie był po-

myślny dla żagańskiego opactwa. Najpierw szerząca się w okolicy zaraza zabra-

ła 13 braci, następnie z tego samego powodu zmarło jeszcze trzech. Kolejny, 

starszy już kanonik umarł rażony apopleksja, a następnych trzech odeszło z tego 

świata z powodu przepicia. Tak więc w sumie w ciągu półtora roku stan osobo-

wy konwentu żagańskiego zmniejszył się o 20 osób. Kronikarz uważa, że tylko 

Bożej interwencji i łasce zawdzięczają odrobienie tych strat i nie dopuszczenie 

do upadku klasztoru
30

. 

Boskie plany i zamysły względem klasztoru są dalekosiężne i przemyśla-

ne. Stwórca wie przecież z wyprzedzeniem, co nastąpi w przyszłości i jakie wy-

zwania staną przed klasztorami w latach następnych. Może więc na czele pla-

cówki postawić taką osobę, która najlepiej wywiąże się z powierzonego zadania 

i bezpiecznie przeprowadzi współbraci przez nadchodzące kłopoty i niebezpie-

czeństwa. W omawianych tu kronikach klasztornych często przy informacji  

o wyborze kolejnego nowego przełożonego w każdym z klasztorów kronikarze 

zaznaczają, że stało się to per inspiracionem Spiritus Sancti
31

. Duch Święty na-

tchnąć miał przystępujących do głosowania braci i w ten sposób wpływać na 

wybór właściwej osoby
32

. Takiej, która podoła trudom zarządzania klasztorem, 

zachowa a nawet powiększy jego stan posiadania i nie dopuści do upadku pla-

cówki, tak moralnego jak i materialnego
33

. 

Nie tylko sprawy religijne i duchowe Bóg ma w swojej pieczy, sprawuje 

także opiekę nad dobrami materialnymi klasztoru i wspomaga jego gospodarczy 

rozwój. Odbudowa spalonego wcześniej młyna na Odrze należącego do wro-

cławskiego opactwa była uciążliwa i kosztowna. Gdy wreszcie została ukończo-

na, uradowany kronikarz największe zasługi przypisuje Bogu i Najświętszej 

Panience, patronce klasztoru
34

. Opatrzność boża nie dopuszcza także do zuboże-

nia konwentów. W „Kronice klasztoru kanoników regularnych w Kłodzku” 

znajdujemy informację o wprowadzeniu w 1459 r. nowego podatku obowiązują-

cego w całym Królestwie Czeskim. Podatek ten wyliczany był na podstawie 

                                                 
29 Tamże, s. 30: „Et postea expresse excommunicavit tales, qui noluerunt veritatem fateri... Deus 

parcat eis et caveant omnes, ne tales sequantur”. 
30 Catalogus abbatum…, s. 423: „...sicque infra annum et dimidium XX. fratres humana rel-

iquerunt, per dei tamen graciam ruina hec quantocius restaurata est.”. 
31 Chronica abbatum…, s. 190, 203, 214; Cronica monasterii…, s. 56, 70.  
32 O zasadach wyboru opatów w średniowieczu patrz: L. Moulin, Życie codzienne zakonników  

w średniowieczu (X–XV wiek), Warszawa 1986, s. 123–131. Patrz także: A. Pobóg-Lenartowicz,  

A czyny ich były liczne i godne pamięci. Konwent klasztoru kanoników regularnych NMP na Pia-

sku we Wrocławiu, Opole 2007, s. 36–45.  
33 O wysokich wymaganiach moralnych i menedżerskich stawianych opatom wspomina już Chro-

nica abbatum…, s. 156–157. Patrz także: A. Pobóg-Lenartowicz, Ideał opata w śląskich średnio-

wiecznych kronikach kanoników regularnych [w:] Człowiek i Kościół w dziejach. Księga pamiąt-

kowa dedykowana ks. prof. K. Doli z okazji 65 rocznicy urodzin, red. J. Kopiec i N. Widok, Opole 

1999, s. 103–117. 
34 Chronica abbatum…, s. 256: „Sicque consummatum est et perfectum ipsum molendinum in toto 

melius quam prius fuit, pro quo sit dominus beatus et beata virgo Maria patrona nostra, cujus 

ipsum molemdinum sortitum est nomen, eternaliter benedictus...”. 
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wielkości pól i dotyczył wszystkich, także kleru i ich lenników. Czacheritz 

wspomina, że uiścili go już podlegający koronie czeskiej opaci klasztorów  

w Henrykowie i Kamieńcu Ząbkowickim. On jednak i jego poddani, jak podaje, 

dzięki gracia Dei, nie zapłacili ani grosza
35

. Wrocławski klasztor natomiast deo 

volente zachował w trudnych czasach rządów heretyckiego króla Jerzego z Po-

diebradów swoje dobra leżące w księstwie świdnickim
36

. 

Stwórca w swym miłosierdziu chroni konwent przed stratami wynikają-

cymi z niewłaściwych działań przełożonych. Kronikarze przypisali interwencji 

boskiej choroby i ich skutki, jakie dotknęły dwu fatalnie sprawujących swoje 

urzędy opatów – Piotra Czartewicza z Wrocławia i Marcina Rinkenberga z opac-

twa żagańskiego. W „Kronice opatów klasztoru NMP na Piasku” Piotr Czarte-

wicz
37

 został przedstawiony jako wyjątkowo swarliwy i wybuchowy człowiek, 

który popadał w konflikty nie tylko ze światem zewnętrznym, ale także ze swo-

imi współbraćmi. Ci po długich staraniach doprowadzili do ustąpienia Czartewi-

cza z urzędu. Zapobiegliwy opat zgodził się na ten krok pod warunkiem otrzy-

mywania wysokiej dożywotniej renty oraz przydzielenia służącego i kapelana. 

Ugoda nie zadowoliła żadnej ze stron – bracia ociągali się z wypłatą przyrze-

czonych pieniędzy, były już opat natomiast prowadził wrogie wobec klasztoru 

działania w Kurii Rzymskiej. Jedynie Bogu klasztor zawdzięcza, jak wspomina 

kronikarz, że nie poniósł wielkich strat. Czartewicz bowiem wybierał się już 

osobiście do Rzymu i jako osoba wymowna, wykształcona i ustosunkowana 

mógłby pomyślnie dla siebie rozstrzygnąć spór. Ale ex permissione divina  

w przeddzień wyjazdu został rażony apopleksją i wkrótce zmarł
38

. Z kolei Mar-

cin Rinkenberg
39

 prowadził niewłaściwą i niebezpieczną gospodarkę finansami 

opactwa żagańskiego. Lubił posiadać gotówkę w klasztornej szkatule i mimo, że 

nie było takiej potrzeby, zastawiał w tym celu dobra klasztorne. Gdyby nie bo-

ska interwencja, która pod postacią pyo flagello dei zesłała na opata Marcina 

apopleksję i częściowy paraliż, doprowadziłby on klasztor do bankructwa. Jak 

opisuje kronika, zgromadzenie nie byłoby w stanie spłacić zobowiązań zacią-

gniętych przez tego opata
40

. 

Ale przede wszystkim Bóg chroni od złego w sytuacjach dramatycznych, 

takich jak klęski żywiołowe, kataklizmy czy nagłe zagrożenie życia. Interweniu-

je w czasie pożaru, zarazy lub powodzi. Otacza swoją troską cały region, klasz-

tor czy też poszczególnych jego mieszkańców. Bożej pomocy i opieki doświad-

czyli kłodzcy kanonicy regularni w czasie pożaru, który ogarnął klasztor w 1465 r. 

Najpierw zapaliło się tylko jedno małe pomieszczenie mieszkalne, ale ponieważ 

ognia szybko nie ugaszono, rozprzestrzenił się na większą część zabudowań. 

Kronikarz wspomina, iż obawiano się spalenia całego klasztoru. Zaznacza, że 

walka z ogniem trwała cały dzień od rana do wieczora a ocalenie zawdzięczają 

                                                 
35 Cronica monasterii…, s. 130. 
36 Chronica abbatum…, s. 241. 
37 Postać opata Piotra Czartewicza przedstawia Chronica abbatum…, s. 215–215. Patrz także:  

A. Pobóg-Lenartowicz, A czyny…, s. 165–166.   
38 Chronica abbatum…, s. 216. 
39 O postaci Marcina Rinkenberga mówi: Catalogus abbatum..., s. 357–365, 367–376, 388–391, 

398. Patrz także: A. Pobóg-Lenartowicz, Kanonicy regularni…, s. 203–207. 
40 Catalogus abbatum…, s. 360. 
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tylko „litościwemu Bogu, który miał wzgląd na klasztor”
41

. Przypuszcza, że Bo-

że miłosierdzie pomogły wyjednać też prośby zanoszone do Boga i licznych świę-

tych przez wielu dobrych ludzi modlących się o ocalenie klasztoru. Podobna sytu-

acja przydarzyła się kłodzkim kanonikom ponad trzydzieści lat później. Pożar 

wybuchł w tym samym, co poprzednio, miejscu i bardzo szybko zaczął ogarniać 

budynki klasztoru. Na szczęście cum Dei adiutorio zdołano szybko go ugasić
42

. 

Łaska i pomoc Boga mogła, pisze kronikarz, spłynąć wtedy na klasztor także za 

wstawiennictwem św. Wincentego, którego święto przypadało w dniu pożaru.  

Kronika żagańska z kolei zwięźle wspomina o trzech pożarach całego 

miasta, jakie miały miejsce w XIV w. Autor nadmienia, że choć sam Żagań zo-

stał spalony, to domino protegente klasztor nie poniósł żadnych strat
43

. Kolejny 

pożar opisany w kronice wybuchł w 1472 r. w wyniku walk między władający-

mi Żaganiem braćmi Janem i Baltazarem. Znowu autor uważa, że interweniowa-

ła Boska Opatrzność i uchroniła życie ludzkie, ponieważ nikt z zakonników nie 

zginął, mimo, iż zapaliło się między innymi dormitorium. Bracia uciekali z pło-

nących cel wyskakując przez okna, co w pełnych emocji słowach przekazuje 

nam kronikarz kreśląc obraz ogarniętego pożogą klasztoru. Twierdzi także, że 

straty materialne, wyjątkowo duże w tym wypadku, mogłyby być adjutorio dei 

ac hominum zdecydowanie mniejsze, gdyby opat przerażony wielkością ognia 

nie nakazał braciom natychmiastowego opuszczenia klasztoru
44

.  

Równie groźne jak pożary wydawały się średniowiecznym dziejopisa-

rzom zarazy i powodzie. Gdy udało im się ujść z życiem i nie ulec ich niszczy-

cielskiej sile, chętnie widzieli w tym Bożą zasługę. Kronika kłodzka wspomina  

o zarazie, jaka nawiedziła miasto i okolice w 1483 r. Trwała prawie pół roku, 

paru kanoników zachorowało, ale żaden z nich nie umarł, ponieważ, jak pisze 

kronikarz, Deo nos custodiente per suam misericordiam
45

. Podobnie łaskawy 

okazał się Pan dla klasztoru żagańskiego. Autor „Katalogu opatów żagańskich” 

wspomina, że latem i jesienią 1464 r. na terenie Śląska i okolic srożyła się cięż-

ka zaraza. W okresie adwentu zbliżyła się do Żagania i zaczęła już nawet zbierać 

swoje śmiertelne żniwo, ale nagle ustała i cofnęła się. Kronika widzi w tym siłę 

sprawczą Bożej łaskawości, ponieważ w tym czasie zaczął obowiązywać inter-

dykt nałożony na ziemię żagańską. Twierdzi, że zaraza została uśmierzona, gdyż 

temperante divina providencia rigorem sue justicie
46

. Po czterech latach, gdy 

interdykt został zniesiony, zaraza wróciła jeszcze surowsza i znowu tylko divina 

pietas
47

 uchroniła klasztor, wyludniony już z powodu ciągłych wojen. Ponad 

dwadzieścia lat później Bóg po raz kolejny okazał swe miłosierdzie względem 

żagańskiej wspólnoty. Olbrzymia powódź niszczyła Żagań i okolice. Wody Bo-

bru wezbrały zalewając pola, niszcząc zabudowania i zrywając mosty. Wdarły 

                                                 
41 Cronica monasterii…, s. 177. 
42 Tamże, s. 288.  
43 Catalogus abbatum…, s. 204. 
44 Tamże, s. 364–365. 
45 Cronica monasterii…, s. 259. Patrz także: W. Mrozowicz, Klęski żywiołowe w ziemi kłodzkiej  

w średniowieczu [w:] Człowiek i przyroda w średniowieczu i wczesnym okresie nowożytnym, red. 

W. Iwańczak, K. Bracha, Warszawa 2000, s. 218. 
46 Catalogus abbatum…, s. 360. 
47 Tamże. 
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się także do opactwa i zalały spiżarnie. Wysoki ich poziom utrzymywał się po-

nad dwa tygodnie. Mieszkańcy klasztoru robili, co mogli – ratowali cenne wik-

tuały, rzeczy wartościowe przenosili do wyżej położonych pomieszczeń i czym 

prędzej starali się odprowadzać wodę na zewnątrz. Swoje życie i mienie powie-

rzyli też bożej opatrzności
48

. 

Providentia divina chroni także przed nieszczęśliwymi zdarzeniami poje-

dynczych ludzi. Kronika żagańska opisuje przypadek nowicjusza Alberta, który 

pewnej nocy wypadł przez okno z wysokiej wieży. Nie zabił się jednak, ponie-

waż manus domini adjuvans podtrzymała go i zachowała go przy życiu. Spadł 

wprost do dołu z nieczystościami i nie poniósł żadnej szkody na ciele; upadając 

na twardą ziemię, niewątpliwie skręciłby kark. Ludolf z Żagania
49

, pierwszy  

z autorów „Katalogu opatów żagańskich” pisze, że była to mira res, mira dei 

dignacio
50

. Kronikarz ten umieścił nawet w swym dziele dwuwiersz napisany na 

inną okazję, ale świetnie oddający jego zdaniem cudowny wpływ bożej opatrz-

ności
51

. Bóg ochronił także strażnika pełniącego wartę na wieży kościelnej  

w Żaganiu. W 1439 r. runęła bowiem wieża kościoła i uszkodzeniu uległ jedno-

cześnie dach świątyni. Providencia divina disponente
52

 nikt jednak nie zginął. 

Nawet wspomniany wyżej strażnik uszedł z życiem – gdy po wielu trudach wy-

dobyto go spod gruzów, okazało się, że jest jedynie ranny w nogi. Ów szczęśli-

wiec pozostał kulawy do naturalnej śmierci pełniąc dalej swoją służbę na odbu-

dowanej wieży.  

Średniowieczni kronikarze – w przeważającej swej mierze osoby du-

chowne – byli z racji swojej profesji skupieni na Bogu i życiu religijnym. Prze-

jawów Bożej opieki i wpływu Bożej woli na losy świata doszukiwali się w każ-

dym prawie aspekcie rzeczywistości. Bóg był dla nich swoistą causa efficiens  

– siłą sprawczą wszystkich zdarzeń i procesów na świecie.
53

 Boża wola wpływa 

na przebieg dziejów i losy ludzi, czasami czyni to w niepojęty dla człowieka 

sposób i w niezrozumiałym dla niego celu. Jednak jak zauważają autorzy kronik, 

można z całą ufnością zadać się na opiekę opatrzności. Daje ona oparcie w cięż-

kich czasach wojen, klęsk żywiołowych i innych nieszczęść, wspomaga ludzi  

w niebezpiecznych sytuacjach, chroni przed degradacją ekonomiczną wspólnoty 

klasztorne, zapewnia bezpieczeństwo konwentom w konfliktach ze światem 

                                                 
48 Catalogus abbatum …, s. 418: „In cellariis conventualibus omnem virum, quantecumque proce-

ritatis et longetudinis foret, aqua supergredicebatur nec aliud remedium fuit, nisi ut vasa quan-

tocius obstruerentur et divine providencie committerentur”. 
49 O Ludolfie z Żagania patrz: F. Machilek, Ludolf von Sagan und seine Stellung in der Auseinan-

dersetzung um Konziliarismus un Hussitismus, München 1967, passim; tenże, Ludolf von Sagan 

[w:] Verfasserlexikon, Bd. 5, 1983, szp. 977–984; B. Leszczyńska, Koncyliaryzm Ludolfa z Żaga-

nia [w:] Studia z dziejów kultury i ideologii: ofiarowane Ewie Maleczyńskiej w 50 rocznicę pracy 

dydaktycznej i naukowej, red. R. Heck, W. Korta, J. Leszczyński, Wrocław 1968, s.154–163; taż, 

W sprawie monografii Ludolfa z Żagania, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia”, t. 8, 

Wrocław 1964, s. 147–159; C. Proksch, dz. cyt., s. 51–57. 
50 Catalogus abbatum…, s. 235. 
51 Catalogus abbatum..., s. 235: „Iste ruit, que causa fuit, quod non moreretur? Dextra dei subve-

nit ei, que cuncta tuetur”. 
52 Tamże, s. 304. 
53 Patrz także: J. Leclercq, Miłość nauki a pragnienie Boga, Kraków 1997, s. 186–188. 
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zewnętrznym. Pomaga przełożonym właściwie kierować braćmi i zarządzać 

majątkiem zgromadzenia oraz stoi na straży należytego zachowania obserwancji.  

Przytoczone powyżej przykłady nie wyczerpują oczywiście tematu, są je-

dynie niewielkim ułamkiem wszystkich miejsc, w których w śląskich kronikach 

kanoników regularnych przywoływana jest opatrzność, wola i sprawiedliwość 

boża. Pokazują one jednak pewien sposób postrzegania wpływu Boga na losy 

świata. Jest on dla cytowanych tu dziejopisarzy niepodważalny i jednoznaczny. 

Boża opatrzność czuwa nad światem i jego losami i nic na ziemi nie dzieje się 

bez bożego przyzwolenia. Wszystko, co się człowiekowi na ziemi przytrafia, 

wszystko, co człowiek posiada, dzieje się zgodnie z boską wolą. Człowiekowi 

pozostaje tylko poddać się jej wyrokom i zamierzeniom. Jak pisze kronika ża-

gańska: Nos divine providencie cuncta tribuimus
54

 – my zawierzamy we wszyst-

kim bożej opatrzności.  

 

                                                 
54 Catalogus abbatum…, s. 290. 
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Chrystianizacja Litwy w twórczości historycznej  
Jerzego Kłoczowskiego 

 

 
Każdy naród kieruje chętnie pamięć ku wielki dniom swej przeszłości. W nich od-

najduje łączność myśli oraz pokrewieństwo doznań wzmacniających poczucie 

wspólnoty narodowej w teraźniejszości; z nich czerpie siłę i otuchę na przyszłość. 

Wielkie dzieła, których naród dokonał w czasach nieraz bardzo zamierzchłych, 

opromienione legendą trwają w życiu duchowym tego narodu jako moce twórcze  

i drogie są sercu wszystkich jego synów1.  

 
o legendy unii polsko-litewskich, a tym samym i chrystianizacji Li-

twy nawiązywał w swojej twórczości historycznej wybitny historyk 

polski – Jerzy Kłoczowski. Jerzy Kłoczowski
2
 to historyk, przede 

wszystkim mediewista oraz historyk kultury polskiej, w tym historii chrześcijań-

stwa w Polsce. To również specjalista historii Europy Środkowo-Wschodniej
3
. 

Urodził się 29 grudnia 1924 r. w Bogdanach koło Przasnysza, w rodzinie 

ziemiańskiej. Studia rozpoczął po wojnie. W latach 1945–1948 studiował na 

Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytecie Mikołaja 

Kopernika w Toruniu. Po ukończeniu studiów rozpoczął pisanie pracy doktor-

skiej pod kierunkiem prof. Karola Górskiego. Stopień doktora nauk humani-

stycznych uzyskał na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu W 1950 r. 

Tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskał w 1967 r., a w 1974 r. – profesora 

zwyczajnego
4
. 

Naukową współpracę z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim rozpoczął  

w 1950 r. W ciągu ponad 50. lat pracy na tejże uczelni pełnił szereg funkcji kie-

rowniczych. Był między innymi: kierownikiem Katedry Historii Średniowiecz-

nej, kierownikiem Katedry Historii Kultury Polskiej, kierownikiem i twórcą 

Instytutu Geografii Historycznej Kościoła w Polsce, wieloletnim kierownikiem 

                                                 
1 S.M. Kuczyński, Wielka wojna z Zakonem Krzyżackim w latach 1409–1411, Warszawa 1960, s. 9. 
2 Biogram Jerzego Kłoczowskiego umieszczony na stronie www.iesw.lublin.pl/jkloczowski.php;  

A. Kamińska-Łuszczak, Jerzy Kłoczowski, tnn.pl/Jerzy_Kloczowski_-_Biogram,2769.html; taż, 

Jerzy Kłoczowski – Kalendarium_zycia; tnn.pl/Jerzy_Kloczowski_-_Kalendarium_zycia,2770.html; 

Jerzy Kłoczowski – Wykaz publikacji za lata 1947–1999, tnn.pl/Jerzy_Kloczowski_-

_Wykaz_publikacji_za_lata_1947_-_1999,2771.html; H. Gapski, Wykaz prac magisterskich i dok-

torskich napisanych pod kierunkiem profesora Jerzego Kłoczowskiego, tnn.pl/Jerzy_Kloczowski_-

_Wykaz_prac_magisterskich_i_doktorskich,2794.html; Jerzy Kłoczowski. Biogram, umieszczony na 

stronie www.tnn.pl/himow_osoba.php?idho=244. 
3 www.iesw.lublin.pl/jkloczowski.php; tnn.pl/Pm,161.html; www.tnn.pl/himow_osoba.php?idho= 

244. 
4 Na stronie www.iesw.lublin.pl/jkloczowski.php; A. Kamińska-Łuszczak, Jerzy Kłoczowski, 

tnn.pl/Jerzy_Kloczowski_-_Biogram,2769.html; taż, Jerzy Kłoczowski – Kalendarium_zycia; tnn.pl 

/Jerzy_Kloczowski_-_Kalendarium_zycia,2770.html;www.tnn.pl/himow_osoba.php?idho=244. 
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Sekcji Historii, dziekanem Wydziału Nauk Humanistycznych KUL oraz dyrek-

torem Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej. 

Kłoczowski pracował również jako wykładowca poza granicami ojczy-

zny. Był wykładowcą w College de France, Merton College Oxford University, 

Paris IV – Sorbonne (1985–1987), Institute for Advanced Study w Princeton, 

University of Madison-Winsconsin, Kolegium Europejskiego w Natolinie (od 

1997 r.). Doktor honoris causa Uniwersytetu w Grodnie (1993 r.), Akademii 

Kijowsko-Mohylańskiej (1998 r.), Wolnego Uniwersytetu w Berlinie (1998 r.) 

oraz Uniwersytetu Sorbona w Paryżu (1999 r.). 

Historyk ten był również: przewodniczącym Międzynarodowej Federacji 

Instytutów Europy Środkowo-Wschodniej, przewodniczącym Polskiego Komi-

tetu ds. UNESCO, członkiem Rady Wykonawczej UNESCO (kilkakrotnie 

przewodniczył polskiej delegacji na Konferencji Generalnej UNESCO), człon-

kiem-założycielem Polskiej Rady Ruchu Europejskiego, wiceprzewodniczącym 

Międzynarodowej Komisji Historii Porównawczej Kościołów, przewodniczą-

cym Polskiej Komisji Historii Porównawczej Kościołów w Komitecie Nauk 

Historycznych Polskiej Akademii Nauk, przewodniczącym Komitetu Wspólne-

go UNESCO i Międzynarodowego Komitetu Nauk Historycznych (CISH). 

Kłoczowski był także: członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Umie-

jętności (od 2004 r.), członkiem-korespondentem PAU (od 1992 r.), członkiem 

honorowy Polskiego Towarzystwa Historycznego (od 2000 r.), członkiem hono-

rowym stowarzyszenia Collegium Invisibile (2004 r.), członkiem honorowym 

Poznańskiego Towarzystwa Naukowego (2006 r.) oraz członkiem Lubelskiego 

Towarzystwa Naukowego i Towarzystwa Naukowego KUL. 

Kłoczowski został odznaczony Krzyżem Virtuti Militari, Krzyżem Wa-

lecznych i Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami. 11 listopada 2004 r. po jed-

nomyślnej uchwale Kapituły Orderu odznaczony Orderem Orła Białego. Był 

laureatem nagrody im. A. Jurzykowskiego (1988 r.), nagrody specjalnej „Prze-

glądu Wschodniego” Nagrody Obojga Narodów Polski i Litwy (1999 r.) nagro-

dy „Clio” na najlepszą książkę historyczną 1999 r., Nagrody „Rzeczpospolitej” 

im. Jerzego Giedroycia oraz Medalu za Zasługi dla KUL (2004 r.). Był również 

członkiem Związku Inwalidów Wojennych RP (od 1946 r.), Rady Kasy im. 

Mianowskiego (od 1999 r.), wiceprzewodniczącym Forum Polsko-Ukraińskiego 

(od 1999 r.), członkiem Narodowej Rady Integracji Europejskiej (od 2001 r.), 

członkiem Rady Naukowej przy Wielkim Kanclerzu KUL (od 1998 r.), człon-

kiem Rady Naukowej Instytutu Jana Pawła II KUL, współprzewodniczącym 

polsko-białoruskiej komisji ds. podręczników szkolnych (od 1992 r.) oraz człon-

kiem Rady Państwowego Muzeum na Majdanku (od 1998 r.). 

Od 1956 r. był członkiem-założycielem warszawskiego Klubu Inteligencji 

Katolickiej; w latach 1981–1991 członkiem Rady Polskiego Instytutu Kultury 

Chrześcijańskiej Fundacji Jana Pawła II w Rzymie. Od 1981 r. kierował pracami 

Wszechnicy Regionu Środkowowschodniego „Solidarności”; po 13 grudnia 

1981 r. współpracował z tajnymi strukturami „Solidarności”. W latach 1989 

–1990 był przewodniczącym Komitetu Obywatelskiego Lubelszczyzny; w latach 

1989–1991 sędzią Trybunału Stanu; w latach 1990–1991 senatorem RP, człon-

kiem Komisji Spraw Zagranicznych Senatu. Jeden z inicjatorów utworzenia 
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organizacji kombatanckiej Armii Krajowej (dalej: AK); w latach 1989–1990 

pierwszy prezes Światowego Związku AK w Okręgu Lubelskim; w 1991 r. ini-

cjator i fundator Instytutu AK w Lublinie. 

Kłoczowski był też członkiem honorowym towarzystw naukowych: Pol-

skiego Towarzystwa Historycznego, Polskiej Akademii Umiejętności, Między-

narodowej Komisji Porównawczej Kościołów w Komitecie Nauk Historycznych 

PAN, stowarzyszenia Collegium Invisible, Poznańskiego Towarzystwa Nauko-

wego, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Towarzystwa Naukowego KUL, 

Rady Naukowej przy Wielkim Kanclerzu KUL, Rady Naukowej Instytutu JPII, 

Rady Państwowego Muzeum na Majdanku
5
. 

Jerzy Kłoczowski był promotorem 134 prac magisterskich oraz 7 prac 

doktorskich. Osobną grupę stanowi 8 prac napisanych pod kierunkiem prof. 

Jerzego Kłoczowskiego na Sorbonie w Paryżu w latach 1985–1987 (maîtrises  

– Sorbonne, Paris IV, 1985–1987). Należy jednak pamiętać, że w latach 1953 

–1978
6
 Wydział Nauk Humanistycznych KUL był pozbawiony praw nadawania 

                                                 
5 www.iesw.lublin.pl/jkloczowski.php; A. Kamińska-Łuszczak, Jerzy Kłoczowski, tnn.pl/Jerzy_Klo 

czowski_-_Biogram,2769.html; taż, Jerzy Kłoczowski – Kalendarium zycia; tnn.pl/Jerzy_Kloczow 

ski_-_Kalendarium_zycia,2770.html. 
6 Należy pamiętać, że historiografia polska po II wojnie światowej nie była jednolita. Jej rozwój 

został zdeterminowany zarówno przez zmiany uwarunkowań pracy historycznej, jak i przez we-

wnętrzne przemiany samej nauki historycznej. Uwzględniając te dwa czynniki przyjmuje się, że 

polską historiografię powojenną można podzielić na cztery okresy. Okres pierwszy trwał od zakoń-

czenia działań wojennych do przełomu lat 1948/1949. Był to przede wszystkim czas odbudowy 

dawnych i tworzenia nowych struktur nauki historycznej6. W pierwszych latach powojennych uwaga 

historyków została skoncentrowana na przewartościowaniu koncepcji dziejów Polski, przede wszyst-

kim kilku węzłowych zagadnień. Wydaje się, że najistotniejszymi z nich były dwie kwestie: uchwy-

cenie historycznych korzeni Polski współczesnej oraz stosunek do tradycji powstańczej. Zdecydowa-

na większość historyków powojennych korzeni współczesnego państwa zaczęła się doszukiwać  

w epoce piastowskiej. Za nawiązaniem do Polski piastowskiej przemawiały argumenty zarówno 

natury geopolitycznej (potrzeba dostarczenia historycznego uzasadnienia aktualnego kształtu teryto-

rialnego państwa, pokrywającego się z „macierzystym obszarem ziem Polski”, z którego zostało ono 

wyparte przez ekspansjonizm germański), jak i natury wewnętrznej (potrzeba uzasadnienia jego 

jednolitego pod względem narodowym charakteru). Koncentracja uwagi na epoce piastowskiej spo-

wodowała, że historycy zaczęli pomijać epokę jagiellońską. Zapewne było to działanie w pełni świa-

dome, gdyż w pierwszych latach powojennych nie mogła się pojawić niemal żadna praca poświęcona 

czasom, a tym samym tradycji jagiellońskiej. Tezę tę potwierdza fakt, że napisana w latach 1942 

–1948 przez Henryka Łowmiańskiego „Polityka Jagiellonów” drukiem ukazała się dopiero w 1999 r. 

Drugi okres powojennej historiografii został zapoczątkowany wraz z 1949 r., a trwał do 1956 r. 

Wiosną 1949 r. władze państwowe rozpoczęły „przebudowę” historiografii na wzór radziecki i za-

pewnienie we wszystkich jej dziedzinach monopolu marksizmu-leninizmu. Stalinizację nauki pro-

klamowano na I Kongresie Nauki Polskiej (1951 r.), na którym dokonano również krytycznej oceny 

stanu historiografii. Zapewne jej negatywna ocena skłoniła władze państwowe do: zlikwidowania 

bądź drastycznego ograniczenia działalności dotychczas istniejących instytucji i organizacji histo-

rycznych, utworzenia na wzór radziecki nowych struktur historiografii, zmian w uniwersyteckim 

nauczaniu historii, a także odsunięcia lub wręcz wyeliminowania z życia naukowego najbardziej 

niewygodnych historyków (m. in. W. Konopczyńskiego). Stalinizacja nauki polskiej, a w szczegól-

ności nauki historycznej, wiązała się przede wszystkim z przewartościowaniem piśmiennictwa histo-

rycznego. Obowiązującą podstawą teoretyczną uczyniono materializm historyczny w stalinowskiej 

interpretacji. Stąd też podstawowym zadaniem nauki historycznej uznano badanie przez nią „obiek-

tywnego charakteru praw w historii”, czyli przyjęcie schematu koniecznego następstwa w dziejach 

pięciu formacji społeczno-ekonomicznych. Skoro ów schemat implikował badanie przez historię 

wspomnianych „praw”, to ówcześni marksiści ograniczyli swoje rozważania jedynie do wypełnienia 
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stopni doktora i doktora habilitowanego; wiele doktoratów napisanych faktycz-

nie pod przewodnictwem profesorów tego wydziału, w tym również pod kierun-

kiem profesora J. Kłoczowskiego, „formalizowano” w uniwersytetach państwo-

wych. Z grona magistrantów tegoż badacza, 17 osób uzyskało status samodziel-

nych pracowników nauki
7
. 

Główne kierunki badań naukowych J. Kłoczowskiego zostały skoncen-

trowane na: historii średniowiecznej Polski i Europy, dziejach chrześcijaństwa  

w Polsce i Europie Środkowowschodniej, historii społeczno-religijnej, a także 

historii kultury polskiej. Kierował również zespołową pracą nad atlasem histo-

rycznym chrześcijaństwa w Polsce, przygotowując równocześnie wydawnictwo 

dokumentacyjne w kilkunastu tomach pt. „Żeńskie zgromadzenia zakonne  

w Polsce 1939–1947”
8
. 

Jerzy Kłoczowski był autorem i redaktorem około tys. publikacji z zakre-

su historii
9
. Jako najważniejsze należy wymienić: „Dominikanie na Śląsku  

w XIII–XIV wieku” (1956 r.); „Wspólnoty chrześcijańskie” (1964); „Kościół  

w Polsce” (autor i redaktor, t. 1 i t. 2, 1968 i 1970 r.), „Chrześcijaństwo w Pol-

sce” (1981), „Europa Słowiańska w XIV–XV wieku” (1984 r.), „Kościół kato-

licki w świecie i Polsce. Szkice historyczne” (1986 r.), „Dzieje polskiego chrze-

ścijaństwa” (t. 1 i t. 2, 1987 i 1991 r.), „Od pustelni do wspólnoty” (1987 r.), 

„Histoire religieuse de la Pologne” (autor i redaktor, 1987 r.), „Chrześcijaństwo  

i historia” (1990 r.), „Europa Środkowowschodnia w historiografii krajów regio-

nu” (1993 r.), „La Pologne dans l’Eglise medievale” (1993 r.), „Młodsza Euro-

pa. Europa Środkowo-Wschodnia w kręgu cywilizacji chrześcijańskiej średnio-

wiecza” (1998 r.), „A History of Polish Christianity” (2000 r.), „Dzieje chrześci-

jaństwa polskiego” (2000 r.), „Historia Polski od czasów najdawniejszych do 

końca XV wieku” (2000 r.), „Wspólnoty chrześcijańskie w tworzącej się Euro-

                                                                                                                         
go treściami zaczerpniętymi z dziejów Polski. Okres trzeci dziejów historiografii powojennej rozpo-

czął się w 1956 r., a trwał do 1989 r. W 1956 r., w nowej sytuacji politycznej, historycy polscy podję-

li się oceny okresu wcześniejszego. Obrachunek ze stalinizacją został rozpoczęty na Walnym Zgro-

madzeniu Polskiego Towarzystwa Historycznego (1956 r.), by następnie być kontynuowanym pod-

czas obrad VIII Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich (1958 r.). Zjazd 1958 r. zapoczątkował 

w polskiej historiografii okres: zmagań o przezwyciężenie stalinowskiego schematu badań, o ich 

uwolnienie spod presji politycznej, a także o ich zobiektywizowanie. Ostatni okres został zapocząt-

kowany przemianami jakie zaszły w 1989 r. Dokonująca się wówczas transformacja ustrojowa 

umożliwiła historiografii polskiej wykreowanie „nowego” obrazu dziejów najnowszych. Obrazu, 

który pozwoliłby na likwidację tzw. „białych plam”. Zaistniałe zmiany ustrojowe umożliwiły rów-

nież modernizację warsztatu, czyli wprowadzenie do praktyki badawczej polskich historyków nowo-

czesnych metod – por. A.F. Grabski, Zarys historii historiografii polskiej, Poznań 2000, s. 199–201, 

202–203, 204–205, 215, 240–245; T. Srogosz, Między biologiczną egzystencją człowieka w dziejach 

a historią nauki, Częstochowa 2003, s. 14; R. Stobiecki, Historia pod nadzorem. Spory o nowy model 

historii w Polsce (II połowa lat czterdziestych–początek pięćdziesiątych), Łódź 1993; P.S. Wandycz, 

Polska [w:] Historiografia krajów Europy środkowo-wschodniej, red. J. Kłoczowski, Lublin 1997. 
7 H. Gapski, Wykaz prac magisterskich i doktorskich napisanych pod kierunkiem profesora Jerzego 

Kłoczowskiego, tnn.pl/Jerzy_Kloczowski_-_Wykaz_prac_magisterskich_i_doktorskich,2794.html. 
8 A. Kamińska-Łuszczak, Jerzy Kłoczowski, tnn.pl/Jerzy_Kloczowski_-_Biogram,2769.html. 
9 Jerzy Kłoczowski – Wykaz publikacji za lata 1947-1999, tnn.pl/Jerzy_Kloczowski_-_Wykaz_publ 

ikacji_za_lata_1947_-_1999,2771.html 
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pie” (2003 r.), „Europa – chrześcijańskie korzenie” (2004 r.), „Aktualność prze-

słania paryskiej »Kultury« w dzisiejszej Europie” (2007 r.)
10

. 

Tematykę chrystianizacji Litwy podjął m.in. w pracach: „Młodsza Euro-

pa. Europa Środkowo-Wschodnia w kręgu cywilizacji chrześcijańskiej średnio-

wiecza”
11

, „Historia Polski od czasów najdawniejszych do końca XV wieku”
12

, 

„Europa słowiańska w XIV–XV wieku”
13

, „Historia Europy Środkowo-Wschod-

niej”
14

, „Dzieje chrześcijaństwa polskiego”
15

, „Chrystianizacja Litwy”
16

oraz 

„Polska – Europa. Od Gniezna 1000 roku do Polski w Unii Europejskiej”
17

. 

W opinii Kłoczowskiego, wydarzeniom lat 1385–1387, należy przypisać 

najwyższą wagę. Miały one szczególne znaczenie zarówno dla Polski, jak i dla 

Wielkiego Księstwa Litewskiego. W latach tych bowiem prawnie usankcjono-

wano trwały i niezwykle znaczący dla obu stron związek
18

. 

W swoich pracach Kłoczowski starał się przybliżyć sytuację wewnętrzną 

Litwy. Ówczesną sytuację Litwy należy rozpatrywać w dwóch aspektach. 

Pierwszy – stanowi płaszczyzna religijna, drugi – płaszczyzna polityczna. Fun-

damentalny wpływ na charakteryzowane wydarzenia miała sytuacja religijna 

Litwinów. Historyk podkreślił, że w XIV w. powszechnie uznawano Litwinów 

za pogan, chociaż już od XIII w. docierały na terytoria przez nich zajmowane 

misje chrześcijańskie. Misje te miały charakter zarówno katolicki, jak i prawo-

sławny. W ich organizację zaangażowali się również Polacy. Trzeba pamiętać, 

że Polacy nawracali ludy bałtyckie – w tym również Litwinów, które stanowiły 

ostatni bastion pogaństwa w Europie
19

. 

Zasadnicze znaczenie dla chrystianizacji Litwy miała również jej sytuacja 

wewnętrzna. W swoich pracach, historyk wprowadzał czytelnika w atmosferę 

analizowanych wydarzeń. Należy jednak zaznaczyć, że narracja Kłoczowskiego 

była konstruowana na podstawie tych samych faktów. Wszakże wprowadzenia 

zawierały te same fakty, to nieznacznie różniły się między sobą. Potwierdzeniem 

tej tezy mogą stanowić cytaty z prac: „Europa słowiańska w XIV–XV wieku”, 

„Młodsza Europa oraz Historia Europy Środkowo-Wschodniej”. 

W pracy pt. „Europa słowiańska w XIV–XV wieku”, historyk pisał:  
 

po śmierci Giedymina jedność państwa została utrzymana mimo podzielenia go  

w pewien sposób między siedmiu synów, których pozostawił zmarły władca. 

Wielkim księciem został Olgierd… Sytuacja Litwy po śmierci Olgierda w 1377 r. 

i po zwycięstwie moskiewskim nad Tatarami na Kulikowym Polu stała się też nie-

łatwa. Syn i następca Olgierda, Jagiełło, stał się nawet na pewien czas sojuszni-

                                                 
10 Biogram Jerzego Kłoczowskiego…; Nota o Autorach [w:] Rzeczpospolita wielokulturowa – do-

brodziejstwo czy obciążenie?, red. J. Kłoczowski, Warszawa 2009, s. 101–102. 
11 J. Kłoczowski, Młodsza Europa Środkowo-Wschodnia w kręgu cywilizacji chrześcijańskiej śre-

dniowiecza, Warszawa 2003. 
12 Tenże, Historia Polski. Od czasów najdawniejszych do końca XV wieku, Lublin 2000. 
13 Tenże, Europa słowiańska w XIV–XV wieku, Warszawa 1984. 
14 Tenże, Europa Środkowo-Wschodnia w XIV–XVII wieku [w:] Historia Europy Środkowo 

-Wschodniej, t. 1, red. J. Kłoczowski, Lublin 2000. 
15 Tenże, Dzieje chrześcijaństwa polskiego, Warszawa 2007. 
16 Tenże, Chrystianizacja Litwy, Kraków 1987. 
17 Tenże, Polska – Europa. Od Gniezna 1000 roku do Polski w Unii Europejskiej, Gdańsk 2002. 
18 Tenże, Wprowadzenie [w:] Chrystianizacja Litwy…, s. 5. 
19 Tenże, Dzieje Chrześcijaństwa…, s. 73. 
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kiem Tatarów przeciwko Moskwie. Ale ten prowizoryczny sojusz nie miał  

w gruncie rzeczy perspektyw i trzeba było szukać rozwiązań lepszych, bardziej 

zasadniczych20. 
 

W pracy pt. „Młodsza Europa”, Kłoczowski pisał:  
 

śmierć Olgierda w 1377 roku doprowadziły do dramatycznego rozłamu między 

jego synem i następcą, Jagiełłą (Jagaila), a starym księciem Kiejstutem, wręcz do 

wojny domowej. Zwycięstwo księcia moskiewskiego Dymitra Dońskiego (1359 

–1389) w 1380 r. na Kulikowym Polu nad Tatarami Mamaja, chana Złotej Ordy, 

ukazywało siłę Moskwy, niebezpiecznego konkurenta Litwy w jednoczeniu ziem 

ruskich. Kilka lat wcześniej Moskwa pokonała swego konsekwentnego przeciw-

nika, książąt twerskich, zmuszając ich do uznania swej zwierzchności. Śmierć 

Kiejstuta uwięzionego przez Jagiełłę w 1382 r. nie skończyła wewnętrznego kon-

fliktu, przeniósł się on na syna Kiejstuta, Witolda, który rychło sprzymierzył się  

z Krzyżakami przeciwko wielkiemu księciu. Jagiełło dla zdobycia «oddechu» 

zgodził się w końcu 1382 r. na oddanie Krzyżakom połowy Żmudzi w zamian za 

czteroletni pokój. Mimo to najazd krzyżacki w 1383 r. doprowadził do zajęcia 

Kowna i Trok, spalenia przedmieść Wilna. Zagrożenie było oczywiste i olbrzy-

mie. Jagiełłowa Liwa pogańska musiała w tej sytuacji szukać zupełnie nowych 

rozwiązań21. 
 

W pracy pt. „Historia Europy Środkowo-Wschodniej”, gdzie Kłoczowski 

był redaktorem tomu, oraz autorem rozdziału zatytułowanego „Europa Środko-

wo-Wschodnia w XIV–XVII wieku”, pisał:  
 

na Litwie… po śmierci wielkiego księcia Olgierda (1377) władzę przejął jego syn 

Jagiełło (Jagaiła). Doszło jednak zarazem do bardzo ostrych napięć i walk we-

wnętrznych w obrębie rządzącej dynastii… W każdym razie z całą siłą stanęła 

sprawa stabilizacji państwa w oparciu o jedną ze strategicznych możliwości, które 

właśnie się ujawniły22.  
 

Wskazane cytaty przedstawiają jeden schemat myślowy autora. Mimo to, 

różnią się między sobą. Część z nich zawiera dokładny opis sytuacji wewnętrz-

nej Litwy w ówczesnym czasie. Niemniej odnajdziemy narracje, w których hi-

storyk przedstawił jedynie jej lakoniczną charakterystykę. 

W przekonaniu Kłoczowskiego, Litwini stabilizację swojej sytuacji poli-

tycznej postanowili zapewnić sobie poprzez wariant wschodni. Dlatego też  

w pierwszej kolejności, skierowali swoją uwagę na Wschód. W 1384 r. zaini-

cjowano rozmowy Wilna z Moskwą, na mocy których Jagiełło miał poślubić 

córkę wielkiego księcia moskiewskiego Dymitra Dońskiego, Zofię. W przeko-

naniu Kłoczowskiego, oczywistym był fakt, że małżeństwo to łączyło się z przy-

jęciem przez Jagiełłę (czytaj: Litwę) chrztu prawosławnego. Jednak podczas 

negocjacji Dymitr zażądał od wielkiego księcia litewskiego, by ten uznał się za 

jego „młodszego brata”. Zatem Jagiełło miał uznać zwierzchnictwo swego przy-

szłego teścia, czyli wielkiego księcia moskiewskiego
23

. Historyk pisał: „była to 

perspektywa dużego państwa ruskiego, w której Litwini «roztopiliby się» za-

pewne równie łatwo, jak to się stało czterysta lat wcześniej z Normanami”
24

. 

                                                 
20 Tenże, Europa słowiańska…, s. 29. 
21 Tenże, Młodsza Europa…, s. 110. 
22 Tenże, Europa Środkowo-Wschodnia w XIV–XVII wieku…, s. 118. 
23 Tenże, Młodsza Europa…; tenże, Europa Środkowo-Wschodnia w XIV–XVII wieku…, s. 118–119. 
24 Tamże, s. 119. 
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Kłoczowski zaznaczył, że dla Jagiełły i rządzących elit litewskich, rozwiązania 

były dwa: zbliżenie z Moskwą, bądź z Krakowem. Zatem istotnym – z perspek-

tywy chrystianizacji Litwy – jest fakt, że stanowisko moskiewskie skłoniło Li-

twinów do szukania alternatywnego rozwiązania. Jednak alternatywa była tylko 

jedna – Kraków
25

. 

Narracja Kłoczowskiego nie pozwala jednoznacznie ustalić, kto był ini-

cjatorem związku polsko-litewskiego. Pozwala ona jednak wywnioskować, że 

inicjatorem tego związku był Jagiełło, czyli strona litewska. Jagiełło bowiem  

– jak wskazano powyżej – planował małżeństwo z córką Dymitra Dońskiego 

oraz przyjęcie chrztu prawosławnego. Jednak mimo zaprzysiężenia układu, nie 

przyjął warunków przedstawionych przez Dymitra, zatem nie został on sfinali-

zowany. Dlatego też – najprawdopodobniej 1384 r. – Jagiełło zmienił kierunek 

swoich zainteresowań i rozpoczął negocjacje z panami polskimi w sprawie mał-

żeństwa z Jadwigą
26

. Kłoczowki pisał:  
 

ze strony litewskiej dodatnie strony rozwiązania »krakowskiego« wobec »mo-

skiewskiego« wydają się jasne – przy zrozumiałym oporze przed kapitulacja wo-

bec Krzyżaków – ale ważny był też ogólny kontekst sytuacji wielkoksiążęcego 

organizmu państwowego. XIV-wieczne sukcesy wielkich książąt i całej warstwy 

drobnych bojarów litewskich stanowiących trzon ich armii dawały wraz z kolej-

nymi podbojami coraz to nowe korzyści. Mieliśmy do czynienia w gruncie rzeczy 

z ustrojem wysoce militarnym, stale gotowym do nowych podbojów. Jednak wła-

śnie po dwóch-trzech pokoleniach zarysowały się jasno granice państwa, przy 

jednoczesnym zagrożeniu, bardzo realnym, utraty rodzimych obszarów etnicznie 

litewskich na rzecz Krzyżaków. Wszystko to kazało gwałtownie szukać nowych 

rozwiązań, nawet bardzo radykalnych, i ułatwiać ich akceptację w silnej, chociaż 

podporządkowanej wielkiemu księciu warstwie bojarskiej27. 
 

W Polsce po śmierci Ludwika Węgierskiego (1382 r.), tron objęła młod-

sza córka króla, czyli Jadwiga. Na króla została koronowana w 1384 r. Kło-

czowski podkreślił, że Jadwiga była młodziutka oraz niezamężna. Od dzieciń-

stwa była zaręczona z Wilhelmem Habsburgiem. W tym czasie w Polsce, istotny 

wpływ na przebieg wydarzeń miała niewielka grupa – zarówno świeckich jak  

i duchownych – panów małopolskich. Młodziutka, niezamężna Jadwiga stała się 

ich narzędziem politycznym. Przeszkodę stanowił Wilhelm Habsburg. Nie miał 

on jednak żadnego poparcia w Polsce. Dlatego też panowie małopolscy zaczęli 

planować małżeństwo młodziutkiej Jadwigi z dużo starszym od niej Jagiełłą
28

. 

Historyk pisał:  
 

powody związku polsko-litewskiego ze strony polskiej – widzianej oczyma poli-

tyków krakowskich – wydają się oczywiste. Likwidowano stałe w ostatnich dzie-

sięcioleciach zatargi i wojny z Litwą o ziemie ruskie, umacniano tam poważnie 

pozycję polską i tworzono zarazem silne państwo zdolne wreszcie do walki z za-

konem krzyżackim29.  
 

                                                 
25 Tenże, Historia Polski…, s. 61–62. 
26 Tamże, s. 62; tenże, Młodsza Europa…, s. 110–111. 
27 Tamże, s. 119. 
28 Tenże, Młodsza Europa…, s. 110–111. 
29 Tenże, Europa Środkowo-Wschodnia w XIV–XVII wieku…, s. 119. 
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Zatem fundamentu unii polsko-litewskiej doszukiwał się Kłoczowski we 

wspólnocie interesów monarchii polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego. 

Historyk wskazał, że strona polska decydując się na podpisanie aktu unii, likwi-

dowała (permanentne w ostatnich dziesięcioleciach) zatargi i wojny z Litwinami 

o ziemie ruskie. Istotne znaczenie odegrał również fakt, że na mocy aktu utwo-

rzono duże i silne państwo, które było zdolne do walki z głównym wrogiem, 

czyli Krzyżakami. Sytuacja strony litewskiej była bardziej skomplikowana. 

Niewątpliwie decydowała o tym nieustabilizowana sytuacja wewnętrzna Litwy. 

Jednak nie bez znaczenia była również sytuacja zewnętrzna. Litwa była bowiem 

zagrożona ze strony Tatarów, Moskwy i Krzyżaków
30

. 

Dalszy przebieg wydarzeń nie budzi wątpliwości. W pracy pt. „Historia 

Polski”, Kłoczowski tak go przedstawił:  
 

w styczniu 1385 roku oficjalne poselstwo litewskie przybywa do Krakowa. Wyni-

ki rokowań ujął Jagiełło w dokumencie wystawionym w Krewie… 14 sierpnia 

1385 roku; tradycyjnie mówi się tu niezbyt ściśle o akcie unii litewsko-polskiej, 

jako że istotnie jest to punkt wyjścia do późniejszego związku obu krajów. Naj-

ważniejsze punkty umowy dotyczyły małżeństwa Jadwigi i Jagiełły oraz chrztu 

Jagiełły »ze wszystkimi swoimi braćmi, jeszcze nieochrzczonymi, krewnymi, pa-

nami, szlachtą wielką i drobną, w jego ziemiach zamieszkałymi«. Nie wiadomo 

dlaczego nie umieszczono w akcie punktu oczywistego i zasadniczego, a więc do-

tyczącego objęcia przez Jagiełłę tronu polskiego31. 
 

Podobny opis znajdziemy w pracy pt. „Młodsza Europa”, gdzie pisał:  
 

w końcu 1384 r. poselstwo litewskie wyruszyło w tej sprawie [czyli małżeństwa  

z Jadwigą – A.C-H.] do Krakowa, do Jadwigi, i do królowej matki w Budzie, Elż-

biety… Zasadniczy akt ugody Polski i Litwy podpisany został w litewskim Kre-

wie 14 sierpnia 1385 r. Jagiełło został uznany za męża Jadwigi i króla Polski, 

obiecując w zamian chrzest swój własny, rodziny i ludu litewskiego, a dalej odzy-

skanie wszystkich ziem utraconych przez Litwę i Polskę oraz włączenie Litwy do 

Polski… Natomiast już w pierwszych tygodniach 1386 r. po przybyciu Jagiełły do 

Polski nastąpił chrzest, ślub i koronacja królewska. Nowy władca przyjął imię 

Władysław i w 1387 r. udał się na Litwę, by tu osobiście kierować wielką akcją 

chrztu litewskiego ludu32. 
 

Wielokrotnie w swoich pracach Kłoczowski zaznaczał, iż największe kon-

trowersje, zatargi oraz niekończące się dyskusje – zarówno wśród współcze-

snych Jagielle, jak i następnych pokoleń – wywołał punkt, w którym Jagiełło 

zobowiązał się by na zawsze przyłączyć swojej ziemie litewskie i ruskie do Ko-

rony Królestwa Polskiego
33

. Zatem – w przekonaniu tego badacza – nie ma mowy 

o dwóch równorzędnych państwach, lecz o inkorporacji jednego do drugiego
34

. 

                                                 
30 Tenże, Młodsza Europa…, s. 111–112. 
31 Tenże, Historia Polski…, s. 62. 
32 Tenże, Młodsza Europa…, s. 110–111. 
33 Tenże, Historia Polski…, s. 62; tenże, Młodsza Europa…, s. 111. Patrz: A. Czerniecka-Haberko, 

Unie polsko-litewskie w historiografii polskiej, Toruń 2012. 
34 Tenże, Polska – Europa…, s. 136. Na uwagę zasługują dalsze dzieje Litwy. W pracy pt. „Młodsza 

Europa”, historyk pisał: „w ciągu kilku lat po wydarzeniach 1385–1387 r. sytuacja na Litwie ustabili-

zowała się w ten sposób, że władzę przejął tam, z ramienia… Jagiełły, jego brat stryjeczny Witold 

(1392–1430). Był on niewątpliwie jednym z najwybitniejszych władców w znakomitej przecież 

galerii średniowiecznych książąt litewskich. Umocnił poważnie władzę wielkoksiążęcą. Usiłował 

kontynuować wschodnią politykę ekspansji nawet za cenę pewnych ustępstw wobec Krzyżaków  
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Bezpośrednim wynikiem przedstawionych powyżej faktów, było dobro-

wolne przyjęcie chrztu przez pogańską ludność Litwy. W chrystianizację Litwy, 

zaangażowała się grupa polskich duchownych, którą osobiście kierował Włady-

sław Jagiełło. Wysiłek, jaki włożył w ten proces potwierdza dodatkowo fakt, że 

samodzielnie przełożył na język litewski „Ojcze nasz i Wierzę w Boga”. 

Zdaniem Kłoczowskiego, oficjalny chrzest Litwy charakteryzował się sys-

tematycznością i szybkością działania. Ludność litewska została zobligowana, 

by stawić się w określonych miejscowościach, które znajdowały się na trasie 

przejazdu Jagiełły. Pierwszym etapem misji, było zniszczenie widocznych śla-

dów dawnego kultu w okolicy. Następnie przez kilka dni katechizowano lud-

ność. Sakrament chrztu obejmował zanurzenie chrzczonych osób w naturalnych 

ciekach wodnych, najczęściej w rzekach oraz wyznanie wiary. Chrzty miały 

charakter grupowy. Jednak osobno chrzczono mężczyzn i kobiety. Rytuał ten 

kończono obdarowaniem nowo ochrzczonej osoby białą szatą. Badacz wielo-

krotnie podkreślał, że ludność litewska nie stawiała oporów
35

. 

Chrystianizacja Litwy pociągnęła za sobą konieczność przyporządkowa-

nia tych terytoriów do struktur administracji kościelnej. W 1387 r. powołano do 

życia biskupstwo w Wilnie. Trzydzieści lat później powstało biskupstwo  

w Miednikach. Zostało ono przeznaczone dla Żmudzi. To te dwa ośrodki rozpo-

częły akcję chrystianizacji, którą kontynuowano przez następne pokolenia
36

. 

Narracja Kłoczowskiego nie była jednak pozbawiona głębszej refleksji. 

Historyk pisał:  
 

jakie były… trwałe rezultaty całej tej szybkości akcji? …dopiero powoli, w ciągu 

następnych pokoleń budowano kościoły i tworzono parafie, na pokolenia też trze-

ba – jak wszędzie gdzie indziej – rozciągać proces wstępnej nawet chrystianizacji 

ludności, rozproszonej wszak w swych lasach i małych osiedlach, długo jeszcze 

jakże oddalonych od kościołów i przygotowanych do nauczania kapłanów. Ten 

stan rzeczy należy bezwzględnie mieć w pamięci, mówiąc o złożonej sytuacji re-

ligijnej w państwie polsko-litewskim XV stulecia, sytuacji, której w żadnym wy-

padku nie można sprowadzić tylko do współistnienia ludności katolickiej i prawo-

sławnej. Na Litwie trzeba się po prostu liczyć w tym czasie z żywotnością wie-

rzeń i praktyk pogańskich, i to w szerokiej skali społecznej. Nie ma zresztą śla-

dów, by zagrażało to instytucji Kościoła, powoli umacniającego swój stan posia-

dania przy konsekwentnym poparciu państwa i jego wcale jeszcze silnej władzy 

wielkoksiążęcej37. 
 

                                                                                                                         
i wbrew woli swego suwerena, Władysława Jagiełły. Klęska w bitwie z Tatarami nad Worsklą  

w 1399 r. zahamowała na pewien czas rozmach polityki Witolda, ale u schyłku życia jego prestiż  

i pozycja ja europejskim Wschodzie były wręcz wyjątkowe: jemu to książę Moskwy, umierając  

w 1425 r., zlecił opiekę nad swym synem, jemu płacił trybut Nowogród Wielki, miał nadto wcale 

realne wpływy w świecie tatarskim. Niewątpliwie Witoldowe czasy stanowią szczyt powodzenia 

państwa litewskiego. Witold chciał utrzymać je jako państwo od Polski oddzielone, myślał nawet  

w pewnym momencie o królewskiej koronacji z ramienia cesarza Zygmunta Luksemburskiego, 

zarazem jednak koordynacja polityki litewskiej i polskiej oraz utrzymanie dobrych stosunków  

z Jagiełłą stanowiły cały czas zasadniczą linię jego postępowania”. Patrz: tenże, Młodsza Europa…, 

s. 112. 
35 Tenże, Dzieje Chrześcijaństwa…, s. 73; tenże, Europa słowiańska…, s. 140. 
36 Tenże, Dzieje Chrześcijaństwa…, s. 73. 
37 Tenże, Europa słowiańska…, s. 140. 
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Chrztu Litwy nie przyjęli do wiadomości Krzyżacy. Spowodował on no-

wą falę najazdów krzyżackich. Ich apogeum przypadło na lata 1392–1394. na 

ich skutek, w 1398 r. Witold zrzekł się Żmudzi na rzecz Krzyżaków. W 1409 r. 

wybuchło powstanie żmudzkie. Stało się on pretekstem do Wielkiej Wojny  

z Krzyżakami
38

. 

W przekonaniu Kłoczowskiego, chrystianizacja Litwy to oryginalne wy-

darzenie. Wydarzenie na skalę europejską, gdyż na jego mocy wytworzyły się 

warunki współistnienia różnych Kościołów chrześcijańskich – Kościoła rzym-

skokatolickiego z Kościołem wschodnim, prawosławnym, od stuleci mocno 

ugruntowanym w społeczeństwie ruskim
39

. Historyk pisał:  
 

znaczą większość w Wielkim Księstwie Litewskim stanowiła prawosławna lud-

ność ruska, z własną organizacją kościelną i ustaloną od kilku stuleci kulturą bi-

zantyjsko-słowiańską. Religia ta i kultura były często bardzo atrakcyjne dla Li-

twinów. Nie darzący tych ostatnich sympatią historyk polski Jan Długosz wyrażał 

wręcz zdumienie, że tak »barbarzyńscy« w jego oczach Litwini mogli poddać swą 

władzę stojących o wiele wyżej kulturalnie Rusinów. Język ruski był językiem 

urzędowym Wielkiego Księstwa. Sam Władysław Jagiełło, mądry i zasłużony 

monarcha, był synem księżniczki ruskiej, cenionym do końca życia chociażby at-

mosferę wnętrza świątyni prawosławnej; nie przypadkiem też kazał zlecić mala-

rzom ruskim wykonanie malowideł wnętrz gotyckich kościołów katolickich, cze-

go rezultaty do dziś podziwiać można na przykład w katedrze sandomierskiej czy 

w kaplicy Świętej Trójcy na zamku lubelskim40. 
 

Kłoczowski we wstępie do pracy pt. „Chrystianizacja Litwy”
41

, podkreślił, 

że badania nad historią chrześcijaństwa na Litwie, a tym samym chrystianizacji 

Litwy, w głównej mierze były podejmowane przez badaczy polskich i litew-

skich. Z uwagi na konstrukcję pracy
42

, podstawą rozważań uczynił dorobek nau-

kowy Zenonasa Ivinskisa i Jana Fijałka. Został on uzupełniony o wykaz najważ-

niejszy prac – zarówno w historiografii polskiej, jak i litewskiej – podejmują-

cych problematykę historii oraz chrystianizacji Litwy w piśmiennictwie histo-

rycznym XX w.
43

. Stanowczo jednak zaznaczył, że badania nad chrystianizacją 

Litwy nie mogą zostać ograniczone jedynie do rozważań polskich i litewskich:  
 

badania nad historią chrześcijaństwa w Polsce i na Litwie, w Koronie i Wielkim 

Księstwie, domagają się bliskiego współdziałania historyków polskich i litew-

skich, także ukraińskich i białoruskich, dyskusji na co dzień, dobrej wzajemnej 

znajomości i chęci zrozumienia różnych punktów widzenia. W nowocześnie poję-

tych badaniach porównawczych społeczności europejskiego, chrześcijańskiego 

                                                 
38 Tenże, Młodsza Europa…, s. 112. 
39 Tenże, Dzieje Chrześcijaństwa…, s. 71. 
40 Tamże, s. 74. 
41 Tenże, Wprowadzenie [w:] Chrystianizacja Litwy…, s. 5–12. 
42 Praca pt. „Chrystianizacja Litwy”, składa się z trzech części. Dwie z nich to przedruk fragmentów 

prac Zenonasa Ivinskisa („Litwa w dobie chrztu i unii z Litwą”. Fragment ten stanowi część pracy pt. 

„Lietuvos istorija iki Vytauto Didziojo mirties” [Historia Litwy od śmierci Witolda Wielkiego]. Praca 

została wydana w 1978 w Rzymie) i Jana Fijałka („Kościół rzymskokatolicki na Litwie”. Ten frag-

ment, to wycinek pracy pt. „Polska i Litwa w dziejowym stosunku”. Praca ukazała się w Krakowie  

w 1914 r.). Całość została uzupełniona o „Wprowadzenie” autorstwa J. Kłoczowskiego, patrz:  

Z. Ivinskis, Lietuvos istorija iki Vytauto Didziojo mirties, Roma 1978; J. Fijałek, Polska i Litwa  

w dziejowym stosunku, Kraków 1914. 
43 Tenże, Wprowadzenie [w:] Chrystianizacja Litwy…, s. 6–12. 
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kręgu cywilizacyjnego, w otwartej postawie dzisiejszych nauk historycznych  

i w ogólności humanistycznych zyskujemy znakomitą podstawę do tego rodzaju 

badań i wspólnych poszukiwań44.  
 

Wspólne poszukiwania, są w przekonaniu Kłoczowskiego, kwestią priory-

tetową, gdyż wydarzenia lat 1385–1386, stanowią podstawę dyskusji historyków 

polskich, litewskich, białoruskich, ukraińskich, rosyjskich, austriackich oraz 

niemieckich, różniących się w opiniach nt. znaczenia i oceny wydarzeń:  
 

różne punkty widzenia wchodziły i ciągle wchodzą w grę. Dla rosyjskiej, mo-

skiewskiej, szkoły myślenia historycznego, według której Wielkie Księstwo Li-

tewskie było państwem zmierzającym do prawosławia i w gruncie rzeczy pań-

stwem ruskim czy wręcz rosyjskim, fakt, że nie związało się ono z Wielkim Księ-

stwem Moskiewskim, a z katolicką Polską, przyniósł skutki wybitnie ujemne.  

Z kolei w polskiej tradycji silny nurt apoteozy związku polsko-litewskiego, nie-

rzadko idealizujący i «polonizujący» wspólną dla wielu narodów przeszłość, nie 

widział całej złożoności zjawisk i przemian. Dla świadomości u tożsamości naro-

dowej Litwinów i Białorusinów, przyznających się dziś tak silnie do tradycji 

Wielkiego Księstwa, cala ta problematyka ma absolutnie kluczowe znaczenie, 

jakże łatwo wywołując pasjonujące spory i dyskusje. Dla Ukraińców rzecz nie 

ma, być może, takiej wagi, ale i u nich rysują się – dziś także – głębokie różnice 

zdań w ocenie okresu bliskiego współżycia z Koroną i Wielkim Księstwem. Rze-

czą zasadniczą dla historyka naszych czasów jest pamięć o ogromnej złożoności 

zjawisk, konieczność wieloaspektowego spojrzenia, a przede wszystkim chęć zro-

zumienia ludzi tamtych czasów bez łatwego przenoszenia w przeszłość naszych 

własnych punktów widzenia i pasji ludzi XX wieku45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
44 Tamże, s. 11. 
45 Tenże, Historia Polski…, s. 56. 





 
Barbara Kowalska  

Akademia im. J. Długosza w Częstochowie   
 

 

 

Czego bali się ludzie w średniowieczu? 
 

 
runetto Latini, włoski pisarz polityczny XIV w., jeden z obszernych roz-

działów swego dzieła „Skarbiec wiedzy”
1
 zatytułował: „O pewności  

i strachu”. W czternastu punktach przedstawił sytuacje wywołujące wy-

mienione stany. Do czynników powodujących strach zaliczył: śmierć (w obcym 

kraju, w młodości, bez pochówku), okaleczenie (rany), chorobę, wygnanie, złą opi-

nię w społeczeństwie, cierpienie i biedę
2
. Zaskakująca jest nader optymistyczna 

puenta wykładu zważając na czas, którego dotyczą rozmyślania. Latini, zwracając 

się bezpośrednio do czytelnika, przekonuje bowiem, że nie należy się bać, „gdyż to, 

czego się obawiasz, może wcale nie nadejść”
3
. 

Badacze, zainspirowani między innymi i tego typu średniowiecznymi tek-

stami, podjęli więc poszukiwania. Jean Delumeau poświęcił tematyce strachu po-

kaźnych rozmiarów monografię, w której odniósł się także do interesujących nas 

czasów, XIV i XV stulecia, a Jacques Le Goff, we wstępnym rozdziale redagowanej 

przez siebie książki „Człowiek średniowiecza”, opisał obsesje ludzi wieków śred-

nich, wymieniając wśród nich wiele kategorii
4
. Obsesja to potocznie myśl prześla-

dująca kogoś uporczywie
5
, to inaczej obawa, niepokój, lękliwość, strachliwość

6
  

– stany mało komfortowe, które, jak przekonuje francuski badacz, stanowiły istotny 

komponent życia społecznego w średniowieczu. Czy wnioskujemy o nich na pod-

stawie głoszonej przez wielu myślicieli teorii o niezmienności ludzkiej natury, która, 

skoro obecnie, to i kiedyś skłonna była do ich przeżywania, czy na podstawie kon-

kretnych, średniowiecznych przekazów, w tym encyklopedycznego wykładu Lati-

niego? Odpowiedź jest oczywista. Twórcy interesującego nas okresu, jeśli nie 

wprost, to między wierszami, przekazują cały wachlarz ludzkich lęków. Strach  

w życiu ludzi żyjących w średniowieczu był więc wszechobecny, bo „stanowi jeden 

z ważnych składników ludzkiego doświadczenia, pomimo wysiłków podejmowa-

nych w celu pokonania go” – przekonuje Jean Delumeau
7
. 

                                                 
1 O Latinim i jego dziele patrz: M. Frankowska-Terlecka, Skarbiec wiedzy Brunetta Latiniego, Wro-

cław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1984, s. 23 i n. 
2 B. Latini, Skarbiec wiedzy, tłum. i oprac. M. Frankowska-Terlecka, T. Giermak-Zielińska, Warsza-

wa 1992, s. 307–311.  
3 Tamże, s. 311.    
4 J. Delumeau, Strach w kulturze Zachodu (XIV–XVIII w.), tłum. A. Szymanowski, Warszawa 1986; 

J. Le Goff, Człowiek średniowiecza, tłum. M. Radożycka-Paoletti, Warszawa 2000, s. 41–50. 
5 Obsesja [w:] Słownik języka polskiego, t. 2, red. M. Szymczak, Warszawa 1994, s. 428. 
6 A. Dąbrówka, E. Geller, R. Turczyn, Słownik synonimów, Warszawa 1998, s. 49. 
7 J. Delumeau, Strach…, s. 14. 
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Podstawą źródłową moich poszukiwań jest najstarszy żywot świętej Kingi: 

„Vita et miracula sanctae Kyngae ducissae Cracoviensis”, dzieło anonimowego 

autora, pochodzące z początku XIV w.
8
. Konfrontacja z innymi przekazami stwarza-

jąca możliwości porównawcze stanowić będzie niezbędny element analizy
9
. Dla-

czego wybór padł na ten literacki zabytek? Przede wszystkim dlatego, że dzieła 

hagiograficzne wiele mówią o mentalności ludzi żyjących w czasach twórcy utwo-

ru
10

. Jeśli mamy poza tym do czynienia z opowieścią o żyjącej w XIII w. świętej, 

która przez franciszkańskie powiązania była szczególnie predestynowana do działa-

nia wśród ludzi
11

, możliwości badawcze wydają się być większe. Hagiograf adre-

sował tekst do szerszego grona odbiorców, których miał przekonać o świętości ha-

giograficznego bohatera. Musiał więc uwzględniać ich gusta, a przede wszystkim 

oczekiwania
12

. Zawarte w dziele realia musiały więc być im znane. Tym samym 

ukazane w żywocie lęki wydają się być bardziej ogólnospołeczne, niż jednostkowe. 

I choć XIII w., wiek naszej bohaterki, był przełomowy w sposobie postrzegania roli 

jednostki w społeczeństwie, czego wyrazem były wypowiedzi ówczesnych myśli-

cieli, to średniowiecznym twórcom przypisuje się szczególne „ukierunkowanie na 

powszechność, typowość, na uniwersalia, na dekonkretyzację...”
13

. 

Czy można na podstawie przekazu wymienić konkretne kategorie, wokół któ-

rych koncentrowały się interesujące nas ludzkie odczucia? Po przeczytaniu żywota 

odnieść można wrażenie, że strach wśród bohaterów dzieła wywoływały w wielu 

przypadkach zwierzęta. Przyjrzyjmy się więc wybranym opowiadaniom. 

Świat zwierzęcy dzieli się w żywocie na dwa zasadnicze, przeciwstawne 

światy: przyjazny i wrogi człowiekowi. Nas interesuje ten drugi. W nim z kolei 

                                                 
8 Vita et miracula sanctae Kyngae ducissae Cracoviensis, wyd. W. Kętrzyński [w:] Monumenta 

Poloniae Historica (dalej: MPH) t. 4, Lwów 1884, s. 662–744. O czasie powstania hagiograficznego 

dzieła patrz: M. Michalski, Kobiety i świętość w żywotach trzynastowiecznych księżnych polskich, 

Poznań 2004, s. 49. 
9 O potrzebie stosowania metody porównawczej w badaniu średniowiecznych tekstów patrz:  

P. Żmudzki, Narracje o wodzach, drużynie i wojnach w najdawniejszej historiografii Polski i Rusi, 

Wrocław 2009, s. 14 i n.    
10 A. Witkowska, Hagiografia [w:] Dzieje teologii katolickiej w Polsce, t. 1: Średniowiecze, Lublin 

1974, s. 356: ,,...przynoszą [żywoty – B.K.] materiał szczególnie ciekawy do studiowania środowiska 

i czasu, w których powstały i do których były adresowane”; M. Cetwiński, Historiografia polska  

o roli świętych [w:] Drogi i rozdroża kultury chrześcijańskiej Europy, red. U. Cierniak, ks. J. Gra-

bowski, Częstochowa 2003, s. 188: ,,Analiza utworów hagiograficznych zmienia się w analizę men-

talności hagiografów, w odtwarzanie ich świata wyobraźni, wartości i marzeń”.  
11 O duchowości franciszkańskiej patrz: B. Kürbis, Asceza chrześcijańska i jej interpretacje hagio-

graficzne. Polski model ascezy franciszkańskiej w XIII i XIV wieku [w:] Franciszkanie w Polsce 

średniowiecznej, t. 1, cz. 1: Franciszkanie na ziemiach polskich, Lublin 1982, s. 167 i n.; J. Le Goff, 

Kultura średniowiecznej Europy, Warszawa 1994, s. 347–348; K. Górski, Od religijności do mistyki. 

Zarys dziejów życia wewnętrznego w Polsce, cz. 1: 966–1795, Lublin 1962, s. 28 i n.; tenże, Zarys 

dziejów duchowości w Polsce, Kraków 1986, s. 40 i n.  
12 W. Jurow, Praktyka pisarska i literackie tradycje żywotów świętych polskich do końca XVI wieku, 

,,Przegląd Humanistyczny” 1970, nr 6/81, s. 126; A. Guriewicz, Jednostka w dziejach Europy (śre-

dniowiecze), Warszawa 2002, s. 35–36; tenże, Kategorie kultury średniowiecznej, Warszawa 1976,  

s. 17; tenże, Problemy średniowiecznej kultury ludowej, Warszawa 1987, s. 74 i n. 
13 A. Guriewicz, Kategorie..., s. 313. 
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wyróżnić możemy kolejne kategorie: pierwszą stanowią zwierzęta, które ze swej 

natury budziły strach, bo zagrażały ludzkiemu życiu, druga zaś to zwierzęta, pod 

których postaciami ukrywały się złe moce, a konkretnie diabeł, reprezentujący świat 

nadprzyrodzony. 

Najwięcej informacji na interesujący nas temat przekazują miracula, czyli 

cuda sprawiane za wstawiennictwem świętej bohaterki
14

. To one są głównie pod-

stawą naszej wiedzy o realiach dnia codziennego
15

. Które zwierzęta były więc 

szczególnie groźne dla mieszkańców Małopolski (tego regionu dotyczą działania 

hagiograficznego bohatera)
16

 przeł. XIII /XIV stulecia? Cud oznaczony liczbą po-

rządkową XVII opowiada o wilku, który zaatakował bawiące się na polu dzieci. 

Kiedy anonimowy mieszkaniec Wiśnicza pobiegł na miejsce zdarzenia, znalazł tam 

swoją córkę, której ciało poszarpane było przez wspomniane zwierzę do tego stop-

nia, że aż wnętrzności wypłynęły na wierzch
17

. Od śmierci dziewczynkę wybawiła 

święta Kinga
18

, gdyż święci, sprawiając cuda, najczęściej uzdrawiali chorych  

i wskrzeszali zmarłych
19

. 

Analiza przytoczonego fragmentu nasuwa konkretne spostrzeżenia. Autor da-

je nam przede wszystkim do zrozumienia, że dzieci pozostawiano w średniowieczu 

bez opieki. Taka sytuacja szczególnie nas nie dziwi, bowiem i dziś zdarzają się 

przykre wypadki z udziałem dzieci pozostawionych bez nadzoru. W żywocie mowa 

o polu, na którym one się bawiły, bądź pracowały, a które znajdowało się najpraw-

dopodobniej w pobliżu wilczych siedlisk – lasów. Tych z kolei było  

w średniowieczu znacznie więcej niż dzisiaj
20

. Las, bór, puszcza postrzegane były 

wtedy jako niebezpieczne przestrzenie, do których nie należało się zbliżać, ponie-

waż działy się tam straszne rzeczy
21

. W innym fragmencie tego samego żywota 

                                                 
14 O funkcjach zbiorów cudów, patrz: A. Witkowska, Miracula średniowieczne – funkcje przekazu 

ustnego i zapisu literackiego [w:] Kultura elitarna a kultura masowa w Polsce późnego średniowie-

cza, red. B. Geremek, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, s. 184, 186; taż, Miracula średnio-

wieczne. Forma przekazu i możliwości badawcze, ,,Studia Źródłoznawcze” 1977, t. 22, s. 83 

–87; taż, Miracula małopolskie z XIII i XIV wieku., ,,Roczniki Humanistyczne” 1971, t. 19, z. 2,  

s. 28–161; S. Kwiatkowski, Miracula średniowieczne jako źródło badań nad mentalnością społeczną 

w Polsce , ,,Studia Źródłoznawcze” 1977, t. 22, s. 97–101.   
15 B. Kürbis, Asceza..., s. 172.  
16 M.H. Witkowska, Vita sanctae Kyngae ducissae Cracoviensis jako źródło hagiograficzne, 

,,Roczniki Humanistyczne KUL” 1961, t. 10, z. 2, s. 106, 121 i n.   
17 Vita et miracula…, s. 737: ,,…lupus enim sic eam destruxerat in corpore, quod viscera de ventre 

ipsius effluebant”. 
18 Tamże, s. 738: ,,Et hoc tandem cum iuramento venientes ad sepulcrum sancta domine Kinge pro-

testati sunt, quod dictus puer mortuus fuerat et ad invocacionem beate, vite reformatus”. 
19 A. Guriewicz, Problemy..., s. 72–73, 90; M. Rożek, Diabeł w kulturze polskiej. Szkice z dziejów 

motywu i postaci, Warszawa, Kraków 1993, s. 83; A. Vauchez, Święty [w:] Człowiek średniowiecza, 

s. 420.  
20 A. Guriewicz, Kategorie..., s. 43; R. Zaręba, Puszcze, bory i lasy Polski, Warszawa 1981, s. 5–6. 
21 J. Le Goff, Kultura..., s. 149. Według najstarszego spisanego prawa polskiego ,,Księgi elbląskiej”, 

w lesie czyhały także różne niebezpieczeństwa na kobiety. To tam najczęściej mogło dojść do gwał-

tu, patrz: „Najstarszy zwód prawa polskiego”, Warszawa 1959, s. 194–195: ,,Gdy jakaś dziewczyna 

(wiejska) albo żona chłopa idzie na jagody albo na jabłka, albo po inne rzeczy do lasu albo na pole  

a zostanie tam zniewolona, za to płaci się kary 6 grzywien”; o postrzeganiu lasu przez żyjących  
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czytamy więc, że wdowa Małgorzata z Nowego Sącza (pauper vidua de Nova San-

decz nomine Margareta) podczas zbierania jagód w lesie dotknięta została ciężką 

niemocą, straciła mowę i zmysły
22

. Żyjący w lesie mieszkańcy także kojarzeni byli 

negatywnie. Należał do nich wilk, gdyż jego atak przynosił okaleczenie, bądź 

śmierć. To jedno z najokrutniejszych zwierząt cechowała przede wszystkim pod-

stępność i żarłoczność
23

. W średniowieczu powszechnie bano się więc wilków
24

, 

tym bardziej, że utożsamiano je z szatanem
25

. Nieczyste, złe zwierzę kojarzono więc 

także z magią i wróżbami. Czarownice i wiedźmy miały nosić podwiązki z wilczej 

skóry, a na zloty miały udawać się pod postacią tych właśnie zwierząt
26

. Szczególnie 

niebezpieczne były wilki atakujące watahą. 

O tym, że wilki kojarzono negatywnie, i że stanowiły zagrożenie nie tylko dla 

ludzi, ale także dla innych zwierząt, w tym przypadku gospodarskich, przekonuje 

inny fragment analizowanego przekazu. Jego bohaterką jest nierządnica, która w 

ramach nawracania na właściwą drogę życia, przyprowadzona została do starosą-

deckiego klasztoru przez świętą Kingę. Kobieta określona została jako wilk przyby-

ły między owce
27

, czyli ktoś nie pasujący do otoczenia, ktoś, kogo należy się bać
28

. 

Zręczna gra słów: lupus – wilk, lupa – wilczyca, ale też nierządnica, podkreśla in-

tencje autora
29

. 

Wilk był więc jednym z tych zwierząt, o których ludzie interesującej nas 

epoki myśleli nader często. Ówczesna wiara w wilkołactwo, a więc możliwość 

przemiany człowieka w wilka
30

, dodatkowo potęgowała strach przed tymi zwie-

rzętami. „Z wszystkich puszcz wychodzą ludzie – wilcy, wilkołaki, stwory będące 

                                                                                                                         
w średniowieczu ludzi patrz: też, „Historia życia prywatnego. Od Europy feudalnej do renesansu”,  

t. 2, red. A. Łoś, Wrocław 1998, s. 542–543; M. Cetwiński, Las i zamek w polskich legendach heral-

dycznych [w:] Wokół archeologii słów i ich funkcjonowania. Księga jubileuszowa ofiarowana Profe-

sorowi Andrzejowi Bańkowskiemu, red. S. Podobiński, M. Lesz-Duk, Częstochowa 2001, s. 754; 

tenże, Las w polskiej legendzie heraldycznej, ,,Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego” 

1995, t. 2 (13), Warszawa 1995, s. 34–35; L. Ryken, J.C. Wilhoit, T. Long-man III, Słownik symboli-

ki biblijnej, Warszawa 1998, s. 421; o puszczy patrz: B. Geremek, Poczucie przestrzeni i świadomość 

geograficzna [w:] Kultura Polski średniowiecznej XIV–XV w., red. tenże, Warszawa 1997, s. 634. 

Patrz: M. Eliade, Sacrum, mit, historia, wybór i wstęp M. Czerwiński, Warszawa 1993, s. 87; J. Le 

Goff, Świat średniowiecznej wyobraźni, Warszawa 1997, s. 75 i n., gdzie o dwóch obliczach puszczy.   
22 Vita et miracula..., s. 734–735: ,,Quod eciam factum multis civibus in Nova Sandecz patuit, videli-

cet Frichoni Manco, Andree filio Hennigi et uxori eius, Vinando, Iacloni et uxori eius et aliis multis”. 
23 S. Kobielus, Bestiarium chrześcijańskie. Zwierzęta w symbolice i interpretacji. Starożytność  

i średniowiecze, Warszawa 2002, s. 337; D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej, Warszawa 

1990, s. 308–309. 
24 S. Kobielus, Bestiarium..., s. 336; J. Delumeau, Strach..., s. 64. 
25 S. Kobielus, Bestiarium..., s. 336; J. Data, Jak wyją Sienkiewiczowskie wilki [w:] Literacka symbo-

lika zwierząt, red. A. Martuszewska, Gdańsk 1993, s. 112–113.  
26 S. Kobielus, Bestiarium..., s. 339.  
27 Vita et miracula..., s. 695: ,,Contigit etenim, ut unam dominam vite remisse claustro traderet, ea 

dicente, quod lupus traditur inter oves”. 
28 O porównywaniu wygnańców, zbiegów i obcych do wilków w różnych kulturach kręgu indoeuro-

pejskiego, patrz: H. Zaremska, Banici w średniowiecznej Europie, Warszawa 1993, s. 24.  
29 Słownik łacińsko-polski, t. 3, red. M. Plezia, Warszawa 1969, s. 397, 398. 
30 Patrz: L.P. Słupecki, Wilkołactwo, Warszawa 1987, s. 31–49. 
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dla zabobonności średniowiecznej ni to półdzikim człowiekiem, ni to zwierzę-

ciem” – takie obrazy kreślone wyobraźnią żyjących w średniowieczu ludzi przyta-

cza Jacques Le Goff
31

. 

Tylko ludzie o cechach nieprzeciętnych, a tymi byli w średniowieczu święci, 

mogli poskramiać zło, w tym niebezpieczne zwierzęta. Święty Franciszek ujarzmił 

więc wilka, czyli okrutne zwierzę z Gubbio
32

. Bohaterka analizowanego przekazu  

z kolei, święta Kinga, pokonała psy i wieprze, pod którymi ukrywał się szatan
33

. 

O lękach ludzi interesującej nas epoki przekonuje także inny fragment żywo-

ta. Akcja opowiadania toczy się w klasztornej scenerii, a jego bohaterką jest jedna ze 

starosądeckich klarysek imieniem Klara. Hagiograf podaje, że zakonnica przyniosła 

do klasztoru wodę w dzbanie, a waz z nią żabę (…aquam hauriens, ranam in urceo 

ad dominas tulit...
34

). Kinga, nieoficjalna przełożona, udzieliła jej z tego powodu 

ostrej reprymendy. Nakazała usunąć zwierzę z klasztoru oraz oddalić się siostrze  

w obawie, że jej czyn może doprowadzić do zatrucia innych zakonnic
35

. Nie  

o względy zdrowotne tu najprawdopodobniej chodziło. Dziś wiemy, że gruczoły 

skórne niektórych gatunków żab, na przykład zwrotnogłowej, wydzielają trujący 

jad
36

, ale ludzie w średniowieczu raczej nie byli tego świadomi. Żaba w opinii 

chrześcijańskiego autora przekazu oraz jego otoczenia była przede wszystkim zwie-

rzęciem nieczystym, podobnie jak wilk, łączonym z magią i wróżbami. Należało 

więc jak najszybciej usunąć ją poza obręb społeczności, aby nie narazić ludzi na 

działanie złych sił. Powyższe przekonania ukształtowane zostały przez tradycję 

biblijną, która przekazała obrazy o pladze żab. Te następnie wzmocnione zostały 

przez sugestie ojców kościoła, na przykład św. Augustyna, który rechot żab postrze-

gał jako pochodzące z bagien głosy bożków
37

. Biorąc pod uwagę czas i miejsce 

zaistniałego źródłowego zdarzenia, ważna była jeszcze jedna kwestia, przypisywana 

żabom poprzez personifikowanie negatywna cecha – próżna gadatliwość
38

. W klasz-

torze, w którym milczenie było podstawową cnotą
39

, zwierzęta symbolizujące hałas 

i czcze mówienie, nie miały racji bytu. 

O tym, że żaby nie sprzyjały ludziom, ponieważ nie były miłe Bogu, prze-

konuje też w „Rocznikach...” Jan Długosz. Pisząc o Wiślicy, którą miał założyć 

                                                 
31 J. Le Goff, Kultura..., s. 145.  
32 Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu, przekł. L. Staff, Bielsko Biała 1994, s. 34–36.  
33 Vita et miracula…, s.  693: ,,…invidi inimici astucia ipsam per canum innumeram multitudinem  

a bono opere repellere cupiente…”; tamże: ,,Item accidit de porcorum apparicione in eadem causa 

visitacionis leprosorum ibi in Sandomiria”. 
34 Tamże, s. 705. 
35 Tamże.  
36 Popularna encyklopedia powszechna, t. 22, red. J. Pieszczachowicz, Kraków 1998, s. 229. 
37 S. Kobielus, Bestiarium..., s. 353. 
38 Tamże, s. 352; podobnie D. Forstner, Świat..., s. 310–311. Próżną gadatliwość zarzucano też kobie-

tom, zaliczając ją do podstawowych wad płci żeńskiej; K. Ratajczak, Edukacja kobiet  

w kręgu dynastii piastowskiej w średniowieczu, Poznań 2005, s. 16.   
39 XLV rozdział żywota poświęcony jest cnocie milczenia, patrz: Vita et miracula…, s. 719: ,,De 

silencio cum diligencia servato”; H. Ordon, Milczenie [w:] Encyklopedia katolicka (dalej: EK),  

t. 12, Lublin 2008, s. 1035; M. Zawada, Milczenie II. Aspekt duchowy [w:] tamże, s. 1037. 
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komes Wisław, autor wspomniał o głośno rechoczących w okolicznych bagnach 

żabach, które przeszkadzały kapłanom w pełnieniu służby bożej. Jeden z nich 

nakazał więc żabom milczenie z racji świętości miejsca. Od tego momentu płazy 

przestały rechotać
40

. 

Żaba występuje także jako atrybut szkockiego misjonarza Pirmina, pierwsze-

go opata klasztoru benedyktyńskiego Reichenau, któremu krzyk tych istot do tego 

stopnia przeszkadzał w modlitwie, że doprowadził do ich wypędzenia z wyspy
41

.  

W średniowiecznych tekstach widoczna jest więc skłonność bohaterów do usuwania 

żab z najbliższego otoczenia. Podobne podejście widzimy w stosunku do jeża, który 

uważany był za zwierzę nieczyste, symbol szatana
42

. W „Żywocie świętej Jadwigi”, 

dziele powstałym w zbliżonym do żywota Kingi czasie czytamy, że księżna nakaza-

ła cysterce trzebnickiej pozbyć się tego zwierzęcia, które zakonnica nosiła w ręka-

wie habitu. Jeż (ericius) nazwany został haniebną, obelżywą rzeczą
43

. 

Obok wilka i żaby pojawiają się także w analizowanym przekazie zwierzęta, 

które z racji roznoszenia chorób stwarzają dla ludzi śmiertelne zagrożenie. Francisz-

kański hagiograf podaje, że Gertruda, żona chłopa Michała z wioski Kriwe, zarażo-

na została wścieklizną, bo opiekowała się służącą pogryzioną przez chorego psa. 

Hagiograf z wielką dokładnością podał, w jaki sposób do tego doszło. Z taką samą 

precyzją opisał też skutki choroby wymieniając wśród nich zesztywnienie człon-

ków, zjeżenie się włosów na głowie i fatalne samopoczucie
44

. Nie tylko zwierzęta 

dziko żyjące, ale także domowe, stwarzały więc zagrożenie dla człowieka. Nie ma-

my powodu, by nie wierzyć hagiografowi, bowiem ludzie zapadają na wściekliznę 

zwykle wskutek pogryzienia przez psy i koty
45

. Relacja wydaje się być więc wiary-

godna. Pozostaje pytanie, czy Gertruda mogła się zarazić od swej zarażonej służą-

cej? Teoretycznie tak, gdyż chory człowiek jest także zakaźny dla otoczenia
46

. Wi-

rus znajduje się głównie w jego skórze i ślinie, w mniejszym zaś stopniu w łzach  

i soku trzustkowym
47

. Dotykając służącą Gertruda mogła zarazić się wścieklizną. 

Na podstawie przytoczonego fragmentu żywota stwierdzić więc możemy, że wście-

klizna na początku XIV w. była rozpoznawalna i stanowiła poważne zagrożenie dla 

                                                 
40Joannis Dlugossii Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae, lib. I, II, Varsaviae 1964, s. 112. 
41 S. Kobielus, Bestiarium…, s. 354. 
42 Tamże, s. 134–135. 
43Vita sanctae Hedvigis, wyd. A. Semkowicz [w:] MPH, t. 4, Lwów 1884, s. 572–573.  
44 Vita et miracula..., s. 742: ,,…mulier quedam Gertrudis nomine…, ancillam, quam rabidus canis 

momorderat, ignorans, ubi vulnus accidisset, hinc inde palpando diligenciusque considerando vulnus 

per canem inflictum manu incaute tangebat moxque venenum, quod ante per canem fuerat infusum, 

unquibus mulieris adherens, per manum ad precordia cepit ascendere, rigores et quasdam horripi-

laciones per omnia membra eius generando, mesticiamque inconsuetam eidem mulieri infligendo 

sicque per triduum in passione iam dicta mulier permansit” .  
45 H. Oberfeld, J. Potkański, Choroby odzwierzęce, Warszawa 1950, s. 34. 
46 Patrz: MSD Manual. Podręcznik diagnostyki i terapii, red. R. Berkow, M.D., Wrocław 1995,  

s. 229: ,,Wściekłe zwierzęta przenoszą zakażenie poprzez pokąsanie innych zwierząt lub ludzi”. 
47 http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%9Bcieklizna. 
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człowieka
48

. Przytoczone wyżej opowiadanie utwierdza nas w przekonaniu, że to 

głównie świat zwierzęcy, jedno z największych ognisk zła, wywoływał strach wśród 

bohaterów analizowanego przekazu
49

. 

Przytoczonym fragmentem żywota zwracamy uwagę na kolejną kategorię 

powodującą lęki średniowiecznych ludzi – choroby
50

. Najbardziej eksponowany  

w tekście jest strach przed trądem. Skoro żywot powstał na początku XIV stulecia,  

a apogeum tej choroby przypada w średniowieczu na XII i XIII w.
51

, to nie dziwi 

nas, że hagiograf poświęcił tej kwestii niemało uwagi. Kilkakrotnie czytamy więc  

w tekście o trędowatych
52

, którzy wywoływali strach i przerażenie, z racji po-

wszechnego przekonania o możliwości łatwego zarażenia się chorobą. Czynnik 

religijny także odgrywał tu niebagatelną rolę, bowiem uważano, że trędowaci byli 

potępieni przez Boga
53

. Hagiograf Kingi przekonuje więc, że dwórki księżnej, wi-

dząc w jej powozie trędowatego, ze wstrętem i wielkim lekceważeniem zwracały się 

do swej pani, a nawet ubliżały jej i śmiały się z niej mówiąc, że wyrzekają się jej  

i nie chcą mieć z nią nic wspólnego (nolumus tibi communicare)
54

. Niechęć wobec 

Kingi wynikała z obawy zarażenia się. Świadczy o tym dalsza część opowiadania. 

Jedną z dwórek, szczególnie przepełnioną strachem (horrore plenam), księżna,  

w ramach pocieszenia, pocałowała. Ta natychmiast zapuchła, co było dowodem 

zarażenia trądem. Po kolejnym pocałunku świętej, trąd znikł
55

. Scena ma oczywiście 

wydźwięk moralizatorski, ale umacnia także czytelnika w przekonaniu, że strach 

przed trądem był wszechobecny. Dlatego też chorzy na tę chorobę byli izolowani  

w leprozoriach, bo otoczenie dążyło do ich usunięcia poza obręb społeczności. Pro-

ces marginalizacji dotykał trędowatych w sposób szczególny
56

. Złu, jakim była wy-

wołująca lęki choroba, mógł stawić czoła jedynie święty. Tylko on był zdolny do 

czynów niezwykłych. Tylko on się nie bał. 

Trędowaci należeli w średniowieczu do marginesu społecznego, a więc do 

grupy ludzi, których się bano, i których izolowano. Nie są jedynymi jego przedsta-

wicielami w interesującym nas przekazie, bo obok wymienionej wcześniej nierząd-

nicy, czytamy także o przestępcach. Hagiograf pisze, że śmierć Kingi utrzymywana 

                                                 
48 Choroby odzwierzęce, zakaźne były jednymi z najbardziej rozpowszechnionych w średniowieczu, 

patrz: G. Klimecka, Chory i choroba [w:] Kultura Polski..., s. 61; J. Tyszkiewicz, Ludzie  

i przyroda w Polsce średniowiecznej, Warszawa 1983, s. 248, gdzie mowa o odzwierzęcych choro-

bach w żywotach świętych, w tym o wściekliźnie; tamże, s. 70, 75.  
49 J. Le Goff, Kultura..., s. 332. 
50 J. Delumeau, Strach..., s. 96 i n.  
51 J. Le Goff, Kultura..., s. 323. 
52 Vita et miracula…, s.  692–693. 
53 B. Geremek, Człowiek marginesu [w:] Człowiek średniowiecza..., s. 458.  
54 Vita et miracula…, s. 692: ,,Sciatis veraciter, domina, quod non solum in cibo et potu, verum 

eciam in omni conversacione te destando, nolumus tibi communicare”.  
55 Tamże.  
56 W. Szumowski, Historia medycyny filozoficznie ujęta, Kęty 1961, s. 262; B. Geremek, Ludzie 

marginesu w średniowiecznym Paryżu XIV–XV wiek, Poznań 2003, s. 253; B. Kowalska, Włóczędzy, 

chorzy i żebracy –przykłady marginalizacji w wybranych średniowiecznych przekazach hagiograficz-

nych, ,,Tolerancja. Studia i Szkice” 2012, t. 16, tam też literatura do zagadnienia.  
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była długo w tajemnicy, by oddział groźnych, grasujących w okolicy przestępców, 

nie złupił klasztoru. Franciszkanin dodał także, że było to jedno z wielu grożących  

w tym czasie niebezpieczeństw
57

. 

Przybywający z zewnątrz i zagrażający bezpieczeństwu starosądeckiej ludno-

ści przestępcy należeli do kategorii, którą można określić mianem „obcy”. Należący 

do „obcych” stanowili poważne zagrożenie dla autochtonów
58

. Wśród nich szcze-

gólnie niebezpiecznymi uczynił hagiograf Tatarów. Czytamy o nich wielokrotnie,  

a niektóre fragmenty powtarzają się w niezmienionej formie. Nie wiemy, czy po-

wtórzył je sam autor, świadomie, czy też uczynili to późniejsi kopiści. Gdybyśmy 

mieli do czynienia z tą pierwszą możliwością, skłonić by ona mogła do przypusz-

czenia, że Tatarzy w oczach hagiografa i odbiorców jego dzieła, wśród budzących 

strach ludzi, zajmowali dominującą pozycję. Czytamy więc w żywocie, że księżna 

Kinga, bojąc się o życie wyruszającego na wyprawę przeciw Tatarom księcia Bole-

sława, wymodliła pomoc świętych Gerwazego i Protazego
59

. Przepełniony niepew-

nością czas oczekiwania na wynik bitwy sprawił, że władczyni poprosiła o pomoc 

mieszkańców nieba. W takich chwilach tylko oni byli w stanie udzielić pomocy
60

. 

Najeźdźców bały się też starosądeckie klaryski. Opisana w przekazie ucieczka za-

konnic do pienińskiego zamku otoczona została z czasem licznymi legendami i stała 

się inspiracją dla wielu twórców
61

. Strachem emanuje jednak najbardziej wersja 

pierwotna. Mowa w niej o stale rosnących siłach Tatarów, którzy siali śmierć, znisz-

czenie i nienawiść (Tartaris quippe invalescentibus, totam terram cede dire hostili-

tatis sue conquassantibus...)
62

. Najeźdźców bali się też wieśniacy, którzy sparaliżo-

                                                 
57 Vita et miracula..., s. 731: ,,Cum autem obitus ipsius felicis domine propter multa pericula eo 

tempore imminencia et singulariter propter Wistubconis magni predonis exercitum infra triduum 

celaretur, ne forte domine intellecta morte, claustrum invaderunt hostiliter expoliando...”. 
58 O konstrukcji myślowej „swój – obcy”, patrz: B. Zientara, Cudzoziemcy w Polsce X–XV wieku: ich 

rola w zwierciadle polskiej opinii średniowiecznej [w:] Swojskość i cudzoziemszczyzna  

w dziejach kultury polskiej, red. Z. Stefanowska, Warszawa 1973, s. 15–16; A. Gieysztor, B. Gere-

mek, Dyskusja nad referatem Benedykta Zientary [w:] tamże, s. 323–329. Patrz także: M. Cetwiński, 

Problem „Innego” w historiografii śląskiej XX wieku [w:] tenże, Metamorfozy…, s. 445 

–453; E. Nowicka, Swojskość i obcość jako kategorie socjologicznej analizy [w:] Swoi i obcy, red. 

taż, Warszawa 1990, s. 28; J. Dowiat, Normy postępowania i wzory osobowe [w:] Kultura Polski 

średniowiecznej X–XIII w., red. tenże, Warszawa 1985, s. 319; H. Manikowska, Dzielnice i regiony: 

horyzont odrębności [w:] Kultura Polski..., s. 890–894; U. Borkowska, Treści ideowe w dziełach 

Jana Długosza. Kościół i świat poza Kościołem, Lublin 1983, s. 17; J. Nikitorowicz, Swój 

 – inny – obcy. Koncepcja interakcji i spostrzeganie innego [w:] W kręgu sacrum i pogranicza, red. 

E. Matuszczyk, M. Krzywosz, Białystok 2004, s. 313.   
59 Vita et miracula..., s. 694–695, analiza tego fragmentu patrz: B. Kowalska, Błogosławiona Kinga  

i jej duchowi opiekunowie, ,,Prace Naukowe WSP w Częstochowie. Zeszyty Historyczne”, t. 6, red. 

M. Cetwiński, Częstochowa 2000, s. 183–194.  
60 A. Siwczyńska, Interwencje i działania świętych w najstarszych kronikach polskich i czeskich, 

,,Historia. Pismo Młodych Historyków” 1995/96, s. 7– 44, zwłaszcza s. 43. 
61 Święta Kinga w poezji polskiej. Antologia (1644–2001), wybór, wstęp i oprac. M.B. Styk, Lublin 

2001, s. 141, 143, 150; I. Borkiewicz OFM Conv, Święta Kinga w świetle legend i historii, Stary 

Sącz 1999, s. 125–133; U. Jacniacka-Krzywda, Postać bł. Kingi w folklorze słownym Polski połu-

dniowej, ,,Nasza Przeszłość” 1997, t. 88, s. 51–55. 
62 Vita et miracula..., s. 710. 
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wani lękiem pozostawili zakonnice bez pomocy
63

. Timor Tartarorum – strach przed 

Tatarami ogarnął więc wszystkich. I nie mamy tu do czynienia z przesadą hagiogra-

fa, który przez wyolbrzymienie niebezpieczeństwa mógł chcieć podkreślić wielkość 

bohaterki, która to niebezpieczeństwo oddaliła. O strachu przed przybywającymi 

wielokrotnie na ziemie polskie „wysłannikami piekła”, przekonują bowiem także 

inni średniowieczni twórcy
64

, w tym autor podobnego hagiograficznego przekazu: 

„Żywota św. Jadwigi”
65

. 

Wśród obcych znaleźli się także Niemcy, którzy, zgodnie z relacją autora 

żywota Kingi, chcieli spowodować podziały w starosądeckim klasztorze klarysek
66

. 

Wyraźne są tu echa najazdów czesko-niemieckich na ziemie południowej Małopol-

ski po śmierci Leszka Czarnego
67

. Niemcy i Czesi, jak wnioskujemy z przekazu, nie 

stanowili jednak tak dużego zagrożenia jak Tatarzy, choć w tekstach z tego okresu 

da się zauważyć, zwłaszcza wobec tych pierwszych, daleko posuniętą niechęć
68

. 

Hagiograf przekonuje więc, że niebezpieczni zbójcy zamierzali napaść na klasztor. 

Dzięki modlitwom księżnej Kingi (Domina vero oracionibus insudante devotissime 

tempore matutinali...) i tym razem udało się uniknąć zagrożenia
69

. Ukazany w prze-

kazie strach przed Tatarami i Niemcami wpisuje się w typowe dla tej epoki lęki 

przed przemarszem obcych, przybywających z różnych stron wojsk
70

. Czy są to tym 

samym lęki przed utratą wolności? Najprawdopodobniej, ale nie wolności w rozu-

mieniu nowożytnym. Dla ludzi średniowiecza ta wielka wartość miała nieco inny 

wydźwięk. Człowiek wolny to ten, który ma potężnego opiekuna, to ten, który zaj-

muje właściwe miejsce w społeczeństwie
71

. Obce najazdy burzyły ten porządek, 

burzyły tym samym wolność. 

                                                 
63 Tamże.  
64 Patrz: J. Baszkiewicz, Powstanie zjednoczonego państwa polskiego na przełomie XIII i XIV w., 

Warszawa 1954, s. 150; A.F. Grabski, Polska w świadomości społeczeństw europejskich w wiekach 

średnich [w:] Polska dzielnicowa i zjednoczona. Państwo, społeczeństwo, kultura, red.  

A. Gieysztor, Warszawa 1972, s. 422; W. Korta, Najazd Mongołów na Polskę i jego legnicki epilog, 

Katowice 1983, s. 5; M. Cetwiński, Co wiemy o bitwie pod Legnicą? „Acta Universitatis Wra-

tislaviensis. Historia”, t. 50, Wrocław 1985, s. 78, 88. O wyobrażeniach Tatarów jako wysłańców 

piekła patrz: tenże, „Najokrutniejszy miesiąc”: czas i przestrzeń w legendzie legnickiej [w:] tenże, 

Metamorfozy…, s. 118 i n.; tenże, Spór o istotę historii. Dyskusja wokół bitwy legnickiej  

w najnowszej historiografii [w:] tamże, s. 183–184. 
65 Vita sanctae Hedvigis…, s. 559–560. 
66 Vita et miracula…, s.  724: ,,Quadam vice guerra impiorum increscente et Teutonicis discidium 

claustro ordinare cupientibus…”.  
67 M.H. Witkowska, Vita..., s. 116–117, tam też starsza literatura na ten temat. Patrz także:  

A. Barciak, Czechy a ziemie południowej Polski w XIII oraz w początkach XIV wieku: polityczno 

- ideologiczne problemy ekspansji czeskiej na ziemie południowej Polski, Katowice 1992, 129 i n.  
68 O ,,obsesji antyniemieckiej” w Polsce na przełomie XIII i XIV stulecia, patrz: B. Zientara, Cudzo-

ziemcy ..., s. 17 i n. Niechęć ta utrzymywała się także w XV w., patrz: J. Krzyżaniakowa, Niemcy  

w opinii Jana Długosza [w:] Polska i Niemcy. Dziesięć wieków sąsiedztwa, red. A. Czubiński, War-

szawa 1987, s. 85; J. Dąbrowski, Dawne dziejopisarstwo polskie (do roku 1480), Wrocław, Warsza-

wa, Kraków 1964, s. 238.  
69 Vita et miracula …, s. 724. 
70 J. Delumeau, Strach..., s. 151 i n.  
71 A. Guriewicz, Kategorie..., 198 i n.; J. Le Goff, Kultura..., s. 284. 
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Strach przypisany bohaterom interesującego nas przekazu odnosi się także do 

świata nadprzyrodzonego. I tu najwięcej lęków powodował należący do niego dia-

beł. Hagiograf przedstawił go czytelnikowi w różnych postaciach i sytuacjach.  

Z wielką dokładnością opisał też ludzkie reakcje na opętanie. Czytamy m.in. o sza-

tanie ukrytym pod postacią ogromnej, starej wiedźmy, który ukazał się przed ko-

ściołem w Skaryszewie i zagrodził drogę chcącej wejść do świątyni księżnej Kin-

dze. Niecodzienne zjawisko wywołało przerażenie przybyłych do świątyni ludzi, 

którzy ze strachu (pre timore) podnieśli wielki wrzask. Bohaterka żywota, znakiem 

krzyża, (felix Kynga signo crucis edito), zmusiła jednak wroga do ucieczki
72

. 

O nawiedzeniu czy opętaniu przez szatana bohaterów przekazu przeczytamy 

kilkakrotnie
73

. Przytoczone niżej fragmenty będą się odnosiły tylko do tych sytuacji, 

w których strach został mocno przez autora wyeksponowany. Taką jest na pewno 

scena, w której pogrążoną w modlitwie siostrę Buczysławę nawiedził szatan pod 

postacią mężczyzny. Nieziemska postać wywołała strach, a nawet przerażenie za-

konnicy
74

. Takie reakcje były więc uznane za typowe, skoro hagiograf przekonuje  

o nich niemal przy każdej sposobności. Wróg i tym razem był groźny i nieznisz-

czalny. Poskromić mogła go jedynie przyszła święta, dysponująca niezwykłą, daną 

jej przez Boga siłą. To ona sprawiła, że siostra Buczysława, uwolniwszy się od stra-

chu, odzyskała spokój
75

. 

O lękach powodowanych pojawianiem się szatana opowiada także miracu-

lum XIX. Jest to bodaj najbardziej plastyczna scena o tej tematyce. Tym razem sza-

tańskim próbom poddana została Tomka ze wsi Piotrowicze w diecezji krakowskiej. 

Demon pod postacią mężczyzny miał wszystkie członki ciała oprócz wielkich pal-

ców i operował mieczem, włócznią i toporem. Skoro w jego użyciu był tego typu 

oręż, przerażenie bohaterki opowiadania nie dziwi. Bardzo dynamiczna walka mię-

dzy kobietą i diabłem przebiegała z różnym natężeniem i zmiennym szczęściem dla 

obydwu stron. Zaangażowane w nią zostały także inne osoby. Hagiograf sporo uwa-

gi poświęcił towarzyszącym wydarzeniom ludzkim reakcjom, wśród których  

na plan pierwszy wysunął notoryczny strach, przerażenie i przygnębienie (timor, 

horror, afflictatio) Tomki
76

. Te z kolei spowodowane były lękiem przed szatanem 

oraz lękiem przed kierowanymi złymi siłami myśleniem i zachowaniem głównej 

bohaterki
77

. 

Kumulacja scen z udziałem diabła jest najprawdopodobniej konsekwencją 

„diabelskiej eksplozji”, jaka miała miejsce w Europie w XI i XII w.
78

. Jest jednak 

                                                 
72 Vita et miracula..., s. 696. 
73 Tamże, s. 711, 712, 722, 737. 
74 Tamże, s. 720: ,,...demon teterrimus in effigie virili ei apparuit eandemque plurimum terruit...”. 
75 Tamże: ,,Soror vero illa ante oratorium felicis domine procumbens pacifice gnievit a toto terrore 

omnino liberata…”.  
76 Tamże, s. 738–741. Szczegółowa analiza tego fragmentu patrz: B. Kowalska, O czym mówią śre-

dniowieczne miracula?, ,,Częstochowskie Teki Historyczne”, t. 1, red. M. Trąbski, N. Morawiec, 

R.W. Szwed, Częstochowa 2010, s. 46–48. 
77 J. Delumeau, Strach..., s. 27. 
78 Tamże, s. 220. 
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przede wszystkim wyrazem ludzkich nastrojów, a zwłaszcza poczucia bezsilności, 

związanych z tą nadprzyrodzoną istotą
79

.  

Nieszczęścia, które wywoływały lęki, powodowane też były przez siły natu-

ry. W jednym z cudów hagiograf opowiada o nagłej wichurze, pod wpływem której 

runął dom, przygniatając małą dziewczynkę. Zrozpaczeni rodzice wyciągnąwszy 

nieżywe dziecko z ruin, oddali je pod opiekę świętej Kingi. Bohaterka przekazu 

wróciła Jarosławie życie. Celem autora było w tym przypadku podanie kolejnego 

przykładu, świadczącego o świętości władczyni
80

. Opisanego zdarzenia nie potwier-

dzają inne źródła, stąd nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy miało ono miejsce  

w rzeczywistości, czy zostało przez hagiografa wymyślone. Niezależnie od tego 

przekonani jesteśmy, że jego tło stanowiły jednak realia dnia codziennego, ponie-

waż hagiografowi najczęściej zależało na uwiarygodnieniu cudów
81

. A zatem na 

rzeczywistość początku XIV w. składały się także przynoszące strach wichury. Mi-

mo że i dziś są one niebezpieczne, to przed kilkoma wiekami stanowiły jednak po-

ważniejsze zagrożenie. Przyroda w średniowieczu wywierała bowiem większy 

wpływ na ludzi, a człowiek był bardziej w nią wtopiony. Stale obecna, groźna, czę-

sto przytłaczająca, raz pomagała utrzymać się przy życiu, innym znów razem je 

odbierała
82

, czego przykładem jest wyżej przytoczona scena. 

Podsumowując, warto podjąć się stworzenia klasyfikacji ukazanych przez 

hagiografa lęków. Na podstawie analizowanych scen można więc wymienić jego 

kilka kategorii. Są to: lęk przed śmiercią zadaną przez innych ludzi (Tatarzy, Niem-

cy, przestępcy), przez choroby (trąd, wścieklizna), dzikie bądź domowe zwierzęta 

(wilk, żaba, pies), istoty nadprzyrodzone (diabeł), czy wreszcie zjawiska atmosfe-

ryczne, o których jednak w przekazie najmniej. Pozostałe, jak się wydaje, są dla 

autora dzieła jednakowo ważne. 

Mimo mocno eksponowanej w średniowiecznych tekstach doktrynie zbawie-

nia, nakazującej widzieć śmierć jako przepustkę do wiecznego, szczęśliwego życia, 

strach przed rozstaniem z życiem ziemskim jest stale widoczny w analizowanym 

przekazie. Czy człowiek interesującej nas epoki lękał się fizycznego kresu życia, czy 

był on opanowany bojaźnią przed boskim sądem? Zdania są tu nieco podzielone
83

, 

                                                 
79 Tamże, s. 26; M. Rożek, Diabeł..., s. 82; K. Górski, Od religijności..., s. 32; tenże, Zarys..., s. 45. 
80 E. Nowicka, Wzór osobowy świętego w średniowieczu [w:] Moralność i społeczeństwo. Księga 

jubileuszowa dla Marii Ossowskiej, red. M. Ofierska, M. Dietl, Warszawa 1969, s. 269.  
81 A. Witkowska, Zbiory krakowskich miracula z XV i początku XVI wieku [w:] Mente et litteris.  

O kulturze i społeczeństwie wieków średnich, red. H. Chłopocka, J. Krzyżaniakowa, G. Labuda,  

B. Lapis, J. Strzelczyk, Poznań 1984, s. 303.  
82 J. Strzelczyk, Odczuwanie przyrody we wcześniejszym średniowieczu [w:] Człowiek i przyroda  

w średniowieczu i we wczesnym okresie nowożytnym, red. W. Iwańczak, K. Bracha, Warszawa 2000, 

s. 24; A. Guriewicz, Kategorie..., s. 67: ,,Dlatego też przyroda mogła w średniowiecznym człowieku 

budzić zarówno zachwyt, jak strach lub inne uczucia...”. 
83A. Guriewicz, Kultura i społeczeństwo średniowiecznej Europy. Exempla XIII wieku, Warszawa 

1997, s. 141, gdzie mowa o strachu przed boskim sądem, tak samo J. Le Goff, Kultura..., s. 325. 

Patrz: tenże, W poszukiwaniu średniowiecza, Warszawa 2005, s. 167–168: ,,Jednak w XIV w. nastą-

piła wielka zmiana. Strach przed tym, co po śmierci, przed piekłem, osłabł. Skupił się na samej chwi-

li śmierci. Powszechnie narzucały się obrazy trupa, szkieletu, głowy zmarłego”. Patrz także: H. Ma-
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co nie zmienia faktu, że średniowieczni ludzi najbardziej bali się końca ziemskiej 

wędrówki
84

. Jeden fragment przekazu przekonuje jednak i o tym, że ludzkie lęki 

wywoływały także narodziny. Do brzemiennej matki Kingi, obawiającej się o swoje 

i dziecka życie w słowach pocieszenia zwróciła się Najświętsza Maria Panna, mó-

wiąc: Noli timere, Maria
85

. To Ona była wsparciem w ciężkich chwilach porodu. 

Mistyczna więź między Mariami wskazała na szczególną rolę, jaką odegrać miało 

mające narodzić się dziecko
86

. O tym, że poród był w tamtych czasach szczególnie 

niebezpieczny przekonują liczne teksty, w tym podobne dzieło hagiograficzne: 

„Żywot błogosławionej Salomei”, w którym autor czterokrotnie pisze o lękach 

związanych z trudami narodzin
87

. W wielu innych tekstach czytamy też o różnych, 

w tym magicznych zabiegach, które miały złagodzić wszelkie przykre okoliczności 

towarzyszące narodzinom
88

. To one oraz wstawiennictwo świętych osób – opieku-

nów, pomóc miały w tej niepewnej chwili
89

. Ukazane w żywocie lęki przed naro-

dzinami i śmiercią, klamrowymi momentami życia, rozpoczynają i kończą ludzkie 

zmagania ze strachem, nie tylko bohaterów analizowanego przekazu. 

 

                                                                                                                         
nikowska, Legenda św. Jadwigi – obieg i transformacja [w:] Kultura elitarna a kultura masowa  

w Polsce późnego średniowiecza, red. B. Geremek, Wrocław 1978, s. 168. O śmierci jako obrzędzie 

przejścia, także w chrześcijaństwie patrz: M. Eliade, Mity, sny i misteria, Warszawa 1994, s. 239.   
84 J. Delumeau, Strach..., s. 116: ,,A wreszcie, to zachłanne pragnienie życia było także spowodowa-

ne strachem przed dniem zapłaty, o którym myśl starano się w sobie zagłuszyć”. 
85 Vita et miracula..., s. 686: ,,Mirabile dictu! Statim vox ad ipsam divinitus insonuit dicens ei: Noli 

timere, Maria; onus enim ventris tui, quo periclitari metuis, meo salva munimine evades, puellam 

paries tibi in solacium excessivum et multis animabus in refrigerium et singulare remedium”. 
86 Interpretacja tego fragmentu żywota patrz: M. Michalski, Kobiety..., s. 181. 
87 Vita sanctae Salomeae reginae Haliciensis auctore Stanislao franciscano, wyd. W. Kętrzyński 

[w:] MPH, t. 4, s. 785, 786, 793, 794–795. 
88 Patrz: D. Żołądź-Strzelczyk, Dziecko w dawnej Polsce, Poznań 2002, s. 41 i n.; M. Delimata, 

Dziecko w Polsce średniowiecznej, Poznań 2004, s. 213; M. Chołodowska, Matka – opiekunka mało-

letnich dzieci w Polsce wczesnośredniowiecznej na podstawie opisów cudów św. Jadwigi  

i św. Stanisława [w:] Partnerka, matka, opiekunka. Status kobiety w starożytności i średniowieczu, 

red. J. Jundziłł, Bydgoszcz 1999, s. 264–265; taż, Stosunek rodziców do dzieci w Polsce wczesnośre-

dniowiecznej [w:] Wychowanie w rodzinie od starożytności po wiek XX, red. J. Jundziłł, Bydgoszcz 

1994, s. 170.  
89 J. Tyszkiewicz, Ludzie..., s. 195; A. Vauchez, Święty..., s. 423 i n. Nad poczęciem i narodzinami 

bohatera najstarszej polskiej kroniki czuwał św. Idzi, patrz: Galli Anonymi Cronicae et gesta ducum 

sive principum Polonorum, wyd. K. Maleczyński [w:] MPH, nova series, t. 2, Kraków 1952,  

s. 4, 58–59. 
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Kilka słów o odznakach „komercyjnych” 
 

 
ardzo krótko po ustanowieniu ordery i niższe od nich odznaczenia 

stawały się obiektem zabiegów jak wiele dóbr rzadkich dających 

szansę podniesienia własnego znaczenia wobec osób postronnych.  

Z tego powodu wiele organizacji kombatanckich, zawodowych, paramilitarnych, 

sportowych, masońskich i innych od których roiło się życie wolnych narodów, 

honorowało swych członków odznakami podobnymi do orderów i odznaczeń  

z wyglądu i sposobu noszenia. Ale te odznaki były rodzajem nagrody lub pa-

miątkami zaangażowania bo organizacje też wymagały przynajmniej poświęce-

nia czasu czy składek. Dla wielu był to próg zbyt wysoki, powstały więc organi-

zacje będące w istocie firmami, których jedynym celem było tworzenie, promo-

cja i sprzedaż orderów określanych przed wojną w MSZ jako „oszukańcze” lub 

„fałszywe”. Dalej będę pisał o „komercyjnych” lub „handlowych” bo terminy te 

wierniej oddają charakter przedmiotów i przedsięwzięć, których były wytwora-

mi a także używał będę skrótu – o.o.o. (ordery, odznaczenia, odznaki) na ozna-

czenie rodzaju obiektu lub ich grupy. Bez względu na postać naśladującą wprost 

ordery i odznaczenia na wstążkach – należy je zaliczyć do odznak. 

Zjawisko tworzenia o.o.o. w celach handlowych wcale nie należy wyłącznie 

do historii. Wręcz przeciwnie – zwiększa zasięg i jest jednym z rodzajów „bizne-

su” w europejskim (szerzej – atlantyckim) kręgu kulturowym. W znacznej liczbie 

ogarnia grupy doń aspirujące. Można odnieść wrażenie, iż np. teren Afryki jest 

rynkiem chłonnym na ordery i indygenaty. Nie znalazłem statystyk opisujących 

ten segment rynku, bo wobec skali przemysłowej jest to niszowa działalność jed-

nak na solidnych podstawach, trwale prosperująca choć otoczona dużą dyskrecją 

jak wszelkie podobne interesy, dlatego będę się starał unikać jakże licznych ana-

logii do sytuacji obecnej w Polsce. Celem tekstu jest zwrócenie uwagi na o.o.o. 

komercyjne o charakterze wojskowo-patriotycznym w Polsce przed 1939 r. Po-

nieważ nie ma miejsca aby je wszystkie wymienić nawet z krótkimi uzasadnie-

niami klasyfikacji, wypada więc wspomnieć chociaż o kilku i na podstawie opisu 

jednego z produktów wskazać ogólniejsze kryteria oceny pozostałych, podjąć 

próbę analizy procederu od strony zyskowności. Wreszcie zwrócić uwagę na eko-

nomiczny aspekt nadawania „prawdziwych” odznak. Konieczne stanie się więc 

użycie terminów z dziedziny handlu i marketingu oraz języka dalekiego od rozwa-

żań badawczych, co może nawet lepiej odda istotę zjawiska – żerowaniu na ludz-

kiej słabości czy szemrane interesy indywiduów pożyczających pieniądze pod 

weksle bez pokrycia. Rezultatem ubocznym będzie przedstawienie odznak komer-

cyjnych jako produktów służących konsumpcji na pokaz, dążenia konsumentów 

B 
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do ekskluzywności i sposobu w jaki zostało zaspokojone przez emitentów odznak. 

Założona objętość tekstu pozwoli jedynie na wskazanie wymienionych tematów 

jako postulaty badawcze na przyszłość co do treści i metody. 

Niewłaściwa identyfikacja o.o.o. komercyjnych a co za tym idzie i błędna 

ich klasyfikacja spowodowana została najwyraźniej małą dociekliwością, prak-

tycznym brakiem weryfikacji nawet łatwo sprawdzalnych faktów. Łatwiejszą 

niestety drogą okazało się bezkrytyczne przyjęcie autoreklamowych narracji emi-

tentów, które stanowiły mieszaninę zdarzeń prawdziwych, niemożliwych do 

sprawdzenia i wręcz fałszywych. Dziś nazywamy taką papkę marketingiem. 

Wszyscy uczestnicy transakcji zachowywali daleko posuniętą dyskrecję aby nie 

pozostawić śladów działań handlowych. Sprzedawcy i pośrednicy ze względu na 

kwestie finansowe (i podatkowe). Klienci zaś z powodu ujawnienia cech ludzkiej 

natury czy charakteru uważanych za niezbyt chwalebne i mogące być powodem 

ośmieszenia. Już te dwa aspekty wystarczyły do odgrywania jakby na serio ról 

„nadających” i „odznaczonych” a przy tym traktowania całości działań doraźnie, 

jak typowego procesu sprzedaży towaru. Taka „pokątna” działalność gospodarcza 

(obecnie „w szarej strefie”) z racji swej natury owocowała skąpością dokumen-

tów. Można zrozumieć niechęć badaczy bo szukanie dowodów na podstawie po-

szlak to zajęcie żmudne a w dodatku bez gwarancji sukcesu. Rezultatem informa-

cji szczątkowych może być zarys problemu ale i ten trud należy podjąć. 

Jako o.o.o. komercyjny uważać można produkt, którego podstawowym 

celem istnienia są wymierne korzyści materialne jakie przynosi „nadającemu”. 

Procesy związane z rozwojem produktu dają się opisać przede wszystkim  

w kategoriach ekonomicznych
1
. 

Najwcześniejszą wersją marketingowego uwiarygodnienia sprzedaży były 

firmy odpowiednich „Kapituł” lub „Komisji” bez ujawnionych osobowości 

prawnych
2
. Zapewne stanowiły one przedsięwzięcia dwóch – trzech „biznesme-

nów” lub wręcz jednoosobowe. Brak dokumentów, aby to potwierdzić, ale  

z drugiej strony istnieją dowody wskazujące na wzajemną współpracę niektórych. 

W latach 30. XX w. istniał już w Polsce rozwinięty rynek na wyroby 

o.o.o., choć z racji założonej ekskluzywności produktów brak mu było cech 

powszechności i wolności. Najbardziej znane obecnie są produkty o.o.o. wy-

łącznie krajowe sprzedawane z legendami wojskowo patriotycznymi. Oferta ich 

jednak dotyczyła w zasadzie męskiej populacji pokolenia dorosłego przed 1920 r., 

a więc siłą rzeczy miała ograniczony zasięg i czas działania. Równocześnie ofe-

rowano produkty całkiem już niszowe pochodzące z sieci międzynarodowych  

i promowane legendami religijno rycerskimi (np. Order Korony Cierniowej). 

                                                 
1 D. Begg, S. Fisher, R. Dornbusch, Mikroekonomia, wyd. IV, Warszawa 2007, s. 151. Amerykań-

ski ekonomista Thorstein Veblen (1857–1929) jako pierwszy zwrócił uwagę na zjawisko kon-

sumpcji na pokaz i dążenie konsumentów do ekskluzywności. Jednak istnienie tzw. dóbr Veblena 

jest całkowicie zgodne z modelem wyboru konsumenta.  
2 Np. Kapituły: Gwiazdy Górnośląskiej, Krzyża Waleczności czy Orderu Wolności.  
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Handel nimi oraz działania utrudniające nie będą przedmiotem obecnych rozwa-

żań, poza uwagą, że rozwój tego segmentu rynku wyraźnie świadczy o wzroście 

zamożności w Polsce pod koniec lat 30. 

Jako przykład wzorcowy o.o.o. komercyjnych, można wybrać produkty 

Stanisława Bułak-Bałachowicza, generała majora rosyjskiego z okresu wojny 

domowej dowodzącego w latach 1917–1919 własnym oddziałem w Estonii i na 

Łotwie, a od zimy 1920 r. do 1921 r. w Polsce. Udział jego oddziału w wojnie był 

bezsporny, znaczący i zauważony przez Naczelne Dowództwo. Mimo dowodzenia 

oddziałem rosyjskim zamieszkał i działał w Polsce gdzie uzyskał obywatelstwo na 

podstawie udziału w wojnie po naszej stronie. Przeszłość wojenna generała sta-

nowiła pretekst do utworzenia odznak, których dyplomy i legitymacje osobiście 

podpisywał. Najprawdopodobniej sam ułożył narrację historyczną powołując się 

na fakty nigdzie indziej nie potwierdzone a odnoszące powstanie odznak do 

1917 r. oraz przeznaczenie ich jako odznaczeń bojowych dla dowodzonych przez 

siebie żołnierzy. Tę wersję, którą generał z dużym uporem i szeroko propagował, 

przyjęli w zasadzie bez zastrzeżeń, autorzy krajowi i zagraniczni. Jednak nawet 

pobieżna konfrontacja tej wersji, ze źródłami ikonograficznymi sprzed 1920 r. 

oraz nielicznymi dokumentami pozwoliła na potraktowanie generała jako przed-

siębiorcy (właściciela „firmy”), zaś odznaki jako jego produkty przeznaczone do 

jak najszerszej dystrybucji w ramach swego rodzaju. 

Produktem podstawowym generała był „Krzyż Waleczności byłej Armii 

Ochotniczej Sprzymierzonej generała Stanisława Bułak-Bałachowicza”. Produk-

tem ekskluzywnym zaś „Gwiazda Rycerzy Śmierci b. Armii Ochotniczej 

Sprzymierzonej”. Produktem ubocznym wreszcie odznaka „Pro Patria 1914 

–1920”, Związku Byłych Ochotników Armii Polskiej działającego w Woje-

wództwie Białostockim. Sam ją nosił i zapewne kontrolował działalność związ-

ku na tym terenie
3
. 

 

Produkt podstawowy 

Krzyż Waleczności byłej Armii Ochotniczej Sprzymierzonej nawiązywał 

kształtem i kolorem ramion do cenionego bardzo (i legendarnego nawet) rosyj-

                                                 
3 Wybór literatury przedmiotu w układzie chronologicznym: S. Bułak-Bałachowicz, Wojna będzie 

czy nie będzie, Warszawa 1931; K. Sejda, Ordery, odznaczenia i medale Rzeczypospolitej Polskiej, 

Warszawa 1932; W. Bończa-Tomaszewski, Kodeks Orderowy, Warszawa 1939; P. Paškov, Orde-

na i znaki otličija graždanskoj vojny 1917–1922 godov, Paryż 1961 (przedruk z: „Voennaja Byl” 

1961, nr 49, 50); Tegoż tłumaczenie na angielski wyd. Russian Numismatic Society, Akron USA 

1983 i pirackie wyd. w PRL ok. 1985; Z. Puchalski, Odznaczenia i odznaki z okresu walk o grani-

cę państwa 1918–1921, „Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska w Białymstoku” 1991, nr 5, Biały-

stok, s. 79, 80; O.V. Charitonov, V.V. Gorškov, Russkaja Armia 1917–1920, Sankt Petersburg 

1991; S. Oberleitner, Polskie Ordery, odznaczenia i niektóre wyróżnienia zaszczytne 1750–1990,  

t. 1, Zielona Góra 1992; M. Cabanowski, Generał Stanisław Bułak-Bałachowicz, Warszawa 1993; 

Z. Karpus, Wschodni sojusznicy Polski w wojnie 1920 roku, Toruń 1999; W. Stela, Polskie odzna-

ki honorowe i pamiątkowe 1914–1918 & 1918–1921, Warszawa 2001; J.S. Wojciechowski, Sto-

warzyszenia i związki kombatanckie w latach 1919–1939, Pruszków b.r.w.; A.I. Rudičenko, Na-

grady i znaki belych armij i pravitelstv 1917–1922, b.m.w. 2008. 
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skiego Orderu Wojennego św. Jerzego ustanowionego w 1769 r. co trzeba przy-

znać było właściwe zważywszy na czysto rosyjski charakter oddziałów Bała-

chowicza. W centrum awersu na medalionie widniała czaszka ponad skrzyżo-

wanymi mieczem i pochodnią. Był to symbol z pieczęci osobistej atamana odci-

śniętej w 1920 r. a wykonanej zapewne jeszcze w Rosji (patrz: zdjęcie nr 2). 

Rewers krzyża gładki niekiedy z numerem kolejnym „nadania”, sygnaturą wy-

twórcy lub firmy handlowej. Wstążka czarna z pasami złotymi przy brzegach 

upinana w sposób przyjęty w Polsce. 

Ramy tekstu nie pozwalają na opisanie odmian wykonań krzyży, miniatur 

i wstążek. Znane są cztery odmiany wykonane w dłuższych seriach, zaś rzadziej 

spotykane odmiany przypisać można początkowej fazie sprzedaży. 

Trzeba przyznać, że krzyż był bardzo dekoracyjny i skromny zarazem. 

Doskonale spełniał wymóg atrakcyjności wyglądu i upodobnienia do orderu lub 

odznaczenia bojowego. Nazwa upodabniała odznakę do jedynego powszechnego 

polskiego odznaczenia bojowego – Krzyża Walecznych i jestem przekonany, że 

została tak ustalona z premedytacją. 

Oferta szybko spotkała się z wyjątkowo pozytywną odpowiedzią rynku 

kombatanckiego i jej stopnia, jak sądzę, nie przewidział emitent krzyża.  

Podstawą do prześledzenia produktu zdefiniowanego wyżej, przed 1940 r. 

jest kalendarium sięgające 1993 r. Objętość tekstu umożliwia podanie głównych 

ustaleń w postaci wykresu i streszczenia. Wyrywkowe próby sprawdzenia ilu po-

siadaczy Krzyża Waleczności służyło w Ludowej Armii Ochotniczej/Armii Lu-

dowo-Ochotniczej (dalej: LAO) dały wynik negatywny. Poza jedynym przypad-

kiem Ukraińca, żołnierza Armii URL (ale później zawodowego WP) nie zareje-

strowałem żadnego dokumentu wystawionego na rosyjskie nazwisko lub imię. 

Pozwoliło to na wniosek, że prawdziwi żołnierze LAO, w swej masie rosyjskoję-

zyczni lub Rosjanie, nie posiadali Krzyży Waleczności lub ich odsetek wśród 

posiadaczy był niezauważalny. Twierdzenie więc przeciwne należy odrzucić. Nie 

widzę także postaw do porównań ogólnej liczby krzyży z liczebnością LAO.  

Zachowane oferty i inne świadectwa podające cenę krzyży dowodzą ko-

mercyjnego charakteru odznaki. Pociągnięcie zaś kalendarium poza śmierć gen. 

Bałachowicza okazało się celowe ze względu na konieczność datowania samych 

odznak, „ulepszanych” z upływem czasu. Istotna jest też ocena procesu pozna-

wania i wartościowania przez badaczy, głównie rosyjskich od 1937 r. 
 

Wykres 

Wykres przedstawia rozkład numerów na zaświadczeniach o posiadaniu 

Krzyża Waleczności w czasie. Numeracja dwutorowa (od początku i ponad 6 tys.) 

wprowadzona przez Komisje Likwidacyjne została po przeliczeniu wyrażona jako 

kontynuacja poprzedniej. Przedłużenie krzywej wykreślonej na podstawie tak 

ustalonych numerów dowodzi, że między 1933 a 1937 r. w nieznanym czasie 

powrócono do numeracji z 1931 r. i kontynuowano ją do końca. Mimo trudno 

wytłumaczalnego braku oryginalnych dokumentów między połową 1933 a połową 
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1937 r. można domniemywać, że sprzedaż miała średnie tempo odpowiadające 

ostatnim zarejestrowanym liczbom. W końcu 1937 r. jednego dnia wystawiono 

wiele dokumentów, co może świadczyć o rzadkich kontaktach z akwizytorami. 

„Przedsiębiorstwo Krzyż Waleczności”. Warunki ogólne 

Przy próbie odtworzenia zakresu działań i finansów „przedsiębiorstwa” 

czy też „firmy” występującej pod różnymi nazwami jak „kapituła”, „komisja 

likwidacyjna” itd. aby dojść bliżej przyczyn, wielokrotnie wypadnie się odwołać 

do sytuacji jakie panowały (i poniekąd nadal panują) w stosunkach handlowych. 

Należy pamiętać o sytuacji materialnej samego Bałachowicza, wielokrotnie 

wspominanej jako trudna
4
. Nie miejsce tu na analizę jej przyczyn i cech osobo-

wości generała. Wymowna jest już sama łatwość z jaką wystawiał weksle bez 

pokrycia i czeki na zlikwidowane konta. Są to wystarczające fakty, aby mówiąc 

otwarcie, twierdzeniom generała nie dawać wiary i traktować jako środek do 

uzyskania jak największej ilości gotówki i to jak najszybciej. 

W zamachu majowym 1926 r. dostrzegł zapewne Bałachowicz szansę na 

poprawę swych finansów. Nie pomylił się, bo za swoje posłuszeństwo został  

w 1928 r. nagrodzony posadą – „sanacja” uczyniła go prezesem Związku byłych 

Uczestników Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej (Zb.UPNRP). 

Znalazł więc oficjalne i wysokie umocowanie w środowisku ludzi delikatnie 

mówiąc lubiących mundury i to wszystko co na nich mogli przypiąć lub zawie-

sić. Wejście na drogę biznesu odznaczeniowego samo się narzucało. Także 

„kręcenie lodów” wszelkiego innego rodzaju zważywszy na warunki polityczne. 

Trudny do wyjaśnienia (i potencjalnie ważny) jest fakt dlaczego biznes 

odznaczeniowy rozpoczął Bałachowicz stosunkowo późno od skierowania go 

„na front roboty” kombatanckiej. Przecież komercyjne traktowanie o.o.o. wystę-

powało w RP od wczesnych lat 20. i trudno byłoby dopuścić aby środowisku  

w jakim się obracał obce były nawet drobne szczegóły prowadzenia interesów  

w tej dziedzinie. Można wskazać na przynajmniej dwie możliwości opóźnienia. 

Pierwsza to opóźnienie w zdobyciu gotówki na start przy założeniu, iż to wy-

łącznie Bałachowicz był pomysłodawcą, inicjatorem, głównym wykonawcą oraz 

beneficjentem biznesu. Druga, poparta licznymi poszlakami a mianowicie, że 

generał działał w grupie podobnych sobie aktywistów, którzy związki komba-

tanckie, traktowali jako subsydiowaną z pieniędzy publicznych bazę do osiąga-

nia korzyści prywatnych. Czas zaś był im potrzebny właśnie na przygotowanie 

bazy. Dla generała i innych była nią Legia Powstańców Wołyńskich, Związek  

b. Ochotników Armii Polskiej z terenu woj. białostockiego i wspomniany już 

Zb.UPNRP
5
. Logiczną konsekwencją tej wersji byłby postulat do dalszych ba-

dań i wyjaśnienie czy rola gen. Bałachowicza nie sprowadzała się do firmowania 

części biznesu, który ktoś całkiem inny wymyślił, zorganizował i czerpał zeń 

                                                 
4 M. Cabanowski, dz. cyt., s. 90, 95. 
5 J.S. Wojciechowski, dz. cyt., s. 32, 39, 46. 
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zyski. Innymi słowy czy za opłatą nie spełniał roli „słupa”, a jeżeli tak to w ja-

kim stadium istnienia „Krzyża Waleczności”. 
 

Próba odtworzenia warunków ekonomicznych i działania.  

Okres początkowy (1930–1933). Koszty biznesu 

Nominalnie od 1931 r. Krzyżem Waleczności zarządzała „kapituła” pod 

przewodnictwem generała, niepowiązana formalnie z żadnym związkiem komba-

tanckim. Poza fasadowym uwiarygodnieniem całego interesu najprawdopodobniej 

spełniać mogła funkcję wstępnej selekcji klientów ze względu na ich status mająt-

kowy. Dziesiątki tysięcy członków bowiem, deklarowane przez zarządy w organi-

zacji kombatanckich stanowili ludzie bardzo ubodzy, w czasie kryzysu z reguły 

bezrobotni, którzy zalegali nawet z opłatami składek członkowskich o symbolicz-

nych kwotach. Przynależność organizacyjną traktowali jako dodatkową szansę na 

znalezienie pracy zarobkowej – jakiejkolwiek najczęściej. Gdyby istotnie „kapitu-

ła” udzielała takich rad przynosiłaby znaczne oszczędności, które normalna firma 

musiałaby w jakiś sposób honorować. Członkowie „kapituły” mogli się nawet nie 

w pełni orientować z rozmiaru interesu jaki uwiarygodniali bo nie podpisywali 

legitymacji ani zaświadczeń. Gratyfikacje dla nich trudno mi nawet oszacować  

a jeżeli otrzymali jakieś pieniądze w 1931 r. to raczej znikome. Niewielkie musia-

ły być koszty herbaty i ciasta jakie towarzyszyły jej zebraniom na których bywał 

mjr w st. spocz. Jan Marcińczyk i kilku innych panów
6
. Sekretarzował „kapitule” 

Kazimierz Jabłoński mieniący się kapitanem rezerwy. W jego to mieszkaniu od-

bywały się posiedzenia. Wybranym kandydatom wysyłano ofertę, której treść była 

sprytnie ułożona, bo informowała o decyzji generała, cenie krzyża i terminie płat-

ności lecz nie była podpisana przez Bałachowicza. Formalnie więc transakcję 

proponował ktoś inny
7
. W istocie „kapituła” pełnić musiała rolę biura handlu wy-

syłkowego z sekretarzem-handlowcem i prezesem, który (przynajmniej z począt-

ku) pozostawał w cieniu, ale bez którego podpisu jako byłego dowódcy cały inte-

res nie miał szans na rozwój. 

Zakładam, że prowizja dla przedstawicieli handlowych (a mogły to być 

osoby fizyczne jak również zarządy „bratnich” związków) zaczęła znaczniej 

wpływać na koszty od połowy 1931 r. Nie sądzę, aby przekraczała 10% od 

sprzedanego krzyża
8
. Kolejnym założeniem jest konsumpcja całego dochodu, 

                                                 
6 Major kilkakrotnie przyprowadził na jej zebrania małoletniego syna Marka; Relacja Marka Mar-

cińczyka z 17 grudnia 1977 r. Należy podkreślić, że mjr Marcińczyk nigdy nie służył w oddziałach 

Bałachowicza i wątpliwe by miał z nimi jakikolwiek kontakt. W latach 1917 i 1918 był oficerem  

I Korpusu Polskiego w Rosji. Od 1918 r. w WP, zaś kampanię 1920 r. przebył w 70 pp. Był za to 

aktywnym członkiem Stowarzyszenia Dowborczyków i można przypuszczać, że zamierzał w nim 

prowadzić akwizycję produktu. Zaliczał się również do klienteli o.o.o. komercyjnych. 
7 W. Stela, dz. cyt., s. 183 (Oferta – zawiadomienie z 17 lipca 1933 r. opatrzona nieczytelnymi 

podpisami) Przy analizowaniu tego typu dokumentów (ale także zaświadczeń o nadaniach o.o.o. 

komercyjnych) należy brać pod uwagę, że podpisy nie zawsze identyfikują prawdziwe stopnie  

i nawet osoby. 
8 Centralne Archiwum Wojskowe (dalej: CAW), sygn. I.481.C.6337; sygn. AP 13129+26063. Kwe-

stionariusze odznaki Krzyż Wołynia. Na jednym osobiste poparcie gen. Bałachowicza. Na drugim 
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choć w różnej postaci, przez Bałachowicza co skutkuje pominięciem „firmowe-

go” które byłoby mu płacone z racji pełnienia roli „słupa”. 

Organem wykonawczym „kapituły” był „sekretariat” jednoosobowy jak 

sądzę. Musiał on sprostać wymogom organizacji intensywnie prowadzonego 

interesu a więc skoordynować zamówienia i odbiór pieczęci, druk blankietów 

ofert – zawiadomień i zaświadczeń tymczasowych, legitymacji itp.; zapewnić 

rytmiczność produkcji krzyży, wstążek i pudełek wreszcie. Był to z pewnością 

etat przynajmniej handlowca (według dzisiejszych kryteriów). To jest pewne, ale 

trudno dziś np. określić czy ułożenie i zszycie wstążek, a więc pracę w istocie 

ręczną, zlecono firmie zewnętrznej (co podnosiło koszty) czy było to dodatko-

wym zadaniem dla „sekretarza”. Inną nieodzowną czynnością handlowca – se-

kretarza było prowadzenie korespondencji. Według mojej oceny w okresie 

wzmożonej sprzedaży (czerwiec 1931 – marzec 1932) wysyłał do 12 przesyłek 

dziennie (ok. 6100 ofert). Nie licząc przesyłek poleconych kosztować to musiało 

ok. 1840 zł. Liczba zaś wszystkich pism przez nieco ponad dwa lata mogła do-

chodzić do 8100. Pensja osoby prowadzącej biuro o znacznie mniejszym zakre-

sie obowiązków wyceniana była wówczas na 150 zł i taką kwotę można śmiało 

przyjąć. Brak za to danych jak były rozliczane koszty lokalu – prywatnego 

mieszkania sekretarza. Podejrzewam, że wliczone mogły być do pensji z uwagi 

na kryzys. Oprócz znacznych wydatków na korespondencję wspomnieć należy  

o niezbyt wysokich kosztach usług bankowych, z których zrezygnowano może 

jeszcze w 1932 r. przerzuciwszy je częściowo na klientów. 

Największą jednak pozycją po stronie kosztów było wykonanie emblema-

tów Krzyża Waleczności, wstążek, pudełek, druk legitymacji itp. wydatki.  

W ciągu dziesięciu lat suma tych kosztów zmieniała się i to znacznie. Zależały 

zasadniczo od oferowanego „standardu” czyli jakości krzyża i ostatecznej kom-

pletacji oferty, ta zaś jak można sądzić z zachowanych zestawów ustalana była 

indywidualnie przez akwizytora. W miarę upływu czasu można stwierdzić ten-

dencję do obniżania kosztów tej grupy. Tak więc krzyże sprzedawane na po-

czątku lat 30. były ze srebra, numerowane, w dosyć efektownych pudełkach  

z nadrukiem na podkładce wieczka. Po niedługim czasie klienci otrzymywali już 

krzyże bez numerów, w nieco gorzej wykonanych pudełkach. Nie znam zaś 

żadnego krzyża ze srebra pochodzącego z końca lat 30. Podobne zmiany, ale 

przejściowo, dotyczyły też dokumentów towarzyszących krzyżom. Druki jednak 

były bez porównania tańsze. 

Objętość tekstu uniemożliwia szczegółowe przedstawienie sum i źródeł 

jakie posłużyły do ich przybliżonego oszacowania. W pierwszym okresie – do 

1934 r. koszty działania „kapituły” mogły wynieść według mojej oceny od ok. 

1300 do ok. 1640 zł miesięcznie. 
 

                                                                                                                         
(także od posiadacza Krzyża Waleczności) zaznaczono, że petent dostarczył go osobiście. Stwier-

dzenie tego rodzaju w dokumentach handlowych oznacza, że prowizja zostaje w firmie. 
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Przychód ze sprzedaży i dochód 

Znacznie łatwiej określić przychód, bowiem cenę sprzedaży 25 zł za 

krzyż z dokumentem należy traktować jako obowiązującą na pewno do 1934 r.
9
. 

Uwzględniwszy szacunkową wielkość sprzedaży Krzyża Waleczności dla tego 

okresu można założyć, że Bałachowicz (czy może inny beneficjent) osiągał mie-

sięcznie z tego tytułu dochód od ok. 750 do ok. 1070 zł. Najprawdopodobniej 

gotówką nieco mniej, ale i tak były to kwoty bardzo wysokie zważywszy cho-

ciażby zarobki ówczesne. Był to czas głębokiego kryzysu gospodarczego w Pol-

sce gdy po 1 lipca 1931 r. rząd po raz kolejny obniżył płace urzędników. Zara-

biali więc prawie o 1/3 mniej niż przed majem. Dochód z biznesu zawierał się  

w granicach uposażeń urzędników cywilnych grup IV–III. (W wojsku stanowiska 

te, lecz nie zarobki, odpowiadały dowódcom OK i nawet wiceministerialnym)
10

. 

Kwestia opłaty podatków była potencjalnie najbardziej niebezpiecznym 

punktem całego interesu. Krzyż Waleczności nie mógł być przedstawiony Urzę-

dowi Skarbowemu jako statutowa działalność, ponieważ nominalnie nie był 

związany z jakąkolwiek osoba prawną (stowarzyszeniem). Wątpię aby od tych 

zysków ktokolwiek odprowadzał podatki. Trudno wykluczyć iż ta kwestia była 

jedną z przyczyn zawirowań w biznesie w latach 1931–1933 opisanych dalej. 
 

Niejasne sprawy i kompromitacja 

Dobra sprzedaż Krzyży Waleczności mogła dziwić z uwagi na kryzys go-

spodarczy. Obniżki pensji urzędniczych były tylko fragmentem sytuacji. Jesienią 

np. Urząd Skarbowy zatrudnił wielu bezrobotnych jako „wywiadowców”. Zada-

niem ich była obserwacja sklepów i liczenie klientów w celu kontroli kupieckich 

deklaracji podatkowych
11

. Brak niestety danych aby stwierdzić czy tym bizne-

sem odznakowym nie zainteresował się warszawski Urząd Skarbowy po uzy-

skaniu wiadomości o poziomie i przepływach pieniędzy mających wszelkie 

znamiona działalności gospodarczej. 

Pewne światło na istotną przyczynę przysłowiowego końca żartów i roz-

poczęcia schodów dla generała rzuca wzmianka z października 1931 r. w socja-

listycznym dzienniku, ale już wówczas opozycyjnym wobec „sanacji”. „Bohater 

chwili pan generał Bułak-Bałachowicz” opisany został w tonie prześmiewczo 

napastliwym, do czego akurat były podstawy. Znalazła się tam również istotna 

wiadomość, iż należał on do ścisłego grona przyjaciół ex-prezesa p. Jaworow-

                                                 
9 Fałszywe krzyże armii gen. Bałachowicza, „Wieczór Warszawski” 1932, nr 139, s. 1; W. Stela, 

dz. cyt., s. 183 (Oferta – zawiadomienie z 17 lipca 1933 r.). Nie była to cena niska. Tyle samo 

kosztowała ustanowiona w 1931 r. odznaka pamiątkowa 3 pac. w wersji oficerskiej (luksusowej: 

podstawa ze srebra, nakładka ze złota). Zdając sobie sprawę z wysokości ceny, umożliwiono jej 

rozłożenie na 5 rat po 5 zł; P. Zarzycki, 3 pułk artylerii ciężkiej im. Króla Stefana Batorego, 

Pruszków 1993, s. 41. 
10 Cofnięcie dodatków wywołało poruszenie wśród urzędników. Patrz: Ciekawe tabelki porów-

nawcze, „Wieczór Warszawski” 1931, nr 179, s. 1. 
11 Mrowie donosicieli sterczy przed sklepami w Warszawie, „Wieczór Warszawski” 1931, nr 304, s. 1. 
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skiego
12

. Jeśli wiadomość była prawdziwa to wszystkie zarzuty wobec działal-

ności generała trzeba uznać za wiarygodne. Chodziło bowiem o Rajmunda Ja-

worowskiego „Świętopełka” postaci niezwykle wpływowej i niejasnej zarazem, 

który dokładnie w tym czasie ustąpił pod przymusem z bardzo prestiżowego 

stanowiska prezesa Rady Miejskiej w Warszawie co określono nawet „rewolucją 

pałacową”. Warto zauważyć trzy i pół letnią zbieżność czasową prosperity Bała-

chowicza z prezesurą Jaworowskiego. Temat to jednak dla wnikliwego biografa 

lub raczej badacza pitawali sanacyjnych. 

Pozbawiony protektora generał stał się przyczyną problemów „kapituły”. 

Mniemanie, że na posadzie prezesa sanacyjnego związku jego osobiste finanse 

osiągnęły równowagę, mogło być się złudne, bo nie wiadomo z jakim bilansem 

(długiem) rozpoczynał, jakie miał wydatki i co najważniejsze w jakie „machlojki” 

się wplątał. Zaistniała najpewniej sytuacja prozaiczna i najczęściej spotykana na-

wet obecnie – w obliczu własnych kłopotów właściciel wyprowadził z firmy pie-

niądze. Płynność działania „kapituły”, jak oceniam, wymagała pozostawienia  

w niej sumy pokrywającej minimum 2 tygodnie działalności. (Zależało to od 

udziału akwizycji w ogólnej sprzedaży, terminów własnych opłat itp.). Wypadki 

mogły więc następować szybko, bo jeśli generał nie płacił handlowcowi prowa-

dzącemu interes we własnym mieszkaniu ten niekoniecznie chciał finansować 

cudzą działalność i miał możność zapewne sam odebrać co mu się należało. Po-

dobnie akwizytorzy. Sytuacje takie pewnie nie były rzadkością, bo nawet istniało 

stosowne powiedzenie cwaniaków warszawskich: trafił frant na franta, wyciął mu 

kuranta. (Zresztą to handlowiec ponosił ryzyko, bo wierzyciele „kapituły” a i wła-

dze skarbowe mogły upatrywać dochodzenia roszczeń pod adresem prowadzenia 

interesu). W takich sytuacjach pracownicy uciekają co w „kapitule” przybrało po-

stać częstej rotacji „sekretarzy”. Trudno zakładać, że w sytuacji masowego bezrobo-

cia sekretarz - handlowiec sam porzucał dochodowe zajęcie. 

Sprawa handlu krzyżami stała się widać głośna w środowisku kombatan-

tów. Na przykład znajomy majora w st. spocz. J. Marcińczyka wiedząc zapewne 

iż był on członkiem „kapituły” Krzyża Waleczności chciał mu „jeszcze raz 

przypomnieć o konieczności poinformowania Generała B. że już po raz drugi 

obiło mi się o uszy, że rozrzutnie rozdaje swój krzyż, dzięki czemu staje się on 

mniej ceniony i wartościowy, a przecie Pan wie, że zawsze to się ceni więcej, 

czego trudniej bywa dostać”
13

. Wiedza środowiska przekazywana ustnie nie 

została poparta dowodami materialnymi i nadal wokół interesu panowała zmowa 

milczenia, całkiem zrozumiała. Powodów było kilka. Chodziło o znaczne pie-

niądze na które najpewniej w większości transakcji nie było pokwitowań i poda-

tek nie został odprowadzony, sam zaś zakup odznaki i jej akwizycja kompromi-

towały osoby zamieszane, najbardziej zaś Bałachowicza i sam Krzyż godząc  

                                                 
12 „…Gen. Bałachowicz jest doskonałym wzorem tego rodzaju działaczy. Jest kupcem niemniej 

dzielnym niż kawalerzystą; robi pieniądze z większą nawet zręcznością aniżeli robił szablą. 

Mieszkańcy Białowieży mogą coś o tym powiedzieć”; „Robotnik” 1931, nr 353, s. 3. 
13 List do J. Marcińczyka, rkps. oryg. datowany 26/12 [zapewne 1931]. zb. aut. 
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w istotę interesu. Klienci więc i pośrednicy milczeli jeżeli zaś mieli dowody to 

jedynie wycinkowe. Całość dokumentacji znać musiał K. Jabłoński, a sam pre-

zes najprawdopodobniej ją posiadał więc poczuwszy się pewnie przeszedł do 

ofensywy. Ogłosił, że nic nie wiedział o handlu Krzyżem co było nadużyciem 

akwizytorów i oferowali oni fałszywe. Konstrukcja biznesu uprawdopodobniała 

takie twierdzenia do momentu pytania o autentyczność podpisów na legityma-

cjach. Wydalił ze swego związku (był jeszcze prezesem), sekretarza „kapituły”  

i akwizytorów łącznie z grupą „wołyniaków”. Wysunął przeciw niektórym ofi-

cjalne oskarżenia. Występując nadal w roli pokrzywdzonego demonstrował dba-

łość o dobre imię krzyża. W tym celu zamknął „kapitułę” co nastąpiło jak podał 

5 grudnia 1931 r. i powołał jej Komisję Likwidacyjną
14

 ale bynajmniej nie aby 

zakończyła sprzedaż, która trwała w najlepsze. Oczywiście „sekretarze” musieli 

być tego świadomi. Często się zresztą zmieniali co zdecydowanie świadczyło  

o nienormalnych warunkach w firmie. Zmieniło się konto PKO, a adresem Ko-

misji był lokal Bałachowicza. To moim zdaniem świadczy o skali problemu. Już 

nie tylko chodziło o pieniądze i redukcję kosztów działalności ale utratę zaufania 

w środowisku w jakim się dotychczas obracał. Warto wskazać na przerwanie 

wówczas ciągłości numeracji zaświadczeń o nadaniu. Pojawiła się jakby dwuto-

rowość numerowania – od początku oraz od ponad 6000. Podobne zabiegi były 

stosowane przez firmy w celu ukrycia rzeczywistego ich obrotu. (Jednak po 3 

latach powrócono do dawnej numeracji bo był to skuteczny sposób panowania 

nad interesem). Kolejnym zabiegiem wyglądającym na „zmylenie pościgu” było 

tworzenie kilku komisji likwidacyjnych spraw „kapituły”. Na podstawie pieczęci 

zidentyfikowałem dwie, z których jedna występowała jako szósta. Przypusz-

czalnie wszystkie one sprowadzały się do jednego grona i stanowiły typowy 

wybieg stosowany i obecnie. Z pewnością generał dostrzegł zagrożenie swojej 

pozycji bo wydał o sobie i m. in. o Krzyżu Waleczności, niewielką książkę. 

Przedstawił w niej swoją wersję zdarzeń bez szczegółów i wręcz fałszywie 

(twierdził, że brak uznania Krzyża był plotką). 

Sygnałem o znanej już aferze była informacja w prasie o handlu krzyżami. 

Wyglądała z pozoru na kolejny element kontrakcji generała. Nie dało się już ukryć 

samego faktu ani ich ceny. Zaprezentowana więc została niby wersja generała, iż 

oszuści bez jego wiedzy fałszowali itd. ale sam tytuł i przekaz był jasny – krzyże 

armii gen. Bałachowicza są fałszywe. (Należy pamiętać, że generał wciąż był for-

malnie prezesem prorządowego związku i redaktor w wypadku zamieszczenia jedy-

nie wzmianki miał na uwadze możliwą ingerencję cenzury). Winnym miał być Ta-

deusz Wojdyłło jako były sekretarz prezesa związku kombatantów
15

. Nie wiem kim 

był Wojdyłło, ale to on informował listownie różne osoby i instytucje o działaniach 

Bałachowicza. Złożył też na niego skargę do prokuratury (czy raczej zawiadomienie 

o możliwości popełnienia przestępstwa). Nie wiem co było rezultatem co przyczyną, 

ale przedmiot skargi dotyczył wystawienia weksli in blanco jako zabezpieczenie 

                                                 
14 S. Bałachowicz-Bułak, dz. cyt., s. 56. 
15 Fałszywe krzyże armii gen. Bałachowicza, „Wieczór Warszawski” 1932, nr 139, s. 1. 
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umowy na nabycie ziemi. Pomimo wydania „zobowiązania pisemnego”, weksle 

zostały jakoby „nielegalnie” puszczone w obieg. Z kontekstu wynikało, że to Bała-

chowicz jako prezes wykorzystał związek do jakichś transakcji a być może sam 

wystawiał weksle lub gwarancje. Sprawa weksli musiała być poważna i raczej nie 

jedyna, bo najwyraźniej „sanacja” uznała, że generał już przyniósł jej znaczne szko-

dy wizerunkowe (może też materialne) a w przyszłości może być tylko gorzej. Za-

pewne w styczniu albo lutym 1932 r. zapadła decyzja o pozbyciu się generała  

z Federacji Powiatowych Związków Obrońców Ojczyzny w drodze stanowania, 

któremu prezesował. Trzeba przyznać, że zrobiono to umiejętnie, aby przynajmniej 

z tego powodu uniknąć kompromitacji generała i zarazem Federacji, co by zamknę-

ło drogę wykorzystania go w przyszłości. Trudno dziś orzec dlaczego Wojdyłło, już 

po usunięciu Bałachowicza z Federacji, wycofał swą skargę zanim jeszcze doszło do 

rozprawy sądowej i odwołał inne oskarżenia. W odręcznym liście wymienił nazwi-

ska osób które, jak twierdził, wprowadziły go w błąd. Równało się to przyznaniem 

do braku dowodów procesowych, co z kolei nie musiało być do końca prawdą, że 

ich nie ma. W każdym razie odwołał na piśmie zarzuty, które przeciw generałowi 

wysuwał. Warto je przytoczyć pamiętając o stwierdzeniu księcia Gorczakowa, który 

nie wierzył informacjom niezdementowanym. Wojdyłło zaś dementował:  
 

nie żył Pan Generał ze związku, nie korzystał z funduszów tegoż związ-

ku…zorganizowanie Kapituły Krzyża Waleczności b. Armii Pana Generała nie 

było imprezą dochodową, a miało li na celu podzielenia się z najwaleczniejszymi  

i zasłużonymi z frontu, tą drogą odznaką Rycerzy Śmierci, a z sum powstałych 

możliwość wydania bezrobotnym i biednym b. ochotniko[m] tych odznak i dy-

plomów – gratisowa. Również nie wiedziałem, że Komisja Likwidacyjna miała na 

celu ukrócenie samowoli jednostek żerujących na tej odznace… Krzyż jako droga 

pamiątka nie jest jak to wyraziłem się nic nie mającej wartości odznaką, a ogólnie 

przez ludzi walecznych uznaną, szanowaną i czczoną – relikwią Rycerzy Śmierci, 

walczących bez przerwy z komunistami i przez nich prześladowanych16.  
 

Były to więc twierdzenia Bałachowicza z książki właśnie wydanej. Jednak 

„wiedza środowiska” była inna i to jej podsumowaniem stała się informacja  

w publikacji fachowej iż krzyże były „sprzedawane za określoną sumę. Między 

dekorowanymi tym krzyżem jest wielu ludzi, którzy nic wspólnego z armią gen. 

Bałachowicza nie mieli i nawet nie wiedzieli o jej istnieniu. W rezultacie krzyż 

został całkowicie ośmieszony i skompromitowany”
17

. Pozostaje do wyjaśnienia, 

dlaczego wiedza o kompromitacji nie spowodowała spadku sprzedaży. 
 

Trudności i odrodzenie biznesu 1934–1939 

Zachowane materiały pozwalają na dokonanie wstępnego podziału sze-

ścioletniego okresu na dwa przedziały 1934–1936 i 1937–1939. Lepiej udoku-

mentowany jest drugi z wyjątkiem 1939 r., ale trudno założyć, aby sprzedaż 

                                                 
16 Archiwum Akt Nowych, Federacja Powiatowych Związków Obrońców Ojczyzny (dalej: 

FPZOO), t. 162, k. 20, 21, List Tadeusza Wojdyłły do St. Bułak-Bałachowicza z dn. 20.09.32 r. na 

adres ZG FPZOO z datą wpływu 22.10.32 rękopis. 
17 K. Sejda, dz. cyt., s. 118,119.  
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Krzyża zakończyła się nagle. Raczej mogła zmienić formy jak w pierwszym 

okresie bo nie sądzę aby rynek został nasycony produktem. 

Przypuszczalnie problemy z Krzyżem Waleczności w latach 1932–1933 

miały skutki poważniejsze niż mogę przypuszczać. Nieliczne dokumenty doty-

czące pierwszego podokresu dowodzą dużych zmian w prowadzeniu interesu. 

Przede wszystkim dyskrecji graniczącej z konspiracją, która sprawiła wrażenie, 

że sprzedaż ustała. O tym, że jednak trwała na dawnym poziomie można wnio-

skować z powrotu do pierwotnej numeracji w 1937 r., co obrazuje wykres. Do-

wodów bezpośrednich jednak brak – oby na razie. Przypuszczalnie zmieniły się 

jej formy a więc zrezygnowano z błędu jakim było rozsyłanie tysięcy ofert  

– zawiadomień o „nadaniu”. Przyniosło to znaczne oszczędności a w dodatku 

nie pozostawiało wyraźnych śladów sprzedaży. Rozbudowano raczej za to sieć 

„wnioskodawców”
18

 czyli po prostu akwizytorów i wprowadzono najprawdopo-

dobniej atrakcyjny system wynagradzania. (Myślę, że nie było to łatwe z uwagi 

na wiedzę w środowisku w jaki sposób Bałachowicz potraktował poprzednią 

ekipę). Dlatego zakładam, że prowizja dochodzić mogła 15% ceny sprzedaży. 

Tak przynajmniej postąpiłaby normalna firma w celu utrzymania interesu. Zre-

dukowano też na pewno inne koszty; krzyże nie były już ze srebra i zapewne nie 

miały pudełek. Cena sprzedaży w tym okresie pozostaje nieznana. Należy zau-

ważyć, że popularność Krzyża Waleczności spowodowała, iż stał się przedmio-

tem ofert na rynku niezależnie od emitenta. Na przykład warszawska firma  

S. Zygadlewicz, po 1935 r. sprzedawała krzyże pełnowymiarowe po 10 zł ze 

wstążką i 5 zł za małe, a właśnie emblemat był najważniejszy dla klientów
19

. 

Mogło to (ale nie musiało zważywszy inne okoliczności handlowe) wymusić na 

emitencie obniżkę nominalnej ceny sprzedaży.  

Szacując dochód interesu po 1935 r. – przy założeniu poprzedniej ceny  

i sprzedaży także krzyża a nie tylko legitymacji, 15% prowizji dla handlowca  

i innych zmian w kosztach zakładam, że kształtował się w granicach 680–1200 

zł miesięcznie. Dolna granica, nawet w końcu lat 30. była znaczną sumą. 

Pytanie o płacenie podatków wciąż pozostanie bez odpowiedzi. Warto 

jednak zwrócić uwagę, że pod koniec lat 30. nie chowa się gen. mjr. Bałacho-

wicz za jakąś „kapitułą” a zaświadczenia na krzyże oprócz własnego podpisu jak 

dawniej potwierdza też pieczęcią osobistą biorąc tym samym pełną odpowie-

dzialność za interes. Można też stwierdzić, iż Bałachowicz biznesowe podejście 

jak do produktu, starał się pokryć wrażeniem iż traktował Krzyż Waleczności 

bardzo emocjonalnie i wręcz poważnie. Od początku lat 30. wizerunek krzyża 

widniał na jego papierze listowym obok funkcji i tytułów (wyśmianych w „Ro-

botniku”), by zająć miejsce godła na okrągłej pieczęci osobistej jako b. dowódcy. 

                                                 
18 W. Stela, dz. cyt., s. 183 (Oferta – zawiadomienie z 17 lipca 1933 r.). Pod tekstem drukowanym 

odręczny dopisek „wnioskodawca por. Rutnik”. Podobna technika „wnioskodawstwa” stosowana 

była całkiem niedawno przy o.o.o. „nadawanych” przez „hrabiego” Janusza Nowinę-

Sokolnickiego podającego się za prezydenta RP na uchodźctwie.  
19 S. Zygadlewicz, Nagrody sportowe i ordery, b.m.r.w. [Warszawa nie przed 1935]. 
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Wypada stwierdzić, że teoretycznie Krzyż Waleczności miał wszystkie 

cechy doskonałego towaru eksportowego. (Jest nim zresztą i obecnie ale w cał-

kiem innym charakterze). Postulatem badawczym pozostanie kwestia stwierdze-

nia faktu eksportu i określenia jego wielkości. W grę mógł wchodzić rynek fran-

cuski i może niemiecki. Zakup w lipcu 1938 r. wstążek Krzyży Waleczności 

przez firmę Delande z Paryża
20

 jest poszlaką i to zbieżną w czasie z działaniem 

Włodarstwa Polski Piastowskiej „nadającego” typowo komercyjny Order Wol-

ności jako jego „kapituła”. W znanym wypadku oferta dla obywatela Francji 

dotyczyła Gwiazdy Wolności
21

. Sądzę, że gen. Bałachowicz nie był w stanie 

dokonać samodzielnie takiego handlu i to z wielu powodów
22

. Jeśli więc fakt 

„nadań” Krzyża Waleczności za granicą zostanie potwierdzony, niekoniecznie 

będzie to dowodem posiadania sprawnego akwizytora, a równie dobrze faktycz-

nego przejęcia interesu przez bliżej nieokreślone „włodarstwo”.  
 

Produkt ekskluzywny 
 

Gwiazda Rycerzy Śmierci  

Gwieździe towarzyszył ozdobny dyplom z jej wizerunkiem na tle flag 

państw i terytoriów, na których walczył oddział Bałachowicza.  

Gwiazda powstała w 1932 r. najpewniej na skutek sukcesu handlowego 

jaki odniósł Krzyż Waleczności. (Zgodnie z zasadami ekonomii lecz brak miej-

sca uniemożliwia rozwinięcie tematu). Przypuszczam, że krótko istniała bo jej 

wprowadzenie zbiegło się niestety ze wspomnianymi już konfliktami wokół 

o.o.o. komercyjnych. Innym czynnikiem jaki spowodował rzadkość produktu, 

była jego elitarność, która sprowadzała się zapewne do ceny odpowiednio wyso-

kiej. Nie natrafiłem na dokument, który by ją określił ani na żaden inny podobny 

ślad nie mam więc podstaw do rekonstrukcji finansowych ram biznesu. Prze-

słanką do oszacowania ceny sprzedaży gwiazdy może stanowić odniesienie ceny 

Krzyża Waleczności względem podobnych wyrobów. W myśl takiego szacunku 

Gwiazda Rycerzy Śmierci II klasy mogła kosztować nawet 65 zł i 75 zł za I klasę. 

Kodeks Orderowy wymienił gwiazdę jako odznakę zabronioną do nosze-

nia i była to najwyraźniej jedyna wzmianka przed 1939 r.
23

. Pozostała nieznana 

w środowisku kolekcjonerów i badaczy rosyjskich na emigracji dlatego P. Pasz-

                                                 
20 W.G. Richter, Katalog kolekcji (rękopis w zb. aut.), k. 1799. Odręczna notatka ze stycznia 1947 r. 

od „wicehrabiego” Grouvel sporządzona na podstawie ksiąg firmy, zb. aut. 
21 Pismo attaché Wojskowego Ambasady RP w Paryżu z dn. 17.10.1938 r. Kopia maszynopisu nie 

sygn. (zb. aut.). 
22 Liczna rosyjska emigracja wojskowo-niepodległościowa we Francji nie wchodziła w grę jako 

klienci z uwagi na przeszłość Bałachowicza po 1918 r., związki z B. Sawinkowem a w końcu 

wybranie polskiej opcji. Nb. wydalenie Bałachowicza z armii rosyjskiej w 1919 r., zostało uznane 

jako istotna informacja nawet po 40. Latach; P. Paškov, dz. cyt., s.17.  
23 W. Bończa-Tomaszewski, dz. cyt., s.186. 
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kow pominął ją w swej pracy
24

. Najobszerniej gwiazda przedstawiona została 

we współczesnej rosyjskiej literaturze przedmiotu
25

. 

Pomysł wykonania odznaki w postaci ozdobnej gwiazdy nie był oryginal-

ny. Sądzę, że został powielony na wzór Gwiazdy Górnośląskiej produktu, która 

odniosła sukces rynkowy. (Istniała jednak ogromna różnica w między produk-

tami).W krótkim czasie gwiazdy, niektóre nawet w dwu klasach stały się stan-

dardem ofert komercyjnych. (Znów – zgodnie z zasadami ekonomii). Gwiazda 

Rycerzy Śmierci istniała w dwóch klasach a na dodatek w wersjach z mieczami  

i bez od 1932 r. Według obecnego stanu wiedzy do 1933 r. odnieść można po-

wstanie aż trzech gwiazd: Gwiazdy Wołynia, Gwiazdy Górnośląskiej Wielkiej  

– jako I klasy bo istniejąca od 1925 r. była mniejsza. Wreszcie produktu, zda się 

niemal satyrycznego, „Orderu Wolności” oczywiście też z gwiazdą. Walka  

o klienta była więc ostra i widać, że naśladownictwa były wpisane w zmagania 

konkurencyjnych „kapituł”. Nie wszystkie produkty przetrwały (czy też umocni-

ły swą pozycję) na rynku. Dowodem na to jest cennik warszawskiej firmy  

S. Zygadlewicz handlującej tym towarem wydany po 1935 r. wymieniający je-

dynie obie klasy Gwiazd Górnośląskich. Wspomniałem już o współpracy mię-

dzy „bałachowcami” i „wołyniakami” właśnie w sferze handlu swoimi odzna-

kami w początkach prowadzenia interesów. Nie znalazłem świadectw o tym 

jakie były ich relacje z powstańcami od „Gwiazdy Górnośląskiej z Nalewek”  

i towarzystwem od „Orderu Wolności”. Postulatem badawczym na przyszłość 

jest określenie czy istotnie i do końca były to ośrodki konkurencyjne. 

Rzecz jasna produkty musiały mieć swe opowieści marketingowe. Prze-

trwała najszerzej propagowana – o Rycerzach Śmierci (nazwa w stylu fredrow-

skiego Papkina, nawet przed wojną nie musiała być brana poważnie). Przemówiła 

jednak do ks. Stanisława Trzeciaka skoro stał się posiadaczem gwiazdy. W przy-

padku księdza przynajmniej powszechnie wiadomo, że nie był nigdy żołnierzem. 

Dyplom gwiazdy oprawiony w ramę prezentował w gabinecie i dziś już nie wyja-

śnimy czy była gwiazda jednym z gadżetów legendy antykomunistycznej jaką 

ksiądz prałat epatował później okupantów hitlerowskich skutecznie ratując ludzi
26

. 
 

Przed Krzyżem Waleczności 

W celu uzupełnienia opisu produktów gen. mjr. (atamana) Bułak 

-Bałachowicza wypada przedstawić niektóre wcześniejsze twory związane  

z jego oddziałami ale tylko poparte wiarygodną dokumentacją, a mianowicie: 
 

 1919 r. późne lato. Wiarygodna dokumentacja ikonograficzna przedstawia odznakę 

bardzo przypominającą z kształtu Krzyż Waleczności, lecz bez wstążki, znacznie 

                                                 
24 Praca ta była podsumowaniem „wiedzę środowiska” i przez dziesięciolecia źródłem wiedzy  

o rosyjskich odznakach związanych z wojną domową; P. Paškov, dz. cyt. 
25 A.I. Rudičenko, dz. cyt., s. 278–283. Należy zaznaczyć, że publikacja ta przedstawia oprócz 

obiektów z epoki, także późniejsze. Określiłbym je jako odzwierciedlenie kolejnych ofert handlo-

wych tym razem dla kolekcjonerów. 
26 S. Padlewski, Przemarsz przez piekło, Warszawa 1971, s. 137. 
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większą i noszoną na kieszeni kurtki oficera w Sztabie gen. Judenicza. Podobna od-

znaka także na mundurze atamana27; 

 1920 październik. Wiarygodna fotografia Bałachowicza przedstawia na kieszeni jego 

kurtki odznakę całkiem odmienną niż poprzednia; na dwubarwnej tarczy herbowej 

krzyż grecki białego koloru28; 

 1925 (14 wrzesień). Chor. rez. Mieczysław Rzewuski z Wilna zwrócił się właściwą 

drogą służbową do MSWojsk. o uznanie nadania i pozwolenie noszenia „Krzyża Na-

rodowej Armii Ochotniczej gen. Bułak-Bałachowicza”29. Prośbę swą motywował fak-

tem przyznania krzyża za służbę frontową w grupie atamana i zdobycie w czasie walk 

sztandaru bolszewickiego, który przekazał do Muzeum Wojska. (Jest tam zresztą  

i obecnie). Jako załącznik chor. Rzewuski dołączył odpis karty ewidencyjnej podpisa-

nej przez Bałachowicza i datowanej rzekomo 6 grudnia 1920 r., z którego wynikało, 

iż w szeregach konnego pułku odbył rajdy na Kamień Koszyrski i Pińsk i że „za wa-

leczność odznaczony rangą podporucznika i krzyżem Nar. Arm. Ochotn.”. Gabinet 

ministra odpowiedział odmownie z powodu braku Krzyża w rejestrze odznak  

i odznaczeń. Jest to najwcześniejszy znany mi dokument potwierdzający istnienie  

w 1925 r. odznaki pod nazwą „Krzyż Narodowej Armii Ochotniczej” jednak nieokre-

ślonej poza tym. Najprawdopodobniej chor. Rzewuski rzeczywiście był żołnierzem 

gen. mjr. Bałachowicza, co nie przesądza o sposobie przyznania odznaki. Mogła to 

być sprzedaż uwiarygodniona antydatowanym odpisem lecz w istocie dokonana  

w 1925 r. i tę datę należy przyjąć jako potwierdzającą istnienie „krzyża”. 
 

Dziwny krzyż 

Już od blisko 20 lat wizerunek tego zagadkowego Krzyża przedsta-

wiany jest nie tylko w krajowej literaturze przedmiotu. Podpisany został 

błędnie i choćby z tego względu należy poświęcić mu uwagę30. 
Znam tylko ten egzemplarz, będący od ok. 1974 r. w zbiorze p. Mikołaja 

Przychody, aktywnego wówczas łódzkiego kolekcjonera. Pozyskał on krzyż już 

po wydaniu broszury przedstawiającej własną kolekcję. Jego zdaniem jest to 

egzemplarz związany z działalnością gen. Bałachowicza lecz poprzedzający 

produkt pod nazwą Krzyż Waleczności. 

Brak miejsca zmusza zamiast analizy egzemplarza do konkluzji o odrzu-

ceniu twierdzenia, iż krzyż ten wiązał się z wojenną działalnością oddziału  

gen. mjr. Stanisława Bułak-Bałachowicza. Hipotezą najbardziej prawdopodobną 

jest przypisanie egzemplarza pierwszym próbom handlowym generała sprzed 

1930 r., na razie nieudokumentowanym. Najwyraźniej po własnej szybkiej repo-

lonizacji już wówczas adresował ofertę „odznaczeniową” do polskiej klienteli, 

całkowicie pomijając większość swoich prawdziwych żołnierzy – rosyjskojęzycz-

nych przecież. 

                                                 
27 G. Luckett, The White Generals, London 1971; A.I. Rudičenko, dz. cyt., s. 273. 
28 A.I. Rudičenko, dz. cyt., s. 275. 
29 CAW, Gabinet Ministra, sygn. I.300.1.569. Pismo po polsku wymienia poprawną nazwę oddzia-

łu, lecz niewłaściwie przetłumaczoną z rosyjskiego (Właśc.: Ludowa Armia Ochotnicza albo za 

„Belloną”: Armia Ludowo-Ochotnicza). 
30 Tę samą ilustrację powielają kolejno: M. Cabanowski, dz. cyt., s. 118; W. Stela, dz. cyt., s. 182; 

A.I. Rudičenko, dz. cyt., s. 278. Krzyż ze zb. aut. 
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Pozostałe produkty związane z Bałachowiczem 

Związek Byłych Ochotników Armii Polskiej z Województwa Białostoc-

kiego był w pewnym sensie kontrolowany przez Bałachowicza. Produktem, 

który można przypisać „grupie” Bałachowicza była odznaka Pro Patria 1914 

–1920 pomyślana jako pasująca właściwie wszystkim polskim kombatantom. 

Formalnie zarządzał nią prezes K. Jabłoński, który w 1931 r. był „sekretarzem 

kapituły” Krzyża Waleczności. Oczywiście i Bałachowicz nosił tę odznakę. 

Czym więc były (i są) omówione produkty podstawowy i ekskluzywny 

gen. mjr. Stanisława Bułak-Bałachowicza? 

Na pewno nie były odznaczeniami i odznakami z oddziałów, którymi do-

wodził, ustanowionymi przed 1921 r., ani też kombatanckimi, nadawanymi 

przed 1939 r. ale żołnierzom jego oddziałów. 

W wypadku nie mogą więc być traktowane jako pamiątki wojenne ani 

związane z żołnierzami owych formacji rosyjskich. 

Najlepszym rozwiązaniem jest zaklasyfikowanie tych produktów zgodnie 

ze stanem faktycznym jako wyroby sprzedawane przez niegdysiejszego dowód-

cę oddziałów swojego imienia wszystkim chętnym, którzy niekoniecznie służyli 

w jakimkolwiek wojsku ale spełniali kryteria dojrzałości przed 1920 r. Opisane 

produkty mogą być co najwyżej śladem istnienia osoby gen. Bułak-

Bałachowicza jako chwilowego prezesa ZbUPNR a w końcu jedną z pamiątek 

ruchu kombatanckiego niepodległej Polski i świadectwem jego wynaturzeń. 

Traktowanie ich (oraz wszystkich innych komercyjnych) na równi z odznakami, 

których reputacja nie budzi zastrzeżeń nie powinno mieć miejsca. 

Produkty gen. mjr. Bałachowicza te sprzed 80 lat, ale i współczesne są 

obecnie doskonałym wyrobem eksportowym i oby tak było nadal. 
 

 

 
 

Zdjęcie 1. Krzyż Waleczności byłej Armii Ochotniczej Sprzymierzonej generała Stanisława Bu-

łak-Bałachowicza. Tombak, srebrzenie, Szer. 37,9 mm. Emalia na ramionach biała; w ażurach pod 

nakładką czarna. Wyrób warszawski z lat 1935–1939 dla firmy St. Zygadlewicz Warszawa. 
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Zdjęcie 2. Fragment pieczęci z rosyjskim napisem „Ataman Ludowego Oddziału Ochotnicze-

go”31. Poniżej najwyraźniej symbol oddziału czyli czaszka ponad mieczem i pochodnią, ale jej 

płomień z lewej. Znak czaszki był często spotykany we wszystkich właściwie armiach, jako sym-

bol pogardy śmierci i walki aż do zwycięstwa. Biały krzyż zaś był elementem odznaki noszonej 

przez atamana w 1920 r.  

 
 

Zdjęcie 3. Gwiazda I klasy z mieczami. MIEDŹ / TOMBAK złocenie, srebrzenie, emalia 100,5 

/101,4/ wypukłość 23,6 (w. n., Warszawa 1932) [Gwiazda Rycerzy Śmierci II klasy bez mie-

czy88,1/ 86,3/ wypukłość 16,1 (j. w.)], A – Promienie gwiazdy złocone. Krzyż i miecze srebrzone, 

R – Powierzchnia matowa z nieostrym negatywem A. Wokół środka trzy zagięte druty mocujące 

nakładkę i sygnatura wybita wklęsło b. O. A. S. (była Ochotnicza Armia Sprzymierzona) poniżej 

numer seryjny. W centrum trzpień gwintowany, na którym srebrzona podkładka mosiężna średn. 

50,8 mm z wybitym numerem kolejnym „nadania”, mocowana nakrętką średn. 25,8 bez oznacze-

nia wytwórcy.  
 

                                                 
31 AAN Ataszaty wojskowe RP, sygn. AII/81/1, k.203. Pismo gen. mjr. St. Bułak-Bałachowicza  

z dn. 7 / 20.02.1920 po rosyjsku. 
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Zdjęcie 4. Zbliżenie dyplomu Gwiazdy Rycerzy Śmierci. Źródło: Narodowe Archiwum  

Cyfrowe, sygn. 1-A-747, ks. Stanisław Trzeciak. 
 
 

 
 

Zdjęcie 5. Ksiądz prałat Stanisław Trzeciak w swoim gabinecie, Warszawa 1932–1939. 
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Zdjęcia 6 i 7. Dziwny Krzyż. TOMBAK, srebrzenie, złocenie, emalia 42,7/ 43,1/ wypukłość 7,7 

(Warsztat nieznany, Polska, przed ok. 1974, przyp. przed 1930). A – Krzyż kawalerski biało ema-

liowany z niewielkimi kulkami na wierzchołkach ramion o nieco łukowych zarysach, przypomina-

jący Order Virtuti Militari. Miecze cienko pozłocone. W centrum nakładka z symbolem czaszki 

nad piszczelami, otoczonej dwoma gałązkami w formie wieńca. (takie ujęcie czaszki wystąpiło też 

na odznace czapkowej z 1921 / 22 roku), R – Gładki posrebrzony. Zawieszenie. Brak; zachowane 

resztki łącznika pierwotnie w postaci ogniwa przylutowanego do A. i R. krzyża. Poniżej otwór 

wtórnie przewiercony ze śladami dłuższej współpracy z ogniwem, którego brak. Na krawędziach 

obok odciśnięte ślady pierścienia do wstążki, który mógł mieć średnicę 8,5–10 mm. 
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Historia mityczna w wyobrażeniach zbiorowych 
 

 
iedy stykamy się z pojęciem polityka historyczna pojawia się pytanie 

nie tylko o cele, bo te są niemal oczywiste, ale o historię, jaką anga-

żuje się w taką politykę. Ona tylko z pozoru jest jedna, choć zdawać 

by się mogło, że mówiąc o niej myślimy o tym samym – o wiernej rekonstrukcji 

zdarzeń, procesów. Dla przeciętnego człowieka pozostaje taką mimo wielu kar-

kołomnych reinterpretacji i niejednokrotnie w ciągu życia spotkać się może  

z kilkoma nawet wykładniami jedynej, prawdziwej przeszłości konfirmowanymi 

autorytetami politycznymi i naukowymi. Nie zdaje sobie sprawy, iż obcuje  

z wieloma historiami, a ich stratyfikacja zależy od stopnia mityzacji. Przyjmuje 

taką jej postać, jaka odpowiada żyjącej w nim przeszłości
1
. I wtedy nie ma dla 

niego znaczenia „prawdziwość” jego wizji dziejów, staje się podatny na zabiegi 

tych władców symboli, którzy znajdą się w tej samej przestrzeni mitycznej  

i przy pomocy swojej „polityki historycznej” będą zabiegać o poparcie. Z reguły 

akceptuje wizje mityczne, takie które odpowiadają jego wizji świata, mając je za 

prawdziwe. Nie zajmując się mutacjami tych wizji chcemy zbliżyć jedynie istotę 

tego, co nazywamy mitem i stosunkiem człowieka do przeszłości zdając sobie 

sprawę z tego, iż jest to ledwie garść uwag niepretendujących do miana pełnego, 

spójnego wykładu. 

Mitologia rządzi nami wszędzie, w polityce, ekonomii, sprawach między-

narodowych – pisał z całym przekonaniem D. Alger
2
 i nie jest jedynym z tych, 

którzy w naszym czasie, być może w jakiejś mierze dzięki inspiracjom postmo-

dernistycznych współtwórców chaosu, są skłonni tłumaczyć wiele zjawisk  

i procesów istnieniem struktur mitycznych. Twórcy i wyznawcy nowego „para-

dygmatu” utrzymują, że nie tylko pomogą nam odnaleźć się w nowym czasie, 

ale są kluczami do duchowych możliwości człowieka, dodając, że to sny świata, 

archetypiczne sny o wielkich ludzkich problemach. Dla jednego z badaczy mit 

jest niekończącą się, niedopełniającą historią, odbijającą, uzupełnianą przez 

wstępujące generacje, dla innych one dostarczają człowiekowi regulatywnych  

i atrybutywnych kategorii ładu, zaklinając – zauważał H.G. Gadamer – w ma-

gicznym rytmie życie zbiorowe
3
. Mity wyjaśniają istotę świata w sposób pre-

naukowy, ale satysfakcjonujący, ustępując miejsca nauce, ale powoli i być może 

nie ustąpią nigdy, jeśli sceptycy (Lukacs w „Antynomii myśli mieszczańskiej”) 

                                                 
1 S. Sowell, Ethnic America. A History, New York 1981, s. 273. 
2 D.E. Alger, The Media and the Politics, Belmont 1996, s. 21. 
3 H.G. Gadamer, Rozum, słowo, dzieje, Warszawa 1979, s. 30. 

K 
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powiadają, że „ostateczne” problemy ludzkiego istnienia pogrążone są w irra-

cjonalności nieuchwytnej dla naszego intelektu. Są taką metafizyką, jaką chcie-

liby w nich widzieć neopozytywiści, ale bez takiej metafizyki nauka sprzenie-

wierzyłaby się swemu pierwszemu zadaniu – wyjaśnianiu wszystkiego, co rodzi 

pytania. A jej celem, podkreślał tak mocno Popper, jest poszukiwanie dobrych 

wyjaśnień dla wszystkiego, co potrzebuje wyjaśnienia
4
. 

Przy czym kłopoty z mitycznymi sposobami wyjaśniania pojawiają się już 

w początku, jeśli nie wiemy, czym są dla nich mity i zbiorowe i jednostkowe 

„mitologie”. A przecież wielu badaczy mówi o jakościach, które nazywają mito-

logiami narodowymi czy zbiorowymi o cechach podobnych wielkim mitologiom 

starożytnych. Konkurujący ze sobą, niepróbujący ograniczać pola dyskursu nau-

kowego, wprowadzają wiele nowych pojęć albo po swojemu reinterpretują stare 

konglomeraty tworząc jeszcze większy zamęt. Nie sposób nie zauważyć, że 

samo pojęcie, jak i sposoby wyjaśniania przy jego pomocy, są zbyt często po 

prostu nadużywane. A z tego chaosu – zdaniem R. Corma – ma wyprowadzić 

nas nowa nauka, którą nazwał mitodologią
5
, ale badacz nie pokusił się o zary-

sowanie choćby jej zrębów i takiej próby nie podjął jeszcze nikt. 

Odbiorcom zaś owe „mitologie” zbyt często kojarzą się z alegorycznymi 

opowieściami o bogach i herosach, walkach dobra ze złem, choć czują ich swoi-

stą transcendencję, bo zwykle widzą mity jako wielkie, strukturalne metafory 

spoza historii, dalekie od codziennego życia. One tłumaczą zmienność, istotę 

świata, dualizmów jakie nas ograniczają i generują, dla człowieka każda bariera 

jest wyzwaniem, nowym progiem, który chcemy przekraczać zmuszając samych 

siebie do transgresji. Takie potrzeby zdają się eskalować w społeczeństwie ryzy-

ka, w czasie konfliktów tożsamości, gdy gubimy się wśród wielości definicji 

własnego „ja”, niekiedy tylko niespójnych, niekiedy sprzecznych. Jednostki  

i zbiorowości muszą przecież zaspokajać stałą potrzebę określania się wobec 

świata i innych ludzi, stale tworzyć inne wizerunki siebie – to elementarny wy-

móg, akcentowany przez wielu socjologów i psychologów społecznych. Jeśli 

tracimy jednolitą, spójną wizję świata, czujemy co najmniej lęk z jego konse-

kwencjami. Taka potrzeba zdaje się dziś większa niż kiedykolwiek – uważa  

R. May – bo jako ludzie jesteśmy bardziej zagubieni, pozbawieni ideałów, pełni 

obaw o przyszłość, niepewni tego, co proponuje się nam jako lekarstwa
6
. Gramy 

wiele ról na wielkiej scenie świata – dodawał M. Charon – i ciągle poszukujemy 

nowych prawd dla skomplikowanej rzeczywistości nie zadowalając się nimi, 

nawet wtedy, kiedy dostarczają nam ich nauki analityczno-empiryczne
7
. Być 

może zmusza nas do tego ów intelektualny przymus doszukiwania się ukrytych 

sensów we wszystkim, co istnieje. Być może to nawet nie jest determinowane 

utratą sensu, ale nazbyt żarliwymi uzurpacjami nowego sensu, kiedy zdaje się, 

                                                 
4 K. Popper, Wiedza obiektywna. Ewolucyjna teoria epistemologiczna, Warszawa 2002, s. 231. 
5 R. Corm, Religia i polityka w XX wieku, Warszawa 2007, s. 125. 
6 R. May, Błaganie o mit, Poznań 1997, s. 13. 
7 M. Charon, Ten Questions. A Sociological Perspective, Minnesota State University 2001, s. 203. 
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że stare przestają nam wystarczać. Być może sens to tylko bezsens, o który gło-

wa nie boli – tak widział poszukiwaczy sensu O. Marquard
8
. Być może rację 

miał T. S. Elliot powiadający, że rodzaj ludzki nie może znieść zbyt dużej dozy 

rzeczywistości i ucieka się poza nią. 

Chcemy zrozumiałych kształtów świata z wyraźnie określonym w nim 

miejscem, a takie oferują nam wielkie mity. Obraz świata każdego z nas jest 

naszą własnością, bodaj największą wartością i taki obraz musi mieć i tło i ramy. 

Na swój sposób wszyscy jesteśmy gnostykami dążącymi do szukania natury 

wszechrzeczy, a obecny w nas „duch utopii” pcha nas do szukania rozwiązań  

i idealnych i uniwersalnych, a przy tym najprostszych. W tym zdaje się przesą-

dzać prymat rozumu instrumentalnego – takiego rodzaju jednostkowej „racjo-

nalności” którym posługujemy się po to, by znaleźć najbardziej ekonomiczne 

sposoby wykorzystania środków prowadzących do celu, jakim jest zrozumienie 

złożoności świata. Po za tym zauważamy, że zakładamy, że istnieje strukturalny 

ład tego świata, którego nie są w stanie naruszyć ludzkie działania i tu wcale nie 

musimy być heglistami. Takie założenia zdają się umacniać, bo przecież cały 

czas tworzymy własną nieadekwatność konstruując światy bardziej i bardziej 

skomplikowane, z którymi musimy się uzgadniać. Całe nieszczęście człowieka  

– powiadał E.Cioran – bierze się stąd, iż nie potrafi zdefiniować siebie przez coś 

określonego, że brak mu punktu odniesienia w istnieniu. Ale nie przestaje szu-

kać i owocem takich poszukiwań są reguły, zasady mityczne współtowarzyszące 

nam od wieków.  

Niektórzy ludzie nauki niechętnie godzą się ze zdaniem innych, którzy po-

wiadają, jak E.T. Hall, że najważniejsze paradygmaty i reguły rządzące naszym 

zachowaniem, te które kontrolują nasze życie, funkcjonują poniżej progu świado-

mości i są na ogół niedostępne analizom naukowym. Ale wtedy, gdy nie potrafimy 

wyjaśnić wielu problemów, kiedy dominujące paradygmaty krępują nas coraz 

bardziej, musimy zacząć próbować, by móc na nowo uzgodnić się ze światem  

i podówczas nie pytamy o to, czy poradziła sobie z nimi nauka. Taką próbą, która 

w naszym czasie, w postmodernistycznym chaosie, zdaje się być bardzo widocz-

na, jest próba sięgania po mity z wiarą, że one wspomogą wysiłki zrozumienia 

nieobjętego świata człowieka. Ludzie nauki mówią coraz częściej o „użytecznych 

mitach”, opowieściach, o których wiemy, że niekoniecznie są bliskie prawdy, ale 

wybieramy je ponieważ potwierdzają one naszą wiarę w wiedzę
9
. 

Wiara w naukę i jej sprawcze moce znacznie osłabła, bo nauka nie potra-

fiła wyjaśnić nam wielu naprawdę palących problemów i wyrzeka się odpowie-

dzialności za wyjaśnianie często usprawiedliwiając się tym, że jej celem jest 

tylko opis świata. Wiedza naukowa jest hermetyczna, hierarchiczna i zbyt cza-

sami niepodważalna, nawet wtedy, kiedy neguje całe segmenty wyobrażeń zbio-

rowych
10

. Nietrudno dziś zauważyć, że osłabła wiara w „racjonalizm”, choć nie 

                                                 
8 O. Marquard, Apologia przypadkowości, Warszawa 1994, s. 41. 
9 E. Alterman, What Liberal Media?, New York 2004, s. 1. 
10 H.P. Mc Donald, Radical Axiology. A First Philosophy of Values, Amsterdam 2004, s. 83. 
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wydaje się, by niosło to za sobą nawroty irracjonalizmu, co sugerują nam niektó-

rzy uczeni. Dzisiejszy powrót do religii nie wydaje się jakąś naturalną, organicz-

ną reakcją na ponowoczesność, a raczej jest poszukiwaniem dróg zrozumienia  

i uzgodnienia się ze światem przy pomocy argumentów dalekich od naszej rze-

komej racjonalności. Poza powrotem do religii pojawiły się także tęsknoty za tą 

nadnaturalną jasnością, jaką daje mit, a powiada się, że pozór światła jest lepszy 

od całkowitej ciemności. Powrót ku niemu zdaje się poświadczać zdanie Poppe-

ra, który z niejakim smutkiem zauważał, że nasza niewiedza jest nieograniczona 

i orzeźwiająca
11

. N. Wiener dodawał, że częściej powinniśmy powtarzać credo 

Tertuliana i zdawać się na wiarę
12

. 

Zainteresowanie mitami w ich nowych postaciach powróciło wtedy, kiedy 

nie dawano sobie rady z wyjaśnianiem fenomenów faszyzmu, komunizmu  

i poprzestawano tylko na rozlicznych opisach, które nie satysfakcjonowały ani 

tych, którzy opisywali, ani tych, którzy je odbierali. Poczęto zauważać (jak  

J. Huizinga
13

), że z mitu wywodzą się siły prawa, ładu, systemy wartości albo 

jak J. Burnham, wedle którego wielkie mity czynią ruchy społeczne heroiczny-

mi, wspaniałymi
14

. Przy czym nie próbowano określić istoty mitu i niemal dla 

każdego z badaczy był czymś innym. Nie określono ani pola dyskursu, ani nie 

starano się szukać odpowiednich narządzi nauki, co w naukach społecznych nie 

jest rzadkością i taki stan niezbyt twórczego chaosu nie tyle trwa, co zdaje się 

pogłębiać. Te nauki zdają sobie sprawę z tego, że osiągnięta przez nie wiedza 

jest ułomna i wyrywkowa, że nie dotyczy całości zjawisk społecznych i wielu 

ludzi nauki zdaje sobie sprawę z tego, że niezbędna jest zgoda i zjednoczenie 

wysiłków w imię poznania.  

Najwybitniejszy z „mitodologów” M. Eliade, bodaj jako pierwszy, zaczął 

sprowadzać mit na ziemię. W jakiejś mierze dzięki niemu mit przestał być po-

nadczasowym, uniwersalnym wzorem ładu, a stał się narzędziem niezwykle 

przydatnym w wyjaśnianiu rzeczywistości. Przy czym nie były to wielkie arche-

typy powstałe w poszukiwaniach wielkich prawd, ale jako doraźne sposoby rea-

lizacji przesłania uniwersalnego, ponadczasowego. Mit zaczął być traktowany 

jak proste projekcje stanów, zjawisk, jako wartościowane uproszczenia bez 

przywoływania przesłanek z intencją zawarcia go w świecie społecznego sa-

crum, choć wciąż nie sprecyzowano jakości tych zabiegów. Świat jest zbyt 

skomplikowany, by zrozumieć go bez takich uproszczeń. Tworzymy surogaty 

wyjaśnień opierane niekiedy na niewielu przesłankach i tak powstaje choćby mit 

globalizacji, który ma niewiele wspólnego z właściwym mitem-archetypem  

– wielkim wzorem narracyjnym niepodlegającym dyskusji. Wydaje się, że już 

wtedy wypadało nazywać te postaci uproszczeń inaczej i zamiast „mitodologii” 

mielibyśmy do czynienia z inną jakością. Wiedzę o tym nieobjętym świecie 

                                                 
11 K. Popper. Wiedza obiektywna…, s. 3. 
12 N. Wiener, God & Golem Inc., Cambridge 2007, s. 2. 
13 J. Huizinga, Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury, Warszawa 1998, s. 17. 
14 J. Burnham, The Machiavelians, Washington 1987, s. 138. 
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organizujemy wtłaczając ją w gotowe schematy przetwarzania informacji i two-

rzymy niby-wyjaśnienia, które muszą nam starczać. 

Powiada się o nich, że są fałszywe nie pytając o to, czy jesteśmy w stanie 

stworzyć prawdziwe, a odpowiedź na takie pytanie zdaje się prosta. Nie jeste-

śmy i zapewne nigdy nie będziemy mimo wielu protez. Więc dalej jesteśmy 

skazani na produkcję mitów wiedząc o tym, że dyskursy mitologiczne mają swo-

ją gramatykę wewnętrzną i pamiętając, że mit jest zjawiskiem nieodłącznym od 

świata polityki. W jakiejś mierze jednak pomaga wyjaśniać złożoność zjawisk  

i procesów, aktywizować do działań i preparować takie, o ile twórcy mitu odwo-

łują się do prospekcji budząc zbiorowe strachy czy nadzieje. 

Każdy z nas, choć nieczęsto przyznaje się do tego, wie o tym, ma swoją 

osobistą „mitologię” tworzoną z mitemów – fragmentów wiedzy gromadzonych 

jako przesłanki do własnych wniosków o naturze świata, istocie czasu, człowie-

ka. Każdy z nas – utrzymują psychologowie – musi tworzyć własną reprezenta-

cję wobec świata zewnętrznego, potwierdzać swoją inność, wyjątkowość, a po to 

są mu potrzebne „twarde” sądy o naturze świata i człowieka, bo nie może po-

przestawać na doraźnych, tworzonych z potrzeby chwili. Owszem, stara się o to, 

by były w miarę racjonalne, ale zdaje sobie sprawę z tego, że nigdy nie osiągnie 

poziomu pełnej racjonalności. Przestrzenie poznawcze otwierające się przed 

nami codziennie są tak nieobjęte, że jest zmuszony do sytuowania faktów, wyda-

rzeń w gotowych już strukturach, tych sakralizowanych i tych ziemskich. 

Nie tworzymy zbyt wyrafinowanych struktur poszukując wyjaśnień, nie 

dokonujemy zbyt skomplikowanych zabiegów tworząc własne przestrzenie mi-

tyczne. Po prostu upraszczamy te fakty i zjawiska dostosowując do istniejących 

w nas form, ewaluując je w naszych systemach aksjo-normatywnych. Uznajemy, 

że coś jest złe nie dlatego, że jest złe, ale dlatego, że nasze systemy wartości  

i czekające struktury rozumienia czekają na to, byśmy potraktowali te fakty jako 

złe czy dobre. Wiedząc, że nie dokonamy pełnej racjonalizacji dokonujemy mi-

tyzacji, czyli uproszczenia do postaci, jaka jest kompatybilna wobec naszego 

ustalonego w procesie akulturacji „światopoglądu”. Jeśli jesteśmy „prawicowi” 

bez trudu zaakceptujemy partię nazywającą się prawicową nie analizując tego, 

czy taką jest naprawdę, a bywa tak, że stajemy się zwolennikami „prawicowej 

lewicy” albo na odwrót. Zyskując nasz ogląd faktu czy zjawiska uznajemy je za 

integralną część siebie i pozostajemy przy swoim zdaniu, choćby świadczyło 

przeciw niemu tysiąc przesłanek. Tworzymy swoje własne, osobiste mitologie  

– uważa H. Jenkins – po to, by tworzyć zasoby, dzięki którym nadajemy sens 

naszemu życiu codziennemu
15

. Być może po części dlatego, że tak często kon-

frontujemy się z naszym dogmatyzmem empirycznym i racjonalnym. A wedle 

Sartoriego dogmatem empiryka jest to, że skoro program nie sprawdził się  

w praktyce, to jakiś błąd musi tkwić w teorii, dogmatem racjonalisty zaś to, że 

                                                 
15 H. Jenkins, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Warszawa 2007, s. 9. 
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co jest słuszne teoretycznie, musi być słuszne w praktyce
16

. Kiedy zawodzą nas 

teoria i praktyka sięgamy do innych wyjaśnień. 

Używając pojęcia mitologia badacz miał oczywiście na myśli to, co uwa-

żamy za mity, czyli uproszczone obrazy świata, jakie nieustannie tworzymy  

i modyfikujemy. To już nie są mity w ich klasycznym, starożytnym rozumieniu. 

Słowo „mit” wywodzi się od mythos i oznacza „słowo” w sensie niekwestiono-

wanej prawdy. Logos oznaczał zaś prawdę, którą można wykazać i udowodnić. 

Mythos i logos w tej zbitce pojęciowej są ze sobą nie do pogodzenia i wypadało-

by pomyśleć o innych symbolach językowych dla oznaczenia istoty mitu, który 

nim nie jest. Zauważamy, że wiele mitów funkcjonujących w przestrzeniach 

mitycznych ma charakter prawd absolutnych, że nie są dyskursywne i takie rze-

czywiście paraliżują wyobraźnię. Ale z drugiej strony wiele mitów daje się 

zmieniać, weryfikować, jak choćby mity wydarzeniowe czy heroiczne. To są już 

inne rzeczywistości semiotyczne. Nas interesują nie te bezdyskursywne, ale te, 

które są uproszczonymi obrazami świata dającymi się łatwo wypierać, zmieniać. 

Ludzie – coraz częściej konstatują naukowcy społeczni – są istotami mito-

twórczymi. Dla nich mit nie jest baśnią ani sfałszowaną historią, jest raczej naj-

głębszym wyrazem obaw, aspiracji i symbolicznego rozumienia życia i świata 

wokół nas. Zgadzając się, co do tego inni coraz częściej pytają i o treści i formy 

mitu, istoty mityzacji i demityzacji, czyli o siły sprawcze przekształcające prze-

strzenie mityczne i coraz częściej zauważają, że spotykają się na nieobjętym 

polu dyskursu naukowego, którego granic nie mogą określić. W takich warun-

kach dyskurs nie jest możliwy i już pojawiają się głosy, by stworzyć podstawy 

mitodologii – nauki o mitach. Jeśli zgadzamy się co do tego, że mity wspomaga-

ją nas w zrozumieniu świata, to winniśmy iść śladami badaczy wielkich archety-

pów od C.G. Junga poczynając, ale w sposób uładzony, próbując kategoryzo-

wać, definiować niekwantyfikowalną materię. Dziś zdaje się, że fascynacja no-

wym sposobem wyjaśniania prowadzi do mnożenia bytów nad potrzebę poza 

tym, że niesie za sobą wiele wyjaśnień, a nawet teorii, które wspierane są na 

takich fundamentach. Ale mimo wielu sugestii, propozycji określenia pola badań 

i narzędzi nauki, wciąż mamy do czynienia z wielogłosem konkurencyjnych 

wobec siebie koncepcji potęgujących zagubienie i przesądzających w jakiejś 

mierze o tym, że nauka nie spełnia swojej powinności wobec społeczności. 

W zbiorowościach obowiązują podobne reguły. Po to, by stworzyć nowy 

mit potrzebują odpowiedniej ilości mitemów, czyli przesłanek, fragmentów two-

rzywa mitycznego. Warunki nieodzowne do tego, by jakaś nowa prawda stała 

się mitem to: społeczne zaakceptowanie nowej formy i stała rytualizacja, ale tym 

podstawowym jest akceptacja, choć bez rytualizacji, organizowanej albo sponta-

nicznej, żywotność mitu może być ograniczona. Zauważymy bez trudu, że bez 

akceptacji nawet najbardziej wyrafinowana, trwała rytualizacja nie przyniesie 

pożądanego skutku. Tak było z wieloma mitami heroicznymi PRL. Mimo wy-

trwałej rytualizacji społeczeństwo nie zaakceptowało takich herosów nowego 

                                                 
16 G. Sartori, Teoria demokracji, Warszawa 1994, s. 71. 
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czasu jak J. Krasicki czy H. Sawicka. A w pamięci zbiorowej przetrwał i umoc-

nił się mit marszałka rytualizowany spontanicznie, w małych zbiorowościach. 

Proste mityzacje wynikają z potrzeby wyjaśniania złożoności świata przez 

kilka prostych czynników, bywają usprawiedliwieniami postaw i zachowań tych, 

którzy muszą bronić swoich przekonań w imię tożsamości i z takimi będziemy 

spotykać się w szkicach poświęconych historii rodzimej. Te gotowe schematy 

utrwalane w procesie socjalizacji czekają na nowe tworzywo i nowe informacje 

stawać się mogą nowymi mitemami, które wzmacniają lub osłabiają mit, a nie-

kiedy służą demityzacjom, czyli eliminacji albo tylko osłabieniu niektórych 

mitów. Nie czynimy tego zbyt często, choć czynić musimy odkrywając anachro-

nizmy niektórych struktur mitycznych i wiedzą o tym dobrze ci, którzy musieli 

strukturyzować mity PRL i tworzyć nowe ramy przestrzeni mitycznej. 

Demityzacje są tak trudne, albowiem mit w sposób nas satysfakcjonujący 

transformuje historię w naturę, w wielu przypadkach staje się podstawą określa-

nia tożsamości. Wierząc często nie chcemy przyznawać się do wiary „fałszywej” 

w postaci mitu, a niekiedy czynimy to z prostego lenistwa, o ile inni nie dostar-

czą nam mitu zastępczego, zgodnego z naszą przestrzenią mityczną. Wciąż po-

ruszamy się w tych szablonach Derridy, swoich, bo relatywizowanych do jakie-

goś kręgu kulturowego, moderowanych nieco wpływami otoczenia, ale tylko do 

pewnego stopnia, bo nie możemy wyrzec się tego, co jest fundamentem naszego 

„ja”. Nasza dualna natura wymusza zdecydowane wartościowanie nowego two-

rzywa i dokonując nowych mityzacji sytuujemy je zwykle na krańcach dobra  

i zła, „prawdy” i „fałszu”. Niekiedy sami rytualizujemy niektóre mity rewitalizu-

jąc je, a niekiedy wypieramy zastępując je nowymi mityzacjami. Czynimy to 

mniej lub bardziej efektywnie, w zależności od tego czy potrzebujemy osłon 

mitycznych do działań ochronnych, czy transgresyjnych, czyli takich, które są 

świadomym przekraczaniem granic symbolicznych, symbolicznych takim dzia-

łaniem jest z pewnością uczenie się świata. Rytualizacje, także traktowane jako 

immanentna, nie budząca refleksji, część życia, są czymś niezwykle istotnym,  

a prawie niezauważalnym przez nauki społeczne (poza antropologią). Znaczą 

wiele jako potwierdzanie paradygmatycznych granic poznania, roli społecznych, 

tożsamości oraz podstawowych różnic między choćby „my” i „oni”. 

Niepokój badaczy wyobrażeń zbiorowych budzi atrofia umiejętności ko-

rygowania indywidualnych światów mitycznych, zdawania się na zewnętrznych 

organizatorów. Ci zaś nie są zainteresowani takimi rekonstrukcjami, które mogą 

umacniać więzy między jednostkami. Ich celem jest tworzenie przestrzeni mi-

tycznych, w jakich mogą sobie zapewnić dominację przy pomocy narzędzi wła-

dzy symbolicznej. Spontanicznie wytwarzane mity mogą okazywać się zagroże-

niami, a zagrożeniem największym zdaje się diltheyowski homo aestimans  

– człowiek oceniający swój świat, a przez to kreatywny mitycznie. 

K. Wilber, autor świadomie kontrowersyjny, utrzymuje, że światopogląd 

mityczny tworzy się na tym poziomie akulturacji, na którym dominuje umysł 
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reprezentujący i zanika wraz z pojawieniem się światopoglądu racjonalnego
17

. 

Zdaje się być przekonany do tego, że na pewnym etapie opuszczamy przestrze-

nie mityczne racjonalizując wszystko, co znajduje się wokół nas. My zaś jeste-

śmy przekonani, że nigdy nie uda się nam opuścić tych przestrzeni i powtarzamy 

za C.G. Jungiem, że cały czas człowiek racjonalny jest ściągany na ziemię przez 

mitycznego i nigdy nie osiągnie nieba pełnej racjonalności
18

, chyba jednak toż-

samej z odczłowieczeniem, bo wyobraźmy sobie jak mogłyby wyglądać systemy 

wartości jednostek w pełni racjonalnych. Zdaje się nam, że nie byłoby w nich 

miejsca na etyczny pryncypializm, a jego miejsce zająłby sytuacjonizm, bo taki 

zdaje się o wiele bardziej „racjonalny”. 

Nie wiemy zresztą czym jest ów racjonalizm. On zdaje się uproszczeniem 

zyskującym status mitu, akceptowanego i zrytualizowanego w dziesiątkach po-

staci, zdaje się tą postacią intelektualnego przymusu doszukiwania się ukrytych 

sensów we wszystkim, co istnieje. Taki mit zniewala nas i obezwładnia inspiru-

jąc postawy i zachowania, jakie my uważamy za racjonalne, a takimi nie są. 

Spójrzmy choćby na zbiorowe zachowania polityczne i emanacje wyborów. 

Rzekomo racjonalni znowu odkrywamy, że mylimy się wraz z wiarą nie tylko  

w swoją, ale i zbiorowości, racjonalność, jaką z emfazą nazywamy „zbiorową 

mądrością”, a ta zdaje się tak samo wielka jak zbiorowa głupota, o ile potrafimy 

określić istotę głupoty. Z pewnością chcemy uchodzić za ludzi racjonalnych, 

przekonująco tłumaczyć swoje wybory niejednokrotnie dostrzegając granice 

możliwości. Bywamy racjonalni w sensie weberowskim, czyli racjonalni prak-

tycznie wtedy, kiedy dochodzimy do jakiegoś celu, rzeczowo, kiedy dobieramy 

środki do osiągania tego celu i formalnie, ale miewamy już sporo problemów  

z racjonalnością kognitywną. 

Bycie racjonalnym nie zdaje się możliwe, jeżeli – jak zauważał J. Wehler 

– do w pełni racjonalnego postępowania należy uwzględnić jak największą ilość 

aspektów danego stanu rzeczy, rozważenia różnych odpowiedzi na takie same 

pytania, jak również gotowość poznania i uwzględnienia poglądów sprzecznych 

z naszymi
19

. Zapytajmy czasami o sprawy najprostsze mierząc swoją „racjonal-

ność” i wtedy, odpowiadając choćby na pytanie o to, co wiemy o dochodzie 

narodowym, poznajmy granice tejże. Doświadczenie podpowiada nam, że zbyt 

często nie stać nas na zachowania spełniające kryteria racjonalnych, nawet nie  

z braku chęci czy umiejętności, ale po prostu czasu, gdy jesteśmy zmuszani do 

kodowania, racjonowania i klasyfikowania ogromy faktów, procesów, zjawisk,  

a przecież ich ilość zdaje się tylko rosnąć w naszej epoce informacyjnej. Nim 

zdołalibyśmy zebrać przesłanki niezbędne do racjonalnego wniosku nawet  

o jakimś prostym z pozoru fakcie, on mógłby stać się głęboką historią, a my 

przeoczylibyśmy tysiące nowych faktów. Mieszczenie ich w gotowych schema-

tach zdaje się i łatwe i proste. 

                                                 
17 K. Wilber, Krótka historia wszystkiego, Warszawa 1997, s. 79. 
18 C.G. Jung, Wspomnienia, sny, myśli, Warszawa 1993, s. 352. 
19 J. Wehler, Zarys racjonalnego obrazu świata, Warszawa 1998, s. 22. 
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Niemal każdy przedstawiciel świata nauki zgodzi się z tym, że w niej ra-

cjonalizm przeważa nad innymi oglądami, ale ze stosowaniem tego poglądu  

w praktyce może mieć poważne kłopoty nie radząc sobie w wyjaśnieniami wielu 

problemów i wtedy możemy zauważać, że nader często potrzeba pewności zwy-

cięża potrzebę mądrości, a widzimy to bodaj najlepiej w lustrach starych, obalo-

nych paradygmatów, które czasami przez dziesiątki lat pełniły role drogowska-

zów dla ludzi nauki. Jaskrawie widać to w naukach humanistycznych poszuku-

jących uprawniających ich statusy praw, których chyba jednak nie ma, choć nie 

znaczy to, że nie powinniśmy ich szukać. Szukając pewności miejmy pewność 

co do tego, że jest to zarazem poszukiwanie mądrości. 

Gry społeczne nieustannie generują nowe symbole, tworzywo mityczne  

i same mity przez akceptację stające się własnością wspólną i swoistego rodzaju 

drogowskazami dla poszukujących punktów orientacyjnych. Tworzy się dyna-

miczna przestrzeń mityczna, którą nazywa się także wyobrażeniami zbiorowymi 

i tam, poza archetypami, odnajdziemy tysiące mitów funkcjonalnych, heroicz-

nych, wydarzeniowych. W tych przestrzeniach poruszamy się z zamkniętymi 

oczami cedząc przez mityczne sita wydarzenia z trójczasu, bo nie tylko ulotnej 

teraźniejszości. Każde naruszenie ich struktury rodzi niepokoje, zaburzenia toż-

samości. Zauważając radykalne zmiany, atrofię niektórych mitów tracimy owe 

drogowskazy zawierzając tym, którzy oferują nam nowe mity wyjaśniające na-

sze nowe statusy. Ich symptomy zauważamy w poszukiwaniach nowych mite-

mów, eskapizmie, anomii. 

Mity – to już zdanie historyka – są ważne jak wiedza historyczna, a może 

nawet ważniejsze, bo działając na emocje i wyobraźnię rozbudowują zarówno 

duchowe siły twórcze, jak też destrukcyjne fobie. Zorganizowane w systemy 

symboli tworzą specyficzne przestrzenie, te lasy F. Savatera, w których poru-

szamy się w miarę pewnie, ale nigdy nie mamy pewności, że nie zagubimy się  

w nich bez pomocy innych. Przestrzenie mityczne to systemy wierzeń i związa-

nych z nimi praktyk, jakie łączą społeczności we wspólnoty, a jednostkom dają 

poczucie inności, tożsamości, wyjątkowości. Mieszczą się w nich wielkie, niena-

ruszalne archetypy wolności, równości, sprawiedliwości, postępu, ale obok nich 

spotykamy dynamiczne konglomeraty mitów pochodnych pojawiających się 

wraz z każdym drgnieniem teraźniejszości, które zmusza nas do kodowania  

i klasyfikacji nowych faktów, zjawisk. Jeśli mówimy o przestrzeniach zbiorowo-

ści, to zauważamy płynność granic, tworzenie się subprzestrzeni, zgodnych albo 

nie z innymi. W przestrzeni mitów narodowych mieszczą się enklawy mityczne 

służące grupom zgadzającym się z archetypami, ale nie mitami pobocznymi  

i tworzącymi własne. 

Wydaje się, że nasz czas jest czasem radykalnych przekształceń prze-

strzeni mitycznych, okresem, jaki zwykło się zwać „kryzysem”, choć, nie wie-

dząc czym tak naprawdę jest „kryzys” możemy to nazwać tylko zmianą. W na-

szej ponowoczesności albo hipernowoczesności zmienili się organizatorzy tych 

przestrzeni, pojawili się nowi władcy symboliczni, nie zawsze zdający sobie 
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sprawę z ogromu tej władzy, nowe hipostazy mitycznej władczyni strachu  

– Pandory. Oni nie dostrzegają tego, co znawca problemu, a R. May powtarzał 

po wielokroć, że w naszym czasie zagubienie siebie i naszych ideałów moral-

nych, niepewności wobec przyszłości szczególnie mocno potrzebujemy nowych, 

mitycznych, ponadczasowych wzorów narracyjnych, które przywrócą wiarę  

w sensy istnienia jednostek i grup. Potrzebę stworzenia nowych struktur ładu, 

trwania akcentują inni teoretycy, acz nie sposób nie zauważyć, że takie wzory 

nie są potrzebne, bo istnieją stare, sprawdzone i one w zupełności wystarczają 

do budowy przestrzeni mitycznych dla człowieka naszego czasu. Stare archety-

py przez wieki były źródłami przekształcania tych przestrzeni i nie wydaje się, 

by można było zastąpić wolność, równość i sprawiedliwość innymi. Niestety  

– powiadał H. Coil – nie mamy pod sobą epistemologicznej skały, by oprzeć na 

niej stopę, a tylko ruchome piaski
20

. Póki co nie sprawdzają się próby antycypa-

cji E. Cassirera, który twierdził, że w niedalekiej przyszłości człowiek zrozumie 

istotę i stworzy techniki wytwarzania mitu konstruktywnego społecznie, choć 

nie bardzo wiemy, co miał na myśli wybitny uczony, zapewne to, że opanujemy 

techniki ekspresji symbolicznej, stworzymy przestrzenie mityczne, w jakich 

uzgadniać się będą mogli wszyscy członkowie jakiejś społeczności (być może 

globalnej). W każdym razie w naszym czasie obowiązkiem ludzi nauki jest odtwa-

rzanie i strzeżenie przestrzeni mitycznych w kształtach istniejących od tysięcy lat. 

Zapotrzebowanie na historię, przypominanie sobie jej wzorów zmienia się 

stale, ale nigdy nie sięga i zapewne nie sięgnie, poziomu zupełnego jej odrzuce-

nia. Być może powinniśmy powtarzać za S. Weil, że „ze wszystkich potrzeb 

duszy ludzkiej najbardziej żywotną jest potrzeba przeszłości”
21

. Przeszłość musi 

nas interesować z tego choćby względu, że w teraźniejszości nieustannie do-

strzegamy jej skutki, choć winna nas także interesować przyszłość, której zapo-

wiedzi są wpisane w przeszłość i umowną teraźniejszość. Czas przeszły jest tym, 

co istnieje „obiektywnie” w teraźniejszości jako działania, procesy i rzeczy  

i odczytujemy go z perspektywy tej teraźniejszości, interpretujemy na wiele 

sposobów, a im przeszłość jest bogatsza w wydarzenia, tym ilość i dowolność 

interpretacji jest większa
22

.  

Praktyka wykształciła w nas nie nawyk, ale elementarną potrzebę odwzo-

rowywania nowych problemów na starych, acz często stajemy bezradni wobec 

rzeczywistych czy mniemanych artykulacji „popytu” na historię, która czasami 

zdaje się antropo- lub etnogenezą. Nie bardzo wiemy czy intuicyjne rozpoznania 

M. Foucault mogą moderować nasz charakter refleksji nad historią, a wedle 

filozofa to dzięki rekonstrukcji przeszłości mogły powstać nowoczesne narody, 

a potem wyartykułować się społeczeństwo kapitalistyczne
23

. Prawie każda próba 

wyjaśnienia ciągłego zapotrzebowania „ja mitycznego” na nowe tworzywo bra-

                                                 
20 H. Coil, The History of Liberty, New York 1965, s. 44. 
21 S. Weil, Wybór pism, Paryż 1958, s. 253. 
22 C.M. Young, The Portrait of an Age, London 2002, s. 18. 
23 M. Foucault, Filozofia, historia, polityka, Warszawa 2000, s. 104. 
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ne z przeszłości daje się kwestionować, jak choćby próba A. Kłoskowskiej, we-

dle której społeczeństwa sięgają po historię wówczas, kiedy czas rodzi załama-

nie się wiary w wartości grupowe i pojawia się potrzeba poszukiwania nowych, 

które możemy odnajdywać właśnie w przeszłości unikając pułapek eskapizmu
24

. 

Zauważamy, że zapotrzebowanie na historię istnieje także wtedy, kiedy trzeba 

tylko legitymizować, rytualizować wartości grupowe. Zauważamy także, że  

w naszym czasie niepewności, ryzyka, atrofii starych systemów aksjo-normaty-

wnych powinniśmy wracać do historii, a trudno nam zauważyć takie potrzeby  

w zgiełku, chaosie ponowoczesności. Może nie jesteśmy tak recentywni, by cały 

czas wracać do historii, ale wracać do niej musimy i wracać będziemy do kiedy 

przyszłość będzie konsekwencją przeszłości. A wracając będziemy mityzować 

niektóre jej fragmenty, niektóre wypierać uzgadniając się ze światem. 

Sama pamięć zbiorowa jest postrzegana jako wewnętrzne pismo zbioro-

wości, to wszystkie zjawiska wiązane z włączeniem fragmentów przeszłości do 

aktualnej świadomości indywidualnej i społecznej, wszystkie sumy wybranych 

informacji, wyobrażeń, przekonań. Ale jeśli mówimy o tej niedookreślonej pa-

mięci zbiorowej, wypada wpierw określić charakter samej zbiorowości, stopień 

jej koherencji, inaczej bowiem przedstawiają się kody pamięci nawet grupy wie-

kowej, co widzimy po specyficznym stosunku do przeszłości najmłodszych ge-

neracji uważanych za przesiąknięte ahistoryzmem, co nie do końca jest praw-

dziwe. Nadto, w samym początku musimy zadawać pytania o istotę pamięci. 

Wydaje się, że dla naszych potrzeb starczy konstatacja, że pamięć to system 

rejestrowania oraz integrowania i przechowywania informacji, system, co zau-

ważamy po sobie, wielce niedoskonały. A po to, byśmy mogli ocenić coś we-

dług czasu jego trwania, potrzebujemy wydolności pamięci. Bez pamięci nie 

możemy przecież pamiętać trwania – tak dosadnie określił to E. Poppel
25

. Wedle 

niego pamięć ma sens wówczas, gdy świat nie jest całkiem zdeterminowany, ale 

nie jest chaosem. Gdyby w przyrodzie nie było związków przyczynowych mię-

dzy faktami czy procesami, pamięć prawdopodobnie nie mogłaby powstać  

i filogenetycznie rozwinąć się, a wraz z nią rachuba czasu i jego świadomość. 

Refleksje nad wizjami przeszłości wypada rozpocząć od starych pytań  

o to, czym historia była, czym jest i czym będzie dla pokoleń prionicznych, któ-

re zdają się żyć w innych, wirtualnych światach. Odpowiadając pokrótce na 

pytanie o to, czym była „od zawsze”, zdecydowanie odpowiadamy, że była po-

trzebą wszystkich generacji, które tworzyły najstarsze rodzaje historii – historie 

oralne. Stworzono ją po to, by móc orientować się w przyszłości wtedy, kiedy 

człowiek wyszedł z początku teraźniejszości i zrozumiał część istoty czasu. Taką 

pozostała i dziś, bo chyba nie da się zakwestionować sugestii M. Stanforda, że 

większa wiedza o historii jest większą wiedzą o nas samych
26

. Historia odpo-

wiadała na pytania o to skąd przychodzimy, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy,  

                                                 
24 A. Kłoskowska, O pocieszeniu jakie daje nam historia, „Kultura i Społeczeństwo” 1983, nr 2, s. 17. 
25 E. Poppel, Granice świadomości, Warszawa 1989, s. 9. 
26 M. Stanford, A Companion to the Study of History, Oxford 1994, s. 249.  
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a nie sposób wyobrazić sobie jednostkę czy społeczność, która takich pytań nie 

zadaje. Chyba rację mają ci, którzy mówią, że świadomość własnej przeszłości 

jest elementarną potrzebą jednostek, grup społecznych. Bodaj najlepiej ujął to 

Santayana mówiący, że ci którzy nie pamiętają przeszłości są skazani na jej po-

wtórzenie. Zwykle nie potrzebujemy wspierać się całą głębią historii, poszuku-

jemy w niej tego, co legitymizuje nasze mechanizmy adaptacyjne i zwykle nie są 

to zjawiska i procesy, jakie przywołują, choć jesteśmy czasami zmuszani do 

zdawania się na tych, którzy selekcjonują przeszłość. 

Nie spełnia takich ról, nie odpowiada na pytania tak fundamentalne historia 

idiograficzna, czyli faktograficzna, zdająca się dominować przez niemal wiek  

i uznawana bywa przez niektóre środowiska za jedyny, właściwy rodzaj tej nauki. 

Właśnie to, ten brak odpowiedzi na tak żywotne pytania, czyniło ją nauką zsuwa-

jącą się na margines i podtrzymywaną na tym marginesie przez władców symboli. 

Przez pewien czas, kiedy służyła budzeniu narodów, historycy byli prawdziwymi 

kreatorami przestrzeni mitycznych przestając być nimi wtedy, kiedy stworzyli 

sferę narodowego sacrum. Potem ulegli urokom rankizmu poszukując swoich 

„prawd” i to poszukując bezskutecznie, bo przecież nie wyjaśnili nam istoty zmia-

ny, postępu, regresu i wielu procesów opisując je tylko, lepiej lub gorzej. Przed 

prawie pół wiekiem wielki historyk francuski P. Bagby ubolewał nad tym zauwa-

żając, że jednak historia czysto faktograficzna i tak jest niemożliwa, albowiem 

historyk musi także oceniać fakty, i mimo metodologicznej ostrożności, często 

próbuje odpowiadać na pytania, które historię zrodziły, ale te odpowiedzi bywały 

tak enigmatyczne, obwarowane tyloma zastrzeżeniami, że trzeba było zmienić jej 

paradygmaty i jednym z takich, którzy je zmieniali był Bagby
27

. 

Nieszczęściem dla historii i społeczności jest to, że taką świadomość 

można moderować. Czynią to depozytariusze wiedzy o przeszłości i choć nie 

zawsze byli zmuszani przez polityków do pisania „historii świętej”, to jednak  

i wtedy wydawali się zagubieni interpretując niektóre okresy, te zwłaszcza, które 

były tak brzemienne w fakty i znaczące zjawiska, bo wobec takich dowolność 

interpretacji zwykle bywa większa. Klasyk amerykańskiej historiografii E. Carr 

powiadał, że fakty są święte, ale interpretacja dowolna, co znaczy, że taki sam 

fakt możemy wykorzystać i „za” i „przeciw” jakiejś tezie. Sugerował jedno-

znacznie, że to nie fakty przemawiają do nas, ale ci, którzy je wybierają, selek-

cjonują, organizują, że nie ma „obiektywnej” wymowy faktów. Niekiedy zataje-

nie jednego pozwala na zupełnie inną interpretację i tak było chyba z tymi, który 

wiążą się z wejściem Stanów Zjednoczonych do II wojny światowej. Jeżeli Roo-

sevelt wiedział o tym, że Japończycy uderzą na Hawaje, to…? 

Historia, jak i mit jest silna znaczeniem i słaba prawdą. Nie może być ina-

czej, jeśli jest dialogiem toczonym w teraźniejszości w imię przyszłości. Jest dla 

narodu tym, czym pamięć dla jednostki – utrzymywał A. Schlesinger, a przez to 

                                                 
27 Ph. Bagby, Kultura i historia. Prolegomena do porównawczego badania cywilizacji, Warszawa 

1975, s. 76. 
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podlega takim samym regułom jak kreacje pamięci jednostkowej
28

. Niektóre 

fakty i procesy są wypierane, inne zaś zajmują miejsca, na jakie – zdaniem zbio-

rowości – nie zasługują, niekiedy wbrew „dobrym” chęciom kreatorów pamięci 

zbiorowej. Po części wynika to z tej konieczności stworzenia swojej wizji świa-

ta, o jakiej sądzimy, że pomaga nam go zrozumieć i ci, którzy chcą taką wizję 

zburzyć, spotykają się co najmniej z nieufnością. Człowiek mityczny wydaje się 

zdolny do zakwestionowania każdej wizji historii, która burzy lego ład, ale także 

wydaje się zdolny do akceptacji takich wizji, które stworzą ramy nowego, do-

skonalszego ładu, nowych kształtów wspólnoty wyobrażonej. Przy czym winni-

śmy pamiętać o tym, że zmiana zakodowanego sposobu myślenia, odczuwania  

i zachowania wymaga podwójnego wysiłku, powtórnej nauki. 

„Prawda”, „obiektywizm” historii były kształtowane przez oświeceniowy, 

heroiczny model nauki i idee postępu. Taką nauka była w „wieku historii”  

i przez połowę wieku następnego napędzana wiarą naukowcowi to, że uda się 

zrekonstruować przeszłość taką, jaką ona była naprawdę. Taka wiara współtwo-

rzyła model idiograficzny, bezrefleksyjny, jednostronny, sztuczny, dający się 

reinterpretować na wiele sposobów przez tych, którzy uzurpują sobie prawa 

wyłączności do takiej interpretacji nie zdając sobie sprawy z istnienie tego, co 

socjologowie nazywają „luką racjonalności”, oznaczającą odmienność doświad-

czenia ich i reszty. Innymi słowy jest to mierzenie innych własnymi miarami. 

Historii jako fragmentu kultury nie można zostawiać historykom – powia-

dali W.I. Sussman i O. Marquard
29

. Uzasadniali swoje zdania, ale nie tak ostro 

jak G. Debord, który mówił o historykach, że są posiadaczami licencji na fał-

szowanie
30

. Oni służą teraźniejszości i oceniają przeszłość z punktu widzenia 

generacji im współczesnych nie dbając o to, że historia zaspokaja immanentną 

potrzebę ciągłości, musi być holistyczna. Prowadząc swoje polityki historyczne 

traktują jak ten lamus, z którego wybierają potrzebne narzędzia nie wiedząc  

o tym, czym ona jest. Miewamy wątpliwości co do tego, czy wiedzą uprawiający 

ją uczeni, a wiedzieć powinni po co to robią. Jeśli tylko dla rekonstrukcji, to 

winni zdawać sobie sprawę z tego, że to jest niemożliwe bez machiny czasu, 

choć i taka by nie wystarczyła. Czasami tylko niektórzy (J. Maternicki) stwier-

dzają, że żadne badania nie są w stanie objąć wszystkich znaczących elementów 

nawet małego wycinka przeszłości
31

. Czasami dodają, że nie dość, iż naukowcy 

wiedzą, iż nie dotrą do niektórych znaczących faktów, to jeszcze mierzą ludzi  

z przeszłości własnymi miarami przenosząc na nich swoje fobie i uprzedzenia. 

W znaczącej większości historykom brak empatii. Po to by w pełni zrekon-

struować przeszłość nie wystarczy odtworzyć tylko fakty czy otoczenie mate-

                                                 
28 A.M. Schlesinger Jr., The Disuniting of America. Reflections on a Multicultural Society, New 

York 1993, s. 23. 
29 W.I. Sussman, Culture as History. The Transformation of American Society in the Twentieth 

Century, New York 1984, s. 27; O. Marquard, Apologia przypadkowości, Warszawa 1994, s. 54. 
30 G. Debord, Społeczeństwo spektaklu, Warszawa 2006, s. 159. 
31 J. Maternicki, Historia i wychowanie, Warszawa 1990, s. 105. 
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rialne człowieka, bo to ledwie połowa zadania. Równie ważne jest to, by zrozu-

mieć jak ludzie myśleli, czym się powodowali, bo bez tego tylko tworzymy no-

we mity kompatybilne wobec naszych. A musimy rozumieć historię, bo – zau-

ważał M. Bloch – z nieznajomości czasów minionych nieuchronnie wypływa 

nieznajomość teraźniejszości. Chcąc osiągać cele musimy myśleć długotermino-

wo i mieć swoje wizje przeszłości, teraźniejszości i przyszłości – dodawali inni
32

. 

Można przyjąć, że większa wiedza o historii jest większą wiedzą o nas 

samych i z takiego założenia winny wynikać imperatywy tworzenia pytań ba-

dawczych. Tu historycy powinni wspomagać się dorobkiem innych nauk, psy-

chologii choćby. Takie braki powodują nic innego jak postrzeganie przeszłości 

przez pryzmat wielkich jednostek. Poza nimi mamy do czynienia z homogenicz-

nymi masami. Jedynie historycy szkoły Annales interesowali się zwykłym czło-

wiekiem widząc w nim podstawowy podmiot dziejów. Ale ci wyjątkowi uczeni 

chyba literalnie potraktowali uwagi I. Kanta, który powiadał, że z drzewa tak 

rosochatego, jak człowiek nie da się wyciosać czegoś prostego. 

Koniec historii? Oczywiście nie – odpowiadamy, całkiem niepotrzebnie, 

Fukuyamie, bo prawdziwym końcem może być tylko eschaton – koniec naszego 

świata. Ten zapowiadany przez Fukuyamę i Sartoriego koniec miał być końcem 

historii chaosu, nijakości, wielkim triumfem liberalnej demokracji w jej opty-

malnych formach, ale takim się nie okazał. Ci, w których pokładano takie na-

dzieje produkują dalej chaos i to w wymiarach. Ale skupiając się na nas samych 

zauważmy, że pamięć przeszłości to przestrzeń między horyzontem oczekiwania 

a doświadczenia, że bez niej nie potrafilibyśmy myśleć o przyszłości. 

Ta przestrzeń ma swoje właściwości i zauważamy, że i politycy i zwykli 

obywatele skazani są albo na prezentyzmu, albo na recentywizm, co, według  

J. Bańki, oznacza orientacje poznawcze na teraźniejszość i przeszłość. Wedle 

filozofa prezentyzmu (czyli orientacja retrospektywna), stanowi swoisty mecha-

nizm samoobrony pozwalający na zapanowanie nad teraźniejszością dzięki ta-

kim oglądom przeszłości, które pozwalają na wykorzystywanie wybranych jej 

fragmentów jako uzasadnień w stosunku do rzeczywistości zarówno w kontek-

stach indywidualnych, jak i zbiorowych. Jest to, tak wyraźnie dziś widzialne, 

poszukiwanie legitymacji lub negacji zjawisk zauważalnych w teraźniejszości, 

swoisty pragmatyzm w podejściu do czasu minionego, swoista próba zawładnię-

cia czasem bieżącym dla odnalezienia tożsamości w jego strumieniu. 

Widzimy to w dziesiątkach legitymizacji stanowisk, przywoływaniu hero-

sów przeszłości – najczęściej mityzowanych albo odwoływaniu się do magii 

zmiany, widocznym w deklaracjach polityków mówiących, że „właśnie nadcho-

dzi czas lewicy (prawicy)”. Tak rozumiany prezentyzm jest najczęściej tożsamy 

z wyborami wycinków przeszłości i nowymi ich reinterpretacjami, często z in-

terpretacją czasu minionego jako rezerwuaru wszelkich wyjaśnień dotyczących 

natury świata. Niektóre fragmenty przeszłości albo ich interpretacje bywają nie 

tyle kwestionowane, co wyłączane z pól eksploracji. Starczy spojrzeć na stosu-

                                                 
32 T. Ball, R. Dagger, Ideals and Ideologies, New York 2002, s. 405. 
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nek do przeszłości w III Rzeczypospolitej, by dojść do wniosku, że orientacja 

retrospektywna jest więcej niż wybiórcza, a stosunek do czasu przesądza o sto-

sunku do historii. Nie próbując nawet analizować wizji przeszłości naszego cza-

su, zauważamy tylko jak ten prezentyzmu przekłada się na nasz stosunek do 

przyszłości, która jest dla nas tym, co nadejdzie na mocy jakichś nieokreślonych 

konieczności, których nie chce się odgadywać, ale często mityzuje, poszukuje 

uparcie „obiektywnych” praw. Prezentyzmu, podobnie jak i recentywizm, prze-

kłada się na bierność zbiorową, brak otwarcia na przyszłość, na stagnację syste-

mów aksjo-normatywnych. 

Jednostkowy stosunek do przeszłości przekłada się na strategie społeczne, 

a obserwatorzy życia politycznego zauważają nader często apatyczny stosunek 

do przyszłości, wyrzekanie się całych fragmentów przeszłości, a takie podejścia 

wykształcają się w warunkach silnego oddziaływania czynników, nad którymi 

jednostki w swoim odczuciu prawie lub prawie wcale nie panują
33

. Człowiek 

myślący żyje między przeszłością a przyszłością – zauważała H. Arendt – a to, 

co nazywa teraźniejszością jest bezustanną walką przeciw martwemu ciężarowi 

przeszłości, która z nadzieją kieruje go naprzód przeciwko lękowi przed przy-

szłością, która kieruje go wstecz, ku tej „ciszy przeszłości”, wypełnia go nostal-

gicznym wspomnieniem tej jedynej rzeczywistości, której niby można być pew-

nym
34

. Być może po takim zbliżeniu refleksji Arendt łatwiej nam przyjdzie zro-

zumieć prezentystów, a tym samym siebie, bo nawet kiedy deklarujemy się ze 

swoim prospektywizmem, to jednak pozostajemy w jakiejś części prezentystyczni. 

Wiemy o tym, że istnieje wiele przeszłości – od zbiorowej przez grupową 

po osobniczą – i inaczej wyglądają stopnie tożsamości z nimi. Elementarną, 

moderującą inne wizje przeszłości, jest ta osobnicza, którą zyskujemy w proce-

sie socjalizacji. Dopiero wtedy, kiedy pojawia się w nas świadomość własnej 

przeszłości, jesteśmy zmuszani do komponowania się z innymi, w części wyu-

czonymi. Uzgadniamy je w praktyce życiowej zauważając, że wraz z upływem 

czasu pojawiają się jej postaci, takie jak „nasza” i „cudza” i to w kontekstach 

jednostkowych, jak i grupowych. Przeszłość indywidualna 40-latka z pewnością 

różni się zasadniczo od przeszłości 20-latka. Obaj jednak mają to poczucie swoj-

skości i obcości przez grupę, której są członkami – zauważał J. Chłopecki
35

. 

Może być to przeszłość rodowa, wspólnoty etnicznej, religijnej. Ona kształtuje 

naszą świadomość i nasze odczucie czasu, nie zaś cudza.  

 

 

 

 

 

                                                 
33 A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość, Warszawa 2002, s. 237. 
34 H. Arendt, The Life of Mind, New York 1978, s. 205. 
35 J. Chłopecki, Czas, świadomość, historia, Warszawa 1979, s. 183. 
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Pielgrzymka na Jasną Górę w XIX w.  
– dwa świadectwa literackie 

 

 
enomen jasnogórskiej pielgrzymki, trwający nieprzerwanie, według 

świadectw historycznych i literackich od pojawienia się obrazu NMP 

na Jasnej Górze, tj od II poł. XIV stulecia
1
, stanowi niewyczerpany 

temat wielu opracowań. W pielgrzymkach manifestuje się szczególny rodzaj po-

bożności, ogarniający wszystkie warstwy ludności Rzeczypospolitej, ale także 

przypisuje się im różnorakie funkcje społeczno-kulturowe
2
.  

W stuleciu XIX pielgrzymka na Jasną Górę nabrała obok cech dewocyj-

nych, także charakteru demonstracji polityczno-narodowych
3
. Z upływem czasu  

i narastania nadziei na odzyskanie niepodległości przez Polskę religijno-

patriotyczny charakter pielgrzymki jasnogórskiej przybierał na sile tak, że władze 

państwowe, austriackie czy rosyjskie, zakazywały udziału kapłanom parafialnym 

w organizowaniu i przewodnictwie w ruchu pielgrzymkowym. Stąd też pojawie-

nie się pielgrzymki na terenie parafii odczytywane było jako wyraz religijności  

i rosnącej świadomości patriotycznej społeczeństwa. Z takim właśnie odbiorem 

pielgrzymki z sierpnia 1861 r., mamy do czynienia w przypadku dziedziczki ma-

luszyńskiego dworu, Heleny z Morstinów Ostrowskiej. W jej pamiętniku czytamy:  
 

jak trudno oddać pierwsze wrażenie naszego gronka maluszyńskiego, gdy po 

pierwszy raz stojąc na ganku, ujrzeliśmy idącą z Krakowskiego kompanię do Czę-

stochowy, poprzedzaną godłami narodowymi, i na głos śpiewającą pieśń »Boże 

coś Polskę«; gdy się ten widok zaczął powtarzać, a zwłaszcza po przejściu wiel-

kiej kompanii kieleckiej, z muzyką, która nam potem wygrywała na dziedzińcu 

wszystkie nuty patriotyczne, od »Jeszcze Polska nie zginęła« do »Grzmią pod 

Stoczkiem armaty«, młodzież naszej administracji i fabryki cukru wytrzymać już 

dłużej nie mogła i uprosiła księdza proboszcza Adama Święcichowskiego, paste-

rza parafii od lat 25, a dawnego wojaka z czasów rewolucji4, aby poprowadził 

                                                 
1 Obfitą literaturę na temat najstarszych pielgrzymek do obrazu NMP na Jasna Górę przytacza m. in. 

A. Witkowska, Najstarsze źródła do dziejów jasnogórskiego kultu pątniczego, „Studia Claromonta-

na” 1981, t. 1; J. Wojtkowski, Kult Matki Boskiej w polskim piśmiennictwie do końca XV wieku, 

„Studia Warmińskie” 1966, t. 3. 
2 A.J. Zakrzewski, Geneza i przemiany kulturotwórczych funkcji Częstochowy, „Kultura i Społeczeń-

stwo” 1984, nr 3. Patrz też: W kręgu kultu maryjnego. Jasna Góra w kulturze staropolskiej, Często-

chowa 1995. 
3 S.Z. Jabłoński, Jasna Góra. Ośrodek kultu maryjnego 1864–1914, Lublin 1984. Patrz także:  

A.Z. Krynicki, Rola pielgrzymki w życiu religijnym katolików. Studium socjologiczne na przykładzie 

Jasnej Góry, Lublin 1972. 
4 Aluzja autorki pamiętnika do powstania listopadowego 1831 r., nazywanego w kręgach ziemiań-

skich „rewolucją narodową”. 
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kompanię do miejsca cudownego Gidel, w celu połączenia modlitw o pomyślność 

Ojczyzny, z modłami całego narodu5.  
 

Owe odczytanie intencji pielgrzymek z 1861 r. wiązało się z ogólnonaro-

dowymi nastrojami społecznymi, które zaowocowały ruchem powstańczym  

w 1863 r., jakże dalekim od nastrojów bogatego ziemiaństwa, którego przedstawi-

cielami w owym czasie byli m. in. właściciele Maluszyna. Dalsze uwagi poczy-

nione w pamiętniku to potwierdzają. Pisze dalej:  
 

sercem łączę się z gronem pobożnie manifestujących, choć wstrzymana rozwagą 

mego męża, który lubo rozczulony podobnymi objawami, nigdy nie chciał swoją 

osobą do nich należeć, ani do nich zachęty dawać, przewidując, iż przejdą wszel-

ką miarę i sprowadzą reakcję, która pochłonie wszystkich tymczasowych ulepszeń 

administracyjnych, mogących być szczeblem użytecznym dalszego pomyślnego 

rozwoju sprawy naszej6. 
 

Ten typ literatury pamiętnikarskiej, jak i inne źródła zachowane na ogół  

w dużej ilości, potwierdzają religijno-patriotyczną funkcję pielgrzymki do Jasnej 

Góry w II poł. XIX stulecia. Jednakże obok nich istnieją szczególne świadectwa 

literackie odzwierciedlające nie tylko poglądy pisarzy, ale też i stosunek ludu 

wiejskiego do pielgrzymki na Jasną Górę. Częstochowa, utożsamiana w nich  

z Jasną Górą, jawi się w nich nie tylko wyłącznie, jako miejsce o szczególnym 

znaczeniu religijnym i patriotycznym. Odczytaniu owych dodatkowych sensów  

i znaczeń, które na ogół były pomijane w dotychczasowych analizach wybranych 

tekstów, poświęcona jest dalsza praca.  

Przedmiotem analizy staną się teksty dwóch, jakże różnych w sposobie po-

strzegania i co za tym idzie deskrypcji rzeczywistości, pisarzy. Mamy tutaj na 

myśli teksty Adolfa Dygasińskiego – „Beldonek”
7
 i „Żywot Beldonka”

8
 oraz 

Władysława St. Reymonta – „Pielgrzymka do Jasnej Góry”
9
. 

 Przywołane teksty powstawały w podobnym czasie – „Beldonek” A. Dy-

gasińskiego opublikowany został w 1888 r., zaś tekst W. St. Reymonta w siedem 

lat później. Drugi z wymienionych tekstów Dygasińskiego powstanie po opubli-

kowaniu opowiadania przez Reymonta. Różni je przede wszystkim postawa twór-

cza pisarzy, jak i własny stosunek do opisywanej rzeczywistości. Oba teksty wy-

wołały kilka recenzji zamieszczanych w poczytnych i poważnych czasopismach. 

 Tekst A. Dygasińskiego doczekał się omówienia m. in. Marii Konopnickiej 

w „Gazecie Polskiej”
10

, A. Mazanowskiego w „Przeglądzie Tygodniowym”
11

, 

                                                 
5 [H. Ostrowska], Dzieje Maluszyna i jego dziedziców z opowiadania i z pamięci zebrane przez Hele-

nę[z Morstinów] Ostrowską, z rękopisu wydał, wstępem i przypisami opatrzył A.J. Zakrzewski, 

Warszawa 2009, s. 129–130. 
6 Tamże, s. 130. 
7 A. Dygasiński, Beldonek, Warszawa 1934. 
8 A. Dygasinski, Żywot Beldonka, Warszawa 1898. 
9 Wł.St. Reymont, Pielgrzymka do Jasnej Góry, Warszawa 1895. Przedmiotem analizy stanie się 

wydanie z 1996 r. 
10 „Gazeta Polska” 1888, nr 259. 
11 „Przegląd Tygodniowy” 1888, nr 47. 
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także I. Matuszewskiego w „Ateneum”
12

. Przedmiotem uwag recenzentów stały 

się zarówno kwestie używanego przez autora języka, szczególnie stylizacji ludo-

wych w tekstach beletrystycznych, czy też kwestia włóczęgi i związanych z nią 

uroków. Motyw przewodnictwa pielgrzymkowego nie wzbudził zainteresowania 

recenzentów. 

W jednym ze swoich szkiców nawiązał do tekstu Reymonta Aleksander 

Świętochowski, ukazując genezę powstania „Pielgrzymki do Jasnej Góry”
13

,  

a następnie zamieścił w redagowanej przez siebie „Prawdzie” recenzję tego opo-

wiadania autorstwa wybitnego socjologa polskiego, Ludwika Krzywickiego
14

.  

Tak w jednym, jak i drugim przypadku, teksty te posiadają pewne cechy 

wspólne. Jedną z nich jest ta, że opowiadania powstają z obserwacji uczestni-

czącej, metody zaczerpniętej z rodzącej się wówczas socjologii. Wł. St. Rey-

mont skorzystał z porady A. Świętochowskiego i uczestniczy osobiście w piel-

grzymce; A. Dygasiński zaś poprzez fakt kilkuletniego zamieszkiwania w okoli-

cach Pińczowa, gdzie rozgrywa się większość akcji związanych z opisywaną 

praktyką pielgrzymowania, znał z autopsji ludzi, którzy zawodowo trudnili się 

żebractwem, a przy okazji spełniali także funkcje przewodników pielgrzymko-

wych.  Opisy obu autorów służyć mogą jako świadectwa literackie, posiadające 

znaczne walory źródłowe.    

Niewątpliwie na uformowanie się stosunku ludności wybranej grupy spo-

łecznej do aktu pielgrzymki miała też miejscowa tradycja. W przypadku piel-

grzymki „praskiej”, która w tym opisie rozpoczynała swój marsz na Jasną Górę 

spod kościoła na Pradze, w słabym stopniu oddziałuje tradycja, już blisko dwustu-

letnia, pielgrzymki wotywnej zorganizowanej po raz pierwszy przez o. Ignacego 

Pokorskiego, paulina z warszawskiego kościoła św. Ducha w 1711 r. Zatem inne 

są zasady organizacyjne, obowiązujące w warszawskiej pielgrzymce, inne zasady 

naboru uczestników, różnice w motywacjach, jak i nastawieniach uczestników. 

Nie bez znaczenia jest także inna kultura religijna jednostek biorących udział  

w pielgrzymce. Różnic tych nie uda się jednakże wychwycić z opisu Reymonta. 
 

Pielgrzymka jako akt religijny 

Punktem zbornym dla różnorodnych grup pielgrzymkowych, opisanych 

przez Wł. St. Reymonta jako pielgrzymka „praska”, jest kościół na warszawskiej 

                                                 
12 „Ateneum” 1889, t. 4, s. 542–544. 
13 „Przed trzydziestu kilku laty zjawił się w redakcji „Prawdy” skromny młodzieniec z rękopisem no- 

welki. Przeczytałem ją i dostrzegłem talent oryginalnego blasku. Przybyłemu nazajutrz oświadczy-

łem, ze nie tylko ją wydrukuję, ale usilnie zachęcam go do dalszej pracy. Z treści zaś jego powiastki 

zaczerpnąłem pobudkę do takiej rady: – Czy jesteś pan wierzącym, czy niewierzącym, złącz się  

z jakakolwiek kompanią idącą do Częstochowy i opisz nastrój jej uczuć. Usłuchał i z tego powstała 

jego przepiękna „Pielgrzymka”; A. Świętochowski, Nad uczczonym grobem. Wybór pism krytyczno-

literackich, wyb. S. Handler, wstęp i przypisy M. Brykalska, Warszawa 1970, s. 608. 
14 „Prawda” 1896, nr 28–30. Na marginesie dodać należy, że z porady tej skorzystał w swoim czasie 

socjolog kultury, Edward Ciupak, zbierając materiały do swojej rozprawy; E. Ciupak, Kult religijny  

i jego społeczne podłoże. Studia nad katolicyzmem polskim, Warszawa 1965. 
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Pradze. Nie jest to jednakże miejsce od którego rozpoczyna się właściwa trasa 

pielgrzymkowa. Ta, bierze swój początek na warszawskiej Ochocie, gdzie „tu już 

gromadzą się wszyscy pątnicy i łączą w kompanie”
15

.  

Trasa pielgrzymki praskiej na ogół pokrywa się z tradycyjnym szlakiem 

pielgrzymki warszawskiej
16

, i wiedzie poprzez Raszyn – Łazy – Tarczyn – Grójec 

– Bielsk – Łęczeszyce – Mogielnicę – Nowe Miasto nad Pilicą – Różankę – Stu-

dziannę – Wielka Wolę – Przedbórz – Wielgomłyny – Silnicę – Cielętniki – Dą-

browę (Zieloną) – Świętą Annę pod Przyrowem – do Częstochowy. Odbywa się  

w miesiącu maju, o czym autor wspomina mimochodem w kilku miejscach, in-

formując o warunkach pogodowych towarzyszących odbywanej drodze
17

. Nie 

każda z wymienionych miejscowości stawała się miejscem noclegu. Pielgrzymi 

niektóre odcinki trasy odbywali w nocy ze względu na panujące wówczas upały. 

Ostatni nocleg wypadł we Mstowie, w klasztornych zabudowaniach. 

Autora opisu interesuje skład socjalny zbierających się pątników. Z całą 

pewnością nie byli to warszawiacy. Stwierdza:  
 

Przeciskam się na cmentarzu z trudnością i widzę z zadowoleniem, że nie ma 

wcale welonów, surdutów ani kapeluszy. Sam szczery lud. Twarze są proste, 

czarniawe od skwarów, rysy zgrubiale, ubiory szare – i widzę przez oczy tego 

tłumu, że ma duszę napiętą jakimś niezrozumiałym dla mnie uczuciem18.  
 

Przeciwstawia ich obserwatorom wymarszu, stałym mieszkańcom miasta, 

„gapiom trotuarowym”, „co bandami stoją i przeprowadzają nas głupio-

ironicznymi spojrzeniami, [patrząc] na tę wstrętną tłuszczę, drwiącą z idących, 

poczułem szaloną ochotę spoliczkowania jej – ale musiałem ścierpieć”
19

.  

Mamy tu do czynienia ze zderzeniem dwóch sposobów spojrzenia na zjawi-

sko pielgrzymki. W zgromadzonym tłumie na cmentarzu przykościelnym  

w Ochocie dostrzega Reymont głębszą formę religijności ludowej, wyrażającej się 

w prostych, wręcz naiwnych formach pobożności. Kontrastuje tą formę ze zlaicy-

zowaną postawą ulicznych gapiów, dostrzegających tylko widowiskową, ze-

wnętrzną powłokę obserwowanych wydarzeń. Ten zewnętrzny, instrumentalny 

czy wręcz merkantylny stosunek do przechodzących pielgrzymek zaprezentuje 

także miejscowy szynkarz w rozmowie z autorem opowiadania. Zagadnięty przez 

autora na temat ilości ludzi zaangażowanych w podróż do Częstochowy, odpowie: 

                                                 
15 Wł. St. Reymont, dz. cyt., s. 8. 
16  Patrz: Szczegółowa trasa 253 pieszej pielgrzymki z Warszawy do Częstochowy w r. 1969. Materiał 

powielony w posiadaniu autora. Pielgrzymka, o której mowa, bierze swój początek w kościele św. 

Ducha w Warszawie na ul. Długiej. Pierwszy etap Warszawa – Tarczyn; II – Tarczyn – Mogielnica; 

III – Mogielnica – Studzianna; IV – Studzianna – Janków; V – Janków – Skórkowice; VI – Skórko-

wice – Wielgomłyny; VII – Wielgomłyny – Św. Anna; VIII – Św. Anna – Mstów; IX – Mstów  

– Jasna Góra; X – Uroczystości na Jasnej Górze w Częstochowie. Podobny przebieg posiadała piel-

grzymka z Błonia k. Sochaczewa, której trasa odnotowana została w dziele ks. St. Zakrzewskiego, 

Droga Częstochowska (1623); A.J. Zakrzewski, W kręgu kultu maryjnego…, s. 130–131. 
17 W.St. Reymont. dz. cyt., s. 25. 
18 Tamże, s. 5. 
19 Tamże, s. 6–7. 
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– I! Panie kochany: praska kompania, to same chamstwo. Herbatą się szprycuje  

hołota! 

–Wolałbyś pan warszawską? 

– Czybym wolał! Panie kochany, przez godzinę 50 antałków piwa, milion wódek!  

– woła z uniesieniem, i tłuste policzki napływają mu krwią miłego przypomnie-

nia20. 
 

 Trudno jest jednoznacznie przyporządkować pielgrzymów praskich do 

jednolitej warstwy społecznej – ni to mieszczanie, raczej małomiasteczkowy 

plebs, ni to chłopi, którzy od niedawna zamieszkali w mieście i w praskiej piel-

grzymce odnaleźli kultywowaną na wsi tradycję pielgrzymowania. Jak z dalszego 

opisu wynika, znaleźli się wśród nich także przedstawiciele innych stanów – także 

drobna szlachta z Mazowsza i Podlasia:  
 

nieźle już odróżniam szlachtę zagonową od chłopów i od tej garstki z Pragi. 

Chłopi idą zawsze kupą, rozkładając się na największym słońcu i bezładnie, mają 

rysy grubsze, ale mniej zmęczone. Szlachta skupia się koło wozów, zajmuje ławki 

przy stolikach, szuka cieniów, wybiera drogi lepsze, ciszej mówi; są dyskretniejsi 

w różnych funkcjach i mają w twarzach przeważnie regularnych, jakąś cichość  

i godność, zamkniętą w sobie. Noszą głowę wyżej i mają wygórowaną świado-

mość kastową21.  
 

Szczególną antypatię obserwatora wywołują „łyczkowie”:  
 

Poznaję te twarze zmięte, rysy niespokojne, spojrzenia buńczuczne. Krzyczą gło-

śno i starają się wszędzie trzymać prym... Chłopi, a szczególnie łyczkowie mia-

steczkowi, pokpiwają sobie z braci szlachty22.  
 

Zaznaczając zróżnicowanie społeczne składu pielgrzymki, Reymont jeszcze 

daleki jest od uznania warstwy chłopskiej za nosicieli najczystszych tradycji naro-

dowych. To nie są jeszcze chłopi tak postrzegani, jak to ma miejsce w późniejszej 

powieści. W „Pielgrzymce” warstwa chłopska przedstawiana jest obiektywnie,  

z wszelkimi wadami i zaletami tej grupy społecznej, bez stygmatyzowania jej 

późniejszymi powinnościami i cechami kulturowo-narodowymi. 

Specyficzna dla pielgrzymki społeczna struktura grupy pątniczej tworzy się 

w trakcie jej trwania. Pierwsze dni ukazują obraz zatomizowany społeczności 

ludzkiej, którą wiąże ze sobą jedynie wspólnota celu. Obrazuje to w taki sposób: 
 

Teraz widać, że to olbrzymie ciało nie ma głównego i jedynego ośrodka; ma ich 

kilkanaście; widać setki gromad, idą swojacy przy swojakach, parafiami, wsiami, 

ba! nawet powiatami i zawsze się ktoś wysuwa na czoło, rozkłada książkę i into-

nuje pieśń nową. Powstaje z tego taka kakofonia, taki galimatias srogi, że słuchać 

niepodobna23.  
 

Jednakże w tym pozornie niezorganizowanym tłumie za chwilę wyłoni się 

naturalny przywódca, który poprowadzi grupę, a jej członkowie podporządkują się 

jego poleceniom bez wahania. Za jego wiodącą rolą przemawiają jakże ważkie 

                                                 
20 Tamże, s. 8. 
21 Tamże, s. 20. 
22 Tamże, s. 20. 
23 Tamże, s. 10. 
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argumenty: przede wszystkim zna trasę, którą poprowadzi resztę pątników. Obda-

rzony jest donośnym głosem i darem wymowy, potrafiącym wyrazić to, co czuje 

wielka rzesza pątników i czego oczekuje od przedsięwziętej pąci
24

. Umiejętnie 

poprowadzi rytualne zachowania o paraliturgicznym charakterze w zastępstwie 

kapłanów
25

, którym władze cywilne zabraniały udziału w pielgrzymkach. W miarę 

potrzeby, potrafi przywołać do porządku tych uczestników pielgrzymki, których 

zachowania uznane zostaną za nieobyczajne
26

. 

Proces formowania się poczucia wspólnoty w grupie trwał przez całą piel-

grzymkę i wyrażał się, poza wspólnymi modlitwami i śpiewaniu nabożnych pie-

śni, rytualnym, powszechnie obowiązującym zachowaniu przy mijaniu przydroż-

nych krzyży czy kapliczek, także we wzajemnych drobnych przysługach w poko-

nywaniu trudu pielgrzymowania, obdarowywaniu jedzeniem tych, którym wy-

czerpały się zapasy, poradach w okaleczeniach stóp czy zwykłym ustąpienia miej-

sca do wypoczynku. Jedną z pierwszych form tworzenia więzi grupowej jest wza-

jemne nazewnictwo – obowiązująca w trakcie trwania pielgrzymki formuła zwra-

cania się do siebie przez określenie „brat” lub „siostra”. Te zewnętrzne objawy 

powstającej więzi grupowej nie wystarczały Reymontowi do zdefiniowania feno-

menu pielgrzymki. Poszukuje głębszych powodów dla których tylu ludzi decyduje 

się na wspólne pokonywanie uciążliwości podróży. Pisze:  
 

patrzę na nich i pytam siebie: co im każe rzucić dom, dzieci, gospodarstwo, zaro-

bek, zawsze pewną miskę kartofli, łóżko i pierzynę i iść mil kilkadziesiąt o su-

chym chlebie, sypiać po drogach, znosić trudy niewypowiedziane życia koczow-

niczego?...Cóż to jest za siła, która ich porywa z gniazda i rzuca w różnorodny, 

taki sam tłum i wlecze i odprowadza?27.  
 

Odnajduje motywacje kierujące jednostki ku pielgrzymce w podstawowych 

potrzebach ludzkich, takich jak ulżenie w cierpieniu, uleczenie w trapiących scho-

rzeniach:  
 

wciąż widzę to ślepych, to chromych, to sparaliżowanych, to dotkniętych niemo-

cą, na którą już u ludzi nie ma lekarstwa. Przesuwa się ta karawana ciał i dusz 

okaleczanych, tak okropny teatr życia – jak sen pełen widziadeł dręczących28.  
 

Spostrzeżenie to nie zadowala autora. Motywacje i sens pielgrzymki odnaj-

duje także w potrzebach duchowych, nie zawsze uświadamianych, najczęściej 

nawet niewerbalizowanych. 

Transformacja luźno powiązanych ze sobą jednostek w grupę zjednoczoną 

wspólnotą celu i sposobów przeżywania, powstanie więzi duchowej łączącej 

wszystkich ujawnia się najdobitniej w trakcie trwania ostatniego etapu pielgrzym-

ki. Oto właśnie na „Przeprośnej Górce” następuje ów proces zjednoczenia, gdy 

                                                 
24 Tamże, s. 8–9, 44–46. 
25 Tamże. 
26 Tamże, s. 45. 
27 Tamże, s. 9. 
28 Tamże, s. 34. 
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pątnicy dostrzegą zarysy wieży klasztoru na Jasnej Górze Częstochowskiej
29

. Po-

nownie podobne poczucie wspólnoty przeżycia duchowej więzi ujawni się w trak-

cie trwania nabożeństwa przed cudownym obrazem
30

. 

Coroczne pielgrzymki do Jasnej Góry, odbywające się wówczas w rytmie 

wyznaczanym przez kalendarz kościelny i czynności rolnicze i przebiegające po 

ustalonych od stuleci trasach spowodowały uformowanie się specyficznych za-

chowań towarzyszących pielgrzymowaniu, jak i powstanie infrastruktury do ob-

sługi pielgrzymów. Na powstanie tej ostatniej większy wpływ wywarły piel-

grzymki chłopskie aniżeli szlacheckie. Szlachta bowiem do końca XVIII w., piel-

grzymowała na ogół konno bądź powozami, w mniejszych grupach – rodzinnych 

czy sąsiedzkich, zawsze zaopatrzona w niezbędne sprzęty i wyżywienie, unieza-

leżniona od stanu i wyposażenia napotykanych karczem czy gospód. W XIX w., 

przy rozwoju nowoczesnych wówczas środków komunikacji, jakimi były połą-

czenia dyliżansowe, czy w II poł. XIX w. kolejowe, pielgrzymki do Częstochowy 

odbywała w różnych terminach, przy czym liczne jeszcze w kalendarzach święta 

maryjne stawały się czynnikami wywołującymi chęć odwiedzenia świętego miej-

sca. Natomiast pielgrzymka chłopska czy małomiasteczkowa, odbywana była 

zawsze pieszo. I to wokół niej formowała się owa infrastruktura pielgrzymkowa. 

Celowali w pragmatycznym wykorzystaniu pielgrzymki mieszkańcy mijanych 

miasteczek i wsi. Od początku nie budzili u Reymonta sympatii:  
 

Ach, ci łyczkowie, wszędzie są, wszystko wiedzą, wszystkim dają rady i wszędzie 

węszą zarobek. Wszystkie wozy do nich należą. Pochodzą ze Stanisławowa, Ra-

dzymina i Nowo-Mińska. Przeważnie jadą dla zarobku. Są tacy, którzy po cztery 

razy przez lato jadą do Częstochowy i zarabiają na czysto po 30–50 rubli31.  
 

Pomijając już ową antypatię wynikającą z moralnej oceny funkcji spełnia-

nych w pielgrzymce, dostarcza nam autor informacji o tym, że pielgrzymka stawa-

ła się nie tylko aktem dewocyjnym, ale także dla części ludności przedsięwzięciem 

o charakterze zarobkowym. Opis pielgrzymki kończy się u Reymonta nabożeń-

stwem na Jasnej Górze. Niestety, nie pozostawia nam opisu wrażeń wyniesionych 

z oglądu miasta, które przez długie stulecia utożsamiane było z jasnogórskim 

klasztorem. 
 

Pielgrzymka jako wędrówka 

W nowelach Adolfa Dygasińskiego, „Beldonek” i „Żywot Beldonka”, piel-

grzymka do Częstochowy i jej aspekt dewocyjny nie są głównym tematem zainte-

resowań autora. To jest pierwsza i zasadnicza różnica pomiędzy tekstem Wł. St. 

Reymonta, dla którego studium pielgrzymki na Jasną Górę stało się okazją do 

głębszej refleksji nad tym fenomenem ludowej pobożności. Natomiast A. Dyga-

siński nawiązuje w swoich opowiadaniach do tradycji folkloru dziadowskiego, 

                                                 
29 Tamże, s. 75–77. 
30 Tamże, s. 78–79. 
31 Tamże, s. 20. 



Andrzej J. Zakrzewski 1128 

który przewija się przez polską historię kultury przynajmniej od XVI w.
32

. Posiada 

też liczne związki z jasnogórskim ośrodkiem pątniczym.   

Folklor żebraczy, związany z pielgrzymką częstochowską, odnoszący się do 

okresu staropolskiego stał się przedmiotem zainteresowania w cytowanej już przez 

mnie pracy
33

. Ponowne zainteresowanie tą problematyką odnotowujemy w II poł. 

XIX w. wśród pisarzy i malarzy
34

. W znanej mi ikonografii Częstochowy brakuje 

jednak obrazów przedstawiających te charakterystyczne dla dziewiętnastowiecz-

nego ośrodka pielgrzymkowego typy żebraków („częstochowskich dziadów”), 

obsiadających podnóże klasztoru. Nieco więcej informacji na ten temat znajduje-

my w ustnej tradycji i literaturze pięknej. Z przekazów ustnych niektórych star-

szych mieszkańców Częstochowy, niestety, niepotwierdzonych źródłowo wiado-

mo, że w okresie międzywojennym kilkanaście osób mieszkających w mieście 

trudniło się zawodowo żebractwem, uzyskując ponoć niezłe dochody. Obok sta-

łych bywalców zbiegało się do miasta w okresie nasilonego ruchu pielgrzymko-

wego wielu żebraków, nawet z odległych miejscowości. Najście owo niejedno-

krotnie owocowało licznymi konfliktami m. in. o miejsce przy drodze prowadzą-

cej do sanktuarium. Z takim właśnie opisem mamy do czynienia w utworze  

A. Dygasińskiego:  
 

Dziadów tam była ćma ogromna, a wszyscy cudaczne pokraki. Mieli powykręca-

ne ręce, połamane palce; innemu nóg brakowało, – miał tylko drewniane kulasy,  

a drugi sznurkami przywiązywał sobie do kolan sanice i dopiero na nich suwał; 

niektóry był bez nosa, albo mu srogie rany na gębie i kole uszu nie pozarastały; 

byli tam niewidomi z otwartemi oczami i bez oczu, byli niemowy i głusi  

– wszystko straszne łazarze35. 
 

Wyprawa tytułowego bohatera, Beldonka, do Częstochowy nie była podyk-

towana żadnym powodem, jak tylko propozycją napotkanego przypadkiem żebra-

ka, Florka:  
 

Na, no, kiedy ci tak źle na świecie – powiada dziad – to się zabierz i pójdź ze 

mną. Idę do Częstochowy na odpust, nie wiem, czy tam za cztery tygodnie zaj-

dę, ale co ci tam – mówi – zażyjesz świata i obaczysz kaj co jest36. 
 

Florek, zawodowy żebrak, przemierzał w swoich wędrówkach Kielecczy-

znę, i jak się okazało znakomicie znał nie tylko typowe dla ówczesnego repertuaru 

żebraczego zachowania, ale także drogi wiodące do różnych miejsc słynących  

z odpustów. Stąd też od pierwszej chwili zabrał się do stosownej edukacji Beldon-

ka, wprowadzającej w tajniki żebraczego fachu. Jedną z pierwszych umiejętności, 

                                                 
32 Patrz: hasło „Albertusy”: Słownik folkloru polskiego, red. J. Krzyżanowski, Warszawa 1965, s. 14 

–15, a także hasło „Dziad”: tamże, s. 91–93. Kwestię żebraków podnosi także: A. Karpiński, Paupe-

res. O mieszkańcach Warszawy w XVI i XVII wieku, Warszawa 1983, s. 220–230. 
33 A.J. Zakrzewski, W kręgu kultu maryjnego…, s. 156–160. 
34 S. Żelski, Uwagi pesymisty o handlu dewocjami i pielgrzymkach na Jasna Górę [w:] Ilustracja 

przemysłu, rolnictwa i handlu polskiego w guberni piotrkowskiej, Łódź 1910. 
35 A. Dygasiński, dz. cyt., s. 124. 
36 A. Dygasiński, Beldonek…, s. 39. 
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jaką przekazywał adeptowi żebraniny, była nauka stosownych modlitw i pieśni,  

w zależności od sytuacji w jakiej się znajdowali. I tak:  
 

przyszli do chałupy jakiegoś gospodarza, stanęli na progu i zaczęli jeden z drugim 

śpiewać pieśń o św. Mikołaju, co by on patron pamiętał o gadzinie w tem gospo-

darskiem obejściu37.  
 

Obok tej pieśni w repertuarze Florka znajdowały się pieśni: „Straszliwego 

majestatu”, „Gwiazdo morza”, „Kto się w opiekę” czy też „Pieśń o św. Łazarzu, 

co się rodzony brat nad nim nie zlitował, a anieli pańscy wzięli go do nieba; tam-

ten zły brat dotąd jeszcze w piekle gore”
38

. Wchodząc do przydrożnej karczmy, 

niejednokrotnie przedstawiał się zgromadzonym tam ludziom, „jako [że] on jest 

niekoniecznie taki zwyczajny dziad proszalny, jeno chodzi po samych cudownych 

miejscach. Jeszcze większe z tego było dziwowisko, bo ci ludzie nigdy nie widzie-

li człowieka, co był niby pielgrzym”
39

. 

Posiadał też, co okaże się później znakomity dar wymowy, jak i zdolność 

do opowiadania pobożnych a mrożących krew w żyłach naiwnych słuchaczy, 

historii. Jednakże, z punktu widzenia naszego tematu najważniejszą była umiejęt-

ność poprowadzenia grupy pielgrzymkowej z Kielecczyzny do Częstochowy. 

Możliwość wykazania się tymi talentami nastąpiła w okolicy Jędrzejowa, gdy 

napotkali w swej wędrówce kompanię z Morawicy k. Kielc, idącą bez kapłana do 

Częstochowy. „To wam nijako będzie wchodzić na Jasną Górę bez człowie-

ka…choćby nawet do takich Zielnic, a już nie uchodzi, żeby kompania szła bez 

przewodnika, nie dopiero do Częstochowy – mówi Florek”
40

. Wędrujący uznali 

argumentację Florka za właściwą, i „prowadził teraz Florek tę kompanie. Żeby 

było więcej parady, tak sobie na wierzch wyłożył szkaplerzne i duży mental  

z mosiądzu, co pono był świecony i pocierany na Jasnej Górze o obraz. Jak tylko 

dochodzili do jakiej figurki albo kapliczki, dziad pieśń jaką zaczyna, no, a jeśli 

figura była duża, piękna, to wszyscy klękali i mówili za Fluorkiem litanię; bo 

dziad wszystko rozumiał należycie. Kiedy znowu podchodzili do wsi kościelnej, 

dziad kazał mocno walić w bęben, a potem z hukiem owym i śpiewaniem do wsi 

wchodzili. W tej to wsi się zatrzymywali, a dziad kazał sobie ławę wynieść z cha-

łupy, stawał na niej i mówił porządne kazanie. A jakże, wrzeszczał tak okrutnie, 

że niejeden spłakał od tego krzyku; osobliwie, że Florek w ów-tych kazaniach 

precz nastawał na taki naród, co w tej wsi się zasiedzi, napija tyla, a do cudowne-

go miejsca się nie ruszy i biednego ani w domu, ani nigdzie nie opatrzy”
41

.  

Przedstawiony powyżej obrazek przywołuje na myśl sytuacje znane ze śre-

dniowiecznych karnawałów głupców. Oto pozbawiony właściwego przewodnic-

twa tłum ludzi poddaje się przywództwu osobie naśladującej kapłana, górującej 

nad pozostałymi rzekomą znajomością zachowań liturgicznych i pozorowaną 

                                                 
37 Tamże, s. 42. 
38 Tamże, s. 58. 
39 Tamże, s. 56. 
40 Tamże, s. 107. 
41 Tamże, s. 109. 
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pobożnością. Sądzić należy, że Dygasiński podejmując ten wątek podkreślił po-

wierzchowność kultury religijnej kieleckiego ludu, przywiązanie do zachowań 

paraliturgicznych, zastępujących rzetelną znajomość prawd wyznawanej wiary. 

Dalsza lektura opowiadania w części dotyczącej pielgrzymki nie pozwala wątpić 

w szczere intencje pielgrzymujących, ale unaocznia dążenie do cudowności, 

ogromną, wręcz dziecięcą naiwność, wiarę w siłę przeżegnań, przyklęknięć, które 

to cechy ludowej pobożności dostrzegał i wszechstronnie scharakteryzował Stefan 

Czarnowski
42

. 

Pielgrzymka do Jasnej Góry Częstochowskiej dla wielu mieszkańców wsi 

Królestwa Polskiego była pierwszym i niejednokrotnie jedynym wyjściem poza 

teren rodzimej parafii. Stąd autorytet wędrownego dziada, człeka bywałego  

w świecie, widującego nieznane im bliżej rzeczy i zjawiska, był znaczny. Słucha-

no więc jego opowieści i konfrontowano z własna wiedzą i wyobrażeniami. Chwi-

le przeznaczone na odpoczynek, stwarzały takie okazje, aby podzielić się własny-

mi obserwacjami. Przede wszystkim uzmysłowić sobie cel pielgrzymowania.  

W odniesieniu do tekstu A. Dygasińskiego, na plan pierwszy wysuwają się kwe-

stie związane z codziennym bytowaniem:  
 

Musi w każdej wsi z innej przyczyny wędruje naród do cudownego obrazu, bo 

skoro komu co dokucza, to się chce pomodlić – jeden za grzechy – mówi – dru-

giemu chleba braknie, trzeci na chorobę szuka lekarstwa, a niektóremu trza jeno 

pociechy w strapieniu, jak go różni odumarli43.  
 

Potrzeba interwencji boskiej w utrapieniach, chorobach, pomocy w nie-

szczęśliwych wypadkach przejawia się w kolejnych opowieściach snutych przez 

pątników w trakcie przerw na odpoczynek
44

. Jednakże te opowieści nie przybliża-

ły słuchaczy do wyjaśnienia genezy pielgrzymowania. Dopiero zagadnięty przez 

kobiety Florek, przytoczył ludową wersję
45

 „Pamiętnika oblężenia Jasnej Góry”, 

w obronie klasztoru jasnogórskiego przed Szwedami upatrując cudownej inter-

wencji Matki Bożej. I na tą właśnie pamiątkę „ ludzie do Częstochowy chodzą, bo 

Jasnogórska na cały kraj od wojny wszystkich sobą zasłoniła”
46

. Pojawia się tutaj, 

bardzo słabo zaakcentowany, problem pamięci historycznej ludu. W opowiadaniu 

dziada Florka, wydarzenie militarne związane z obroną klasztoru jasnogórskiego 

przed Szwedami w 1655 r., nabrało takiego znaczenia, jakie nadała mu rozpo-

wszechniona narracja ks. Augustyna Koreckiego. I jest to jedyne odniesienie do 

pamięci historycznej w obu omawianych utworach. 

 Pierwsze, religijne uniesienie przeżywają pielgrzymi na widok kopuły  

z krzyżem (!) jasnogórskiego sanktuarium wyłaniającej się zza wzgórza nazywa-

                                                 
42 S. Czarnowski, Kultura religijna wiejskiego ludu polskiego [w:] Dzieła, t. 1: Studia z historii kultu-

ry, Warszawa 1956, s. 88–107. 
43 A. Dygasiński, dz. cyt., s. 112. 
44 Tamże, s. 113–115. 
45 Tamże, s. 115–118. 
46 Tamże, s. 118. 
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nego w naszych czasach przez pątników – „Przeprośną Górką”. Trzeba jednak 

zauważyć, że w obu omawianych tutaj tekstach nazwa ta nie występuje.  

Po wygaszeniu pierwszych emocji związanych ukazaniem się w niejakim 

oddaleniu celu pielgrzymki, grupa, której przewodził Florek, ruszyła w drogę do 

Jasnej Góry. Wkrótce też napotkała inną kompanię, idącą „od Proszowic”:  
 

Ci mieli na sobie inne stroje, obleczenia precz powyszywane na czerwono, a takoż 

inny obyczaj w śpiewaniu, jako i w mowie. Krew z wodą taki biały naród, choć 

się toto piekło na słońcu, a tamci spod Kielc patrzyli przy nich na Cyganów47. 
 

Grupa ta także wiedziona była przez świeckiego przewodnika.  

W II poł. XIX stulecia upowszechnił się zwyczaj tzw. ceremonialnego 

wprowadzania do jasnogórskiego klasztoru. Nie jest wykluczone, że narodził się 

on w związku z tzw. rabacją chłopską w Galicji, jaka miała miejsce w latach 

1846–1848. Wówczas to chłopi galicyjscy pod wodzą Jakuba Szeli dopuszczali 

się licznych przestępstw na ludności szlacheckiego pochodzenia. Po stłumieniu 

rabacji, duchowni Kościoła katolickiego, w ramach ekspiacji narzucili chłopskim 

pielgrzymkom udającym się na Jasna Górę, obyczaj „leżenia krzyżem” na jasno-

górskich błoniach, aż do chwili przyjścia do nich zakonnika i wprowadzenia  

w obręb murów klasztornych. W opowiadaniu A. Dygasińskiego wejście na Jasną 

Górę odbyło się bez „leżenia krzyżem”, ale po zwyczajowym zebraniu datków na 

wprowadzenie:  
 

Musicie ludzie zrobić składkę na księdza i muzykę, żeby nas uczciwie wprowa-

dzili na Jasną Górę… 

Od razu się złożyli ludzie, co mogli, poodawali dziadowi na rękę; on zrachował… 

Dopiero poszedł robić układy z księdzem i muzykantami o wprowadzenie na  

Jasną Górę… 

Wyszedł ksiądz, przemówił do nich dobrze, potem już z ogromną kapelą wchodzi-

li na górę; niektórzy to nie szli zwyczajnie, jeno posuwali się na kolanach, a czo-

łem bili i ziemię całowali48.  
 

W charakteryzowanym powyżej opowiadaniu A. Dygasińskiego, skupiają-

cego uwagę czytelnika na motywie wędrówki XIX-wiecznego żebraka i towarzy-

szącego mu nieletniego chłopca, wątek pielgrzymki został wykorzystany w dwóch 

celach. Pierwszym, ukazanie roli wędrownych żebraków w funkcji przewodnika 

grupy pielgrzymkowej. Drugi – ukazanie grupy społecznej, jaką niewątpliwie 

jeszcze do poł. XX w. stanowili żebracy wraz z rządzącymi nią prawami, zwycza-

jami i obyczajami. Niewątpliwie w postaci Florka, jak i jego kompana z klasztoru 

w Jędrzejowie, mamy do czynienia z ludźmi, którzy świadomie wybrali żebraczy 

wzór życia. Niestety, autor nie informuje o przyczynach, które wpłynęły na ich 

wybór. W przypadku Beldonka, kandydata na włóczęgę i żebraka, powody są 

jasne: wykluczenie ze społeczności wiejskiej, poczucie krzywdy i niesprawiedli-

wości. Przypadek zrządził, że na swojej drodze ucieczki ze wsi, napotkał Florka. 

                                                 
47 Tamże, s. 121. 
48 Tamże, s. 122. 
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Ten, ulitowawszy się nad niedorostkiem wziął go pod swoją opiekę i postanowił 

przygotować do zawodu żebraka. 

Przygody Beldonka, w tym konflikt z prawem – podejrzenie o przywłasz-

czenie sobie zgubionej rzeczy
49

 – spowodowały, że nasz bohater zebrał doświad-

czenia, które na ogół były niedostępne dla wielu mieszkańców podkieleckich wio-

sek. Powrót z pielgrzymki do rodzinnej wsi wraz z efektami żebraniny, wyraźnie 

zmieniły status sieroty. Stał się człowiekiem „bywałym” w świecie. 
 

Zakończenie  

Omówione na tym miejscu dwa literackie świadectwa z pielgrzymki ludo-

wej z końca XIX w., autorstwa wybitnych pisarzy, różnią się od opisów sporzą-

dzanych na społeczne zamówienie przez XIX-wiecznych inteligentów. Są to, jak 

w przypadku Wł. St. Reymonta, socjologiczne obserwacje formowania się grupy 

społecznej połączonej wspólnotą celu, czy, jak w przypadku A. Dygasińskiego, 

przedstawienie pielgrzymki jako swoistego rodzaju przygody, która w konse-

kwencji przeradza się w zaangażowanie o religijnym charakterze. Oba opowiada-

nia dalekie są od idealizacji pielgrzymkowgo aktu, ukazują zarówno nieskompli-

kowane motywy podejmowanej wyprawy, jak i prostotę form religijnych manife-

stacji. Obaj pisarze nie zaobserwowali w przedstawianych grupach zachowań 

stricte „patriotycznych”. Świadomość ludowa końca XIX w. nie zwierała jeszcze 

tego czynnika formującego w XX stuleciu poczucie świadomości narodowej,  

a której nosicielami była klasa ziemiańska i inteligencja. 
 

 
 

                                                 
49 Tamże, s. 129–132. 
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W sprawie synodu prowincjonalnego w Uniejowie w 1414 r. 
 

 
rowadzone dość intensywnie od przełomu XIX i XX w. badania nad 

synodami metropolii gnieźnieńskiej, zaczynające powoli na nowo 

odżywać w polskiej nauce historycznej, dostarczają coraz to nowych 

ustaleń w zakresie aktywności synodalnej polskich biskupów późnego średnio-

wiecza
1
. Dotyczy to zarówno synodów prowincjonalnych, jak i diecezjalnych, 

które inspirowane normami prawa powszechnego, rodzimą tradycją kanoniczną  

i potrzebami lokalnymi, stawały się znaczącym czynnikiem kształtującym sto-

sunki prawne w Kościele polskim
2
. Z kolei ustawodawstwo synodalne było pod-

stawowym punktem odniesienia zarówno dla duszpasterstwa, jak i dla admini-

stracji i sądownictwa kościelnego. Nic więc dziwnego, że arcybiskup gnieźnień-

ski Mikołaj Trąba (1412–1422)
3
, podobnie jak inni biskupi jego epoki, dla któ-

                                                 
1 Na temat historii i stanu badań nad ustawodawstwem synodalnym w Polsce średniowiecznej 

patrz: J. Sawicki, Geschichte und heutiger Stand der Vorarbeiten zur Gesamtausgabe der polni-

schen Synodalstatuten, „Zeitschrift der Savigny–Stiftung für Rechtsgeschichte. Kanonistische 

Abteilung” 1960, s. 395–429; W. Góralski, Stan badań nad średniowiecznym polskim ustawodaw-

stwem synodalnym, „Studia Warmińskie” 1990, nr 27, s. 13–36. Zestawienie literatury z zakresu 

historii ustawodawstwa synodalnego znajduje się także w publikacji: S. Tymosza, Katedra Historii 

Źródeł Kościelnego Prawa Polskiego [w:] Księga jubileuszowa z okazji 90-lecia Wydziału Prawa, 

Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, red. 

A. Dębiński, M. Ganczar, S. Jóźwiak, A. Kawałko, M. Kruszewska-Gagoś, H. Witczak, Lublin 

2008, s. 413–435. W szerszym kontekście (europejskim) za programowy należy uznać postulat 

badawczy zgłoszony przez J. Helmratha: J. Helmrath, Partikularsynoden und Synodalstatuten des 

späteren Mittelalters im europäischen Vergleich. Vorüberlegungen zu einem möglichen Projekt 

[w:] Das europäische Mittelalter im Spannungsbogen des Vergleichs. Zwanzig internationale 

Beiträge zu Praxis, Problemen und Perspektiven der historischen Komparatistik, red. M. Borgolte, 

Berlin 2001, s. 135–169. Patrz: Partikularsynoden im späten Mittelalter, red. N. Kruppa, L. Zyg-

ner, Göttingen 2006 (Veröffentlichungen des Max – Planck – Institut für Geschichte, 219; Studien 

zur Germania Sacra, 29). 
2 W. Góralski, Wprowadzenie do historii ustawodawstwa synodalnego w Polsce, Lublin 1991, s. 5. 
3 Z obszernej literatury dotyczącej arcybiskupa Mikołaja Trąby wymienić można następujące 

pozycje: J. Korytkowski, Arcybiskupi gnieźnieńscy, prymasowie i metropolici polscy od roku 1000 

aż do roku 1821 czyli do połączenia arcybiskupstwa gnieźnieńskiego z biskupstwem poznańskim 

według źródeł archiwalnych, t. 2, Poznań 1888, s. 1–75; T. Silnicki, Arcybiskup Mikołaj Trąba, 

Warszawa 1954; I. Sułkowska-Kurasiowa, Dokumenty królewskie i ich funkcja w państwie polskim 

za Andegawenów i pierwszych Jagiellonów 1370–1444, Warszawa 1977, s. 264–266; J. Krzyża-

niakowa, Początki kariery Mikołaja Trąby, „Roczniki Historyczne” 1969, nr 35, s. 125–135; taż, 

Kancelaria króla Władysława Jagiełły. Studium z dziejów kultury politycznej w XV wieku, cz. 2: 

Urzędnicy, Poznań 1979, s. 39–43; taż, Mikołaj Trąba [w:] Wielkopolski słownik biograficzny, 

Warszawa 1981, s. 768–769; taż, W służbie króla i Kościoła – wybitni arcybiskupi XV wieku [w:] 

1000 lat archidiecezji gnieźnieńskiej, red. J. Strzelczyk, J. Górny, Gniezno 2000, s. 123–129; S.M. 

P 
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rych instytucja synodu wydawał się skutecznym narzędziem odnowy Kościoła 

lokalnego w szerszym wówczas nurcie reformy in capite et in membris
4
, zwołał 

w czasie swych rządów na stolicy gnieźnieńskiej co najmniej dwa synody pro-

wincjonalne (1414 r. i 1420 r.) oraz jeden synod diecezjalny (1414 r.). Właśnie 

jednemu z synodów prowincjonalnych, zwołanych do Uniejowa w 1414 r., 

chciałem poświęcić nieco więcej uwagi. 

Zacznę od tego, że choć w badaniach nad polskimi synodami zwrócono 

już uwagę na wspomniany synod
5
, to jednak w przeciwieństwie do synodu wie-

luńsko-kaliskiego z 1420 r.
6
 ciągle budził on wiele wątpliwości co do dokładne-

go terminu jego zwołania, jak również jego przebiegu i uczestników. Jak się 

wydaje, większość z tych wątpliwości można wyjaśnić w oparciu o dokument 

arcybiskupa Mikołaja Trąby z 5 sierpnia 1414 r., zachowany do dziś w Archi-

wum Diecezjalnym w Płocku
7
, niewykorzystany do tej pory przez badaczy pro-

blematyki synodalnej, którego edycję zamieszczam w dodatku źródłowym. 

 Dawniejsza literatura przedmiotu, w oparciu o opublikowany przez Bole-

sława Ulanowskiego list króla Władysława Jagiełły do kapituły gnieźnieńskiej, 

                                                                                                                         
Kuczyński, Mikołaj Trąba [w:] Polski słownik biograficzny, t. 21, Wrocław 1976, s. 97–99;  

A. Gąsiorowski, Arcybiskupi gnieźnieńscy w Polsce pierwszych Jagiellonów, „Roczniki Histo-

ryczne” 1993, nr 59, s. 107; K. Ożóg, Uczeni w monarchii Jadwigi Andegaweńskiej i Władysława 

Jagiełły (1384–1434), Kraków 2004, passim; T. Graff, Episkopat monarchii jagiellońskiej w dobie 

soborów powszechnych XV wieku, Kraków 2008, passim; A. Weiss, Mikołaj Trąba [w:] Encyklo-

pedia katolicka, t. 12, Lublin 2008, kol. 1017–1019; Mikołaj Trąba mąż stanu i prymas Polski, 

red. F. Kiryk, Kraków 2009. 
4 Patrz: L. Zygner, Drei polnische Bischöfe und Juristen: Peter Wysz, Jakob von Kurdwanów, 

Andreas Laskarii und ihre Synodaltätigkeit in den Diözesen Krakau, Płock und Posen [w:] Parti-

kularsynoden im späten Mittelalter, s. 256–268. 
5 J. Korytkowski, Arcybiskupi gnieźnieńscy, t. 2, s. 18–19; S. Chodyński, Synody Kościoła pol-

skiego [w:] Encyklopedia kościelna, t. 27, Warszawa 1904, s. 401; A. Kakowski, Synody Kościoła 

katolickiego w Polsce [w:] Podręczna encyklopedia kościelna, t. 37–38, Warszawa 1913, s. 320; 

W. Kłapkowski, Działalność kościelna biskupa Wojciecha Jastrzębca, Warszawa 1932, s. 50–51; 

T. Silnicki, Arcybiskup Mikołaj Trąba, s. 96–97; I. Subera, Synody prowincjonalne arcybiskupów 

gnieźnieńskich. Wybór tekstów ze zbioru Jana Wężyka z r. 1761, Warszawa 1981, s. 69–70;  

L. Zygner, Jakub z Kurdwanowa herbu Syrokomla, biskup płocki (1396–1425). Działalność ko-

ścielna, polityczna i gospodarcza, Toruń 1999, maszynopis pracy doktorskiej w Archiwum UMK, 

s. 167–168; P. Krafl, Přehled provinciálních synod Hnězdna z let 1206–1503, „Slovanské histo-

rické studie” 1999, nr 25, s. 21; tenże, Provinciální synody hnězdenské církevní provincie do 

začátku 16. století, „Prawo Kanoniczne” 2000, nr 1–2, s. 74; S. Tymosz, Gnesener Provinzial  

– und Diözesansynoden im 14. und 15. Jahrhundert [w:] Partikularsynoden im späten Mittelalter, 

s. 189; T. Graff, Episkopat monarchii jagiellońskiej…, s. 200; A. Weiss, Mikołaj Trąba [w:] 

Encyklopedia katolicka, t. 12, Lublin 2008, kol. 1018; J. Wyrozumski, Mikołaj Trąba a sobór  

w Konstancji [w:] Mikołaj Trąba mąż stanu…, s. 37. 
6 Na jego temat pisali ostatnio: S. Tymosz, Ewolucja kościelnego prawa polskiego w świetle kody-

fikacji do XIX wieku, Lublin 2008, s. 41–104; W. Góralski, Statuty arcybiskupa Mikołaja Trąby 

[w:] Mikołaj Trąba mąż stanu…, s. 139–150. 
7 Archiwum Diecezjalne w Płocku, Dokument pergaminowy nr 153 (Uniejów, 5 VIII 1414).  
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napisany w obozie pod Brodnicą 30 września 1414 r.
8
, w którym król wspominał 

o zwołanym wcześniej synodzie prowincjonalnym w Uniejowie, przyjmowała 

dość powszechnie, że synod ten odbył się w „lipcu lub może nawet w czerwcu,  

a na pewno przed 5 sierpnia 1414 roku” (Władysław Kłapkowski)
9
. Data czerw-

cowa wydawała się jednak trudna do przyjęcia, gdyż jeden z uczestników 

wspomnianego synodu, biskup-elekt poznański Andrzej Łaskarzewic, wymie-

niony w liście Władysława Jagiełły, przebywał w tym czasie z misją poselską na 

Węgrzech
10

, co wykluczało jego pobyt w Uniejowie, zwłaszcza w początkach 

czerwca (Jan Korytkowski, Jakub Sawicki). Z kolei data 5 sierpnia, zapropono-

wana przez Władysława Kłapkowskiego, jako terminum ante quem synodu, nie 

znalazła źródłowego uzasadnienia w pracy tegoż autora poświęconej działalno-

ści Wojciecha Jastrzębca
11

. Natomiast z dokumentu arcybiskupa Mikołaja Trą-

by, przechowywanego w Płocku, wynika jednoznacznie, że synod uniejowski 

obradował właśnie tego dnia. Przypomnijmy, że w 1414 r. dzień 5 sierpnia 1414 r. 

przypadał w niedzielę, a więc w dniu, gdy zazwyczaj rozpoczynano obrady sy-

nodalne. Nie można już dziś wątpić, że synod prowincjonalny, o którym wspo-

minam, został zwołany przez Mikołaja Trąbę na niedzielę 5 sierpnia 1414 r. do 

Uniejowa. Trudno natomiast rozstrzygać, ile dni trwały obrady synodalne. Moż-

na jedynie przyjąć, że zwyczajowo obrady trwały 2–3 dni. 

Co do uczestników tego synodu, biorąc pod uwagę zarówno cytowany list 

króla Władysława Jagiełły z 30 września 1414 r., jak i dokument arcybiskupa 

Trąby z 5 sierpnia 1414 r., wymienić można: arcybiskupa lwowskiego Jana Rze-

szowskiego
12

, biskupa krakowskiego Wojciecha Jastrzębca
13

, biskupa płockiego 

Jakuba Kurdwanowskiego
14

, biskupa lubuskiego Jana Borsnicza
15

, biskupa 

                                                 
8 Acta cpitulorum nec non iudiciorum ecclesiasticorum selecta, wyd. B. Ulanowski, t. 1: Acta 

capitulorum Gneznensis, Poznaniensis et Vledislaviensis (1408–1530), Kraków 1894, nr 1521 

(Gniezno, 6 XII 1414). 
9 W. Kłapkowski, Działalność kościelna…, s. 50. Za czerwcową datą odbycia synodu pierwszy 

opowiedział się J. Korytkowski (Arcybiskupi gnieźnieńscy, t. 2, s. 19), a za nim J. Sawicki (Conci-

lia Poloniae. Źródła i studia krytyczne, t. 5: Synody archidiecezji gnieźnieńskiej i ich statuty, War-

szawa 1950, s. 44), datę zaś lipcową sugerował z kolei J. Fijałek (Ustalenie chronologii biskupów 

włocławskich, Kraków 1894, s. 94, przypis 2). 
10 Lites ac res gestae inter Polonos Ordinemque Cruciferorum, t. 3, wyd. J. Karwasińska, wyd. 2, 

Warszawa 1935, s. 61 nn. Patrz: K. Ożóg, Udział Andrzeja Łaskarzyca w sprawach i sporach 

polsko-krzyżackich do soboru w Konstancji [w:] Polska i jej sąsiedzi w późnym średniowieczu, 

red. K. Ożóg, S. Szczur, Kraków 2000, s. 180 i n.  
11 Być może autor oparł się tutaj na informacji od ks. Jana Fijałka, który dokonał odpisu dokumen-

tu arcybiskupa Mikołaja Trąby z 5 sierpnia 1414 r., z „Kopiarza kapituły płockiej” z XVI w. Patrz: 

Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie, Teki Fijałka, sygn. 4811, t. 1, k. 4 i nn. Daty dzien-

nej synodu uniejowskiego nie podała w swej pracy G. Lichończak-Nurek: G. Lichończak-Nurek, 

Wojciech herbu Jastrzębiec, arcybiskup i mąż stanu (ok. 1362–1436), Kraków 1996, s. 109. 
12 J. Kurtyka, „Senex ambulans” arcybiskup lwowski Jan Rzeszowski (1345/46–1436), „Nasza 

Przeszłość” 1992, nr 77, s. 57–101. 
13 W. Kłapkowski, Działalność kościelna…; G. Lichończak-Nurek, Wojciech herbu Jastrzębiec. 
14 S. Zachorowski, Jakób biskup płocki i jego działalność ustawodawcza i organizacyjna (1396 

–1425), Kraków 1905; J. Kłoczowski, Biskup Jakub z Korzkwi (1396–1425) i próba restauracji 

Kościoła płockiego, „Studia Płockie” 1975, nr 3, s. 99–118; L. Zygner, Początki kariery kościelnej 
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-elekta poznańskiego Andrzeja Łaskarzewica
16

, a także opatów: tynieckiego 

Dziersława z Zalasu
17

, mogilskiego Jana Stechera
18

, witowskiego Świętosława
19

, 

oraz przedstawicieli duchowieństwa kapitulnego, między innymi Michała  

z Krowicy oraz Mikołaja Strzeszkowica
20

. Z pewnością to nie wszyscy uczestni-

cy obrad uniejowskich, skoro kapituła gnieźnieńskiego w swoim piśmie z 24 

października 1414 r. informowała papieża Jana XXIII, że arcybiskup wezwał na 

ten synod wszystkich biskupów, opatów, prepozytów, kolegia duchownych  

i kapituły, informując zgromadzonych ustnie, a nieobecnym donosząc listownie, 

o mającym się odbyć soborze
21

.  

Poza tematyką przyszłego soboru na synodzie uniejowskim poruszano za-

pewne kwestię kodyfikacji prawa partykularnego metropolii gnieźnieńskiej, na 

którą arcybiskup Mikołaj Trąba otrzymał już wcześniej zgodę od papieża Jana 

XXIII w specjalnej bulli z 24 sierpnia 1413 r., zezwalającą na zebranie, przej-

rzenie i poprawienie statutów prowincji gnieźnieńskiej, chociażby były one wy-

dane przez legatów papieskich i zatwierdzone przez Stolicę Apostolską
22

. Już  

w maju 1413 r. kapituła katedralna gnieźnieńska podjęła decyzję o zakupie ta-

kiej ilości pergaminu, jaka potrzebna jest do spisana statutów prowincjonalnych  

i diecezjalnych
23

. Obecność tak wielu prawników w sierpniu 1414 r. w Uniejo-

wie (Jakub z Kurdwanowa, Andrzej Łaskarzewic, Jan Rzeszowski, Jan Borsnicz, 

Mikołaj Strzeszkowic, Michał z Krowicy) nie była w tym kontekście przypad-

kowa. Zdaniem Jadwigi Krzyżaniakowej pierwsze prace nad zreformowaniem 

prawa prowincjonalnego podjęli gnieźnieńscy prawnicy, przy udziale miejsco-

wego oficjała Mikołaja Strzeszkowica, jednak zostały one przerwane ze względu 

na wojnę z zakonem krzyżackim oraz wyjazd polskiej delegacji na sobór  

                                                                                                                         
Jakuba z Kurdwanowa herbu Syrokomla [w:] Duchowieństwo kapitulne w Polsce średniowiecznej 

i wczesnonowożytnej, red. A. Radzimiński, Toruń 2000, s. 197–214. 
15 J. Kopiec, Johann Borsnitz [w:] Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 1198 bis 1448. 

Ein biographisches Lexikon, red. E. Gatz, C. Brodkorb, Berlin 2001, s. 343. 
16 M. Frontczyk, Andrzej Łaskarz z Gosławic herbu Godziemba biskupa poznański, „Nasza Prze-

szłość” 1969, nr 30, s. 125–170; J. Krzyżaniakowa, Andrzej Łaskarz – „patron” polskich koncy-

liarystów [w:] Ludzie – Kościół – wierzenia. Studia z dziejów kultury i społeczeństwa Europy 

Środkowej (średniowiecze – wczesna epoka nowożytna), red. W. Iwańczak, S.K. Kuczyński, War-

szawa 2001, s. 265–278.  
17 T.M. Gronowski, Zwyczajny klasztor, zwyczajni mnisi. Wspólnota tyniecka w średniowieczu, 

Kraków 2007, s. 224–225. 
18 M. Starzyński, Herby średniowiecznych opatów mogilskich, Kraków 2005, s. 90–100. 
19 M. Kędzierska, Średniowieczne dzieje klasztoru norbertanów w Witowie, „Nasza Przeszłość” 

1996, nr 85, s. 31.  
20 M. Czyżak, Kapituła katedralna w Gnieźnie w świetle metryki z lat 1408–1448, Poznań 2003,  

s. 358–359 (Michał z Krowicy), s. 371–372 (Mikołaj Strzeszkowic). 
21 Acta capitulorum, nr 1523 (Gniezno, 24 X 1414). 
22 Tekst bulli Jana XXIII patrz: Statuty synodalne wieluńsko–kaliskie Mikołaja Trąby z r. 1420, 

wyd. J. Fijałek, A. Vetulani, Kraków 1915–1920–1951, s. 3–5. Patrz także: J. Krzyżaniakowa,  

W służbie króla i Kościoła, s. 125.  
23 Acta capitulorum, t. 1, nr 1514: „Dni decreverunt, quo procuratores capituli ement pergamenum, 

quantum sufficet pro statutis provicialibus et ecclesie conscribendis” (Gniezno 7 V 1413). 
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w Konstancji
24

. Jak sądzę, w toku prac nad reformą prawa prowincjonalnego 

podjęto też próbę uporządkowania ustawodawstwa diecezjalnego i właśnie temu 

miał służyć zwołany w 1414 r. synod diecezjalny uniejowski
25

. Teza ta znajduje 

dziś mocne potwierdzenie w analogicznej sytuacji z 1420 r., kiedy podjęto na 

nowo prace nad kodyfikacją metropolii gnieźnieńskiej, na synodzie prowincjo-

nalnym wieluńsko-kaliskim. Z prowadzonych przeze mnie badań wynika, że 

właśnie wtedy odbyły się co najmniej trzy synody diecezjalne na których przy-

stąpiono do reformy prawa diecezji krakowskiej (kodyfikacja Wojciecha Ja-

strzębca), poznańskiej (kodyfikacja Andrzeja Łaskarzewica) i płockiej (tu obra-

dy synodu i prace kodyfikacyjne zostały przerwane przez zbuntowanych du-

chownych).  

Podsumowując, można więc stwierdzić, że synod prowincjonalny unie-

jowski, zwołany przez arcybiskupa Mikołaja Trąbę na 5 sierpnia 1414 r. do 

Uniejowa, zgromadził dość liczne grono przedstawicieli episkopatu i ducho-

wieństwa polskiego I poł. XV w. Zajmował się on głównie problematyką zbliża-

jącego się soboru w Konstancji, a także reformą prawa partykularnego metropo-

lii gnieźnieńskiej. Rozpoczęta w 1414 r. reforma swój ostateczny kształt uzyska-

ła w kodyfikacji wieluńsko-kaliskiej Mikołaja Trąby z 1420 r. 

 

Dodatek źródłowy 
 

Uniejów, 5 sierpnia 1414 r. 

Arcybiskup Mikołaj Trąba, w obecności biskupów zgromadzonych na synodzie 

prowincjonalnym w Kaliszu, potwierdza statuty biskupa płockiego Jakuba z Kur-

dwanowa i kapituły katedralnej płockiej z 10 września 1406 r. w sprawie docho-

dów ze wsi prestymonialnych, dystrybucji codziennych i kanonii gracjalnych. 

 

Oryginał: Archiwum Diecezjalne w Płocku, dokument pergaminowy nr 153,  

o wymiarach 592 x 321 + 71 mm, wraz z zachowanym fragmentem pieczęci 

większej arcybiskupa Mikołaja Trąby
26

. 

 

In nomine Domini Amen. Quia tunc multis errorum et dubiorum in-

com(m)odis prudenter occurrimus, dum gesta etatis nostre literarum apicibus et 

testium annotacione perhennamus, proinde nos Nicolaus Dei gracia sancte 

Gneznensis ecclesie archiepiscopus
27

 significamus tenore presencium quibus 

expedit universis presentibus et futuris presencium noticiam habituris. Quomodo 

                                                 
24 J. Krzyżaniakowa, W służbie króla…, s. 125.  
25 J. Sawicki, Concilia Poloniae, t. 5, s. 44–46; L. Zygner, Synody diecezjalne metropolii gnieź-

nieńskiej na przełomie XIV i XV wieku (Gniezno – Kraków – Płock – Poznań – Włocławek) [w:] 

Kultura prawna w Europie Środkowej, red. A. Barciak, Katowice 2006, s. 174–175. 
26 Na temat pieczęci patrz: P. Pokora, Herby arcybiskupa Mikołaja Trąby [w:] Mikołaj Trąba mąż 

stanu…, s. 164–166. 
27 Mikołaj Trąba, arcybiskup halicki (1410–1412), a następnie gnieźnieński (1412–1422). 
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venerabilis in Christo pater dominus Jacobus episcopus Plocensis
28

, nobis tunc 

in Vneow
29

 constitutis et cum ipso ac aliis coepiscopis et suffraganeis nostris 

infrascriptis pro concilio provinciali celebrando congregatis ad nostram veniens 

presenciam nobis quatenus literam in pergameno manu circunspecti viri Petri 

Nicolai de Glowina clerici Plocensis diocesis
30

 publici imperiali auctoritate 

notarii scriptam et subscriptam ac duobus sigillis, uno videlicet ipsius reveren-

dissimi patris domini Jacobi episcopi de alba ab extra et intus de rubea et alio 

capi-tuli eius tam extra quam ab intra alba ceris in filis sericeis viridis coloris 

subappenso sigillatam presentavit, in qua statute ipsius et ecclesie ac capituli 

eius fuerunt conscripta, nobis cum debita supplicans instancia quatenus literam 

huiusmodi et statuta in ipsa contenta approbare, ratificare et confirmare 

dignaremur. Cuiusquidem litere tenor de verbo ad verbum sequitur et est talis:  

In nomine Domini Amen. Jacobus Dei et apostolice sedis providencia 

episcopus, necnon Derslaus prepositus
31

, Stanislaus decanus
32

, Andreas archidia-

conus
33

, Dadzibogius cantore
34

, Swanthoslaus custos
35

, Stanislaus archidiaconus 

Dobrinensis
36

, Mroczko Nagorka de Kyszelewo
37

, Nicolaus Stephani de 

Czechomicze
38

, Martinus de Nexino
39

, Paulus de Borzewo
40

, Andreas de 

Rogothworsko
41

, Andreas Rucala
42

, Paulus Lazarus
43

, Jacobus Jasczoldi
44

, Jo-

hannes de Lang
45

, Swanthoslaus de Rus
46

, Jacobus dictus Romeszko
47

, Ulricus 

prepositus sancti Michaelis
48

, Swenthoslaus de Sandzino
49

, Albertus de Ko-

zlowo
50

, prelati et canonici Plocenses in generali capitulo die date presencium 

ad infrascripta facienda specialiter et capitulariter congregati et capitulum gen-

erale facientes. Quoniam ex iniuncti officii debito cure pastoralis est divinum 

cultum augere, mores et vicia subditorum corrigere, eorum utilitati providere, 

                                                 
28 Jakub z Kurdwanowa, herbu Syrokomla, biskup płocki (1398–1425). 
29 Uniejów – miasto w ziemi sieradzkiej, własność arcybiskupów gnieźnieńskich. 
30 Piotr z Głowiny syn Mikołaja, notariusz publiczny i pisarz biskupa Jakuba Kurdwanowskiego.  
31 Dziersław z Główczyna, herbu Awdaniec, prepozyt płocki. 
32 Stanisław z Miszewa, herbu Luba, dziekan płocki. 
33 Andrzej herbu Prawda, archidiakon płocki. 
34 Dadźbog ze Szczawina, herbu Prawda, kantor płocki. 
35 Świętosław z Łękowa, herbu Luba, kustosz płocki. 
36 Stanisław ze Szczawina, herbu Prawda, archidiakon dobrzyński. 
37 Mroczek z Grąbca, herbu Bolesta, kanonik i oficjał płocki. 
38 Mikołaj z Ciechomic, herbu Wąż, kanonik płocki. 
39 Marcin z Leksyna, herbu Cholewa, kanonik płocki. 
40 Paweł z Borzewa, herbu Pomian, kanonik płocki, a także kanonik i kustosz warszawski. 
41 Andrzej, kanonik płocki, posiadający prebendę w Rogotwórsku. 
42 Andrzej zwany Rukałą z Żochowa, herbu Prus, kanonik płocki. 
43 Paweł syn Łazarza, kanonik płocki. 
44 Jakub syn Jaszczołda z Miszewa, herbu Luba, kanonik, a następnie kustosz i prepozyt płocki. 
45 Jan z Łęgu, herbu Dołęga, kanonik płocki. 
46 Świętosław z Kowalikowa, posiadający plebanię w Rużu, kanonik płocki. 
47 Jakub zwany Romaszką/Romeszką, kanonik płocki. 
48 Ulryk z Kępy, prepozyt kolegiaty św. Michała w Płocku, kanonik płocki. 
49 Świętosław, kanonik płocki, posiadający prebendę w Sędzinie na Kujawach. 
50 Wojciech z Kozłowa, zwany Perczą, herbu Bolesta, kanonik płocki. 
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scandalis et indempnitati ecclesiarum viam precludere, licet alias omnes et sin-

gule ville ad mensam commune capituli nostri Plocensis indivise, indstincte et 

inseparate de iure et consuetudine legittime prescriptis et a primeva fundacione 

ipsius ecclesie spectantes prelatis et canonicis Plocensibus, tam presentibus 

quam absentibus, residentibus et non residentibus pro tempore existentibus, 

iuxta tamen merita ac utilitatem et vocationem personarum
a
 per prepositos Plo-

censes pro tempore divisores dictarum villarum per capitulum Plocensem ad 

beneplacitum constitutis secundum vocationem et merita ipsorum prelatorum et 

canonicorum dividebantur seu distribuabantur et quelibet earum dividebatur et 

distribuabantur. Tamen postea malicia hominum exigente dicti prepositi Plo-

censes divisores pro tempore, ut prefertur per capitulum constituti, huiusmodi 

villas inequaliter et minus debite, non secundum merita, vocacionem seu utili-

tatem personarum pensatis, sed secundum carnalitatem et alios ineptos favores, 

modum et formam eis attributam excedentes ac laudabilem et honestam consue-

tudinem in huiusmodi distributionibus non servantes, inter novellos canonicos 

dividebant et distribuebant novos canonicos antiquis ac inutiles utilibus in divi-

sione seu distribucione huiusmodi cum iniuria antiquorum canonicorum ac util-

ium preferendo, idcirco non valentes huiusmodi excessus et appetitus inequalita-

tis ac iniurias et cuilibet probo et honesto intollerabiles divisiones et dis-

tribuciones dictarum villarum, surda aure pertransire et viam avidam malicie 

precludere cupientesque summopere prelatos et canonicos Plocenses quadam 

esca et quibusdam stipendiis ad residenciam faciendam circa ipsam ecclesiam 

allicere et reddere proniores, per quam ipsa ecclesia ad laudem omnipotentis 

dei et eius gloriose matris virginis Marie, nostre patrone singularis in divini 

cultus obsequio augeretur, factaque ecclesie per congregationem ac presentiam 

prelatorum et canonicorum assiduam cum debita maturitate et providentia sive
b
 

negligencia tractarentur que alias per absentiam dictorum prelatorum et 

canonicorum in grave dispendium ipsius ecclesie sunt neglecta. Unde diligenti 

ac solempni et in talibus solito tractatu capitulariter prehabito et super eo diges-

to deliberatione secuta cooperante omnipotencia superna servatis servandis cum 

debita solempnitate statuimus et sollempniter ordinamus dicto preposito Derslao 

presente ac libere et pure consentiente et predictis abusibus, distributionibus per 

suos predecessores ut prefertur fieri consuetis sponte renunciante et earum dis-

posicionem omimodam per expressum et perpetue dimittente, quod omnes et 

singule ville supradicte cum earum pertinenciis, decima molendina et quecunque 

alia bona ac possessiones ad mensam communem ipsius capituli quocunque 

modo sive titulo spectantia, que alias ut prefertur inepte et minus discrete 

fuerunt distribute et divise ac distribuebantur sive dividebantur deinceps et in 

antea dictis prelatis et canonicis cedentibus vel decentibus seu alias quovis mo-

do et quacunque occasione vacantes ulterius per dictum prepositum seu alium 

quemcunque divisorem nullatenus dividantur seu distribuantur et quelibet earum 

                                                 
a Omyłkowo wpisany dwa razy wyraz „personarum”. 
b W tekście wpisano „sine”. 
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nullo modo dividatur seu distribuatur et quelibet earum nullo dividatur seu dis-

tribuatur, sed procurators per prelatos et canonicos et capitulum Plocensem 

communiter et ligittime de gremio et numero prelatorum et canonicorum consti-

tute deputati et electi se nomine dictorum nominorum prelatorum, canonicorum 

et capituli sine mora intromittant et possessionem corporalem et realem recipi-

ent, ipsasque regant et protegant fructusque redditus et proventus ac utilitates 

universas erigant et fideliter colligant. Quibus collectis de consilio prelatorum et 

canonicorum predictorum cottidianas refectiones iuxta facultatem dictarum 

villarum in pane et potu et in aliis necessariis, que haberi possunt discrete et 

provide faciant et inter dictos omnes et singulos prelatos et canonicos dumtaxat 

corporales et in sacris ordinibus constitutos residentes et divina officia in ipsa 

ecclesia celebrantes seu visitantes huiusmodi refectiones equaliter et fideliter 

singulis diebus in stallis cuiuslibet ipsorum in choro ipsius ecclesie quo ad pec-

cunias dividant et distribuant et in usus et facta capituli convertant, quo vero ad 

panes et ad potum et ad alias res distribuendas sicut eius comodius et melius 

videbitur inter se disponant. Prelatis vero et canonicis predictis ex quacunque 

causa absentibus seu circa ipsam ecclesiam non residentibus vel si residerent et 

divina officia ex quacunque causa non visitarent seu visitare negligerent et in 

domibus suis vel alius moram traherent, dictis cottidianis refectionibus et aliis 

quibuscunque distributionibus pro qualibet vice negligentie omnino carere de-

cernimus, nisi infirmitate corporis essent legitime prepediti. Et ne ex creatione 

supranumerariorum sive gratialium canonicorum per episcopos Plocenses pro 

tempore sicut hucusque fuit factam, prelati et canonici corporals sive antiquitus 

in ipsa ecclesia Plocensi in certo numero institute in diminutionem huiusmodi 

distributionis gravarentur sicut hucusque fuerunt gravati, statuimus et
c
 presenti 

statuto ordinamus, qoud episcope pro tempore et capitulum Plocense deinceps et 

in antea huiusmodi canonicos supernumerarios sive gratiales tantummodo duos 

et non plures utiles et valentes facta et negotia ecclesie disponere de consensu et 

consilio capituli facere et creare valeant, qui duo sicut prefertur creati aut cre-

andi predictas cottidianas distributiones et refectiones de fructibus dictarum 

villarum provenientes eo modo equaliter sicut et ceteri canonici corporales per-

cipient atque gaudebunt. Quibus etiam omnimodam huiusmodi creationem 

preter duos supradictos potestatem adimimus sive tollimus et pro irritis et in-

fectis presentibus decernimus. Et ut huiusmodi statutum tam salubre quam utile 

et omnia communiter et divisim in ipso contenta robur perpetue firmitatis opti-

neant, nobisque et nostris successoribus contraveniendi directe vel indirecte via 

precludatur. Nos et nostros successores omnia et singula communiter et divisim 

iureiurando sacro sanctis ewangeliis manualiter tactis perpetuis temporibus 

tenere et observare promittimus et ad servandam strictius firmiter obligamus. In 

cuius rei evidenciam et maiorem efficaciam presentes literas sive presens publi-

cum instrumentum per notarium publicum infrascriptum scribi et publicari et in 

publicam formam redigi nostrorumque sigillorum maiorum munimine fecimus 

                                                 
c W tekście jest „in”. 



W sprawie synodu prowincjonalnego w Uniejowie w 1414 r. 1143 

communiri. Actum et datum sub anno domini millesiomo quadrigentesimo sexto, 

indictione XIII decima die mensis septembris, pontificatus sanctissimi in Christo 

patris et domini nostri domini Innocentii divina providentia pape septimi
51

, anno 

secundo, hora nona vel quasi in domo episcopali nostre habitationis in civitate 

Plocensis presentibus ibidem discretis viris Mathia rectore ecclesie de 

Czechonowo
52

, Dobeslao vicario ecclesie collegiate sancti Michaelis in civitate 

Plocensi
53

 et Petro de Socolowo
54

 presbiteris Plocensis et Poznaniensis diocesis 

vocatis specialiter et rogatis testibus ad premissa.  

Nos igitur iustis et benedignis eiusdem domini Jacobi episcopi Plocensis 

precibus aclinati predictas literas et statute in ipsis rite et racionalibiter facta, 

concepta et contenta in omnibus eorum punctis et clausulis, capitulis, articulis et 

condicionibus approbamus, ratificamus, innovamus et tenore presentium con-

firmamus, decernentes ea robur perpetue firmitatis obtinere, harum quibus sigil-

lum nostrum est appensium testimonio litterarum. Datum ut supra in Vneow V. 

die mensis augusti anno domini millessimo quadrigentesimo quartodecimo. Pre-

sentibus reverendis in Chrsito partum coepisopis et suffraganeis nostris dominis 

Alberto Cracoviensis
55

, Johanne Lubucensi
56

 episcopis et Andrea Laskarii electo 

Poznanensi
57

 venerabilisque fratribus nostris Derslao Tincziensi
58

 Johanne de 

Claratumba alias de Mogila
59

 et Swanthoslao de Withow
60

 abbatis, Michaele 

scolastico et officiali
61

, Nicolao Strzesconis canonico
62

 ceterisque prelatis et 

canonicis capituli Gneznensis et aliis quam plurimis fidedignis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
51 Papież Innocenty VII (1404–1406), Cosimo de Migliorati. 
52 Maciej, pleban w Ciechanowie.  
53 Dobiesław, wikariusz kolegiaty św. Michała w Płocku. 
54 Piotr z Sokołowa, nieznany mi skądinąd. 
55 Wojciech Jastrzębiec, biskup poznański (1399–1412), krakowski (1412–1423) i arcybiskup 

gnieźnieński (1423–1436). 
56 Jan Borsnicz, biskup lubuski (1397–1420), arcybiskup ostrzyhomski (1420–1423). 
57 Andrzej Łaskarzewic, herbu Godziemba, biskup poznański (1413–1426). 
58 Dziersław z Zalasu, opat benedyktynów w Tyńcu. 
59 Jan Stecher, opat cystersów w Mogile.  
60 Świętosław, opat norbertanów w Witowie. 
61 Michał z Krowicy i z Łaska, herbu Korab, scholastyk i oficjał gnieźnieński. 
62 Mikołaj Strzeszkowic, herbu Sulima, kanonik gnieźnieński, pełnił też urzędy oficjała i wikariu-

sza generalnego gnieźnieńskiego. 
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