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Od redaktora naczelnego

Oddajemy do rąk Szanownych Czytelników kolejny numer „Przeglądu 
Historyczno-Wojskowego” – 4 za 2016 rok. Równocześnie spieszę poinfor-
mować, że już niebawem, w ciągu najbliższych dwóch miesięcy, ukaże się 
także nr 1 za rok 2017. 

Niniejszy numer naszego periodyku otwiera zupełnie unikalne odkrycie 
archiwalne pracownika WBH dr. Pawła Piotrowskiego, który w czasie kwe-
rendy w zespole akt Gabinetu Ministra Obrony Narodowej w Centralnym 
Archiwum Wojskowym natrafił na dokument powołujący do życia „Prze-
gląd Historyczno-Wojskowy” 8  marca 1946 roku! Rozkaz nr 98 naczelne-
go dowódcy „odrodzonego” Wojska Polskiego marsz. Roli-Żymierskiego, 
podpisany przez niego własnoręcznie i kontrasygnowany przez szefa Sztabu 
Generalnego gen. Władysława Korczyca i  zastępcę Roli-Żymierskiego ds. 
polityczno-wychowawczych gen. Mariana Spychalskiego, nigdy nie został 
zrealizowany w praktyce. Powodów anulowania tego rozkazu nie znamy – 
być może kiedyś uda się odnaleźć kolejne dokumenty w tej sprawie i będzie 
można wyjaśnić okoliczności rezygnacji z  restytuowania „Przeglądu Hi-
storyczno-Wojskowego” w 1946 r. Warto wszak zwrócić uwagę na fakt, że 
sprawa wznowienia przez komunistów (Biuro Historyczne podlegało Głów-
nemu Zarządowi Politycznemu) periodyku wydawanego przed wojną – i to 
pod swoją właściwą nazwą! – nie była dotąd znana historykom. Dlatego 
zdecydowaliśmy się zamieścić skan dokumentu na wstępie tego numeru 
i tym samym przybliżyć czytelnikom naszego czasopisma nieznany rozdział 
z jego historii.

Ponadto dwie sprawy wymagają wyjaśnienia – pierwsza dotyczy nu-
meracji roczników „Przeglądu Historyczno-Wojskowego”. Otóż w  2014 r. 
ówczesna redakcja czasopisma omyłkowo zredukowała numerację roczni-
ka o  10 lat – i  tak zamiast rocznika LXVI pojawił się rocznik LVI. Błąd 
ten nie został skorygowany także w następnych latach i dlatego na okładce 
nr  2–3 za rok 2016 wydrukowano rocznik LVIII, a  nie LXVIII. Pomyłka 



w  numeracji rocznika została wychwycona dopiero w  tym roku przez se-
kretarza redakcji w trakcie pracy nad indeksacją ostatnich roczników PHW 
i niniejszym zostaje sprostowana.

Druga sprawa dotyczy recenzji książki Mariusza Wołosa pióra śp. prof. 
Piotra Staweckiego i dr. Henryka Bułhaka, która ukazała się w poprzednim, 
podwójnym numerze PHW. Ów tekst obecna redakcja czasopisma otrzyma-
ła w tece redakcyjnej, a więc w spadku po poprzednikach i w takiej formie 
został on opublikowany. Niestety, okazało się, że recenzja została – bez wie-
dzy jej autorów – skrócona, a precyzyjniej rzecz ujmując – w mechanicz-
ny sposób wycięto jej końcowy fragment; na co zwrócił nam uwagę jeden 
z autorów, dr Bułhak. Pragnąc naprawić tę zupełnie niezamierzoną omył-
kę, publikujemy wyżej wspomnianą recenzję ponownie, tym razem jednak 
w pełnym brzmieniu.

Życząc wszystkim Czytelnikom dobrej lektury, zachęcam do publikacji 
wyników swoich badań na łamach „Przeglądu Historyczno-Wojskowego”, 
a szczególnie gorąco apeluję o nadsyłanie recenzji i artykułów recenzyjnych.

Daniel Koreś
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Andrzej  Drzycimski

Losy westerplatczyków

Słynny wiersz Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, w którym cała za-
łoga Westerplatte czwórkami maszeruje „prosto do nieba”, powstał 16 wrze-
śnia 1939 r., w  przeddzień pójścia poety do niewoli sowieckiej1. W tym 
czasie polski rząd salwował się już ucieczką przez granicę polsko-rumuń-
ską. Niewiele więc wiedziano wówczas o losie obrońców polskiej placówki, 
a  z  niektórych doniesień prasowych wynikało, że na Westerplatte zginę-
li wszyscy2. Nie zdawano sobie sprawy, że z  około 210 obrońców zginęło 

1 W Pieśni o żołnierzach z Westerplatte K. I. Gałczyński pisze, że: Kiedy się wypełniły dni/ 
i przyszło zginąć latem,/prosto do nieba czwórkami szli/żołnierze z Westerplatte. Pod koniec 
września 1939 r. wiersz, przyniesiony przez kolegę poety, otrzymała Natalia, żona K. I. Gał-
czyńskiego (1905–1953). Na skrawku papieru poeta pospiesznie i  odręcznie zapisał jego 
treść. Gałczyński, zmobilizowany 24 VIII 1939 r., 17 września dostał się do niewoli sowiec-
kiej wraz z innymi żołnierzami Korpusu Ochrony Pogranicza. Przetransportowany do obozu 
w  Kozielsku, w  październiku zostaje wymieniony z  grupą polskich szeregowców na oby-
wateli sowieckich przetrzymywanych w niewoli niemieckiej i  trafia do obozu przejściowe-
go Stalagu IV B Mühlberg w Saksonii na północ od Drezna, na wschód od Łaby, jednego 
z największych niemieckich obozów jenieckich, stamtąd przerzucany był do innych stalagów, 
wyzwolenia doczekał się od Amerykanów. Wiersz publikowany był już w 1942 r. w antologii 
konspiracyjnej Słowo prawdziwe, rok później – jako wiersz nieznanego autora i zatytułowany 
Westerplatte – znalazł się w wydawnictwie Honor i Ojczyzna, przy wielu okazjach wielokrot-
nie był przedrukowywany, A. Drzycimski, Westerplatte, t. 1: Reduta w budowie 1926–1939, 
Gdańsk 2014, s. 10; www.kigalczynski.pl/zycie (dostęp 31 III 2015); szersze tło zob. K. Za-
jączkowski, Westerplatte jako miejsce pamięci 1945–1989, Warszawa 2015, s. 144–156, gdzie 
omawia fenomen wiersza Gałczyńskiego kształtujący w  literaturze obraz Westerplatte jako 
miejsca pamięci.
2 K. Zajączkowski, Westerplatte..., s. 46–52 i  n., przedstawiając dogłębnie różne aspekty 
kształtowania przez lata obrazu Westerplatte jako miejsca pamięci, zwraca uwagę, że infor-
macje o śmierci obrońców podawało Polskie Radio i prasa codzienna, mające szeroki roz-
głos społeczny; w kościołach pojawiały się nawet klepsydry zapraszające na msze w intencji 
poległych żołnierzy z Westerplatte; z kolei w Gdyni z wysokich wzgórz obserwowano dymy 
unoszące się wysoko nad Westerplatte, uznając, że „większość zginęła śmiercią bohaterską”, 
zob. „Dziennik Gdyński”, 10 IX 1939.

http://www.kigalczynski.pl/zycie
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jedynie 15, a  30–40 było rannych, przy czym 7 ciężko. Nie wiedziano, że 
odchodzącą do niewoli załogę Westerplatte żegnano z  honorami wojsko-
wymi. Wtedy też mogło się wydawać, że wszyscy obrońcy doświadczą losu 
jeńców wojennych wyznaczonego przepisami międzynarodowych konwen-
cji regulujących prawa i  zwyczaje wojny lądowej, podpisanych zarówno 
przez Niemcy, jak i  Polskę. Jednakże postanowieniami konwencji objęto 
tylko grupę tak zwanych kombatantów, do których zaliczono szeregowców, 
podoficerów, oficerów i zmobilizowanych pracowników cywilnych. Pozosta-
łych uznano za jeńców cywilnych, niekombatantów. 

Już 7 września, w dniu kapitulacji, oficerów oddzielono od pozostałej zało-
gi. Wieczorem ulokowano ich w dwóch pokojach od strony podwórza na ostat-
nim piętrze hotelu Continental naprzeciwko dworca gdańskiego. Przed poko-
jami wystawiono warty. Tutaj usłyszeli, jak jedna z pokojówek zawołała z rado-
snym uniesieniem: „Warschau ist deutsch” („Warszawa jest niemiecka”)3. Dzień 
później w  hotelu byli jeszcze przesłuchiwani. Wreszcie drugiego dnia nie-
woli, 9 września, przewiezieni zostali do dawnej reduty na Biskupiej Górce 
(Bischofsberg), gdzie przetrzymywani byli pozostali obrońcy. Jeszcze tego same-
go dnia umieszczono ich w samochodach pancernych i pod eskortą skierowano 
do obozu jenieckiego, z noclegiem w garnizonie w Elblągu. Przy tej okazji do-
szło do incydentu z dowódcą garnizonu, który na widok szabli u boku Suchar-
skiego wpadł w furię i zamierzał się ostro z nim rozprawić. Dopiero informa-
cja o specjalnych prawach dowódcy Westerplatte, przekazana przez adiutanta, 
powstrzymała przed próbą odebrania białej broni. Rankiem dalsza podróż pod 
eskortą do Prus Wschodnich odbyła się już bez żadnych przeszkód. Umiesz-
czono ich na terenie wielkiego poligonu wojskowego. Po przyjeździe nastąpiło 
„spisywanie ewid[encji], rewizja bag[ażu], przesłuchanie, otrzymanie kwater”4. 

Szeregowców zaś, podoficerów i zmobilizowanych pracowników cywilnych 
umieszczono najpierw zarówno w koszarach oddziałów Schutzstaffel (SS) we 
Wrzeszczu, jak i w kazamatach reduty na Biskupiej Górce w Gdańsku, dokąd 
wkrótce wszystkich przeniesiono. W nocy gestapo gdańskie zabrało sierż. rez. 
Kazimierza Rasińskiego, dowódcę radiostacji na Westerplatte i  jego zastępcę 
kpr. rez. Ignacego Zarębskiego. Obu, skutych kajdanami, samochodem pancer-
nym i z silną eskortą esesmanów przewieziono do prezydium policji w Gdań-
sku. Podczas przesłuchania, grożąc rozstrzelaniem, starano się wymusić od 
nich tajne kody pozwalające na łączenie się z  dowództwem floty, okrętami 

3 F. Dąbrowski, Wspomnienia z obrony Westerplatte. Wspomnienia i dokumenty, wstęp hi-
storyczny skreślił i załączniki oprac. M. Pelczar, Gdańsk 1957, s. 49.
4 Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska (dalej: PAN BG), Ms. 5197, [Notatki bieżące 
H. Sucharskiego w Kalendarzyku Polonii Gdańskiej na rok 1939, wydany staraniem Zjedno-
czenia Zawodowego Polskiego Zrzeszenia Pracy na Wolne Miasto Gdańsk], k. 44; H. Suchar-
ski, List z Westerplatte do siostry z 1 IX 1939 r.: Notatki z obrony Westerplatte, wstęp i oprac. 
Z. L. Pszczółkowska, Gdańsk 1989.
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podwodnymi oraz z Wielką Brytanią. Nazajutrz na Biskupią Górkę powrócił 
jedynie Zarębski, a  po jego dowódcy zaginął wszelki ślad. Prawdopodobnie 
został zamordowany „za nie wydanie tajemnicy wojskowej z dziedziny radia” 
lub popełnił samobójstwo5. W kazamatach przetrzymywano także wcześniej 
pobitych i zmasakrowanych obrońców Poczty Polskiej, na których 8 września 
sąd polowy Grupy Eberhardta wydał już pierwsze wyroki śmierci. 12 września 
pozostałych westerplatczyków wsadzono w Gdańsku do wagonów kolejki wą-
skotorowej i przez Malbork przewieziono do miejsca, gdzie znajdowało się do-
wództwo Westerplatte na poligonie w Prusach Wschodnich. Poligon, założony 
w  1934 r. w  odległości około 70  km od Królewca, dzielił się na dwie części: 
Stablack Nord, obecnie rosyjskie Dołgorukowo w obwodzie kaliningradzkim, 
i  Stablack Süd, dzisiejszy Kamińsk w  województwie warmińsko-mazurskim 
koło Bartoszyc6. Stablack to główne miejsce gromadzenia polskich żołnierzy 
wziętych do niewoli w walkach na Pomorzu i w północno-wschodniej Polsce. 
Westerplatczycy należeli do jednych z pierwszych jeńców wojennych odtran-
sportowanych do Stablacku. Z jego nazwy – Stalag I A Stablack – wynika, że 
przeznaczony był dla podoficerów i szeregowców i że został utworzony jako 
pierwszy (A) w okręgu wojskowym nr I (Wehrkreis I Königsberg) na terenie 
wspomnianego poligonu. Stalagowi I A Stablack podlegały wszystkie punkty 
zborne jeńców i obozy przejściowe, większość podobozów w Prusach Wschod-
nich występujących często we wspomnieniach westerplatczyków. Główny jego 
obóz znajdował się w okolicy wsi Görken (ob. ros. Dubrowka), oficerów zaś 
wraz z podkomendnymi osadzono w Klein Dexen (ob. ros. Furmanowo), na-
leżącym również do Stalagu I A Stablack. Tutaj otrzymywali swoje numery 
jenieckie wybite na „nieśmiertelniku” żołnierskim, który po śmierci łamano 
i jedną część kładziono na ciele chowanego żołnierza, drugą wysyłano rodzi-
nie lub osobie podanej przez jeńca, odnotowanej w jego karcie jenieckiej7. Los 

5 PAN BG, 1038/77, T. Filipek, Westerplatte w korespondencji polskiej Zarębskich, [1977], 
mps, s. 147; PAN BG, 1038/77, List Ignacego Zarębskiego do Stefana Fabiszewskiego, 18 I 
1962  r.; Centralne Archiwum Wojskowe (dalej: CAW), Wojskowe Biuro Badań Historycz-
nych (dalej: WBBH), IX.2.102.2, Relacja Michała Gawlickiego, s. 22; Westerplatte, zebrał, 
oprac. i wstępem opatrzył Z. Flisowski, Warszawa 1989, relacja M. Gawlickiego, s. 260. Z ko-
lei polski wydawca i tłumacz dziennika bojowego „Schleswiga-Holsteina” podaje niczym nie 
poparte przypuszczenie, że K. Rasiński jako specjalista został wywieziony do Brusterort, do 
centrum nasłuchu radiowego Kriegsmarine, zob. Zanim poddał się Hel, tłum., oprac., tytuł 
i projekt okładki J. Żebrowski, Łódź 2003, s. 70. 
6 J. Necio, Stalag I A Stablack. Próby upamiętnienia, „Łambinowicki Rocznik Muzealny” 
2011, s. 53–66. 
7 Na prośbę Adama Szatkowskiego, prezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Klubu Szkół 
Westerplatte, Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach Opolu przeprowa-
dziło kwerendę źródłową znajdującej się w  nim oryginalnej niemieckiej dokumentacji ar-
chiwalnej. W wyniku tych poszukiwań można z dużym prawdopodobieństwem przyjąć, że 
zachowała się choćby cząstkowa dokumentacja niemiecka 71 obrońców wziętych do niewoli 
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jeńców zmieniał się z upływem czasu. Jednych przenoszono do innych obozów, 
drugich pozbawiano praw jenieckich i kierowano do pracy przymusowej, inni 
przechodzili na status jeńca cywilnego bądź byli zwalniani i odsyłani do domu. 
Pozbawieni praw jenieckich byli kierowani do pracy w  gospodarstwach rol-
nych w Prusach Wschodnich, w Sambii i okolicach Kłajpedy albo też zatrud-
niani w stoczni Schichaua w Elblągu, w warsztatach kolejowych w Królewcu 
i Kłajpedzie, w zakładach lniarskich w Sępopoli czy w tartaku w Tylży. Stalag 
Stablack stał się z  czasem obozem międzynarodowym, przez który przeszło 
setki tysięcy jeńców. Jego ewakuację na zachód w styczniu 1945 r. przerwała 
zwycięska ofensywa Armii Czerwonej8.

Wojenne losy oficerów 

Oficerów z  Westerplatte, z  wyjątkiem ciężko rannego Leona Pająka, 
którego zatrzymano w gdańskim szpitalu miejskim, po przewiezieniu naj-
pierw osadzono w Klein Dexen. Tutaj chor. Edward Szewczuk pełnił funk-
cję oficera żywieniowego dla pozostałych jeńców z Westerplatte9. Po kilku 
tygodniach skierowano ich stamtąd do przejściowego obozu oficerskiego 
w murowanym budynku koszarowym w Prabutach (Reisenburg), podległe-
go komendanturze Stalagu Stablack. Przebywali w nim zaledwie kilka dni, 
niektórzy tylko jedną noc. Z tego miejsca ich drogi się rozchodzą. Trans-
portowani pociągami trafiali do różnych oflagów. Pierwszego przeniesiono 
mjr. Henryka Sucharskiego. Zaczął od Oflagu IV A Hohnstein w Saksonii, 

7 IX 1939 r. na Westerplatte. Dzięki temu wiemy, że jednego dnia wszyscy wymienieni zna-
leźli się w niewoli. Prawdopodobnie w wyniku przesłuchań odnotowane zostały szczegółowe 
dane dotyczące daty urodzenia, ale i imiona i nazwiska rodziców, nazwisko i adres osoby do 
powiadomienia, stopień i jednostka wojskowa, numer jeniecki i obozy jenieckie, przez które 
oni przechodzili. Choć w kilku przypadkach, poza imieniem i nazwiskiem, brak wszystkich 
danych, to zdaje się nie ulegać wątpliwości, że podane osoby są tożsame z  westerplatczy-
kami. Dziękuję Muzeum i Adamowi Szatkowskiemu, prezesowi klubu, za przekazanie tych 
materiałów do wykorzystania przy opracowywaniu losów westerplatczyków.
8 Szczegóły dotyczące obozów jenieckich i  prac przymusowych westerplatczyków zob. 
PAN BG, Ms. 5084 i 5085, Korespondencja do Michała Gawlickiego z lat 1947–1971, [7  to-
mów zakupionych od niego przez Bibliotekę Gdańską w 1971 r., zawierających 889 listów, 
ponad 2600 str., 52 fotografie i  kopie 9 listów M. Gawlickiego z  lat 1954–1968], Kopie li-
stów Michała Gawlickiego z lat 1954-1968 [9 listów, ss. 20], nabyte przez Bibliotekę Gdańską 
w  1971 r. Fragmenty korespondencji do Gawlickiego oraz Leona Pająka z westerplatczykami 
i późniejszej z nimi korespondencji Stanisławy Górnikiewicz zob. Znaki pamięci. Listy we-
sterplatczyków (1940–1993), wybór, wstęp, komentarze i przypisy S. Górnikiewicz-Kurowska, 
wyd. 3, Gdańsk 2004; zob. Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach Opo-
lu, zesp. Wehrmachtauskunftstelle für Kriegerverluste und Kriegsgefangene (dalej WASt); 
J.  Necio, Stalag I A...
9 K. Kruszyński, K. Zajączkowski, Westerplatczycy z Bojkowa. Zwycięstwo – chwała – odpo-
czynek, Gliwice Bojków 2014, s. 20.
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gdzie w piętnastowiecznym zamku na wysokiej czterdziestometrowej ska-
le przetrzymywano 63 generałów i sztabowców Wojska Polskiego, głównie 
z dowództwa obrony stolicy i Armii „Warszawa”. W maju 1940 r. na krótko 
przeniesiono go do Oflagu IV B Königstein, założonego w dawnej saksoń-
skiej twierdzy zbudowanej przez króla Augusta Mocnego. Po miesiącu tra-
fił do Oflagu II B Arnswalde (Choszczno), a potem do dużego Oflagu  II  D 
Gross Born (Borne-Sulinowo), oba na Pomorzu. W trakcie dramatycznej 
ewakuacji zimą 1945 r. spadł w  stodole z  legowiska na piętrze, w  wyniku 
czego znalazł się w  szpitalu wojskowym, a na koniec trafił do Oflagu  X C 
w  Lubece, gdzie wyzwolili go Brytyjczycy. Natomiast kpt. Franciszek Dą-
browski, por. rez. Stefan Grodecki i  ppor. Zdzisław Kręgielski z  Prabut 
przewiezieni zostali do Oflagu XVIII A Lienz Salzburg/Słowenia. Do gru-
py oficerskiej Niemcy zaliczali również chorążych zawodowych Edwarda 
Szewczuka, Józefa Pełkę i Jana Gryczmana, którzy trafili do Oflagu XVIII B 
Wolsberg u podnóża Alp Dolomitowych w Karyntii w Austrii. W Wolsber-
gu Szewczuk zajmował się obozową kantyną. W maju 1940 r. cała ta grupa 
trafiła do mieszczącego sześć tys. jeńców Oflagu II C Woldenberg (Dobie-
gniewo koło Krzyża)10. W obozie trójka oficerów mieszkała w jednej izbie, 
chorąży Szewczuk zaś zaangażował się w działalność kulturalno-oświatową. 
W 1945 r. w trakcie ewakuacji obozu trzej oficerowie szli razem. Rozpierz-
chli się w różne strony, gdy oddziały Armii Czerwonej starły się z niemiecką 
eskortą kolumny jeńców. Spotkali się dopiero na służbie wojskowej w Gdań-
sku i Gdyni. Chorąży Szewczuk przetransportowany został do Czarnkowa, 
w  lutym 1945 r. powrócił do domu w Legionowie11. Z kolei chorąży Pełka 
jesienią 1944 r. przeniesiony został do Stalagu IV B Mühlberg, po wyzwole-
niu z rodziną spotkał się w Łodzi. Natomiast chorąży Gryczman po zlikwi-
dowaniu oflagu w Woldenbergu został przepędzony w głąb Rzeszy, ale już 
w marcu 1945 r. stanął przed Rejonową Komisją Uzupełnień w Jarosławiu 
rejestrującą oficerów powracających z Zachodu12. Osobną drogę przeszedł 
kpt. lek. med. Mieczysław Słaby, którego niemieckie władze wojskowe za-
trzymały w Stalagu I A Stablack, w miejscowym lazarecie obozowym, gdzie 
został członkiem komisji lekarskiej. W obozie zachorował i po wyleczeniu 

10 W relacjach westerplatczyków często używa się zamiennie nazwy tyrolskiego miasta nad 
rzeką Drawą z  Okręgu Wojskowego Salzburg/Słowenia Oflag XVIII A Lienz (październik 
1939 – 1943), z Wolsbergem XVIII B (październik 1939 – luty 1941), później oznaczonym 
jako Stalag XVIII A (marzec 1941 – maj 1945). Austriackie Lienz i Wolsberg były obozami, 
do których przejściowo skierowano westerplatczyków, stamtąd przeniesiono oficerów i pod-
oficerów zawodowych do Woldenbergu, gdzie przetrzymywano oficerów z  Polski. W ich 
miejsce osadzani byli oficerowie z krajów kolejno podbijanych przez Hitlera. 
11 K. Kruszyński, K. Zajączkowski, Westerplatczycy z Bojkowa..., s. 19–25.
12 S. Górnikiewicz-Kurowska, Westerplatczycy. Losy obrońców Wojskowej Składnicy Tranzy-
towej, wyd. 2 poszerz. i popr., Gdańsk 2012, s. 185–186, 231.
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Niemcy przenieśli go do szpitala wojskowego w  Królewcu, gdzie wyzwo-
lenie przyszło wraz z Armią Czerwoną. Z kolei por. Leon Pająk, najpierw 
był leczony przez wiele miesięcy w szpitalu miejskim w Gdańsku, później 
został wysłany do Oflagu XII A Hadamar, wreszcie trafił do Oflagu VII A w 
Murnau, gdzie wyzwolili go Amerykanie. 

Wojenne losy podoficerów, szeregowców i zmobilizowanych 
pracowników cywilnych

Stalag I A Stablack, w którym początkowo znaleźli się niemal wszyscy 
członkowie załogi Westerplatte, pozostał dla niektórych z nich do końca 
wojny jedynym miejscem odosobnienia. Innych rozdzielano i przenoszo-
no pojedynczo lub w małych grupkach do obozów jenieckich w całej Rze-
szy. Znaleźli się w  stalagach na terenie dzisiejszej Polski między innymi 
w: I B Hohenstein (Olsztynek), II B Hammerstein-Schlochau (Czarne, 
Człuchów), XX A Thorn (Toruń) i  XXI A Schildberg (Ostrzeszów). Byli 
też w obozach w Niemczech: IV F Hartmannsdorf, IV B Mühlberg i IV  E 
Altenburg w  Turyngii, VI B Neu-Versen w  Haren i  VI C Oberlangen 
w  powiecie Emsland w  Dolnej Saksonii, VI H Arnoldsweiler, VI F Bo-
cholt, VI G Bonn-Duisdorf, VI J w Krefeld-Fichtenhain i w tej samej nu-
meracji w Dorsten, VI  F Munster, VI A Hemer, VI G Bergeinstadt, VI  C 
Bathorn, VI K Senne/Forellkrug w  Nadrenii Północnej-Westfalii oraz  
X  A Schleswig w Szlezwiku-Holsztynie, X C Nienburg, XI B Fallingbostel, 
a także we wspomnianym już Stalagu XVIII B Wolfsberg w Karyntii. We-
sterplatczyków kierowano też do pracy w fabrykach broni, w kopalniach 
węgla i  rudy, a nawet w warsztatach zegarmistrzowskich, przy wyrębach 
lasów, w miastach i w wielkich gospodarstwach rolnych, głównie w Pru-
sach Wschodnich. W pierwszych latach niewoli zwolniono ze stalagów ze 
względu na stan zdrowia ponad 20 obrońców, głównie ze starszej kadry 
pracowników cywilnych i podoficerów. Około 40 członków załogi próbo-
wało ucieczki ze stalagów, zwłaszcza w 1940  r. Część z tych, którym się to 
udało, zgłaszała się do partyzantki, zwłaszcza do Związku Walki Zbroj-
nej, później Armii Krajowej. Byli też tacy, którzy po ucieczce z któregoś 
ze stalagów w zachodniej Europie przedostali się do 2 Korpusu Polskiego 
gen. Władysława Andersa we Włoszech czy do Dywizji Pancernej gen. 
Stanisława Maczka. Inni zaś trafili do Wojska Polskiego formowanego 
w  Związku Sowieckim i  przemierzyli szlak bojowy do Berlina. Zdarzało 
się, że westerplatczyków wcielano do armii niemieckiej i Armii Czerwo-
nej, z którą przeszli szlak bojowy aż do Berlina. Tych zaś, którym uciecz-
ki się nie udały, kierowano do obozów i  kompanii karnych (Schleswig, 
Eksenfurden, Zalsgiter, Epen, Toruń, Grudziądz), ale także do obozów 
koncentracyjnych w Stutthofie, Auschwitz, Bergen-Belsen, Neuengamme, 
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Mauthausen i w Buchenwaldzie, tudzież do łagrów sowieckich, nawet do 
Archangielska. Po niektórych obrońcach zatarł się wszelki ślad dokumenta-
cyjny, a nawet relacyjny13. 

Wojenne losy niekombatantów

Kilkuosobowej grupie pracowników cywilnych odmówiono przysługu-
jących im praw jeńców wojennych. Potraktowani jako jeńcy cywilni, prze-
kazani zostali policji gdańskiej (Schutzpolizei), a faktycznie gdańskiemu ge-
stapo. Już 8 września 1939 r. skierowano ich na Westerplatte, gdzie zaczynał 
funkcjonować obóz jeńców cywilnych. Byli tam, gdy przygnano pierwszą 
grupę uwięzionych Polaków z  Wolnego Miasta, przetrzymywanych dotąd 
w  budynku gdańskiej szkoły dla dziewcząt niemieckich Victoriaschule, 
przejętego w sierpniu przez SS. Tych około 200 ludzi przepędzono pieszo 
wśród rozhisteryzowanego tłumu gdańszczan i  zagnano do zrujnowanych 
koszar na Westerplatte. Tym, który następnego dnia wieczorem wydzielał 
im pierwszy symboliczny posiłek, jak wspominali więźniowie, był kucharz 
załogi polskiej placówki14. Mógł nim być albo Kazimierz Tuczyński, albo 
Jan Tusk, obaj pracownicy cywilni składnicy, ujęci w  powojennym wyka-
zie sporządzonym w 1957 r. przez Franciszka Dąbrowskiego 12 pracowni-
ków cywilnych „bez broni”15. Do tej grupy, traktowanej jako niekombatanci 
i  jako więźniowie polityczni, należeli: Stefan Nerć (odpowiadający za go-
spodarstwo rolne oraz bydło i  trzodę chlewną, w czasie walk pomagający 
lekarzowi składnicy w opatrywaniu i pielęgnowaniu rannych w koszarach, 
później w niewoli w Prusach Wschodnich), Leon Myślisz (cieśla, w czasie 
walk w  koszarach, los nieznany), Stefan (ojciec) i  Ryszard (syn) Duziko-
wie (w  koszarach), Alojzy Januszewski (elektryk, długoletni pracownik, 
w koszarach), Władysław Lemke (pomocnik murarski, w czasie walk opie-
kujący się rannymi i  kantyną, w  koszarach), Jan Repelowicz (intendent, 

13 PAN BG, Ms. 5084 i  5085, Korespondencja do Michała Gawlickiego; S. Górnikie-
wicz-Kurowska, Westerplatczycy; Znaki pamięci...; Centralne Muzeum Jeńców Wojennych 
w  Łambinowicach Opolu, zesp. WASt.
14 E. Grot, Praca więźniów z przejściowych obozów dla jeńców cywilnych w Gdańsku, No-
wym Porcie i  Stutthofie na Westerplatte w  latach 1939–1941, „Zeszyty Muzeum Stutthof ” 
2013, nr 1 (11), s. 84.
15 PAN BG, Z. 371 i  374, Franciszek Dąbrowski w  liście do Mariana Pelczara, 17 VII 
1957  r., przygotowującego wydanie jego wspomnień (F. Dąbrowski, Wspomnienia z  obro-
ny...) wymienił 12 ludzi, którzy byli na Westerplatte „bez broni”, choć brali udział w obronie. 
Część z nich uznano za niekombatantów. Nie znamy kryterium tego podziału. Nie postawio-
no ich jednak przed sądem polowym grupy Eberhardta (Gruppe Eberhardt), tak jak obroń-
ców Poczty Polskiej w Gdańsku, lecz jedynie przyznano im status wojennych jeńców cywil-
nych, co wówczas oznaczało więźniów politycznych, znajdujących się w gestii SS i gestapo.
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w  koszarach), Karol Szwedowski (mistrz murarski, pomagający przy ran-
nych w  koszarach), Michał Plewak (murarz, w  koszarach). Do tej grupy 
„bez broni” Dąbrowski zaliczył też Alfonsa Kąkola, obywatela gdańskiego, 
prawdopodobnie aresztowanego przed rozpoczęciem działań wojennych 
i w związku z tym nieobecnego na Westerplatte. 

Nie do końca znamy losy okupacyjne obu kucharzy z Westerplatte. Nie-
wiele wiadomo o Tuczyńskim, zatrudnionym w składnicy dopiero w lipcu 
1939 r. Więcej można powiedzieć o Janie Tusku, który przebywał w skład-
nicy od 1934 r., najpierw jako żołnierz, a  potem cywilny kucharz załogi. 
W pierwszych miesiącach wojennych odnajdujemy go jednak w  Stala-
gu  I A Stablack, skąd po odmrożeniu nóg został odesłany do miejsca za-
mieszkania w Gdańsku Nowym Porcie jako nieprzydatny do pracy. Mimo to 
szybko został włączony do grupy ozdrowieńców, których wykorzystywano 
przy budowie drogi do Opery Leśnej w Sopocie. Stamtąd wywieziony został 
w głąb Niemiec do obozu pracy w Dritz, położonego w pobliżu często bom-
bardowanej przez Amerykanów fabryki amunicji. W trakcie jednego z  ta-
kich nalotów zimą 1942/1943 r. udało mu się zbiec. Po dotarciu w rodzinne 
strony na Kaszubach ukrywał się aż do wyzwolenia przez Armię Czerwoną. 
Najprawdopodobniej to on był kucharzem obsługującym więźniów z Victo-
riaschule. Doskonale znał bowiem nie tylko miejsca przechowywania pro-
duktów żywnościowych, ale też rozwiązania techniczne urządzeń kuchen-
nych w koszarach, które budowano już w czasie jego pracy jako kucharza 
załogi. Wprawdzie koszary wraz z kuchnią zostały zbombardowane w czasie 
nalotu 2 września, to jednak prawdopodobnie ocalały jakieś jej fragmenty 
pozwalające na przygotowanie prowizorycznego posiłku. 

Obóz na Westerplatte funkcjonował jako komando zewnętrzne obozu 
dla jeńców cywilnych w Nowym Porcie, później w Stutthofie, od września 
1939 do połowy czerwca 1941 r., stale się rozrastając. W szczytowym okre-
sie komando na Westerplatte liczyło około 2000 więźniów. Poza więźniami 
ulokowanymi w zniszczonych koszarach i innych budynkach przebywali tu 
także więźniowie dowożeni do pracy z Nowego Portu i z utworzonego już 
2  września 1939 r. obozu w Stutthofie. Nadzór nad nimi sprawowali głów-
nie esesmani, ale także młodzi z Hitlerjugend, szturmowcy ze Sturmabtei-
lung (dalej: SA) i członkowie miejscowej służby pracy (Reichsarbeitsdienst). 
Wiadomo z relacji więźniów, że w charakterze jeńców cywilnych z pewno-
ścią pracowali tu czterej westerplatczycy: Władysław Deik, obaj Duzikowie 
i Alojzy Januszewski, których przeznaczono do rozmontowywania maszyn 
elektrowni, łaźni, kuchni i  innych urządzeń technicznych w  składnicy16. 
Można przypuszczać, że pozostałych przekazano później z Westerplatte do 
Stalagu I A Stablack i do obozu w Stutthofie.

16 CAW, WBBH, IX.2.102.2, Relacja Władysława Deika, s. 22. 
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Więźniowie pracowali tu, nie mogąc liczyć na zaspokojenie swych ele-
mentarnych potrzeb. Dach koszar przeciekał, w  oknach nie było szyb, 
a  spano na sianie rozłożonym na podłodze. Brakowało nie tylko mydła 
i ręczników, ale też naczyń do posiłków. Zastąpiły je rozrzucone w terenie 
puszki po konserwach, spluwaczki i hełmy żołnierskie. 

Zadaniem więźniów było uporządkowanie całego Westerplatte po znisz-
czeniach wojennych. Jedni usuwali zdewastowany drzewostan, drudzy zasy-
pywali doły po pociskach i oczyszczali cegły wydobyte z rumowisk, a jesz-
cze inni produkowali z gruzów tłuczeń ceglany. Ziemię zaorywano prymi-
tywną sochą z szesnastoosobowym ludzkim zaprzęgiem. Przede wszystkim 
rozbierano urządzenia i wyposażenie składnicy. Palono także książki z bi-
blioteki garnizonowej. W pewnym momencie zrezygnowano z tego i pozo-
stałą część księgozbioru wywieziono w nieznane miejsce. Można przypusz-
czać, że do Gdańska Oliwy, gdzie tworzono wielką składnicę dokumentacji 
wojskowej zagarniętej w okupowanej Polsce i w poszczególnych oddziałach 
oraz w jednostkach administracji wojskowej. Oddziały niemieckie bowiem 
miały obowiązek przesyłać tam nie tylko archiwalia, ale także zbiory woj-
skowych książek i czasopism17. Większość materiałów i cegły ze składnicy 
od razu wysyłano do rozbudowującego się obozu cywilnego w  Stutthofie, 
zamienionego w  obóz koncentracyjny18. W pracach tych wykorzystywa-
no również jeńców z  załogi, którzy znali rozmieszczenie poszczególnych 
obiektów i  urządzeń. Na przykład do prac związanych z  elektrycznością 
szybko ściągnięto z  Biskupiej Górki Alojzego Januszewskiego, elektryka 
składnicy, znającego funkcjonowanie elektrowni bojowej w koszarach i roz-
mieszczenie głęboko zakopanych kabli prowadzących do wartowni. Z kolei 
oczyszczaniem koszar zajmował się Władysław Deik, widoczny podczas ich 
porządkowania na jednym ze zdjęć zrobionych przez Niemców19. Można 
przypuszczać, że wykorzystywano do tych prac pozostałych członków zało-
gi znających topografię półwyspu. W trakcie porządkowania terenu Wester-
platte odwiedził je 21 września 1939 r. Hitler. Towarzyszący mu oficerowie 
wypytywali pracującego tam Władysława Deika o przebieg walk. Jego wyja-
śnienia miano przekazywać Hitlerowi20. 

17 J. Daniluk, Powstanie i  działalność niemieckiej placówki archiwalnej wojsk lądowych 
w Gdańsku Oliwie (1939–1945), „Dzieje Najnowsze” 2012, nr 2, s. 43; K. Zajączkowski, We-
sterplatte..., s. 259 i n. 
18 E. Grot, Praca więźniów..., s. 82 i n.; szerzej zob. M. Gliński, Organizacja obozu koncen-
tracyjnego Stutthof (1 września 1939 – 9 maja 1945), „Stutthof. Zeszyty Muzeum” 1979, nr 3. 
19 Wojna zaczęła się na Westerplatte, A. Drzycimski, S. Górnikiewicz, wyd. 2 uzup., Gdańsk 
1989, fot. 229.
20 A. Drzycimski, Westerplatte, t. 2: Reduta wojenna 1939, Gdańsk 2014, s. 344–345.
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Spośród obrońców uznanych za niekombatantów życie w obozach stracili: 
sierż. rez. Jan Krzeszewski (krawiec, prawdopodobnie zamordowany w Stutt-
hofie w  1940 r.)21, Władysław Lemke (zmarł prawdopodobnie w  Stutthofie 
w  1940 r.), kpr. rez. Alojzy Januszewski (zmarł w  Stutthofie w  1942 r.)22 i  st. 
sierż. rez. Jan Repelowicz (więziony w Stutthofie, życie stracił w Mauthausen 
w  1940 r.)23. Obóz w  Stutthofie przeżyli: sierż. rez. Władysław Deik (zwol-
niony w 1941 r.)24, Ryszard i Stefan Duzikowie (zwolnieni w 1941 r.)25, Karol 
Szwedowski, który przeniesiony z obozu w Stutthofie do Buchenwaldu został 
z niego zwolniony, ale wkrótce zmarł w Legionowie koło Warszawy (1940)26. 

21 S. Górnikiewicz-Kurowska, Westerplatczycy..., s. 203, według niej 45-letni J. Krzeszew-
ski został zgładzony 22 III 1940 r. podczas krwawego Wielkiego Piątku w Stutthofie, gdzie 
zamordowano kilkudziesięciu najwybitniejszych działaczy polskich z Wolnego Miasta Gdań-
ska. Po wojnie ekshumowane ciała wówczas pomordowanych zostały przeniesione na cmen-
tarz na Zaspie w Gdańsku. 
22 E. Grot, Praca więźniów..., s. 85 pisze, że w dokumentacji obozowej znajduje się adno-
tacja, że A. Januszewski zmarł z  powodu gruźlicy płuc nabytej w  czasie pobytu w  obozie 
KL Stutthof, a  ciało jego spalono. Zmarły miał 47 lat. Autorka przywołuje również pismo 
Tajnego Urzędu Policji Państwowej w Berlinie z 23 V 1940 r., w którym uzasadniono jego 
aresztowanie tym, że „zagraża on swoim zachowaniem istnieniu i  bezpieczeństwu narodu 
i państwa, gdyż daje on swoim antyniemieckim nastawieniem powód do obaw, że po jego 
uwolnieniu będzie się nadal udzielał polskim interesom”. 
23 S. Górnikiewicz-Kurowska, Westerplatczycy..., s. 242–243. Według obozowego aktu zgo-
nu 50-letni J. Repelowicz zmarł 24 VIII 1940 r. około godziny 17.00, spalony w  kremato-
rium, prochy przekazano za opłatą wdowie, która umieściła urnę w kapliczce na cmentarzu 
w Pluskowęsach. Po 1956 r. wdowa chciała złożyć prochy męża do grobu, ale w ceremonii 
religijnej. Organizator przygotowywanej uroczystości ZBoWiD w  Bydgoszczy nie wyraził 
jednak zgody na uczestniczenie w niej księdza katolickiego. Urna pozostała więc na dawnym 
miejscu. Po śmierci wdowy w Toruniu w 1984 r. nie wiadomo, czy urnę udało się sprowadzić 
i pochować w grobie razem z żoną. 
24 Westerplatte..., s. 205–212; S. Górnikiewicz-Kurowska, Westerplatczycy..., s. 72–73, 
W.  Deik po wyjściu z obozu Stutthof pracował w gdańskich firmach budowlanych, w 1942 r. 
skierowano go do pracy w głębi Niemiec, stamtąd na front wschodni w ramach Organisation 
Todt, zajmującej się budową obiektów wojskowych, z cofającymi się oddziałami niemieckimi 
znalazł się w Czechosłowacji, gdzie został przejęty przez Armię Czerwoną i osadzony w obo-
zie, po zwolnieniu powrócił do Gdańska. Po wojnie pracował jako kierowca PKS, zmarł, 
mając 85 lat.
25 S. Górnikiewicz-Kurowska, Westerplatczycy..., s. 172–173, ojciec Stefan i syn Ryszard Duzi-
kowie pracowali na Westerplatte i byli dowożeni z obozu dla Polaków w Nowym Porcie. Po tym 
ojca odtransportowano do obozu Stutthof, gdzie uzyskał zwolnienie ze względu na trapiące go 
choroby, powrócił do rodzinnego Ujazdu, założył warsztat stolarski, który prowadził aż do śmierci, 
zmarł w wieku 56 lat. Syn jego już we wrześniu 1939 r. przeniesiony został do Kałdowa koło Tcze-
wa, do budynku, gdzie zamordowano polskich celników, stamtąd do Stutthofu i dalej do podobozu 
w Matzkau (Maćkowy) w Gdańsku, gdzie budował baraki dla Wehrmachtu, został zwolniony ze 
skierowaniem do pracy przymusowej w wytwórni beczek w Gdańsku. Po wyzwoleniu najpierw 
pracował z ojcem w Ujeździe, potem przeniósł się do Łodzi, gdzie zmarł, mając 64 lata. 
26 Ibidem, s. 263–264. K. Szwedowski zmarł w wieku 52 lat. 
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Innych wymienionych przez Franciszka Dąbrowskiego w grupie „bez broni” 
odnajdujemy w  stalagach i  na robotach przymusowych, głównie w  Prusach 
Wschodnich.

Powojenne losy oficerów liniowych27 

Mjr Henr yk Sucharski
Komendant Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte (1938–

1939) przenoszony z jednego oflagu do drugiego, po dramatycznej ewaku-
acji obozu Gross Born (Borne-Sulinowo) w ostatnich dniach wojny znalazł 
się w oflagu w Lubece, którą wyzwalały wojska angielskie. Od pierwszych 
dni wolności poszukiwał kontaktów ze swymi podwładnymi z Westerplat-
te. Chcąc ich usatysfakcjonować, bezskutecznie próbował zainteresować 
obroną tego miejsca dowództwo polskie na Zachodzie. Nie był to jednak 
dobry czas także na Zachodzie do przywoływania walk niewielkiego od-
działu w Gdańsku. Również w polskiej administracji wojskowej w Londynie 
rozpoczęło się poszukiwanie winnych klęski kampanii 1939 r. Z prowadzo-
nej przez niego rozległej korespondencji z krewnymi i znajomymi oraz roz-
mów, także z westerplatczykami wynika, że rozważał powrót do kraju, ale 
wieści stamtąd były przygnębiające. Tragiczna rzeczywistość nie pokrywała 
się z marzeniami o wolnej Polsce. Światowe agencje donosiły o procesie wy-
toczonym 16 najwybitniejszym przywódcom Polski Podziemnej. Z ojczyzny 
różnymi drogami docierały wiadomości o  aresztowaniach powracających 
wojskowych, zwłaszcza oficerów Oddziału II Sztabu Głównego WP. Zde-
cydował się więc na pozostanie na Zachodzie. W grudniu 1945 r. otrzy-
mał rozkaz wyjazdu do Włoch do 2 Korpusu Polskiego gen. Władysława 
Andersa. Najpierw zatrzymał się w Murnau, a  stamtąd w styczniu 1946 r. 
pojechał przez Brenner do Ankony. Po przybyciu do Ankony Sucharski zo-
stał przydzielony do 3 Baonu Strzelców Karpackich. Od końca lutego do 
10  kwietnia 1946 r. uczestniczy w kursie dowódców batalionów we Fragne-
to Monforte w południowych Włoszech, który ukończył z wynikiem bardzo 
dobrym. W maju tegoż roku w  związku z  drugą rocznicą bitwy o  Monte 
Cassino zorganizowana została specjalna uroczystość wojskowa z  udzia-
łem delegacji stacjonujących we Włoszech polskich pododdziałów. 18 maja 
1946 r. Sucharski wraz z  towarzyszącym mu porucznikiem, jako delegaci 
1  Brygady Strzelców Karpackich, stanęli w szeregu żołnierskim u stóp sław-
nego wzgórza. Wreszcie został dowódcą 6 Batalionu Strzelców Karpackich. 
Był to wynik wielu starań i  chyba wsparcia kolegów oraz przyjaciół ppłk. 
dypl. Wincentego Sobocińskiego i mjr. dypl. Jana Leśniaka oraz płk. dypl. 

27 Ten fragment art. stanowi rozszerzenie zarysu losów westerplatczyków, por. A. Drzycim-
ski, Westerplatte. Misja specjalna, Gdańsk 2015, s. 97 i n.
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Michała Rybikowskiego – wszystkich, z którymi współpracował w ramach 
Oddziału II Sztabu Głównego WP. To bowiem Rybikowski ściągnął go do 
swojej 2 Brygady Strzelców Karpackich 2 Korpusu Polskiego we Włoszech. 
Major był już wtedy bardzo schorowany. Wcześniej w Ankonie spotkał się 
z Melchiorem Wańkowiczem, z którym w kasynie wojskowym rozegrał kil-
ka zwycięskich partii szachowych. Gdy ten poniewczasie zorientował się, 
z  kim ma do czynienia, od razu próbował przeprowadzić z  nim dłuższą 
rozmowę na temat obrony. Ponieważ na taką zabrakło czasu, Wańkowicz 
doprowadził do ponownych spotkań z Sucharskim. Gdy gotowy tekst swe-
go reportażu oparty na notatkach z obu rozmów posłał majorowi do auto-
ryzacji, szybko otrzymał kopertę zwrotną z adnotacją, że adresat nie żyje, 
a w „Dzienniku Żołnierza” ukazał się nekrolog28. Sucharski zmarł 30 sierp-
nia 1946 r. w wieku 46 lat w brytyjskim szpitalu wojskowym w Neapolu na 
zapalenie otrzewnej po perforacji jelita grubego. Już w  kaplicy cmentar-
nej przy trumnie ze zwłokami Sucharskiego zaciągnięto wartę honorową, 
a  stamtąd przeniesiono ją do katedry. Wieczorem przewieziono do miej-
scowości Nola w  okolicach Neapolu, gdzie przez noc pozostała w  kaplicy 
sióstr zakonnych, a rano 31 września 1946 r. przetransportowano na drugą 
stronę Półwyspu Apenińskiego, gdzie złożono w asyście wojskowej na Pol-
skim Cmentarzu Wojskowym w Casamassima29. Jeśli zaś chodzi o nieauto-
ryzowany tekst Wańkowicza, to najpierw ukazał on się w Londynie (1947), 
rok później w Polsce w „Tygodniku Powszechnym”, a dopiero po jedenastu 
latach opublikowany został jako osobny reportaż Westerplatte (1959), wie-
lokrotnie później wznawiany30. 

Po krwawym grudniu 1970 r. na Wybrzeżu władze komunistycznej Pol-
ski niespodziewanie zdecydowały się na sprowadzenie prochów Sucharskie-
go do kraju. Do tej pory wszelkie zabiegi w tej sprawie rodziny, środowisk 
kombatanckich i  mediów pozostawały bez echa. Teraz – dzięki tej próbie 
odbudowy zaufania społecznego – ekshumowane szczątki Sucharskiego 
mogły podczas podniosłej uroczystości patriotycznej 1 września 1971 r. 
spocząć na cmentarzu Poległych Obrońców Westerplatte. Nadano mu wów-
czas pośmiertnie Krzyż Komandorski Orderu Wojennego Virtuti Militari, 
uzupełniający jego Krzyż Srebrny Orderu Wojskowego Virtuti Militari za 
wojnę polsko-bolszewicką (1920). Później, w  1998 r., otrzymał też hono-
rowe obywatelstwo Gdańska w zbiorowym nadaniu tego tytułu wszystkim 

28 M. Wańkowicz, Dwie prawdy. Westerplatte. Hubalczycy, Warszawa 1977, s. 89.
29 PAN BG, Ms. 5196–5199, [Papiery osobiste majora Henryka Sucharskiego oraz dane 
o  jego śmierci, rkps, druk, mps, notatniki, bilety wizytowe, listy, dziesiątki zdjęć z Wester-
platte, obozu, z Włoch i rodzinne, 1917–1946]. Cały ten zbiór w 1953 r. Gdańskie Towarzy-
stwo Naukowe nabyło od Anny Bugajskiej, siostry majora, od 1961 r. w PAN BG. 
30 A. Drzycimski, Westerplatte..., t. 1, s. 21–22; K. Zajączkowski, Westerplatte..., s. 162–174.
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obrońcom Westerplatte. Dziś jest patronem wielu szkół, drużyn harcerskich 
i  ulic, a  nawet jeden nieistniejący już statek Polskich Linii Oceanicznych 
nazwano jego imieniem31. 

Nazwisko Sucharskiego, oficera przedwojennego wywiadu wojskowego, 
znajdowało się w  specjalnych wykazach Oddziału II Sztabu Głównego WP, 
które we wrześniu 1939 r. nie zostały zniszczone podczas ewakuacji formacji 
wojskowych z  Warszawy. Jego kartoteka budziła zainteresowanie Niemców 
podczas wojny32, a po wojnie przejął ją Główny Zarząd Informacji Wojska Pol-
skiego. Takie samo zainteresowanie okazywało Ministerstwo Bezpieczeństwa 
Publicznego, przekształcone w 1954 r. w Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, 
które rozpracowywało dawnych oficerów tak zwanej dwójki (czyli Oddzia-
łu  II). Nowa władza traktowała ich, tak jak i pozostałych oficerów przedwojen-
nych informacji, jako wrogów klasowych, uniemożliwiających jej umacnianie 
się. Jeszcze w latach siedemdziesiątych XX w. organy bezpieczeństwa posługi-
wały się wykazem liczącym prawie 7500 kart oficerów, pracowników i współ-
pracowników wywiadu II Rzeczypospolitej. Nadal w nim figurował Sucharski, 
nieżyjący od kilkunastu lat33. 

Kpt .  Franciszek Dąbrowski 
Jako zastępca komendanta i  dowódcy obrony, a  zarazem dowódca od-

działu wartowniczego (1937–1939) Dąbrowski znalazł się na długie lata 
w dokumentacji aparatu bezpieczeństwa PRL. W czasie okupacji niemiec-
kiej przetrzymywany w  oflagach, został w  styczniu 1945 r. uwolniony 
przez Armię Czerwoną w trakcie ewakuacji obozu. Wkrótce po wyjeździe 
do Krakowa zgłosił się na ochotnika do wojska, gdzie zweryfikowano go 
w  stopniu majora (czyli komandora podporucznika w marynarce). W lipcu 
tegoż roku powołano go na dowódcę plutonu oficerskiego 1 Samodzielnego 
Morskiego Batalionu Zapasowego w Gdańsku Nowym Porcie, którego ko-
szary znajdowały się na wprost Westerplatte. Po przeformowaniu batalionu 
Dąbrowski został szefem sztabu szkolnego pułku Marynarki Wojennej, a po 
następnej reorganizacji – dowódcą Kadry Marynarki Wojennej, zajmującej 

31 A. Drzycimski, Major Henryk Sucharski, Wrocław 1990; o. W. Kluz OCD, Honor. Mjr 
Henryk Sucharski, Warszawa 1989; J. Witek, Major Henryk Sucharski (1898–1946). Życie i syl-
wetka duchowa, Niepokalanów 2011.
32 CAW, I.303.4.7812, Niemieckie opracowanie katalogu polskich szpiegów, [1940  r.?].
33 Fototeka Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego w  dokumentach Ministerstwa 
Bezpieczeństwa Publicznego, wstęp i oprac. M. Sobieraj, przedm. J. S. Ciechanowski, [Lublin] 
2013, s. 114 i 243, fot. 267, portretowe zdjęcie Sucharskiego; w wykazie byłych pracowników 
Oddziału II Sztabu Głównego WP opracowanym w 1952 r. przez Urząd Bezpieczeństwa Pu-
blicznego w Warszawie odnotowano jedynie, że Sucharski był absolwentem 12 kursu; moż-
na dodać, że był to jeden z szesnastu kursów informacyjno-wywiadowczych organizowany 
przez „dwójkę”.
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się szkoleniem marynarzy poborowych. W 1947 r. przeniesiono ją do Ustki, 
a Dąbrowskiego awansowano do stopnia komandora porucznika. W rocz-
nicę września 1939 r. został w 1945 r. wraz z kilkoma innymi westerplatczy-
kami odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari. 
W tymże roku wraz z por. rez. Stefanem Grodeckim wydał pierwszy szkic 
o  walkach na Westerplatte34. Z mieszkającymi na Wybrzeżu uczestnikami 
walk założył Związek Obrońców Westerplatte (1946) i został jego przewod-
niczącym. Z inicjatywy Dąbrowskiego doszło w tym czasie do odsłonięcia 
pierwszego pomnika na Westerplatte z  wyrytymi nazwiskami poległych 
i postawienia na ich grobie betonowego krzyża wraz z symbolicznym Krzy-
żem Orderu Wojennego Virtuti Militari. O jego ówczesnym zaangażowa-
niu politycznym świadczy opinia zastępcy ds. polityczno-wychowawczych 
Marynarki Wojennej, który pisał, że Dąbrowski „jest jednym z pierwszych 
przedwojennych oficerów, który bez żadnego ociągania się stanął po stronie 
obecnej rzeczywistości”35. Został również komendantem specjalnego ośrod-
ka szkolącego grupy agitacyjne związane z referendum „3 × tak” i wybora-
mi w 1947 r. W 1947 r. wstąpił do Polskiej Partii Robotniczej, później Pol-
skiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W końcu 1949 r. mianowany szefem 
Biura Dowódcy Marynarki Wojennej w  Gdyni, nie objął tego stanowiska 
z powodu odnowienia się gruźlicy płuc wyniesionej z oflagu. Po kilkumie-
sięcznym leczeniu sanatoryjnym został zwolniony z zawodowej służby woj-
skowej, a we wrześniu 1950 r. przeniesiony w stan spoczynku. Dawała już 
wtedy znać o sobie stalinizacja wojska, z którego szeregów usuwano przed-
wojennych oficerów jako wyrazicieli dawnego etosu żołnierskiego36. 

Można wnioskować, że dopiero wówczas zaczęto szczegółowo analizo-
wać pochodzenie Dąbrowskiego. Jego ojciec, Romuald Dąbrowski, szlachcic 
herbu Jelita, dowódca okręgu wojskowego, przedwojenny generał, w 1939 r. 
aresztowany przez Sowietów, znajduje się na ukraińskiej liście katyńskiej. 
Matka z  kolei, Elżbieta, córka tenora opery wiedeńskiej, baronówna wę-
gierska, związana ze sferami artystycznymi Wiednia i Budapesztu, została 
w 1939 r. wywieziona ze Lwowa do Kazachstanu, gdzie zmarła z wycieńcze-
nia (1944). Do antenatów Franciszka zalicza się gen. Jan Henryk Dąbrow-
ski, twórca Legionów Polskich we Włoszech (1797–1807). Nic więc dziw-
nego, że zarówno on, jak i jego młodszy brat Romuald zostali zawodowymi 

34 F. Dąbrowski, S. Grodecki, Westerplatte. Dziennik bojowy załogi, Gdynia 1945; Z walk 
o Wybrzeże w 1939 roku [w:] Westerplatte...
35 R. Witkowski, Komandor porucznik Franciszek Dąbrowski (1904–1962), Warszawa 1988, 
s. 28.
36 Ibidem, s. 30; szerzej zob. M. Borowiak, Westerplatte. W obronie prawdy, Gdańsk 2001; 
K. Zajączkowski, Westerplatte..., s. 319–321.
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żołnierzami. Po śmierci brata Romualda w Nowym Porcie Franciszek po-
ślubił wdowę po nim, z którą miał córkę. 

Po zwolnieniu ze służby wojskowej Dąbrowski wraz z żoną i córką prze-
niósł się do Krakowa, gdzie mieszkali teściowie. Zamieszkał w  lokalu bez 
kuchni i łazienki. Piętno oficera sanacyjnego w połączeniu z usunięciem go 
z partii uniemożliwiło dalszą służbę wojskową, a  także podjęcie jakiejkol-
wiek pracy zgodnej z jego wiedzą i biegłą znajomością języka węgierskiego 
i niemieckiego oraz wyuczonego w oflagu angielskiego i rosyjskiego. Praco-
wał jakiś czas jako kasjer w Klubie Międzynarodowej Książki i Prasy, skąd 
został zwolniony bez podania przyczyny. Dla miejscowej prasy dorywczo 
tłumaczył z węgierskiego krótkie opowiadania, szył domowe pantofle, po-
południami zastępował żonę, sprzedając prasę w kiosku z gazetami. Nadal 
utrzymywał kontakty z  westerplatczykami, ale zrezygnował z  aktywności 
pozaśrodowiskowej37. Od październikowych wydarzeń w  Polsce w  1956 r. 
jego los się odmienił. Przede wszystkim znalazł zatrudnienie, najpierw 
w Centralnym Biurze Aparatury Chemicznej i Chłodniczej, a później w Za-
rządzie Transportu Drogowego Budowy Huty Lenina. Dzięki interwencji 
kolegów i przyjaciół otrzymał jednorazową zapomogę i nowe mieszkanie. 
W 1957 r. uczestniczył w  pierwszym powojennym spotkaniu westerplat-
czyków w marcu w Kielcach, a 1 września w ich zjeździe na Westerplatte. 
W 1960 r. wziął udział w zjeździe westerplatczyków po raz ostatni. Zachęco-
ny przez dr. Mariana Pelczara, długoletniego dyrektora Biblioteki Gdańskiej, 
napisał Wspomnienia z obrony Westerplatte, które wraz z notatkami z kalen-
darzyka Sucharskiego ukazały się przed pierwszym ogólnopolskim zjazdem 
obrońców w 1957 r.38 Wyniszczony chorobą Dąbrowski zmarł w Krakowie 
24 kwietnia 1962 r., mając 58 lat. Uczczony honorami wojskowymi i żegna-
ny przez licznych westerplatczyków, został pochowany w alei zasłużonych na 
cmentarzu Rakowickim. Stał się patronem drużyn harcerskich, trzech szkół, 
jednostki wojskowej, po rozformowaniu której zaczął patronować oddziałowi 
Straży Granicznej. Jego imię nadano wielu ulicom i placom w Polsce. Fron-
ton budynku, w którym mieszkał, ozdobiono jego wizerunkiem w  formie 
płaskorzeźby, a przed bramą ostatniego zakładu pracy postawiono obelisk 
z tablicą pamiątkową. W 1998 r. otrzymał honorowe obywatelstwo Gdańska 
w zbiorowym nadaniu tego tytułu wszystkim westerplatczykom. 

Z dokumentacji Wydziału II Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa 
Publicznego w  Krakowie wynika, że Dąbrowski od przybycia tu był in-
wigilowany. Od 1952 r. przypisywano mu współpracę z  obcym wywia-
dem. Prawdopodobnie miało to związek z tak zwaną sprawą komandorów 

37 Archiwum korespondencji F. Dąbrowskiego w  posiadaniu córki Elżbiety Hojke, która 
udostępniła mi skany listów westerplatczyków i dokumentacji rodzinnej, za co dziękuję.
38 F. Dąbrowski, Wspomnienia z obrony..., Gdańsk 1957.
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w Marynarce Wojennej, zakończoną nawet kilkoma wyrokami śmierci. Do-
piero w 1971 r. jego akta zakwalifikowano do zniszczenia39. 

Por.  Leon Pająk
Dowódca plutonu wartowniczego ostatniej zmiany żołnierskiej (1939), 

w czasie walk dowódca odcinka wschodniego i placówki „Prom”, ciężko ranny 
w pierwszych godzinach obrony. Po dziewięciomiesięcznym leczeniu w szpi-
talu w Gdańsku w asyście dwóch żandarmów przewieziono go do Oflagu Ha-
damar XII A w Hesji. Z kolei w maju 1942 r. trafił do Oflagu VII  A Murnau 
w Bawarii, by w końcu kwietnia 1945 r. doczekać się wyzwolenia przez wojska 
amerykańskie40. Jako dowódca kompanii przeszedł potem do służby w 2 Kor-
pusie Polskim gen. Władysława Andersa we Włoszech. Po ponadrocznej służ-
bie, przetransportowany do Wielkiej Brytanii w  celu rozformowania, zgłosił 
chęć powrotu do kraju. Była to trudna decyzja. Wiedział, że nie ma miejsca dla 
niego w nowym wojsku w kraju, jednak przemogła tęsknota za pozostawioną 
żoną, poślubioną zaledwie sześć tygodni przed wojną. W grudniu 1946 r., po 
siedmiu latach tułaczki, wpłynął do portu gdańskiego na statku, który zacumo-
wał na wprost Westerplatte. Stąd został wraz z innymi pasażerami w eskorcie 
straży portowej przewieziony pociągiem towarowym do obozu przejściowego 
w Gdańsku Narwiku (przy obecnej ulicy Marynarki Wojennej). Następnego 
dnia, dzięki interwencji swej żony u Franciszka Dąbrowskiego, otrzymał kar-
tę repatriacyjną i docelowy bilet kolejowy. Po powrocie do rodzinnych Kielc 
nie zamierzał jednak służyć w nowym wojsku określanym jako ludowe. Jako 
inwalida wojenny podjął pracę i został bezpartyjnym radnym. Zorganizował 
pierwszy nieformalny zjazd westerplatczyków. Było to spotkanie koleżeńskie 
jego podkomendnych w Kielcach w marcu 1957 r., których wiosną 1939 r. wy-
znaczono z 4 Pułku Piechoty Legionów w Kielcach do oddziału wartowniczego 
na Westerplatte. W tym samym roku 1957 wspólnie z innymi doprowadził do 
zjazdu westerplatczyków w Gdańsku. Na Westerplatte 1 września o godzinie 
4.45, przyjętej jako godzina rozpoczęcia ostrzału składnicy, złożył meldunek 
najstarszemu rangą wojskową Franciszkowi Dąbrowskiemu. Wówczas też 
został odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari. 
W 1960 r. zainicjował akcję ewidencji wszystkich westerplatczyków, próbując 

39 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie (dalej: AIPN Kr), 092/7, t. 4, Wypi-
sy z dziennika archiwalnego b. WUBP/WUdsBP/KWMO w Krakowie, dawny dział I, karto-
teka b. Biura „C” MSW, kartoteka zniszczeniowa b. Wydziału „C” KWMO/WUSW w Krako-
wie: „Dąbrowski Franciszek współpraca z obcym wywiadem” [1952], „mat[eriał] złoż[ono] 
w arch[iwum] Wydz[iału] X-go WUdsBP Kraków” [1955], informacja o śmierci i zakwalifi-
kowanie do zniszczenia, z dodaniem, że „mat[eriał] nie przedst[awia] wartości histor[ycznej] 
i operac[yjnej]. E-16 wysł[ano] do Warszawy” [1971].
40 PAN BG, Akc. 4940, L. Pająk: Wspomnienie uczestnika walk z Westerplatte, 9 V 1982  r., 
s. 212, mps.
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odtworzyć skład całej załogi. Działania te kontynuował aż do śmierci. Został 
prezesem Zarządu Wojewódzkiego Związku Bojowników o Wolność i Demo-
krację, a także wybierany był do jego Rady Naczelnej. Jako bezpartyjny działał 
w  Komitecie Frontu Jedności Narodu, przybudówce rządzącej partii komu-
nistycznej. Żywo uczestniczył w spotkaniach z młodzieżą. 1 września 1971 r. 
podczas uroczystości pogrzebowych na Westerplatte związanych ze sprowa-
dzeniem prochów Henryka Sucharskiego, dowódcy obrony, złożył raport, wy-
powiadając między innymi znamienne słowa: „Panie majorze, Westerplatte 
jest znowu polskie!”. W stanie wojennym w  Polsce (1981–1983) próbowano 
go jeszcze włączyć do propagandowych akcji, mających uzasadnić działania 
gen. Wojciecha Jaruzelskiego. Rok przed śmiercią został awansowany do stop-
nia komandora w stanie spoczynku. Zmarł 26 listopada 1990 r. w wieku 81 lat 
w Kielcach, gdzie został też pochowany na starym cmentarzu. W roku 1983 
otrzymał honorowe obywatelstwo Kielc, w roku 1985 został wpisany do hono-
rowej księgi czynów żołnierskich, a w 1998 r. Gdańsk przyznał mu pośmiertnie 
honorowe obywatelstwo w zbiorowym nadaniu tego tytułu wszystkim obroń-
com Westerplatte. 

W dokumentacji Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego por. Pająk 
figurował już od 13 września 1947 r., gdy zarejestrowano go jako „repa-
trianta, oficera armii Andersa”. Parę dni później wypełniono specjalną 
kartę, odnotowując czas niewoli i  jego służby wojskowej aż do przyjaz-
du do Polski. Leona Pająka rozpracowywały Wydziały III i  IV Komendy 
Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej do spraw Bezpieczeństwa Publiczne-
go w  Kielcach, zajmujące się zwalczaniem opozycji i  Kościoła. Sprawie 
nadano specjalny numer, ale nie określono kryptonimu. Można przy-
puszczać, że sprawdzana była jego korespondencja oraz znajomości na-
wiązywane podczas licznych spotkań w  Polsce, również z  księżmi. Nie 
znamy szczegółów, ale z  notatki służbowej organów bezpieczeństwa wy-
nika, że interesowano się kontaktami nawiązanymi jeszcze w  Londynie, 
zwłaszcza dotyczącymi „czwartaków”. Może to świadczyć, że Pająk spoty-
kał się tam, a  nawet później korespondował z  pozostającymi na emigra-
cji dawnymi żołnierzami z  4 Pułku Piechoty Legionów z  Kielc. Chociaż 
oficer prowadzący jego sprawę uznał w 1957 r., że można ją skreślić z re-
jestru służby bezpieczeństwa, to jednak tak się nie stało. Powrócono do 
niej jeszcze w  stanie wojennym, gdy Leon Pająk miał zostać delegatem 
na kongres Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego (1982–1989), 
fasadowej organizacji rządzącej partii komunistycznej41. 

41 AIPN w Kielcach (dalej: AIPN Ki), Kartoteka ogólnoinformacyjna b. Wydziału „C” b. 
KWMO/WUSW w Kielcach, k. 16. 
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Ppor.  Z dzis ław Kręgielsk i
Na początku sierpnia 1939 r. ten najmłodszy z oficerów liniowych przy-

płynął holownikiem Marynarki Wojennej na Westerplatte. W niecałe cztery 
tygodnie musiał poznać zadanie dowodzenia zachodnim odcinkiem obrony 
składnicy i placówką „Przystań”. Po wyjściu z niewoli powrócił do rodzin-
nego Gniezna, gdzie rodziców nie zastał, bo matka już nie żyła, a ojciec nie 
wrócił jeszcze ze Stutthofu. Zgłosił się więc do służby wojskowej. W kwiet-
niu 1945 r., zweryfikowany do stopnia porucznika, znalazł się w szeregach 
wojska określanego później jako ludowe. Odznaczono go wówczas Krzyżem 
Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari. Od maja 1945 r. do września 
1946 r. służył w Szkole Specjalistów Morskich Marynarki Wojennej w Gdy-
ni Oksywiu. Szybko stał się dowódcą formującej się tam kompanii. Awanso-
wany do stopnia kapitana marynarki, został także oficerem flagowym w dy-
wizjonie okrętów podwodnych. W marcu 1947 r. nieoczekiwanie zwolniono 
go ze służby wojskowej. 

Ta zaskakująca demobilizacja Zdzisława Kręgielskiego była spowodo-
wana poniekąd jego przedsiębiorczością, którą się wykazał w  1945 r., za-
raz po przeniesieniu do Gdyni. Wtedy to za zgodą dowództwa Marynar-
ki Wojennej założył spółdzielnię spożywców, mającą ułatwić zaopatrzenie 
wojska w  żywność. Potrzebny też był własny transport do jej przewozu. 
I tej potrzebie zaradzono, gdy naprawiono znaleziony na złomowisku wrak 
dużego samochodu ciężarowego. Samodzielne uzupełnianie braków żyw-
nościowych, zwłaszcza marynarzy skoszarowanych w Gdyni Oksywiu, nie 
znalazło jednak uznania w oczach niektórych przełożonych Kręgielskiego. 
Usłyszał podwójny zarzut samowolnego sprowadzania mąki i posługiwania 
się samowolnie zarejestrowanym samochodem. Pomimo wyjaśnień zastoso-
wano wobec niego areszt domowy, a na rozprawie otrzymał wyrok sześciu 
miesięcy pozbawienia wolności z zawieszeniem na dwa lata. Odwołanie od 
wyroku skierowane do Sądu Najwyższego spowodowało orzeczenie, w któ-
rym uchylono krzywdzącą go decyzję42. Zdawało się, że Kręgielski powróci 
do służby, ale rozkaz demobilizacyjny był ostateczny. On też uniemożliwił 
mu znalezienie pracy w jakimkolwiek przedsiębiorstwie na Wybrzeżu. Bez-
skutecznie próbował zatrudnić się w  jakiejś firmie rybackiej bądź założyć 
własną. W tym wypadku przeszkodą była jego przeszłość oficera sanacyj-
nego. Od ucieczki za granicę powstrzymała go narzeczona, a potem żona, 
z którą przeniósł się do Poznania. Tam podjął pracę w Zjednoczeniu Przed-
siębiorstw Gospodarki Komunalnej i  Mieszkaniowej i  rozpoczął naukę 

42 AIPN, Wydział Ewidencji Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów (dalej BUiAD), 
801/402, Decyzja Wojskowego Prokuratora Marynarki o niewszczynaniu postępowania karne-
go i przekazania sprawy Z. Kręgielskiego na drogę postępowania dyscyplinarnego; K. Zającz-
kowski, Lekarz z Westerplatte. Major Mieczysław Słaby 1905–1948, Katowice 2009, s. 138.
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w  technikum budowlanym. W 1950 r. wstąpił do Polskiej Zjednoczonej 
Partii Robotniczej. W 1976 r. przeszedł na emeryturę. Działał społecznie, 
często spotykał się z młodzieżą szkolną. Na początku lat osiemdziesiątych 
dowództwo Marynarki Wojennej uhonorowało go stopniem komandora 
porucznika w  stanie spoczynku. Podczas spotkania Jana Pawła II z  mło-
dzieżą na Westerplatte 12 czerwca 1987 r. Zdzisław Kręgielski wręczył mu 
album Wojna zaczęła się na Westerplatte z kilkudziesięcioma wcześniejszy-
mi podpisami obrońców, z  których wielu już wówczas nie żyło43. Zmarł 
parę tygodni później – 31 lipca 1987 r. – w wieku 75 lat w Poznaniu, gdzie 
pochowany został na cmentarzu Junikowo. W 1998 r. otrzymał honorowe 
obywatelstwo Gdańska w zbiorowym nadaniu tego tytułu wszystkim obroń-
com Westerplatte44. 

Powojenne losy oficerów nieliniowych 

Kpt.  lek .  med.  Mieczysław Słaby
Naczelny lekarz garnizonu przybył na Westerplatte razem z ppor. Zdzi-

sławem Kręgielskim 4 sierpnia 1939 r., wtedy gdy wojna zawisła już na wło-
sku. Wcześniej przewidywano wylądowanie tu w razie bezpośredniego za-
grożenia desantu 2 Morskiego Batalionu Strzelców z Gdyni Redłowa wraz 
z lekarzem i kompletnym wyposażeniem chirurgicznym oraz opatrunkami 
i lekami. Gdy stało się jasne, że składnicę zaatakują raczej siły Wehrmachtu 
niż gdańskie oddziały Landespolizei i paramilitarne SS oraz SA, oddelego-
wano do niej lekarza. Oznaczało to zrównanie jej pod względem obsady 
medycznej z  samodzielnym batalionem czy dywizjonem zdolnym do wal-
ki w  okrążeniu. Kapitanowi Słabemu pozostało zaledwie kilkanaście dni 
na zorganizowanie szpitala polowego w koszarach na Westerplatte. Brako-
wało wszystkiego, a zamówione pospiesznie dostawy sprzętu medycznego, 
ze stołem chirurgicznym i odpowiednimi narzędziami, zostały pod koniec 
sierpnia 1939 r. zatrzymane i  skonfiskowane w  Gdańsku45. W koszarach 
znajdowały się przede wszystkim opatrunki osobiste – rozdysponowane 
wśród załogi – i apteczka na bieżący użytek, kilka par noszy oraz torby sa-
nitariuszy. W czasie walk służba sanitarna, która najczęściej działa w pew-
nej odległości od pola walki, na Westerplatte znajdowała się w samym cen-
trum, będąc obiektem nieustannego ostrzału. Trudno wręcz uwierzyć, że 
w takich warunkach lekarz potrafił nieść pomoc około 40 rannym. Pozostał 
z nimi jeszcze przez jakiś czas po kapitulacji. Początkowo szedł z rannymi 

43 Jeden drugiego brzemiona noście. Trzecia pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny Gdynia 
– Gdańsk, Gdańsk 1988, s. 271. 
44 S. Górnikiewicz-Kurowska, Westerplatczycy..., s. 201–202.
45 A. Drzycimski, Westerplatte..., t. 2, s. 190–191.
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na końcu drugiej kolumny obrońców prowadzonych do niewoli. Byli tam 
trzej najciężej ranni niesieni na noszach (por. Leon Pająk, st. strz. Włady-
sław Łakomiec i  strz. Jan Czywil) oraz pozostali, idący o  własnych siłach 
bądź podtrzymywani przez kolegów. Potem Niemcy oddzielili go od cho-
rych i skierowali do grupy oficerskiej, a rannych przejęła niemiecka służba 
medyczna. Gdy po kilku godzinach przyjechał z Gdańska na Westerplatte 
niemiecki lekarz wojskowy, wyraził Słabemu swoje uznanie za opiekę nad 
rannymi w samym sercu walk. 

Kapitan Słaby, dobrze znający język niemiecki, przydzielony został do 
Stalagu I A Stablack, gdzie będąc jeńcem najpierw pracował jako lekarz 
w  obozowym szpitalu, a  później w  podobozowych przychodniach w  Bi-
chofsburgu (Biskupiec) i Labiau (Polessk) w okolicy Królewca. Pomagając 
wielu żołnierzom i cywilom na robotach przymusowych, sam dużo choro-
wał, dotknięty wrzodami żołądka. Gdy przyszło wyzwolenie przez Armię 
Czerwoną, przebywał w szpitalu w Królewcu. Po powrocie do rodzinnego 
Przemyśla zgłosił się do miejscowej komendy wojskowej, gdyż jako oficer 
zawodowy nie podlegał demobilizacji. Dostał przydział do ambulatorium 
VIII Oddziału Wojsk Ochrony Pogranicza z  siedzibą w Przemyślu w cha-
rakterze starszego lekarza. W marcu 1946 r. został szefem służby zdrowia 
tego oddziału, a  już w  grudniu awansował do stopnia majora. Zaangażo-
wanie w  leczenie żołnierzy i  jego oddanie potrzebującym cywilom oraz 
chorym znano w  mieście. Pracował również w  cywilnej służbie zdrowia, 
w szpitalu miejskim, był lekarzem szkolnym. Lubiany, spotykał się z przed-
wojennymi kolegami i  bliskimi mu harcerzami, z  których wielu działa-
ło w  strukturach niepodległościowego podziemia. Po wyborach w  1947 r. 
Urząd Bezpieczeństwa w  Przemyślu wzmógł akcję rozpracowywania wła-
śnie tych struktur. Informacja Wojskowa zaś interesowała się szczególnie 
żołnierzami Armii Krajowej i Polskich Sił Zbrojnych oraz przedwojennymi 
oficerami cieszącymi się społecznym autorytetem. We Wszystkich Świętych 
1 listopada 1947 r. do mieszkania mjr. Mieczysława Słabego przyjechał pod-
oficer z meldunkiem, że ma się stawić w jednostce do chorego. Włożył więc 
mundur i  wziął instrumentarium medyczne. Samochód zamiast do cho-
rego zawiózł go do budynku Informacji Wojskowej VIII Oddziału Wojsk 
Ochrony Pogranicza, gdzie został aresztowany. Powodem miało być wyda-
nie rzekomym członkom organizacji „Wolność i Niezawisłość” fałszywych 
zaświadczeń lekarskich i dostarczanie im informacji o sytuacji w jednostce. 
Przesłuchiwany przez funkcjonariuszy informacji wojskowej i chyba także 
miejscowych służb bezpieczeństwa słabł pod wpływem tortur, aż miał się 
przyznać do rzekomej współpracy z  nielegalną organizacją. Po miesiącu 
wywieziono go do Krakowa i przekazano V Okręgowemu Zarządowi Infor-
macji Wojskowej. Podczas transportu Słabego potraktowano wówczas jak 
niebezpiecznego przestępcę, zamykając dostęp do peronów w  Przemyślu, 
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a  jego samego zakapturzonego i  skutego pod eskortą wsadzono do wy-
dzielonego wagonu46. Więziony w  piwnicznym areszcie przy ul. Józefitów, 
był przez ponad trzy miesiące okrutnie przesłuchiwany, tak że odnowiła 
się choroba wrzodowa i całkiem opadł z sił. Wreszcie w stanie agonalnym 
umieszczono go w  V Okręgowym Szpitalu w  Krakowie, gdzie do śmierci 
pilnował Słabego oficer informacji, siedzący stale z bronią przy jego łóżku. 
Zmarł 15 marca 1948 r., a  osiem dni później pochowano go – jak ustalił 
jego biograf Krzysztof Zajączkowski – „w pace zbitej z nieheblowanych de-
sek, w  bezimiennej mogile, na Cmentarzu Wojskowym w  Krakowie, przy 
ul. Prandoty”47. Dopiero po miesiącu jego siostra otrzymała z  Krakowa 
paczkę z czapką wojskową i płaszcz z pozrywanymi dystynkcjami. W marcu 
1948 r. umorzono śledztwo z powodu śmierci podejrzanego. 

Grób Mieczysława Słabego zidentyfikowano dzięki drewnianemu krzy-
żowi, na którym jedna z  pielęgniarek wypaliła imię i  nazwisko oraz datę 
jego śmierci. Krzyż ten na jej prośbę żołnierze chowający Słabego postawili 
na jego mogile. Podjęte wówczas przez rodzinę próby ekshumacji i przenie-
sienia go na cmentarz przemyski uniemożliwiła bezpieka, grożąc aresztowa-
niem tych, którzy chcieliby to przeprowadzić. W końcu w 1953 r. na grobie 
Mieczysława Słabego postawiono piaskowiec z wyrytym napisem przywo-
łującym westerplatczyka, który zmarł w  wieku 42 lat. Dopiero w  połowie 
lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku uzupełniono nagrobek, dodając 
kamienną poduszkę, podobną do szpitalnej, mającą symbolizować sen i od-
poczynek, a  u  dołu umieszczono w  formie pogiętej kartki papieru napis: 
„Mjr Mieczysław Słaby (9.12.1905–15.03.1948) zamęczony w stalinowskim 
śledztwie przez Informację Wojskową w Krakowie przy ulicy Józefitów 5”48.

Wobec Mieczysława Słabego zastosowano na długie lata zmowę mil-
czenia. Temat uwięzienia i  jego śmierci nie istniał w badaniach historycz-
nych, artykułach publicystycznych, wywiadach, publikowanych relacjach, 
wspomnieniach i  rozmowach, także samych westerplatczyków. Jedynie 
przywoływano jego niewątpliwe zasługi w  czasie walk na Westerplatte. 
Ówczesne władze umiejętnie wprowadziły do obiegu społecznego przekaz, 
że powojenny los Słabego był wynikiem jego zabawy w politykę. Dopiero 
w  1966 r. przelotnie przywołano postać lekarza garnizonu na Westerplat-
te, gdy w Przemyślu wystawiono sztukę Janiny Skowrońskiej-Feldmanowej 
Westerplatte. I znowu zapadło milczenie, przerwane po dziewięciu latach 
w związku z ukazaniem się szkicu biograficznego, który jednak tylko w kil-
ku ogólnych zdaniach zamykał wydarzenia prowadzące do jego śmierci. 
Odtworzeniem tej części życiorysu zajął się Zenon Andrzejewski, który od 

46 Relację naocznych świadków zob. K. Zajączkowski, Lekarz z Westerplatte..., s. 135–136.
47 Ibidem, s. 117.
48 Ibidem, s. 201, fot. 123–124.
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1981 r., odwilży w  okresie solidarnościowym, rozpoczął publikowanie ar-
tykułów w  tygodnikach ogólnopolskich, wykorzystując relacje i  listy osób 
znających Słabego. Dotarł też do dokumentacji służby bezpieczeństwa i akt 
jego sprawy karnej. Zrobił z nich obszerne notatki i odpisy. To właśnie na 
podstawie tych odpisów naczelny prokurator wojskowy, nie dysponując już 
aktami sprawy Słabego, mógł zmienić postanowienia sądu z 1948 r. o umo-
rzeniu śledztwa z powodu śmierci podejrzanego i  stwierdzić „brak dowo-
dów na popełnienie przez niego zarzucanych mu w  tymże postanowieniu 
przestępstw”. Tak więc po ponad 40 latach rodzina westerplatczyka docze-
kała się jego rehabilitacji. W grudniu 1989 r. bratanek Słabego odebrał przy-
znany mu pośmiertnie Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari. 
W rodzinnym Przemyślu jego imię przyjęła drużyna harcerska, nazwano 
nim też ulicę i  stadion, na którym trenował, a na ścianie II Liceum Ogól-
nokształcącego, którego był absolwentem, odsłonięto tablicę pamiątkową. 
Specjalną tablicę pamiątkową umieszczono również w szpitalu w Krakowie, 
gdzie nie udało się lekarzom uratować mu życia „po stalinowskim śledz-
twie” (1992). Szkoły krakowskie, szczególnie XIII Liceum Ogólnokształcące 
im. Bohaterów Westerplatte, opiekują się zarówno grobem jego, jak i Fran-
ciszka Dąbrowskiego. W Gdańsku jego imię nosił od 1989 r. – nieistniejący 
już dziś – Zespół Szkół Medycznych. Tu też otrzymał pośmiertnie w 1998 r. 
honorowe obywatelstwo miasta w zbiorowym nadaniu tego tytułu wszyst-
kim westerplatczykom49. 

Por.  rez .  Stefan Grodecki
Adiutant komendanta i dowódcy obrony składnicy, porucznik obserwa-

tor rezerwy w korpusie oficerskim aeronautyki od 1934 r. odpowiedzialny 
za urządzenia techniczne składnicy. Do niewoli szedł w  kombinowanym, 
nieprzepisowym stroju lotnika, z maską przeciwgazową przewieszoną przez 
ramię. Idąc do niej, spodziewał się jak najgorszego traktowania, gdyż miał 
za sobą lata studiów politechnicznych w Gdańsku (1924–1929, 1932–1939), 
gdy najpierw pod nazwiskiem Gryś, zmienionym potem na Grodecki50, jako 
Polak był obiektem napaści niemieckich bojówek nawet na uczelni. Cały 
czas niewoli przeżył z kpt. Dąbrowskim i ppor. Kręgielskim, z którymi był 
najpierw w  oflagu w  Lienzu, a  potem w  Woldenbergu. W trakcie ewaku-
acji tego drugiego obozu w styczniu 1945 r. doszło w Deetz (Dziedzice) do 
strzelaniny między wyzwalającymi Rosjanami a  eskortą kolumny jeńców, 

49 Oprac. na podstawie: Z. Andrzejewski, Lekarz z Westerplatte. Dramatyczne losy [w:] Oca-
lić od zapomnienia, Przemyśl 2001 i  liczne artykuły tegoż autora w czasopismach: „WTK” 
(1981), „Polityka” (1988, 1989), „Polska Zbrojna” (1994), „Pogranicze” (1994); K. Zajączkow-
ski, Lekarz z Westerplatte... 
50 A. Drzycimski, Westerplatte..., t. 2, s. 60.
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którzy się wówczas rozpierzchli. Trójka westerplatczyków odnalazła się 
jednak po kilku miesiącach w  Gdyni. Tam Grodecki z  Dąbrowskim, przy 
współpracy mieszkających na Wybrzeżu towarzyszy broni, spisali dziennik 
bojowy załogi Westerplatte51, a  1 września 1945 r. otrzymali Krzyż Srebr-
ny Orderu Wojennego Virtuti Militari. Grodecki, będąc oficerem rezerwy, 
nie wstąpił jednak do wojska, lecz podjął pracę w  porcie gdańskim jako 
kierownik ruchu portowych urządzeń przeładunkowych. Po kilku mie-
siącach przeszedł do Centrali Zbytu Produktów Przemysłu Węglowego 
Gdańsk–Gdynia, gdzie awansował na stanowisko głównego inżyniera portu. 
W związku z reorganizacją przedsiębiorstwa przeniesiono go do Warszawy 
(1954) na stanowisko głównego mechanika Centralnego Zarządu Portów 
w Ministerstwie Żeglugi. W tym czasie objęty został nadzorem miejscowej 
Służby Bezpieczeństwa, która w  latach 1952–1955 podejrzewała go „o  sa-
botaż na odcinku gospodarczym, narażający skarb państwa na milionowe 
straty”. Zmarł 17 sierpnia 1968 r. w Warszawie w wieku 65 lat i pochowany 
został na powązkowskim Cmentarzu Wojskowym. W 1998 r. otrzymał ho-
norowe obywatelstwo Gdańska w zbiorowym nadaniu tego tytułu wszyst-
kim obrońcom Westerplatte. Dopiero po upływie ośmiu lat od jego śmierci 
zniszczono materiały gromadzone na niego przez bezpiekę52. 

Od zapomnienia do wyniesienia

Westerplatczycy w  chwili wyzwolenia znajdowali się w  różnych miej-
scach frontu koalicji walczącej z III Rzeszą. Większość szeregowych i pod-
oficerów oraz pracowników cywilnych składnicy zwycięska ofensywa Armii 
Czerwonej zastała na terenie Polski. Ci, których wyzwalały wojska angiel-
skie, amerykańskie i  francuskie, nie zawsze od razu wracali do kraju, lecz 
pozostawali jeszcze przez rok lub dwa w obozach bądź wstępowali do służ-
by w 2 Korpusie. Z Polski docierały do nich przygnębiające wieści o aresz-
towaniach i wywózkach na Syberię. Wbrew wszystkiemu większość jednak 
ciągnęła do domu.

Nie dla wszystkich droga do domu była prosta. Taką mieli nieliczni, 
jak na przykład kielczanie, którzy powrócili do Kielc, skąd wiosną 1939 r. 
z  4  Pułku Piechoty Legionów zostali odkomenderowani na Westerplatte 
jako ostatni oddział wartowniczy. Na ogół jednak powracający musieli szu-
kać sobie miejsca do nowego życia. Dla wielu, w wyniku decyzji jałtańskich, 
strony rodzinne znalazły się poza granicami Polski. Musieli więc przede 
wszystkim odszukać swoje wysiedlone stamtąd rodziny. Osiedlali się głów-
nie w północno-wschodniej Polsce, na południowych ziemiach zachodnich 

51 F. Dąbrowski, S. Grodecki, Westerplatte. Dziennik bojowy załogi...
52 AIPN, Wydział Ewidencji BUiAD, Kartoteka b. Biura „C” MSW, k. E-14.
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i na zachodnim Pomorzu. Jedynie dawni pracownicy cywilni powracali na 
Wybrzeże, niekiedy nawet do swych przedwojennych mieszkań. 

Tylko przez krótki czas po wojnie wydawało się, że bój westerplatczy-
ków nie pójdzie w niepamięć i  zostanie doceniony. Już w 1945 r., niewąt-
pliwie dzięki Franciszkowi Dąbrowskiemu, przyznano bowiem Krzyż Or-
deru Wojennego Virtuti Militari wszystkim 15 poległym oraz 10 żyjącym 
obrońcom, głównie spośród zmobilizowanych pracowników cywilnych 
zamieszkałych po wojnie na Wybrzeżu. Wkrótce jednak nowa władza od-
wróciła się od nich w poszukiwaniu wzorców dla wojska ludowego, które 
miało pod różnymi względami przypominać Armię Czerwoną53. Politycznie 
nie było dobrze przyznawać się do swej żołnierskiej chwalebnej przeszłości. 
Westerplatczycy, będąc wyrazicielami przedwojennego, „sanacyjnego” etosu 
żołnierskiego, stawali się ludźmi podejrzanymi i jako tacy w większości nie 
mogli liczyć na miejsce w wojsku czy milicji54. 

Od 1948 r. w atmosferze nacisków ideologicznych i rosnącego poczucia 
zagrożenia obrońcy Westerplatte prawie przestali się wypowiadać publicz-
nie. Do połowy lat pięćdziesiątych XX w. uważano nawet dość powszechnie, 
że nikt z  nich nie przeżył walk na półwyspie. Dopiero od 1957 r. zaczęli 
organizować koleżeńskie zjazdy. Przez długie lata odszukiwali się w Polsce, 
na Białorusi, w Niemczech, Stanach Zjednoczonych Ameryki i w Kanadzie. 
Po kilkudziesięciu latach mogli wreszcie poznać swe losy. Pisali do siebie 
listy, zwłaszcza do Michała Gawlickiego, który stał się ich nieformalnym se-
kretarzem. I to dzięki niemu zachowała się kolekcja obejmująca prawie 900 
listów przechowywanych w Bibliotece Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk55. 
Zaczęli coraz częściej dzielić się swymi wspomnieniami. Stali się rozpozna-
walnymi świadkami walki na Westerplatte, tak potrzebnymi społeczeństwu 
spragnionemu symbolu męstwa i wierności żołnierskiej przysiędze. Ówcze-
sna propaganda potrafiła doskonale zaspokoić te oczekiwania społeczne, 
zwracając uwagę na dokonania prostego żołnierza. Kadra dowódcza znala-
zła się w cieniu, choćby dlatego że jej przedstawiciele – z wyjątkiem Leona 
Pająka i Zdzisława Kręgielskiego – już nie żyli. Żyjący zaś członkowie załogi 

53 Szerzej zob. K. Zajączkowski, Westerplatte..., s. 314 i n.
54 AIPN, gdzie w  zachowanych kartotekach byłego Biura „C” Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych figuruje kilkunastu westerplatczyków, m. in: W. Baran, J. Dworakowski, W. Cie-
reszko, M. Wróbel, S. Zimny, S. Trela, M. Gawlicki, inni byli inwigilowani, przesłuchiwani 
przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa lub stanęli przed sądami wojskowymi, m.in.: 
W. Białous, J. Chrzczanowicz, J. Gryczman, E. Szewczuk, S. Trela czy J. Ziomek; niektórzy 
z nich starali się o przyjęcie do wojska i milicji lub tam nawet służyli, ale później byli zwal-
niani, poddawani obserwacji, a nawet aresztowani, choć kilku doczekało się wojskowej i mi-
licyjnej emerytury. 
55 PAN BG, Ms. 5084 i 5085, Korespondencja do Michała Gawlickiego; część tej korespon-
dencji i to we fragmentach zob. Znaki pamięci...
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byli zapraszani na spotkania w  jednostkach wojskowych, w  instytucjach, 
szkołach i  drużynach harcerskich. Uczestniczyli w  nadawaniu różnym 
placówkom nazw w rodzaju obrońców lub bohaterów Westerplatte, a  tak-
że imion swych nieżyjących dowódców. Przy takich okazjach opowiadali 
o  wydarzeniach, w  których uczestniczyli, a  ich wypowiedzi publikowano 
w  prasie, emitowano w  radiu i  telewizji. Rzadko jednak materiały te były 
autoryzowane i konfrontowane ze źródłami tak polskimi, jak i niemieckimi, 
więc ich wiarygodność budzi zastrzeżenia. 

Jeśli chodzi o uhonorowanie westerplatczyków odznaczeniami, to trudno 
je uznać za wystarczające. Brakowało kryteriów ich przydziału, a przyzna-
wane pojedynczo w dużych odstępach czasu zaskakiwały niekiedy samych 
wyróżnionych. Dotyczy to zwłaszcza odznaczeń związanych z ówczesnymi 
dodatkami finansowymi, co najlepiej widać na przykładzie przyznawania 
Krzyża Orderu Wojennego Virtuti Militari. Jeśli w pierwszym roku po woj-
nie przyznano ogółem 24 takie krzyże, to lata następne wyraźnie świad-
czą o zmianach politycznych. Dopiero osiem lat później (1953) przyznano 
kolejne dwa odznaczenia Edwardowi Szewczukowi i Janowi Gryczmanowi. 
Musiały upłynąć następne cztery lata, by na fali odwilży popaździernikowej 
1956 r. nadać je Leonowi Pająkowi i Józefowi Łopatniukowi (1957). Podob-
nie był w następnych latach, gdy w 1960 r. nadano pięć krzyży (Władysław 
Domoń, Eugeniusz Grabowski, Bronisław Grudzień, Władysław Łakomiec, 
Bernard Rygielski) i  zaskakująco w  1968 r. pośmiertnie dla Jana Korusa, 
a w 1969 r. żyjącemu Władysławowi Baranowi oraz pośmiertnie w 1971  r. 
dla Henryka Sucharskiego, dowódcy, w  1972 r. trzy krzyże (Edward Ro-
kicki, Józef Wojniusz, Mieczysław Wróbel). Diametralna zmiana nastąpiła 
w  1989 r., po zmianie systemu politycznego, gdy Virtuti Militari odzna-
czono 68 żyjących i pośmiertnie 3 obrońców, a w następnym roku 53 po-
śmiertnie. Razem odznaczono 163 westerplatczyków, z  czego 39 w  PRL, 
a 124 w III RP i to w dwu latach – 1989–1990. Natomiast w 1966 r. w Lon-
dynie władze emigracyjne nadały Krzyż Orderu Wojennego Virtuti Militari 
36 oddziałom, w tym załodze Westerplatte. 

Chociaż władze nie zawsze łaskawie spoglądały na westerplatczyków, to 
od początku cieszyli się oni życzliwością ludzi pióra. W latach 1945–1957 
powstały utwory literackie utrwalające ślad siedmiodniowych walk. Potem 
pojawiało się ich mniej, za to częstsze były wspomnienia, wywiady, repor-
taże, teksty okolicznościowe, a  po 1989 r. także zabarwione sensacją. Nie 
ma codziennych opisów siedmiu dni walk, gdyż dziennik bojowy załogi 
dwukrotnie niszczono – najpierw po bombardowaniu 2 września, a potem 
po kapitulacji. Zachowały się wprawdzie bieżące notatki mjr. Henryka Su-
charskiego i  pojedyncze wpisy chor. Jana Gryczmana, ale ich skrótowość 
uniemożliwiała szerszy opis walki. Pierwszy jej szkic opublikował Suchar-
ski w  gazetce oflagowej „Za drutami” (1940), a  pisał go, opierając się na 
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własnych notatkach i niemieckich doniesieniach prasowych. Po wyzwoleniu 
w 1945 r., będąc jeszcze na terenie Niemiec, napisał raport dowódcy obrony 
i przekazał go Komisji Historycznej Polskich Sił Zbrojnych w Londynie. Na 
kilkanaście dni przed śmiercią napisał jeszcze krótki artykuł o Westerplat-
te do polonijnego pisma dla młodzieży „Dziatwa”56. W tym samym czasie 
w Polsce powstawał wspominany już Dziennik bojowy załogi, pisany przez 
Dąbrowskiego i Grodeckiego przy współudziale westerplatczyków zamiesz-
kałych na Wybrzeżu. Pojawiały się pojedyncze wypowiedzi obrońców. Roz-
głosu walce na Westerplatte nadał Melchior Wańkowicz w swym reportażu 
opartym na rozmowach z Sucharskim, zamieszczonym najpierw w niskona-
kładowym piśmie emigracyjnym (1947), a później w Polsce w „Tygodniku 
Powszechnym” (1948). W 1954 r. Mirosław Azembski opublikował pierw-
szy ze swych kilku szkiców o Westerplatte, ale niekiedy tak zmieniał prze-
bieg wydarzeń, że protestowali przeciwko temu Dąbrowski i Grodecki oraz 
Kręgielski. Dąbrowski odpowiedział na to, publikując Wspomnienia z obro-
ny Westerplatte (1957), które jednak spowodowały ferment w  środowisku 
westerplatczyków. Część z nich dopatrzyła się bowiem w tym tekście chęci 
pomniejszenia roli Sucharskiego jako dowódcy obrony. Sprawa ta dziś jesz-
cze ożywa, ale już tylko w publicystyce. 

Dzięki zmianom politycznym po październiku 1956 r. udało się zrealizo-
wać edycję wspomnień westerplatczyków i dokumentów związanych z wal-
kami, przygotowaną przez Zbigniewa Flisowskiego pod auspicjami Biura 
Historycznego Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Ten doświadczony 
reportażysta musiał zmierzyć się z  ich nieufnością i  poczuciem krzywdy 
wywołanym traktowaniem przez powojenne władze. Udało się jednak ze-
brać kilkadziesiąt relacji obrońców nacechowanych wielkim dramatyzmem. 
Niestety, zdecydowana większość była nieautoryzowana i  zredagowana 
z  pominięciem wielu kontrowersyjnych fragmentów wypowiedzi. Wraz 
z kilkoma zacytowanymi niemieckimi materiałami archiwalnymi i tekstami 
z  niemieckich publikacji powstał z  nich tom Westerplatte (1959), mający 
potem jeszcze dziewięć stale uzupełnianych edycji. Wydawnictwo to przy-
ciągało uwagę wszystkich zainteresowanych z  różnych względów tematem 
Westerplatte. Stanowiło ono źródło inspiracji zarówno dramatu Westerplatte 
Janiny Skowrońskiej-Feldmanowej (1964), jak i scenariusza filmu pod tym 
tytułem w reżyserii Stanisława Różewicza (1967). Od lat siedemdziesiątych 

56 O. W. Kluz OCD, Honor..., s. 83; miesięcznik dla młodzieży „Dziatwa” ukazywał się 
od stycznia 1946 r. przy 2 Korpusie w  Bari we Włoszech. Pismo wraz z  ewakuowanym 
wojskiem przybyło do Wielkiej Brytanii i ukazuje się do dziś; szerzej zob. J.  Chwastyk-Ko-
walczyk, Polskie czasopisma pedagogiczne w Wielkiej Brytanii w XX i XXI, Людинознавчі 
студії: збірник наукових праць Дрогобицького ДПУ імені Івана Франка. Серія 
„Педагогіка”, s. 273, http://lssp.ddpu.drohobych.net/article/download/98648/94461, (do-
stęp 15 V 2017). 
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pałeczkę po Zbigniewie Flisowskim przejęła Stanisława Górnikiewicz, zbie-
rająca przede wszystkim wspomnienia żyjących jeszcze obrońców i ich ro-
dzin oraz posiadane przez nich dokumenty, listy i zdjęcia. Zaowocowało to 
kilkoma książkami jej autorstwa57.

W polskich wydawnictwach poświęconych wydarzeniom na Westerplat-
te dominowały przez długie lata wspomnienia i wywiady z bezpośrednimi 
uczestnikami walk, z których ostatni, Ignacy Skowron, zmarł w 2012 r. Na 
uboczu pozostawiono badania archiwalne. Pierwsze ich rezultaty zaczęto 
publikować w  latach siedemdziesiątych, skupiając się głównie na ustale-
niach składu załogi. W roku 1978 ukazała się publikacja w  języku szwedz-
kim, przetłumaczona rok później na język niemiecki, której autorzy Bertil 
Stjernfelt i Klaus Richard Böhme sięgnęli do dziennika bojowego „Schleswi-
ga-Holsteina”, dokumentów kompanii szturmowej, torpedowców ostrzeliwu-
jących z Zatoki Gdańskiej oraz dziennika bojowego dywizjonów lotniczych 
bombardujących Westerplatte. Wsparli się też relacjami polskimi, co pozwoli-
ło skonfrontować szereg działań strony niemieckiej58. Tłumaczenie dziennika 
działań bojowych „Schleswiga-Holsteina” ukazało się także po raz pierwszy 
w Polsce (1995), później poprawione i uzupełnione wzbogaciło naszą wiedzę 
o działaniach strony niemieckiej wobec Westerplatte59. Wydawane zaś od lat 
siedemdziesiątych XX w. opracowania naukowe zaczęły uwzględniać różno-
rodne polskie archiwalia60. Natomiast ostatnie publikacje są świadectwem 
coraz większej wiedzy autorów o niezwykłym bogactwie interesujących ich 
materiałów źródłowych spoczywających w archiwach polskich, niemieckich 

57 Do cytowanych już publikacji tej autorki należy dodać: Westerplatte. Wojna i  pamięć. 
War and memory. Krieg und Geschichte, Gdańsk 1998 oraz te, w których pojawiają się rela-
cje dotyczące losów westerplatczyków: Od Stołpców do Gdańska. Ze wspomnień kresowianki, 
Gdańsk 2005; W kręgu spraw morza. Z reporterskiego notatnika, Gdańsk 2007; informacje 
o  S. Górnikiewicz zob. http://ipn.gov.pl/pl/dla-mediow/media-o-ipn/14493,PRZEGLAD-
-MEDIOW-23-listopada-2005-r. (dostęp 16 V 2017). 
58 B. Stjernfelt, K. R. Böhme: Westerplatte. Einzelschriften zur militärischen Geschichte des 
zweites Weltkrieges, Freiburg 1979.
59 Zanim poddał się...
60 M.in.: B. Fengler, Wojskowa Składnica Tranzytowa na Westerplatte w latach 1925–1939, 
cz.  1: 1925–1933, „Biuletyn Historyczny Wydziału Historycznego Zarządu Politycznego Ma-
rynarki Wojennej” 1972, nr 3; cz. 2: 1933–1939, „Biuletyn Historyczny Wydziału Historycz-
nego Zarządu Politycznego Marynarki Wojennej” 1973, nr 4; J. Tuliszka, Westerplatte 1926–
1939. Dzieje Wojskowej Składnicy Tranzytowej w  Wolnym Mieście Gdańsku, Toruń 2003; 
K. H.  Dróżdż, Przyczynek do badań nad stanem liczbowym załogi Wojskowej Składnicy Tran-
zytowej na Westerplatte we wrześniu 1939 roku, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” (PHW) 
2013, nr 2 (244) i na tych łamach polemiki i  teksty J. Szkudlińskiego: Wojskowa Składnica 
Tranzytowa na Westerplatte w  świetle nowych niemieckich materiałów archiwalnych, PHW 
2015, nr 3 (253), s. 141–159; Rzekome rewelacje o obronie Westerplatte wysnute z wątpliwych 
źródeł, PHW 2015, nr 1 (251), s. 186–198; Spór w sprawie białej flagi nad Westerplatte, PHW 
2012, nr 4 (242), s. 153–163.
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i angielskich. Porównując te źródła ze znanymi już od lat wspomnieniami, 
można raz jeszcze się przekonać, jak zawodna jest nasza pamięć. 

Upamiętnienie

Załoga Westerplatte była jedynym oddziałem Wojska Polskiego poza 
granicami II Rzeczypospolitej. Jej walka oraz jeniecki los obrońców i  po-
wojenne ich zmagania z  rzeczywistością, jak w  soczewce, ukazywały dra-
mat polskiego żołnierza na frontach II wojny światowej. Bój na Westerplatte 
utrwalany był w  pamięci potomnych z  różną intensywnością, zależną od 
potrzeb propagandowych powojennej Polski. Władze Polski Ludowej po-
dejmowały bowiem różne inicjatywy mające wpisać heroiczną walkę we-
sterplatczyków w  propagandowy nurt patriotyczny, całkowicie przy tym 
pomijając znakomite przygotowanie składnicy do obrony przez przedwo-
jennych strategów i  świetne wyszkolenie militarne żołnierzy II Rzeczypo-
spolitej. Miejsce to od początku było jednak ważne dla Wojska Polskiego, 
które przywędrowało znad Oki wraz z  Armią Czerwoną. Świadczy o  tym 
nazwanie jednego z oddziałów czołgistów i fizylierów 1 Brygadą Pancerną 
im. Bohaterów Westerplatte. Napis „Za Westerplatte” widniał też na lufach 
czołgów, które w marcu 1945 r. wjechały ul. Długą w Gdańsku pod Dwór 
Artusa. Na jego dachu czołgiści zawiesili wtedy biało-czerwoną flagę jako 
znak zwycięstwa. Na Westerplatte broniły się wówczas jeszcze resztki od-
działów niemieckich, które poddały się przed przewidywanym atakiem 
kompanii desantowej Samodzielnego Morskiego Batalionu Zapasowego 
i oddziału marynarzy radzieckich. Wówczas na czele zwycięzców wkroczyli 
na półwysep polscy marynarze. 

Uroczystości upamiętniające walki na Westerplatte cieszyły się uznaniem 
władz tuż po wojnie. Jedna z  nich odbyła się przy odbudowanym Grobie 
Nieznanego Żołnierza 9 maja 1946 r., gdy do urny przy nim wrzucano przy 
dźwiękach Marsza żałobnego ziemię z  24 pól bitewnych, między innymi 
również pobraną na Westerplatte. Już wkrótce, 27 lipca 1946 r., z inicjatywy 
Biura Odbudowy Portów odsłonięto w  obecności kmdr. ppor. Franciszka 
Dąbrowskiego, tam gdzie stała wartownia nr 5, symboliczne miejsce spo-
czynku poległych westerplatczyków zwieńczone betonowym krzyżem. Za-
stąpił on drewniany krzyż ustawiony na jej gruzach w pierwszych miesią-
cach wolności. Obok niego postawiono płytę z nazwiskami poległych z za-
łogi Westerplatte. Odtąd okazjonalnie trzymali tu wartę marynarze stacjo-
nujący w Nowym Porcie. Kilka tygodni po odsłonięciu krzyża oddał w tym 
miejscu hołd poległym marszałek Polski Michał Rola-Żymierski. Jednakże 
w 1962 r., w związku z przewidywaną wizytą na Westerplatte Nikity Chrusz-
czowa, pierwszego sekretarza komunistycznej partii ZSRR, krzyż, chrze-
ścijański symbol, usunięto i  ustawiono w  tym miejscu czołg T-34 nr 125, 
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który miał przywoływać 1 Brygadę Pancerną im. Bohaterów Westerplatte. 
Odcięty od betonowej podstawy i przeznaczony do zniszczenia krzyż został 
wbrew poleceniom zawieziony do kościoła św. Jadwigi Śląskiej, po drugiej 
stronie kanału portowego w Nowym Porcie. Stamtąd potajemnie na ramio-
nach westerplatczyków przeniesiony został na pobliski cmentarz w Nowym 
Porcie. Zakopany głęboko w ziemi, przetrwał pod płotem cmentarnym aż 
do 1981 r. Dzięki staraniom członków Niezależnego Samorządnego Związ-
ku Zawodowego „Solidarność” powrócił wówczas na swoje miejsce, chociaż 
czołg aż do 1989 r. stał ciągle za nim z lufą skierowaną w jego stronę. 

Walki na Westerplatte doczekały się jeszcze znaczków oraz specjalnych 
kopert i datowników pocztowych, później monet, a także tak zwanych ho-
norowych uroczystości przywołujących zwycięstw nad Niemcami. Jedno-
cześnie przez pierwsze lata powojenne sam teren stał się składowiskiem 
wydobywanych i zwożonych tu min i pocisków. Większość wywożono poza 
Westerplatte, ale część umieszczano w koszarach, które mimo śladów znisz-
czeń po wrześniowych bombardowaniach i  rozbiórce prowadzonej przez 
Niemców w  wielu miejscach nie straciły swego charakteru umocnionej 
budowli, będącej najlepszym świadectwem umiejętności swych budowni-
czych61. Basen amunicyjny nadal służył jako miejsce cumowania statków 
z  różnym załadunkiem. Tu w końcu latach sześćdziesiątych i na początku 
siedemdziesiątych utworzono w magazynach bazę żywca, który przed wy-
słaniem do zachodniej Europy badał weterynarz. Choć był on synem we-
sterplatczyka, na wszelki wypadek nie przyznawał się w  tym miejscu do 
takich powiązań rodzinnych62. 

61 K. Zajączkowski, Westerplatte..., s. 259 i n., za S. Grodeckim, który w  liście do Stefana 
Fabiszewskiego pisze, że to Niemcy po zakończeniu oczyszczania terenu Westerplatte wy-
sadzili część nowych koszar, z kolei R. Witkowski, Westerplatte. Historia i dzień dzisiejszy, 
Gdańsk 1977, s. 109 i n. wskazuje na zaminowanie terenu i kilkakrotne powojenne jego roz-
minowywania. Natomiast R. Witkowski w publikacji Na lądzie i na morzu. Zapiski ze służby 
w Marynarce Wojennej 1953–1988, Kraków 1998, s. 423 podaje, że zniszczenia dokonano po 
wojnie przez zgromadzenie znalezionej na Westerplatte amunicji i  zdetonowanie jej w ko-
szarach. Do tego należy dodać, że jeszcze w  2009 r., w  trakcie przygotowań do spotkania 
prezydentów i premierów na Westerplatte, saperzy sprawdzający teren uroczystości natrafiali 
na pozostałości po broni, minach i  pociskach polskich, niemieckich i  radzieckich, w  tym 
również w  ruinach koszar. O częściowym zaminowaniu i  wysadzaniu obiektów lub deto-
nowaniu niewybuchów świadczą nie tylko koszary, ale również wartownia nr 1, w  której 
w  1953 r. zginęło dwóch saperów, rozminowujących ją; informacja Grzegorza Jedlickiego, 
kierownika Oddziału Wartownia nr 1 Westerplatte Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, 
16 V 2017  r.. 
62 Ustna relacja Tadeusza Zdunkiewicza, syna Donata Zdunkiewicza, jednego z  najdłu-
żej służących na Westerplatte pracowników cywilnych, od 1926 r., złożona autorowi, 14  III 
2014  r. Dr weterynarii T. Zdunkiewicz (ur. 1934), miejski lekarz weterynarii dla miasta 
Gdańsk, Gdyni i  Sopotu sprawował nadzór nad zwierzętami przywożonymi koleją z  całej 
Polski. W dawnym magazynie A przy basenie amunicyjnym na Westerplatte dokonywano 
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Gdy półwysep u wejścia do portu stał się terenem wojskowym, w No-
wym Porcie stacjonował oddział Wojska Polskiego. Na początku lat sześć-
dziesiątych służył w nim siostrzeniec mjr. Henryka Sucharskiego. Niejedno-
krotnie też pełnił wartę na Westerplatte63. On – tak samo jak wspomniany 
weterynarz – wolał się tu nie chwalić wtedy taką parantelą. Zaś jego matka 
już wcześniej odsprzedała Gdańskiemu Towarzystwu Naukowemu więk-
szość pamiątek po swym bracie. Wkrótce uzupełniła ten zbiór, który prze-
jęła Biblioteka Miejska w Gdańsku, przekształcona potem w placówkę Pol-
skiej Akademii Nauk64. 

W miarę upływu lat stało się jasne, że dla władz sprawy westerplatczyków 
i miejsce ich walki nie są tożsame. Zdarzało się nawet, że uroczystości zwią-
zane z upamiętnieniem tutejszych wydarzeń wrześniowych odbywały się bez 
udziału głównych bohaterów. Nie pytano też ich o  zdanie w  sprawach tego 
wymagających. Taką była właśnie decyzja miejscowych władz, które w 1961 r. 
zamierzały zburzyć wartownię nr 1, stojącą na modernizowanym wówczas 
nabrzeżu poszerzanego kanału portowego. Do zniszczenia tej jednej z dwóch 
ocalałych w 1939 r. wartowni (ocalała wartownia nr 4 znajduje się obecnie na 
terenie wojskowym) nie doszło dzięki między innymi zaangażowaniu wester-
platczyków. W 1967 r. prawie 600-tonową wartownię przetoczono po specjal-
nym torowisku w pobliże ruin koszar. W 1974 r. otwarto w niej natomiast Izbę 
Pamięci ZBoWiD w Gdańsku Nowym Porcie, która w 1980 r. stała się oddzia-
łem Muzeum Historycznego Miasta Gdańska65. 

Od połowy lat sześćdziesiątych XX w. Westerplatte zaczęło stanowić wizy-
tówkę władz państwowych. Zapraszano tu delegacje rządowe, organizowano 
uroczystości wojskowe i  oficjalne manifestacje. Ostatecznie podjęto decyzję 
o budowie na półwyspie, u wejścia do portu, pomnika. Częściowo wiązało się 
to z koniecznością umieszczenia na Westerplatte ziemi z poszerzanego kanału 
portowego. Stąd uznano, że należy z  niej usypać wysoki kopiec, na którym 

ostatecznego przeglądu. Trzodę chlewną szczepiono przeciw pomorowi, a bydło przebadane 
na gruźlicę w miejscach skupu tutaj wraz końmi przechodziło jedynie ogólną ocenę zwie-
rząt. Z kolei dr weterynarii Mieczysław Grabski odpowiadał za techniczną stronę załadunku 
zwierząt na statki. Do tego specyficznego transportu morskiego dostosowano dwa polskie 
statki „Boruta” i „Rokita” oraz jeden holenderski. 
63 Relacja ustna Ryszarda Bugajskiego, złożona autorowi, styczeń 2014 r. W latach 1962–
1964 R. Bugajski (ur. 1941) zasadniczą służbę wojskową pełnił w 16 Kaszubskiej Brygadzie 
Wojsk Ochrony Pogranicza w Gdańsku Nowym Porcie, sztab brygady stacjonował w Gdań-
sku Nowym Porcie, ul. Oliwska 35.
64 Katalog rękopisów Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk, sygn. Ms. 5000-Ms. 
5411, oprac. H. Dzienis, J. Kordel, D. Majkowska, Wrocław 1978, s. 105–111.
65 S. Górnikiewicz, Owiana legendą. Historia Wartowni nr 1 na Westerplatte, Gdańsk 1984; 
wyd. 2, Gdańsk 2004; Fragment korespondencji westerplatczyków w sprawie wartowni nr 1 
zob. Znaki pamięci... s. 91–94; http://mhmg.pl/oddzial/5/wartownia-nr-1-westerplatte, (do-
stęp 15 V 2017 r.).
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umieszczony zostanie pomnik. W roku 1963 rozstrzygnięto konkurs architek-
toniczno-plastyczny. Projekt urbanistyczny dla Westerplatte jako miejsca pa-
mięci narodowej opracował Adam Haupt, a sam pomnik Franciszek Duszeń-
ko i Henryk Kitowski. Przy tej okazji doszło do przebudowy symbolicznego 
cmentarza żołnierskiego. To tu pochowano jeszcze w 1971 r. mjr. Henryka Su-
charskiego, a w 1992 r. kpr. Andrzeja Kowalczyka, którego szczątki odnalezio-
no dopiero w trakcie prac przy modernizacji nabrzeża.

Budowa pomnika była gigantycznym przedsięwzięciem budowlanym, 
rzeźbiarskim, a  nawet logistycznym, bo łączyła się z  przewiezieniem na 
półwysep wielu ton granitu. Monument stanął na kopcu usypanym z ziemi 
pobieranej z pogłębianego kanału i brzegu Westerplatte. Na nim – podsta-
wie o  wysokości 22,5 m – wzniesiono dwudziestopięciometrowy pomnik 
w  kształcie wbitego w  ziemię bagnetu żołnierskiego. Stanowić to miało 
nawiązanie do relacji kpr. Władysława Domonia, który idąc do niewoli, 
wsadził swój bagnet w szpary pękniętej ściany wartowni nr 2 i go złamał66. 
Monumentalny bagnet dłuta Franciszka Duszeńki składa się z 236 bloków 
granitowych o wadze 1200 ton ułożonych w 33 warstwach. Siedem zniczy 
u stóp pomnika odnosi się do siedmiu dni obrony Westerplatte. Jego pła-
skorzeźby i  napisy uwieczniają jednak nie tylko tę bohaterską walkę, ale 
dotyczą też wielu innych miejsc bitewnych, w  których podczas II wojny 
odznaczyli się polscy żołnierze i marynarze. Nosi też ogólniejszą nazwę Po-
mnik Obrońców Wybrzeża67.

Pomnik odsłonięto 12 października 1966 r., w dzień ludowego Wojska 
Polskiego, a  nie 1 września, dzień rozpoczęcia wojny i  ataku na Wester-
platte. Od razu został on wpisany do protokołu wizyt na Wybrzeżu głów 
państw i  innych ważnych osobistości. Jedną z  nich był prezydent Francji 
gen. Charles de Gaulle, który we wrześniu 1967 r. oddał tu hołd żołnierzom 
i  marynarzom. W siedemdziesiątą rocznicę września, w  2009 r., spotkali 
się u stóp pomnika kanclerz Niemiec, prezydenci i premierzy Polski, Rosji, 
Ukrainy oraz Litwy, a także przedstawiciele Unii Europejskiej. Po pięciu la-
tach, 1 września w rocznicę wybuchu II wojny światowej, obok siebie stanę-
li tu prezydenci Polski i Niemiec.

Niewiele jednak robiono w zakresie upamiętnienia tych, którzy walczy-
li na Westerplatte. Przez długie lata, poza nazwiskami poległych w  obro-
nie składnicy, nie było żadnej planszy wymieniającej wszystkich członków 

66 Westerplatte..., s. 203.
67 Obelisk, mający początkowo nosić nazwę Pomnik Obrońców Westerplatte, ostatecz-
nie nazwano Pomnikiem Obrońców Wybrzeża. O zatracaniu westerplackiego „rodowodu” 
świadczą także m.in. inskrypcje na granitowych blokach: Lenino, Kołobrzeg, Studzianki, 
La Manche, Dunkierka, Narwik, Murmańsk, Hel, Oksywie, Kosynierzy Gdyńscy..., a  gdzieś 
u dołu Westerplatte. W dodatku na jednym z granitowych bloków umieszczono nazwę Pocz-
ta Gdańska, gdy w Wolnym Mieście Gdańsku funkcjonowała Poczta Polska. 
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załogi. Wreszcie w roku 1998, w pobliżu dawnych koszar, ustawiono tabli-
ce zawierające nazwiska i  daty urodzin oraz śmierci wszystkich znanych 
obrońców Westerplatte. Kilkanaście lat później listę tę poprawiono i  uzu-
pełniono (2014). 

Swoistym zwieńczeniem niełatwego powojennego losu westerplatczy-
ków i Wojskowej Składnicy Tranzytowej stało się uznanie jej terenu za po-
mnik historii Pole Bitwy na Westerplatte na mocy decyzji prezydenta Polski 
ogłoszonej w rozporządzeniu z 22 sierpnia 2003 r.68 Uroczyście podpisany 
dokument ogłaszał, że na tym historycznym polu stanie w przyszłości mu-
zeum walki, ale tak się nie stało. Wprawdzie formalnie powołano (2008), ale 
szybko porzucono zamiar jego tworzenia. Ideę upamiętnienia tego miejsca 
miało bowiem przejąć ustanowione w  tym samym roku Muzeum II Woj-
ny Światowej w Gdańsku. Rok później z inicjatywy muzeum zainstalowano 
wystawę plenerową „Westerplatte: Kurort – Bastion – Symbol”, opisującą 
dzieje półwyspu, ze szczególnym akcentem na wydarzenia związane z wy-
buchem wojny, obroną Wojskowej Składnicy Tranzytowej oraz wydarze-
niami w Gdańsku, na Pomorzu i w Polsce w 1939 r. W 2011 r. wytyczona 
została ścieżka edukacyjna, przybliżająca najważniejsze obiekty i miejsca na 
terenie dawnej składnicy. Natomiast w grudniu 2015 r. Ministerstwo Kul-
tury i  Dziedzictwa Narodowego powołało Muzeum Westerplatte i  Wojny 
1939 r., a w kwietniu 2016 r. obwieściło zamiar połączenia tych dwóch in-
stytucji kultury. Realizacja tego zamierzenia nastąpiła w  kwietniu 2017 r. 
i odtąd Muzeum II Wojny Światowej ma oddział na Westerplatte. 

Nadal jednak wartownia nr 1 stanowi oddział Muzeum Historycznego 
Miasta Gdańska, a  niedostępna dla zwiedzających część terenu półwyspu 
zarządzana jest przez kilka instytucji i  wojsko. Natomiast w  28 rocznicę 
obecności papieża Jana Pawła II na Westerplatte (1987) umieszczona zo-
stała u podnóża kopca, na którym stoi pomnik, granitowa tablica z wygra-
werowanymi jego słowami wypowiedzianymi tam do młodzieży: „Każdy 
z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte. Ja-
kiś wymiar zadań, który trzeba podjąć i wypełnić. [...] Jakiś porządek praw 

68 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 sierpnia 2003 r. w spra-
wie uznania za pomnik historii (Dz. U. nr 148, poz. 1448). Wspomniane rozporządzenie we-
szło w życie 1 IX 2003 r. Par. 1: „Uznaje się za pomnik historii «Pole Bitwy na Westerplatte», 
położone w Gdańsku, w województwie pomorskim”, w celu par. 2 „[...] zachowania unika-
towych wartości historycznych, przestrzennych, materialnych i niematerialnych, symbolizu-
jących heroizm i waleczność żołnierza polskiego w okresie II wojny światowej – największej 
z wojen XX wieku”. Ochroną objęto: wartownie nr 1 i 3, koszary z wartownią nr  6, placówki 
„Fort”, „Elektrownia”, „Wał”, bunkier i  wieżę obserwacyjną. Do rozporządzenia dołączono 
mapę „Pola Bitwy na Westerplatte” z zaznaczonymi obiektami.
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i wartości, które trzeba utrzymać i obronić [...]. Obronić – dla siebie i dla 
innych”69. 

STRESZCZENIE

Andrzej  Drzycimski , Losy westerplatczyków

Na Westerplatte przez ponad 13 lat trwała misja jedynego oddziału Wojska 
Polskiego stacjonującego poza granicami II Rzeczypospolitej. Po siedmiodniowej 
walce we wrześniu 1939 r. obrońcy trafili do obozów jenieckich, miejsc pracy przy-
musowej, a nawet obozów koncentracyjnych w całej Europie. Po wojnie większość 
westerplatczyków powróciła do Polski, część rozproszyła się po świecie, pozbawio-
na możliwości powrotu do zajętych przez Sowietów stron rodzinnych. Na wracają-
cych czekała nowa rzeczywistość polityczna. Początkowo wypierano ich ze zbioro-
wej pamięci, później nastał czas poniżania, inwigilacji i prześladowań. W kolejnych 
latach propaganda PRL częściowo dopuściła ich do głosu. Stawiano pomniki oraz 
nadawano westerplackie imiona szkołom, ulicom i jednostkom wojskowym. Jed-
nocześnie indywidualny los westerplatczyków pozostawał poza zainteresowaniem 
ówczesnych władz, uznania doczekali się dopiero na początku III RP, gdy większość 
żyjących oraz zmarłych odznaczono Orderem Virtuti Militari. 

Słowa kluczowe: Westerplatte, westerplatczycy, propaganda, Urząd Bezpieczeń-
stwa, emigracja, order Virtuti Militari 

SUMMARY

Andrzej Drzycimski, Fates of the defenders of the Westerplatte 

Westerplatte was where the mission of the only Polish army unit stationed bey-
ond the borders of the Second Polish Republic lasted for over 13 years. After the 
seven-day defence in September 1939, the defenders were taken to POW camps, 
labor camps or even concentration camps across the whole Europe. After the war, 
most Westerplatte defenders came back to Poland, while some dispersed around 
the world, unable to return to their homeland controlled by the Soviets. Those who 
came back had to face a new political reality. They were gradually eradicated from 
the collective memory, and the times of humiliation, surveillance and persecution 
followed. In the next years, the propaganda of the Polish People’s Republic partly 
opened up for their voice. Monuments were erected, and schools, streets and mi-
litary units were named after them. Simultaneously, fates of the individual Wester-
platte defenders remained beyond the interest of the authorities of that time. It was 
not until the beginning of the Third Polish Republic when most of the living and 
fallen fighters were decorated with the War Order of Virtuti Militari.

Keywords: Westerplatte, Westerplatte defenders, propaganda, Public Security 
Office, emigration, Virtuti Militari order

69 Jeden drugiego brzemiona..., s. 133 i 277. 
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РЕЗЮМЕ

Анджей Дрычимский, Судьбы защитников Вестерплатте 

На Вестерплатте в течение более 13 лет продолжалась история одного 
подразделения Войска Польского, оказавшегося за границами Второй 
Польской Республики. После семидневного сражения в сентябре 1939 г. 
защитники Вестерплатте попали в лагеря военнопленных, на принудительные 
работы и даже в концентрационные лагеря по всей Европе. После войны 
большинство из них вернулись в Польшу, часть из рассеялись по всему миру, 
будучи лишёнными возможности вернуться в оккупированные Советами 
родные края. Возвратившихся ожидала новая политическая реальность. 
Первоначально их подвиг пытались стереть из народной памяти, потом 
настали  времена унижений, слежки и преследований. В последующие годы 
коммунистическая пропаганда частично открыла правду. Были воздвигнуты 
памятники, в честь Вестерплатте назывались школы, улицы и воинские 
подразделения. В то же время персональные судьбы защитников Вестерплатте 
оставалась за гранью интересов властей того времени. Они дождались 
признания только в начале Третьей Республики, когда большинство живущих 
и умерших были награждены ордером Воинской Доблести. 

Ключевые слова: Вестерплатте, защитники Вестерплатте, пропаганда, 
Управление Безопасности, эмиграция, ордер Воинской Доблести



Marek Gałęzowski 

„Konkurencja” dla Związku Walki Zbrojnej?
Relacje Tajnej Armii Polskiej z ZWZ  

i misja por.  Zygmunta K. Nowakowskiego

Dzieje organizacji wojskowych Polski Podziemnej, które powstawały 
niezależnie od Służby Zwycięstwu Polski i Związku Walki Zbrojnej (ZWZ), 
jak również formacji zbrojnych stworzonych przez stronnictwa będące 
przedstawicielstwem politycznym podziemia (czyli tzw. grubą czwórką), 
nadal nie są zbyt dobrze rozpoznane przez polską historiografię. Przeważa-
jąca większość z nich nie tylko nie doczekała się monografii naukowej, lecz 
nawet rozprawy, w której wszechstronnie scharakteryzowano by formy ich 
działalności, opisano struktury organizacyjne, zanalizowano cele oraz rela-
cje z innymi organizacjami politycznymi i wojskowymi (przede wszystkim 
z  ZWZ i  Armią Krajową) oraz związane z  tym działania konsolidacyjne, 
wreszcie inne aspekty ich konspiracyjnej aktywności1.

Jedną z najbardziej znaczących organizacji, które powstały w pierwszym 
okresie okupacji, tj. do wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej, była Tajna 
Armia Polska (TAP)2. TAP wywodziła się z dwóch grup konspiracyjnych. 
Pierwszą z  nich, której inicjatorem i  przywódcą był Jan Dangel3, zaczęto 

1 Podobne problemy dotyczą również grup i organizacji politycznych poza koalicją rządzą-
cą. Więcej na ten temat zob. w artykule autora niniejszego opracowania Ugrupowania poli-
tyczne Polskiego Państwa Podziemnego poza koalicją rządząca. Kilka postulatów badawczych, 
„Myśl Ekonomiczna i Polityczna” 2017, nr 2.
2 Na temat dotychczasowych ustaleń dotyczących TAP zob. ibidem.
3 Jan Dangel (1916–1974), ekonomista. Przed wojną studiował w  SGH. Uczestniczył 
ochotniczo w  kampanii polskiej 1939 r. Należał do założycieli i  czołowych działaczy TAP. 
Aresztowany 26 XI 1940 r., więziony w niemieckich obozach koncentracyjnych – najpierw 
w Auschwitz-Birkenau (w maju 1941 r. został ciężko pobity przez blokowego), gdzie należał 
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tworzyć od października 1939 r. w środowisku studentów Szkoły Głównej 
Handlowej, wśród których znalazło się kilku oficerów i podoficerów rezer-
wy WP, m.in. brat Jana – Stanisław Karol Dangel4. Drugą założył w ostat-
niej dekadzie tego miesiąca mjr Jan Henryk Włodarkiewicz5.

Urodzony 28 maja 1900 r. Włodarkiewicz był związany z Wojskiem Pol-
skim od jego narodzin w listopadzie 1918 r., kiedy to wstąpił do powstają-
cego 3 Pułku Ułanów (wcześniej jako uczeń gimnazjalny należał do Polskiej 
Organizacji Wojskowej). Odkomenderowany następnie do Szkoły Podcho-
rążych Piechoty w Warszawie, w czasie najazdu bolszewickiego służył (od 
1 lipca do 4 listopada 1920 r.) w 1 Wołyńskim Pułku Ułanów Ochotniczej 
Brygady Jazdy słynnego zagończyka mjr. Feliksa Jaworskiego (późniejszym 
19 Pułku Ułanów Wołyńskich im. gen. Edmunda Różyckiego), a  później 
w Adiutanturze Generalnej Ministra Spraw Wojskowych. 6 sierpnia 1921 r. 
został mianowany na stopień podporucznika. Od marca 1922 r. przez wiele 
lat był oficerem 27 Pułku Ułanów im. Króla Stefana Batorego, m.in. sprawo-
wał dowództwo szwadronu i funkcję adiutanta pułku, tam uzyskał też kolej-
ne awanse oficerskie6. W 1935 r., w stopniu rotmistrza (mianowany 1  stycz-
nia 1933 r.), został przydzielony jako instruktor do Centrum Wyszkolenia 
Kawalerii w  Grudziądzu, był też kierownikiem wyszkolenia strzeleckiego 
Kursu Doskonalenia Oficerów i Podoficerów Zawodowych w Grudziądzu7. 

do organizacji wojskowej Witolda Pileckiego, później w  Dachau i  Sachsenhausen. W Da-
chau był ofiarą wykonywanych tam pseudomedycznych eksperymentów. Po wojnie w kraju, 
ukończył studia w SGH, uzyskał doktorat i habilitację. W latach 1949–1973 kierował Zakła-
dem Statystyki Mieszkaniowej w Instytucie Budownictwa Mieszkaniowego. Autor przeszło 
trzystu publikacji z dziedziny ekonomii, statystyki inwestycji, demografii. Archiwum Insty-
tutu Pamięci Narodowej w Warszawie (dalej: AIPN), GK 927/2134; A. K. Kunert, Dangel Jan 
[w:] idem, Słownik biograficzny konspiracji warszawskiej 1939−1944, t. 2, Warszawa 1987, 
s. 43–44.
4 Stanisław Karol Dangel (1912–1943), ppor. rez. WP, student SGGW, działacz harcerski, 
uczestnik kampanii polskiej 1939 r. Po utworzeniu, m.in. z  inicjatywy TAP, Konfederacji 
Zbrojnej (KZ), był jej członkiem, a następnie po scaleniu z ZWZ służył w komórce więzien-
nej Wydziału Bezpieczeństwa i Kontrwywiadu Oddziału II KG AK. Aresztowany w 1943 r., 
uwięziony na Pawiaku, w lipcu tr. został rozstrzelany przez Niemców. Pośmiertnie odznaczo-
ny Orderem Virtuti Militari V kl. A. K. Kunert, Dangel Stanisław Karol [w:] idem, Słownik..., 
t. 2, s. 44–45; K. Malinowski, Tajna Armia Polska, Znak, Konfederacja Zbrojna. Zarys genezy, 
organizacji i działalności, Warszawa 1986, s. 20.
5 A. K. Ku nert, Włodarkiewicz Jan Henryk [w:] idem, Słownik..., t. 1, Warszawa 1987, 
s. 160–161.
6 Centralne Archiwum Wojskowe (dalej: CAW), AP 1789/89/5636, Włodarkiewicz Jan 
Henryk, Życiorys; ibidem, Karta Ewidencyjna [kopia akt udostępniona przez Daniela Kore-
sia]; „Rocznik Oficerski” 1923, s. 654, 706.
7 CAW, AP 1789/89/5636, Włodarkiewicz Jan Henryk, Roczna lista kwalifikacyjna za 
rok 1935; ibidem, Roczna lista kwalifikacyjna za rok 1936, Roczna lista kwalifikacyjna za 
rok 1937; ibidem, Roczna lista kwalifikacyjna za rok 1938. Zob. też L. Kukawski, J. S. Tym, 
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Jednocześnie od 1935 r. był przydzielony do dywersji pozafrontowej, którą 
organizował Oddział II Sztabu Głównego WP na wypadek wybuchu wojny, 
i w 1936 r. w związku z tą funkcją został też inspektorem terenowym przy 
komendzie okręgu Związku Strzeleckiego w Toruniu (dla kierunku Dział-
dowo–Grudziądz)8. 19 marca 1939 r. mianowano go na stopień majora9. Po 
wybuchu wojny z Niemcami we wrześniu 1939 r. dowodził improwizowa-
nym szwadronem kawalerii przy 41 DP (Rez.) Armii „Lublin”. Po jej kapitu-
lacji 20 września pod Tomaszowem Lubelskim uniknął niewoli i kontynu-
ował walkę aż do 15 października 1939 r., kiedy rozwiązał swój oddział pod 
Mrozami (pow. miński) i przedostał się do Warszawy10.

Trzon TAP stanowiła grupa kilkunastu oficerów służby czynnej i  re-
zerwy WP, uczestników kampanii polskiej 1939 r., którzy po przegranej 
nie poszli do niewoli. Szczególnie wyróżniał się między nimi ppor. rez. 
Witold Pilecki, który stał się najbliższym współpracownikiem Włodar-
kiewicza11, a  także m.in. mjr Zygmunt Bohdanowski12 i  kpt. Stanisław 

T.  Wójcik, Kawaleryjska Alma Mater w  Grudziądzu 1920–1939. Zarys dziejów, Grudziądz 
2008, s. 434; A. K. Ku nert, Włodarkiewicz Jan Henryk..., s. 160.
8 K. Plu ta -Czacho wski, Or ga ni za cja Orła Białego, Warszawa 1987, s. 42–43; Informacje 
Daniela Koresia.
9 R. Rybka, K. Stepan, Rocznik oficerski 1939. Stan na dzień 23 marca 1939, Kraków 2006, 
s. 133, 463.
10 Zakład Historii Ruchu Ludowego w Warszawie (dalej: ZHRL), Centralne Kierownic-
two Ruchu Ludowego (dalej: CKRL), 38, [List Zygmunta K. Nowakowskiego do Prezyden-
ta RP Władysława Raczkiewicza], Vranje, 17 IX 1941  r., k. 42. Zob. też Z. Godyń, Kilka 
szczegółów o TAP-ie i ppłk. Włodarkiewiczu, „Przegląd Kawalerii i Broni Pancernej” 1978, 
nr 91, s. 217–221; A. K. Ku nert, Włodarkiewicz Jan Henryk..., s. 160.
11 K. Malinowski, Tajna Armia Polska..., s. 25–26. Rolę Pileckiego w tworzeniu TAP podkreślał 
też w swoich wspomnieniach wysłannik mjr. Włodarkiewicza do gen. Władysława Sikorskiego 
Zygmunt K. Nowakowski, zob. Z. K. Nowakowski, Wspomnienia wojenne z trzech kontynentów, 
Poznań 1990, s. 77. Witold Pilecki, pseud. „Witold” (1901–1948), ppłk WP (pośmiertnie). Jako 
członek dowództwa TAP dobrowolnie oddał się w ręce niemieckie, by dostać się do obozu kon-
centracyjnego Auschwitz w celu stworzenia tam organizacji wojskowej (aresztowanie nastąpiło 
19 IX 1940 r., a już dwa dni później Pilecki znalazł się w transporcie skierowanym do obozu). 
Zarówno to wydarzenie, jak i działalność Pileckiego w obozie stały się jednym z najbardziej he-
roicznych czynów w skali całych dziejów Polski Podziemnej. Po ucieczce z obozu Pilecki służył 
w Kedywie AK, uczestniczył w powstaniu warszawskim. Po wojnie kontynuował działalność 
niepodległościową, został aresztowany i zamordowany przez komunistów. K. Malinowski, Taj-
na Armia Polska..., s. 102–103. Więcej zob. Ochotnik do Au schwitz. Wi told Pi lec ki (1901–1948), 
red. i oprac. A. Cy ra, J. Par cer, B. Wasztyl, Oświę cim 2000.
12 Zygmunt Bohdanowski, „Bohdan”, „Bończa” (1893–1943), mjr WP. W czasie I wojny 
światowej oficer armii rosyjskiej, następnie w  I Korpusie Polskim na Wschodzie gen. Jó-
zefa Dowbora-Muśnickiego, od 1918 r. w artylerii WP, m.in. od 1927 r. dowódca dywizjo-
nu w  9  pap, przejściowo p.o. dowódca tego pułku, następnie dowódca dywizjonu 21 pap. 
W latach 1936–1939 pełnił funkcję szefa rejonowego inspektora koni w  Wołkowysku. 
14 IX 1939 r. objął szefostwo sztabu Grupy „Wołkowysk” gen. Wacława Przeździeckiego, 
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Mirecki13. Wśród tych pierwszych członków ścisłego kierownictwa TAP 
należy też wymienić jednego z  najwybitniejszych działaczy polskiego 
ruchu monarchistycznego – por. rez. Jerzego de Virion14. Grupa mjr. 

uczestniczył w  walkach z  Armią Czerwoną, m.in. w  obronie Grodna. Internowany na Li-
twie 24  IX 1939 r. zbiegł i w końcu tego roku przedostał się do Warszawy. Należał do szta-
bu TAP, m.in. od marca 1940 r. pełnił funkcję komendanta Okręgu Warszawa-Miasto TAP, 
a następnie KZ. Wprowadził do TAP dwóch synów generała Przeździeckiego – Janusza i Je-
rzego. Aresztowany 9 IX 1941 r., był więziony na Pawiaku i w obozie koncentracyjnym Au-
schwitz, gdzie działał w organizacji wojskowej Witolda Pileckiego (był przewidywany na jej 
dowódcę). Zginął 11 X 1943 r. wraz z 53 dzia ła cza mi obozowej kon spi ra cji, m.in. z jed nym 
z przy wód ców przed wo jen ne go ONR „ABC” Ja nem Mosdorfem, płk. Juliuszem Gi le wi czem, 
oficerami Legionów Polskich – ppłk. Kazimierzem Stamirowskim i ppłk. Teofilem Dziamą – 
roz strze la ny pod Ścia ną Stra ceń (znajdującą się na dziedzińcu przy Bloku 11, z którego więź-
niowie byli wyprowadzani na egzekucje). Był odznaczony Virtuti Militari V kl. i Krzyżem 
Walecznych. A. K. Kunert, Bohdanowski Zygmunt [w:] idem, Słownik..., t. 2, s. 37; K. Ma-
linowski, Tajna Armia Polska..., s. 25; R. Rybka, K. Stepan, Rocznik oficerski 1939..., s. 161, 
863; R.  Szawłowski („Karol Liszewski”), Wojna polsko-sowiecka 1939, Warszawa 1997, t. 1, 
s. 96, 137, 156, t. 2, s. 41, 43, 47.
13 Stanisław Mirecki, pseud. „Butrym”, „Pociej”, „Wit” (1897–1944), ppłk WP. W czasie I wojny 
światowej żołnierz 1 p. uł. Legionów Polskich. Od 1918 r. w WP, uczestniczył w obronie Lwowa, 
następnie m.in. oficer taborów w 1 DP i w 7 dywizjonie taborów, później w 7 i 8 psk. Od 1934 r. 
instruktor w Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu (1 I 1936 r. mianowany majorem), 
w 1939 r. w dyspozycji komendanta Centrum płk. dypl. Tadeusza Komorowskiego. We wrześniu 
1939 r. zastępca dowódcy Ośrodka Zapasowego Kresowej BK w Żółkwi. W lutym 1940 r. objął 
dowództwo III batalionu (Warszawa-Praga) TAP, a miesiąc później – Okręgu Warszawa–Woje-
wództwo TAP. Po utworzeniu KZ komendant okręgu kieleckiego. Był jednym z sześciu oficerów 
KZ, którym mjr Włodarkiewicz podziękował w rozkazie wydanym w chwili scalenia z ZWZ 
za zasługi w dotychczasowej działalności. W ZWZ szef Inspektoratu Częstochowskiego Okręgu 
Radomsko-Kieleckiego, w kwietniu 1942 r. został mianowany podpułkownikiem (nadal używał 
pseudonimu z TAP i KZ – „Butrym”). Od lutego 1943 r. inspektor w Inspektoracie Nowosądec-
kim AK, odegrał znaczną rolę w  jego odbudowie po wcześniejszych aresztowaniach dokona-
nych przez Niemców. Ciężko ranny w czasie próby aresztowania przez Niemców 27 VIII 1944 r. 
w Kisielówce pod Limanową, popełnił samobójstwo 4 września w szpitalu w Nowym Sączu. Był 
odznaczony Krzyżem Niepodległości i dwukrotnie Krzyżem Walecznych. A. K. Ku nert, Mirecki 
Stanisław [w:] idem, Słownik..., t. 2, s. 131–132 (data urodzenia 25  XII 1896 r. została podana 
według obowiązującego w zaborze rosyjskim kalendarza juliańskiego – poprawna data urodze-
nia to 9 I 1897 r.); K. Malinowski, Tajna Armia Polska..., s. 25, 35, 42, 157; G. Mazur, W.  Rojek, 
M. Zgórniak, Wojna i okupacja na Podkarpaciu i Podhalu, na obszarze Inspektoratu ZWZ-AK 
Nowy Sącz 1939–1945, Kraków 1998; R. Rybka, K. Stepan, Rocznik oficerski 1939..., s. 131, 462.
14 Jerzy de Virion, pseud. „Dębski” (1901–1941), por. WP, adwokat, uczestnik wojny pol-
sko-bolszewickiej i  wojny z  Niemcami we wrześniu 1939 r. Wiosną 1940 r. podjął próbę 
przedostania się do Armii Polskiej we Francji. Aresztowany na Słowacji, został uwięziony 
w Nowym Sączu, a następnie wywieziony do Auschwitz, gdzie ponownie zetknął się z Pilec-
kim i wraz z nim należał do założycieli Związku Organizacji Wojskowej. Zginął 4 XI 1941 r. 
D. Pater, Rojalistyczna droga przeznaczenia – przypadek Jerzego de Virion, „Pro fide rege et 
lege” 2006, nr 1 (54), s. 37–44; I. Radlicki, Kapo odpowiedział – Auschwitz. Wspomnienia ad-
wokata z obozu koncentracyjnego, przedm. J. Szajna, oprac. M. Gałęzowski, Warszawa 2008, 
s. 37, 170–171.
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Włodarkiewicza szybko nawiązała kontakt z organizacją budowaną przez 
Dangla, w  czym pośredniczył Jerzy Maringe15. Około 9 listopada 1939 r. 
w  mieszkaniu przy Al. Wojska Polskiego 40a doszło do spotkania przy-
wódców obu organizacji, w  wyniku którego uzgodniono ich połączenie. 
W ten sposób powstała Tajna Armia Polska16. 

Kilka dni później jej założyciele złożyli przysięgę, którą odebrał ks. Jan 
Zieja, zaprzyjaźniony z rodziną Włodarkiewiczów17. Komendantem TAP zo-
stał mjr Jan H. Włodarkiewicz, który przyjął pseudonim „Darwicz”, inspek-
torem organizacyjnym Witold Pilecki „Witold”, a  jego zastępcą Jan Dangel 
„Smoleński”18. Sztab TAP ukształtował się ostatecznie w lutym 1940 r., kiedy 
powołano Sztab Główny, którego szefostwo objął Pilecki, w maju zastąpiony 
przez ppłk. Władysława Surmackiego19. Wówczas też stworzono zawiązki 

15 K. Malinowski, Tajna Armia Polska..., s. 22, 23, 28. O Jerzym Maringe (1917–1944) brak 
bliższych danych. Wbrew informacji podanej przez Malinowskiego, nie był oficerem WP. 
Wiadomo, że wraz z bratem mjr. Włodarkiewicza Andrzejem (1906–1939), kpt. WP, lotni-
kiem (zginął przed wybuchem wojny w katastrofie lotniczej), był związany z Rycerskim Za-
konem Krzyża i Miecza. W czasie powstawania TAP jeden z najbliższych współpracowników 
mjr. Włodarkiewicza, po utworzeniu Okręgu Warszawa–Województwo TAP objął funkcję 
adiutanta komendanta okręgu mjr. Mireckiego (Ibidem, s. 22, 25–27, 42). Zginął w  czasie 
powstania warszawskiego, jego symboliczny grób znajduje się na Cmentarzu Powązkowskim.
16 Ibidem, s. 27. Genezę nazwy TAP z  wyczuwalną ironią wyjaśniał Nowak-Jeziorański: 
„Pragnąc dodać wagi i znaczenia formowanej przez siebie organizacji, Włodarkiewicz nadał 
jej z  miejsca nazwę TAP” (J. Nowak-Jeziorański, Kurier z  Warszawy, Kraków 2005, s. 38). 
Płk Rowecki do gen. Sosnkowskiego. Meldunek nr 17 (raport o  stanie organizacyjnym ZWZ, 
sprawy pieniężne i sprawa łączności), 15 IV 1940 [w:] Armia Krajowa w dokumentach 1939–
1945, t. 1, Londyn 1970, s. 214.
17 K. Malinowski, Tajna Armia Polska..., s. 27–29. Jan Zieja (1897–1991), ks. katolicki, 
ppłk WP, pisarz, tłumacz, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, kampanii polskiej 1939 r. 
i  powstania warszawskiego, szef duszpasterstwa TAP, naczelny kapelan Szarych Szeregów, 
współpracownik Delegatury Rządu RP, po wojnie działacz opozycji demokratycznej – współ-
założyciel Komitetu Obrony Robotników. Był odznaczony Virtuti Militari V kl., Krzyżem 
Walecznych oraz Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski, który nadał mu pośmiertnie 
Prezydent RP Lech Kaczyński za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Zob. więcej: R. Łętocha, Biedaczyna z Osse. Ks. Jan Zieja – kapłan, myśliciel, społecznik, 
asceta, 13 IV 2012, www.nowyobywatel.pl; www.zieja.ovh.org (dostęp 20 VI 2017); J. Zieja, 
Wobec wojny, cz. 3, rozmowę przepr. J. Moskwa, „Znak” 1988, nr 5.
18 K. Malinowski, Tajna Armia Polska..., s. 30.
19 Ibidem, s. 33–35. W swoim raporcie Nowakowski zamiast Sztabu Głównego wymienia 
biuro, do którego wchodzili najbliżsi współpracownicy komendanta TAP. ZHRL, CKRL, 38, 
[List Zygmunta K. Nowakowskiego do Prezydenta RP Władysława Raczkiewicza], Vranje, 17  IX 
1941  r., k. 43. Władysław Surmacki (1888–1942), ppłk WP, inżynier geodeta, wybitny działacz 
środowiska mierniczych i geodetów w międzywojniu. W czasie I wojny światowej oficer armii 
rosyjskiej, następnie w I Korpusie Polskim na Wschodzie, od 1918 r. w artylerii WP, m.in. do-
wódca dywizjonu 17 pap oraz 1 dak. Od 1926 r. do przejścia w stan spoczynku w 1929 r. był 
zastępcą szefa Wojskowego Instytutu Geograficznego. Aresztowany w sierpniu 1940 r., po dwóch 
dniach został wywieziony do Auschwitz. Zwolniony w marcu 1942 r., dwa dni po powrocie do 
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czterech oddziałów sztabu oraz wyznaczono dowódców trzech batalionów 
(dzielących się na kompanie i  plutony), które utworzono na Mokotowie, 
w Śródmieściu i na Pradze20. W ciągu pierwszej połowy 1940 r. utworzono 
struktury TAP również poza Warszawą – w miejscowościach podwarszaw-
skich, Siedlcach, Lublinie, Radomiu, Kielcach21.

Najpewniej w tym samym czasie TAP podporządkowała sobie kilka małych 
grup – jak pisano w jednym z dokumentów ZWZ – „o zabarwieniu faszystow-
skim”, a także „wchłonął resztę rozbitego przez wsypę PLAN-u” (czyli Polskiej 
Ludowej Akcji Niepodległościowej), z  którą wcześniej miała prowadzić roz-
mowy o nawiązaniu współpracy politycznej22. Pierwsza informacja wydaje się 
mało wiarygodna, trudno bowiem określić, jakie grupy o takim profilu poli-
tycznym weszły do TAP. Natomiast przekaz o dołączeniu do TAP grupy, która 
przetrwała po zniszczeniu PLAN przez Niemców, jest zagadkowy, biorąc pod 
uwagę, że ta lewicowa organizacja sytuowała się na przeciwnym biegunie kon-
spiracyjnego życia politycznego niż TAP i utworzone wkrótce jej zaplecze po-
lityczne – Znak. Kwestia ta domaga się bardziej szczegółowego wyjaśnienia, 
niemniej – chociaż brak o niej informacji w książce Jerzego Drewnowskiego 
i Kazimierza Koźniewskiego, jedynej dotyczącej PLAN23 – to – słabo co prawda 
– uprawdopodabnia ją to, że w pierwszych rozmowach Włodarkiewicza z mjr. 
Antonim Sanojcą w listopadzie 1939 r., a więc około dwa miesiące przed roz-
biciem PLAN, dotyczących wcielenia TAP do Służby Zwycięstwu Polski (SZP) 
występował też Stefan Miłkowski „Jeż”, który według Kazimierza Malinowskie-
go reprezentował PLAN24.

Tajna Armia Polska była jedną z  tych organizacji konspiracyjnych, któ-
re spełniały kryteria pozwalające zaliczyć ją do wojskowych. Taki profil 

Warszawy został uwięziony na Pawiaku, a następnie rozstrzelany 28 V 1942 r. w lesie Sękociń-
skim lub nieco później w ruinach getta warszawskiego. Był odznaczony Krzyżem Walecznych 
(trzykrotnie). A. K. Kunert, Surmacki Władysław [w:] idem, Słownik..., t. 2, s. 170–171. 
20 W tworzonych strukturach TAP przyjęto system piątkowy. ZHRL, CKRL, 38, [List Zyg-
munta K. Nowakowskiego do Prezydenta RP Władysława Raczkiewicza], Vranje, 17 IX 
1941  r., k. 43. Wówczas też autor prezentowanego dokumentu Zygmunt K. Nowakowski 
objął formalnie funkcję jednego z  trzech adiutantów mjr. Włodarkiewicza. K. Malinowski, 
Tajna Armia Polska..., s. 34; Z. K. Nowakowski, Wspomnienia wojenne..., s. 77 (pisał zresztą 
o tym z pewnym sarkazmem).
21 ZHRL, CKRL, 38, [List Zygmunta K. Nowakowskiego do Prezydenta RP Władysława 
Raczkiewicza], Vranje, 17 IX 1941  r., k. 43; K. Malinowski, Tajna Armia Polska..., s. 44–47. 
22 Płk. Rowecki do gen. Sosnkowskiego..., s. 214.
23 J. Drewnowski, K. Koźniewski, Pierwsza bitwa z gestapo. Wspomnienie o Polskiej Ludowej 
Akcji Niepodległościowej (PLAN), wyd. 2, Warszawa 1969.
24 K. Malinowski, Tajna Armia Polska..., s. 151. Miłkowski nie był wymieniony we wspo-
mnianej książce Drewnowskiego i Koźniewskiego. Służył później w Kedywie KG AK. Poległ 
w powstaniu warszawskim.
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zaznaczono w  samej jej nazwie, w  przyjętych hierarchicznych, opartych na 
dyscyplinie wojskowej, formach organizacyjnych, apolitycznym priorytecie 
działalności – walce o  niepodległość oraz skoncentrowaniu bieżącej działal-
ności na rozbudowie struktur i gromadzeniu broni, a nie agitacji politycznej. 
O takim charakterze TAP pisał w swoim raporcie do Prezydenta RP emisariusz 
mjr. Włodarkiewicza por. Zygmunt K. Nowakowski, który przed wyjazdem 
z Warszawy mówił też Janowi Nowakowi-Jeziorańskiemu, że „Darwicz” two-
rzy organizację, która ma być kontynuacją regularnej armii i szykować kraj do 
powstania w chwili spodziewanej na wiosnę 1940 r. ofensywy aliantów25. Jako 
organizacja wojskowa TAP była też postrzegana przez dowództwo SZP i ZWZ, 
które uznając ją za jedną z poważniejszych w kraju, dążyło do scalenia jej z wła-
snymi strukturami26. W tym kontekście znacząca była opinia szefa sztabu ZWZ 
płk. Janusza Albrechta, który w swoich zeznaniach, złożonych po aresztowa-
niu go przez gestapo, mówił: „Charakter wojskowy tej organizacji jest znacznie 
mocniej uwypuklony niż we wszystkich innych”27.

Jako organizacja wojskowa TAP zachowywała apolityczność, co wyróżniało 
ją spośród tych, które powstawały z  inicjatywy różnych ugrupowań politycz-
nych, i tym samym, nawet jeżeli formalnie deklarowały apolityczność, to jednak 
de facto były od nich na różne sposoby zależne. Co prawda kierownictwo TAP 
zadeklarowało dążenie do wypracowania programu, który zapewni odrodze-
nie Rzeczypospolitej Polskiej, jej rozwój polityczny, gospodarczy i  kulturalny 
oraz podtrzymywanie na duchu społeczeństwa w  czasie wojny, lecz tą pracą 
miało zająć się zaplecze polityczne organizacji, którego stworzenie Włodar-
kiewicz powierzył w końcu 1939 r. Stanisławowi Romanowi Danglowi – ojcu 
braci Danglów28. Poza koniecznością opracowania wspomnianego programu 

25 ZHRL, CKRL, 38, [List Zygmunta K. Nowakowskiego do Prezydenta RP Władysława 
Raczkiewicza], Vranje, 17 IX 1941  r., k. 43; J. Nowak-Jeziorański, Kurier z Warszawy..., s. 38–
39. Potwierdzają to również ustalenia K. Malinowskiego, Tajna Armia Polska..., s. 27–30.
26 Płk. Rowecki do gen. Sosnkowskiego..., s. 214. Znaczące jest również, że o istnieniu TAP od 
grudnia 1939 r. wiedziano we Francji. Gen. Sosnkowski do płk. Roweckiego. Instrukcja nr 2 dla 
Ob. Rakonia (Grabicy) (wytyczne organizacyjne), 16 I 1940 [w:] Armia Krajowa..., t. 1, s. 79.
27 Pułkownik Albrecht wymienił w  tych zeznaniach nazwisko komendanta TAP i  tytuł 
głównego pisma („Znak”), mylnie przypisując TAP do obozu narodowego (chociaż niewąt-
pliwie należy łączyć TAP z  prawicą). L. Dobroszycki, Sprawa płk. dypl. Janusza Albrechta 
w  świetle źródeł niemieckich, „Wojskowy Przegląd Historyczny” (dalej WPH) 1960, nr 1, 
s. 308.
28 K. Malinowski, Tajna Armia Polska..., s. 63. Stanisław Roman Dangel, pseud. „Salisch” 
(1891–1942), urzędnik i  dziennikarz. W międzywojniu pracował początkowo w  MSZ, od 
1919 r. w  Towarzystwie Straży Kresowej, w  latach 1920–1926 redagował jego miesięcznik 
„L’Est Polonais” (później ukazujący się pod nazwą „L’Est Européen”). W latach 1930–1935 
dyrektor Izby Handlowej Polsko-Rumuńskiej, następnie do wybuchu wojny dyrektor Cen-
trali Zaopatrywania Instytucji Ubezpieczeń Społecznych. Był członkiem sztabu TAP, zasiadał 
we władzach Znaku, a po jego włączeniu do Konfederacji Narodu – także we władzach KN. 



Przegląd Historyczno-Wojskowy 2016/4. ART YKUŁY I  STUDIA54

główną przyczyną utworzenia Znaku, gdyż taką nazwę przyjęto29, była decyzja 
przywódców TAP, by podporządkowując się bez zastrzeżeń władzom polskim 
na uchodźstwie, nie łączyć się z żadnym przedwojennym ugrupowaniem po-
litycznym, aktualnie działającym w podziemiu. Znak ukształtował się w ciągu 
stycznia 1940 r., a następnie przystąpił do wydawania wspólnego pisma TAP 
i Znak. Nadano mu tytuł „Znak”. Redaktorem naczelnym został Lucjan Rości-
szewski30, zaś w kolegium redakcyjnym znaleźli się m.in. mjr Włodarkiewicz 
i Stanisław R. Dangel31.

Jedną z  kluczowych spraw w  działalności TAP była kwestia relacji ze 
Służbą Zwycięstwu Polski, a  następnie Związkiem Walki Zbrojnej. Mniej 
więcej tydzień po utworzeniu TAP, w połowie listopada 1939 r., gen. Michał 
Tokarzewski-Karaszewicz zaproponował przyłączenie TAP do SZP. Doszło 
wówczas do wspomnianej już rozmowy reprezentującego SZP mjr. Antonie-
go Sanojcy z mjr. Włodarkiewiczem, który odrzucił tę propozycję32.

Komendant TAP podtrzymał swoje stanowisko również po utworzeniu 
ZWZ, w  rozmowach z  przedstawicielami płk. Stefana Roweckiego – naj-
pierw płk. Klemensem Rudnickim, a później Jerzym Michalewskim. Rud-
nicki spotkał się w tej sprawie z Włodarkiewiczem w drugiej połowie stycz-
nia 1940 r. „Kwestionuje autentyczność instrukcji [gen. Sosnkowskiego 
z 4  grudnia 1939 r. – M.G.], zaczął mi snuć jakieś wielkie polityczne plany 
w rodzaju, że Kraj będzie sam o sobie decydował, nawet Sikorski nie będzie 
mi niczego rozkazywać itp”. Na to wysłannik komendanta ZWZ zarzucił 
Włodarkiewiczowi, że jest warchołem i zerwał z nim kontakt33. Z kolei pro-
wadzący te rozmowy w późniejszym okresie Michalewski dość ogólnikowo 
pisał, że przebiegały one z dużymi oporami (podobnie zresztą jak i z przed-
stawicielami innych organizacji)34.

Był odznaczony Krzyżem Niepodległości i Krzyżem Walecznych. A. K. Kunert, Dangel Stani-
sław Roman [w:] idem, Słownik..., t. 2, s. 45–46.
29 Znaczenie tej nazwy wyjaśnił w pierwszym numerze pisma Jan Włodarkiewicz; [J. Wło-
darkiewicz], Znak, „Znak” 1940, nr 1, s. 1.
30 Lucjan Rościszewski (1912–1943), dziennikarz i publicysta. W latach 1935–1939 pracował 
w redakcji krakowskiego „Czasu”, gdzie był kierownikiem działu i korespondentem z Bliskiego 
Wschodu. Aresztowany 15 V 1943 r. w  kawiarni przy ul. Filtrowej 62, wraz z  prezesem SN 
Stefanem Sachą i prezesem SD Mieczysławem Bilkiem, 29 V 1943 r. został rozstrzelany wraz 
z nimi w egzekucji ulicznej. A. K. Kunert, Rościszewski Lucjan [w:] Polski Słownik Biograficzny 
(dalej: PSB), t. 32, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1989, s. 280.
31 ZHRL, CKRL, 38 [List Zygmunta K. Nowakowskiego do Prezydenta RP Władysława Racz-
kiewicza], Vranje, 17 IX 1941  r., k. 43; K. Malinowski, Tajna Armia Polska..., s. 67. Więcej na te-
mat grupy Znak i jej ludzi zob. w studium przygotowywanym przez autora niniejszego artykułu. 
32 K. Malinowski, Tajna Armia Polska..., s. 151.
33 K. Rudnicki, Na polskim szlaku. Wspomnienia z lat 1939–1947, Wrocław 1990, s. 93. 
34 J. Michalewski, Relacja, „Zeszyty Historyczne” 1973, z. 26, s. 68. 
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Przyczyny postawy mjr. Włodarkiewicza wyjaśniała w  końcu maja 
1940 r. na tzw. konferencji belgradzkiej Janina Karasiówna z  dowództwa 
ZWZ. Według niej Włodarkiewicz nie chciał podporządkować się ZWZ, 
twierdząc że czeka na autorytatywny rozkaz, jak nietrudno przypuszczać – 
od Naczelnego Wodza35. Komendant TAP zignorował jednak tym samym 
rozkaz komendanta ZWZ gen. Sosnkowskiego i  Naczelnego Wodza gen. 
Sikorskiego, wydany 8 lutego 1940 r. i  dostarczony do Warszawy 11  mar-
ca 1940 r. przez emisariusza Jerzego Feliksa Szymańskiego „Konarskiego”, 
w którym nakazano wszystkim organizacjom istniejącym na obszarze oku-
pacji niemieckiej podporządkowanie się płk. Roweckiemu36. Co prawda 
w  dokumentacji ZWZ stwierdzano, że kierownictwo TAP „na razie” zgo-
dziło się podporządkować robotę wojskową, a rozmowy na ten temat trwa-
ją, lecz najwyraźniej nie przyniosło to pożądanych konsekwencji, gdyż we 
wrześniu 1940 r. TAP wymieniano jako organizację współpracującą z ZWZ 
jedynie na szczeblu Komendy Głównej, skąd „otrzymują dyspozycje i suge-
stie i stanowią rezerwę II rzutu”37.

Lecz ambicje komendanta TAP szły znacznie dalej, niż mogło spodziewać 
się dowództwo ZWZ. Oprócz wyraźnej odmowy podporządkowania się ZWZ, 
maskowanej pozorami współpracy, jednym z najbardziej przekonujących ich 
dowodów była misja adiutanta Jana H. Włodarkiewicza – por. Zygmunta 
K.  Nowakowskiego, którego zadaniem było dostarczenie Naczelnemu Wodzo-
wi memoriału opracowanego przez Włodarkiewicza, być może z udziałem Sta-
nisława R. Dangla (o losach tego dokumentu w dalszej części tekstu).

Major Włodarkiewicz, mimo iż – jak wspomniałem – wiedział o  roz-
kazie z  8 lutego 1940 r., liczył, że jednak zdoła przekonać gen. Sikorskie-
go, by to jego wyznaczył dowódcą konspiracji wojskowej w  kraju, i  że to 
TAP, a  nie ZWZ będzie ośrodkiem konsolidującym podziemie wojskowe. 
Wynika to wyraźnie z pierwszych słów raportu Nowakowskiego, w którym 
ten streszczał zniszczony memoriał mjr. Włodarkiewicza: „Najważniejszym 
mym zadaniem było zyskanie zatwierdzenia dla dotychczasowej działalności 
i zezwolenia na dalsze rozwijanie pracy”, co uzasadniano tym, że „większość 

35 Konferencja belgradzka w 1940 r., oprac. J. Zamojski, „Najnowsze Dzieje Polski. Materia-
ły i Studia z okresu II wojny światowej” 1966, s. 202. 
36 Gen. Sosnkowski do Ob. Rakonia komendanta okupacji niemieckiej, 16 II 1940 [w:] Armia 
Krajowa..., t. 1, s. 132.
37 Płk. Rowecki do komendantów okręgów. Meldunek organizacyjny nr 31 (wytyczne bojowe 
i  organizacyjne), 6 IX 1940 [w:] Armia Krajowa..., t. 1, s. 291. Jak się wydaje, na chłodne 
relacje między TAP a ZWZ wpływały też kwestie finansowe – przejmowanie przez TAP pew-
nych sum przekazanych przez władze polskie na działalność konspiracyjną w  kraju. Gen. 
Sosnkowski do płk. Roweckiego. Instrukcja nr 6 dla ob. Rakonia, 3 XI 1940 [w:] Armia Krajo-
wa..., t. 1, s. 321; Gen. Rowecki do gen. Sosnkowskiego. Meldunek nr 40 (O potrzebie jedności 
akcji politycznej i wojskowej w kraju), 30 XI 1940 [w:] Armia Krajowa..., t. 1, s. 359.
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organizacji nie podporządkowało się ZWZ-owi. W warunkach jakie się wy-
tworzyły widać, że płk. Rowecki nie ma szans złączenia pod swym kierow-
nictwem wszystkich, a choćby nawet większości organizacji”38. Na tak dale-
ko idące zamierzenia komendanta TAP wskazywał też Nowak-Jeziorański, 
przez pewien czas związany ze środowiskiem Znaku, który znał założenia 
wspomnianego memoriału TAP. Słynny „kurier z Warszawy” usprawiedli-
wiał zresztą Włodarkiewicza, charakteryzując go jako człowieka ambitnego, 
lecz uczciwego39. Tak pojmowaną ambicję zdecydowanie krytycznie oceniał 
jednak gen. Rowecki, który wskazując na trudności konsolidacji wojskowej 
podziemia, mając na myśli zapewne także działalność mjr. Włodarkiewicza, 
pisał w pierwszych miesiącach okupacji: „Likwidacja lub podporządkowa-
nie sobie szeregu istniejących organizacji w terenie potrwa więc jeszcze sze-
reg tygodni, czy nawet może miesięcy, a ambicje ludzkie, rozbudzone, nie 
łatwo będzie pohamować, szczególnie w warunkach konspiracji”40.

Daleko idące ambicje i przekonania mjr. Włodarkiewicza legły – powtórz-
my – u źródeł misji por. Nowakowskiego. Komendant TAP kontynuował swoje 
działania także po udaniu się emisariusza na Zachód, czego świadectwem był 
dokument powstały w  lipcu 1940 r. w  kręgu Komitetu Porozumiewawczego 
Organizacji Niepodległościowych, do którego przystąpiły TAP i Znak, trudno 
uznać, że sporządzony bez inspiracji Włodarkiewicza41. Stwierdzano w nim co 
prawda, że ZWZ posiada mandat premiera Sikorskiego, co jeszcze poddawał 
w wątpliwość w swoim raporcie Nowakowski42, lecz mimo to „nie posiada za-
ufania ani Narodu, ani szerokich rzesz wojskowych. Słuszny czy niesłuszny jest 
ten brak zaufania, w każdym razie on istnieje i nie da się wyeliminować; goło-
słownym zapewnieniem, że jest inaczej niż Naród przypuszcza, nikt już teraz 
nie uwierzy”. W dalszej części pozwolono sobie nawet na pomówienie wobec 
założyciela Służby Zwycięstwu Polski gen. Michała Tokarzewskiego-Karasze-
wicza, wyrzucając mu rzekomy udział w usuwaniu z Wojska Polskiego „ludzi 
niewygodnych dla reżimu pomajowego”43.

38 ZHRL, CKRL, 38, [List Zygmunta K. Nowakowskiego do Prezydenta RP Władysława 
Raczkiewicza], Vranje, 17 IX 1941  r., k.  42, 44.
39 J. Nowak-Jeziorański, Kurier z Warszawy..., s. 38–39.
40 Płk Rowecki do gen. Sosnkowskiego. Meldunek nr 2 (Sprawy organizacyjne, pieniężne 
i sprawa Rady Obrony Narodowej), 19 I 1940 [w:] Armia Krajowa..., t. 1, s. 81.
41 Dokument został w całości opublikowany przez Malinowskiego (Tajna Armia Polska..., 
s. 107–115).
42 „Pułkownik Rowecki uważa się za przedstawiciela p. gen. Sikorskiego. Grupa ta uważa się 
na podstawie pełnomocnictw, które miała otrzymać za wyłącznie uprawnioną do prowadzenia 
roboty organizacyjnej” – czytamy w dokumencie. ZHRL, CKRL, 38, [List Zygmunta K. Nowa-
kowskiego do Prezydenta RP Władysława Raczkiewicza], Vranje, 17 IX 1941  r., k. 44.
43 K. Malinowski, Tajna Armia Polska..., s. 109. Obóz piłsudczykowski krytykowano sil-
nie również w dalszej części tego dokumentu, deklarując, że jednym z zadań Konfederacji 
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Chociaż dziś tak daleko idące zamierzenia mogą budzić drwinę, to 
w pierwszych miesiącach 1940 r. miały one pewną realną podstawę. Wło-
darkiewicz dysponował poważną organizacją wojskową, która swoimi 
strukturami objęła cały obszar Generalnego Gubernatorstwa. W jej kierow-
nictwie znalazło się wielu przedwojennych oficerów, którzy w późniejszym 
okresie odgrywali wprawdzie nie decydujące, lecz jednak dostrzegalne role 
w  ZWZ–AK, począwszy od samego Włodarkiewicza – pierwszego szefa 
„Wachlarza”, ppłk. Remigiusza Grocholskiego, który objął tę funkcję po jego 
śmierci, następcy ppłk. Władysława Surmackiego na stanowisku szefa szta-
bu Tadeusza Kurcyusza „Fiszera”, szefa Wydziału Komunikacji KG ZWZ-
-AK, który w sierpniu 1943 r., mimo że wówczas pozostawał w tzw. rezer-
wie personalnej dowódcy AK, objął stanowisko komendanta Narodowych 
Sił Zbrojnych (gdzie używał pseudonimu „Żegota”)44.

Należy wreszcie pamiętać, w  jakim momencie te ambicje się ujawniły. 
Mimo posiadania pełnomocnictw politycznych i  wojskowych władz pol-
skich na uchodźstwie pozycja ZWZ wczesną wiosną 1940 r. była słabsza 
niż rok później, kiedy Włodarkiewicz chcąc nie chcąc zdecydował się na 
scalenie znacznie większej organizacji, którą w  tym czasie kierował. Po-
wszechne oczekiwanie alianckiej ofensywy wiosną 1940 r., która jak liczono 
w okupowanej Polsce rozstrzygnie w sposób błyskawiczny wojnę i zakończy 
okupację, również musiało wpływać na niechęć do podporządkowania się 
dowództwu ZWZ. Natomiast niewątpliwą słabością TAP był brak bezpo-
średniej łączności z gen. Sikorskim. Włodarkiewicz zdecydował się to zmie-
nić, korzystając z decyzji wyjazdu na Zachód swojego adiutanta Zygmunta 
K. Nowakowskiego, który ten kontakt miał nawiązać i  przekazać Naczel-
nemu Wodzowi wspomniany memoriał opracowany przez komendanta 
TAP, w  którym Włodarkiewicz proponował, przypomnijmy, Sikorskiemu 

Zbrojnej jest „przeciwstawić się zdecydowanie próbie powrotu do władzy ludzi z dawnego 
obozu sanacyjno-ozonowego”. Ibidem, s. 112–113. Por. ZHRL, CKRL, 38, [List Zygmunta 
K.  Nowakowskiego do Prezydenta RP Władysława Raczkiewicza], Vranje, 17 IX 1941  r., 
k. 44: „Utarło się mniemanie, że grupa ta [czyli ZWZ – M.G.] prowadzi również robotę po-
lityczną i  to niecałkowicie lojalną wobec Polskiego Rządu w  Londynie i  sfer wojskowych 
reprezentowanych przez p. gen Sikorskiego”.
44 A. K. Kunert, Kurcyusz Tadeusz [w:] idem, Słownik..., t. 2, s. 105–107; K. Malinowski, 
Tajna Armia Polska..., s. 100, 157. Pułkownik Albin Skroczyński uznawał nawet płk. Kur-
cyusza za prawą rękę mjr. Włodarkiewicza. AIPN, 0296/1/1, A.  Skroczyński, Początki pracy 
konspiracyjnej AK, rkps, k. 96. Z innych znanych oficerów AK, którzy wywodzili się z TAP, 
wymieńmy chociażby wspomnianych już Witolda Pileckiego, Stanisława Mireckiego, a także 
Kazimierza Leskiego (1912–2000), inżyniera, w początkach okupacji związanego też z orga-
nizacją Muszkieterowie, później słynnego kuriera Oddziału I KG AK, uczestnika powstania 
warszawskiego, po wojnie więzionego przez komunistów, czy Zbigniewa Bryma „Zdunina”, 
(1919–2006), w czasie powstania dowódcę kompanii Zgrupowania „Chrobry II”.
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powierzenie mu organizowania w  kraju podziemnej siły zbrojnej, podpo-
rządkowanej władzom w Paryżu45.

Odmawiając podporządkowania się ZWZ, mjr Włodarkiewicz, popie-
rany zresztą bez wyjątku przez swoich współpracowników, zdecydował 
się związać TAP i  Znak z  Centralnym Komitetem Organizacji Niepod-
ległościowych (CKON)46. Porozumienie to, utworzone przez Ryszarda 
Świętochowskiego, który przewodził też stojącemu na czele CKON Biuru 
Politycznemu, skupiło kilkanaście różnych organizacji, stając się poważ-
nym, choć jak się okazało efemerycznym, ośrodkiem konsolidacji poli-
tycznej podziemia zimą 1940 r., który jednak „podjął próbę czynnego 
przeciwstawienia się ZWZ i  odbudowującym się kierownictwom stron-
nictw”47. Niewątpliwym argumentem przyciągającym bardzo odległe od 
siebie środowiska ideowe (w  CKON znalazły się zarówno radykalnie le-
wicowa grupa rozłamowa PPS Norberta Barlickiego, jak i wywodząca się 
z ONR Pobudka) były bardzo duże fundusze, którymi dysponował Świę-
tochowski, finansując organizacje, które przystąpiły do Komitetu, w  tym 
również Tajną Armię Polską48. Nie był to jednak jedyny atut Świętochow-
skiego, który powoływał się w  swojej działalności na pełnomocnictwo 
do prowadzenia tej działalności, otrzymane od gen. Sikorskiego przed 
opuszczeniem przez niego kraju we wrześniu 1939 r. Co prawda Sikorski 
nie pełnił wówczas żadnej formalnej funkcji i nie było jeszcze pewne, czy 
będzie taką pełnił w przyszłości, co stawiało pod znakiem zapytania war-
tość danego w takich okolicznościach pełnomocnictwa, niemniej w chwi-
li rozwijania akcji Świętochowskiego, kiedy Sikorski stał na czele rządu 
i  jednocześnie był Naczelnym Wodzem, mało kto na ten niuans zapewne 
zwrócił uwagę. Dość powiedzieć, że CKON cieszył się niewątpliwie przy-
chylnością rządu, od którego też pochodziły wspomniane fundusze.

Działalność CKON trwała do połowy 1940 r., zaczęła jednak słabnąć już 
w kwietniu, kiedy Świętochowski został aresztowany na Słowacji w czasie pró-
by przedostania się do Francji, został wydany Niemcom i w końcu zamordo-
wany w  Auschwitz. Jeszcze w  drugiej połowie kwietnia 1940 r. TAP i  Znak, 
wraz z kilkoma innymi grupami, odeszły z CKON i utworzyły wspomniany 

45 J. Nowak-Jeziorański, Kurier z Warszawy..., s. 38.
46 W informacji dotyczącej rozmów między SZP a TAP Malinowski odwołuje się do relacji 
Antoniego Sanojcy. K. Malinowski, Tajna Armia Polska..., s. 151.
47 A. Friszke, O kształt niepodległej, Warszawa 1989, s. 410.
48 Potwierdzają to relacje działaczy TAP i Znaku, do których odwołał się w  swojej pracy 
Malinowski (Tajna Armia Polska..., s. 105). Jak wiadomo, działalność Świętochowskiego była 
negatywnie oceniana przez dowództwo ZWZ. Gen. Rowecki do gen. Sosnkowskiego. Meldu-
nek nr 40 (O potrzebie jedności akcji politycznej i wojskowej w kraju), 30 XI 1940 [w:] Armia 
Krajowa..., t. 1, s. 359.
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wcześniej Komitet Porozumiewawczy Organizacji Niepodległościowych 
(KPON). 28 września 1940 r., po kooptacji kolejnych grup, KPON przekształ-
cono w Konfederację Narodu (KN). Na początku następnego roku KN podzie-
lono na pion cywilny na czele z  Bolesławem Piaseckim oraz wojskowy pod 
nazwą Konfederacja Zbrojna (KZ), na czele którego stanął mjr Jan H. Włodar-
kiewicz49. 

Na ten właśnie mniej więcej okres przypada misja por. Nowakowskiego. 
Wysłannik mjr. Włodarkiewicza, Zygmunt Konrad Nowakowski, urodził 
się 19  lutego 1912 r. w Poznaniu jako syn Kazimierza (1879–1952), lekarza 
chirurga, uczestnika powstania wielkopolskiego, płk. rez. WP, na początku 
okupacji więzionego przez Niemców w osławionym Forcie VII, i Janiny z d. 
Mieczkowskiej (1887–1970)50. W 1930 r. zdał egzamin maturalny w Gimna-
zjum im. Karola Marcinkowskiego i rozpoczął studia na Wydziale Prawno-
-Ekonomicznym Uniwersytetu Poznańskiego51. Po ich ukończeniu w 1934 r., 
odbył roczną służbę wojskową w Szkole Podchorążych Rezerwy Artylerii we 
Włodzimierzu Wołyńskim, a  następnie w  7 Dywizjonie Artylerii Konnej 
w Poznaniu, w którym odbył ćwiczenia wojskowe w 1936 i w 1937 r.52 Po 

49 Wśród najbardziej znaczących organizacji tworzących to porozumienie były Gwardia 
Obrony Narodowej kierowana przez Józefa Patera, Pobudka Witolda Rothenburga-Rości-
szewskiego, Wawel Henryka Dunin-Borkowskiego i część Związku Czynu Zbrojnego Fran-
ciszka Znamirowskiego (który został przewodniczącym pionu politycznego Konfederacji Na-
rodu), wreszcie silne środowisko przedwojennych członków „Falangi” na czele z Bolesławem 
Piaseckim. Gen. Rowecki do gen. Sosnkowskiego. Meldunek organizacyjny nr  63 (Meldunek 
półroczny o  stanie organizacyjnym ZWZ w Generalnej Guberni, na ziemiach wcielonych do 
Rzeszy i pod okupacją sowiecką) [w:] Armia Krajowa..., t. 1, s. 498.
50 CAW, AP 1482, Nowakowski Zygmunt Konrad, Dokument urodzenia nr 399. Informa-
cje biograficzne dotyczące Zygmunta K. Nowakowskiego, o  ile nie podano inaczej, zostały 
zaczerpnięte przede wszystkim z  biogramów Bogusława Polaka, Kawalerowie Virtuti Mili-
tari 1792–1945, t. 3: 1939, cz. 1, Koszalin 1997, s. 82–83; noty biograficznej zamieszczonej 
w  informatorze biograficznym Kto jest kim w  Polsce, wyd. 3, Warszawa 1993, s. 504 oraz 
biogramów Andrzeja Wąsiewicza (Odnowienie doktoratu profesora doktora habilitowanego 
Zygmunta Konrada Nowakowskiego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, War-
szawa–Poznań 1988, z. 2, s. 329–335 i  Zygmunt Konrad Nowakowski (1912–1993), „Ruch 
Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, Poznań 1993, z. 4, s. 191–193). W tych tekstach 
zob. szczegółowe omówienie zainteresowań badawczych i pracy naukowej Nowakowskiego, 
tam również odwołania do innych publikacji związanych z jego dorobkiem naukowym. Po-
nadto wykorzystano cytowane już w niniejszym artykule wspomnienia autora raportu. Bio-
gram Nowakowskiego znajduje się również na stronie internetowej Stowarzyszenia Grupa 
Rekonstrukcji Historycznej 7 DAK, www.7dak.pl, (dostęp 20 VI 2017).
51 CAW, AP 1482, Nowakowski Zygmunt Konrad, Odpis świadectwa dojrzałości oraz dy-
plomu ukończenia studiów.
52 Ibidem, Zeszyt ewidencyjny. Nowakowski ukończył szkołę z 11 lokatą. Ibidem, Wniosek 
nominacyjny na podporucznika rezerwy. Zob. też J. Łukasiuk, Wołyńska Szkoła Podchorą-
żych Rezerwy Artylerii im. Marcina Kąckiego, Pruszków 2000, s. 91. Należy podkreślić, że 
jako dowódca plutonu Nowakowski otrzymywał bardzo dobre opinie służbowe, w których 
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służbie wojskowej kontynuował studia kolejno w  Berlinie, Paryżu i  Stras-
burgu, pracował też w Katedrze Prawa Cywilnego na macierzystej uczelni, 
gdzie w 1937 r. obronił napisaną w czasie studiów w Berlinie pracę doktor-
ską, za którą rok później otrzymał Srebrny Medal Uniwersytetu Poznań-
skiego. Odbywał też aplikację sądową i adwokacką w Poznaniu, której nie 
zdążył ukończyć przed wybuchem wojny53.

1 stycznia 1938 r. został mianowany podporucznikiem, z przydziałem do 
7 Dywizjonu Artylerii Konnej54. W czasie wojny z Niemcami we wrześniu 
1939 r. służył jako oficer zwiadowczy 2 baterii 7 dak Wielkopolskiej BK pod 
dowództwem gen. Romana Abrahama w  składzie Armii „Poznań”55. Wal-
czył w bitwie nad Bzurą, 12 września 1939 r. został lekko ranny pod Wolą 
Zbrożkową56. Dziewięć dni później, nadaremnie usiłując przedostać się do 
broniącej się Warszawy, został wzięty do niewoli niemieckiej. Za męstwo 
w wojnie 1939 r. odznaczono go Krzyżem Virtuti Militari V kl.57

Przez kilka miesięcy Nowakowski przebywał w szpitalu w Kutnie, skąd 
zbiegł 17 stycznia 1940 r. i  udał się do Warszawy58. Znalazł schronienie 
w mieszkaniu swojego kolegi Zdzisława Jeziorańskiego, w niedalekiej przy-
szłości słynnego Jana Nowaka – „kuriera z  Warszawy”, przy ul. Chocim-
skiej59. Jeszcze w  tym samym miesiącu nawiązał kontakty konspiracyjne 
z Tajną Armią Polską, w której objął funkcję adiutanta mjr. Jana Włodar-
kiewicza. Do zadań Nowakowskiego należało odbieranie nasłuchów radio-
wych, opracowywał regulaminy wojskowe TAP, wprowadził też do organi-
zacji kilku oficerów i podoficerów, m.in. Jeziorańskiego. W tej działalności 
używał nazwiska Zygmunt Jordan60. Działalność ta nie trwała długo, po-
nieważ najpewniej w kwietniu 1940 r. Nowakowski zdecydował się opuścić 
kraj, by przedostać się do armii polskiej we Francji. „Nie ciągnęła mnie 

podkreślano jego inteligencję, pracowitość i zamiłowanie do broni, w której służył. CAW, AP 
1482, Nowakowski Zygmunt Konrad, Roczna Lista Kwalifikacyjna za rok 1936 oraz za rok 
1937.
53 Z. K. Nowakowski, Wspomnienia wojenne..., s. 291.
54 R. Rybka, K. Stepan, Awanse oficerskie w Wojsku Polskim 1935−1939, Kraków 2004, s. 251.
55 Dowódcą plutonu w tej samej baterii był wybitny działacz ruchu narodowego Stanisław 
Kasznica. P. Zarzycki, 7 Wielkopolski Dywizjon Artylerii Konnej, Pruszków 2002, s. 43. 
56 Piotr Zarzycki podaje, że Nowakowski, którego charakteryzuje jako „doskonałego oficera 
zwiadu”, został ranny pod Ziewanicami. Ibidem, s. 30.
57 W wojnie z Niemcami we wrześniu 1939 r. wzięło udział trzech braci Nowakowskiego, 
najmłodszy zaś był żołnierzem AK i  uczestnikiem powstania warszawskiego. Więcej zob. 
Z. K. Nowakowski, Wspomnienia wojenne..., passim.
58 Ibidem, s. 67.
59 J. Nowak-Jeziorański, Kurier z Warszawy..., s. 38.
60 Z. K. Nowakowski, Wspomnienia wojenne..., s. 79, 81, 85.
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praca konspiracyjna. Chciałem pójść do normalnego polskiego wojska, któ-
re było we Francji” – pisał po latach Nowakowski, dodając, że odmówił też 
propozycji włączenia się do działalności podziemnej w  środowisku ONR 
ABC, którą otrzymał od Olgierda Iłłakowicza i swojego kolegi z 7 dak Sta-
nisława Kasznicy. „Wolałem inne organizacje, a w ogóle uważałem, że teraz 
nie jest czas na rozwijanie organizacji politycznych i myśleniu o przyszłej 
władzy w  wyzwolonej Polsce. Trzeba Polskę wyzwolić i  pokonać Hitlera, 
a to mogą zrobić tylko nasi alianci i walczące przy ich boku polskie wojsko. 
Dostać się do Francji – tego pragnąłem” – wspominał później61. 

Włodarkiewicz, mimo że odniósł się do tej decyzji z niechęcią, postano-
wił wykorzystać jednak tę okazję i powierzył mu misję kuriera organizacji, 
polecając, by przepisał na maszynie i  sfotografował kilkunastostronicowy 
raport Włodarkiewicza przeznaczony dla gen. Władysława Sikorskiego, 
a  następnie przekazał go Naczelnemu Wodzowi62. 10 maja 1940 r. Nowa-
kowski opuścił Warszawę, a  około tydzień później kraj63. Po przejściu na 
Słowację okazało się, że planowany transport samochodowy do granicy wę-
gierskiej nie jest możliwy. Wówczas Nowakowski, w  towarzystwie jeszcze 
dwóch innych osób, przeszedł Słowację pieszo, jednak nad granicą węgier-
ską został schwytany. Szczęśliwie zdołał zbiec, jednak wcześniej, krótko po 
aresztowaniu, zniszczył mikrofilm z raportem Włodarkiewicza64.

Po krótkim pobycie na Węgrzech Nowakowski udał się do Jugosławii, 
gdzie zatrzymał się w  Splicie. Szybki upadek Francji skłonił go do zmia-
ny wcześniejszych planów i  podjęcia decyzji przedostania się do Palesty-
ny. Ze Splitu udał się do Vranje, a  następnie, po opuszczeniu Jugosławii, 
przez Bułgarię i  Turcję 5 października 1940 r. dotarł do Hajfy w  Palesty-
nie, a stamtąd do Latrum, gdzie wstąpił do Samodzielnej Brygady Strzelców 
Karpackich65. Służył w 1 Dywizjonie Karpackiego Pułku Artylerii w Alek-
sandrii, a następnie w 3 dywizjonie, który 4 grudnia 1941 r. przekształcono 
w dywizjon artylerii konnej. Po utworzeniu Dywizji Strzelców Karpackich 
3  maja 1942 r. Nowakowski objął funkcję oficera obserwacyjno-łączni-
kowego w  3  pal, wkrótce uzyskując awans do stopnia porucznika. Bił się 

61 Ibidem, s. 75. 
62 Ibidem, s. 97. Raport sfotografował znany Nowakowskiemu z Poznania fotograf Kazimierz 
Greger, który wykonywał już wcześniej różne zlecenia Włodarkiewicza jako komendanta TAP. 
„Kilkanaście stron maszynopisu po kolei rozwieszono na tablicy i Greger uważnie je fotogra-
fował na taśmie filmowej. Następnie zdjął aparat z postumentu, zwinął film w aparacie, wyjął 
go, zalepił i wręczył mi. Pieniędzy żadnych nie przyjmował za takie usługi, wiedząc, że to dla 
organizacji konspiracyjnej. Mikrofilm zabierałem w podróż nie wywołany. Gdybym się dostał 
w ręce wrogów, miałem go wyświetlić” – wspominał Nowakowski. Ibidem, s. 98.
63 Ibidem, s. 98, 101.
64 Ibidem, s. 106. Zob. też J. Nowak-Jeziorański, Kurier z Warszawy..., s. 39.
65 Z. K. Nowakowski, Wspomnienia wojenne..., s. 118–123.
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z  Niemcami w  kampanii libijskiej, m.in. w  obronie Tobruku i  w  pierw-
szej bitwie pod Gazalą oraz w zdobyciu Bardii, a później dzielił losy pułku 
w Iraku. Dwukrotnie został odznaczony Krzyżem Walecznych, a także wo-
jennymi medalami brytyjskimi i australijskimi66.

Po ukończeniu kursu oficerów łącznikowych lotnictwa w Akir w Palesty-
nie, w grudniu 1943 r. przeniesiono go do sekcji łączności przy 318 Gdań-
skim Dywizjonie Myśliwsko-Rozpoznawczym, jednak już 1 lutego 1944 r. 
został urlopowany z wojska i skierowany do Ministerstwa Odbudowy i Ad-
ministracji Publicznej rządu RP w  Londynie67. Z powodów technicznych 
związanych z  wyjazdem z  Egiptu jeszcze przez kilka miesięcy przebywał 
w  Kairze, gdzie pracował w  Urzędzie Ministra–Delegata Rządu do Spraw 
Polskich na Wschodzie Henryka Strasburgera. W połowie sierpnia 1944 r. 
przyjechał do Anglii, obejmując posadę referenta w Ministerstwa Odbudo-
wy i Administracji Publicznej, równocześnie został też asystentem na Pol-
skim Wydziale Prawa Uniwersytetu w Oxfordzie (pracował tam od 28  grud-
nia 1944 r. do 1 października 1946 r.)68. W listopadzie 1946 r. Nowakowski 
wrócił do kraju, gdzie 15 stycznia 1947 r. objął stanowisko zastępcy pro-
fesora w  II Katedrze Prawa Cywilnego Uniwersytetu Poznańskiego (od 
1955 r. Uniwersytetu Adama Mickiewicza), w tym samym roku uzyskał też 
habilitację na podstawie pracy, którą ukończył w przededniu wojny69.

66 Ibidem, s. 123 i n.
67 Ibidem, s. 234–242.
68 Ibidem, s. 292.
69 W 1962 r. nadano mu tytuł profesora zwyczajnego. W latach 1960–1969 kierował Ka-
tedrą Prawa Cywilnego UAM, następnie Zakładem Prawa Cywilnego. Był związany z Wy-
działem Prawa UAM do przejścia na emeryturę 1 X 1978 r., po czym jeszcze do 1981 r. 
prowadził tam wykłady jako profesor emerytowany w niepełnym wymiarze godzin. Okre-
sowo pracował również m.in. w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i w  Instytucie Nauk 
Prawnych PAN. Specjalizował się w prawie cywilnym i w prawie gospodarczym. Opubliko-
wał kilkadziesiąt prac naukowych, był autorem lub współautorem 26 książek, licznych pod-
ręczników akademickich. Były wśród nich m.in. Prawo rzeczowe. Zarys wykładu, Warszawa 
1969, Prawo obrotu uspołecznionego (współautor Stefan Buczkowski), Warszawa 1979 (osiem 
wydań) oraz Umowa dostawy (Warszawa 1960). Pełny wykaz książek Nowakowskiego zob. 
Katalog Główny Biblioteki Narodowej. W czerwcu 1956 r. po stłumienia przez komunistów 
demonstracji w Poznaniu przyczynił się do odrzucenia przez pracowników UAM rezolucji 
skierowanej przeciw ich uczestnikom, którą chcieli przeforsować działacze PZPR. W latach 
1957–1961 był bezpartyjnym posłem na Sejm PRL. Mimo czynionych propozycji odmówił 
kandydowania do Sejmu kolejnej kadencji, na co wpłynęło wcześniejsze odejście komuni-
stów od polityki „października”. Udzielał się społecznie, m.in. w latach 1957–1962 był wice-
prezesem Polskiego Towarzystwa Przyjaciół ONZ, członkiem zarządu Poznańskiego Towa-
rzystwa Przyjaciół Nauk, a  także zagranicznych towarzystw naukowych. W 1990 r. opubli-
kował wartościowe źródłowo Wspomnienia wojenne z trzech kontynentów, w których opisał 
losy swoje i swojej rodziny w czasie II wojny światowej. Zmarł 26 VIII 1993 r. w Poznaniu, 
został pochowany na Cmentarzu Junikowskim.
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Zygmunt K. Nowakowski sporządził prezentowany dokument, któremu 
nadał formę listu (raportu) do Prezydenta RP Władysława Raczkiewicza, 
17  września 1940 r. podczas pobytu we Vranje70. Co należy podkreślić, naj-
prawdopodobniej streszczono w nim zniszczony wcześniej memoriał komen-
danta TAP mjr. Jana H. Włodarkiewicza. Nie jest pewne, kiedy list dotarł do 
Prezydenta, który 24 stycznia 1941 r. przekazał go gen. Sikorskiemu71. Ten 
z  kolei streścił sprawozdania Nowakowskiego w  instrukcji nr  8 do gen. Ro-
weckiego z 22  września 1941 r., a więc w chwili, kiedy rozpoczął się już proces 
scalenia KZ z ZWZ. Naczelny Wódz informował m.in. o strukturze TAP, licz-
bie członków, formie przysięgi, terenie działania, posiadanej broni, współpracy 
z SN (o czym brak informacji w publikowanym dokumencie) oraz powodach 
niepodporządkowania się ZWZ72. Kopię sprawozdania przesłano do kraju. 
Obecnie znajduje się ona w Zakładzie Historii Ruchu Ludowego w Warszawie.

Dokument, który w całości publikujemy jako aneks, nieznany Kazimierzo-
wi Malinowskiemu, autorowi jedynej książki o Tajnej Armii Polskiej i Znaku, 
odnosi się do pierwszego półrocza ich działalności. Jest wartościowym źródłem 
uzupełniającym wiedzę o  celach i  działalności tych organizacji, ale również 

70 Nowakowski nie przystąpił do odtworzenia raportu na Węgrzech, jak można przypusz-
czać, nie mając tam możliwości dyskretnego przesłania go na Zachód. Zobowiązał się bo-
wiem, że przekaże raport bezpośrednio gen. Sikorskiemu i  do tego momentu nie ujawni 
osobom postronnym faktu współpracy z Włodarkiewiczem oraz pełnionej funkcji jego ku-
riera. Zmienił zdanie dopiero wtedy, kiedy okazało się, że przedostanie się do Francji nie jest 
możliwe. Ibidem, s. 116. 
71  List ppor. Nowakowskiego posiadał już wówczas jedynie wartość źródłową. Dzienniki czyn-
ności Prezydenta RP Władysława Raczkiewicza, oprac. J. Piotrowski, t. 1, Wrocław 2004, s. 307. 
W opracowaniu informacji o liście Nowakowskiego nie znalazły się żadne dane wymienionych 
w niej osób – Stanisławie R. Danglu (błędnie podano nazwisko Dangiel), mjr. Włodarkiewiczu 
(w indeksie wymienionym błędnie pod imieniem Stanisława) oraz Zygmuncie K.  Nowakow-
skim, którego imienia w ogóle nie podano, błędnie przypisując mu ponadto stopień rotmistrza. 
Autor opracowania nie uściślił też nazwy Tajnej Armii Polskiej, określonej w zapisie dzienni-
ków jako „grupa, pracująca pod nazwą grupy mjr. Włodarkiewicza”. Mylna jest wreszcie infor-
macja o przekroczeniu przez Nowakowskiego granicy słowackiej w lipcu 1940 r.
72 Instrukcja nr 8 (Centrala do gen. Roweckiego), 22 IX 1941 [w:] Armia Krajowa..., t.  1, s. 303. 
W dokumencie błędnie podano nazwisko Nowakowskiego – Nosakowski (ibidem, s. 205), myl-
nie rozszyfrowano również inicjał D – Jan Dangel, gdy w rzeczywistości była mowa o jego ojcu, 
Stanisławie R. Danglu. Wreszcie, za informacją uzyskaną od Prezydenta (Dzienniki czynności..., 
s. 307), Gaweł R. został rozszyfrowany jako Paweł Romocki. Działalność w Znaku Romockiego 
(1880–1940), mjr. WP w st. spocz., inżyniera, posła na Sejm RP, ministra kolei, a następnie 
komunikacji w rządach Kazimierza Bartla i Józefa Piłsudskiego, jest mało prawdopodobna. Nie 
był on wspomniany w sprawozdaniu Nowakowskiego, nie wymienia go również w swojej pracy 
Malinowski. O działalności Romockiego w konspiracji, przerwanej tragiczną śmiercią 28 VI 
1940 r., wiadomo jedynie, że był członkiem kierowanej przez Antoniego Olszewskiego Komisji 
Rewindykacyjnej i Odszkodowań, rejestrującej straty materialne spowodowane przez Niemców 
po wybuchu wojny, która później weszła w skład Delegatury Rządu RP na Kraj. S. Konarski, 
Paweł Romocki [w:] PSB, t. 32, Wrocław–Warszawa–Kraków 1989–1991, s. 7–8.
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o sytuacji w konspiracji wojskowej, związanej z dążeniami konsolidacyjnymi 
SZP, a następnie ZWZ, które były kwestionowane przez komendanta TAP, mjr. 
Jana H. Włodarkiewicza. Z listu wynika, że Nowakowski, streszczając poglądy 
komendanta TAP, nie był w pełni świadomy (bądź nie chciał być), jakie zmia-
ny, dotyczące organizacji wojskowej budowanej w okupowanym kraju, zaszły 
w listopadzie i w grudniu 1939 r. To zaś dawało pożywkę wspomnianym wcze-
śniej ambicjom do usiłowania przejęcia nad nią kierowniczej roli.

Nie wiadomo, dlaczego Nowakowski skierował list do Prezydenta Raczkie-
wicza, a nie do premiera, i co w tym wypadku nie było bez znaczenia – Na-
czelnego Wodza gen. Sikorskiego, do którego przecież adresował swój raport 
mjr Włodarkiewicz (co było naturalne także ze względu na niechęć wobec 
piłsudczyków i ZWZ, który uznawano w kręgu TAP za ich emanację). Jedy-
nym powodem wydaje się to, że Prezydent był zwierzchnikiem sił zbrojnych, 
co jednakże nie wydaje się dostatecznie przekonujące. Być może jakiś wpływ 
na zmianę adresata miała przedwojenna, bliska znajomość prezydenta ze Sta-
nisławem Danglem, o czym Nowakowski informuje już w pierwszym zdaniu 
swojego sprawozdania. Zagadkowość powstania dokumentu pogłębia i to, że 
w swoich szczegółowych wspomnieniach Nowakowski, chociaż drobiazgowo 
opisał okoliczności aresztowania przez Słowaków i  zniszczenia memoriału, 
a następnie wyrażał żal, że zawiódł mjr. Włodarkiewicza (którego z Budapesztu 
poinformował o utracie dokumentu), z jakiegoś powodu – być może – prozaicz-
nego zapomnienia – nie wspomniał o liście, który sporządził do Prezydenta RP 
we Vranje, dążąc do przekazania chociażby treści poglądów komendanta TAP73.

W liście Zygmunta K. Nowakowskiego można wyodrębnić trzy zasadni-
cze zagadnienia. Pierwszym jest poinformowanie Prezydenta o powstaniu 
Tajnej Armii Polskiej oraz celach jej działalności, strukturze, zasięgu teryto-
rialnym, liczebności, zgromadzonej broni, stosowanych zasadach konspira-
cji, a także wydawanym z jej inspiracji piśmie „Znak”. Drugie porusza pro-
blem stosunku TAP do ZWZ. W tej części autor zwrócił również uwagę na 
zjawisko samorzutnego powstawania licznych organizacji konspiracyjnych 
i  ogólnie przeanalizował ujemne i  dodatnie cechy tego zjawiska. Trzecim 
zagadnieniem jest projekt powołania w podziemiu Komisji Koordynacyjnej. 
W myśl jej twórcy, za którego trudno nie uznać mjr. Włodarkiewicza, dzie-
ląca się na trzy sekcje komisja miała stano wić „nadbudowę nad istniejącymi 
w Polsce organizacjami” i platformę współpracy między różnymi organiza-
cjami. W zakończeniu raportu podano informacje, które miały ułatwić na-
wiązanie kontaktu z mjr. Janem H. Włodarkiewiczem.

Misja por. Nowakowskiego zakończyła się fiaskiem. Informacja o  pla-
nach mjr. Włodarkiewicza dotarła do władz polskich na uchodźstwie z bar-
dzo dużym opóźnieniem, w innej niż oryginalna postaci i przede wszystkim 

73 Z. K. Nowakowski, Wspomnienia wojenne..., s. 116–117.



Marek Gałęzowski :  „Konkurencja” dla Związku Walki Zbrojnej? Relacje Tajnej Armii Polskiej... 65

w całkowicie zmienionej sytuacji politycznej. Niemniej było to jedno z najważ-
niejszych działań podjętych przez komendanta TAP, sprzeciwiającego się pod-
porządkowaniu jednolitej organizacji wojskowej w kraju, czyli ZWZ i dążące-
go, by rolę tę przejęła organizacja stworzona i kierowana przez niego, przyjmu-
jąc tym samym rolę ośrodka kierowniczego konspiracji wojskowej w kraju. Nie 
powiodło się to i nie minął rok, kiedy Konfederacja Zbrojna, w której główną 
rolę odgrywała organizacja mjr. Włodarkiewicza, podporządkowała się ZWZ74. 
Po dłuższej przerwie zimą 1941 r. wznowiono bowiem rozmowy na temat włą-
czenia jej do ZWZ. Prowadzili je ponownie Włodarkiewicz i Sanojca. Znaczny 
wpływ na ich przebieg miał silny nacisk dowódców niższego szczebla KZ75, zaś 
znający dobrze Włodarkiewicza Nowak-Jeziorański pisał wprost, że komen-
dant TAP zorientował się, że nie ma szans z Roweckim (trzeba zauważyć, że 
stało się to dość późno) i  to zdecydowało o  podporządkowaniu kierowanej 
przez niego organizacji ZWZ76. 

Proces scalania TAP z ZWZ rozpoczął się we wrześniu 1941 r., kiedy Włodar-
kiewicz zdał dowództwo gen. Roweckiemu, informując o tym w specjalnie wy-
danym rozkazie, zakończył się zaś najprawdopodobniej w kwietniu 1942 r.77 Sam 
mjr Włodarkiewicz został 11 listopada 1941 r. mianowany na stopień podpułkow-
nika i wyznaczony komendantem nowego pionu walki bieżącej ZWZ – Wachla-
rza. Kierował nim pod pseudonimem „Damian” do chwili swojej śmierci, która 
nastąpiła w zagadkowych okolicznościach 18 lub 19 marca 1942 r. we Lwowie, 
dokąd udał się w równie zagadkowej misji78. Natomiast polityczne zaplecze TAP 
– Znak – kontynuowało działalność polityczną pod przywództwem Stanisława R. 
Dangla w ramach Konfederacji Narodu, z której wystąpiło wiosną 1941 r., a póź-
niej samodzielnie, w międzyczasie zmieniając nazwę na Związek Odrodzenia Na-
rodowego, aż do połączenia 28 marca 1944 r. ze Stronnictwem Pracy79.

74 Według gen. Roweckiego „o  ile chodzi o wojsko Konfederacji Narodowej, kościec jego 
tworzy dawny TAP; inne organizacje wojskowe, prócz chaosu organizacyjnego, prawie nic 
pozytywnego do organizacji nie wniosły”. Gen. Rowecki do gen. Sosnkowskiego. Meldunek or-
ganizacyjny nr 63 (Meldunek półroczny o stanie organizacyjnym ZWZ w Generalnej Guberni, 
na ziemiach wcielonych do Rzeszy i pod okupacją sowiecką) [w:] Armia Krajowa..., t. 1, s. 498.
75 Zob. szerzej Gen. Rowecki do Centrali. Meldunek organizacyjny nr 79 za czas od 1 III do 
1 IX 1941 [w:] Armia Krajowa..., t. 2, s. 104. Potwierdza taką przyczynę również nieodwołu-
jący się do tego dokumentu Malinowski (Tajna Armia Polska..., s. 153–154).
76 J. Nowak-Jeziorański, Kurier z Warszawy..., s. 39.
77 K. Malinowski, Tajna Armia Polska..., s. 155–157. 
78 Więcej na ten temat zob. C. Chlebowski, Wachlarz. Monografia wydzielonej organizacji 
dywersyjnej Armii Krajowej wrzesień 1941 – marzec 1943, wyd. 3, Warszawa 1990, s. 43–44. 
Według Nowaka-Jeziorańskiego (Kurier z Warszawy..., s. 39) ppłk Włodarkiewicz zmarł lub 
został zamordowany.
79 AAN, Delegatura Rządu na Kraj, 202/III-43, Vademecum polityczne (ugrupowania 
poza wielką czwórką), 22 VII 1944, k. 3; A. K. Kunert, Ilustrowany przewodnik po Polsce 
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ANEKS

[List Zygmunta K. Nowakowskiego do Prezydenta RP 
Władysława Raczkiewicza]

Vranje Jugosławia, dnia 17 IX 1941
Do Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
w Londynie

Dnia 12 maja 1940 r. opuściłem Polskę, jako kurier organizacji majora 
Jana Włodarkiewicza, wysłany przez Włodarkiewicza oraz przez dawnego 
współpracownika Pana Prezydenta dyr. Dangla80. Sprawozdanie z mej misji 
dzisiaj składam po raz trzeci z przyczyn, które w załączniku podaję.

Celem mej misji było poinformowanie Pana Prezydenta o dotychczaso-
wej działalności organizacji oraz przedstawienie planu współpracy z innymi 
organizacjami. Najważniejszym mym zadaniem było zyskanie zatwierdzenia 
dla dotychczasowej działalności i zezwolenia na dalsze rozwijanie pracy.

Jan Włodarkiewicz, major kawalerii, przebywał przed wojną jako instruktor 
w Wyższej Szkole Kawalerii w Grudziądzu. Po rozpoczęciu działań wojennych, 
nie mogąc wykonywać zadań instruktora, w połowie września zorganizował 
własny szwadron z  rozbitych oddziałów i  na własną rękę walczył aż do po-
łowy października czy też nawet końca października 1939 r.81 Po rozwiązaniu 
oddziału przystąpił wraz z ofice rami i podoficerami do pracy konspiracyjnej 
zakładając orga nizację, w której pracuje również pan dyr. Dangel.

Organizacja rozwijała się szybko, a ośrodkiem jej pracy stała się Warsza-
wa. Obecnie – jak mnie poinformowano – liczy ona około ośmiu tysięcy 
osób. W liczbie tych ośmiu tysięcy osób (dane z  miesiąca maja) znajdują 
się byli wojskowi, tak rezerwiści jak i zawodowi, oraz osoby cywilne, które 
w wojsku nie służyły. Nie brak też wyższych wojskowych w stopniu pułkow-
ników i majorów. Osoby należące do organizacji tworzą jedynie organiza-
cję ramową o charakterze wojskowym. Organizuje się jedynie tych, którzy 
w razie potrzeby będą zdolni do objęcia funkcji co najmniej dowódców plu-
tonu lub drużyn. Organizacja ma więc charakter elitarny.

Podziemnej, Warszawa 1996, s. 609.
80 Zob. przyp. 24.
81 Informacja ta jest nieznanym dotychczas potwierdzeniem źródłowym o  rozwiązaniu 
oddziału kawalerii Włodarkiewicza 15 X 1939 r., a więc dziesięć dni po zakończeniu ostat-
niej bitwy kampanii 1939 r. pod Kockiem. Natomiast wspomniana w tekście ewentualność 
rozwiązania oddziału „nawet w  końcu października” jest błędna, gdyż w  drugiej połowie 
października Włodarkiewicz tworzył już w Warszawie organizację konspiracyjną.
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Cyfra ośmiu tysięcy jest cyfrą uzyskaną po ostatnim rozkazie, który zwal-
niał niechcących pracować od danego po przednio zobowiązania, który pozwa-
lał na wystąpienie z organi zacji. Cyfrę tę należy więc uważać za odpowiadającą 
ilości osób, które rzeczywiście do obowiązku pracy się poczuwają82.

Organizacja ujęta jest w system piątkowy. Osoby należą ce do piątki zna-
ją swego dowódcę i  skład piątki, lecz in nych piątek nie znają. Zachowana 
jest ścisła tajność. Kie rownik organizacji, kierownicy podgrup i  inne waż-
niejsze oso by nie zawsze komunikują się z innymi członkami osobiście, lecz 
czynią to przy pomocy adiutantów lub innych pośredników83. Nie używa 
się też prawdziwych nazwisk. Kierownicy często zmienia ją swe miejsca za-
mieszkania. Podobnie zmienia się często miejsce zbiórek.

Na czele organizacji stoi komendant, którym jest major Włodarkiewicz. 
Jemu podporządkowane są „siły główne” (nazwy tej instytucji nie pamię-
tam), dalej inspektorat i w końcu wywiad organizacji. Komendant ma swoje 
biuro, w skład którego wchodzą najbliżsi współpracownicy84.

Jak gdyby z boku tego biura stoi wydział informacyjno-propagandowy 
oraz wydział finansowy. Pierwszego celem jest informowanie społeczeństwa 
o istniejącej sytuacji oraz podno szeniu na duchu i wychowywaniu w pracy 
nad odbudowaniem nie podległości Państwa. Cele te są wypełniane przez 
wydawanie ulotek, rozsyłanie artykułów oraz przede wszystkim przez wy-
dawanie pisma Znak i  kolportowanie innych pism. Znak wychodzi mniej 
więcej trzy razy na miesiąc. Wydawnictwo jego rozpoczęło się w miesiącu 
lutym br.85 

Jeżeli chodzi o  zasięg terytorialny organizacji to stwierdzić trzeba, że 
organizacja najlepiej jest rozwinięta w  Warszawie i  okolicach Warsza-
wy. Dalej w  okolicach Siedlec, Lublina i  Radomia. W miesiącu kwietniu 

82 Dane o  elitarnym charakterze organizacji są sprzeczne z  podaną wyżej liczbą 8 tys. 
członków. Podobnie mało prawdopodobne wydaje się, by stan TAP na 1 IX 1940 r. wynosił we-
dług ewidencji TAP w samej Warszawie aż 10 tys. osób. Kwestionuje go sam Malinowski, sza-
cując, że może być on zawyżony nawet o 30 proc. K. Malinowski, Tajna Armia Polska..., s. 44, 
46. W kwestii liczebności TAP por. podobną opinię Nowaka-Jeziorańskiego, który twierdził, 
że w pierwszej, zniszczonej na Słowacji, wersji raportu figurowała liczba 12  tys. osób. Była 
ona według niego znacznie wyolbrzymiona. J. Nowak-Jeziorański, Kurier z  Warszawy..., 
s. 38. Uczestniczący w rozmowach scaleniowych z TAP komendant rezerw KG AK płk Albin 
Skroczyński „Łaszcz” uznawał ją za organizację średniej wielkości, nie podając jednak żad-
nych danych liczbowych. AIPN, 0296/1/1, A. Skroczyński, Początki pracy konspiracyjnej AK, 
rkps, k. 96.
83 Taką rolę odgrywał też Nowakowski. Zob. przypis 19.
84 Por. K. Malinowski, Tajna Armia Polska..., s. 34–36 i n.
85 Pierwszy numer „Znaku” ukazał się, jak wspomniano, 1 III 1940 r. Ze „Znakiem” współ-
pracował początkowo Jan Nowak-Jeziorański, zaprzestał tego z powodu zbyt konserwatyw-
nego charakteru pisma. J. Nowak-Jeziorański, Kurier z Warszawy..., s. 39–40.
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zorganizowano szereg osób w Krakowie – Kraków i Podkarpacie, w chwili 
mego wyjazdu, leżały raczej poza siecią organizacji86.

Celem organizacji jest zorganizowanie społeczeństwa do walki z  wro-
giem. Jeśli chodzi o szerokie masy, to walka ta ma się na razie ograniczać 
do biernej opozycji wobec nieprzyja ciela. Członkowie organizacji wierzą 
jednak w chwilę, w której będzie można podjąć czynną walkę z Niemcami 
lub bolszewikami. Z myślą właśnie o  tej chwili organizuje się kadry woj-
skowe i ludzi do podjęcia na nowo walki. Dalszym celem jest zgrupowanie 
odpowiednich ludzi, któ rzy z chwilą ustąpienia wroga dopomogą Rządowi 
Polskiemu w Londynie do zaprowadzenia ładu i porządku w kraju.

Organizacja nie jest partią polityczną, a  jedynie ruchem osób patriotycz-
nie myślących, zmierzających do przywrócenia krajowi niepodległości i wpro-
wadzenia naszego Rządu. Cele te nie dadzą się zorganizować przy pomocy 
samych lu dzi. Organizacji potrzebna jest broń i  amunicja, którą częściowo 
posiada. Broń ta, to jednak zaledwie kilka działek przeciw pancernych, kilka-
dziesiąt karabinów maszynowych oraz jeśli się nie mylę 3 000–4 000 karabinów 
zwykłych87. Są też pisto lety. Wiem o przekazaniu około 400 pistoletów z amu-
nicją; jest ich jednak więcej. Jest też amunicja i granaty ręczne. Konser wacja 
sprzętu napotyka na poważne trudności, toteż trudno oce nić w jakim stanie 
będzie broń z chwilą rozpoczęcia w przysz łości walki. Ilość broni się powięk-
sza w  miarę przystępowania nowych osób wojskowych, które nieraz wiedzą 
o przechowanej broni i oddają ją do dyspozycji organizacji.

Tyle pozwalam sobie podać o  samej organizacji. Na terenie okupowa-
nym organizacji jest cały szereg. Na szczególną uwagę zasługuje organizacja 
zwana Związkiem Walki Zbrojnej. Kiero wnikiem był początkowo gen. To-
karzewski. Po jego ustąpieniu ob jął organizację pułkownik Rowecki, dawny 
najbliższy współpra cownik gen. Tokarzewskiego88.

Pułkownik Rowecki uważa się za przedstawiciela p. gen. Sikorskiego. Grupa 
ta uważa się na podstawie pełnomocnictw, które miała otrzymać za wyłącz-
nie uprawnioną do prowadzenia roboty organizacyjnej89. Zażądała ona też 
podporządko wania się pułkownikowi Roweckiemu, względnie dawniej gen. 
Tokarzewskiemu, którego wpływy w tej grupie są nadal dominujące.

86 Tak podano tę informację w oryginale.
87 Liczby podane w raporcie trudno uznać za prawdopodobne. Wiadomo, że TAP posiada-
ła pewną ilość broni zachowaną po wrześniu 1939 r. Ponadto dobrze poinformowany w tej 
sprawie Jan Nowak-Jeziorański podał, że około setki karabinów i  pistoletów przekazał do 
dyspozycji TAP mjr Henryk Dobrzański „Hubal”. J. Nowak-Jeziorański, Kurier z Warszawy..., 
s. 39; Z. K. Nowakowski, Wspomnienia wojenne..., s. 84–85.
88 Nastąpiło to w pierwszej połowie stycznia 1940 r. 
89 Tym pełnomocnictwem była Instrukcja nr 1 dla obywatela Rakonia gen. Kazimierza 
Sosnkowskiego z  4 XII 1939 r., która zapoczątkowała działalność ZWZ. Do kraju dotarła 
ona dopiero w pierwszych dniach 1940 r. 
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Takie żądanie wysunięte przez ZWZ postawiło kierowników innych 
w bardzo trudnej sytuacji. Sytuacja ta wynikła z dwóch przyczyn: najważ-
niejszą przyczyną jest przeświadczenie, które się wyrobiło w społeczeństwie, 
że ZWZ jest organizacją gru pującą dawnych wyższych wojskowych, ludzi 
zaawansowanych poli tycznie90. Utarło się mniemanie, że grupa ta prowadzi 
również robotę polityczną i to niecałkowicie lojalną wobec Polskiego Rządu 
w Londynie i sfer wojskowych reprezentowanych przez p. gen Sikorskiego.

Nie posiadam informacji, czy mniemanie to jest słuszne. Wiem jednak – 
i to jest druga przyczyna – że organizacje w dzisiejszych warunkach powstają 
od dołu, samorzutnie. Mniej sze organizacje wstępują do większych. Stan taki 
zmusza kie rowników organizacji do liczenia się z przekonaniami członków or-
ganizacji. Większość też organizacji nie podporządkowało się ZWZ-owi. W wa-
runkach jakie się wytworzyły widać, że pułk. Rowecki nie ma szans złączenia 
pod swym kierownictwem wszystkich, a choćby nawet większości organizacji.

Brak centralizacji ma też swe dobre strony, gdyż utru dnia nieprzyjacielowi 
zorientowanie się w prowadzonej robocie konspiracyjnej, a zwłaszcza zlikwi-
dowania organizacji, gdyby wpadł na jej ślady. Przy wielu istniejących organi-
zacjach tru dniej jest o zlikwidowanie i zniszczenie ruchu niepodległościowego.

Brak centralizacji jednak ma także swe złe strony. Utru dnia on bowiem 
należyte wyzyskanie sił i wprowadzenie niezbę dnego podziału pracy. Nie-
jednokrotnie, np. wywiadem, zajmuje się kilka organizacji niepotrzebnie na 
tym samym odcinku, gdy tymczasem na innym odcinku wywiad nie jest 
prowadzony, gdyż przekraczałoby to siły organizacji. Konieczna jest więc 
należy ta współpraca organizacji.

Współpraca międzyorganizacyjna połączona z  dalszym swo bodnym 
i  samodzielnym rozwijaniem się organizacji jest, jak się wydaje, wymo-
giem chwili. W tych warunkach wydaje się ko niecznym utworzenie Komisji 
Koordynacyjnej, która by stano wiła nadbudowę nad istniejącymi w Polsce 
organizacjami. Komi sja ta musiałaby być podporządkowana bezpośrednio 
Rządowi Pol skiemu w Londynie i jego władzom wojskowym.

Komisja Koordynacyjna dzieliłaby się na trzy sekcje. Pierwsza byłaby 
sekcja planowania. Tam weszliby fachowcy, wyż si oficerowie, dla których 
właściwie nie ma odpowiedniego miejs ca w  samych organizacjach. Tam 
układałoby się plany pracy, czy to roboty dywersyjnej, czy też opanowania, 
w razie powstania, różnych obiektów o charakterze strategicznym itp.

Druga byłaby sekcja wykonawcza, która właśnie ma stwo rzyć zrównowa-
żoną i odpowiednią współpracę między organizacja mi. Plany, gotowe już, 
przechodziłyby do tej sekcji, która wy konanie planów powierzałaby odpo-
wiednim organizacjom. Dzięki tej sekcji nastąpiłby właściwy podział pracy, 
którego brak tak bardzo się odczuwa. Podział pracy, przez autorytatywne 

90 Zapewne powinno być: zaangażowanych. 
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czynni ki wykonywany, wyeliminowałby niezdrową i  szkodliwą dla spra wy 
rywalizację między organizacjami.

Trzecia byłaby sekcja polityczna. Tu wchodziliby repre zentanci organi-
zacji różnych. Tam następowałaby wymiana myśli politycznej między orga-
nizacjami. Tam ścierałyby się poglądy polityczne, które nie powinny mącić 
samej roboty niepodległoś ciowej, co się dzisiaj niejednokrotnie dzieje.

Komisja Koordynacyjna, stanowiąca nadbudowę nad istnieją cymi orga-
nizacjami, wprowadzić by mogła należytą współpracę mię dzy organizacja-
mi i konieczny dla sprawy podział pracy.

Major Włodarkiewicz, któremu tak bardzo zależy na uzyska niu zatwier-
dzenia i zezwolenia na dalsze prowadzenie pracy jest trudny w Warszawie 
do odszukania. Z tej też przyczyny podaję adres p. dyr. Dangla, który może 
w spotkaniu p. maj. Włodarkiewicza pośredniczyć. Pan dyr. Dangel miesz-
ka w  Warszawie przy ul. Szustra 3, względnie u  syna swego Jana Dangla, 
przy ul. Narbutta 15 a. W przekazaniu wiadomości o miejscu pobytu maj. 
Włodarkiewicza pomocnym być może również p. Rościszewski (ul. Jero-
zolimskie 4)91 lub Zdzisław Jeziorański (ul. Chopina 7)92. Dalej matka Jana 
Włodarkiewicza, mieszkająca przy ul. Idzikowskiego Pilota 1193.

Pan dyr. Dangel pisał z początkiem br. list do Prezydenta podpisany Sa-
licz (czy też Sawicz)94. Sam byłem w posiadaniu filmu z  fotografiami róż-
nych listów, który niestety ujęty przez policji słowacką musiałem zniszczyć95.

Zygmunt Nowakowski 
Asystent Uniwersytetu Poznańskiego

podporucznik 7 DAK96.

Zakład Historii Ruchu Ludowego,  
Centralne Kierownictwo Ruchu Ludowego, 38

91 Mowa o redaktorze „Znaku” Lucjanie Rościszewskim. Zob. przypis 30.
92 Właściwe imię i nazwisko Jana Nowaka (1914–2005), słynnego „kuriera z Warszawy”, po-
lityka i dziennikarza, długoletniego dyrektora Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Zob. 
m.in. Jan Nowak-Jeziorański. Kurier Armii Krajowej, redaktor Radia Wolna Europa, polityk, red. 
naukowa P. Machcewicz, R. Habielski, Wrocław–Warszawa 2011; www.jezioranski.org.
93 Zob. przypis 45. Ulica ta nosiła i nadal nosi nazwę Ludwika Idzikowskiego (1891–1929), 
mjr. WP, kawalera Virtuti Militari V kl., sławnego polskiego pilota, który zginął przy próbie 
przelotu Oceanu Atlantyckiego.
94 W rzeczywistości Dangel nosił pseudonim „Salisch”. Zob. przypis 27.
95 O zniszczeniu raportu przez Nowakowskiego wspomina Nowak-Jeziorański (Kurier z War-
szawy..., s. 39), odnotowano to również w Dziennikach czynności Prezydenta RP Władysława 
Raczkiewicza..., t. 1, s. 307 (przesadnie określając raport jako akta grupy mjr. Włodarkiewicza).
96 Informacja przeniesiona z nagłówka dokumentu.
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STRESZCZENIE 

Marek Gałęzowski , „Konkurencja” dla Związku Walki Zbrojnej? 
Relacje Tajnej Armii Polskiej z ZWZ  

i misja por.  Zygmunta K.  Nowakowskiego

Prezentowany artykuł dotyczy zagadnienia związanego z  kształtowaniem się 
konspiracji wojskowej w tej części Polski, która po wrześniu 1939 r. znalazła się pod 
okupacją niemiecką. Jego treść koncentruje się wokół problemu relacji Tajnej Armii 
Polskiej i  Związku Walki Zbrojnej. Założona przez mjr. Jana H. Włodarkiewicza 
TAP (do jej najwybitniejszych oficerów należał Witold Pilecki) była jedną z niewie-
lu organizacji konspiracyjnych, powstałych na początku okupacji, które spełniały 
kryteria pozwalające zaliczyć ją do wojskowych. Za taką była też uznawana przez 
dowództwo Służby Zwycięstwu Polski i ZWZ, które dążyło do scalenia jej z wła-
snymi strukturami. Spotkało się to z oporem komendanta TAP, który planował nie 
tylko kontynuowanie samodzielnej działalności, lecz także uczynienie własnej or-
ganizacji ośrodkiem kierowniczym podziemnej siły zbrojnej. Jednym z dowodów 
usiłowania realizacji tego celu była nieudana misja adiutanta mjr. Włodarkiewicza 
– por. Zygmunta K. Nowakowskiego. Działania mjr. Włodarkiewicza nie przyniosły 
zamierzonego efektu, a TAP z czasem została scalona z ZWZ.

Słowa kluczowe: Tajna Armia Polska, Związek Walki Zbrojnej, Jan H. 
Włodarkiewicz, Zygmunt K. Nowakowski

   SUMMARY

Marek Gałęzowski , „Competition” for the Union of Armed Struggle? 
Relations between the Secret Polish Army and UAS and the mission 

of  lieutenant Zygmunt K. Nowakowski

This article concerns an issue connected with the forming of military conspira-
cy in the part of Poland that, after September 1939 found itself under the German 
occupation. It is focused on the problem of the relation between the Secret Polish 
Army (SPA) and the Union of Armed Struggle (UAS). The SPA, which was establi-
shed by major Jan H. Włodarkiewicz and one of whose most outstanding officers 
was Witold Pilecki, was one of few underground organizations created at the be-
ginning of the occupation that fulfilled the criteria allowing to recognize them as 
military ones. It was recognized as such by the command of Polish Victory Service 
and Union of Armed Struggle, which aspired to merge it with its own structures. 
This intention met with the resistance of the SPA’s commander, who planned not 
only to continue the independent activity but also to turn his organization into 
the leading center of the polish underground armed forces. One of the evidences 
of  this aspiration was the unsuccessful mission of major Włodarkiewicz’s adjutant – 
lieutenant Zygmunt K. Nowakowski. Major Włodarkiewicz’s activity did not bring 
about the intended effect and with time SPA was merged with UAS.
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Keywords: Secret Polish Army, Union of Armed Struggle, Jan H. Włodarkie-
wicz, Zygmunt K. Nowakowski

РЕЗЮМЕ

Мар ек Га ленз ёв ский, „Конкуренция” для Союза Вооружённой 
Борьбы. Отношения Тайной Польской Армии с СВБ и миссия 

поручика Зигмунта К. Новаковского 

Представленная статья касается вопроса, связанного с возникновением 
подпольной военной организации в той части Польши, которая после сентября 
1939 г. оказалась под немецкой оккупацией. Её содержание сконцентрировано 
вокруг проблемы взаимоотношений Тайной Польской Армии (ТПА) и Союза 
Вооружённой Борьбы (СВБ). Основанная майором Яном Х. Влодаркевичем ТПА 
(к самым выдающимся офицерам которой принадлежал Витольд Пилецкий) 
была одной из немногих подпольных организаций, возникших в начале 
оккупации, соответствовавших критериям, по которым её можно было отнести 
к  военным. Таковой её признавало и  руководство Службы Победы Польши 
и СВБ, которые старались объединить её с собственными структурами. Это 
встретило сопротивление коменданта ТПА, который планировал не только 
продолжить самостоятельную деятельность, но и  превратить свою организацию 
в  главный центр подпольных вооруженных сил. Одним из доказательств попытки 
реализации этой цели была неудавшаяся миссия адъютанта майора Влодаркевича 
– поручика Зигмунда К. Новаковского. Действия майора Влодаркевича не 
принесли желаемого эффекта, а ТПА со временем объединилось с СВБ. 

Ключевые слова: Тайна Польская Армия, Союз Вооружённой Борьбы, 
Ян  Х. Влодаркевич, Зигмунд К. Новаковский



Marek Jedynak 

Zasady stosowania kryptonimów i szyfrów 
w korespondencji służbowej Okręgu 

Radomsko-Kieleckiego AK (1943/1944 r.)

Z perspektywy ponad siedemdziesięciu lat od zakończenia II wojny 
światowej, w  chwili gdy żyje coraz mniej świadków tamtych zdarzeń, dla 
historyka niezwykle ważna staje się praca ze źródłami pierwotnymi. Takimi 
są m.in. dokumenty organizacyjne Armii Krajowej, wytworzone przez po-
szczególne struktury Sił Zbrojnych w Kraju.

Dużym problemem jest ich znikoma liczba. Nie można też ustalić sta-
nu procentowego ocalałych materiałów. Zachowały się przede wszystkim 
w  archiwach państwowych, a  niekiedy w  rękach osób prywatnych, które 
nie zawsze zdają sobie sprawę z  rangi posiadanych zbiorów. Odnalezienie 
dokumentów jest tylko połową sukcesu, gdyż nierzadko okazuje się, że ko-
respondencja organizacyjna została zaszyfrowana lub zapisana z  użyciem 
kryptonimów. W pierwszym przypadku bez właściwego klucza nie można 
sobie poradzić. Ciąg literowo-liczbowy dla osoby nieposiadającej podsta-
wowej wiedzy i umiejętności z zakresu kryptografii jest praktycznie nie do 
odcyfrowania. Zdecydowanie łatwiejsze w odczytaniu są pisma, w których 
wykorzystane zostały kryptonimy. W tym przypadku ich treść można nie-
kiedy odczytać z kontekstu pisma (przynajmniej częściowo), choć i  to nie 
zawsze jest możliwe do wykonania.

W analizie źródeł konspiracyjnych z  okresu minionej wojny kolejną 
trudność sprawia poznanie systemu, według którego były stosowane kryp-
tonimy. Ze względów bezpieczeństwa co pewien czas w  AK zmieniano 
instrukcje. Wprowadzano nowe zasady funkcjonowania kancelarii, sposo-
bu przygotowywania dokumentów oraz obiegu korespondencji służbowej. 
Co pewien czas modyfikowane zarządzenia miały na celu dezorientację 
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cywilnego (Gestapo) i  wojskowego (Abwehra) aparatu bezpieczeństwa 
III  Rzeszy, infiltrującego polskie podziemie. Niekiedy nawet minimalne in-
nowacje (np. przestawny sposób zapisywania daty) pozwalały na wprowa-
dzenie w  błąd nieprzyjaciela. Ponadto każdy obszar i  okręg AK korzystał 
z własnych kluczy szyfrujących i tabel kryptonimów, co dodatkowo utrud-
niało rozpracowanie poszczególnych struktur konspiracyjnych1.

Z podobnymi trudnościami spotykali się niemal wszyscy badacze dzie-
jów Polskiego Państwa Podziemnego. Jako pierwsi na problem ten zwrócili 
uwagę Jadwiga Kijewska „Anna” i Antoni Sanojca „Kortum”: „konspiracja 
utrudnia, a nawet wręcz uniemożliwia odtworzenie historii oraz ustalenie 
czynnych uczestników ówczesnych zdarzeń historycznych w Podziemiu. Bez 
znajomości pseudonimów osób i  kryptonimów komórek organizacyjnych 
nie sposób odtworzyć działań w  Polsce Podziemnej. [...] Bez znajomości 
klucza szyfranckiego każdy historyk utknie przed pierwszym z brzegu pseu-
donimem i kryptonimem”2. Konstatując, należy stwierdzić, że w przypadku 
prac opartych na dokumentach z okresu II wojny światowej niezbędna jest 
znajomość instrukcji kancelaryjnych, kluczy do szyfrów3 oraz kryptonimów 
organizacyjnych, a także wytycznych do ich stosowania. Poznanie tych za-
sad z pewnością ułatwi wielu historykom dalsze badania (także przez analo-
gię dla struktur innych niż omawiana w niniejszym opracowaniu).

Pierwsze prace nad kryptonimami wykorzystywanymi w  Okręgu Ra-
domsko-Kieleckim AK prowadził już w połowie lat sześćdziesiątych XX w. 
Władysław Zajdler „Żarski” na zlecenie Polskiej Akademii Nauk. Jego usta-
lenia pozostały wyłącznie w formie maszynopisu. Choć nie wszystkie dane 
zgadzają się ze stanem faktycznym, praca ta jest o tyle cenna, że wiele ory-
ginalnych materiałów, z których korzystał „Żarski”, nie przetrwało do dziś4.

1 Por. m.in. Krakowski Okręg Armii Krajowej w dokumentach, t. II: Dział Łączności Ope-
racyjnej. Łączność radiowa (1943–1945), cz. 1, oprac. A. Zagórski, Kraków 1999, s. 15–144; 
Kedyw Okręgu Warszawa Armii Krajowej. Dokumenty – rok 1944, wybór i oprac. H. Rybicka, 
Warszawa 2009, s. 121–123, 155–156, 278–280; Oddziały i akcje Kedywu Okręgu Warszaw-
skiego poza Warszawą. Dokumenty z  lat 1943–1944, wybór i oprac. H. Rybicka, Warszawa 
2011, s. 157–159.
2 J. Kijewska „Anna”, A. Sanojca „Kortum”, Materiały, „Dzieje Najnowsze” 1980, nr 3, 
s. 89.
3 W historiografii dotyczącej AK niemal nie występują prace na temat stosowania szyfrów. 
Autorowi udało się odnaleźć jedynie artykuł Izabeli Nowickiej-Kuczyńskiej, Szyfry i szyfrant-
ki w SZP–ZWZ–AK [w:] Służba Polek na frontach II wojny światowej, cz. 2: Referaty i komu-
nikaty. Materiały sesji popularnonaukowej w  Toruniu w  dniach 16–17 listopada 1996 roku, 
red. E. Zawacka, Toruń 1998, s. 169–178.
4 Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Polska Akademia Nauk Instytut Historii Zakład 
Systemów Totalitarnych i Dziejów II Wojny Światowej, A349/66, W. Zajdler „Żarski”, Kryp-
tonimy i pseudonimy konspiracyjne w Okręgu Kieleckim Armii Krajowej, cz. I, Warszawa 
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Nieocenione są również ustalenia pracowników i  współpracowników 
byłego Wojskowego Instytutu Historycznego w  Warszawie. Szczegółowe 
zestawienia kryptonimów sporządzone zostały dla większości akt zgroma-
dzonych w zespole Materiały i Dokumenty (przekazanym w 2010 r. z Ar-
chiwum Wyodrębnionego Wojskowego Biura Badań Historycznych do Cen-
tralnego Archiwum Wojskowego). Wykazy zawierają zarówno kryptonimy 
liczbowe, jak i  słowne oraz pseudonimy osób opisanych w  zachowanych 
dokumentach i relacjach, umożliwiając ich niemal pełną identyfikację5.

W literaturze przedmiotu pierwsze zestawienie kryptonimów w  ujęciu 
ogólnopolskim pojawiło się dopiero w 1980 r. Cytowani powyżej Kijewska 
i Sanojca w „Dziejach Najnowszych” wydali obszerne opracowanie, będące 
efektem kilkunastu lat ich studiów. Pomimo dużego nakładu pracy zebrane 
przez weteranów AK materiały nie wyczerpują informacji na temat działal-
ności Okręgu Radomsko-Kieleckiego AK. W zakresie prac organizacyjnych 
Komendy Głównej AK czy innych okręgów i  obszarów (dokładnie scha-
rakteryzowano m.in. Obszar Białostocki AK) zostało to dobrze, dogłęb-
nie opracowane. Pod tym względem Kielecczyzna stanowi tylko pobieżny 
szkic, zawierający najważniejsze informacje. Obejmuje jedynie kryptonimy 
obwodów i  komendy okręgu, bez wyszczególnienia zakodowanych nazw 
poszczególnych referatów. Przedstawia szczątkowe dane o kryptonimach 
z 1942 r., nazwy obwodów z listopada 1943 r. oraz następne – aktualizowa-
ne w czerwcu, lipcu i listopadzie 1944 r.6

Ustalenia Kijewskiej i Sanojcy częściowo poszerzone zostały dopiero kil-
ka lat później w  monografii ppłk. dypl. Wojciecha Borzobohatego „Woja-
na”, byłego szefa sztabu Komendy Okręgu Radomsko-Kieleckiego AK, który 
opublikował przede wszystkim dane z okresu akcji „Burza”, a także szerzej 
znane kryptonimy obwodów i placówek, których działalność opisał w swo-
jej pracy7.

Także po 1989 r. zaledwie w  kilku publikacjach uwzględnione zostały 
najważniejsze kryptonimy stosowane na Kielecczyźnie w  latach II wojny 
światowej, a  utrwalone w  pamięci żołnierzy. Można tu przede wszystkim 
wyróżnić zamaskowane nazwy poszczególnych placówek, podobwodów, 

1966, mps; A453/68, W. Zajdler „Żarski”, Kryptonimy i pseudonimy konspiracyjne w Okrę-
gu Kieleckim Armii Krajowej, cz. II, Warszawa 1968, mps.
5 Por. m.in. Centralne Archiwum Wojskowe (dalej: CAW), Wojskowe Biuro Badań Histo-
rycznych (dalej: WBBH), IX.3.21.3, Materiały dotyczące organizacji Obszaru Warszawskiego 
AK, Zestawienie kryptonimów i pseudonimów, k. 230–233; IX.3.21.14, Wnioski odznacze-
niowe i awansowe, Zestawienie kryptonimów i pseudonimów, k. 151–176.
6 Por. J. Kijewska „Anna”, A. Sanojca „Kortum”, Materiały..., s. 89–203.
7 W. Borzobohaty, „Jodła”. Okręg Radomsko-Kielecki ZWZ–AK 1939–1945, Warszawa 1988, 
s. 399–401.
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obwodów, inspektoratów oraz referatów komend obwodów i wydziałów ko-
mendy okręgu8. Jedynie w opracowaniu Andrzeja Ropelewskiego „Karasia” 
pojawiła się wzmianka o  istnieniu stosownych instrukcji oraz tablic kryp-
tonimów z przełomu lat 1943/19449, które w całości przedstawione zostały 
dopiero w niniejszym tekście.

Z kolei pierwsze pełne zestawienie haseł używanych w korespondencji 
organizacyjnej AK w 1944 r. opublikowane zostało dopiero w 1996 r. w ob-
szernym i cennym zbiorze dokumentów opracowanych przez Mieczysława 
Adamczyka i Jerzego Tomczyka10. Przedstawione przez badaczy zestawienie 
pn. „Kryptonimy nr 11” w Okręgu Radomsko-Kieleckim AK funkcjonowa-
ło nie jak dotychczas uważano od czerwca 1944 r., a od 1 maja do 14  listo-
pada 1944 r.11

Przygotowując do druku edycję źródeł do dziejów Zgrupowań Party-
zanckich AK „Ponury”12, natrafiłem na korespondencję Komendy Okręgu 
Radomsko-Kieleckiego AK skierowaną do inspektorów i komend obwodów. 
Odnalezione materiały powstały w październiku 1943 r. Stanowią ciągłość 
dla wspomnianego powyżej zestawienia nr 11. Jest to instrukcja kancela-
ryjna oraz zestawienie kryptonimów nr 10, a  także klucz do stosowanego 
w tym okresie szyfru i pismo sporządzone z jego użyciem13.

Nim przejdziemy do lektury źródeł, należy omówić poszczególne do-
kumenty. Pierwszy z  nich to oznaczona gryfem „ściśle tajne” instrukcja 
kancelaryjna oraz wytyczne dotyczące jej stosowania. Ogłoszona została 
10  października 1943 r. rozkazem komendanta okręgu płk. dypl. Stanisława 
Dworzaka „Przemysława”, „Tęczy”, „Daniela”. Za pośrednictwem struktur te-
renowych Wydziału Vk (łączności konspiracyjnej) nowe przepisy przekaza-
ne zostały do komend obwodów, inspektoratów oraz referatów i wydziałów 
Komendy Okręgu Radomsko-Kieleckiego AK (ówczesny krypt. „Rolnik”).

Wytyczne obowiązywały od 15 października 1943 r. do 30 kwiet-
nia 1944 r. Sankcjonowały zasady sporządzania korespondencji oraz jej 

8 W. J. Wiąk, Struktura organizacyjna Armii Krajowej 1939–1944, Warszawa 2003, s. 641–
643; J. K. Wroniszewski, J. Z. Wroniszewski, Konecka księga pamięci. Struktury i placówki Ob-
wodu ZWZ–AK Końskie, Końskie 2009.
9 A. Ropelewski, W służbie wywiadu Polski Walczącej, Gdańsk 1994, s. 186–187.
10 „Burza” w okręgu radomsko-kieleckim w świetle dokumentów, wybór i oprac. M. Adam-
czyk, J. Tomczyk, Kielce 1996, s. 164–173.
11 Kryptonimy i  adresy, b.m., 1 V 1944 r., mps ze zb. autora; W. Borzobohaty, „Jodła”..., 
s.  399–400; A. Ropelewski, W służbie wywiadu..., s. 186.
12 Dokumenty do dziejów Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury”, wstęp, wybór i  oprac. 
M.  Jedynak, Kielce–Kraków 2014.
13 Archiwum Państwowe w Kielcach (dalej: AP w Kielcach), Obwód AK Jędrzejów, 5, Spra-
wozdania z działalności, zarządzenia 1943–1944, s. 2–9a.
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dystrybucji i  spedycji na poziomie od komendy obwodu do Komendy 
Głównej AK. Systematyzowały sposób stosowania kryptonimów tak, aby te 
użyte w zdaniach zapisanych tekstem otwartym nie zostały zdekonspirowa-
ne (np. w kontekście całości dokumentu). Wprowadzały nowy sposób pod-
pisów i korzystania z pseudonimów w poczcie służbowej. Określone zostały 
również nowe wzory oraz parametry pism i meldunków. Zmieniony został 
układ nagłówka pisma (nadawca – tj. kryptonim albo numer wydziału lub 
referatu, liczba dziennika, adresat) oraz sposób zapisu daty. Nowy był także 
nagłówek z tytułem dokumentu i określeniem jego okresu przechowywania 
w archiwum kancelarii adresata. Zwrócono również uwagę na konieczność 
czytelnego sporządzania pism, oleatów i szkiców, które transportowane były 
w różnych okolicznościach i warunkach (zazwyczaj ukryte w częściach gar-
deroby lub podróżnych rekwizytach).

Rozkaz płk. „Daniela” zmieniał wreszcie sposób spedycji (różnokoloro-
we opakowania i koperty w zależności od adresata, zasady lakowania i ad-
resowania korespondencji). W tym zakresie szczególną uwagę zwrócono 
na oddzielne pakowanie dokumentów skierowanych do różnych adresatów 
tak, aby trafiały do rąk własnych i nie powodowały wzajemnej dekonspiracji 
(prawdopodobnie wcześniej dochodziło do problemów z rozsyłanymi pacz-
kami). Wreszcie instrukcja określała sposób zapisywania daty wysyłki, która 
nie zawsze była adekwatna do daty sporządzenia pisma. Pozwalało to m.in. 
na ustalenie, czy otrzymana korespondencja jest aktualna w kontekście nie-
kiedy dynamicznie zmieniającej się wojennej sytuacji.

Wytyczne z  10 października 1943 r. spowodowały również zmiany 
w funkcjonowaniu sieci łączności na terenie omawianego okręgu. Ze wzglę-
dów bezpieczeństwa pracy skrzynki kontaktowe nie mogły funkcjonować 
dłużej niż sześć miesięcy, natomiast w przypadku zagrożenia należało je na-
tychmiast zlikwidować, a o zaistniałym fakcie powiadomić nadrzędny dla 
skrzynki referat lub wydział łączności konspiracyjnej14.

Drugi z prezentowanych dokumentów to poprawny i uzupełniony wy-
kaz kryptonimów „R.10”, przesłany pismem komendanta Okręgu Radom-
sko-Kieleckiego AK z  9 listopada 1943 r. Prawdopodobnie do rozkazu 
z  10  października 1943 r. zostały dołączone tabele zawierające braki lub 
błędy. Wadliwe zestawienie zostało unieważnione i zgodnie z obowiązującą 
wówczas instrukcją kancelaryjną należało je „dymić”, czyli spalić (błędne 
druki nie zachowały się przy odnalezionych papierach).

Przy okazji korespondencji komendant okręgu przypomniał wszyst-
kim adresatom, tj. wydziałom, referatom, inspektoratom i  obwodom, 

14 Muzeum Jacka Malczewskiego w Radomiu, Akta Stanisława Kwasiborskiego „Krzewy”, 
DH/3334, Rozkaz komendanta Obwodu AK Iłża w sprawie zmiany zasad funkcjonowania 
łączności w obwodzie, b.m., 29 III 1944 r., b.p.
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o  strukturach upoważnionych do korzystania z  zestawienia „R.10”. Prze-
strzegł także przed rozpowszechnianiem kryptonimów od obwodu w dół, 
z obawy przed dekonspiracją. Zwrócił także uwagę na pojawiający się pro-
blem nadsyłania meldunków w ich pełnym brzmieniu z komend podobwo-
dów do komendy okręgu. W związku z tym nakazał je streszczać i najważ-
niejsze informacje przekazywać w podstawowej korespondencji, bez zbęd-
nych załączników. Aneksy do pism mogły stanowić osobne zaszyfrowane 
dokumenty. Podniesionym problemem były też błędnie sporządzane wiado-
mości – przypomniano o zakazie jednoczesnego szyfrowania meldunków, 
w których zostały zastosowane kryptonimy. Podwójne kodowanie utrudnia-
ło, a nawet uniemożliwiało odczytanie korespondencji.

Analizując tabelę kryptonimów „R.10”, uwidacznia się kilka zasad, które 
zastosowali szyfranci. Zestaw stworzony został do jednoczesnego kodowa-
nia i  rozkodowywania poszczególnych słów. Formą przypominał słownik 
języka obcego, a hasła zostały uszeregowane w porządku alfabetycznym dla 
tekstu otwartego oraz dla tekstu zabezpieczonego. W związku z  tym bez 
większego problemu można było szybko odnaleźć poszukiwany skrót kryp-
tonimu, jego rozwinięcie i prawdziwe znaczenie, a także w podobny sposób 
zamaskować pożądaną informację.

Z dużym prawdopodobieństwem można przypuszczać, że korzystający 
na co dzień z systemu bardzo szybko byli w stanie zapamiętać całą tablicę. 
Pomagało w  tym grupowanie poszczególnych nazw powiązanych ze sobą. 
Przykładem mogą tu być kryptonimy wydziałów komendy okręgu, które 
związane były z  pojazdami mechanicznymi (np. Wydział I organizacyjny 
– Motor – Mot). Dodatkowym wyróżnikiem kryptonimów struktur wszyst-
kich szczebli oraz funkcji dowódcy i szefa sztabu było ich zapisywanie wiel-
ką literą (np. Obwód 4 Końskie – Stopień – Stop) w  przeciwieństwie do 
pozostałych znaczeń (np. samolot – albatros – alb).

Natomiast odstępstwem od dotychczasowych ustaleń historyków może 
być widoczny podział kompetencji w  strukturze organizacyjnej komendy 
okręgu. W dokumencie nr 2 widoczne są różnice w numeracji wydziałów 
i referatów na poziomie komendy okręgu i komend obwodów. Prawdopo-
dobnie w  chwili tworzenia klucza tak właśnie przedstawiała się struktura 
organizacyjna Okręgu Radomsko-Kieleckiego AK15.

Osobnego omówienia wymagają dokumenty nr 3 i 4. Są to klucze do szyfru 
„Sanatorium”. Dokumenty te, jak i pewna liczba meldunków zapisanych z ich 
pomocą, pochodzą z archiwum „Kedywu” Obwodu AK Końskie. Przetrwały 
do dzisiaj, ponieważ w drugiej połowie lat czterdziestych XX w. zostały wy-
kryte i  przejęte przez funkcjonariuszy Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa 

15 Por. W. Borzobohaty, „Jodła”..., s. 34–41; W. J. Wiąk, Struktura organizacyjna...
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Publicznego w Końskich16. Papiery te stanowią dobry przykład zastosowania 
szyfrów jako zabezpieczenia wiadomości, których utajnienie kryptonimami 
było niemożliwe. Dotyczyło to w głównej mierze przesyłania danych osobo-
wych, adresów, a także haseł rozpoznawczych.

Szyfr „Sanatorium” był stosunkowo prosty, ale uniemożliwiał w warun-
kach polowych deszyfrację wiadomości. W zupełności wystarczał do szyb-
kiego przekazywania wiadomości, stąd też zazwyczaj wykorzystywany był 
od struktury okręgu w  dół17. Nazwa własna kodu stanowiła jednocześnie 
klucz do niego. Słowo „Sanatorium” wpisywane było po przekątnej (z gór-
nego lewego do dolnego prawego rogu) w  tabelę o  długości i  szerokości 
10 liter. Następnie uzupełniano ją danymi w rzędach tak, aby kolejne litery 
alfabetu zgrywały się z wpisanym hasłem. Poszczególne litery mogły więc 
w tabeli być zapisane kilkakrotnie, co pozwalało na zwiększenie kombina-
cji dla powtarzających się znaków. Szyfrowanie polegało na wybraniu lite-
ry (jak w  popularnej grze „w  statki”), a  następnie zapisaniu jej w  postaci 
dwóch cyfr (rzędnej i odciętej). Odczytywanie następowało w sposób od-
wrotny, poprzez odnalezienie w kolumnach i wierszach zastosowanych liczb 
i wskazanie odpowiedniej litery.

Jak podawał jeden z regulaminów AK, „według zasad przyjętych w kryp-
tografii nie powinno się wydawać na piśmie instrukcji, dotyczących systemu 
szyfru. Instruowanie powinno się odbywać wyłącznie w drodze osobistego 
kontaktu”18. Prawdopodobnie dlatego w przejętym przez UB archiwum nie 
odnaleziono żadnych wytycznych, które można byłoby przedstawić w  ni-
niejszym opracowaniu.

Korzystając z  szyfru „Sanatorium”, m.in. zostały utajnione informacje 
dla oddziału dywersyjnego Obwodu AK Końskie. Ciąg liczb skrywał dane 
osoby przewodnika, a także hasło, odzew i kontrodzew, które miały zostać 
użyte w  chwili nawiązania kontaktu w  celu wykonania powierzonego od-
działowi zadania.

Na zakończenie, nim przejdziemy do lektury przywołanych dokumen-
tów, należy przedstawić krótką notę edytorską. W trakcie przygotowywa-
nia dokumentów do druku wszelkie rozwinięcia słów i uzupełnienia w tek-
ście zostały ujęte w nawiasach kwadratowych. Literówki i błędy drukarskie 

16 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w  Kielcach (dalej: AIPN Ki), Wojewódzki 
Urząd Spraw Wewnętrznych w Kielcach (dalej: WUSW Kielce), 015/170, Sprawa obiektowa 
krypt. „Dunaj K” przeciwko środowisku byłej organizacji AK z powiatu koneckiego.
17 Przeciwieństwem dla prostych tabelarycznych szyfrów było kodowanie stosowane m.in. 
przez struktury KG AK. W korespondencji stosowano podwójne szyfrowanie (pierwotne 
i wtórne), wykorzystując zmienny współczynnik kodowania. Por. CAW, WBBH, IX.3.22.40, 
Instrukcje do szyfru „Lombard” i „Wawer”.
18 CAW, WBBH, IX.3.22.40, Instrukcja do szyfru „Lombard” [odpis], b.m., b.d., k. 1.
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zostały poprawione bez ich uwzględniania czy zaznaczania. Sposób zapisu 
dat, ze względu na znaczenie dla właściwego zinterpretowania dokumentów, 
został zachowany zgodnie z oryginałem. Również in extenso zapisane zosta-
ły użyte w  korespondencji skróty kryptonimów. Ich rozwinięcie i  znacze-
nie wyjaśniono w przypisach. W kilku przypadkach w przypisach kursywą 
przedstawiona została także lekcja edytorska w zakresie treści, których nie 
sposób było przedstawić bezpośrednio w dokumencie. Ponadto objaśnienia 
zawierają informacje o występujących w pismach osobach z podaniem peł-
nionej przez nich wówczas funkcji w strukturach AK.

Podsumowując, należy podkreślić, że oprócz przywołanych powyżej pu-
blikacji do chwili obecnej historycy zajmujący się dziejami II wojny świa-
towej na Kielecczyźnie nie przedstawili innych dokumentów pozwalających 
uzupełnić ustalenia z zakresu działalności organizacyjnej AK. Prezentowa-
ne w niniejszym opracowaniu teksy źródłowe chronologicznie poprzedzają 
klucz stosowany od maja do listopada 1944 r. i  wypełniają istniejącą do-
tychczas lukę w badaniach. Są zweryfikowanym materiałem pozwalającym 
nareszcie w pełni korzystać z dokumentów prezentowanych we wcześniej-
szych pracach Wojciecha Borzobohatego oraz Mieczysława Adamczyka i Je-
rzego Tomczyka. Stanowią tym samym istotne dopełnienie dotychczasowe-
go stanu wiedzy19. Miejmy nadzieję, że publikacja pochodzących z przeło-
mu 1943 i 1944 r. kryptonimów i klucza do jednego z szyfrów będzie uży-
teczna w dalszych pracach badawczych nad historią czynu zbrojnego AK.

19 Do chwili obecnej badacze nie odnaleźli ani nie opublikowali zestawień kryptonimów obej-
mujących okres od 22 I do 10 X 1943 r., tj. od chwili powołania pionu Kierownictwa Dywersji 
„Kedywu” KG AK. Instrukcje poprzedzające wykaz „R.10” z pewnością umożliwiłyby odcyfro-
wanie kolejnej partii materiałów i prześledzenie działań koordynowanych przez por. cc. Jana 
Piwnika „Ponurego”, komendanta „Kedywu” Okręgu Radomsko-Kieleckiego AK.
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Nr 1
1943 październik 10, [b.m.] – Rozkaz komendanta Okręgu Radomsko-
-Kieleckiego AK dot. stosowania zasad kancelaryjnych i wprowadzenia 
nowych kryptonimów

Biu.20 [21]
Goś22.1042/Bak23/Sznu24

L. 5365

D[okumenty] St[ałe] Nowe zasady kancelaryjne.
(uzupełnienie – przypomnienie)

Z dniem 1531025 unieważniam dotychczas obowiązujące przepisy pro-
wadzenia kancelarii i podaję nowe:
1) Kryptonim „R.10”, który należy używać tak, aby przez układ treści 

otwartej nie zdekonspirować kryptonimu.
2) Klucz szyfru zostawiam na razie ten sam – „S.........”26

3) Zmieniam sposób podpisu na następujący:
 np. Krata – Tar, tzn. odrzucamy ostatnią literę, a trzy poprzednie pisze-

my w odwrotnym porządku, np. Dolina – Nil. Jeżeli podpis jest 3-litero-
wy – skrót będzie posiadał tylko dwie litery.

4) Zmieniam układ nagłówka pisma, jak nast[ępuje]:
zamiast – „Głęb.27 2083

 Nr 321/Tra/3
 G. 71121”

piszemy – „Biu
 Goś. 20310/321/Bak

    L. 71121”
wyjaśniam: Biu wg „R.10”  – Głęb

    Goś  „       „     – M[iejsce] p[ostoju] itd.

20 Biu – Biuro – Komenda Okręgu Radomsko-Kieleckiego AK.
21 Obok znajduje się odcisk datownika: 10 PAŹ. 1943.
22 Goś – gościna – miejsce postoju.
23 Bak – Bak – Wydział Vk (łączności konspiracyjnej) Komendy Okręgu Radomsko-Kielec-
kiego AK.
24 Sznu – nieznany kryptonim stosowany prawdopodobnie w zestawieniu nr 9. Być może 
autor pisma użył go omyłkowo.
25 15310 – 15 X 1943 r.
26 Prawdopodobnie mowa tu o kluczu „Sanatorium”. Zob. dok. nr 3 i 4.
27 Biu – Biuro – Komenda Okręgu Radomsko-Kieleckiego AK.
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 20310 – układ daty w ten sposób, że cyfrę roku piszemy w środku, z le-
wej strony dzień, z prawej miesiąc – np.: 30.7.[19]43. – 3037.

 Cyfrę powstałą z  daty wpisać bez kropek, łamać ją przez Nr kol[ejny] 
referatu. Zamiast lit[ery] G. (oznaczającej nr główny) – piszemy L. 

5) W tytule pisma – np.:
 zamiast – H.Zas. Awanse – przedstawienie.
 piszemy – D.St. Awanse – przedstawienie.
 D.St. znaczy stałe. Zamiast H.Sp. – piszemy: D.Prz. (przejściowe)28.
6) Zmienić sposób lakowania poczty.
7) Datę wysyłki na opakowaniu pisać normalnie, np.: 10.9.43.
 Pisma do własnych rąk Okr29 Biu lub Mas30, ewent[ualnie] kogoś innego 

– należy opakowywać w oddzielną kopertę, na której należy zaznaczyć: 
do rąk własnych i zawinąć w opakowanie kolejowe.

8) Korespondencję między wydziałami Okręgu pakować w zieloną bibuł-
kę. Korespondencję do Kom[endanta] Okr[ęgu] i K[omendy] G[łównej] 
oraz Obwodów i Insp[ektoratów] – w czarną i adresować os[obno].

9) Do opracowania oleat[ów] i  szkiców używać cienkiej bibuły i  rysować 
kolorowymi ołówkami.

10) Miarodajną datą wysłania pisma jest data na opakowaniu, a  nie data 
umieszczona w nagłówku pisma.

11) Zmieniam znak rozpoznawczy dla Okręgu wg załączonego szyfru31.
12) Pismo ma być zawsze czytelne, liczyć się z warunkami przesyłki – lekkie 

podniszczenie pisma.
13) Zasady niniejsze traktować jako ściśle tajne, przechowywać w archiwum, 

nie dekonspirując w stosunku do osób trzecich.

Kwitować odebranie odwrotnie.
(–) Ein.32

Źródło: AP w Kielcach, Obwód AK Jędrzejów, 5, s. 9a, [oryginał], mps.

28 Dokumenty oznaczone w nagłówku D.St. (D[okumenty] St[ałe]) miały być przechowy-
wane w archiwum adresata. Dokumenty oznaczone D.Prz. (D[okumenty] Prz[ejściowe]) na-
leżało zniszczyć po ich załatwieniu lub udzieleniu odpowiedzi.
29 Okr – Okręt – dowódca.
30 Mas – Maszt – szef sztabu.
31 Przy dokumencie nie znaleziono żadnego załącznika.
32 Płk dypl. Stanisław Dworzak „Daniel”, „And”, „Przemysław”, „Tęcza” – komendant Okrę-
gu Radomsko-Kieleckiego AK od lutego 1942 do marca 1944 r.
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Nr 2
1943 listopad[a] 9, [b.m.] – Pismo Komendanta Okręgu Radomsko-Kie-
leckiego AK dot. przesłania poprawionych kryptonimów „R.10”.

Kryptonimy.
R.10

[A]
agr
alb
alk
As

– agrest
– albatros
– alkowa
– As

– chorąży
– samolot
– miasto
– Inspektorat E 

[Częstochowa]

adjutant
agitator
akcja
amunicja
ap[arat] radiowy 
nad[awczo]-odb[iorczy]
ap[arat] telegraf[iczny]
ap[arat] telefon[iczny]
aresztowany
archiwum
armata
artyleria
awans

– reja
– saksofon
– czyn
– wiadro

– skocz
– werbel
– interes
– skaleczony
– brudy
– patelnia
– góral
– pociecha

– re
– saks
– czy
– wia

– sko
– wer
– int
– skal
– bru
– pat
– gór
– poc

B.
bac
bag
bak

ban
Bas
bat
Bar

Bary

Bel
Biu
Bok
bor
bru
brzo
buk
Buks

buj

– baca
– bagaż
– bak

– banda
– Basia
– bat
– Barka

– Baryton

– Bela
– Biuro
– bokser
– borówka
– brudy
– brzoza
– buk
– Buks

– bujak

– woj[ska] balon[owe]
– ekspedycja
– Wydz[iał]  Vk 

Łącz[ności 
Konspiracyjnej]

– Gestapo
– baon
– uderzenie
– Pl[acówka] 

Bezp[ieczeństwa] 
Skarżysko[-Kamienna]

– W[ojskowy] S[ąd] 
S[pecjalny]

– Wydział
– K[omenda] Okr[ęgu]
– walka
– kapral
– archiwum
– p[od]porucznik
– porucznik
– Ref[erat] VK/d Służb[y] 

Kanc[elaryjnej]
– ulica

bagnet
banda
bandyta
barak
bolszewicy
broń
broń panc[erna]
broń p[rzeciw]
panc[erna]
broń p[rzeciw]
lotnicza
brygada
brzeg

– durszlak
– [c]huligan
– kuna
– poczekalnia
– chwast
– sztućce
– kasa

– rak

– myśliwy
– Bolesław
– rąbek

– dur
– hul
– ku
– pocz
– chwa
– sztuć
– kas

– rak

– myś
– Bol
– rąb
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C.
Ce
Ceb

Cent
Cer
Cew

cha
Chło
chor
chwa
cię
cyg
cza
Czół

czy

– Cegła
– Cebrzyk

– Centrala
– Cer
– Cewka

– chałupa
– Chłodnica
– chory
– chwast
– ciężar
– cygan
– czas
– Czółno

– czyn

– Inspektorat A [Radom]
– Pl[acówka] Łączn[ości] 

Skarż[ysko-Kamienna]
– Inspekt[orat] rej[onowy]
– Obwód 8 [Busko-Zdrój]
– Wydz[iał] Vo Łącz[ności] 

Oper[acyjnej]
– dowództwo
– Wydz[iał] XI Lotn[iczy]
– lekarz
– bolszewicy
– zasadzka
– obóz
– kurs
– Pl[acówka] Bezp[ieczeństwa] 

Radom
– akcja

cenzus
chorąży
ckm 
cykliści
cywil
członek
czołg
czyszczenie
ćwiczenie

– pieczątka
– agrest
– łyżka
– hala
– jemioła
– kostka
– żółw
– elektrolux
– plastyka

– pie
– agr
– łyż
– hal
– jem
– kost
– żółw
– elek
– pla

D.
dąb
Del

Dęt
dep
dem
Dor
dół
Dun

Dur
dym
Dyf

dyl
dziu

– dąb
– Delko

– Dętka
– depozyt
– dom
– Dorota
– dół
– Dunlop

– durszlak
– dymić
– Dyferencjał

– dyliżans
– dziurawy

– pułkownik
– Ref[erat] IIIc Przerz[utów 

powietrznych]
– Ref[erat] IVK/c Legal[izacji]
– zakładnik
– organizacja
– drużyna
– miejsce zrzutu
– Ref[erat] VIb W[alki] 

C[ywilnej]
– bagnet
– spalić
– Wydz[iał] IX [Kierownictwo 

Dywersji]
– komunikacja
– rozstrzelany

desant
Dowódca
dowództwo
dywersja
dywizja
drużyna
dzielnica

– motor
– Okręt
– chałupa
– kłusownik
– Dionizy
– Dorota
– zaułek

– met
– Okr
– cha
– kłu
– Dio
– Dor
– zau

E.
edu
elek
er
echo

– edukacja
– elektrolux
– ereb
– echo

– wyszkolenie
– czyszczenie
– zmarły
– mat[eriały]  

wybuch[owe]

egzekucja
ekwipunek
ekspedycja
ekspozytura
elektrownia

– gilotyna
– wiano
– bagaż
– sień
– siła

– gil
– wia
– bag
– sień
– sił

F.
faj
fot
Foto

– fajka
– fotografia
– Fotel

– Niemcy
– rozpoznanie
– Wydział X [Mobilizacyjny]

fabryka – twór – twór
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G.
ga
garn
ger
gil
gme
Gont
goś
gór
gr
gra
grab
guz
gwia

– gad
– garnczek
– germanić
– gilotyna
– gmeracz
– Gont
– gościna
– góral
– gram
– gramota
– grab
– guzik
– gwiazda

– zdrada
– sprzęt
– uszkodzić
– egzekucja
– szpicel
– Obwód 1 [Radom]
– m[iejsce] p[ostoju]
– artyleria
– żołnierz
– pismo
– major
– sztafeta
– kierunek

generał
Gestapo
gmina
granat
granatnik
gromada
grupa

– modrzew
– banda
– sekta
– maszynka
– wyrzut
– odpust
– przejście

– mod
– ban
– sek
– masz
– wyrz
– odp
– prze

H.
hal
hie
hul
hula

– hala
– hiena
– [c]huligan
– hulajnoga

– cykliści
– Rzesza
– banda
– motocykl

I.
iskra
int

izb

– iskra
– interes

– izba

– zapalnik
– ap[arat] tele-

fon[iczny]
– sztab

Inspektorat rej[onowy]
Inspektorat A [Radom]
Inspektorat B [Starachowice]
Inspektorat C [Sandomierz]
Inspektorat D [Kielce]
Inspektorat E [Częstochowa]
intendentura

– Centrala
– Cegła
– Wapno
– Kielnia
– Łuna
– As
– skrzynie

– cent
– Ce
– Wap
– Kiel
– Łu
– As
– skrzy

J.
jas
jel
jem
jes

– jasny
– jeleń
– jemioła
– jesion

– zdekonspirowany
– osaczenie
– cywil
– p[od]pułkownik

K.
Ka
kacz
Kaj

Karol
kasa
Kli

Kie

– Karo
– kaczka
– Kajak

– Karol
– kasa
– klin

– Kierow-
nica

– Obwód 12 [Radomsko]
– prasa 
– Pl[acówka] Bezp[ieczeń-

stwa] Ostr[owiec]
– kompania
– broń panc[erna]
– Ref[erat] IVe 

Weter[ynaryjny]
– Wydz[iał] II  

Wywiad[u i kontrwywiadu]

Kabel podziemny
k[ara]b[in]
k[ara]b[in] p[rze- 

ciw]panc[erny]
kapitan
kapral
kawaleria
kierunek
K[omenda] 

G[łówna]

– żyła
– nóż

– widelec
– świerk
– borówka
– owca
– gwiazda

– Urząd

– ży
– nóż

– wid
– świe
– bor
– owca
– gwia

– Urz
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Kiel
klu
kłu

ko
kon

koł
kołat
korz

Kord

kost
kosz
kot
kra
Kran
kret
Kro
kron
krop
krze
krzy
księ
Kub
kur
kuf
kurc
kun

– Kielnia
– klucz
– kłusow-

nictwo
– koło
– konar

– kołyska
– kołatka
– korzeń

– Kordon

– kostka
– koszyk
– kotylion
– kradzież
– Kran
– kret
– Krokiew
– kronika
– kropka
– krzew
– krzyżak
– księżyc
– Kuba
– kurcz
– kufer
– kuracjusz
– kuna

– Inspektorat C [Sandomierz]
– podejrzany
– dywersja

– ośrodek
– k[o]m[en]d[an]t odb[ioru] 

przerz[utów] pow[ietrz-
nych] Obw[odu]

– samoch[ód] osob[owy]
– pist[olet] masz[ynowy]
– k[o]m[en]d[an]t obsł[ugi] 

techn[icznej] plac[ówki] 
odb[ioru]

– Wydz[iał] VIII W[ydział] 
W[ojskowy]

– członek
– plac[ówka] odb[ioru]
– odznaczenie
– napad
– Ref[erat] XIa Lotn[iczy]
– saper
– Obwód 2 [Kozienice]
– meldunek
– punkt
– strzelec
– sanitar[iusz]
– spadochron
– Odwet
– trucizna
– skrzynka
– wywieziony
– bandyta

K[omenda] 
Okr[ęgu]

kierownik
klasa (kursu)

kobiety

kolej
kolumna
kompania
k[o]m[en]d[an]t 

odb[ioru] 
przerz[utów] 
pow[ietrznych] 
Obw[odu]

– k[o]m[en]
d[an]t obsł[u-
gi] techn[icz-
nej] plac[ówki] 
odb[ioru]

komunikacja
kontyngent

koszary

kryptonim 
(pseudonim)

ksiądz
kurs

– Biuro
– lew
– maków-

ka
– wino-

grona
– smok
– mrówki
– Karol

– konar

– korzeń
– dyliżans
– zdzier-

stwo
– sieroci-

niec

– maska
– medalik
– czas

– Biu
– lew
– mak

– win

– smok
– mró
– Karo

– kon

– korz
– dyl
– zdzi

– sier

– mas
– med
– cza

L.
lam
lat
len
lew
liczm

– lama
– latarka
– lenno
– lew
– liczmany

– most
– rakietnica
– województwo
– kierownik
– pieniądze

las
lekarz
linia telefon[iczna]
linia telegraf[iczna]
liniowy
lojalny
lokal
lont
lotnictwo
lotnisko

– szpaki
– chory
– skrót
– taśma
– prosty
– wygodny
– spelunka
– światło
– sęp
– plac

– szp
– cho
– skr
– taś
– pro
– wyg
– spe
– świ
– sęp
– pla

Ł.
Ła
Łu
łucz
łyż

– Łata
– Łuna
– łucznik
– łyżka

– Obwód 9 [Jędrzejów]
– Inspektorat D [Kielce]
– prokurator
– c[iężki] k[arabin] m[aszynowy]

łączność
łowiecki 

p[atrol]

– pająk

– sarna

– paj

– sar
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M.
Mag

mak
mal
Man
mane
Mas
mask
masz
me
med
met
Mik
miot
mie
mod
Mot

Moto

mró
mur
myś
mysz

– Magneto

– makówka
– malina
– Manetka
– manekin
– Maszt
– maska
– maszynka
– mecz
– medalik
– meteor
– Mikrofon
– miot
– miedza
– modrzew
– Motor

– Motorów-
ka

– mrówki
– mur
– myśliwy
– mysz

– Wydz[iał] III Oper[acyj-
no-Wyszkoleniowy]

– klasa (kursu)
– p[od]chorąży
– Ref[erat] IIIa Artyl[erii]
– żandarmeria
– Szef Sztabu
– kryptonim (pseud[onim])
– granat
– teren
– ksiądz
– desant
– Podobwód
– zrzut
– pogranicze
– generał
– Wydz[iał] I Organ[iza-

cyjny]
– Pl[acówka] Bezp[ieczeń-

stwa] Kielce
– kolumna
– natarcie
– broń p[rzeciw]lotnicza
– rewizja

magazyn
magazynek

major
mapa
maszynownia
materiał
mat[eriały] 
wybuchowe
miasto
meldunek
miejsce zrzutu
m[iejsce] 
p[ostoju]
most
motocykl

– śpiżarnia
– papiero-

śnica
– grab
– świat
– robot
– tworzywo

– echo
– alkowa
– kronika
– dół

– gościna
– lama
– hulajnoga

– śpi
– pap

– grab
– świa
– rob
– two

– echo
– alk
– kron
– dół

– goś
– lam
– hula

[N.]
nacz
nak
nia
nie
no
now
nóż
nur

– naczynia
– nakaz
– niańka
– niemy
– nowina
– nowość
– nóż
– nurkuje

– uzbrojenie
– rozkaz
– weterynar[yjny]
– tajny
– radio
– sytuacja
– k[ara]b[in]
– ukrywa się

napad
natarcie
Niemcy

– kradzież 
– mur
– fajka

– kra
– mur
– faj

O.
obo
ods
Okr
Ole
Opar

Opo

Oper

– obora
– odsiecz
– Okręt
– Olek
– Oparcie

– Opona

– Opera

– więzienie
– rezerwa
– Dowódca
– oddział
– Ref[erat] Xb 

W[ojskowej] 
S[łużby] K[o-
biet]

– Wydz[iał] VI 
Prop[agandy]

– Ref[erat] IVd 
Sanit[arny]

obława
obóz
obrona
obwód
obwód 1 [Radom]
     ”     2 [Kozienice]
     ”     3 [Iłża]
     ”     4 [Końskie]
     ”     5 [Sandomierz]
     ”     6 [Opatów]
     ”     7 [Kielce]
     ”     8 [Busko-Zdrój]

– sieci
– cygan
– palisada
– słuchawka
– Gont
– Krokiew
– Próg
– Stopień
– Worek
– Sak
– Siatka
– Cera

– sie
– cyg
– pal
– słu
– Gont
– Kro
– Próg
– Stop
– Wor
– Sak
– Sia
– Cer
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ose
Ośka

owca
owo

– oset
– Ośka

– owca
– owoce

– Żydzi
– Wydz[iał] 

VII W[ojsko-
wej S[łużby] 
O[chrony] 
P[owstania]

– kawaleria 
– produkcja

    ”      9 [Jędrzejów]
    ”      10 [Włoszczowa]
    ”      11 [Częstochowa]
    ”      12 [Radomsko]
oddział
odwet
odznaczenie
oficer

oleat
opanowanie
opór
organizacja
osaczenie
osłona
ośrodek

– Łata
– Pik
– Trefl
– Karo
– Olek
– Kuba
– kotylion
– przewod-

nik
– rysunek
– viktoria
– skała
– dom
– jeleń
– portiera
– koło

– Ła
– Pik
– Trefl
– Ka
– Ole
– Kub
– kot
– przew

– rysu
– vik
– ska
– dom
– jel
– por
– ko

P.
paj
pak

pal
Pan
pap

pas
past
pat
Paw
Ped

pęt
Pia

Piast

pie
piecz
Pik

Pio
pla
plac
pła
poc
Pod

podł

– pająk
– paka

– palisada
– Pankracy
– papiero-

śnica
– passe
– pasterz
– patelnia
– Paweł
– Pedał

– pętla
– Piana

– Piasta

– pieniacz
– pieczątka
– Pik

– Piotr
– plastyka
– plac
– płaszcz
– pociecha
– Poduszka

– podłoga

– łączność
– samoch[ód]  

cięż[arowy]
– obrona
– patrol
– magazynek

– przejście
– piechota
– armata
– pułk
– Ref[erat] Ia  

Ewid[encji]
– węzeł drog[owy]
– Pl[acówka] Łącz-

n[ości] Częst[o-
chowa]

– Ref[erat] 
VK/a Łączn[ości] 
K[onspiracyjnej]

– sąsiedni
– cenzus
– Obwód 10 

[Włoszczowa]
– pluton
– ćwiczenie
– lotnisko
– ubezpieczenie
– awans
– Ref[erat] Xa Mo-

b[ilizacyjny]
– rejon

partyzantka
patrol
p[od]chorąży
piechota
pieniądze
pismo
pistolet
pist[olet] maszyn[owy]
placówka
Pl[acówka] Bezp[ieczeń-

stwa] VK/b Radom
    ”      ” Skarż[ysko-Ka-

mienna]
    ”      ” Kielce
    ”      ” Ostrow[iec]
    ”      ” Częst[ochowa]
Pl[acówka] Łącz[ności] 

VK/a Radom
    ”       ” Skarż[ysko-

-Kamienna]
    ”       ” Kielce
    ”       ” Ostrow[iec]
    ”       ” Częst[ochowa]
    ”          odb[ioru]
pluton
plutonowy
poczta
podobwód (dawniej 

p[o]d rej[on])
podoficer
pogranicze
Polacy

– polowanie
– Pankracy
– malina
– pasterz
– liczmany
– gramota
– spluwaczka
– kołatka
– widełki

– Czółno

– Barka
– Motorówka
– Kajak
– Żaglowiec

– Wanna

– Cebrzyk
– Tarka
– Mydło
– Piana
– Koszyk
– Piotr
– powój
– trąbka

– mikrofon
– uncja
– miedza
– Rydz

– pol
– Pan
– mal
– past
– liczm
– gra
– splu
– kołat
– wide

– Czół

– Bar
– Moto
– Kaj
– Żag

– Wan

– Ceb
– Tar
– Myd
– Pia
– kosz
– Pio
– pow
– trą

– mik
– un
– mie
– Ry
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poh
Pom

pol
pocz

por
post
porz
pow
pra
prom
prost
Próg
prze
prze

przyj

pso
pta

– pohulanka
– Pompka

– polowanie
– poczekal-

nia
– portiernia
– postój
– porzeczka
– powój
– prawo
– prom
– prosty
– Próg
– przejście
– przewod-

nik
– przyjem-

ność
– psota
– ptaszek

– wieś
– Wydz[iał] IV 

Kwat[ermi-
strzowski]

– partyzantka
– barak

– osłona
– stacja (dworzec)
– st[arszy] sierżant
– plutonowy
– wyrok
– przeprawa
– liniowy
– Obwód 3 [Iłża]
– grupa
– oficer

– spotkanie

– sabotaż
– zwolniony

policja
południe
podejrzany
pomoc
porucznik
p[od]porucznik
pospol[ite] rusz[enie]
posterunek
powiat
północ
p[od]pułkownik
prasa
produkcja
prokurator
przejście
przemysł
przeprawa
pułkownik
punkt
pułk
P[olski] Z[wiązek] 

P[owstańczy]

– wyżeł
– równik
– klucz
– ramię
– buk
– brzoza
– tłum
– stupajka
– wiatrak
– zorza
– jesion
– kaczka
– owoc
– łucznik
– passe
– ruch
– prom
– dąb
– kropka
– Paweł

– Tener

– wyż
– rów
– klu
– ram
– buk
– brzo
– tłum
– stup
– wiat
– zo
– jes
– kacz
– owoc
– łucz
– pas
– ruch
– prom
– dąb
– krop
– Paw

– Ten

R.
ram
rak

rąb
re
rek

rob
rów
ruch
rud
Ry
Ryg

rysu
ryz

– ramię
– rak

– rąbek
– reja
– rekon-

walesc 
[encja]

– robot
– równik
– ruch
– rud
– Rydz
– Rygiel

– rysunek
– ryza

– pomoc
– broń p[rzeciw]

panc[erna]
– brzeg
– adiutant
– stan spo-

czynku

– maszynownia
– południe
– przemysł
– służba stała
– Polak
– Ref[erat] IVb 

Motor[yza-
cyjny]

– oleat
– referat

rabunek
radio
rakieta
rakietnica
ranny
referat
Ref[erat] Ia Ewiden[cji]
Ref[erat] IIa Wywiad[u]
Ref[erat] IIb K[ontr]wyw[iadu]
Ref[erat] IIIa Artyl[erii]
Ref[erat] IIIb Saper[ów]
Ref[erat] IIIc Przerz[utów 

powietrznych]
Ref[erat] IVa Intend[entury]
    ”      IVb Motor[yzacyjny]
    ”      IVc Uzbroj[enia]
    ”      IVd Sanit[arny]
    ”      IVe Weter[ynaryjny]
    ”      VK/a Łączn[ości]   

                   K[onspiracyjnej]
    ”      VK/b Bezp[ieczeństwa]
    ”      VK/c Legal[izacji]
    ”      VK/d Sł[użby] Kanc 

                 [elaryjnej]
    ”     VIa Propag[andy]
    ”     VIb W[alki] C[ywilnej]

– zbir
– nowina
– żyrandol
– latarka
– trafiony
– ryza
– Pedał
– Wentyl
– Zapadka
– Manetka
– Zwój

– Delko
– Tłoki
– Rygiel
– Wędzidło
– Opera
– Klin
– Piasta
– Szprychy
– Dętka
– Buks

– Stomil
– Dunlop
– Semperit

– zbir
– no
– żyr
– lat
– traf
– ryz
– Ped
– Went
– Zap
– Man
– Zwój

– Del
– Tło
– Ryg
– Wędz
– Oper
– Klin
– Piast
– Szpry
– Dęt
– Buks

– Stom
– Dun
– Semp
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    ”      VIc N
    ”      VId P[omocy] Ż[oł-

nierzom]
    ”      K[i]e[rownictwa] 

dyw[ersji]
    ”      Xa Mob[ilizacyjny]
    ”      Xb W[ojskowej] 

S[łużby] K[obiet]
    ”      XIa Lotn[iczy]
    ”      XIb Bomb[owy]
    ”      XIc O[brony] P[rze-

ciw]l[otniczej]
rejon
r[ęczny] k[arabin] m[aszynowy]
rewizja
rezerwa
rozbroić
rozkaz
rozpoznanie
rozstrzelany
rower
rzeka
rzesza

– Sanok

– Satelita

– Poduszka
– Oparcie

– Kran
– Szlauch
– Upust

– podłoga

– tłuczek
– mysz
– odsiecz
– znegliżować
– nakaz
– fotografia
– dziurawy
– strzała
– wstęga
– hiena

– San

– Sat

– Pod
– Opar

– Kran
– Szlau
– Upu

– pod

– tłu
– my
– ods
– zne
– nak
– fot
– dziu
– strza
– wstę
– hie

S.
Sak
saks
San

sar
sąg
Sat

sek
Semp
sęp
Sia
sie
sił
sień
sier
ska
skal
sko

skró
skrzy
sło
słu
smo

– Sak
– saksofon
– Sanok

– sarna
– sągi
– Satelita

– sekta
– Semperit
– sęp
– Siatka
– sieci
– siła
– sień
– sierociniec
– skała
– skaleczony
– skocz

– skrót
– skrzynie
– słońce
– słuchawka
– smok

– Obwód 6 [Opatów]
– agitator
– Ref[erat] VId P[omocy] 

Ż[ołnierzom]
– p[atrol] łowiecki
– tabory
– Ref[erat] K[i]e[rownictwa] 

dyw[ersji]
– gmina
– Ref[erat] VIc N
– lotnictwo
– Obwód 7 [Kielce]
– obława
– elektrownia
– ekspozytura
– koszary
– opór
– aresztowany
– ap[arat] radiowy nad[aw-

czo]-odb[iorczy]
– linia telefon[iczna]
– intendentura
– wschód
– obwód
– kolej

sabotaż
samoch[ód]  

  cięż[arowy]
 ”   osob[owy]
samolot
sanitar[iusz]
saper
sąsiedni
schron
sekcja
sierżant
st[arszy] sier-

ż[ant]
skrzynka
służba st[ała]
spadochron
spalić
spotkanie

sprzęt
stacja (dw[orzec])
stan spoczynku

straty
strzelec

– psota

– paka
– kołyska
– albatros
– krzyżak
– kret
– pieniacz
– spokój
– Stefan
– wiklina

– porzeczka
– kufer
– ruda
– księżyc
– dymić
– przyjem-

ność
– garnczek
– postój
– rekonwa-

lescencja
– zguba
– krzew

– pso

– pak
– koł
– alb
– krzy
– kret
– pie
– spo
– Ste
– wikl

– porz
– kuf
– rud
– księ
– dym
– przyj

– garn
– post
– rek

– zgu
– krze
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snop
sos
spe
splu
spo
spop
sta
Ste
Stop
Stom
strza
stup
Szla
szpa
Szpry

sztuć
ście
śle
śpi
świa
świat
świe

– snop
– sosna
– spelunka
– spluwaczka
– spokój
– spopielić
– statek
– Stefan
– Stopień
– Stomil
– strzała
– stupajka
– Szlauch
– szpaki
– Szprychy

– sztućce
– ścieżka
– ślepy
– śpiżarnia
– światło
– świat
– świerk

– skupienie
– st[arszy] strzelec
– lokal
– pistolet
– schron
– zniszczyć
– zastępca
– sekcja
– Obwód 4 [Końskie]
– Ref[erat] VIa Propag[andy]
– rower
– posterunek
– Ref[erat] XIb Bomb[owy]
– las
– Ref[erat] VK/b Bezp[ie-

czeństwa]
– broń
– szosa
– zabity
– magazyn
– lont
– mapa
– kapitan

st[arszy] strzelec
sytuacja
Szef Sztabu
szosa
szpicel
Sztab
Sztafeta
szyfr

– sosna
– nowość
– Maszt
– ścieżka
– gmeracz
– izba
– guzik
– zagadka

– sos
– now
– Mas
– ście
– gmer
– izb
– guz
– zag

T.
Tar
taś 
Ten
tęcz
Tło
tłu
tłum
tra
traf
tran
trą
Trefl
two
twór
tyk

– Tarka
– taśma
– Tener
– tęcza
– Tłoki
– tłuczek
– tłum
– trawka
– trafiony
– transmisja
– trąbka
–Trefl
– tworzywo
– twór
– tyka

– Pl[acówka] Łącz[ności] Kielce
– linia telegr[aficzna]
– P[olski] Z[wiązek] P[owstańczy]
– zachód
– Ref[erat] IVa Intend[entury]
– r[ęczny] k[arabin] m[aszynowy]
– posp[olite] ruszenie
– Ukraińcy
– ranny
– warsztat
– poczta
– Obwód 11 [Częstochowa]
– materiał
– fabryka
– wieża

tabory
tajny
teren
transport
trucizna

– sągi
– niemy
– mecz
– wąż
– kurcz

– sąg
– nie
– me
– wąż
– kur

U.
umo
un
Upu

Urz

– umorzyć
– uncja
– Upust

– Urząd

– zlikwidować
– podoficer
– Ref[erat] XIc O[brony] 

P[rzeciw]l[otniczej]
– K[omenda] G[łówna]

ubezpieczenie
uderzenie
Ukraińcy
ukrywa się
ulica
umundurowanie
uszkodzić
uzbrojenie

– płaszcz
– bat
– trawka
– nurkuje
– bujak
– zbroja
– germanić
– naczynia

– pła
– bat
– tra
– nur
– buj
– zbro
– ger
– nacz
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V – W.
vic
wa
Wan

Wap

wąż
Went

wer

węsz
wia
wiad
wide
wid

win
wit
Wędz

Wor

wstę
wyg
wyrz
wyż

– victoria
– waga
– Wanna

– Wapno

– wąż
– Wentyl

– werbel

– węszenie
– wiano
– wiadro
– widełki
– widelec

– winogrona
– witaminy
– Wędzidło

– Worek

– wstęga
– wygodny
– wyrzut
– wyżeł

– opanowanie
– wojsko
– Pl[acówka] 

Łączn[ości] 
Radom

– Inspektorat B 
[Starachowice]

– transport
– Ref[erat] IIa 

Wywiad[u]
– ap[arat] telegra-

f[iczny]
– zagrożenie
– ekwipunek
– amunicja
– placówka
– k[ara]b[in] 

p[rzeciw]pan-
c[erny]

– kobiety
– żywność
– Ref[erat] IVc 

Uzbroj[enia]
– Obwód 5 

[Sando mierz]
– rzeka
– lojalny
– granatnik
– policja

walka
warsztat
weterynaryjny
węzeł drog[owy]
wieś
więzienie
wieża
własna
województwo
wojsko
woj[ska] balon[owe]
   ”        samochod[owe]
wschód
W[ojskowy] S[ąd] S[pe-

cjalny]
wydział
Wydz[iał] I Organ[izacyjny]
     ”       II Wywiad[u  

i kontrwywiadu]
     ”       III Oper[acyjno-

-Wyszkoleniowy]
     ”       IV Kwat[ermi-

strzowski]
     ”       Vk Łącz[ności 

konspiracyjnej] i Bezp 
[ieczeństwa] Konsp[iracji]

     ”       Vo Łącz[ności] 
Oper[acyjnej]

     ”       VI Prop[agandy 
i Informacji]

     ”       VII W[ojskowej] 
S[łużby] O[chrony] 
P[owstania]

     ”       VIII W[ydział] 
W[ojskowy]

     ”       IX [Kierownictwo 
Dywersji]

     ”       X [Mobilizacyjny]
     ”        XI Lotn[iczy]
wyrok
wyszkolenie
wywieziony

– bokser
– transmisja
– niańka
– pętla
– pohulanka
– obora
– tyka
– zapłacona
– lenno
– waga
– baca
– żmija
– słońce

– Baryton
– bala
– Motor

– Kierownica

– Magneto

– Pompka

– Bak

– Cewka

– Opona

– Ośka

– Kordon

– Dyferencjał
– Fotel
– Chłodnica
– prawo
– edukacja
– kuracjusz

– bok
– tran
– nia
– pęt
– poh
– obo
– tyk
– zapł
– len
– wag
– bac
– żmi
– sło

– Bary
– bal
– Mot

– Kie

– Mag

– Pom

– Bak

– Cew

– Opo

– Ośka

– Kord

– Dyf
– Fote
– Chło
– pra
– edu
– kurc

Z.
zaga
Zap
zapł
zau
zbir

– zagadka
– Zapadka
– zapłacona
– zaułek
– zbir

– szyfr
– Ref[erat] IIb K[ontr]wyw[iadu]
– własna
– dzielnica
– rabunek

zabity
zachód
zagrożenie
zakładnik
zasadzka

– ślepy
– tęcza
– węszenie
– depozyt
– ciężar

– śle
– tęcz
– węsz
– dep
– cię
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zbro
zgu
zne

zo
Zwój
zdzie
Żag

żmi
żół
ży
żyr

– zbroja
– zguba
– znegliżo-

wać
– zorza
– Zwój
– zdzierstwo
– Żaglowiec

– żmija
– żółw
– żyła
– żyrandol

– umundurowanie
– straty

– rozbroić
– północ
– Ref[erat] IIIb Saper[ów]
– kontyngent
– Pl[acówka] Bezp[ieczeństwa] 

Częst[ochowa]
– wojska samoch[odowe]
– czołg
– kabel podz[iemny]
– rakieta

zastępca
zdekonspi-

rowany
zdrada
zmarły
zlikwidować
zniszczyć
zrzut
zwolniony
żandarme-

ria
żołnierz
Żydzi
żywność
zapalnik

– statek

– jasny
– gad
– ereb
– umorzyć
– spopielić
– miot
– ptaszek

– manekin
– gram
– oset
– witaminy
– iskra

– sta

– jas
– gad
– er
– umo
– spop
– miot
– pta

– mane
– gr
– ose
– wit
– iskr

sku
bra

– skupienie
– bractwo

– centrala
– partia part[yzancka]

represje
wiadomości

– prasa
– plotka

– pra
– plo

xxxxxxxxx
Biu33

Goś.9311/Mas34

L. 5390

H.Zas.35 Przesłanie uzupełnionych mask36 „R.10”

Unieważniam uprzednio nadesłane mask (rzeczowe / R.10.) patrz gra37 
L. 536538, które należy natychmiast dymić39.

W załączeniu przesyłam poprawion[e] – i uzupełnione mask „R.10”. W gra, 
przesyłanych do Biu należy się stale i w całości treści posługiwać mask.

Obowiązuje tylko w  górę od Słu40 do Biu. – od Słu w  dół nie rozpo-
wszechniać ich.

33 Biu – Biuro – Komenda Okręgu Radomsko-Kieleckiego AK.
34 Goś – gościna – miejsce postoju; 9311 – 9 XI 1943 r.; Mas – Maszt – szef sztabu Komen-
dy Okręgu Radomsko-Kieleckiego AK.
35 Pomimo obowiązywania nowej instrukcji kancelaryjnej zastosowano nieaktualną formę 
zapisu nagłówka. Powinno być: D.St.
36 Mask – maska – kryptonim/pseudonim.
37 Gra – gramota – pismo.
38 Zob. dok. nr 1.
39 Dym – dymić – spalić.
40 Słu – słuchawka – obwód.
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Kron.41 otrzymywane z dołu (od Mik42) streszczać i mask. Unikać nadsy-
łania ich kron. jako załączników. Nie łączyć mask. i zag.43, lecz nadsyłać je 
jako osobny załącznik z powołaniem się na gra.

(–) Ein
Otrzymują:
Bel, Ryz, Cent i Słu.44

Źródło: AP w Kielcach, Obwód AK Jędrzejów, 5, s. 2–9, [oryginał], mps.

Nr 3
1943 sierpień, [b.m.] – Klucz do szyfru „Sanatorium”

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

1 S t u w y z ż . a b

2 . A b c d e f g h i

3 ł m N o p r s t u w

4 z ż . A b c d e f g

5 o p r s T u w y z ż

6 k l ł m n O p r s t

7 l ł m n o p R s t u

8 b c d e f g h I j k

9 ł m n o p r s t U w

0 d e f g h i j k l M

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Źródło: AIPN Ki, WUSW Kielce, 015/170, t. 2, k. 104/3, [oryginał], rkps.

41 Kron – kronika – meldunek.
42 Mik – mikrofon – podobwód.
43 Zag – zagadka – szyfr.
44 Bel – bela – wydział; ryz – ryza – referat; cent – centrala – inspektorat rejonowy; słu – 
słuchawka – obwód.
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Nr 4
1943 sierpień 5, [b.m.] – Wiadomość zakodowana z wykorzystaniem szy-
fru „Sanatorium”.

Ad. Nr 165      Niemen45 5 VIII [19]43 [r.]

Kontakt dla dyw[ersji] obwodu – przewodnik.

75, 96, 28, 44, 65, 20, 37, 79, 19, 21, 93, 06, 84, 61, 91, 22, 74, 25, 56, 17, 58.46

hasło: 95, 36, 66, 54, 16, 48, 92, 84, 98, 68, 15, 61, 26, 39, 77, 66, 25, 59, 84, 
33, 06, 19.47

odzew: 82, 16, 58, 43, 12, 34, 21, 76, 20, 71, 33, 26.48

kontrodzew: 66, 47, 20, 84, 17, 83, 50, 22, 00, 41, 19, 68, 44, 59, 21.49

Kret50

Wacek51

Źródło: AIPN Ki, WUSW Kielce, 015/170, t. 2, k. 104/2, [oryginał], rkps.

45 Niemen – kryptonim placówki AK w Niekłaniu Wielkim w Obwodzie AK Końskie.
46 Kontakt – przewodnik: Organista. Niekłań Duży (właśc. Niekłań Wielki).
47 Hasło: Proszę metrykę urodzenia.
48 Odzew: Czy. to. pilne.
49 Kontrodzew: Odjeżdżam zaraz.
50 Ppor. Teofil Szot „Kret”, „Sowa” (ur. 16 I 1915 r.), syn Władysława i  Władysławy. Od 
marca 1943 r. komendant placówki AK w Niekłaniu Wielkim. W 1944 r. podczas operacji 
„Burza” krótko zastępca dowódcy 1 kompanii I batalionu 272 Pułku Piechoty AK (prze-
kształconego po 18 VIII 1944 r. w  3 Pułk Piechoty Legionów AK). Po 1945 r. zamieszkał 
w Wieluniu, gdzie pracował m.in. jako księgowy w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodar-
ki Komunalnej. Inwigilowany i aresztowany przez UB w związku z morderstwem członków 
PPR w Pardołowie przez oddziały NSZ–LAS 18 I 1944 r. Uniewinniony od stawianych mu 
zarzutów. Za: AIPN Ki, WUSW Kielce, 0031/1, Karta E-14 z Kartoteki ogólnoinformacyjnej 
Wydziału „C” SB WUSW w Kielcach dot. T. Szota.
51 Kpr. pchor. Kazimierz Chojniarz „Wacek”, „Walcz” (9 II 1920 – luty 1944), syn Feliksa 
i Kazimiery z d. Kosmulskiej. W 1939 r. ukończył Państwowe Gimnazjum i Liceum im. św. 
Stanisława Kostki w Końskich. Uczestniczył w wojnie obronnej 1939 r. w szeregach szkolnej 
grupy samoobrony powstałej na bazie miejscowego Oddziału PWiWF. W 1940 r. współpra-
cował z Oddziałem Wydzielonym Wojska Polskiego mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 
w zakresie obserwacji wojsk niemieckich. Od 1941 r. dowódca drużyny w plutonie nr  101 
Obwodu ZWZ Końskie. Współorganizator akcji rozbicia więzienia w  Końskich (2/3  XI 
1942 r.), za którą odznaczony został Krzyżem Walecznych. Od listopada 1942 r. zastępca do-
wódcy oddziału dywersyjnego Obwodu AK Końskie, a od maja 1943 r. dowódca tegoż od-
działu. Od 19 VIII 1943 r. żołnierz (bez funkcji) 2 plutonu II Zgrupowania Zgrupowań Par-
tyzanckich AK „Ponury”. Po rozformowaniu zgrupowań na zimowe „meliny” w listopadzie 
1943 r. wyjechał z grupą żołnierzy do Warszawy. Zatrzymany przez Niemców 28 XII 1943 r. 
(lub 28 I 1944 r.) podczas ulicznej łapanki. Prawdopodobnie zabity po przesłuchaniach. 
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STRESZCZENIE

Marek Jedynak, Zasady stosowania kryptonimów i szyfrów 
w  korespondencji służbowej Okręgu Radomsko-Kieleckiego AK 

(1943/1944 r.)

Armia Krajowa posiadała złożoną strukturę wymagającą zapewnienia sprawnej 
i bezpiecznej łączności tak, aby przekazywane informacje nie wpadły w ręce nie-
przyjaciół. W celu ochrony tajemnicy służbowej w korespondencji stosowane były 
zmieniane okresowo kryptonimy i szyfry. Do chwili obecnej przetrwały dziesiątki 
meldunków i  raportów zapisanych z  ich wykorzystaniem. Wielokrotnie ich pełne 
odczytanie uniemożliwiał brak klucza do wykorzystanych słów maskujących wła-
ściwą treść. Publikowane materiały zawierają niezwykle rzadką instrukcję kancela-
ryjną, zasady stosowania szyfrów i  kryptonimów w  dokumentacji organizacyjnej 
oraz kompletne tabele kodowe. Prezentowane źródła wypełniają istniejącą dotych-
czas lukę w  badaniach, umożliwiając jednocześnie pełne korzystanie z  zachowa-
nych pism AK.

Słowa kluczowe: szyfr, kryptonimy, instrukcja, dokument, konspiracja, Armia 
Krajowa, II wojna światowa

SUMMARY

Marek Jedynak, Rules of application of code names and ciphers  
in the official correspondence  in the Radom and Kielce District  

of the Home Army (1943–1944) 

The Home Army had a complex structure, which required securing efficient 
and safe communication, so that the enemies could not lay their hands on the 
transmitted information. In order to protect the confidential information, periodi-
cally-changed code names and ciphers  were used in the correspondence. Dozens 
of  dispatches and reports written down with these codes survived to the present 
moment. Many times their full decryption was impossible due to the lack of  the 
key to the words masking the actual content. The published materials contain 
extremely rare office instruction, the rules of using the ciphers and the code names 
in the organizational documentation and complete code tables. The presented sour-
ces fill the gap in research that has existed so far, at the same time enabling taking 
full advantage of the remaining letters of HA.

Keywords: code, code names, instruction, document, conspiracy, Home Army, 
World War II

Miejsce pochówku nieznane. Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Armii Krajowej i czterokrot-
nie Medalem Wojska. Za: B. Kacperski, Wspomnienia z życia Kazika Chojniarza i Zygmunta 
Wyrwicza, [Kraków], b.d., w  zb. autora; T. Chmielowski, Dane do noty biograficznej [K. 
Chojniarza], mps, Łódź, 20 III 2005 r., w zb. autora; C. Chlebowski, Cztery z  tysiąca, War-
szawa 1981, s. 100; idem, Pozdrówcie Góry Świętokrzyskie, Warszawa 2017, s. 252–253, 509.
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РЕЗЮМЕ

Мар ек Единак,  Правила использования кодов и шифров 
в  служебной корреспонденции Радомско-Келецкого Округа АК 

(1943/1944 г.)

Армия Крайова имела сложную структуру, нуждавщуюся в исправной 
и безопасной связи так, чтобы передаваемая информация не попала 
в  руки неприятеля. С целью охраны служебной тайны в корреспонденции 
применялись периодически изменяемые  коды и шифры. До нашего времени 
сохранились десятки докладов и рапортов, записанных с их использованием.  
Полной расшифровке их много раз мешало отсутствие ключевых слов, 
примененных для  маскировки настоящего содержания. Публикуемые 
материалы содержат необычайно редкие канцелярские инструкции, правила 
применения шифров и кодов в документации, а также полные кодовые 
таблицы. Представленные источники заполняют прежде существовавший 
пробел в научных исследованиях, позволяя одновременно полностью 
прочитать сохранившиеся письменные документы АК. 

Ключевые слова: Шифр, криптонимы, инструкция, документ, 
конспирация, Армия Крайова, Вторая мировая война



Miscellanea biograficzne



Grzegorz Kulka

Śledztwo Biura Rejestracyjnego w sprawie 
gen. dyw. Kazimierza Ładosia w latach 

1939–1940

Okres II wojny światowej to nie tylko utrata niepodległości przez 
Polskę oraz jej okupacja, ale również czas rozliczeń obozu sanacyjnego, 
który w  dużej mierze obarczano odpowiedzialnością za m.in. złe przy-
gotowania do wojny, klęskę w  kampanii polskiej itd. Rozpoczął się on 
już jesienią 1939 r. na terytorium Francji, gdzie znalazły się najwyższe 
władze państwowe i  wojskowe Rzeczypospolitej Polskiej1. Ukaranie sa-
natorów oraz osób powiązanych z  tym środowiskiem stało się jednym 
z  priorytetów rządu gen. Władysława Sikorskiego (a  także ludzi z  jego 
otoczenia). Dla niektórych polityków (jak np. płk. Izydora Modelskiego) 
przybrało to wręcz charakter „politycznego polowania”. Słusznie zwrócił 
uwagę Witold Babiński, iż „niektórzy politycy o  temperamencie ludożer-
ców zamykali swą działalność publiczną w tzw. walce z sanacją. Znaczyło 
to zwykle odsunięcie od pracy każdego, kto brał udział w  administracji 

1 Literatura w  tej materii jest bardzo bogata. Zob. np.: E. Duraczyński, Rząd Polski na 
uchodźstwie 1939–1945. Organizacja. Personalia. Polityka, Warszawa 1993, s. 35–51; D. Gó-
recki, Polskie naczelne władze państwowe na uchodźstwie w  latach 1939–1990, Warszawa 
2002, s. 15–34; M. Pestkowska, Za kulisami Rządu Polskiego na emigracji, Warszawa 2000, 
s. 11–45; J. Smoliński, Polskie władze państwowe i wojskowe na uchodźstwie, Warszawa 1999, 
s. 16–22; T. Wyrwa, Odbudowa władz Rzeczypospolitej w  Paryżu i  Angers wrzesień 1939– 
czerwiec 1940 [w:] Władze RP na obczyźnie podczas II wojny światowej, pod red. Z. Błażyń-
skiego. Materiały do dziejów polskiego uchodźstwa niepodległościowego, t. 1, Londyn 1994, 
s. 1–75; S. Stroński, Polityka Rządu Polskiego na uchodźstwie w latach 1939–1942, t. I, oprac. 
J. Piotrowski, Nowy Sącz 2007, s. 131–147.
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państwowej przed wojną, a  tym bardziej jeśli zajmował jakieś wybitniej-
sze stanowisko”2. 

W „walce” tej niezmiernie istotne były odpowiednio przygotowane 
i  wyposażone kompetencyjnie organy, których powołanie miało pomóc 
w  zbieraniu różnego rodzaju materiałów w  postaci ocalonych dokumen-
tów czy zeznań. Do takich, obok tzw. Komisji gen. Józefa Hallera3, Ko-
misji w związku z wynikiem kampanii wojennej 1939 r.4 czy Wojskowego 
Trybunału Orzekającego (dalej: WTO)5, niewątpliwie zaliczyć należy Biu-
ro Rejestracyjne Ministerstwa Spraw Wojskowych (dalej: BR MSWojsk.). 
Utworzono je 24 listopada 1939 r., a nadzór nad jego działalnością spra-
wował II zastępca ministra spraw wojskowych6. Podstawowe zadania 
BR  MSWojsk., których realizacja przypadała odpowiednim komórkom 
– tzw. referatom7, koncentrowały się m.in. na: a) badaniu „sprawy tych 
oficerów, którzy ponoszą winę za stan przygotowań do wojny, lub któ-
rych zachowanie się w  czasie wojny uwłacza „obowiązkom oficerskim” 
oraz b)  zestawianiu udowodnionych zarzutów i  przekazywaniu sprawy 
do WTO8. W praktyce wyglądało to tak, że „biuro rejestracyjne, które 

2 W. Babiński, Przyczynki historyczne do okresu 1939–1945, Londyn 1967, s. 16; zob. także 
T. Wyrwa, Pierwsze kroki Rządu RP we Francji 1939–1940 [w:] Materiały do dziejów polskie-
go uchodźstwa niepodległościowego 1939–1940. Uzupełnienia do tomów I, II, V, VI, t. VIII, 
red. Z. Błażyński, Londyn 1996, s. 38–39.
3 Chodzi tutaj o  tzw. Komisję Rejestracyjną, którą utworzono 10 X 1939 r., a  jej zadania 
skoncentrowane były na zebraniu „wszechstronnych informacji, materiałów i dokumentów, 
odnoszących się do przebiegu ostatnich zdarzeń w Polsce oraz ustalenia ich przyczyn”, zob. 
Obwieszczenie z  15 XI 1939 r. w  sprawie Komisji Rejestracyjnej, (M. P. 1939, nr  252–257, 
z  16  XI). 
4 Zob. Dekret Prezydenta RP z 30 V 1940 r. o  powołaniu Komisji w  związku z  wyni-
kiem kampanii wojennej 1939 r., (Dz. U. RP z 1940 r., nr 10, poz. 27). Więcej o  tej Komi-
sji M.  Kwiecień, Wśród potępieńczych swarów. Prawne aspekty rozliczeń politycznych wśród 
uchodźstwa polskiego we Francji i Wielkiej Brytanii 1939–1943, Kraków 2013, s. 241–272.
5 WTO powołano „dla rozpatrywania zarzutów, stawianych oficerom w związku z ich dzia-
łalnością w czasie kampanii wojennej 1939 r., w szczególności zaś zarzutów opuszczenia swej 
jednostki, zaniedbania obowiązków dowódcy, zaprzepaszczenia sprzętu wojennego, przywłasz-
czenia mienia państwowego, – oraz dla ustalania w tym zakresie stopnia ich odpowiedzialno-
ści” Dekret Prezydenta RP z 30 XI 1939 r. o odpowiedzialności oficerów za  działalność w czasie 
kampanii wojennej 1939 r., (Dz. U. RP z 1939 r., nr 103, poz. 1007, z  6 XII). 
6 Szerzej zob. J. Smoliński, Polskie władze..., 55–56; J. Łunkiewicz, Naczelne Władze Polskich 
Sił Zbrojnych na Obczyźnie w latach 1939–1945, „Bellona” (Londyn) 1957, z. 2–3, s. 43; więcej 
o powołaniu Biura Rejestracyjnego zob. M. Kwiecień, Wśród potępieńczych swarów..., s. 159–168.
7 Docelowo powołano aż dziewięć takich referatów, M. Kwiecień, Wśród potępieńczych 
swarów..., s. 171.
8 Instytut Polski i Muzeum im. gen. W. Sikorskiego w Londynie (dalej: IPMS), sygn. R.93, 
Dziennik Rozkazów MSWojsk. 1939, Rozkaz tymczasowej organizacji MSWojsk., „Dodatek 
Tajny nr 2 do Dziennika Rozkazów nr 1 bis” z 24 XI 1939 r., s. 6. 
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zbierało od przybywających wojskowych zeznania w  drodze służbowej”, 
wywoływało „narzekania i  zażalenia na te dochodzenia, jako zabarwio-
ne politycznie”9. Instytucja ta stała się – jak wspominał Stanisław Schi-
mitzek – „zbiornicą donosów i  wzajemnych niewybrednych oskarżeń, 
służących jako materiał do rozgrywek personalnych”10. Funkcjonowanie 
BR MSWojsk. na tyle budziło kontrowersje wśród oficerów, że 12 mar-
ca 1940 r. Naczelny Wódz gen. Sikorski wydał w  tej sprawie specjalny 
rozkaz. Stwierdził w nim, że istnienie tego organu było „konieczne i po-
żyteczne”. Zebrane bowiem przez niego (tzn. BR MSWojsk.) dokumenty 
(„fakty”) związane z  kampanią wojenną służyć miały do wielorakich ce-
lów: 1) historycznych, 2)  rekonstruujących stan przygotowań do wojny 
przed wrześniem 1939 r., 3) pomocniczych, zwłaszcza przy weryfikacji 
osób zgłaszających się do odtwarzanego WP. Tym samym, jak podkre-
ślił, „Biuro Rejestracyjne nie ma więc ani atrybucyj sądów karnych, ani 
honorowych, ani wreszcie atrybucyj WTO. Ma tylko przyjąć podane mu 
wiadomości i, albo odrzucić je, gdy są bezwartościowe, albo zachować 
w  archiwach dla celów historycznych lub personalnych, albo wreszcie 
odesłać je do właściwych instytucyj, a więc do sądu karnego, honorowe-
go lub WTO, w razie niewątpliwych podejrzeń o czyn karny, niehonoro-
wy lub dyskwalifikujący w  stosunku do służby wojskowej. Tam dopiero 
następuje właściwa ocena ludzi i  ich czynów, czy to w  formie rehabilita-
cji, czy kary”11. 

Wobec tak sformułowanych kompetencji, jak i  organizacji pracy BR 
MSWojsk., trudno się dziwić, że w  grudniu 1939 r. instytucja ta zainte-
resowała się przedwojenną sprawą polityczno-gospodarczą z  udziałem 
gen. dyw. Kazimierza Ładosia12. W dniu 27 tegoż miesiąca przesłuchano 

9 S. Stroński, Polityka Rządu..., s. 179.
10 S. Schimitzek, Na krawędzi Europy. Wspomnienia portugalskie 1939–1946, Warszawa 
1970, s. 89. Jak duża była to skala, uzmysławia ilość sprawozdań referentów BR MSWojsk., 
która od 2 XII 1939 r. do 5 VI 1940 r. oscylowała w  liczbie ok. 5 tys. por. Sprawcy klęski 
wrześniowej przed sądem historii. Dokumenty komisji badawczych władz polskich na emigra-
cji, oprac. M. Adamczyk, J. Gmitruk, Warszawa 2005, s. 9. 
11 IPMS, sygn. R.92, Naczelny Wódz i  Minister Spraw Wojskowych. Rozkazy oficerskie 
1939–1942, Rozkaz Oficerski Tajny nr 13 z 12 III 1940 r. (Paryż), s. 2.
12 Gen. dyw. Kazimierz Ładoś (1877–1963) – były oficer Cesarskiej i  Królewskiej Armii, 
służbę w  Wojsku Polskim rozpoczął w  1918 r. Brał udział w  wojnie polsko-bolszewickiej 
(m.in. dowodził XXXVI Brygadą Piechoty), w  latach 1920–1927 był dowódcą 16 Dywizji 
Piechoty. W czasie przewrotu majowego (1926 r.) opowiedział się po stronie rządowej (stał 
na czele tzw. Grupy Ożarowskiej, która zmierzała na odsiecz Warszawy). W 1927 r. przeszedł 
w stan spoczynku. Mieszkał w Grudziądzu, gdzie aktywnie uczestniczył w życiu społecznym 
(był m.in. prezesem Koła Szybowcowego, przewodniczącym Wydziału Wojskowego Fundu-
szu Obrony Narodowej). W czasie kampanii wrześniowej 1939 r. powrócił do służby i  zo-
stał przydzielony do sztabu Armii „Pomorze”. Później przedostał się do Francji, gdzie został 
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Stanisława Jóźwiaka, byłego posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, 
członka m.in. Związku Obrony Przemysłu Polskiego, Związku Popierania 
Polskiego Stanu Posiadania. Zeznał on, iż w  1937 r. w  jednym z  nume-
rów „Kuriera Poznańskiego” opublikował artykuł13, w  którym wskazywał 
„finansowanie zbrojeń III Rzeszy przez przedsiębiorstwa niemieckie osia-
dłe w  Polsce”14. W konsekwencji za głoszenie takiej tezy w  1938 r. mu-
siał tłumaczyć się przed poznańskim sądem okręgowym, gdyż sprawę 
założyły mu władze niektórych „pomówionych” firm tj. Browar Hirscha 
z Ostrowa i Browar „Kobylepole”, który podlegał bezpośrednio innej pla-
cówce tej samej branży o nazwie „Kuntersztyn”. I to w  radzie nadzorczej 
tego ostatniego, w  całości znajdującego się w  rękach niemieckich, zasia-
dał gen. Ładoś15. Piastowanie tej funkcji sprawiło, że w  trakcie rozprawy 
sądowej przesłuchano go16 wraz z  innymi około 30 świadkami, z których 
jeden – jak relacjonował Jóźwiak – zeznał „pod przysięgą [...] że gen. 
dyw. Ładoś salutował w Zoppotach [tj. Sopocie – przyp. GK] na wezwa-
nie Zieluna (głównego dyrektora koncernu w Gdańsku) przed portretem 
byłego cesarza Wilhelma II”17. Nie był to jednak główny zarzut. Stani-
sław Jóźwiak powiedział również, że po wygraniu całej sprawy przed 
wszystkimi instancjami (co ostatecznie dowodziło, że koncern piwowar-
ski „Kobylepole – Kuntersztyn” odprowadzał swoje zyski na dozbrajanie 
III Rzeszy) gen. Ładoś nie odszedł z  władz niemieckiej firmy, a  nawet 
w  części przyczynił się do oszustwa publicznego mającego na celu ukry-
cie pochodzenia samego przedsiębiorstwa. Odsprzedano bowiem jemu, 
jak i  innym osobom, za niską cenę 49 proc. udziałów browaru „Kunter-
sztyn”, pozostawiwszy pakiet większościowy w  gestii dawnych niemiec-
kich udziałowców. W związku z  tym, że gen. Ładoś w późniejszych mie-
siącach nadal wchodził w  struktury władz browaru „Kuntersztyn”, jawnie 
niszczącego polską konkurencję, należało pociągnąć go do odpowiedzial-
ności, bo – jak konkludował Jóźwiak – „za niemieckie pieniądze dawał 

przewodniczącym WTO. Po ewakuacji do Anglii został internowany w obozie Rothesay. Po 
II wojnie światowej powrócił do komunistycznej Polski.
13 Zob. Wysiłek restauratorów poznańskich, „Kurier Poznański”, 8 VII 1937, s. 9.
14 IPMS, Wojskowy Trybunał Orzekający (dalej WTO), sygn. A.XII.51/41, Protokół prze-
słuchania Stanisława Jóźwiaka z 27 XII 1939 r., s. 1. 
15 Oprócz gen. Ładosia do zarządu wszedł również płk w st. spocz. Aleksander Naganow-
ski; ibidem. 
16 Zob. Zeznania gen. Ładosia. Dalszy ciąg procesu p. Stanisława Jóźwiaka, „Kurier Poznań-
ski”, 18 V 1938, s. 4.
17 IPMS, WTO, sygn. A.XII.51/41, Protokół przesłuchania Stanisława Jóźwiaka z  27 XII 
1939 r., s. 2.



Grzegorz Kulka: Śledztwo Biura Rejestracyjnego w sprawie gen. dyw. Kazimierza Ładosia... 103

swoje nazwisko i  swój tytuł generała dywizji niemieckiemu przedsiębior-
stwu wprowadzając przez to społeczeństwo polskie w błąd”18. 

4 stycznia 1940 r. pracownicy BR MSWojsk. por. Zbigniew Korfan-
ty i  por. Tadeusz Modelski przesłuchali kolejnych świadków w  sprawie 
gen. Ładosia. Z ich zeznań wynikało, że po „fikcyjnym przejęciu” (tak to 
określali świadkowie) 49  proc. akcji browaru „Kuntersztyn” przez gru-
pę Polaków na czele z  byłym dowódcą 16 Dywizji Piechoty próbowano 
skłonić redakcję „Kuriera Poznańskiego” do zmiany swego negatywnego 
stanowiska wobec wspomnianego wyżej piwowarskiego przedsiębiorstwa. 
Było to o  tyle istotne, że „opinia publiczna poznańskiego i  Pomorza wi-
działa w  gen. Ładosiu przedstawiciela interesów niemieckich”19, a  wśród 
społeczeństwa polskiego pojawiło się oburzenie, że „przemysł niemiecki 
oparty o  kapitały niemieckie a  pracujący w  Polsce subwencjonuje zbro-
jenia niemieckie”20. Z przesłuchań wynikało również, że podczas przed-
wojennego procesu sądowego przeciwko Jóźwiakowi wizerunek płk. 
Aleksandra Naganowskiego i gen. Ładosia wypadał bardzo niekorzystnie, 
choć nie występowali oni jako strona postępowania21. Ponadto żaden ze 
świadków nie potwierdził incydentu salutowania tego ostatniego przed 
portretem byłego cesarza Niemiec.

Jeszcze tego samego dnia w  BR MSWojsk. sporządzono sprawozdanie 
ze sprawy, opierając się wyłącznie na zeznaniach świadków. Uwypuklono 
w nim najważniejsze kwestie, które negatywnie przedstawiały „przedwrze-
śniowe” niemieckie powiązania gospodarcze gen. Ładosia22. 

Chcąc mieć pełen obraz sprawy, BR MSWojsk. 6 stycznia 1940 r. zażą-
dało wyjaśnień (co do pewnych kwestii) od samego zainteresowanego. Ten 
udzielił takowych już dwa dni później. Gen. Ładoś w swoim oświadczeniu 
zasugerował, iż konflikt browarów niemieckich z  p. Jóźwiakiem posiadał 
wyłącznie charakter „walki konkurencyjnej”23. On natomiast, działając od 
1933 r. jako prezes w Radzie Nadzorczej „Kuntersztynu”, nie miał sobie nic 
do zarzucenia, a  nawet wręcz przeciwnie – uważał, że w  dużym stopniu 
przyczynił się do spolonizowania tego przedsiębiorstwa, zwłaszcza samej 
rady nadzorczej: „zaznaczam, że udało mi się wymienione przedsiębior-
stwo zaraz w pierwszym roku personalnie zupełnie [oryg. podkreśl.] spo-

18 Ibidem.
19 Ibidem, Protokół przesłuchania Mariana Bogdańskiego z 4 I 1940 r.
20 Ibidem, Protokół przesłuchania Andrzeja Sokołowskiego z 4 I 1940 r.
21 Ibidem, Protokół przesłuchania min. Mariana Seydy z 4 I 1940 r.
22 Szerz. ibidem, Sprawozdanie ze sprawy gen. [Kazimierza] Ładosia z 4 I 1940, s. 1–2.
23 Browar „Kuntersztyn” w Grudziądzu stanowił silną konkurencję dla poznańskich bro-
warów, których udziałowcem był Jóźwiak – ibidem, Pismo gen. [Kazimierza] Ładosia do BR 
MSWojsk. z 8  I 1940 r., s. 1.
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lszczyć. Trzech Niemców członków rady nadzorczej, zmieniłem na trzech 
Polaków”24. Ponadto – jak wyjaśniał gen. Ładoś – za jego prezesury wszyscy 
urzędnicy oraz robotnicy w firmie byli Polakami, a podatki na rzecz m.in. 
Funduszu Obrony Narodowej (którego był prezesem na miasto i  powiat) 
opłacano regularnie. Z kolei nabywanie akcji browaru „Kuntersztyn” przez 
grupę polskich „działaczy pomorskich” prowadzono za pełną aprobatą 
ówczesnego wojewody pomorskiego, a  obecnie pełniącego funkcję Prezy-
denta RP Władysława Raczkiewicza25. W sumie – według gen. Ładosia – 
wykupiono z  rąk niemieckich „47,5 % akcyj po 10 % nominalnej wartości 
(660 000 zł za 66 000 złotych)”26. Odnosząc się zaś do przedwojennego pro-
cesu, w którym zeznawał jako świadek, oznajmił, że – co prawda – Jóźwiak 
został uniewinniony, ale już tak nie było w przypadku redaktorów „przez 
niego inspirowanych i opłacanych”, gdyż skazano ich na kilka tygodni aresz-
tu. Choć gen. Ładoś nie kwestionował prawomocnego wyroku sądowego, 
to jednak uważał samą inkryminację za bezpodstawną. Twierdził, że od 
1933 r. tylko raz polska Izba Skarbowa w Grudziądzu wykazała zysk bro-
waru „Kuntersztyn” na kwotę 11 tys. zł, którą przeniesiono do funduszu 
zapasowego. „Jednym słowem – konkludował – od kiedy byłem w przedsię-
biorstwie nie wypłacono dywidendy i ani jeden grosz nie wyszedł zagrani-
cę”[oryg. podkreśl.]”27. 

Złożenie powyższego wyjaśnienia nie kończyło sprawy. Por. Korfanty, 
wypełniając swoje zadania, przesłuchał dzień później (tj. 9 stycznia 1940 r.) 
kolejne trzy osoby, w tym samego „podejrzanego”. Gen. Ładoś podtrzymał 
swe wcześniejsze oświadczenie, dodając przy okazji nowe informacje. M.in. 
powiedział, iż: proces zarządu spółki „Kuntersztyn” z Jóźwiakiem prowa-
dzono za jego wiedzą (tj. Ładosia); akcje niemieckiego browaru nabył po 
zapadnięciu wyroku w pierwszej instancji; głównym odbiorcą piwa produ-
kowanego przez „Kuntersztyn” było Wojsko Polskie podlegające Dowódz-
twu Okręgu Korpusu (DOK) VIII w  Toruniu, ale od czasu upublicznie-
nia podstawowego zarzutu (tzn. dozbrajaniu III Rzeszy przez wychodzą-
cy kapitał z  browaru „Kuntersztyn”) nastąpił spadek jego spożycia w  tym 

24 Oprócz gen. Ładosia w  radzie nadzorczej zasiadać mieli: 1) Janusz Czarliński, 2) Łu-
cjan Prądzyński (obaj rozstrzelani przez Niemców), 3) Lech Czarliński (przebywał wówczas 
w więzieniu), 4) adwokat [brak imienia] Żelazny, 5) prezes polskich restauratorów Penkalla, 
6) Alojzy Ruchniewicz, 7) Adam Korzeniewski, 8) radca [brak imienia] Mazur; ibidem, s. 2. 
25 Ibidem, s. 2. Więcej o  działalności Raczkiewicza jako wojewody pomorskiego – 
M. M.  Drozdowski, Władysław Raczkiewicz. Mecenas, wojewoda, minister spraw wewnętrz-
nych, marszałek Senatu RP, t. I, Warszawa 2002, s. 248–276.
26 Jednocześnie gen. Ładoś zaznaczył, iż był w  posiadaniu udziałów za kwotę 50 tys. zł, 
nominalnej wartości – IPMS, WTO, sygn. A.XII.51/41, Pismo gen. [Kazimierza] Ładosia do 
BR MSWojsk. z 8 I 1940 r., s. 1. 
27 Ibidem.
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środowisku, co było też wynikiem odpowiednich rozkazów wydanych przez 
gen. Michała Karaszewicza-Tokarzewskiego (ówczesnego dowódcy Okrę-
gu Korpusu OK VIII Toruń); przewidywano „rewizję procesu” w związku 
z   iekorzystnym wyrokiem „z punktu widzenia moralnego”28.

Z kolei przesłuchiwany kpt. Edmund Wojciechowski, były kierownik re-
feratu ochrony i spraw mniejszości niemieckich na terenie DOK VIII, „po-
twierdził w zupełności” fakty zawarte w poufnym sprawozdaniu sporządzo-
nym przez sędziego śledczego Jerzego Giertycha, jaki mu okazano. Z treści 
tego dokumentu wynikało, że gen. Ładosia celowo powołano na stanowisko 
prezesa rady nadzorczej, aby ukryć przed władzami polskimi niemiecki cha-
rakter browaru „Kuntersztyn”. Opinia publiczna nie interesowała się działal-
nością tego przedsiębiorstwa do 1938 r., kiedy to Jóźwiak wszczął kampanię 
prasową przeciwko niemu. Walka ta – jak donosił Giertych – związana była 
z chęcią przejęcia upadłego browaru Huggera w stolicy Wielkopolski zarów-
no przez „Kuntersztyn” jak i Jóźwiaka, który stał na czele spółki restaurato-
rów i kupców poznańskich reprezentującej wyłącznie polski kapitał. W owej 
„kampanii” Jóźwiak publicznie zarzucił browarowi „Kuntersztyn”, że: 1) była 
to firma całkowicie niemiecka dotowana przez niemieckie i gdańskie banki; 
2) corocznie ze swoich zysków wspomagał rozwój niemieckich organizacji 
społecznych, politycznych i gospodarczych działających na terenie II Rzeczy-
pospolitej; 3) subsydiował hitlerowskie organizacje w Gdańsku; 4) w interesie 
niemieckim dążył do opanowania wielkopolskiego i pomorskiego przemysłu 
browarniczego; 5)  „dla uśpienia czujności władz bezpieczeństwa oraz polskiej 
opinji publicznej znalazło sobie jurgieltników w osobach gen. st. spocz. Łado-
sia, oraz płk. st. spocz. Naganowskiego, którzy na zewnątrz dają swe nazwiska 
polskie dla wytworzenia przekonania, iż browary Kuntersztyn są przedsię-
biorstwem czysto polskim”29. 

Sędzia śledczy Giertych ustalił również (o  czym wspominał w  swoich 
zeznaniach gen. Ładoś), iż afera browarnicza odbiła się szerokim echem 
wśród Wojska Polskiego, ponieważ gen. Karaszewicz-Tokarzewski wydał 
rozkaz zabraniający kupowania piwa produkowanego przez „Kuntersztyn”. 
Z racji tego, że wojsko było najpoważniejszym konsumentem tego trunku, 
a zakaz dowódcy OK VIII znacznie ograniczył jego sprzedaż, „to kilkakrot-
nie interwenjował płk w st. spocz. Naganowski u Kierownika Samodzielne-
go Referatu Informacyjnego D.O.K. VIII w Toruniu kpt. Ludwika Cyrklera 
w kierunku uchylenia tego rozkazu”30. Tam miał przekonywać o niepraw-
dziwości zarzutów podnoszonych przez prasę. Nie przyniosło to żadnego 

28 Szerz. zob. ibidem, Protokół przesłuchania gen. dyw. Kazimierza Ładosia z 9 I 1940 r., s. 1–2.
29 Ibidem, Sprawozdanie poufne sędziego śledczego [Jerzego] Giertycha, doręczone por. 
[Zbigniewowi] Korfantemu przez mjr. [Jana Henryka] Żychonia z O.[ddziału] II, s. 1–2. 
30 Ibidem, s. 2.



Przegląd Historyczno-Wojskowy 2016/4. MISCELLANEA BIO GRAFICZNE106

rezultatu, gdyż Cyrkler w  imieniu swojego dowódcy oznajmił, iż ewen-
tualna zmiana rozkazu uzależniona była od wyroku sądowego w sprawie 
Jóżwiaka.

W tym samym dniu przesłuchano jeszcze płk. Fryderyka Mally’ego, 
który pełnił wówczas funkcję... szefa BR MSWojsk. Jego krótkie zeznanie 
pogrążało przedwojenne zachowanie gen. Ładosia. Powiedział bowiem: 
„W  czasie mego pobytu w Bukareszcie spotkałem się w kawiarni z gen. Ła-
dosiem. W czasie rozmowy oświadczył mi, że ściśle biorąc mógłby nie ucie-
kać przed Niemcami31, gdyż na podstawie rozmaitych pozorów jego pracy 
przedwojennej uważaliby go raczej dla nich nie wrogo, lecz raczej przychyl-
nie usposobionego”32.

Tymczasem, mimo prowadzonego śledztwa przeciwko gen. Ładosiowi 
powołano go 24 stycznia 1940 r. na stanowisko przewodniczącego WTO33. 
W tym miejscu należałoby sobie zadać pytanie – dlaczego osobie, która 
pracowała przed wybuchem wojny na rzecz niemieckiego przedsiębior-
stwa, powierzono tak wysoką funkcję? Wydaje się, że złożyły się na to dwie 
zasadnicze przyczyny. Po pierwsze, istniał zbyt słaby przepływ informacji 
pomiędzy BR MSWojsk. a  ministrem spraw wojskowych (i  jednocześnie 
Premierem oraz Naczelnym Wodzem) gen. Sikorskim, który dokonał tejże 
nominacji. Po drugie, prawdopodobnie gen. Sikorski, będąc nieświadomym 
toczącego się postępowania wobec gen. Ładosia, powołał go na przewod-
niczącego WTO, kierując się jego prorządową postawą podczas przewrotu 
majowego w 1926 r.34

31 Tuż przed wybuchem wojny gen. Ładoś zgłosił chęć powrotu do stanu czynnego, aby 
mógł stanąć w  obronie Ojczyzny. Brak zainteresowania jego osobą ze strony gen. Bort-
nowskiego oraz gen. Karaszewicza-Tokarzewskiego sprawił, iż ewakuował się do Rumunii, 
a  stamtąd do Francji – zob. Wrześniowy „Dziennik” gen. dyw. Kazimierza Ładosia, „Mars” 
1995, t. 3, s. 115; Z. Rene, Trzy życiorysy, „Palestra” 1996, nr 11–12, s. 133. 
32 IPMS, WTO, sygn. A.XII.51/41, Protokół przesłuchania płk. Fryderyka Mally’ego z 9 I 
1940 r.
33 Zob. IPMS, sygn. R.95, Dziennik Rozkazów 1940, Składa WTO, „Dziennik Rozkazów 
MSWojsk.” 1940 r., nr 1, poz. 1, z dn. 24 I; S. Stroński, Polityka Rządu..., s. 179. W historio-
grafii polskiej błędnie odnaleźć można informację jakoby gen. Ładoś sprawował to stanowi-
sko od listopada 1939 r. do stycznia 1940 r. zob. A. Wojtaszak, Generalicja Wojska Polskiego 
1918–1926, Warszawa 2012, s. 555; T. Kryska-Karski, S. Żurakowski, Generałowie Polski Nie-
podległej, Warszawa 1991, s. 48; Z. Rene, Trzy życiorysy..., s. 134; Wrześniowy „Dziennik”..., 
s. 114. Gen. Ładoś nie mógł pełnić tej funkcji w listopadzie 1939 r., gdyż dekret Prezydenta 
RP powołujący do życia WTO ukazał się w  „Dzienniku Ustaw RP” dopiero na początku 
grudnia 1940 r. 
34 Zob. J. Grzędziński, Maj 1926, Paryż 1965, s. 95; A. Ajnenkiel, Od rządów ludowych do 
przewrotu majowego. Zarys dziejów politycznych Polski 1918–1926, Warszawa 1978, s. 426–
427; J. Szczepański, Niemcy wobec zamachu majowego 1926 roku w Polsce [w:] Zamach stanu 
Józefa Piłsudskiego1926 roku, red. M. Sioma, Lublin 2007, s. 88; M. Sioma, Przewrót majowy 
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Powierzenie tak istotnego stanowiska osobie, przeciwko której toczyło 
się postępowanie wyjaśniające, wywołało natychmiastową reakcję II  Za-
stępcy ministra spraw wojskowych płk. Modelskiego. 8 lutego 1940 r. 
przesłał do ministra spraw wojskowych gen. Sikorskiego pismo (dołącza-
jąc do niego 10 załączników), w którym stwierdził, że wyniki dochodze-
nia BR MSWojsk. poświadczały przedwojenną „czynną współpracę” gen. 
Ładosia z grudziądzkim browarem „Kuntersztyn”. A taki – jego zdaniem 
– „zarzut wysługiwania się Niemcom godzi poważnie w  honor i  cześć 
gen. Ładosia”, dlatego też zaproponował oddanie całej tej sprawy do Sądu 
Honorowego dla Generałów35. Zanim ono jednak trafiło do właściwego 
adresata, z  treścią zapoznał się I zastępca ministra spraw wojskowych 
(jednocześnie pełniący funkcję oficer do zleceń) gen. Marian Kukiel, któ-
ry nakazał przekazać je Naczelnemu Wodzowi do rozpatrzenia36. 

Gen. Sikorski ustosunkował się do wniosku negatywnie. W krótkim ko-
munikacie napisanym na piśmie płk. Modelskiego stwierdził, iż gen. Ładoś 
uwikłał się w  walkę dwóch koncernów browarniczych, a  tego jako gene-
rał polski nie powinien był czynić. „Oddawać – jak konkludował – jednak 
sprawy do sądu honorowego nie widzę potrzeby. Wystarczy jego rezygnacja 
z OTW [tj. WTO – przyp. G.K.]”37. Prawdopodobnie po tej właśnie opinii 
gen. Ładoś ustąpił (lub też został zdymisjonowany) ze stanowiska przewod-
niczącego WTO.

Następnie wypadki w sprawie gen. Ładosia potoczyły się dość szybko. 
20 lutego 1940 r. gen. Kukiel poinformował II zastępcę ministra spraw 
wojskowych płk. Modelskiego o  decyzji Naczelnego Wodza, zaznaczając 

w komentarzach i ocenach Brytyjczyków w świetle raportów Poselstwa brytyjskiego w Warsza-
wie [w:] Zamach stanu..., s. 127. 
35 IPMS, WTO, sygn. A.XII.51/41, Pismo II Zastępcy MSWojsk. płk. Izydora Modelskiego 
do MSWojsk. z 8 II 1940 r. Sąd Honorowy dla Generałów był jednym z kilku rodzajów ofi-
cerskich sądów honorowych, które istniały w II Rzeczypospolitej. Działały one na podstawie 
Statutu Oficerskich Sądów Honorowych z  1919 r. gruntownie znowelizowanego w  1927 r., 
(Dz.  U. RP 1927, nr 93, poz. 834). Ich zadanie polegało m.in. na rozpatrywaniu spraw oficera 
o naruszenie godności i honoru, a po ewentualnym uznaniu go winnym, wymierzenia mu kary 
– nawet na wykluczenie z korpusu oficerskiego, które wymagało zatwierdzenia Prezydenta RP. 
W okresie II  wojny światowej sądownictwo tego rodzaju nadal funkcjonowało na uchodźstwie 
oraz w oflagach. Sąd Honorowy dla Generałów ukonstytuował się dopiero w marcu 1940 r., 
toteż wcześniej nie można było do niego scedować sprawy gen. Ładosia zob. IPMS, sygn. R.94, 
Dziennik Rozkazów Tajnych 1940 r., Rozkaz Oficerski Tajny nr 14 z 28 III 1940 r., s. 2. 
36 IPMS, WTO, sygn. A.XII.51/41, Dopisek gen. Mariana Kukiela z 10 II 1940 r. do pisma 
II Zastępcy MSWojsk. płk. Izydora Modelskiego do MSWojsk. z 8 II 1940 r.
37 Ibidem, Odręczna adnotacja gen. Władysława Sikorskiego z 15 II 1940 r. na piśmie II  Za-
stępcy MSWojsk. płk. Izydora Modelskiego do MSWojsk. z 8 II 1940 r. 



Przegląd Historyczno-Wojskowy 2016/4. MISCELLANEA BIO GRAFICZNE108

jednocześnie, „że gen. Ł.[adoś] musi być przeznaczony do rezerwy”38. 
4 marca 1940 r. zaś szef BR MSWojsk. płk Mally przesłał do płk. Model-
skiego „teczkę gen. Ładosia do załatwienia”, który jeszcze tego samego 
dnia zlecił odłożenie jej do akt mających status zarezerwowanych do roz-
patrzenia dopiero po powrocie do Kraju39. 

Decyzja płk. Modelskiego nie kończyła całej sprawy, ponieważ gen. 
Ładoś, dowiedziawszy się o  postępowaniu BR MSWojsk. oraz przesu-
nięciu go do rezerwy (także już po pozbawieniu go stanowiska prze-
wodniczącego WTO), nie zrezygnował z  rehabilitacji swojego nazwiska 
i  11  marca 1940 r. wystosował do ministra spraw wojskowych i  Naczel-
nego Wodza gen. Sikorskiego pismo z  załącznikami. W jego treści okre-
ślił swe aktualne niekomfortowe służbowe położenie. „Oprócz pracy przy 
organizacji «Funduszu pomocy weteranom, jeńcom oraz rodzinom po-
ległych i  jeńców wojennych» – nie mam żadnej funkcji. Tęsknię jednak 
– pisał gen. Ładoś – za pracą pod dowództwem Pana Generała i  usilnie 
pragnę zdobyć ponownie Jego pełne zaufanie”. Ponadto wieści, jakie do 
niego dotarły, były niepokojące – przewidywano bowiem możliwość po-
stawienia go przed WTO lub Sądem Honorowym dla Generałów za dzia-
łalność na rzecz browaru „Kuntersztyn”. Tym niemniej jednak nie uchylał 
się od zmierzenia się z  tą inkryminacją na drodze sądowej – „już 45-ty rok 
noszę mundur oficerski – od 18 lat jestem generałem W.[ojska] P.[olskiego] 
– nigdy jeszcze nie stawałem jako oskarżony ani przed sądem karnym, ani 
przed sądem honorowym. Jednak chętnie stanę przed każdym uczciwym 
i  rozsądnym sędzią Polakiem, byle tylko jak najszybciej uzyskać choć czę-
ściową satysfakcję za wyrządzoną mi krzywdę moralną”40. 

W dołączonych do pisma dwóch załącznikach gen. Ładoś poruszył 
wątki badane w  jego sprawie przez BR MSWojsk. Te aneksy swoją formą 
przypominały swoiste usprawiedliwienia, gdyż zawierały zarówno opisy 
zdarzeń związanych z  jego przedwojenną „piwowarską” działalnością, 
jak i  wyjaśnienia w  tych kwestiach. W pierwszym przedstawił własny 
wkład w polonizację browaru „Kuntersztyn” od chwili objęcia przez nie-
go w  1933 r. funkcji przewodniczącego rady nadzorczej tegoż przedsię-
biorstwa. Nastąpiło to, jak napisał gen. Ładoś, za namową swego byłego 
podwładnego płk. Naganowskiego. Niemniej jednak rozpoczęcie pracy 

38 Ibidem, Odręczna notatka gen. Mariana Kukiela z  20 II 1940 r. na piśmie II Zastępcy 
MSWojsk. płk. Izydora Modelskiego do MSWojsk. z 8 II 1940 r.
39 Zob. ibidem, Adnotacje płk. Izydora Modelskiego i  płk. Fryderyka Mally’ego z  4 III 
1940 r. sporządzone na piśmie II zastępcy ministra spraw wojskowych płk. Modelskiego do 
MSWojsk. z 8 II 1940 r. 
40 Ibidem, WTO, Pismo gen. Kazimierza Ładosia do Pana MSWojsk. i  Naczelnego Wodza 
z 11  III 1940 r., s. 2.
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na tym stanowisku obwarował pewnymi warunkami, na które zgodził 
się główny udziałowiec „Kuntersztyna” – gdańszczanin Albert Wiktor 
Ziehm41. Dotyczyły one: „1. spolszczenie personelu, 2. przejęcie z czasem 
pewnej części akcji w  ręce polskie, 3.  zastrzeżenie się przeciw miesza-
niu się akcjonariuszy w  moją [tj. gen. Ładosia] działalność – oczywiście 
z  wyłączeniem dozwolonej krytyki na walnych zebraniach”42. Realizacja 
ich natrafiała na pewne przeciwności losu43, ale jak wykazywał gen. Ła-
doś, udało się je w  pełni wykonać. Starał się to udowodnić w  formie ta-
bularycznego porównania roku 1933 (czyli objęcia przez niego stanowi-
ska w radzie nadzorczej) z 1939 r. (ostatnim II Rzeczypospolitej). Według 
tego bilansu doprowadzono m.in. do tego, że: w rękach polskich znalazło 
się 47,5 proc. akcji44 (w  1933 r. 98  proc. było w  posiadaniu Niemców); 
w radzie nadzorczej, zarządzie, kadrze pracowniczej znaleźli się sami Po-
lacy (wcześniej struktury te zdominowane były przez Niemców); zadłuże-
nie spółki spadło z 2 milionów do 900 tys. zł; gotówkę lokowano, oprócz 
Banku Związku Spółek Zarobkowych SA, w   Państwowym Banku Rol-
nym (zamiast w Danziger Aktienbank); zakupy podstawowych składników 
niezbędnych do produkcji piwa nabywano w  większości u  Polaków z  Po-
morza (wcześniej u Niemców na targach poznańskich)45. Trudno zawierzyć 
tym spektakularnym sukcesom, tym bardziej że nie poparto ich żadnymi 
materiałami dowodowymi. Takie ujęcie ich jednak stanowiło swoistą obro-
nę gen. Ładosia przeciw stawianym mu progermańskim zarzutom. 

Prezentowanie własnej sylwetki przez byłego przewodniczącego WTO 
w  pozytywnym (by nie powiedzieć patriotycznym) świetle uwidaczniało 
się również w  drugim załączniku, który stanowił jego prywatny komen-
tarz do wyroków sądowych wygranych przez Jóźwiaka. Gen. Ładoś, pod-
ważając cały system jurysdykcyjny po przewrocie majowym („w sprawie-
dliwość sądów polskich po roku 1926, prawie całe społeczeństwo polskie 
nie wierzyło”), zwrócił uwagę na subiektywną sądową wybiórczość po-
woływanych świadków. Z jednej bowiem strony podczas rozprawy skład 
orzekający nie uwzględniał wniosków o  przesłuchanie wskazanych osób 

41 Gen. Ładoś podkreślił, że nie była to osoba spokrewniona z Ernstem Wiktorem Zieh-
mem – prezydentem Senatu Wolnego Miasta Gdańska w latach 1931–1933. 
42 IPMS, WTO, sygn. A.XII.51/41, Sytuacja S-ki akcyjnej „Browar Kuntersztyn” w Grudzią-
dzu [Załącznik nr 1 do pisma gen. Kazimierza Ładosia z 11 III 1940 r.], s. 1. 
43 Z relacji gen. Ładosia wynikało, że na problemy natknięto się przy wykupieniu akcji od 
spadkobierczyni innego znaczącego udziałowca niemieckiego „Kuntersztyna” p. Meyera. Te 
wartościowe papiery w pełni uzyskano dopiero w 1938 r.; ibidem, s. 1–2. 
44 51 proc. wciąż pozostawało własnością Ziehma. Chociaż wykupienie ich było tylko kwe-
stią czasu, gdyż – jak donosił gen. Ładoś – prowadzono w tym temacie zaawansowane roz-
mowy, niestety, przerwane wybuchem wojny – ibidem, s. 2.
45 Szerzej zob. ibidem, s. 2–3.
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(np. prokurentów firmy, delegata pomorskiej Izby Skarbowej czy rzeczo-
znawcy księgowego), z  drugiej zaś wysłuchiwał zeznań jednostek, które 
zwolniono (także dyscyplinarnie) z pracy w „Kuntersztynie”, co automa-
tycznie poważało ich obiektywizm, a  nawet prawdomówność. Ponadto 
działania wymiaru sprawiedliwości przy tak dobieranych świadkach na-
rażone były na pewnego rodzaju niebezpieczeństwa prawne, zwłaszcza 
jeżeli dotyczyło to pojawiających się wątków, których nie dawało się 
w  stanie potwierdzić czy w  ogóle ustalić ich faktyczność. Np. „plotkę 
o  klękaniu i  salutowaniu obrazu Wilhelma” – wspominał gen. Ładoś 
– „miał słyszeć od innych osób, zwolniony pracownik firmy Niemiec 
Mahrek, nieznany z  miejsca pobytu, tak że ściganie go sądownie nie 
było niemożliwe [winno być: możliwe – przyp. GK]”46. Na koniec swoich 
uwag co do przedwojennego postępowania sądowego w  sprawie wyto-
czonej przeciwko Jóźwiakowi oznajmił, że jego (tj. gen. Ładosia) zezna-
nia jako świadka „nieściśle podano” w uzasadnieniu wyroku, a sprawa – 
jak zasugerował – od początku była wygrana dla oskarżonego, gdyż był 
on „szwagrem bardzo wpływowego generała (miał to być Krzemiński47) 
To wszystko wzbudziło we mnie wstręt do sądów” – konstatował48. 

Powyższe pismo gen. Ładosia spowodowało, że jego sprawą, a dokład-
niej sposobem jej zakończenia, na nowo zainteresowano się w instytucjach 
MSWojsk. Szef personalny tego resortu mjr dr Tadeusz Tokarz zwrócił się 
29 marca 1940 r. do szefa BR MSWojsk., aby ten określił swoje stanowisko 
względem prośby byłego przewodniczącego WTO i podjął decyzję o ewen-
tualnym przekazaniu całej jego sprawy do oficerskiego sądu honorowego49. 
Cztery dni później płk Mally wydał w tej materii oświadczenie. Stwierdził 
on w piśmie będącym odpowiedzią dla mjr. Tokarza, że należałoby przychy-
lić się do wniosku gen. Ładosia i  scedować jego sprawę do Sądu Honoro-
wego dla Generałów. Wychodził bowiem z założenia, że wszczęcie takiego 
postępowania znajdowało swoją podstawę prawną w § 48 „Statutu Oficer-
skich Sądów Honorowych”50, w myśl którego „oficer może w każdej sprawie, 

46 Ibidem, Sądowe wyroki [Załącznik nr 2 do pisma gen. Kazimierza Ładosia z 11 III 1940 r.]. 
47 Prawdopodobnie chodziło o gen. Jakuba Krzemieńskiego, który przez całą swoją karie-
rę wojskową od czasów legionów był związany z  korpusem sprawiedliwości. Był m.in. od 
1923  r. sędzią Najwyższego Sądu Wojskowego, a od czerwca 1926 r. prezydentem tejże in-
stytucji. W 1930 r. przeszedł w stan nieczynny, gdyż został prezesem Najwyższej Izby Kon-
troli (do 1932 r.).
48 IPMS, WTO, sygn. A.XII.51/41, Sądowe wyroki [Załącznik nr 2 do pisma gen. Kazimie-
rza Ładosia z 11 III 1940 r.]. 
49 Ibidem, Pismo Szefa Biura Personalnego MSWojsk. mjr. Tadeusza Tokarza do Szefa BR 
MSWojsk. płk. Fryderyka Mally’ego z 29 III 1940 r.
50 Ibidem, Pismo Szefa BR MSWojsk. płk. Fryderyka Mally’ego do Szefa Biura Personalnego 
MSWojsk. z 2 IV 1940 r.
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która zdaniem jego narusza jego cześć, zwrócić się do swego przełożonego 
lub wprost do swego właściwego sądu honorowego z  prośbą o  rozpatrze-
nie sprawy przez sąd honorowy”51. Tak przyjęte umocowanie prawne pi-
sma gen. Ładosia oznaczało zamiar uruchomienia odpowiedniej procedu-
ry przed Sądem Honorowym dla Generałów, która nosiła znamiona tzw. 
rehabilitacyjnej (wszczętej na wniosek obwinionego), a nie tzw. klasycznej 
(wszczętej w wyniku donosu na obwinionego za aprobatą jego właściwego 
dowódcy52) sprawy. Warto w  tym miejscu zaznaczyć, że nie posiadało to 
żadnego znaczenia dla samego przebiegu postępowania honorowego, gdyż 
w  obu przypadkach było ono identyczne, a  takowa statutowa klasyfikacja 
spraw nie była sformalizowana.

W kwietniu 1940 r. rozpoczął się atak Niemiec na Danię i Norwegię, miesiąc 
później – na Francję. Szczególnie to ostatnie wydarzenie sprawiło, że działal-
ność władz polskich na uchodźstwie została częściowo sparaliżowana, ponieważ 
widmo klęski francuskiego sojusznika stymulowało bardziej do ewakuacyjnych 
przygotowań niż zajmowania się bieżącymi problemami53. Taka sytuacja niewąt-
pliwie zdestabilizowała również funkcjonowanie BR MSWojsk. czy wojskowej 
jurysdykcji, co odbiło się na kwestiach proceduralnych związanych z toczącymi 
się przed nimi sprawami. Wiele postępowań zawieszano do czasu unormowa-
nia się warunków geopolitycznych, a to nastąpiło dopiero w Wielkiej Brytanii. 
Tam bowiem znalazły się naczelne organy państwa polskiego oraz instytucje pu-
bliczne i wojskowo-sądowe, w tym WTO54 czy komisja w związku z wynikiem 
kampanii wojennej 1939 r.55, która od marca 1941 r. przejęła również zadania BR 
MSWojsk.56 W tzw. okresie brytyjskim starano się powrócić do wielu „niedokoń-
czonych” spraw, ale na próżno pośród nich szukać postępowania przeciwko gen. 
Ładosiowi. Z zachowanych materiałów archiwalnych prawdopodobnie wynika, 
że sprawy gen. Ładosia nie rozpatrywał ani Sąd Honorowy dla Generałów57, 

51 Por. § 48 Statutu Oficerskich Sądów Honorowych z 1927 r.
52 Tego właśnie 15 II 1940 r. nie uczynił gen. Sikorski, który był przełożonym gen. Ładosia.
53 Zob. W. Babiński, Przyczynki historyczne..., s. 24–31; Protokół posiedzenia Rady Mini-
strów z  14, 17 i  18 VI 1940 r. [w:] Protokoły z  posiedzeń Rady Ministrów Rzeczypospolitej 
Polskiej (październik 1939 – czerwiec 1940), oprac. W. Rojek i  A. Suchcitz, Kraków 1994, 
s. 319–330; E. Duraczyński, Rząd Polski..., s. 69–74.
54 Szerzej zob. M. Kwiecień, Wśród potępieńczych swarów..., s. 275–276, 285–286. 
55 Zob. Dekret Prezydenta RP z dn. 30 V 1940 r. o powołaniu Komisji w związku z wyni-
kiem kampanii wojennej 1939 r., (Dz. U. RP 1940, nr 10, poz. 27). 
56 Szerzej zob. S. Stroński, Polityka Rządu..., s. 458. 
57 W dość dobrzej zachowanym zespole archiwalnym w IPMS znanym jako „Oficerski Sąd 
Honorowy dla Generałów” (sygn. A.XII.87) nie znajduje się choćby ślad, iż sprawa gen. Ła-
dosia stała się kiedykolwiek przedmiotem rozpatrywania tejże instytucji. 
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ani też WTO58. Dlaczego do tego nie doszło (lub sprawę zakończono umorze-
niem)? – do dziś pozostaje niewyjaśnione. Na pewno w przeciwieństwie do 
WTO bardziej właściwy przedmiotowo dla wyjaśnienia wszelkich wątpliwo-
ści przedwojennej współpracy gen. Ładosia z  niemieckim browarem „Kun-
tersztyn” był Sąd Honorowy dla Generałów. Niewykluczone, iż instytucja ta 
zajęła się jego prośbą rehabilitacyjną, lecz potraktowano ją tak jak inne tego 
typu sprawy, np. sprawę gen. Stanisława Kwaśniewskiego czy gen. Stanisława 
Sochaczewskiego, które kończyły się na przedwstępnym etapie postępowania 
sprowadzającym się do krótkiego oświadczenia przewodniczącego Sądu Ho-
norowego dla Generałów o braku zasadności wszczynania procedury59. Istniała 
też jeszcze inna możliwość – sprawa nadal pozostawała zawisła i celowo jej nie 
rozpatrywano. Wskazują na to dalsze losy gen. Ładosia, który po ewakuacji 
do Wielkiej Brytanii znalazł się w grupie oficerów osadzonych w obozie w Ro-
thesay na wyspie Bute w Szkocji60. Tam zaś trafiały osoby, wobec których de 
iure toczyły się postępowania przed WTO, Sądem Polowym czy oficerskim są-
dem honorowym. Przebywały w tym miejscu również jednostki, które zostały 
„zdyskwalifikowane za różne wykroczenia”61. 

Zarzut wobec gen. Ładosia o  współpracę z  niemieckim przedsiębior-
stwem wspierającym siły propagandowe i zbrojne III Rzeszy w latach trzy-
dziestych XX w. nigdy nie stał się przedmiotem na wokandzie sądowej. Po 
zakończeniu II wojny światowej były przewodniczący WTO powrócił do 
komunistycznej Polski (listopad 1946 r.), gdzie żył jeszcze przez kilkanaście 
lat. Gen. dyw. Kazimierz Ładoś zmarł 21 sierpnia 1963 r. w Cieplicach k/Je-
leniej Góry. Został pochowany obok swojej małżonki na cmentarzu w No-
wym Targu.

58 W wykazie spraw generalskich zarejestrowanych w latach 1940–1941 nie pojawia się na-
zwisko gen. Ładosia; por. IPMS, WTO, sygn. A.XII.51/1, Sprawozdanie z czynności WTO 
od 17 VI 1942 r. do 1 VIII 1943 r., k. 103; Wykaz spraw przeciwko generałom zawisłych 
w WTO, k. 113.
59 Zob. IPMS, Oficerski Sąd Honorowy dla Generałów, sygn. A.XII.87/6, List Przewodni-
czącego Sądu Honorowego dla Generałów gen. Kazimierza Sosnkowskiego do gen. Stanisła-
wa Kwaśniewskiego z 21  VIII 1940 r., k. 7–8; List Przewodniczącego SHG do gen. Stanisława 
Sochaczewskiego z 25 VII 1940 r., k. 2.
60 Zob. J. Zuziak, Obozy izolacyjne Rothesay i  Tignabruaich, „Mars” 1995, t. 3, s. 80; 
Z.  Rene, Trzy życiorysy..., s. 134; Wrześniowy „dziennik”..., s. 114.
61 Szerzej zob. J. Zuziak, Obozy izolacyjne..., s. 88. De facto w obozie w Rothesay zdecydo-
waną większość stanowili tzw. oficerowie bez przydziału (lub przeniesieni w stan nieczynny) 
posiadający „niepoprawne” poglądy polityczne (tj. sanacyjne). Por. M. Kwiecień, Wśród po-
tępieńczych swarów...,  s. 356–365. 
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STRESZCZENIE

Grzegorz  Kulka, Śledztwo Biura Rejestracyjnego w sprawie gen. dyw. 
Kazimierza Ładosia w latach 1939–1940

Po wybuchu II wojny światowej życie polityczne państwa polskiego przeniosło 
się na emigrację. Tam zaczęto rozliczać osoby powiązane z  dawnym sanacyjnym 
systemem lub podejrzewane o nieuczciwe praktyki szkodzące interesom II Rzeczy-
pospolitej. Spotkało to również gen. Kazimierza Ładosia, który przed wojną był 
członkiem rady nadzorczej jednego z niemieckich browarów działających w Polsce. 
W niniejszym artykule zaprezentowano postępowanie Biura Rejestracyjnego Mini-
sterstwa Spraw Wojskowych wobec gen. Ładosia, które przeprowadzono na przeło-
mie 1939 i 1940 r.   

Słowa kluczowe: Kazimierz Ładoś, Biuro Rejestracyjne, polski rząd na 
uchodźstwie

SUMMARY

Grzegorz  Kulka, Registration Bureau investigation towards Major 
General Kazimierz Ładoś in 1939–1940 

After the outbreak of World War II the political life of the Polish State moved 
to emigration. This was where people connected with the former Sanation system 
or suspected of dishonest practices harming the interests of the Second Polish Re-
public began to be brought to account. It happened i.a. to general Kazimierz Ładoś, 
who had belonged to the supervisory board of one of the German breweries op-
erating in Poland before the war. Proceedings of the Ministry of Military Affairs’ 
Registration Bureau concerning general Ładoś, carried out at the turn of 1939 and 
1940, have been presented in this article.

Keywords: Kazimierz Ładoś, Registration Bureau, Polish government-in-exile

РЕЗЮМЕ 

Гжегош Кулка, Расследование Регистрационного Бюро 
в  отношении дивизионного генерала Казимира Ладося  

в 1939–1940 годах  

С началом Второй мировой войны, политическая жизнь Польского 
Государства перенеслось в эмиграцию. Там начали преследовать людей, 
связанных со старой санационной системой или подозреваемых 
в  противозаконных действиях, противоречащих интересам Второй 
Республики. Такая участь постигла, в том числе, и генерала Казимира Ладося, 
который до войны входил в наблюдательный совет одной из немецких 
пивоварен, действующих в Польше. В настоящей статье представлено 
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постановление Регистрационного Бюро Министерства Военных Дел 
о возбуждении дела против генерала Казимира Ладося, которое было 
произведено на рубеже 1939 и 1940 гг.  

Ключевые слова: Казимир Ладос, Регистрационное Бюро, Правительство 
Польши в изгнании



Wanda Kryst yna Roman

Powojenne losy generała Nikodema Sulika

„Dziś właśnie [...] postanowiłem rozpocząć pisanie wspomnień z moich 
przeżyć, które odeszły i  nie wrócą. Siedzę oto w  malutkim pokoiku, po-
koiku tak typowo angielskim, przy kominku tak typowo angielskim i  za-
stanawiam się, od czego zacząć? Co było wydarzeniem zwrotnym w moim 
życiu, wydarzeniem, które zaprowadziło mnie na Wyspy Brytyjskie, chociaż 
zawsze wierzyłem, że doczekam się spokojnej starości w Kraju Rodzinnym, 
ciesząc się swojską, tak bardzo kochaną, przyrodą ojczystą i  oddychając 
powietrzem, jakiego gdzie indziej na świecie znaleźć nie sposób. Cóż za 
dziwactwa losu, które chłopaka wiejskiego, 50 lat temu biegającego boso, 
zaprowadziły na tę dziwaczną i  chyba coraz bardziej obcą wyspę, i umie-
ściły w  szeregach «emigracji politycznej», chociaż nigdy mu się polityka 
nie śniła? A dziś właśnie przychodzi zaproszenie: «Prezydent Rzeczypospo-
litej1 i  Augustowa Zaleska proszą na herbatę gen. Sulika z  małżonką»”2 – 
tak pisał w 1952 r. gen. bryg. Nikodem Sulik, były komendant Wileńskiego 
Okręgu Związku Walki Zbrojnej i legendarny dowódca 5 Kresowej Dywizji 
Piechoty, „kresowy generał”, jak ochrzcili go historycy i „tata”, jak nazywa-
li go żołnierze. Po latach żołnierskiej służby w wojsku II Rzeczypospolitej 
i  walki – najpierw konspiracyjnej, potem w  Armii Polskiej pod dowódz-
twem gen. Władysława Andersa – osiadł na obcej ziemi, w Anglii, jak wielu 
jego podkomendnych i współtowarzyszy broni. Miał szczęście połączyć się 
z rodziną, żoną i dziećmi i wraz z nimi przeżyć ostatnie osiem lat życia, lat 
trudnych, kto wie, czy pod pewnymi względami nie trudniejszych od tych 
wcześniejszych, konspiracyjnych, więziennych czy wojennych.

1 Prezydentem RP na uchodźstwie od 9 VI 1947 do 7 IV 1972 r. był August Zaleski.
2 N. Sulik, Okruchy wspomnień, oprac. K. Filipow, Białystok 1993, s. 31.
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Pochodził z wielodzietnej chłopskiej rodziny, urodził się 15 sierpnia 1895 r. 
w Kamiennej Starej w powiecie sokólskim3. Bogaty życiorys Nikodema Suli-
ka obejmuje służbę w szeregach armii rosyjskiej w latach I wojny światowej, 
współorganizowanie i  walkę w  Samoobronie Ziemi Grodzieńskiej, walkę 
w oddziałach Dywizji Litewsko-Białoruskiej od stycznia 1919 r., internowanie 
na Litwie w 1920 r., służbę w Wojsku Polskim odrodzonej Rzeczypospolitej, 
w  tym w Straży Celnej, na stanowiskach dowódcy kompanii, oficera sztabu, 
szefa sztabu, komendanta szkoły. Od 1933 r. przeszedł do służby w Korpusie 
Ochrony Pogranicza (KOP). Na stanowisku dowódcy baonu fortecznego KOP 
„Sarny” w stopniu podpułkownika zastała go wojna.

We wrześniu 1939 r. Sulik dowodził odtworzonym pułkiem KOP „Sar-
ny” w składzie Grupy Operacyjnej gen. bryg. Wilhelma Orlika-Rückeman-
na. Udało mu się uniknąć niewoli sowieckiej, w  październiku znalazł się 
w  szeregach Służby Zwycięstwu Polski (SZP), a  następnie Związku Walki 
Zbrojnej (ZWZ). Od grudnia 1939 r. organizował Wileński Okręg SZP 
(ZWZ), którym dowodził do chwili aresztowania w kwietniu 1941 r. Wię-
ziony w  Wilnie i  Moskwie, bestialsko torturowany, w  lipcu 1941 r. został 
skazany na karę śmierci. Zwolniono go 15 sierpnia w następstwie polsko-
-sowieckiego układu Sikorski–Majski. Tego samego dnia Sulik stawił się 
w Polskiej Misji Wojskowej w Moskwie i otrzymał stanowisko szefa komisji 
mobilizacyjnej w Armii Polskiej w ZSRR dowodzonej przez gen. Władysła-
wa Andersa. Dowodził 13 pułkiem piechoty, piechotą dywizyjną 7 Dywizji 
Piechoty (DP), Centrum Wyszkolenia Armii. Z dniem 22 września 1942 r. 
objął obowiązki p.o. dowódcy, a 6 sierpnia 1943 r. dowódcy – 5 Kresowej 
DP (KDP). Na jej czele – awansowany w marcu 1944 r. do stopnia generała 
brygady – walczył w  kampanii włoskiej 2  Korpusu Polskiego (KP), m.in. 
pod Monte Cassino, w obszarze Piedimonte, nad Adriatykiem i w Apeni-
nach północnych, a w kwietniu 1945 r. w walkach o Bolonię4.

3 Patrz biogramy i artykuły biograficzne, m.in.: W. Roman, Sulik Nikodem [w:] Polski słow-
nik biograficzny, t. 45, z. 3 (186), Kraków 2008, s. 434–438; eadem, Początki wojskowej karie-
ry generała Nikodema Sulika [w:] Od pedagogiki do polityki, red. nauk. J. Marszałek-Kawa, 
Toruń 2015, s. 281–296; eadem, Nikodem Sulik – szkic do portretu, „Studia z Dziejów Pol-
skiej Historiografii Wojskowej” 2002, t. 6, s. 49–62; eadem, Za Polskę do celi śmierci: śledztwo 
i proces Nikodema Sulika, Toruń 2001; K. Filipow, Generał Nikodem Sulik (Kamienna Stara 
1893 – Londyn 1954), Białystok 1996; idem, Kresowy generał – początki wojskowej kariery, 
„Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska” 1990, z. 4, s. 115–119; M. Rezler, Podpułkownik Niko-
dem Sulik dowódca pułku KOP „Sarny” [w:] Korpus Ochrony Pogranicza w 70 rocznicę powo-
łania. Materiały z konferencji, red. L. Grochowski, Kętrzyn 1994, s. 103–110.
4 Por. m.in.: Z. Wawer, Działania 5 Kresowej Dywizji Piechoty w bitwie o Monte Cassino 
[w:] 5 Kresowa Dywizja Piechoty 1941–1947. Zarys dziejów, oprac. Z. Wawer et al., koord. 
i  red. A. Suchcitz, Londyn 2012, s. 117–316; idem, 5 Kresowa Dywizja Piechoty w  bitwie 
o  Ankonę i  Linię Gotów [w:] 5 Kresowa..., s. 317–388; idem, 5 Kresowa Dywizja Piechoty 
w bitwie o Bolonię [w:] 5 Kresowa..., s. 458–569.
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W tym czasie decyzjami konferencji jałtańskiej Polska utraciła Kre-
sy Wschodnie na rzecz Związku Sowieckiego oraz znalazła się w  orbicie 
wpływów tego mocarstwa dzięki akceptacji państw alianckich. Rząd polski 
na emigracji, kierowany przez Tomasza Arciszewskiego, 13 lutego 1945 r. 
ogłosił uchwałę odrzucającą decyzje jałtańskie, której fragment: „Rząd Pol-
ski oświadcza, że decyzje konferencji Trzech dotyczące Polski, nie mogą 
być uznane przez Rząd Pol ski i nie mogą obowiązywać Narodu Polskiego” 
stał się polityczną podstawą działalności wszystkich kolejnych rządów RP 
na emigracji. Natychmiastowa była reakcja w  5 KDP – Sulik zaprotesto-
wał przeciw decyzjom konferencji jałtańskiej i opowiedział się za zbrojnym 
marszem na Rzym.

Koniec wojny świętował Sulik wraz ze swoimi żołnierzami we Włoszech, 
po czym 5 KDP została na około rok przesunięta do pełnienia służby war-
towniczej na terenie Włoch, m.in. przy obozach jenieckich, portach i  lot-
niskach. Tam wszyscy przeżywali, krytyczne dla sprawy polskiej, miesiące 
1945 r., w których rozstrzygał się los Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie 
(PSZ). Stan niepewności co do dalszego losu i  wiadomości nadchodzące 
z kraju nie napawały optymizmem. Bez udziału i za plecami władz polskich 
na uchodźstwie, w Polsce zaprowadzano nowy porządek prawnopolityczny. 
W Moskwie zapadły decyzje o utworzeniu rządu mającego stanowić alter-
natywę dla rządu londyńskiego. Od lipca 1944 r. istniał, powołany z  ini-
cjatywy Stalina, Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, który w  końcu 
grudnia przekształcił się w  Rząd Tymczasowy Rzeczypospolitej Polskiej 
i 4  stycznia 1945 r. został uznany przez ZSRR. W Jałcie mocarstwa zachod-
nie zgodziły się na utworzenie w Warszawie Tymczasowego Rządu Jedności 
Narodowej (TRJN). W deklaracji wydanej przez rząd RP na uchodźstwie 
25  czerwca 1945 r. ogłoszono, że to on jest jedynym prawowitym, legalnie 
mianowanym przez Prezydenta RP w  przeciwieństwie do – powołanego 
pod egidą Moskwy – „prowizorycznego Rządu Polskiego Jedności Naro-
dowej”. W TRJN powołanym 28 czerwca w  Warszawie wicepremierem 
i ministrem rolnictwa i  reform rolnych został Stanisław Mikołajczyk, były 
premier rządu RP na uchodźstwie. Gen. Sulik ostro potępił postępowanie 
Mikołajczyka, nazywając go zręcznym taktykiem, który „wytaktykował so-
bie premierostwo u  Bieruta, przetaktykowawszy jednocześnie pół Polski, 
a zataktykowawszy 16-u przywódców Polski Podziemnej do moskiewskie-
go kryminału”5. Mikołajczyka obarczył winą za akcję ujawniania działaczy 
podziemia, którzy natychmiast trafiali do więzień, zaś jako szczególnie cy-
niczne uważał jego słowa wypowiedziane po ucieczce z Polski, że przekonał 
Zachód o niemożliwości współpracy z komunistami. Sulik uważał, że owo 

5 N. Sulik, Moralność i  polityka, „Sitwa Zgrupowania 5 Wileńskiej Brygady Żubrów” 
(Rzym) 1946, t. IV, s. 11.
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przekonanie odbyło się kosztem wydania milionów braci zza Bugu i nie zza 
Bugu w ręce komunistycznych oprawców.

Był to czas rozterek dla żołnierzy PSZ, bowiem wydarzenia w kraju sta-
ły się bezpośrednią przyczyną cofnięcia uznania dla rządu RP w  Londy-
nie przez władze Wielkiej Brytanii6. 4 lipca 1945 r. szef Sztabu Naczelnego 
Wodza PSZ gen. dyw. Stanisław Kopański i attaché wojskowy w Londynie 
gen. dyw. Bronisław Regulski usłyszeli w War Office o planach rządu brytyj-
skiego co do polskich oddziałów wojskowych. Zapewniono ich, że do czasu 
„zanim polityczne problemy będą mogły być dokładniej znane” PSZ miały 
zachować „status quo pod wszystkimi względami”7. Wielu – tak, jak gen. 
Sulik – już wówczas zdecydowało o  pozostaniu za granicą, ponieważ nie 
wyobrażało sobie możliwości powrotu do zniewolonego kraju. Atmosferę 
podgrzewała niepewność co do decyzji, które zapadały po drugiej stronie 
kanału. Latem 1945 r. obawami na ten temat dzielił się z Sulikiem jego naj-
dawniejszy przyjaciel i  przełożony, przebywający wówczas w  Paryżu, gen. 
bryg. Stefan Pasławski: „powinniśmy stąd się usunąć, gdyż nie jesteśmy tu 
mile widziani i nie mamy tu nic do roboty. Pozostaje też we mnie obawa, 
aby nie powtórzyło się uderzenie z r. 41-go, kiedy to nie umożliwiono nam 
wyjazdu z Rumunii, aż p. Antonescu wydał nas Niemcom”8. Przypuszczal-
nie miał na myśli możliwość porozumienia się aliantów ze Stalinem i ewen-
tualne przymusowe odesłanie żołnierzy PSZ do kraju, co de facto oznaczało 
wydanie ich Sowietom i uważał, że należy uciekać z Europy.

Oświadczenie rządu polskiego w  Londynie o  likwidacji PSZ ukaza-
ło się 24 maja 1946 r., a  następnego dnia wydano rozkaz przygotowaw-
czy dowództwa 2 KP o przesunięciu całości sił do Wielkiej Brytanii9. Jako 

6 5 VII 1945 r. dyplomacja brytyjska oświadczyła, że powstanie TRJN wypełnia postano-
wienia konferencji w Teheranie oraz zapowiedziała nawiązanie stosunków dyplomatycznych 
z władzami w Warszawie.
7 S. Kopański, Wspomnienia wojenne 1939–1946, Londyn 1972, s. 295.
8 Archiwum rodzinne Bolesława Sulika, List Stefana Pasławskiego do Nikodema Sulika, 
21  VII 1945  r. Gen. Pasławski we wrześniu 1939 r. został internowany w  Rumunii. Po ze-
rwaniu stosunków dyplomatycznych z  rządem polskim i  przystąpieniu Rumunii do „Pak-
tu Trzech” rząd gen. Iona Antonescu 12 II 1941 r. wydał rozkaz przekazania w ręce władz 
niemieckich internowanych Polaków. Wbrew międzynarodowemu prawu wojennemu zmie-
niono im status z  internowanych na jeńców wojennych i  przetransportowano do obozów 
w  Niemczech. Pasławski przebywał w  Oflagu VI E w  Dörsten i  Oflagu VI B w  Dössel do 
kwietnia 1945 r. Wyzwolony przez Amerykanów, został wcielony do PSZ i do listopada prze-
bywał w Paryżu z przydziałem do Obozu Zbornego nr 1, mógł więc wstąpić do Polskiego 
Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia. Mniej szczęścia mieli Polacy, którzy wstąpili do 
PSZ po 31 V 1945 r. i nie otrzymali zgody na wjazd do Wielkiej Brytanii. Por. A. Suchcitz, 
Gen. bryg. Stefan Pasławski – emigracyjne losy 1939–1956, „Mars” 2003, nr 15, s. 87–114.
9 Szerzej: B. Łokaj, Likwidacja Polskich Sił Zbrojnych 1945–1946, „Zeszyty Historyczne” 
(Paryż) 1976, z. 35, s. 7–63.
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miejsce stacjonowania 5 Dywizji wyznaczono okręg południowy (Southern 
Command). Prawdopodobnie w  tym czasie wśród żołnierzy polskich roz-
powszechniano ulotkę Do wszystkich członków Polskich Sił Zbrojnych pod-
pisaną przez brytyjskiego ministra spraw zagranicznych Ernesta Bevina, 
w której informował, że TRJN jest uważany przez rząd brytyjski za jedyny 
autorytet mający prawo mówienia w imieniu Polski, a wszyscy członkowie 
PSZ powinni wrócić do kraju, gdyż rząd brytyjski nie może dać im gwaran-
cji, że będą mogli osiedlać się na terenach brytyjskich10.

Na wieść o  stanowisku władz brytyjskich większość oficerów 5 Dywi-
zji wraz z  jej dowódcą zaprotestowała przeciwko rozwiązaniu PSZ i zapo-
wiedzianej demobilizacji 2 Korpusu. Fakt ten, nazwany „zdradą polityczną 
aliantów”, żołnierzy 5 KDP dotknął szczególnie boleśnie. Oni sami swój 
protest nazwali buntem, który wyraził się w  memoriale dowódcy dywizji 
gen. Sulika przedstawionym dowódcy 2 Korpusu gen. Andersowi. Memo-
riał zawierał stanowisko zajęte przez wszystkich dowódców oddziałów dy-
wizji – do dowódcy samodzielnej kompanii włącznie – przedyskutowane 
i  uchwalone na odprawie w  Forli 30 maja 1946 r.11 Zasadnicze postulaty, 
spełnienia których się domagali – nie negując decyzji Brytyjczyków o de-
mobilizacji – dotyczyły wyjaśnienia przyszłości uchodźstwa polskiego wraz 
z określeniem w umowie warunków „bytowania zwartej masy polskiej na 
uchodźstwie” oraz zagwarantowania praw należnych polskim jeńcom wo-
jennym, żołnierzom Armii Krajowej (AK) oraz rodzinom żołnierzy PSZ, 
także tym pozostającym w kraju12. Przede wszystkim Sulik i jego podwładni 
stanęli w obronie byłych żołnierzy AK, którzy wstąpili do PSZ po wyzwo-
leniu obozów i  których Anglicy nie zamierzali przyjmować do Polskiego 
Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia (PKPR).

Aleksander Blum13, który służył wówczas w 5 Dywizji, uważał, że gen. 
Anders był zaskoczony i niezadowolony z „odruchu” dywizji kresowej, ale 
to ułatwiło jemu i gen. Stanisławowi Kopańskiemu obronę interesów PSZ14. 
Wręcz podkreślał, że „rebelia przydała się”, gdyż ułatwiła powstanie na 

10 Ulotka ze zbiorów własnych autorki.
11 Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. W. Sikorskiego w Londynie (IPMS), Ko-
lekcja płk. dr. Mieczysława Młotka, sygn. 218, t. XI, Protokół z odprawy w Forli, 30 V 1946 r. 
12 Protest 5 Kresowej Dywizji Piechoty, „Sitwa Zgrupowania 5 Wileńskiej Brygady Żubrów” 
(Rzym) 1946, t. IV, s. 12–13.
13 Aleksander Blum (1908–1996) był specjalnym kurierem, którego Sulik, stojąc na czele 
dowództwa wileńskiego Służby Zwycięstwu Polski, wysłał 30 XII 1940 r. z Wilna do Pary-
ża z meldunkiem na temat stanu miejscowej konspiracji. Służył w szeregach Armii Polskiej 
we Francji, po kampanii francuskiej został internowany w Szwajcarii, w 1944 r. wstąpił do 
Polskiego Oddziału Ochotniczego Annecy (francuski ruch oporu), z którym wcielono go do 
2  Korpusu Polskiego.
14 A. Blum, O broń i orły narodowe..., Pruszków 1997, s. 191.
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Zachodzie „reduty polskiej” – czyli emigracji wojskowej, „bastionu Polski 
niepodległej”15. Jednak ustalenia Andrzeja Zaćmińskiego, w oparciu o źró-
dła archiwalne, jednoznacznie stwierdzają, że odpowiedzialność za sposób 
rozwiązania i demobilizacji PSZ spada na polskich generałów, którzy od lu-
tego brali udział w rozmowach z Brytyjczykami, w tym przede wszystkim 
na gen. Andersa i szefa sztabu PSZ gen. Kopańskiego16.

Niewielu dowódców, jak gen. Sulik, miało odwagę przeciwstawić się wła-
snemu dowództwu i  Anglikom. Stanowisko i  motywy generała próbował 
– w  oparciu o  rozmowy z  ojcem i  rodziną – przedstawić jego syn, Bole-
sław. Uważał, że w propozycji demobilizacji 2 Korpusu zawarto sugestię, że 
„w Wielkiej Brytanii polskie oddziały mogłyby się przezbroić i przeszkolić, 
i być gotowe na wojnę, która nareszcie otworzyłaby drogę do Polski. Gene-
rał Anders wierzył w bliskość takiego konfliktu. Mój ojciec, który utrzymy-
wał od dawna bliski kontakt z generałem Sosnkowskim17, do niedawna wo-
dzem naczelnym, zdjętym z tej funkcji pod naciskiem Aliantów, nie wierzył, 
że wojna jest już blisko. Doradzał negocjowanie znacznie bardziej liberal-
nych warunków demobilizacji, obejmującej prawami kombatantów wszyst-
kich Polaków, którzy odmawiają powrotu do kraju. W przeciwnym razie oj-
ciec sugerował nawet wymówienie posłuszeństwa Aliantom. Według niego 
i  jego młodych doradców (wśród nich był też jego zięć, Jarosław Żaba18) 
Brytyjczycy nie mogli sobie pozwolić na otwarty konflikt z II Korpusem [...] 
Podobno ojciec zastanawiał się nawet, czy nie wypowiedzieć posłuszeństwa 
generałowi Andersowi, mimo osobistej przyjaźni, jaka ich łączyła. Na to się 
nie zdecydował. Ograniczył się do odczytania listu protestacyjnego na ze-
braniach oficerów 5 Dywizji”19.

15 Idem, Likwidacja PSZ w krzywym zwierciadle, „Tydzień Polski” (Londyn), 3 II 1986.
16 A. Zaćmiński, Generalicja polska na uchodźstwie wobec decyzji rozwiązania Polskich 
Sił Zbrojnych na Zachodzie. Sprawozdanie z konferencji generalskiej z 5 czerwca 1946 roku, 
„Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2001, nr 3, s. 53–66. Gen. Sulik w niej nie uczestniczył.
17 W 1937 r. gen. Kazimierz Sosnkowski, wówczas inspektor armii „Polesie”, nadzorował 
prace fortyfikacyjne nad granicą z ZSRR i od niego Sulik otrzymał propozycję objęcia do-
wództwa batalionu fortecznego KOP „Sarny”.
18 Mąż najstarszej córki Zofii. Jarosław Żaba (1915–1983), inżynier, żołnierz PSZ; działacz po-
lityczny i społeczny emigracji, członek władz naczelnych Stowarzyszenia Polskich Kombatantów 
(SPK), członek Tymczasowej Rady Jedności Narodowej i Rady Narodowej RP na Uchodźstwie.
19 B. Sulik, „Tyle pamiętam”, s. 4, mps ze zbiorów autorki. Od tego czasu – zdaniem Bo-
lesława Sulika – można mówić o konflikcie między gen. Andersem a gen. Sulikiem, może 
nie otwartym, ale jednak nieskrywanym przez tego ostatniego, szczególnie przed bliskim 
otoczeniem, bez względu na wcześniejsze relacje i  wdzięczność odczuwaną przez Sulika 
i  jego rodzinę za wyciągnięcie go z  sowieckiego więzienia (Rozmowa z  B. Sulikiem, 12 II 
2008  r.). Sulik, aresztowany przez NKWD w Wilnie 13 IV 1941 r., więziony m.in. na Łubian-
ce, przebywał krótko w  jednej celi z gen. Andersem. Po podpisaniu układu Sikorski–Maj-
ski 30  VII 1941 r. o tworzeniu polskiej armii na terenie ZSRR oraz o amnestii dla Polaków 



Wanda Kryst yna Roman: Powojenne losy generała Nikodema Sulika 121

Wydarzenia w 5 DP wpłynęły na ogłoszoną i podpisaną przez gen. An-
dersa „Deklarację żołnierzy 2 Korpusu”, w której protestowano przeciwko 
lekceważeniu przez aliantów i podkreślono, że dla Polaków cele wojny nie 
zostały osiągnięte oraz powtórzono postulaty wysunięte 30 maja w Forli20.

 Jesienią 1946 r. gen. Sulik i dowodzona przez niego dywizja – wskutek wy-
muszenia na Anglikach zgody na jej przyjęcie – znalazła się w Wielkiej Bryta-
nii. Po formalnym rozwiązaniu PSZ przez Brytyjczyków generał wraz z żołnie-
rzami swojej dywizji wstąpił 30 grudnia 1946 r. do Polish Resettlement Corps 
– Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia21. Dla generała decyzja 
o pozostaniu na emigracji była oczywista, chociaż tak jak inni oczekiwał na 
dalszy rozwój wypadków na świecie. O tym, że liczył się z możliwością dłuższe-
go pobytu poza krajem, świadczą – czynione już od wiosny 1946 r. – starania 
o ściągnięcie pozostałych w kraju trojga dzieci22.

PKPR wchodził w  skład armii brytyjskiej i  jego zadaniem była pomoc 
oficerom i  szeregowym PSZ na etapie przechodzenia do życia cywilnego. 
Ze wszech stron zachęcano, aby wstępowali w szeregi PKPR. Rozpowszech-
niana od sierpnia 1946 r. ulotka w  języku polskim podawała wszelkie in-
formacje związane z decyzją pozostania na emigracji (w Wielkiej Brytanii 
lub jakimkolwiek innym kraju) lub powrotu do kraju. W rodzinie Sulika 
zapamiętano, jak generał podkreślał, że namawiając swoich żołnierzy do 
wstąpienia w szeregi PKPR, sam nie mógł postąpić inaczej23.

Warunki, na jakich wstępowano do PKPR, rozpoczynało złożenie po-
dania o przyznanie tymczasowego stopnia oficerskiego w zawodowej Armii 

przebywających w sowieckich łagrach i więzieniach Anders, mianowany dowódcą Polskich 
Sił Zbrojnych w ZSRR, upomniał się o – siedzącego w celi śmierci na Butyrkach – Sulika, 
którego na jego interwencję wypuszczono.
20 IPMS, Kolekcja gen. Władysława Andersa, sygn. 11, t. 13.
21 PKPR utworzono na mocy rozkazu podpisanego przez króla Jerzego VI 24 VI 1946 r. 
P.o. inspektora generalnego PKPR został, zaproponowany przez Brytyjczyków, gen. Kopań-
ski, według War Office – umiarkowany, prostolinijny i niepolityczny. „Dziennik Żołnierza 
Armii Polskiej na Wschodzie”, 4 VIII 1946.
22 Pozostające w  okupowanym kraju dzieci: Maria, Anna i  Bolesław, wczesną jesienią 
1946 r., nielegalnie, pod fałszywymi nazwiskami, wydostały się z Polski i  tuż za graniczną 
przełęczą Brenner spotkały ojca. Żona Sulika Aniela i  najstarsza córka Zofia były depor-
towane 13 IV 1940 r. do Kazachstanu, a po zwolnieniu ze zsyłki spotkały się z Sulikiem – 
wówczas dowódcą 13 pp – w Tatiszczewie i – już w mundurach – przebyły cały szlak bojowy 
z oddziałami PSZ w ZSRR, Armii Polskiej na Wschodzie i 2 Korpusem Polskim. W 1946 r. 
we Włoszech rodzeństwo się spotkało, gdyż Aniela Sulikowa wcześniej wyjechała do Wiel-
kiej Brytanii, do Foxley, wraz z gimnazjum wojskowym, w którym uczyła matematyki. Z.  Su-
lik-Żaba, Od Sarn do 2 Korpusu gen. Andersa, Warszawa 1999, s. 18–20; Rozmowa z p. Anną 
Sabbat w lipcu 2000 r.; B. Sulik, „Tyle pamiętam”, s. 3–4.
23 Rozmowa z dziećmi Sulika: pp. Marią Polaszek, Anną Sabbat, Zofią Żabą i Bolesławem 
Sulikiem, 3 VI 2005 r.
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Brytyjskiej i oddanie się pod dowództwo brytyjskie na dwa lata, które trze-
ba było spędzić w obozie wojskowym, licząc od dnia przyznania wspomnia-
nego stopnia oficerskiego. Uposażenie przysługiwało za stopień podporucz-
nika w PKPR i równocześnie za tzw. płatny stopień lokalny równy stopnio-
wi, według którego pobierano uposażenie w polskiej armii24. Przyznawano 
zaopatrzenie dla rodziny przebywającej w Anglii – mieszkanie i wyżywienie 
w  naturze lub dodatek rodzinny w  gotówce. Przewidywano, że oficerowie 
będą zatrudniani jako dowódcy polskich żołnierzy w  PKPR. Gen. Sulik 
został dowódcą Grupy Dywizyjnej 5 KDP, której dowództwo mieściło się 
w Amesbury. Tam sprowadził swoją rodzinę25.

17 grudnia 1947 r. zlikwidowano stanowiska dowódców grup dywizyj-
nych. Razem z  gen. bryg. Bronisławem Rakowskim i  gen. dyw. Bronisła-
wem Duchem Nikodem Sulik stracił stanowisko, ale z PKPR został zwol-
niony dopiero 28 lutego 1949 r.26 Swoim podwładnym mówił: „żegnając 
Was i dziękując Wam najserdeczniej za uczciwą, rzetelną pracę dla Polski, 
zawsze tak ofiarną i bohaterską, oraz za przywiązanie i zaufanie, jakie mi 
okazywaliście – składam Wam jedno – jedyne, najgorętsze życzenie: za-
chowajcie wiarę [...] bo wiem, że do Wolnej Polski, do Wilna i  Lwowa 
wrócimy”27.

Pierwsze lata na obczyźnie opierano na nadziei o możliwości podjęcia 
dalszej walki o wolną Polskę, wierze w nieuchronność konfliktu światowe-
go czy konfliktu z  ZSRR – był to powód i  sens pozostawania na emigra-
cji. Jednak wszystkim emigrantom, również generałom, przyszło zorgani-
zować sobie życie cywilne, pomyśleć o  teraźniejszości i  przyszłości. Życie 
na emigracji było trudne dla zdecydowanej większości zdemobilizowanych 
polskich żołnierzy, trudniejsze często dla wyższych oficerów. 1  lipca 1945 r. 
na Zachodzie przebywało 127 polskich generałów, z  których 20 wróciło 
do Polski, a  pozostali zdecydowali się pozostać na emigracji, przeważnie 
w Wielkiej Brytanii28. Nieznane otoczenie, szara rzeczywistość codzienno-
ści, która nastąpiła po aktywnym życiu w  mundurze, nowy świat i  jakże 
często – jak w przypadku Sulika – nieznajomość języka angielskiego były 

24 Polski Korpus Przysposobienia i Rozmieszczenia, sierpień 1946 r., druk ze zbiorów au-
torki.
25 Jedynie najstarsza córka Zofia, która jeszcze w Rzymie wyszła za mąż, mieszkała oddziel-
nie. Z. Sulik-Żaba, Od Sarn do 2 Korpusu..., s. 20.
26 Ministry of Defence, APC Polish Enquiries w Middlesex, sygn. P/6172, Akta personalne 
N. Sulika.
27 Rozkaz gen. N. Sulika, bez daty, „Sitwa Zgrupowania 5 Wileńskiej Brygady Żubrów” 
(Londyn) 1949, s. 129–130.
28 A. Suchcitz, Emigracyjne losy polskiej generalicji po roku 1945, „Wojskowy Przegląd Hi-
storyczny” 1993, nr 3, s. 104–105.
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ogromnym wyzwaniem. Problemem było życie za pieniądze otrzymywane 
od władz brytyjskich. Jedynie czterech generałów dostało stałe emerytury 
od Brytyjczyków, piętnastu władze brytyjskie przyznały jednorazowe za-
pomogi w  wysokości 1000 funtów i  pożyczki (do spłacenia) w  wysokości 
2000 funtów. Miały być przeznaczone na zakup domów czynszowych lub 
założenie przedsiębiorstwa. Jednak tylko Sulik, jako jedyny z tej piętnastki, 
odmówił przyjęcia tych sum29, chociaż nie podjął tej decyzji od razu30. Kie-
dy po latach podzielił się swoimi troskami o codzienny byt z Aleksandrem 
Blumem, ten napisał w  odpowiedzi: „zmartwiły mnie aspekty trudności 
osobistych Pana Generała. Odczuwam je i  przeżywam boleśnie. Kto wie, 
czy szlachetny i piękny gest Pana Generała w nieprzyjęciu łaski His Majesty 
był słuszny after all. Jak dużo dobrego mógłby Pan Generał zrobić dla spra-
wy, dla wszystkich, gdyby nie musiał martwić się i zżerać z powodu troski 
o chleb na jutro”31.

Jak duże były to pieniądze, niech świadczy fakt, że generałowie, któ-
rzy przeszli przez PKPR, otrzymywali od brytyjskiego National Assistance 
Board tygodniowe zapomogi w  wysokości ok. dwóch funtów. Na te czeki 
zawsze czekał Sulik, aby opłacić bieżące rachunki, o czym często wspominał 
w  listach do rodziny. Przez całe lata, także przed wybuchem wojny, towa-
rzyszyła rodzinie Sulików trudna sytuacja materialna i nie inaczej było na 
emigracji.

Większość generałów musiała podjąć pracę fizyczną, niektórzy kupili 
domy i żyli z najmu lokali, inni kupili lub dzierżawili fermy. Gen. Stanisław 
Maczek był barmanem, gen. Ludwik Kmicic-Skrzyński pracował fizycznie 
w  fabryce, potem jako urzędnik, gen. Kordian Józef Zamorski został win-
dziarzem, gen. Marian Żegota-Januszajtis hodował pieczarki, gen. Klemens 
Rudnicki – jeden z lepiej sytuowanych – miał sklep z meblami i antykami, 
gen. Stanisław Sosabowski pracował jako magazynier, natomiast gen. Wa-
cław Przeździecki jako stolarz i radiotechnik32.

Generał Sulik z  żoną, jeszcze przed zwolnieniem z  PKPR, zamieszkali 
w South Harrow w hrabstwie Middlessex pod Londynem33 (od połowy lat 

29 Ibidem.
30 List N. Sulika do gen. K. Sosnkowskiego, 20 XII 1949 [w:] J. Kirszak, Kazimierz Sosnkow-
ski – Nikodem Sulik. Emigracyjne listy generałów (1944–1952), „Z Dziejów Walk o Niepodle-
głość” 2013, t. 2, s. 384–385.
31 Archiwum rodzinne Bolesława Sulika, List Aleksandra Bluma do Nikodema Sulika, 
13  VI 1952 r.
32 A. Suchcitz, Emigracyjne losy polskiej generalicji...; T. Kondracki, Polskie organizacje kom-
batanckie w Wielkiej Brytanii w latach 1945–1948, Warszawa 2006, s. 369–370.
33 List N. Sulika do gen. K. Sosnkowskiego, 21 IX 1948 [w:] J. Kirszak, Kazimierz Sosnkowski 
– Nikodem Sulik..., s. 379.
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sześćdziesiątych w granicach Wielkiego Londynu). Jak zaobserwował Tade-
usz Kondracki, Londyn i najbliższe okolice były naturalnym kierunkiem dla 
wyższych oficerów po ostatecznej likwidacji PKPR34. Czytając kwestiona-
riusz osobisty wypełniany przy wstąpieniu do PKPR, widzimy, że Sulik był 
żołnierzem i  nie posiadał innego zawodu, który mógłby w  cywilu wyko-
nywać. Jako umiejętności dodatkowe wpisał prowadzenie samochodu oraz 
podkreślił, że „potrafiłby z  pewną wprawą dzięki zamiłowaniu lub pracy 
zawodowej” uprawiać warzywa lub kwiaty35. Nie musiał się jednak do tego 
uciekać. W czerwcu 1949 r. córka generała Anna została żoną Kazimierza 
Sabbata36. Sulik i  jego żona zaczęli dorabiać do skromniutkich czeków od 
rządu angielskiego w firmie Sabbata „Limba”37, której siedziba znajdowała się 
w centrum Londynu, przy bocznej uliczce obok Brompton Oratory. Generał 
prowadził dorywczo księgowość, przeprowadzał remanenty, obliczał dochody 
i wydatki firmy, sprzedawał w sklepie wyprodukowane towary – głównie koł-
dry. Generałowa zarabiała tam pieniądze na dodatkowe wydatki np. związa-
ne z wyjazdami do córki Zofii, która z mężem zamieszkała w Manchesterze. 
Dzięki tej pracy generałostwo często mogli pomagać dzieciom finansowo.

Anna Sabbatowa wspominała, że rodzice początkowo codziennie przy-
jeżdżali do nich z South Harrow pociągiem, potem pieszo szli na Putney. 
Prawdopodobnie w  1950 r., za pożyczkę, Sulik kupił dom w  pobliżu Sab-
batów. Zięć, którego generał lubił i  cenił, nalegał, aby generałostwo za-
mieszkali u nich i wspólnie prowadzili gospodarstwo, a swój dom wynajęli 
– wówczas mieliby stały dochód. Z zachowanej korespondencji wynika, że 
przez najbliższe lata do tego nie doszło. Po ślubie kolejnej córki Marii (wy-
szła za mąż za byłego podkomendnego generała, kpt. Władysława Polaszka) 
młodzi zamieszkali u Sulików, ale nawet kiedy wyprowadzili się do własne-
go mieszkania wiosną 1951 r., generał pisał do córki Zofii, że przeprowadz-
ka jest niemożliwa i „z naszej symbiozy z Sabbatami nic nie wyjdzie”38. Do 
przeprowadzki jednak doszło latem 1952 r. 

Z finansami było krucho, o czym świadczą listy do najbliższych. W jed-
nym z nich Sulik pisał: „Tymczasem jest trudno, no bo jest! Dopiero w lipcu 

34 T. Kondracki, Polskie organizacje kombatanckie..., s. 356–358.
35 Ministry of Defence, APC Polish Enquiries w Middlesex, sygn. P/6172, Akta personalne 
N. Sulika.
36 Kazimierz Sabbat (1913–1989), działacz polityczny, harcerski, prezes Niezależnej Grupy 
Społecznej, prezes Egzekutywy Zjednoczenia Narodowego, premier rządu RP na uchodź-
stwie w latach 1976–1986, prezydent RP na uchodźstwie w latach 1986–1989.
37 W 1947 r. Kazimierz Sabbat wraz z przyjaciółmi Stanisławem Bartoszem i Kazimierzem 
Łukomskim założył przedsiębiorstwo produkcyjne „Limba”.
38 Archiwum rodzinne Zofii Żaby, List Nikodema Sulika do Zofii i Jarosława Żabów, 12 IV 
1951 r.
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zapłaciliśmy podatek miejski za dom [...], elektryczność [...], a  już leży od 
paru dni rachunek za telefon [...] w  tych warunkach pożyczka zaciągnię-
ta u płk. [Leona] Gnatowskiego na umeblowanie domu przed wynajęciem 
stopniała, natomiast meble bierzemy u  gen. [Klemensa] Rudnickiego na 
kredyt [...] dodatkowym obciążeniem jest ślub Bolka”39. Nadzieją na roz-
wiązanie kłopotów finansowych była „Limba”. Konieczność oszczędnego ży-
cia była przypuszczalnie powodem, że generałostwo hodowali kury, o czym 
wspomina Sulik w  listach. Był zmęczony i przygnębiony sytuacją, w  jakiej 
się znalazł. Żalił się Pasławskiemu: „Anielka [żona] szyje po nocach, ja się 
ciągle włóczę i  wydaję zarobione przez Anielkę pieniądze, a  jak wracam 
do domu, to najczęściej zmęczony, w okropnym nastroju [...] i  tak powoli 
gorzknieję i dziczeję”40.

Z analizy powojennych losów polskiej generalicji na emigracji dokona-
nej przez Andrzeja Suchcitza wynika, że wobec rozwiązania PSZ spodzie-
wane dla zwycięzców zaszczyty zastąpiło odsunięcie od dowodzenia, które 
połączone często z  brakiem stabilizacji życia codziennego, zabezpieczenia 
materialnego, przydatnego, cywilnego zawodu rekompensował jedynie pre-
stiż w  środowisku emigracyjnym41. Generałowie zostali przez Wiesława 
Hładkiewicza zaliczeni do elity politycznej emigracji polskiej, która obej-
mowała grupę liczącą około 150 osób. Kryterium przyjęte przez tego auto-
ra, czyli członkostwo we władzach ustawodawczych na emigracji i pełnienie 
stanowisk w  centralnych organach władzy wykonawczej, spełniał również 
Sulik – jako członek Rady Narodowej RP42 i Niezależnej Grupy Społecznej 
(NGS)43. Niewątpliwie grupa wojskowych cieszyła się wyjątkowym presti-
żem, szacunkiem i  zaufaniem nie tylko w  kręgach kombatanckich, które 
natychmiast po demobilizacji zaczęły się organizować.

Dla Sulika naturalnym krokiem było utrzymywanie stałych, ścisłych 
związków ze środowiskiem byłych żołnierzy. Od 1946 r. w Londynie dzia-
łało Stowarzyszenie Polskich Kombatantów (SPK), skupiające lokalne orga-
nizacje kombatanckie (koła) działające w  krajach osiedlenia się żołnierzy 
PSZ. Generał organizował koła oddziałowe i związek kół 5 KDP, w którym 

39 Archiwum rodzinne Zofii Żaby, List do Zofii i Jarosława Żabów, 28 VII 1952 r.. 
40 IPMS, Kolekcja Stefana Pasławskiego, sygn. 346, List od Nikodema Sulika, 7 IX 1953 r. 
41 Por. A. Suchcitz, Emigracyjne losy polskiej generalicji po roku 1945 [w:] Naczelni wodzo-
wie i wyżsi dowódcy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, red. S. Zwoliński, Warszawa 1995, 
s. 224–232.
42 Rada Narodowa RP została powołana przez prezydenta Raczkiewicza 9 XII 1939 r. we 
Francji jako organ doradczy i  opiniodawczy rządu i  prezydenta polskiego na emigracji, 
namiastka parlamentu. Została rozwiązana po konferencji jałtańskiej w  roku 1945 i  reak-
tywowana w  1949 r. na podstawie dekretu prezydenta Augusta Zaleskiego. Rozwiązała się 
w 1991 r. wobec zmian ustrojowych, które dokonały się w Polsce.
43 W. Hładkiewicz, Polska elita polityczna w Londynie 1945–1972, Zielona Góra 1995, s. 64.
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pełnił funkcję prezesa. Corocznie we wrześniu odbywały się zjazdy delega-
tów kół oddziałowych 5 Dywizji i połączone były z obchodami święta dywi-
zji w kolejne rocznice jej sformowania, którą to tradycję rozpoczęto jeszcze 
we Włoszech, w  San Benedetto del Tronto we wrześniu 1945 r. Spotykali 
się na nich żyjący kombatanci i  do śmierci brał w  nich udział gen. Sulik, 
który często przewodniczył zebraniom i zjazdom kół oddziałowych swojej 
dywizji.

Mało znana jest działalność gen. Sulika w SPK, ale wiadomo, że był pre-
kursorem i orędownikiem propagowania idei harcerskich w środowiskach 
kombatantów PSZ44. W styczniu 1949 r. wybrano go pierwszym prezesem 
koła oddziałowego nr 114 „Harcerz”, które zorganizowali aktywiści emigra-
cyjnego środowiska starszoharcerskiego: Kazimierz Sabbat, Józef Zielicki 
i Zygmunt Szadkowski.

Jak wielu generałów, tak i Sulik włączył się aktywnie do pracy społecznej, 
działał w licznych organizacjach, stowarzyszeniach, brał udział w zjazdach, 
wieczorkach, zebraniach, przemawiał i  publikował. Przez pewien czas był 
wiceprezesem Rady Naczelnej Związku Ziem Północno-Wschodnich. Na-
leżał do Koła Żołnierzy AK, któremu przewodniczył do 25 stycznia 1952 r. 
(daty początkowej nie ustalono). Na szczególne podkreślenie zasługuje 
udział Sulika w pracach Studium Polski Podziemnej, w którym był człon-
kiem Rady. Szczególnie chętnie dzielił się swoim doświadczeniami z okresu 
konspiracji na Wileńszczyźnie, zapraszany przez różne koła i stowarzysze-
nia kresowiaków. Zachowane teksty jego wystąpień stanowią cenne źródło 
dla odtworzenia genezy, struktury i działań Okręgu Wileńskiego SZP-ZWZ, 
który Sulik dość konsekwentnie nazywa Armią Krajową, podobnie zresztą 
jak wielu jego współtowarzyszy walki. 25 lutego 1949 r. w Ognisku Polskim 
odbył się wieczór pt. „Wilno i Nowogródek w walce”, na którym – na zapro-
szenie byłych żołnierzy AK okręgów Wilno i Nowogródek – Sulik wygłosił 
referat o  początkach organizacji, którą tworzył w  Wilnie45. Był to już ko-
lejny tekst na ten temat, w zasadzie powtórzenie poprzednich, jednak i  tu 
znalazły się nowe elementy, jakby przy każdej takiej okazji odblokowywała 
się pamięć, przypominały inne szczegóły. Śmierć przeszkodziła mu w wy-
głoszeniu zapowiedzianych „Wspomnień z  konspiracji w  okręgu Wilno” 
w Klubie Dyskusyjnym Spraw Krajowych im. gen. Stefana Grota-Roweckie-
go (Sulik był jego członkiem–założycielem), które odczytano na zebraniu 
publicznym klubu 21 lutego 1954 r.46

44 T. Kondracki, Historia Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Wielkiej Brytanii 1946–
1996, Londyn 1996, s. 406–407.
45 Studium Polski Podziemnej (SPP), sygn. TP 3, Przemówienie gen. Nikodema Sulika.
46 SPP, sygn. B.II.423.
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Gen Sulik należał do Koła Generałów i  Pułkowników b. Dowódców 
Wielkich Jednostek Wojska, Lotnictwa i  Marynarki Wojennej (po zmia-
nie nazwy – Koło Generałów i Pułkowników byłych Wyższych Dowódców 
PSZ), w którego zebraniach aktywnie uczestniczył, a przez pewien czas był 
członkiem zarządu. Koło utworzono z  inicjatywy gen. Mariana Żegoty-Ja-
nuszajtisa, który na pierwsze zebranie zaprosił dwóch pułkowników i czter-
nastu generałów, wśród nich Sulika47. Podczas zebrania założycielskiego 
10  lutego 1948 r., w  Ognisku Polskim w  Londynie, gen. Michał Karasze-
wicz-Tokarzewski wygłosił referat, w którym przedstawił zadania emigracji 
niepodległościowej i starszyzny wojskowej oraz określił cel i zadania koła – 
ideowe, moralne oraz samopomocowe48. W krótkim czasie do koła zapisało 
się około stu członków, stało się ono miejscem integrującym społeczność 
wyższych oficerów, szczególnie zamieszkujących w  Londynie i  najbliższej 
okolicy. Dyskusje na zebraniach poświęcano przede wszystkim podtrzy-
mywaniu więzi wśród byłych żołnierzy PSZ, idei propagowania działalno-
ści polskich organizacji kombatanckich. Dyskutowano na aktualne tematy 
zajmujące polskie środowiska emigracyjne, m.in. o  stosunku do podziału 
wewnątrz kierownictwa politycznego emigracji, ale przede wszystkim o sy-
tuacji byłych żołnierzy i ich ewentualnym zaangażowaniu w spory politycz-
ne, łącznie z  sugestią, aby uregulować tę sprawę przez emigracyjne Mini-
sterstwo Obrony Narodowej. Generał Sulik upominał się o byłych żołnierzy 
mieszkających poza Londynem oraz konieczność informowania ich o aktu-
alnych sprawach i zamierzeniach rządu. Uważał, że dla „mas żołnierskich” 
oni – wyżsi oficerowie – są autorytetem, więc na zewnątrz winni wypra-
cowywać wspólne stanowisko np. wobec rozłamu politycznego. W statucie 
koła, po zmianach w 1951 r., znalazł się zapis, że zrzesza ono tych, którzy 
stojąc na stanowisku niepodległościowym, uznają legalnego Prezydenta RP 
jako najwyższego zwierzchnika.

Gen. Sulik był współzałożycielem NGS, którą zawiązało – w  czerwcu 
1949 r. – pięciu członków Rady Narodowej RP na Uchodźstwie. Celem no-
wej organizacji było wówczas doprowadzenie do udziału w  pracach Rady 
jak największej liczby członków pochodzących z wyborów. Założenie NGS, 
która odegrała bardzo ważną rolę w  dziejach emigracji, uważano za bunt 
działaczy społecznych przeciwko stronnictwom politycznym. Z jej ramienia 
Sulik wszedł w roku 1951 w skład Rady Narodowej RP, a zabierając głos na 
posiedzeniach, skupiał się na sprawach sobie znanych i bliskich – bezpie-
czeństwie, wojsku, byłych żołnierzach, wyrażając przy tym głęboką troskę 
o przyszłość zniewolonego kraju49.

47 IPMS, Kolekcja Mariana Żegoty-Januszajtisa, sygn. 547, t. 7.
48 IPMS, Kolekcja Koła Generałów i Pułkowników, sygn. 233, t. 5.
49 Por. IPMS, Zbiór N. Sulika, sygn. A. XI, Mps wystąpienia Nikodema Sulika, 22 III 1952 r.
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W literaturze podkreślana jest opinia, że gen. Sulik do końca życia nie 
był związany z żadną emigracyjną partią polityczną. Chociaż sam „serdecz-
nie nie lubił polityki”50, jednak żywo interesował się życiem politycznym 
emigracji i brał w nim czynny udział. Polityka od najwcześniejszych lat była 
jego stałym przedmiotem zainteresowania. Nie pretendując do odgrywania 
jakiejkolwiek roli, generał zawsze miał swoje zdanie na aktualne tematy po-
lityczne, nie wahał się wyrażać je publicznie i dzielić się opiniami z najbliż-
szymi. Wszystkie dzieci Sulika zapamiętały przedwojenne, wspólne, domo-
we obiady, w czasie których toczyły się dyskusje o polityce i uczestniczyła 
w nich cała rodzina51. O tej pasji wspomina jego córka Zofia: „Ja sama, pod 
wpływem ojca i matki, z którymi dużo się dyskutowało, a potem narzeczo-
nego [...] coraz bardziej wciągałam się w  sprawy polityczne i  zaczynałam 
brać udział w politycznych dyskusjach”52.

Na emigracji generał związał się z  piłsudczykowską Ligą Niepodległo-
ści Polski (LNP)53, chociaż epizod jego współpracy z tym środowiskiem nie 
jest bliżej znany. Według Arkadiusza Adamczyka, jeszcze podczas pobytu 
2 Korpusu we Włoszech, gen. Sulik był jednym z nieformalnych przywód-
ców piłsudczykowskiego środowiska oficerskiego wraz z gen. Kazimierzem 
Wiśniowskim oraz płk. Franciszkiem Demelem54. Sulik znalazł się w szere-
gach LNP „w poszukiwaniu możliwości jakiegoś oddziaływania, w poszu-
kiwaniu ludzi, którzy zachowali jeszcze coś, co ja nazywam «instynktem 
państwowym»”55. Brał udział w I Walnym Zjeździe Ligi 5–6 czerwca 1948 r. 
w Londynie, podczas którego doszło do scalenia kręgów piłsudczykowskich 
w Wielkiej Brytanii. Sulik był wtedy jednym z jedenastu obecnych tam ge-
nerałów PSZ na emigracji, wśród których byli jego niedawni dowódcy: gen. 
Michał Karaszewicz-Tokarzewski i  Wilhelm Orlik-Rückemann56. Niewąt-
pliwie jego akces oznaczał poparcie dla głównych założeń tej organizacji. 
Ligę określano jako ideowo-polityczną, której celem było przywrócenie Pol-
sce niepodległości, odzyskanie całości ziem Rzeczypospolitej w  granicach 

50 List N. Sulika do gen. K. Sosnkowskiego, 8 I 1952 [w:] J. Kirszak, Kazimierz Sosnkowski 
– Nikodem Sulik..., s. 391.
51 Rozmowa z pp. Marią Polaszek, Anną Sabbat, Zofią Żabą i Bolesławem Sulikiem, 1 VI 
2005  r.
52 Z. Sulik-Żaba, Od Sarn do 2 Korpusu..., s. 35.
53 Liga Niepodległości Polski była ugrupowaniem politycznym utworzonym w  1944 r. 
przez piłsudczyków w Wielkiej Brytanii.
54 A. Adamczyk, Piłsudczycy w izolacji (1939–1954). Studium z dziejów struktur i myśli po-
litycznej, Bełchatów 2008, s. 388.
55 List N. Sulika do gen. K. Sosnkowskiego, 23 XII 1951 [w:] J. Kirszak, Kazimierz Sosnkow-
ski i Nikodem Sulik..., s. 387.
56 A. Adamczyk, Piłsudczycy w izolacji..., s. 430.
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z 1  września 1939 r.57, stworzenie warunków trwałego i swobodnego rozwo-
ju narodu polskiego oraz urzeczywistnienie idei Międzymorza58. Na III  Wal-
nym Zjeździe 16–17 grudnia 1950 r. Sulik wszedł do Rady Naczelnej Ligi59. 
Z uczestnictwa zrezygnował na początku roku 1953, po wyborze na prze-
wodniczącego Związku Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju (ZHP).

Podobnie jak całe środowisko emigracyjne, a przede wszystkim byłych 
żołnierzy, gen. Sulik znalazł się w ogniu dyskusji toczącej się wokół moż-
liwości wybuchu III wojny światowej oraz towarzyszącym jej nadziejom 
i  przedsięwzięciom zmierzającym najpierw do utrzymania, a  potem od-
tworzenia Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Działania te, podobnie jak 
i  wiara w  nieuchronność kolejnego konfliktu światowego, były nieodłącz-
nym elementem emigracyjnej doktryny wojskowej, której podstawą i zało-
żeniem była „odbudowa Polski poprzez czyn zbrojny”60. W „Wytycznych dla 
sił zbrojnych” wydanych w styczniu 1946 r., nawiązując do nadziei na zmia-
nę porządku światowego i odzyskania wolności przez Polskę, przewidywa-
no, że „okres trwania może być skrócony przez wybuch konfliktu między-
narodowego, którego nikt nie może przewidzieć”61. Orędownikiem kolejnej 
wojny był gen. Anders, do której miał niezwykle emocjonalny stosunek 
(„czekamy i wierzymy”), ale również wielu jego podkomendnych: gen.  Ma-
rian Kukiel, gen. Marian Żegota-Januszajtis, gen. Janusz Głuchowski, 
gen.  Mieczysław Norwid-Neugebauer, gen. Władysław Bortnowski, gen.  Ta-
deusz Piskor, gen. Bronisław Duch62. W roku 1948, w miarę zaostrzania się 
sytuacji międzynarodowej, w  polskiej prasie emigracyjnej, którą systema-
tycznie czytał Sulik, wyraźnie dawała się odczuć atmosfera wojenna. Dzięki 
licznym propagandowym artykułom, przedrukom z prasy angielskiej, ame-
rykańskiej, francuskiej, nasilały się pogłoski o  możliwości wojny prewen-
cyjnej podjętej przez państwa zachodnie, głównie przez Stany Zjednoczo-
ne. Sulik nie mógł nie słyszeć mowy gen. Andersa na zakończenie Zjazdu 
Zarządów Kół Oddziałowych w listopadzie 1948 r., który powiedział m.in.: 

57 O konieczności powrotu ziem wschodnich zaanektowanych w 1939 r. przez ZSRR Ni-
kodem Sulik mówił i pisał przy każdej okazji. Wśród dziesięciu „Prawd żołnierzy Kresowej” 
była m.in. taka: „Nie ma Rzeczypospolitej bez Wilna i  Lwowa. Z Wilna i  Lwowa uczynić 
pragniemy filary mocy RP, ogniwa jej związku z bratnimi narodami: litewskim, białoruskim 
i  ukraińskim”. Broszura 5 rocznica Kresowej Dywizji Piechoty, nakładem Referatu Kultury 
i Prasy 5 KDP, b.d.w., b.m.w.
58 IPMS, Kolekcja Liga Niepodległości, sygn. 441, t. 1.
59 Ibidem, t. 3.
60 A. Zaćmiński, Emigracja polska w Wielkiej Brytanii wobec możliwości wybuchu III wojny 
światowej 1945–1954, Bydgoszcz 2003, s. 138–139.
61 IPMS, Ministerstwo Obrony Narodowej, sygn. A.XII.62/2.
62 A. Zaćmiński, Emigracja polska..., s. 140–141.
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„jak wiele czasu dzieli nas od chwili, kiedy z  chmur wyładowanych elek-
trycznością przyjdą wyładowania w formie burzy wojennej, trudno obecnie 
określić [...] Naród Polski ma prawo oczekiwać od niego (żołnierzy PSZ) 
spełnienia zadania żołnierskiego do końca – gdy przyjdzie czas właściwy. 
Sztandary nasze rozwiniemy i  skupimy się wokół nich, gdy nasze legalne 
władze uznają, iż nadeszła chwila takiego wystąpienia”63.

W tym okresie różnica zdań między gen. Sulikiem a gen. Andersem ist-
niejąca od 1946 r. pogłębiała się, w miarę jak w poglądach tego ostatniego 
zaczęło dominować przekonanie o wybuchu III wojny światowej i potrzebie 
udziału w niej polskich żołnierzy. We wrześniu 1950 r. gen. Sulik na łamach 
organu Zarządu Związku Kół Oddziałowych Dywizji Kresowej „Na Szlaku 
Kresowej” zabrał głos w sprawie wojny koreańskiej64 i zaprezentował swoje 
stanowisko wobec problemu stosunku Polaków do służby wojskowej w woj-
skach państw obcych65. Jego wypowiedź była opowiedzeniem się za oficjal-
nym stanowiskiem polskiego kierownictwa politycznego ogłoszonym w tym 
samym numerze: „Rząd RP oświadczył, że żaden obywatel polski bez zgo-
dy legalnych władz polskich nie może służyć w żadnej obcej armii, zgoda 
taka może być udzielona jedynie wtedy, gdy mogłoby to przyczynić się do 
«przywrócenia Ojczyźnie Niepodległości, Wolności i Całości»66. Stanowisko 
to wsparte zostało autorytetem byłego dowódcy 5 Kresowej Dywizji, który 
jako nakaz chwili nawoływał do dyscypliny i  lojalności pod hasłem „ani 
jednego Polaka pod obcymi sztandarami”67.

Podobne wypowiedzi jak Sulik wygłaszał gen. Roman Odzierzyński. 
Wszystkie grupy polityczne emigracji uważały, że odbudowa wojska pol-
skiego na emigracji ma sens tylko wówczas, jeśli będzie walczyło pod wła-
snym sztandarem i  polskim dowództwem. Argumentację z  jednej strony 
należy uznać jako słuszną: nie mogą Polacy brać czynnego udziału w woj-
nie koreańskiej, ponieważ nie jest to wojna o Polskę, o jej wolność. Z dru-
giej strony w  słowach Sulika odzywał się polski mesjanizm: „pragniemy 

63 Ibidem, s. 141.
64 Emigracja londyńska opowiedziała się za interwencją państw zachodnich w obronie Ko-
rei Południowej zaatakowanej przez komunistów, a rząd RP na posiedzeniu Rady Narodowej 
6 VII 1950 r. poparł stanowisko Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie konfliktu koreańskie-
go. Z. Woźniczka, Trzecia wojna światowa w  oczekiwaniach emigracji i  podziemia w  kraju 
w latach 1944–1953, Katowice 1999, s. 148–149.
65 W 1950 r. powstał tzw. Plan Plevena i koncepcja Europejskiej Wspólnoty Obronnej dot. 
tworzenia armii ogólnoeuropejskiej. Zamierzano włączyć do niej również oddziały złożone 
z uchodźców z Europy Wschodniej, w tym Polaków. Amerykanie proponowali utworzenie 
tzw. Legionu Wolności, co jednak było mocno krytykowane przez polityków emigracyjnych 
z Rady Politycznej i członków Rady Narodowej. Por. ibidem, s. 215–247.
66 N. Sulik, Nakaz chwili, „Na Szlaku Kresowej”, wrzesień 1950, s. 3.
67 Ibidem.
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walczyć o  zasady etyki chrześcijańskiej, ale nie będziemy walczyć o  Jałtę, 
symbol zaprzeczenia tych zasad, przykład niebywałego cynizmu, przykład 
ohydnego handlu życiem i wolnością całych narodów [...], walczymy i obec-
nie na wszystkich dostępnych nam polach. Pracujemy starzy i młodzi, przy-
gotowani do tej pracy i  nie przygotowani do tej pracy, pracujemy ciężko 
powiększając potencjał gospodarczy wszystkich krajów świata, – pracuje-
my w kopalniach, w fabrykach, na roli cierpliwie czekając, kiedy bliski nam 
świat zachodni wróci do zasad etyki chrześcijańskiej. Wiem, że jesteśmy 
niewygodni i nieprzyjemni, bo jesteśmy żyjącym wyrzutem sumienia”68. I 
dalej: „Ale my wiemy, że politycy zachodni problemów Europy Środkowej 
bez nas rozwiązać nie są w stanie, że wcześniej, czy później do nas przyjść 
będą musieli i przyjdzie czas, kiedy będziemy wspólnie pracowali nad uło-
żeniem lepszej przyszłości świata”69.

W krótkim czasie Sulik miał okazję do osobistego zaangażowania w dys-
kusję prowadzoną na ten temat na najwyższym szczeblu kierownictwa pol-
skiej emigracji. W tymże wrześniu 1950 r. nawoływał do większego zwarcia 
szeregów wokół prezydenta i rządu, widział w przyszłości nowe „suweren-
ne, wyzwoleńcze” Wojsko Polskie walczące o polskie, narodowe cele70. Woj-
sko przecież miało stanowić najważniejszy argument polityczny i militarny 
w realizacji niepodległościowej wizji Polski, niezależnie, czy w warunkach 
pokoju, czy ewentualnego konfliktu zbrojnego. Jak wynika z  powyższego, 
Sulik – jak wielu innych wojskowych – wojsku przeznaczał wypełnienie 
kluczowego zadania w walce o wolną ojczyznę. Ale czy wierzył w wybuch 
wojny światowej? Czy możliwe było uniknięcie wciągnięcia Polski w kon-
flikt światowy? Podpowiadał dwa wyjścia: „albo poddanie się Kremlowi 
z perspektywy rządu światowego w Moskwie [...] albo zorganizowanie świa-
ta we wspólnotach, związkach federacyjnych, dostatecznie silnych, ażeby 
mogły się oprzeć paru wojowniczym a zachłannym na cudze narodom”71. 

Przez cały rok 1951 rząd polski, politycy i wojskowi emigracyjni wyka-
zywali nadzwyczajną aktywność w sprawie możliwości odbudowy polskiego 
wojska. Sulika uznać należy za gorącego orędownika tej idei. Tezy w spra-
wie Polskich Sił Zbrojnych na Obczyźnie rozpatrywano na posiedzeniach 

68 Ibidem, s. 5.
69 Ibidem, s. 5.
70 Jednak prezydent i rząd w tym czasie nie spodziewali się szybkiego wybuchu wojny. Pre-
zydent Zaleski uważał, że polityka europejska i  światowa będzie podążać dalej drogą dy-
plomatycznego nacisku na ZSRR. Tym samym – mimo protestów przeciwko sowietyzacji 
krajów Europy Środkowo-Wschodniej – sądził, że można bronić własnej tożsamości tylko 
„siłą swego ducha”. Odwrotnie niż gen. Anders, który wierzył, że raczej wcześniej niż później 
dojdzie do konfrontacji zbrojnej. Z. Woźniczka, Trzecia wojna światowa..., s. 148.
71 IPMS, Rada Narodowa RP, sygn. A.5.118, Wypowiedź na 8. posiedzeniu RN, 22 III 
1952 r.
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III  Rady Narodowej RP, przede wszystkim w Komisji Wojskowej, gdzie spe-
cjalna podkomisja miała opracować plan w celu zapewnienia przychylności 
emigracyjnej opinii publicznej na rzecz idei odtworzenia wojska. W tezach 
zakładano, że „zmiana istniejącego ładu międzynarodowego może nastą-
pić albo wskutek zimnej wojny albo przekształcenia jej w  wojnę otwartą” 
i chociaż próbowano wykorzystać polskich emigrantów do walki niemającej 
związku ze sprawą polską, to mimo to kontynuowano prace nad koncep-
cjami odtwarzania polskiego wojska, a  idea ta stała się wkrótce popularna 
w kręgach emigracyjnych. Gen. Sulik, który był ogólnie szanowanym czło-
wiekiem i cieszył się dużym autorytetem, mocno zaangażował się w tę ak-
cję. Dla niego i pozostałych żołnierzy PSZ na Zachodzie, podobnie jak dla 
polskich władz uchodźczych, utworzenie ponownie wojska polskiego było 
nie tylko sprawą polityczną, podnoszącą prestiż i  sens istnienia emigracji, 
ale przede wszystkim okazją do nagłośnienia sprawy walki o niepodległość 
i niezawisłość ojczyzny.

W maju 1951 r. na konferencji Kręgu Starszoharcerskiego, zorganizowa-
nej przez Kazimierza Sabbata w Coombe Farm w Kent, gen. Sulik mówił: 
„Jestem starym człowiekiem [miał zaledwie 56 lat! – WKR], a starzy ludzie 
są często uparci i  również często mają swojego «bzika». Ja również mam 
swojego i oczywiście chcę o nim mówić. Tym «bzikiem» jest sprawa Wojska 
Polskiego. Sytuacja światowa gmatwa się coraz bardziej i  wydaje się mało 
prawdopodobną rzeczą, aby mogła się rozwikłać bez nowej wojny w skali 
światowej. Pozostaliśmy na emigracji po to, ażeby walczyć o  Polskę wol-
ną, całą i  niepodległą [...] Mocarstwa zachodnie na razie nie kwapią się, 
ani z uznaniem Rządu Rzeczypospolitej w Londynie, ani nie zapraszają nas 
do tworzenia wojska polskiego. Wręcz przeciwnie! [...] Nie sprzyja również 
myślom o tworzeniu Wojska Polskiego nasze wewnętrzne rozbicie politycz-
ne. Nie ma w tej chwili na emigracji poważnego środowiska polskiego, czy 
to wśród partii politycznych, czy to wśród organizacji społecznych, które 
by zagadnienia wojska nie dyskutowało. Dlaczego? Bo czujemy wszyscy, że 
czas najwyższy, że jeżeli nie pomyślimy obecnie nad tą sprawą, potem może 
być za późno [...] jeśli w tej chwili nie osiągniemy pogotowia psychicznego, 
a w najbliższej przyszłości nie wytworzymy siły, która będzie mogła zawa-
żyć na szali nadchodzących wydarzeń – inni będą tworzyli fakty dokonane, 
inni będą decydowali o nas bez nas”72.

Plany rządu w sprawie polskiego wojska popierała LNP, której gen.  Sulik 
był członkiem. Zagadnieniem tym zajmowała się także kolejna, IV Rada Na-
rodowa wybrana na kadencję od 1 grudnia 1951 r. do 30  listopada 1953 r., 

72 K. Głuchowski, W polskim Londynie 1947–1970, Londyn 1999, s. 62.
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do której – z  ramienia NGS – wszedł Nikodem Sulik73. Został członkiem 
– ukonstytuowanej 21 lutego 1952 r. – Komisji Wojskowej tejże Rady74 oraz 
– ukonstytuowanej 25 lutego – Komisji Zagranicznej75. Opinie generała 
o  pracach Rady były dość krytyczne, czasem zbulwersowany brutalnymi 
atakami przyrównywał posiedzenia do wieców76. Krytycznie oceniał własne 
wystąpienia, np. to wygłoszone w marcu 1952 r. w sprawie exposè ministra 
spraw zagranicznych w  rządzie gen.  Romana Odzierzyńskiego Mieczysła-
wa Sokołowskiego. Sulik mówił na temat Międzymorza oraz idei federacji 
państw Europy Środkowej, którą uważał za pilną konieczność, ale sądził, że 
przemówienie „nie wypadło dobrze [...] myślę, że nie mówiłem głupio [...] 
natomiast sam czułem, że mi nie szło, nie potrafiłem się rozgrzać, a mnie 
z reguły przemówienia się udają wtedy, jeśli się «rozgrzeję»”77. Jednak jego 
zaangażowanie zostało wysoko ocenione przez ministra Sokołowskiego, 
który podkreślił, że słowa Sulika oznaczają wyjątkowe rozumienie idei fede-
racji, jej znaczenia dla Polski i dla porozumienia regionalnego78. Sulik pod-
kreślał, że reprezentuje NGS, która w rządzie RP widzi kierowniczy ośrodek 
działalności niepodległościowej, przywiązuje dużą wagę do zjednoczenia 
narodowego, ale – jego zdaniem – niezależnie od poszukiwania zgody po-
litycznej konieczne jest poszerzanie społecznej platformy działania. Nawią-
zując do sprawy wojska na emigracji, generał wygłosił znamienne słowa na 
Radzie Narodowej w  listopadzie 1952 r., że nie negując konieczności od-
budowy PSZ, „w planie polskiej walki o niepodległość musimy przyjąć za 
podstawę, że polski potencjał militarny znajduje się w kraju”79.

Gen. Sulik komentował ważniejsze wydarzenia emigracyjnego życia po-
litycznego w  listach, jednocześnie prezentując własne oceny i  stanowisko. 
Wynika z  nich m.in. żywe zainteresowanie kryzysem narastającym w  łonie 
rządu polskiego na uchodźstwie i  próbach gen. Kazimierza Sosnkowskiego 

73 B. Wanke, Władze legalne RP na Uchodźstwie (1940–1970), „Zeszyty Historyczne” Paryż 
1979, z. 47, s. 101.
74 W komisji wojskowej zasiadał z  gen. Karpińskim (przewodniczącym), gen. Sawickim,  
Brandysem, Domańskim, Grażyńskim, Korytowskim, Lisem, Okuliczem, Marchwickim. Ibi-
dem.
75 W komisji spraw zagranicznych zasiadał wraz z Domańskim, Grabińskim, Grażyńskim, 
Kuncewiczem, Mackiewiczem, Misiakowskim, Dołęgą-Modrzewskim, Okuliczem, Ostrow-
skim, Piestrzyńskim, Józefem Poniatowskim, Pragierem. Ibidem.
76 Archiwum rodzinne Zofii Żaby, List Nikodema Sulika do Zofii i Jarosława Żabów, 12 IV 
1951 r. 
77 Archiwum rodzinne Zofii Żaby, List Nikodema Sulika do Zofii i Jarosława Żabów, 24 III 
1952 r.
78 IPMS, Rada Narodowa RP, sygn. A.5.116.
79 IPMS, Rada Narodowa RP, sygn. A.5.122.
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podejmowanych w  celu pojednania80. Rozmawiał o  tym z  gen. Andersem 
prawdopodobnie we wrześniu–październiku 1952 r.: „rozpoczął ją [rozmowę 
– WKR] sam gen[erał] zapytując mnie, że pewnie wiem już, że p. Prez[ydent] 
i on sam i premier81 wysłali listy zapraszające gen. Sosn[kowskiego] do przy-
jazdu do Anglii. Gen[erał] powiedział, że on osobiście prosił gen[erała Sosn-
kowskiego – WKR] o przybycie dla przedyskutowania dwóch spraw: a) spra-
wy następcy Prez[ydenta] Rz[eczypospolitej] i  b) sprawy wojska, to znaczy 
warunków politycznych ewentualnej odbudowy Pol[skich] Sił Zbr[ojnych]”82. 
Jak wynika z dalszej części listu, gen. Andersowi zależało na wstawiennictwie 
Sulika i jego zięcia Jarosława Żaby u gen. Sosnkowskiego i wywarciu wpływu 
na decyzję o przyjeździe do Anglii (Sosnkowski mieszkał w Kanadzie). Tu jed-
nak Sulik się wahał, być może nie chciał wtrącać się do politycznych sporów, 
które w tym momencie uważał za mniej ważne od sprawy syna, któremu wła-
śnie odmówiono przyznania stypendium i chwilowo był na utrzymaniu świeżo 
poślubionej żony. We wrześniu 1953 r., na Zjeździe Delegatów Kół Oddziało-
wych 5 Dywizji Piechoty, Sulik nawiązał do początkowych niepowodzeń misji 
zjednoczeniowej gen. Sosnkowskiego, ostrzegając przed marnowaniem okazji 
politycznych, które się otwierają, „groził, że stan rozbicia politycznego może 
doprowadzić nas do tego ponurego obrazu, który przedstawił nam Wyspiań-
ski w «Weselu», gdy na komendę Chochoła podrygują bezwolnie przedsta-
wiciele polskiego społeczeństwa. Ponury obraz polityczny naszej emigracji 
każe nam jeszcze bardziej się skupić i rzucić na szalę rozgrywek partyjnych 
nasz głos żołnierski”83. O tym, że jednak liczył na rozsądek kierownictwa po-
litycznego emigracji, świadczy list do gen. Pasławskiego z  grudnia 1953 r., 
napisany kilka tygodni przed śmiercią, i dotyczący tej samej sprawy: „robota 
szefa [gen. Sosnkowskiego – WKR84] psuje się i wiele ludzi straciło nadzieję, że 
cokolwiek z tej roboty wyjdzie [...] osobiście jestem przekonany o jednym: wal-
ka o śmieszne strzępki tzw. władzy będzie zażarta i będzie trwała aż do zjedno-
czenia politycznego, które mimo wszystko wierzę, że nastąpi, bo nacisk opinii 
publicznej jest bardzo duży i sądzę, że w rezultacie wszyscy wobec jego nacisku 

80 Rozbicie emigracji polskiej, w następstwie decyzji podjętej w 1947 r. przez prezydenta 
Raczkiewicza o  przekazaniu następstwa Zaleskiemu a  nie Arciszewskiemu, zakończyło się 
podpisaniem Aktu Zjednoczenia między zwolennikami prezydenta Zaleskiego a ugrupowa-
niem związanym z Radą Polityczną (przedstawicielami zwaśnionych – również między sobą 
– stronnictw opozycyjnych).
81 Premierem był wówczas gen. bryg. Roman Odzierzyński.
82 Archiwum rodzinne Zofii Żaby, List Nikodema Sulika do Zofii i  Jarosława Żabów, 7 X 
1952 r.
83 Sprawozdanie ze święta dywizji, „Na Szlaku Kresowej” 1953, nr 13, s. 2–5.
84 Gen. Sosnkowski był zwierzchnikiem Sulika w  okresie jego dowodzenia Wileńskim 
Okręgiem ZWZ.
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ustąpią”85. Kiedy gen. Sosnkowski przybył do Londynu, był gościem u Sabba-
tów, gdzie miał okazję rozmawiać i ze swoim dawnym podwładnym86. Jedynie 
można przypuszczać, że Sulik utwierdzał go wówczas o potrzebie zaangażo-
wania w misję zjednoczenia. Samego aktu zjednoczenia generał nie doczekał, 
podpisano go z inicjatywy gen. Sosnkowskiego 14 marca 1954 r., dwa miesiące 
po śmierci Sulika, który zdaniem Aleksandra Bluma „mógłby odegrać pokaźną 
rolę przy gen. Sosnkowskim, który [...] nie będzie miał zbyt wielu szczerych 
ideowych i pełnych zapału ludzi dokoła siebie”87.

W 1953 r. gen. Sulika wybrano przewodniczącym Związku Harcerstwa 
Polskiego poza granicami Kraju. Nie był to jednak w  jego ocenie do koń-
ca taki zaszczyt, ale raczej, jak pisał we wrześniu tr. do gen. Pasławskiego, 
kłopoty i zmartwienia: „kilka miesięcy temu zmuszono mnie do przyjęcia 
przewodnictwa ZHP, nie śniło mi się nawet, że będzie to aż tak dalece kło-
potliwe, że będzie mi zabierało tyle czasu i  będzie powodem tylu zmar-
twień. – Niestety! Zarówno sytuacja finansowa Związku, jak i ogólnopolska 
choroba wzajemnych niechęci, jakichś zadawnionych urazów, waśni, a nie-
kiedy nawet takich czy innych sympatii partyjno-politycznych – nie pozwa-
lają na to, żeby można było obecnie tzw. pracę społeczną traktować jako 
jedynie przyjemność. Poza tym, jak się człowiek bliżej przypatruje naszym 
matadorom politycznym, to doprawdy nabiera się obrzydzenia i  do ludu, 
i do ludzkich instytucji”88. Sulik wiedział, że adresat rozumie jego dylema-
ty. Harcerstwo było bliskie Pasławskiemu, który dopóki mieszkał w  Lon-
dynie, zanim usunął się z życia publicznego, brał czynny udział w pracach 
ZHP. Praca harcerska stanowiła odskocznię od udziału w walce politycznej 
emigracji, istniała potrzeba „pracy harcerskiej w obecnym naszym życiu – 
w walce o Polskę taką, o  jakiej myśmy lśnili [sic!] przy naszych ogniskach 
obozowych z podkreśleniem służb: Bogu, Polsce i Bliźnim”89.

Generał Sulik wolny czas wypełniał pisaniem. Już w  okopach I woj-
ny światowej spisywał dziennik90, w  latach służby wojskowej i  wojny pi-
sał rozkazy i  mowy dla swoich żołnierzy. Wreszcie nadeszła chwila, że 
mógł pisać dla przyjemności, ale przede wszystkim z potrzeby. Wszystkie 

85 IPMS, Kolekcja Stefana Pasławskiego, sygn. 346, t. 8, List Nikodema Sulika do Haliny 
i Stefana Pasławskich, 20 XII 1953 r.
86 K. Głuchowski, W polskim Londynie..., s. 95.
87 Archiwum rodzinne Bolesława Sulika, List Aleksandra Bluma do Anny Sabbat, 15 III 
1954 r.
88 IPMS, Kolekcja Stefana Pasławskiego, sygn. 346, t. 8, List Nikodema Sulika do Haliny 
i Stefana Pasławskich, 7 IX 1953 r. 
89 List Z. Bałabuszyńskiego do S. Pasławskiego, b.d. [w:] A. Suchcitz, Gen. bryg. Stefan Pa-
sławski – emigracyjne losy..., s. 104.
90 Opublikowany jako: N. Sulik, Okruchy wspomnień...
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teksty są zaangażowane i jasno wyrażają jego poglądy na ważne tematy. Te, 
zachowane w maszynopisach i rękopisach dotyczą wspomnień z lat konspi-
racji. I  oczywiście pisał listy – często, czasem codziennie – do córek91 i  ich 
rodzin, przyjaciół.

W Rzymie w 1945 r. opatrzył wstępem książkę Kresowa walczy w Italii92. 
Później, w  Londynie, współpracował z  Oddziałem Wojskowo-Historycz-
nym 2 Korpusu, m.in. opiniując dzieło pt. Dzieje działań 2 Polskiego Kor-
pusu we Włoszech na prośbę autora płk. dypl. dr. Stanisława Biegańskiego93. 
Jeszcze we Włoszech współtworzył pismo 5 dywizji „Na Szlaku Kresowej” 
i zamieszczał w nim artykuły, przemówienia i rozkazy. Kiedy w 1950 r. pi-
smo zostało reaktywowane jako organ Zarządu Związku Kół Oddziałowych 
Dywizji Kresowej, w numerze pierwszym ukazał się artykuł generała pt. Pi-
smo – Przyjaciel odważny, wierny i  mądry. W tych słowach dopatrywano 
się jedynego, trafnego „określenia celów, jakim ma służyć pismo żołnierskie 
i dróg, jakimi ma ta służba kroczyć”94. I właśnie generał Sulik, jak każde-
mu potrzebny przyjaciel, zabierał głos w ważnych dla żołnierzy sprawach. 
Jego zdanie było opiniotwórcze, liczono się z nim. Z daleka od osobistego 
uczestnictwa w polityce, ale zawsze na bieżąco komentował, nawoływał, po-
tępiał i chwalił. 

Zmarł nagle 14  stycznia 1954 r. Jeszcze rankiem bawił się z  wnuczka-
mi. Gdy źle się poczuł, rodzina wezwała pogotowie, chociaż mówił, że to 
kłopot i niepotrzebnie, nawet poprosił córkę o papierosa (był nałogowym 
palaczem). Lekarz zadecydował o przewiezieniu do szpitala, jednak generał 
nie dał się położyć na nosze, nie chciał pokazać po sobie słabości, ale nało-
żywszy czarny kapelusz, żołnierskim krokiem sam poszedł do karetki. Tam 
serce nie wytrzymało kolejnego ataku95.

21 stycznia odbyły się uroczystości pogrzebowe, które stały się manife-
stacją żołnierskiej solidarności i  jedności duchowej, wspólnoty narodowej 
i państwowej – jak informował „Orzeł Biały” – z ubolewaniem podkreśla-
jąc, że są one okazywane tylko przy takich żałobnych okazjach96. Na mszę 
do Brompton Oratory przybyły tłumy Polaków, wśród nich przedstawicie-
le rządu RP na uchodźstwie, Rady Narodowej, Rady Politycznej, a przede 
wszystkim byli żołnierze 5 Kresowej. Kapelan dywizji ks. Wiktor Judycki 

91 Najwięcej do mieszkającej w Manchesterze Zofii, z którą widywał się najrzadziej.
92 Kresowa walczy w Italii, Italia, Referat Kultury i Prasy Kresowej Dywizji Piechoty, 1945; 
reprint: Kresowa walczy w Italii, oprac. L. Paff, Kraków 1992.
93 IPMS, Zbiór Nikodema Sulika, sygn. A.XI, List Stanisława Biegańskiego, 19 III 1947 r. 
Książka ukazała się pt.: Działania 2 Korpusu we Włoszech, t. I, Londyn 1963.
94 „Na Szlaku Kresowej”, wrzesień 1950, s. 10.
95 Relacja p. Anny Sabbat, 17 VII 2008  r.
96 Pogrzeb gen. Sulika, „Orzeł Biały. Polska Walczy o Wolność” 1954, nr 5, s. 1. 
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wygłosił mowę żałobną97. Śmierć przekreśliła dawne spory. Gen. Anders 
był jednym z  tych, którzy wynieśli trumnę z  kościoła (razem z  gen. Ro-
manem Odzierzyńskim, Kazimierzem Wiśniowskim, Bronisławem Du-
chem, Zygmuntem Łakińskim i płk. Stanisławem Sztarejko) i nad grobem 
na londyńskim cmentarzu Brompton wygłosił emocjonalne przemówienie 
po żegnalne98.

List kondolencyjny do Anieli Sulikowej (przeżyła męża o 10 lat) przysłał 
gen. Pasławski, który przede wszystkim ubolewał, że nie może być na po-
grzebie99, pisał o żalu powszechnym, „który przebija wszędzie, gdzie szczere 
serca polskie biją. Bo czyny i służba Nikiego były tak przejrzyste w prawości 
swojej, że ktokolwiek bodaj w najdalszym Jego zasięgu znalazł się na jeden 
moment, musiał uczuć dla Niego cześć i  tylko cześć. Ale istotny rozmiar 
straty objąć mogą tylko ci nieliczni, którzy mieli przywilej być blisko niego 
i zdołali zgłębić całą moc szlachetnej polskości, jaka w Nim była”100.

Po śmierci i  pogrzebie w  prasie polskiej, głównie londyńskiej, ukazało 
się wiele artykułów, wspomnień, wzmianek o życiu i walce Nikodema Su-
lika. Spośród nich wyróżnia się bardzo osobiste wspomnienie prof. Józe-
fa Bujnowskiego, wybitnego poety, literaturoznawcy i krytyka literackiego, 
współtowarzysza walki w wileńskim podziemiu, który podkreślił cenne ce-
chy charakteru generała, przez całe życie tak bardzo zjednujące mu ludzką 
życzliwość i oddanie101.

W styczniu 1954 r. Radio Wolna Europa nadało, nagrane kilka dni 
wcześniej, przemówienie Sulika skierowane do młodzieży w kraju, w któ-
rym sformułował rolę i zadanie emigracji: „Cóż możemy zrobić my, żyjący 
w wolnym świecie? Usiłujemy uświadomić ten świat, że to, co nas spotkało 
dziś, jutro spotka ich, jeśli w dalszym ciągu będą panowały w wolnym świe-
cie obojętność, sobkostwo i wygodnictwo, a głównie strach przed smokiem 
kremlowskim”102.

97 T. Kondracki, Związek Kół Oddziałowych 5 Kresowej Dywizji Piechoty [w:] 5 Kresowa..., 
s. 797–798.
98 Pogrzeb Generała Sulika, „Na Szlaku Kresowej” 1954, nr 14. 12 IX 1993 r. prochy gen. Suli-
ka i jego żony sprowadzono do kraju i złożono na cmentarzu przykościelnym w rodzinnej wsi 
Kamiennej Starej, gdzie w roku 2001 odsłonięto pomnik z pamiątkowym napisem. B. Sulik, 
Przeniesienie prochów gen. N. Sulika do Polski, „Dziennik Polski”, 26 X 1993.
99 Mieszkał wówczas w  Penhros w  Walii, wraz z  żoną znajdowali się w  trudnej sytuacji 
materialnej, a podróż do Londynu była dla niego zbyt kosztowna.
100 IPMS, Kolekcja Stefana Pasławskiego, sygn. 346, Brulion listu kondolencyjnego do Anieli 
Sulikowej. 
101 Walter-Alf-Wilk [J. Bujnowski], Adiutant Komendanta Miasta Wilna ZWZ, „ZHP. Biuletyn 
Informacyjny Naczelnictwa. Dodatek do Wiadomości Urzędowych” (Londyn) 1954, nr 10.
102 Opublikowane fragmenty przemówienia zob. „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 26 
I 1954.
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Już w chwili śmierci funkcjonowała legenda „Taty” Sulika, kresowego ge-
nerała, która chyba narodziła się i współistniała z  legendą „buntowniczej” 
5  Kresowej Dywizji. Zawarła się w  górnolotnych słowach o  niezłomnym 
żołnierzu, który uznanie zdobył dzięki twardej pracy całego życia, który sta-
rał się tak żyć i prowadzić swoich żołnierzy, aby móc od nich żądać najwyż-
szego wysiłku i poświęcenia, zgodnie z dewizą Józefa Piłsudskiego „Duszę 
bierzesz – duszę daj”103.

STRESZCZENIE

Wanda Kr ystyna Roman, Powojenne losy generała Nikodema Sulika

Nikodem Sulik przeszedł do historii jako dowódca Wileńskiego Okręgu Służby 
Zwycięstwu Polski/Związku Walki Zbrojnej, uczestnik bitwy o Monte Cassino, do-
wódca 5 Kresowej Dywizji Piechoty. Po zakończeniu wojny wraz z innymi żołnie-
rzami 2 Korpusu Polskiego dowodzonego przez gen. Władysława Andersa znalazł 
się w Wielkiej Brytanii, gdzie wstąpił do Polskiego Korpusu Przysposobienia i Roz-
mieszczenia. Po demobilizacji rozpoczął cywilne życie, włączając się w działalność 
polityczną i społeczną emigracji, a jednocześnie borykając się z problemami finan-
sowymi rodziny. Należał do wielu emigracyjnych organizacji polityczno-społecz-
nych i struktur polskich władz uchodźczych, reprezentując środowisko żołnierskie. 
Zmarł nagle 14 stycznia 1954 r., zostawiając żywą do dzisiaj legendę „kresowego 
generała”.

Słowa kluczowe: generał Nikodem Sulik, 5 Kresowa Dywizja Piechoty, Polskie 
Siły Zbrojne na Zachodzie, polska emigracja powojenna, działalność polityczna 
emigracji

SUMMARY

Wanda Kr ystyna Roman, Post-war fates of general Nikodem Sulik

Nikodem Sulik went down in history as commander of the Vilnius District 
of  Polish Victory Service/Union of Armed Struggle and commander of the 5th Kre-
sy Infantry Division, participating in the Battle of Monte Cassino. After the war has 
ended, Sulik along with other soldiers of the Polish 2nd Corps, commanded by gen-
eral Władysław Anders, found himself in Great Britain, where he joined the Polish 
Resettlement Corps. After the demobilization he began civilian life, joining the po-
litical and social activity of the emigrants and struggling with his family’s financial 
problems at the same time. He belonged to many political and social organizations 
of the emigrants and structures of the Polish refugee authorities, representing the 

103 „Biuletyn Informacyjny Sekretariatu Kół Oddziałowych”, Londyn styczeń–luty 1954, 
nr  49–50, s. 8.
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military circle. He died suddenly on the 14th of January 1954, leaving behind the 
legend of the „general from Kresy”, which lives to this day. 

Keywords: general Nikodem Sulik, 5th Kresy Infantry Division, Polish Armed 
Forces in the West, Polish post-war emigration, political activity of the emigrants

РЕЗЮМЕ

Ванда Крис тина Роман, Послевоенная судьба генерала 
Никодема Сулика

Никодем Сулик вошёл в историю как командир Виленского округа 
Службы Победы Польши/Союза вооружённой борьбы, участник битвы за 
Монте-Кассино в качестве командира 5-й Кресовой Пехотной Дивизии. По 
окончанию войны вместе с другими солдатами 2-го Польского Корпуса во 
главе с генералом Владиславом Андерсом оказался в Великобритании, где 
вступил в Польский Корпус Адаптации и Размещения.  После демобилизации 
он начинает гражданскую жизнь, включается в политическую и общественную 
деятельность эмиграции, одновременно борясь с финансовыми трудностями 
семьи. Он участвовал в работе многих польских общественно-политических 
организаций и структур, представлявших интересы польских солдат-
беженцев. 14 января 1954 года он внезапно умер, оставшись в истории 
легендарным „генералом-пограничником”. 

Ключевые слова: генерал Никодем Сулик, 5-я Кресовая Пехотная 
Девизия, Польские Вооружённые Силы на западе, польская послевоенная 
эмиграция, политическая деятельность эмиграции.
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Bartosz Staręgowski

Rejestr pospolitego ruszenia powiatu 
poznańskiego z 28 sierpnia 1649 r.1

Pospolite ruszenie było najstarszą formacją zbrojną wchodzącą w skład 
systemu militarnego I Rzeczypospolitej. Jej początki sięgały czasów śre-
dniowiecznych, kiedy to każdy posesor ziemski zobowiązany był do służ-
by wojskowej na rzecz państwa. W epoce nowożytnej upowszechniło się co 
prawda wojsko zaciężne, jednak idea pospolitego ruszenia, w świetle której 
każdy szlachcic zobligowany był do obrony ojczyzny, stanowiła jeden z ele-
mentów demokracji szlacheckiej. 

O samej formacji powstało wiele opracowań naukowych2, ukazujących 
charakterystyczne aspekty jej funkcjonowania w  systemie wojskowym. 

1 Biblioteka XX. Czartoryskich w Krakowie (dalej: B. Czart.), rękopis (dalej: rkps) 1774, Lau-
dum sejmiku w Środzie 11 VIII 1649 r., Lauda średzkie i poznańskie województw poznańskiego 
i kaliskiego, oblatowane w grodzie poznańskim w latach 1601–1673, s. 221. Niestety, na doku-
mencie nie widnieją żadne daty. Sejmik wyznaczył termin popisów na 25 sierpnia, ale wydłużo-
no ten czas o dodatkowe cztery dni; Listy Krzysztofa Opalińskiego do brata Łukasza 1641–1653, 
oprac. R. Pollak, M. Pełczyński, A. Sajkowski, Wrocław 1957, s. 447. Precyzyjniejszą datę może-
my znaleźć w liście Krzysztofa Opalińskiego, w którym podany jest konkretny termin popisu, 
a mianowicie „28 augusti”; Archiwum Państwowe w Poznaniu (dalej: AP w Poznaniu), Księgi 
Grodzkie Poznańskie (dalej: KGrPoz.), Relationes, zesp. 20/ sygn. Gr. 694, Uniwersał Franciszka 
Czarnkowskiego do szlachty i poddanych starostwa międzyrzeckiego 28 VIII 1649 namiot pod 
miastem Poznaniem nad rzeką Wartą, k. 593v–594v. Identyczna data widnieje w liście Francisz-
ka Czarnkowskiego z namiotu pod Poznaniem. 
2 Warto wskazać na następujące opracowania: L. Wierzbicki, Pospolite ruszenie w  Polsce 
w drugiej połowie XVII wieku. Ostatnie wyprawy z  lat 1670–1672, Lublin 2011; idem, Wici 
na pospolite ruszenie w Koronie w  latach 1669–1673, „Res Historica” 2008, s. 43–48; Idem, 
Uczestnicy wypraw pospolitego ruszenia koronnego w  czasach panowania Michała Korybu-
ta Wiśniowieckiego [w:] Społeczeństwo staropolskie. Seria nowa, t. 4: Społeczeństwo a  woj-
sko, red. A. Karpiński et al., Warszawa 2015, s. 155–166; K. Hahn, Pospolite ruszenie wedle 
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Niezwykle użyteczne przy wszelkich badaniach dotyczących wspomnianej 
formacji są rejestry pospolitego ruszenia, czyli dokumenty, w których spisa-
no szlachtę uczestniczącą w popisach lub okazowaniach. Dzięki nim możli-
we jest poznanie stanu liczebnego, sposobu organizacji, gotowości szlachty 
do wyprawy oraz frekwencji podczas popisów powiatowych, ziemskich czy 
wojewódzkich. Są one pomocnym źródłem przy wszelkiego rodzaju ana-
lizach prozopograficznych oraz zbiorem informacji o  właścicielach dóbr 
ziemskich z danego terytorium. Pomagają również przy ustalaniu wzajem-
nych relacji pomiędzy formacjami, za których organizację odpowiadał sa-
morząd. Do tej pory zostało opracowanych kilka tego typu rejestrów, np. 
autorstwa Zofii Trawickiej3 dla szlachty powiatu chęcińskiego, Sławomira 
Leitgebera4 dla powiatu kcyńskiego, dla szlachty lubelskiej Józefa Kusa5, dla 
szlachty sandomierskiej Jacka Pielasa6, szlachty stężyckiej Dariusza Kupi-
sza7, szlachty chełmskiej Henryka Gmiterka8 i  Roberta Kozyrskiego9 oraz 
dla szlachty przemyskiej Artura Goszczyńskiego10. Oprócz tego rejestry 

uchwał sejmikowych ruskich od XVI do XVIII wieku, „Pamiętnik Historyczno-Prawny” 1928, 
s. 3–89; Z. Spieralski, Wymiar służby w pospolitym ruszeniu, „Studia i Materiały do Historii 
Wojskowości” 1960, nr 1, s. 3–19; M. Nagielski, Pospolite ruszenie szlachty w  świetle kam-
panii zborowskiej i beresteckiej przeciwko Kozakom (1649–1651), „Studia Historyczno-Woj-
skowe” 2009, s. 94–112; K. Łopatecki, Organizacja, prawo i dyscyplina w polskim i litewskim 
pospolitym ruszeniu (do połowy XVII wieku), Białystok 2013; B. Ostrowski, Pospolite ruszenie 
szlachty smoleńskiej w XVII wieku, „Acta Baltico-Slavica” 1980, s. 143–187; J. Gerlach, Pospo-
lite ruszenie i obrona za Zygmunta I [w:] Księga pamiątkowa ku czci Władysława Abrahama, 
t. 2, Lwów 1931, s. 401–408; J. Wilamowski, Przyczynek do dziejów okazowań i pospolitego 
ruszenia w  województwie płockim za Zygmunta III Wazy, „Studia Historyczno-Wojskowe” 
2007, s. 99–111; A. Wyczański, Z dziejów reform skarbowo-wojskowych za Zygmunta I. Próby 
relucji pospolitego ruszenia, „Przegląd Historyczny” 1952, nr 2, s. 287–304.
3 Popis powiatu chęcińskiego z 1621 roku, wyd. Z. Trawicka, „Kieleckie Studia Historyczne” 
1985, s. 39–47.
4 S. Leitgeber, Spis szlachty powiatu kcyńskiego z 1621 roku, „Genealogia” 1995, nr 5, s. 141–144.
5 Popis pospolitego ruszenia szlachty województwa lubelskiego z 1649 roku, wyd. J. Kus, „Re-
gion Lubelski” 1994–1996, nr 8, s. 133–142.
6 Rejestr pospolitego ruszenia powiatu sandomierskiego z  1621 r., wyd. J. Pielas, „Stu-
dia i  Materiały do Historii Wojskowości” 2004, s. 141–169; Źródła i  materiały do dziejów 
szlachty województwa sandomierskiego w XVI–XVIII wieku, t. 1: Rejestry pospolitego ruszenia 
szlachty sandomierskiej z XVII wieku, wstęp i oprac. J. Pielas, Kielce 2009.
7 Popis szlachty ziemi stężyckiej z  1696 roku, „Res Historica” 2004, s. 171–176; Okazowania 
szlachty stężyckiej z lat 1648–1649, „Res Historica” 2007, s. 161–169.
8 H. Gmiterek, Rejestry szlachty ziemi chełmskiej z  lat 1669–1672, „Rocznik Chełmski” 
1996, s. 327–339.
9 R. Kozyrski, Popisy (okazowania) szlachty w Rzeczypospolitej w  II połowie XVII wieku. 
Popis Chełmian z 7 sierpnia 1649 roku, „Rocznik Chełmski” 2001, s. 341–358.
10 A. Goszczyński, „Szlachty przemyskiej kwiat zgubiony”. Regestr pospolitego ruszenia po-
wiatu przemyskiego pod regimentem skarbnika lwowskiego Zygmunta Przedwojewskiego [w:] 
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znajdują się również w  wydanych drukiem aktach sejmikowych woj. kra-
kowskiego11, woj. poznańskiego i kaliskiego12 i ziemi chełmskiej13.

W XVII w. zorganizowano pięć dużych wypraw pospolitego ruszenia: 
w  1621 r. na wojnę z  Turcją, w  1649 i  1651 w  obliczu zagrożenia kozac-
kiego, w  latach „Potopu” 1655–1657 i  po raz ostatni w  1672 r. Niekiedy 
próbowano również organizować obronę domową w  oparciu o  pospo-
lite ruszenie14, jednakże były to próby nieliczne, a  i  skuteczność takiej 
formy obrony była na bardzo różnym poziomie (zdarzały się przypad-
ki potwierdzające skuteczność takiej formy obrony). Podczas organizacji 
wypraw w  XVII w. szlachta wielokrotnie odwoływała się do konstytucji 
z  1621 r. jako podstawowego dokumentu regulującego zasady formowa-
nia pospolitego ruszenia. W konstytucji sejmu obradującego od 23 sierp-
nia do 14 września 1621 r. sformułowano reguły co do trybu organizacji, 
począwszy od sposobu wydawania wici, przez popisy przy kasztelanach, 
zasady przemarszu i wybierania stacji, ewentualne zwolnienia z obowiąz-
ku uczestnictwa, role i  zadania, przed jakimi stawali uczestnicy, na sys-
temie dowodzenia kończąc15. Według jej postanowień bardzo dużą rolę 
odgrywał kasztelan danego powiatu, gdyż to on najczęściej był duktorem 
i  osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie popisu. W przypadku jego 
nieobecności możliwe było wyznaczenie innego wysokiego rangą urzęd-
nika czy rotmistrza, który w  jego zastępstwie poprowadziłby „pospolita-
ków” na miejsce popisu generalnego. 

Edycja źródłowa rejestru wymienionego w  temacie dotyczy wypra-
wy z  1649 r., w  której uczestniczyć miały powiaty z  województw wielko-
polskich, a  szczegółowiej rzecz ujmując – ścisłego jądra prowincji, które 
tworzyło województwo poznańskie i  kaliskie, mające wspólny sejmik od-
bywający się w  Środzie Wielkopolskiej16. W obliczu wznowienia działań 
zbrojnych, po krótkim okresie rozejmu zawartym z uwagi na zbliżającą się 

Studia nad staropolską sztuką wojenną, t. 4, red. Z. Hundert, J. J. Sowa, K. Żojdź, Oświęcim 
2015, s. 259–275.
11 Akta sejmikowe województwa krakowskiego, t. 1: (1572–1620), Kraków 1932, s. 401–405.
12 Akta sejmikowe województw poznańskiego i kaliskiego (dalej: ASWPiK), t. 1: 1572–1632, 
cz. 2: 1616–1632, Poznań 1962, s. 113–119, 318–320.
13 Akta sejmikowe ziemi chełmskiej 1572–1668, oprac. W. Bondyra, H. Gmiterek, J. Ternes, 
Lublin 2013, s. 273–281; zob. też R. Kozyrski, Popisy (okazowania)..., s. 341–358.
14 Uchwała sejmiku przedsejmowego województw poznańskiego i kaliskiego w Środzie 31 VIII 
1627 r., ASWPiK, t. 1, cz. 2, s. 243–246.
15 Volumina Constitutionum, t. III: (1611–1640), vol. 1: 1611–1626, Warszawa 2010, s. 297–304.
16 Urzędnicy wielkopolscy XVI–XVIII wieku, oprac. A. Bieniaszewski, Wrocław–Warszawa–
Kraków–Gdańsk–Łódź 1987, s. 5. Podział na dwa województwa sięga jeszcze czasów śre-
dniowiecznych. W XIV w. nastąpiło utrwalenie granicy prowincji i  charakterystyczny po-
dział na dwa województwa ze wspólnym sejmikiem.
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zimę, latem 1649 r. konflikt rozgorzał na nowo. Siły tatarsko-kozackie pod 
dowództwem Bohdana Chmielnickiego i  Islama Gireja III obległy armię 
koronną pod Zbarażem, fortecą księcia Jeremiego Wiśniowieckiego, woje-
wody ruskiego. Część wojsk pochodzących z  województw wielkopolskich 
w ramach zaciągów wojewódzkich znalazła się w oblężonej twierdzy17. Jed-
nakże wobec trudnej sytuacji i niepewności co do liczebności sił przeciwni-
ka król postanowił odwołać się do najstarszej formy obrony państwa czyli 
pospolitego ruszenia. W uniwersale z  9 maja 1649 r. napominał szlachtę 
województw poznańskiego i kaliskiego, by w razie ogłoszenia trzecich wici 
gotowa była stanąć na wyprawę18. Jan Kazimierz co prawda potwierdzał 
gotowość niezwłocznego wydania ostatnich wici, jednak wstrzymywał się 
z ich publikacją, ze względu na brak dostatecznej wiedzy o siłach przeciw-
nika. W kolejnym uniwersale pouczył jedynie kasztelanów, by rozpoczęli 
gromadzenie szlachty i przygotowali się do odbycia popisów, tak by gotowi 
byli stanąć 11 sierpnia. Zapewnił też, iż w momencie, gdy będzie miał peł-
ne rozeznanie w  siłach nieprzyjaciela, natychmiast wyda zgodę na publi-
kację trzecich wici19. Nastąpiło to 23 lipca. Król z  obozu pod Zamościem 
ogłosił pełną mobilizację, wydał stosowne dokumenty i napomniał szlachtę, 
by jak najprędzej odprawiła popisy i w miarę możliwości pośpiesznie sta-
wiła się do obozu pod Lwowem, nie tracąc ani chwili20. W obliczu decy-
zji królewskiej wojewoda poznański Krzysztof Opaliński wydał uniwersał 
dla szlachty, zwołujący ją na pospolite ruszenie pod Środę. Termin ścią-
gania rozpocząć się miał 11 sierpnia 1649 r., wcześniej jednak kasztelani 
mieli odbyć popisy w  swoich powiatach21. Sejmik, który zebrał się w Śro-
dzie 11 sierpnia, potwierdzał wydanie trzecich wici przez króla oraz ustalił 

17 J. Dworzaczkowa, Sprawy wojskowe na sejmikach wielkopolskich w  latach 1648–1661 
[w:] Pax et Bellum, red. K. Olejnik, Poznań 1993, s. 58; J. Wimmer, Wojsko polskie w drugiej 
połowie XVII w., wyd. 2, Oświęcim 2013, s. 48; idem, Materiały do zagadnienia organizacji 
i  liczebności armii koronnej w  latach 1648–165, „Studia i Materiały do Historii Wojskowo-
ści” 1960, s. 490. Pułkownikiem generalnym i głównym zwierzchnikiem wojska z woj. wiel-
kopolskich został starosta generalny Bogusław Leszczyński. Podlegać mu miały: regiment 
piechoty cudzoziemskiej pod dowództwem płk. Stanisława Latalskiego, regiment dragonii 
pod dowództwem płk. Jacka Rozdrażewskiego oraz 12 chorągwi arkebuzerskich, pochodzą-
cych z przeorganizowanych pułków wojska powiatowego zaciągniętych w 1648 r. Ostatecznie 
w samym Zbarażu znalazło się 10 chorągwi arkebuzerskich i pułk Rozdrażewskiego.
18 AP w Poznaniu, KGrPoz., Gr. 694, Uniwersał Jana Kazimierza do szlachty woj. poznań-
skiego i kaliskiego, 9 V 1649, Warszawa, k. 384–384v.
19 Ibidem, Uniwersał Jana Kazimierza do szlachty woj. poznańskiego i  kaliskiego, 16 VII 
1649, Lublin, k. 532–533.
20 Ibidem, Uniwersał Jana Kazimierza do szlachty woj. poznańskiego i  kaliskiego, 23 VII 
1649, Zamość, k. 541–541v.
21 Ibidem, Uniwersał Krzysztofa Opalińskiego do szlachty woj. poznańskiego i kaliskiego, 
30 VII 1649, Sieraków, k. 536v–537.
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porządek pospolitego ruszenia wedle konstytucji z 1621 r. Popisy powiato-
we miały odbyć się nieopodal głównych miast każdego powiatu, podczas 
roków ziemskich. Popis generalny miał się odbyć w dniach 25–29 sierpnia. 
Od 11  sierpnia sejmik dawał dwa tygodnie na zjechanie się kasztelanów 
i  szlachty ze swoimi pocztami, po czym czekać mieli oni do 25 sierpnia, 
odbyć popis generalny i wyruszyć do króla pod Lwów22. Z listu Krzysztofa 
Opalińskiego wynika, iż 28 sierpnia do przeglądu stanęły wszystkie powia-
ty wraz ze swoimi kasztelanami, za wyjątkiem grupy kasztelana między-
rzeckiego. Jak podaje wojewoda, przyczyną tego stanu rzeczy było zajście 
w obozie pod Poznaniem, kiedy to kasztelan międzyrzecki Paweł Gembicki 
o mało nie stracił swojego życia. Relacja pełna brzmi: 

„Jużem też miał... oznajmić o  ruszeniu naszym, które a  die 28 augusti 
z  Poznania początek wzięło. Idą powiaty z  kasztelanami, acz Międzyrzec-
ki swego nie prowadzi, bo dzień przed ruszeniem się zbiwszy Belenckiego, 
szlachcica obuchami, tak irritavit szlachtę, że w jednym momencie kilka set 
na koniech skoczyli do namiotu i by był przez Wartę nie umykał łodzią już 
by było po nim. Atoli z brzegu strzelając postrzelili go, że ledwie uszedł”23.

Sytuacja opisana przez wojewodę wydaje się kluczowa do wytłumaczenia 
przyczyny wspólnego popisu grupy międzyrzeckiej24 i poznańskiej. Za grupę 
z Międzyrzecza odpowiadał również Franciszek Czarnkowski jako starosta. 
Możliwe, iż to właśnie spowodowało, że grupa międzyrzecka popisywała się 
razem z grupą poznańską. Co się zaś tyczy wspomnianego w liście Wojcie-
cha Belenckiego, został on oddelegowany przez Franciszka Czarnkowskiego 
do zadbania o zamek w Międzyrzeczu i przyległości w związku z wyjściem 
starosty na pospolite ruszenie25. Sprawa związana z pobiciem miała zostać 
rozstrzygnięta osobiście przez kasztelana poznańskiego, który prosił, aby 
nie oddawać jej do sądu, o  czym informuje nas instrukcja na sejm walny 
dla posłów z Wielkopolski26. 

22 B. Czart., rkps 1774, Laudum sejmiku w Środzie, 11 VIII 1649 r., k. 221.
23 Listy Krzysztofa Opalińskiego..., s. 447; Urzędnicy wielkopolscy..., s. 118. W edycji jest 
błąd, gdyż autorzy błędnie zidentyfikowali kasztelana poznańskiego, podając Krzysztofa Tu-
czyńskiego. Sprawującym obowiązki kasztelana poznańskiego w  tym okresie był już Fran-
ciszek Czarnkowski, czego dowodem jest powyższa edycja źródłowa oraz spis urzędników 
wielkopolskich (pkt. 756).
24 W województwie poznańskim w omawianym okresie nie było powiatu międzyrzeckiego. 
Kasztelania międzyrzecka wchodziła w  skład powiatu poznańskiego, podobnie jak santocka 
i rogozińska. Dlatego też popis grupy międzyrzeckiej zalicza się do opisu powiatu poznańskiego.
25 AP w  Poznaniu, KGrPoz., Gr. 694, Uniwersał Franciszka Czarnkowskiego do szlachty 
i poddanych starostwa międzyrzeckiego, 28 VIII 1649, namiot pod miastem Poznaniem nad 
rzeką Wartą, k. 593v–594v.
26 Ibidem, Instrukcja na sejm walny 22 XI 1649 dla posłów z woj. poznańskiego i kaliskie-
go, k. 791–791v.
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Wyprawa wielkopolska nie wyszła poza granice województw, z uwagi na 
zawarcie rozejmu. W momencie gdy kaliskie i poznańskie sposobiły się do 
wyjścia na pospolite ruszenie, król w uniwersale z 20 sierpnia poinformo-
wał szlachtę o zawarciu rozejmu. Szlachcie, która była już w drodze, naka-
zał powrócić do domów, natomiast tym, którzy jeszcze nie wyszli, nakazał 
pozostanie w swych powiatach27. Najprawdopodobniej uniwersał dotarł do 
szlachty już po odbyciu popisu.

Pułkownikiem powiatu poznańskiego został kasztelan Franciszek Czarn-
kowski, natomiast porucznikiem Chryzostom Mycielski. Niestety, brakuje 
imienia i  nazwiska chorążego. Dołączyło pięciu urzędników powiatu po-
znańskiego (dwóch pisarzy, komornik, burgrabia i murgrabia), dwóch sta-
rostów (osiecki i  średzki) oraz burgrabia gnieźnieński. Ogólnie swój obo-
wiązek względem pospolitego ruszenia wypełniło 100 szlachciców, w  tym 
17 wystawiło swoje poczty, lecz nie brało udziału w  popisie, 5 wystawiło 
zastępstwo, natomiast 10 pocztów wystawiły wdowy. Pod pierwszym reje-
strem widnieją podpisy kasztelana poznańskiego Franciszka Czarnkowskie-
go i porucznika Chryzostoma Mycielskiego. 

Powiat międzyrzecki przybył mniej licznie. Ze względu na brak kasz-
telana, o czym była mowa powyżej, na czele szlachty stanął rotmistrz Ste-
fan Grudziński, porucznikiem został Mikołaj Przybyszewski, a  chorążym 
Franciszek Grudziński. Swoją obecność potwierdziło 48 szlachciców, w tym 
1  szlachcic wystawił zastępstwo, 4 szlachciców przyprowadziło dodatkowo 
swoje poczty, a 1 odpowiadał za muzykę. 

Sam rejestr został wpisany do ksiąg grodzkich poznańskich. Dokładna 
nazwa zespołu to Księgi Grodzkie Poznańskie, seria relationes, zespół 20, 
sygnatura 69428. Księga liczy 955 kart29.

Oba rejestry zostały oblatowane 14 września 1649 r.30 Rejestr grupy po-
znańskiej został spisany, po czym wpisany do ksiąg przez Chryzostoma My-
cielskiego, natomiast grupy międzyrzeckiej przez Andrzeja Gałęskiego. Edycja 
źródłowa rejestru została sporządzona wedle wytycznych Kazimierza Lepsze-
go, zawartych w  instrukcji wydawniczej dla źródeł nowożytnych z  1953 r.31 
Do identyfikacji urzędników w przypadku powiatu poznańskiego oraz innych 

27 Ibidem, Uniwersal Jana Kazimierza do szlachty, 20 VIII 1649, Zborów, k. 598v–599.
28 Ibidem, Regestr kompanii Jego Mości pana kasztelana poznańskiego na pospolite rusze-
nie idący w roku 1649; Regestr  chorągwi pospolitego ruszenia rotmistrza Stefana Grudziń-
skiego, k. 599v–602v.
29 J. Bielecka, Inwentarze ksiąg archiwów grodzkich i ziemskich wielkopolski XIV–XVIII w., 
Poznań 1965, s. 214.
30 AP w Poznaniu, KGrPoz., Gr. 694, k. 599v.
31 Instrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych od XVI do połowy XIX wieku, red. 
K.  Lepszy, Wrocław 1953.
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trudniejszych nazwisk wykorzystano herbarz Kaspra Niesieckiego32, spis 
urzędników wielkopolskich33, lauda wielkopolskie z Biblioteki Czartoryskich34 
oraz internetowe wydanie Tek Dworzaczka35.

* * *

„Regestr kompanii Jm. pana kasztelana poznańskiego na pospolite 
ruszenie idący w roku 1649”

[Oryginał: AP w Poznaniu, KGrPoz., Gr. 694, k. 599v–601v]

Regestr kompanii Jm. pana kasztelana poznańskiego36 na pospolite ru-
szenie idący w roku 1649, który usarzów prowadzieł Jm. pan poznański, Jm. 
pan porucznik37 przy którym sołtysi ze starostwa międzyrzeckiego, z miasta 
Międzyrzeca i Skwierzyny to jest wójtostwa, Jm. pan chorąży, przy którym po-
czet Jm. panów Grodzickich pasierbów Jm. pana i Jm. pana Piotra Łąckiego, 
Jm. pan starosta średzki38, przy którym 100 rajtarów i  kilkadziesiąt husarza, 
Jm. pan starosta osiecki39, przy którym poczet Jm. pani starościny nakielskiej 
i  Jm. pana Stanisława Szczodrowskiego, Jm. pan pisarz ziemski poznański40, 

32 K. Niesiecki, Herbarz Polski, t. 1–10, Lipsk 1839–1846.
33 Urzędnicy wielkopolscy XVI–XVIII wieku, oprac. A. Bieniaszewski, Wrocław–Warszawa–
Kraków–Gdańsk–Łódź 1987.
34 B. Czart., rkps 1774, Lauda średzkie i poznańskie województw poznańskiego i kaliskiego, 
oblatowane w grodzie poznańskim w latach 1601–1673, k. 208, 226.
35 Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN, Regesty z  wielkopolskich ksiąg grodzkich 
i ziemskich, ksiąg metrykalnych, gazet XVIII–XIX w. i testamentów, a także Zapisek Trybunału 
Piotrkowskiego, http://teki.bkpan.poznan.pl (dostęp: 13 VI 2017). 
36 Franciszek Sędziwój Czarnkowski; Urzędnicy wielkopolscy..., s. 118. Franciszek Czarn-
kowski, kasztelan poznański od 19 I 1649 do 1655 r.
37 Chryzostom Mycielski; AP w Poznaniu, KGrPoz., Gr. 694, Regestr kompanii Jego Mości 
pana kasztelana poznańskiego na pospolite ruszenie idący w roku 1649, k. 602. Na końcu 
rejestru widnieje podpis porucznika Chryzostoma Mycielskiego.
38 Piotr Samuel Grudziński; Teki Dworzaczka..., Zap. Tryb. Piotrk. poz. 788 (nr 29) 1646. 
W dokumencie widnieje Piotr Grudziński jako starosta średzki.
39 Adam Uriel Czarnkowski; P. Czaplewski, Senatorowie świeccy, podskarbiowie i starostowie 
Prus Królewskich: 1454–1772 [w:] Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu, Toruń 1921, 
s. 152. Adam Czarnkowski, starosta osiecki od 1 II 1648 do 3 IV 1671, a następnie od 1673 
do 1675.
40 Stanisław Watta Proski; Urzędnicy wielkopolscy..., s. 124; Stanisław Watta Proski, pisarz 
ziemski poznański w latach 1647–1655.
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Jm. pan komornik poznański41, Jm. pan burgrabia poznański42, Jm. pan pisarz 
grodzki poznański43, Jm. pan burgrabia gnieźnieński44, przy którym poczet 
Jm. pana Górskiego, Jm. pan Stanisław Potocki margrabia poznański, Jm. pan 
Kasinowski, przy którym poczet Jm. pana Andrzeja Bojanowskiego, Jm. pan 
Bojanowski, Jm. pani Konckiej45, Jm. pan Jan Kawecki, Jm. pan Słupski, Jm. 
pan Skoraszewski, przy którym poczet Jm. pana Stryjkowskiego, Jm. pan Dadź-
bog Gorajski, przy którym poczet księdza proboszcza kruszwickiego, Jm. pan 
Rosnowski, przy którym poczet z Gembicz46 Jm. pana księdza krakowskiego 
i Piotra Rożanki, Jm. pan Tomasz Swejkowski, przy którym poczet Jm. pani 
Doroty Pigłowskiej ze Śliwna, Jm. pan Gabriel Potocki, Jm. Andrzej Drozdow-
ski, przy którym poczet Jm. pani matki Zofii Drozdowskiej, Jm. pan Gabriel 
Potocki, Jm. pan Pruszak, Jm. pan Modrzewski, Jm. pan Szymon Tański, Jm. 
pan Samuel Pruszak, Jm. pan Kuczborski, przy którym poczet Jm. pani Do-
mas[...]47, Jm. pan Brudzyński, Jm. pan Jacek Kęszycki, przy którym poczet Jm. 
pani Miękickiej, Jm. pan Seweryn Kęszycki, Jm. pan Jerzy Pląskowski, Jm. pan 
Stefan Chwałkowski, za Jm. pana Jana Woźnickiego, arendarza jankowskiego, 
dodatkowo przy którym pani Bułakowska konno wyprawuje Jm. pana Jana Ko-
ziebrockiego, Jm. pan Piotr Sokolnicki, Jm. pan Skórzewski i Chwalibowski, 
Jm. pan Piotr Żniński, Jm. pan Rokossowski, Jm. pan Mierucki, Jm. pan Du-
nin, Jm. pan Mańkowski, przy którym poczet Jm. pana Krzysztofa Pruszaka, 
Jm. pan Sobawin[...]48, przy którym poczet Jm. pani Anny Wolskiej i Jm. pana 
Prumińskiego, Jm. pan Poniński, Jm. pan Śniegocki, Jm. pan Gowarzewski, Jm. 

41 Stefan Korzeniewski; B. Czart., rkps 1774, Laudum zjazdu w Poznaniu w okresie bezkró-
lewia, 8 VI 1648 r., k. 208. Wśród urzędników wymieniony Stefan Korzeniewski, komornik 
poznański.
42 Maciej Pigłowski; Ibidem, Laudum sejmiku posejmowego w Środzie 26 I 1650 r., k. 226. 
Wśród urzędników wymieniony Maciej Pigłowski, burgrabia ziemski poz nański.
43 Chryzostom Jaskólski; AP w Poznaniu, KGrPoz., Gr. 694, k. 470. W 1648 r. w opisie de-
putatów od koła rycerskiego przy duchownych, księdzu archidiakonie pczewskim i księdzu 
Andrzeju Swinarskim kanoniku poznańskim jako jeden z deputatów widnieje Chryzostom 
Jaskólski, pisarz grodzki poznański.
44 Aleksander Twardowski; B. Czart., rkps 1774, Laudum sejmiku posejmowego w Środzie, 
26 I 1650 r., k. 226; Wśród urzędników wymieniony Aleksander Twardowski, burgrabia 
gnieźnieński.
45 Teki Dworzaczka..., Grodzkie i ziemskie>Gniezno>część 2 poz. 8794 (Nr. 82) 1653; Moż-
liwe, iż chodzi o Zofię Kącką, wdowę po Władysławie Secymińskim.
46 Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i  innych krajów słowiańskich, red. F. Sulimier-
ski, B. Chlebowski, W. Wawelski, t. II, Warszawa 1881, s. 540. Chodzi o miejscowość Gębice, 
znajdującą się obecnie w powiecie czarnkowsko-trzcianieckim. 
47 Niestety, nie ma takiego nazwiska. Wydaje się, że jest ono niedokończone. Możliwe, że 
chodziło o panią Domasławską albo Domaszewską.
48 Kolejne niedokończone nazwisko. Najbliższym nazwiskiem wydaje się Sobawiński.
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pan Soszyński, przy którym poczet Jm. pana Rynarzewskiego, Jm. pan Niesio-
łowski, Jm. pan Sobiejuski, Jm. pan Wojciech Soszyński, przy którym poczet 
Jm. pani Urbanowskiej, Jm. pan Wojciech Dolecki, Jm. pan Moszczyński, Jm. 
pan Krzysztof Sokołowski, Jm. pan Brzeski, Jm. pan Andrzej Prusinowski, Jm. 
pan Andrzej Bajkowski, przy którym poczet księdza sufragana poznańskiego, 
Jm. pan Bogusławski, Jm. pan Bolesław Ostaszewski, Jm. pan Jerzy Ostaszew-
ski, Jm. pan Gabriel Ostaszewski, Jm. pan Jan Krzycki, Jm. pan Marcin Kurow-
ski, Jm. pan Maciej Jerzykowski, Jm. pan Stanisław Bieganowski, za Jm. pana 
Wojciecha Jerzykowskiego, Jm. pan Łukasz Żychliński, Jm. pan Zygmunt Bro-
nikowski, Jm. pan Stanisław Oyrzyński, Jm. pan Piotr Napruszewski, Jm. pan 
Jakub Przeborowski, Jm. pan Zebrzydowski, przy którym koń jeden, Jm. pan 
Stanisław Głowacki, za Jm. pana Chudzińskiego, Jm. pan Tomasz Kotarbski, za 
Jm. pana Przedzińskiego, Jm. pan Michał Kierski, Jm. pan Stanisław Kierski, 
Jm. pan Krzysztof Kierski, Jm. pan Franciszek Bniński, Jm. pan Maciej Jan-
szewski, Jm. pan Kondratowicz, Jm. pan Żeromski, za Jm. pana Łowenckiego 
Jm. pan Wojciech Chyliński, Jm. pan Wojciech Przecławski, Jm. pan Marcin 
Tomaszewski, Jm. pan Aleksander Bieliński, Jm. pan Świętosław Bieliński, Jm. 
pan Jan Bojanowski, Jm. pan Wojciech Dobczewski, Jm. pan Jan Małachow-
ski, Jm. pan Wojciech Wilkowski, Jm. pan Jan Krempski, Jm. pan Ludwik Je-
ziorkowski, Jm. pan Paweł Kaniewski, za jm. pana Jana Pigłowskiego chorego, 
Jm. pan Jan Brzeski, Jm. pan Jan Breliński, Jm. pan Łukasz Sulkowski, Jm. pan 
Andrzej Tański, Jm. pan Maciej Dolecki, za Prokopa ojca swego, Jm. pan Jan 
Ostrowski czeladnik, za Jana Tworzjańskiego, Jm. pan Jan Trzebiński, Jm. pan 
Tomasz Trzebiński, Jm. pan Piotr Trzebiński, Jm. pan Wojciech Tarzecki, Jm. 
pan Andrzej Pierzchliński, Jm. pan Wojciech Wilkowski. Franciszek Sędziwój 
Czarnkowski kasztelan poznański, międzyrzecki, pyzdrski etc. starosta manu 
propria, Chryzostom Mycielski skarbnik poznański, porucznik województwa 
poznańskiego.

„Regestr chorągwi pospolitego ruszenia rotmistrza Stefana Grudzińskie-
go pod Poznaniem”

[Oryginał: AP w Poznaniu, KGrPoz., Gr. 694, k. 602–602v]

Jm. pan Stefan Grudziński rotmistrz, Jm. pan Mikołaj Przybyszewski po-
rucznik, Jm. pan Franciszek Grudziński chorąży, Jm. pan Kolnicki, Jm. pan 
Pruszak, Jm. pan Zygmunt Unruh49, Jm. pan Wojciech Szczaniecki, Jm. pan 
Jan Kwilecki, Jm. pan Brudzewski, Jm. pan Władysław Zawacki, Jm. pan Je-
rzy Szczaniecki, Jm. pan Aleksander Kurnatowski, Jm. pan Dobrogost 

49 Zygmunt Unrug.
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Kurnatowski, Jm. pan Tomasz Gorzeński, Jm. pan Kasper Zejdlic, Jm. pan Mel-
cher Losa, Jm. pan Jan Zejdlic, Jm. pan Karol Unruh50, Jm. pan Mikołaj Twar-
dowski, Jm. pan Wojciech Przystawski, Jm. pan Andrzej Górzyński, Jm. pan 
Szczaniecki, Jm. pan Jan Wierzchaczewski, Jm. pan Andrzej Gałecki, Jm. pan 
Olbracht Szlichtnik, Jm. pan Stefan Bobrownicki, Jm. pan Wojciech Bobrow-
nicki, Jm. pan Henryk Sak, Jm. pan Stanisław Naramowski, Jm. pan Andrzej 
Roszkowski, za jm. pana Strzyżewskiego teścia swego, Jm. pan Henryk Zejdlic, 
Jm. pan Lorens Zejdlic, Jm. pan Melcher Szczaniecki, Jm. pan Dobrogost Zej-
dlic, Jm. pan Andrzej Kurnatowski, Jm. pan Frydrych Luka, Jm. pan Kryszkow-
ski, Jm. pan Florian Kręski, Jm. pan Haka, Jm. pan Rakoski, Jm. pan Jarosław-
ski, Jm. pan Kasper Rakoski, Jm. pan Jerzy Hunnich, przy którym poczet, Jm. 
pan Henryk Zejdlic, przy którym poczet, Jm. pan Balcer Zejdlic, przy którym 
poczet, Jm. pan Jakub Cielecki, przy którym poczet, Jm. pan Mikołaj Kąko-
lewski muzyka. Franciszek Grudziński chorąży obrany kompanii ochotnika 
powiatu międzyrzeckiego, Mikołaj Przybyszewski porucznik obrany kompanii 
ochotnika powiatu międzyrzeckiego. 

STRESZCZENIE

Bar tosz  Staręgowski , Rejestr pospolitego ruszenia powiatu 
poznańskiego z 28 sierpnia 1649 r.

W 1649 r. w  obliczu ataku połączonych sił hetmana kozackiego Bohdana 
Chmielnickiego i chana Islama Gireja III na fortecę księcia Jeremiego Wiśniowiec-
kiego, Zbaraż, król za zgodą sejmu postanowił zwołać wyprawę pospolitego ru-
szenia. Odpowiednie uniwersały zostały rozesłane po wszystkich sejmikach ziem-
skich, by rozpoczęły przygotowania do wyprawy. W lipcu dokumenty te dotarły 
do województw wielkopolskich: poznańskiego i kaliskiego. Odpowiedni dokument 
wystawił też wojewoda poznański Krzysztof Opaliński, który wzywał szlachtę na 
pospolite ruszenie. Termin popisu generalnego wyznaczył na dni 25–29 sierpnia 
1649 r. pod Poznaniem. Na popis przybyły powiaty z województwa. Rejestry doty-
czą składu osobowego dwóch grup z powiatu poznańskiego. Niestety, wyprawa nie 
zdołała opuścić terytorium województw wielkopolskich ze względu na opieszałość 
organizacji. Podczas gdy w województwach trwały przygotowania do wyprawy, król 
zawarł rozejm kończący działania zbrojne, co zostało obwieszczone stosownym 
uniwersałem, który przerywał wyprawę pospolitego ruszenia.

Słowa kluczowe: wyprawa, województwa, popis, rejestr, pospolite ruszenie, po-
wiat, Wielkopolska

50 Karol Unrug.
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SUMMARY

Bar tosz  Staręgowski , Register of the Poznan county’s mass levy  
of 28 August, 1649 

In 1649, facing the attack of the joint forces of the Cossack hetman Bohdan 
Chmielnicki and the khan İslâm III Giray on Zbarazh, the fortress of prince Je-
remi Wiśniowiecki, the king, with the parliament’s consent, decided to organize 
a  mass levy expedition. Appropriate universals were sent out to all land sejmiks to 
make them begin preparations for the expedition. In July the documents reached 
the voivodeships of the Greater Poland: the Poznan and Kalisz voivodeships. An 
appropriate document was also issued by the Poznan voivode Krzysztof Opaliński, 
who summoned the gentry for the mass levy. He set the date of the general display 
near Poznań on 25–29 August 1649. Nobles from the voivodeship districts came 
to the display. Presented registers concern the composition of the two groups from 
the district of Poznań. Unfortunately, the expedition never managed to leave the 
territory of the Greater Poland voivodeships due to sluggish organization. While 
the preparations were in progress in the voivodeships, the king concluded a truce 
that ended military activities. It was announced by an appropriate universal, which 
stopped the expedition of mass levy.   

Keywords: expedition, voivodeship, display, register, mass levy, district, Greater 
Poland

РЕЗЮМЕ

Бар тош Ст ар енгов ский, Реестр народного ополчения 
Познаньского повета с  28 августа 1649 года 

В 1649 г. в свете нападения объединённых сил казацкого гетмана 
Богдана Хмельницкого и хана Исламa Гирея III на крепость Збараж князя 
Иеремии Вишневецкого, король, с согласия сейма, решил созвать народное 
ополчение. Соответствующие запросы были разосланы во все земские 
сеймики, чтобы они начали готовиться к экспедиции. В июле эти документы 
достигли великопольских воеводств – Познаньского и  Калишского. Также 
соответствующий документ издал Познаньский воевода Кшиштоф Опалинский, 
который призывал шляхту в народное ополчение. Генеральный смотр он 
назначил на 25–29 августа 1649 г. под Познанью. На смотр собрались округа 
воеводства. Реестры касаются личного состава двух групп из Познаньского 
округа. К сожалению, экспедиции не удалось выйти за пределы великопольских 
воеводств, в связи с нерасторопностью  организации. В то время как в 
воеводствах велись приготовления к походу, король заключил перемирие с 
прекращением военных действий, что было объявлено соответствующим 
указом, который прервал экспедицию народного  ополчения. 

Ключевые слова: экспедиция, воеводства, смотр, реестр, народное 
ополчение, округ, Великопольша
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O Piłsudskim, Dmowskim i zamachu majowym. 
Dyplomacja sowiecka wobec Polski w okresie 
kryzysu politycznego 1925–1926

M. Wołos, O Piłsudskim, Dmowskim i za-
machu majowym. Dyplomacja sowiecka 
wobec Polski w  okresie kryzysu politycz-
nego 1925–1926, Kraków 2013, s. 460, 
nlb.  3.

Wypadki majowe z  1926 r. w  Polsce stały się wydarzeniem, które wy-
wołało zrozumiałe zainteresowanie zwłaszcza w  krajach bezpośrednio są-
siadujących z  Polską. Jest zatem rzeczą oczywistą, że dyplomacja jednego 
z  dwóch wielkich (obok Niemiec), a  jednocześnie wrogich sąsiadów nie 
mogła pozostać wobec nich obojętna.

Autor recenzowanej pracy, której właściwa treść została ściślej określo-
na w jej podtytule: „Dyplomacja sowiecka wobec Polski w okresie kryzysu 
politycznego 1925–1926”, jest absolwentem UMK w Toruniu, wykładowcą 
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej. Dał się już 
poznać jako znawca stosunków polsko-francuskich oraz francusko-sowiec-
kich w okresie międzywojennym. Przez kilka lat był dyrektorem Stacji Na-
ukowej PAN w Moskwie i przedstawicielem Akademii przy Rosyjskiej Aka-
demii Nauk. Wówczas też miał rzadką okazję dotrzeć jako pierwszy polski 
historyk do trudno dostępnych archiwaliów sowieckich. Postanowił zająć 
się wspomnianym tematem, dotąd w historiografii obu stron bliżej nieopra-
cowanym, w  odróżnieniu – dodajmy – od historii stosunków polsko-so-
wieckich mających już solidną literaturę przedmiotu.

Najważniejsze dla tematu było Archiwum Polityki Zagranicznej Fede-
racji Rosyjskiej, a w nim dokumenty Ludowego Komisariatu Spraw Zagra-
nicznych (NKID) oraz sowieckich placówek dyplomatycznych. Autor sięgał 
też sporadycznie do archiwów krajowych: Akt Józefa i Aleksandry Piłsud-
skich, a także Adiutantury Belwederu w Archiwum Akt Nowych oraz Od-
działu II Sztabu Głównego w Centralnym Archiwum Wojskowym. 

Gruntowna znajomość bogatego i różnorodnego piśmiennictwa dotyczą-
cego rozlicznych aspektów życia politycznego II Rzeczypospolitej zapewniła 
książce erudycyjne zaplecze warte szczególnego podkreślenia. Autor wyko-
rzystał także niezbyt liczne, ale często trudno dostępne piśmiennictwo so-
wieckie i „postsowieckie”.

Ramy chronologiczne książki obejmują okres od jesieni 1925 r. do ostat-
niego tygodnia 1926 r. Autor przyjął dla swego dzieła strukturę chronolo-
giczną, w  paru jednak wypadkach odstąpił od niej na rzecz wydzielenia 
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i  rozwijania osobno niektórych wątków czy problemów. Poszczególne 
rozdziały noszą tytuły nieco literackie w  swoim brzmieniu, uogólniające 
wszakże w szerszej skali opisywaną problematykę. 

Głównym celem Autora – jak pisze we wstępie – było przedstawienie 
Polski w dobie kryzysu politycznego lat 1925–1926 w świetle dokumentów 
sowieckiej służby dyplomatycznej, a  tym samym ukazanie istotnego frag-
mentu działania jej aparatu odpowiedzialnego za kontakty z Polską. 

Pierwszy rozdział książki Tło i antecedencje zaczął Autor od podrozdzia-
łu zawierającego wiele interesujących uwag o  sowieckiej dyplomacji, me-
chanizmie jej funkcjonowania oraz miejscu w polityce Związku Sowieckie-
go. Nazywa ją przy tym „dyplomacją demonstracyjną”, działającą na korzyść 
długofalowej strategii, „której rezultatem końcowym mógł być konflikt 
zbrojny, wojna jako droga do globalizmu mocarstwowego, okrytego coraz 
cieńszą powłoką ideologiczną” (s. 22). Nawiązując do wspomnianego ter-
minu („globalizm mocarstwowy”), cytowanego za wybitnym znawcą tema-
tu, historykiem i  sowietologiem Wojciechem Materskim, Autor zawęża go 
i proponuje formułę „globalizm mocarstwowy w skali regionalnej”. Polska 
bowiem – jak pisze Mariusz Wołos – nie była celem ostatecznym impe-
rialnych dążeń sowieckich. Owe aspiracje imperialne uległy przykróceniu 
wobec fiaska rewolucyjnych ruchawek w  Niemczech i  Bułgarii. Pozostały 
jednak wstępnym i  ważnym etapem strategii wyznaczającym zadania so-
wieckiej dyplomacji, a także Komunistycznej Partii Polski (KPP). 

Należy podkreślić, że w partyjnym systemie sowieckiego państwa, a za-
tem dyktatury Biura Politycznego rządzącej partii bolszewików, a  w  dal-
szych latach samego dyktatora Józefa Stalina, dyplomacja sowiecka była 
niemal zupełnie pozbawiona inicjatywy merytorycznej, zaś w latach 1925–
1926 jej wąski „margines autonomii stał się coraz mniejszy” (s. 20). Wsze-
lako jeszcze w drugiej połowie lat dwudziestych istniała pewna konkurencja 
oraz tarcia między NKID a Kominternem, rezultat walk wewnętrznych po 
śmierci Włodzimierza Lenina toczonych przez liderów komunistycznych 
w Moskwie. 

W omawianym okresie (pierwszej połowy lat dwudziestych) informacje 
o wydarzeniach w Polsce płynęły do moskiewskiej centrali kilkoma kana-
łami. Obok dyplomatycznego, również od informatorów KPP. Tej ostatniej 
jednak Stalin i jego ekipa nie ufali, polegając bardziej na własnych organach 
dyplomacji i wywiadzie. Komuniści polscy działali poprzez agendy Komin-
ternu i  sowieckie przedstawicielstwa handlowe „torgpredstwa”, jednak nie 
były to kanały najlepsze. Świadczą o  tym przytaczane przez Autora wy-
mowne przykłady. Natomiast faktem jest, że polscy komuniści w tym czasie 
w  miarę swobodnie podróżowali między Polską a  Związkiem Sowieckim, 
korzystając z niezbyt szczelnej granicy polsko-niemieckiej na Górnym Ślą-
sku czy w obszarze Wolnego Miasta Gdańska. 
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Dużo interesujących i  cennych informacji przynosi podrozdział książ-
ki o  sowieckim aparacie dyplomatycznym, odpowiedzialnym za kontakty 
z  Polską, a  więc o  działaniu jego struktur wraz z  „mini biogramami” po-
szczególnych funkcjonariuszy, zawierającymi ich charakterystyki. Autor 
sięga przy tym do akt placówki sowieckiej w  Berlinie, powstałej tam już 
w 1920 r. podczas wojny polsko-sowieckiej jako Oddział Informacji Dyplo-
matycznej NKID. Jej twórcą i szefem był Paweł Lewinson-Łapiński, a  jego 
zastępcą Stefan J. Rejewski – obaj komuniści polskiego pochodzenia (byli 
pepeesowcy), postacie – zdaniem Autora – nietuzinkowe. Ich działalność, 
ceniona w Moskwie, przebiegała na granicy dyplomacji i wywiadu. 

W centrali NKID sprawami polskimi zajmował się Wydział Krajów Bał-
tyckich, w którym kluczową rolę w okresie od listopada 1925 do września 
1927  r. odgrywał Mieczysław Łoganowski (1895–1938), również Polak i były 
członek PPS. W latach 1921–1923 pełnił on funkcję sekretarza poselstwa 
sowieckiego w Warszawie, jednocześnie kierując rezydenturą wywiadu. Po-
dejrzewano go nawet o zamiary działań terrorystycznych (m.in. zabójstwa 
Józefa Piłsudskiego). Z jego opiniami dotyczącymi wewnętrznych spraw 
polskich liczono się w  NKID. Bliskim współpracownikiem Łoganowskie-
go był inny Polak, Michał Karski vel Mieczysław Krakowski (1900–1937). 
Kierowaniem działalnością polityczną poselstwa w  Warszawie z  ramie-
nia centrali NKID zajmowali się głównie Borys Stomiakow oraz Siemion 
Arałow. Pierwszy z nich był niewątpliwie jednym z najbardziej znaczących 
i  doświadczonych dyplomatów sowieckich. I on padł ofiarą stalinowskich 
czystek z końca lat trzydziestych.

W kolejnym podrozdziale Autor daje rzut oka wstecz na tworzenie się 
sowieckiego przedstawicielstwa w Polsce, wokół którego ciągnęły się długie 
pertraktacje między obiema stronami. Stronie sowieckiej zależało bowiem, 
aby ze względów prestiżowych nadać stosunkom z Polską w miarę wysoką 
rangę. Pewnym utrudnieniem pozostawał przy tym fakt, że dyplomacja so-
wiecka – w omawianym okresie – odchodziła od przyjętej ogólnie gradacji 
stopni dyplomatycznych, wprowadzając u  siebie zamiast rangi ambasado-
rów i  posłów jednolite stanowisko „przedstawiciela politycznego” (polpre-
da). Tak więc polpredami w  Polsce byli Lew Karachan (10 wrzesień 1921 
– początek 1922 r.), a następnie Leonid Oboleński (1922 – 16 października 
1924 r.), których charakterystyce poświęca Autor sporo miejsca. 

Równolegle istniało w Warszawie przedstawicielstwo sowieckiej Ukrainy 
kierowane przez Oleksandra Szumskiego, a  po nim (od stycznia do lipca 
1923 r.) Gieorgija Biesiedowskiego. Obie placówki sowieckie zostały, w wy-
niku ogłoszenia jednolitego państwa (grudzień 1923 r.), zespolone w jeden 
organizm.

Osobny podrozdział poświęca Autor postaci kolejnego przedstawicie-
la sowieckiego w  Polsce, Piotra Wojkowa. Jego instalacja na warszawskiej 
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placówce (od 8 listopada 1924 r.) budziła od początku ostre kontrowersje 
z uwagi na jego udział w mordzie na rodzinie carskiej, jak również na jego 
postawę, kiedy był przewodniczącym Rosyjsko-Ukraińskiej Delegacji w Ko-
misji Mieszanej Rewindykacyjnej zajmującej się zwrotem zagrabionych 
przez Rosję polskich dóbr kultury. Wojkow nie znał polskiego, a u Polaków, 
z którymi się stykał, nie pozyskał sympatii. Miał także powody, aby obawiać 
się o własne bezpieczeństwo, co ostatecznie potwierdził śmiertelny zamach 
z  7 sierpnia 1927 r. Także stosunki między Wojkowem a pozostałym perso-
nelem poselstwa nie były – zdaniem Mariusza Wołosa – najlepsze, co odbi-
jało się na jakości pracy placówki.

Spośród współpracowników Wojkowa Autor bliżej charakteryzuje rad-
cę poselstwa, Białorusina Aleksandra Ulianowa (od czerwca 1925 r. do 
1928 r.), bez większego doświadczenia w dyplomacji. Po śmierci Wojkowa 
został on chargé d’affaires. Zaangażowany był w pracę polityczną i zapewne 
wywiadowczą, z ramienia białoruskiego Państwowy Zarząd Polityczny (ros. 
GPU) obejmującą mniejszość białoruską. Dodajmy, że sprawami ukraiński-
mi zajmowali się specjalni delegaci Kominternu, formalnie jako urzędnicy 
konsularni. Ważną rolę spełniał też pierwszy sekretarz poselstwa Michaił 
Arkadiew, również bez doświadczenia dyplomatycznego, którego zresztą 
brakło także innym, przeważnie młodym, pracownikom placówki w War-
szawie. Stanowisko attaché wojskowego zostało obsadzone dopiero na krót-
ko przed zamachem majowym w 1926 r. 

Rozdział drugi książki Próba powrotu na scenę polityczną «rycerza męt-
nej wody» otworzył Autor, przedstawiając obszerne fragmenty dokumentu 
NKID pod tytułem Przegląd naszych stosunków z  Polską z  końca 1925 r., 
a następnie przeprowadzając jego głębszą analizę. Dokument stanowił pod-
sumowanie materiałów informacyjnych spływających do centrali NKID 
z różnych placówek sowieckich, głównie naturalnie z Warszawy.

Jak zatem przedstawiano i oceniano sytuację w Polsce i przewidywano jej 
rozwój? Stwierdzano więc, że Polska przeżywa ostry kryzys gospodarczy, które-
go skutkiem była m.in. dymisja gabinetu Władysława Grabskiego. Negatywnie 
oceniano międzynarodową pozycję kraju, osłabioną zwłaszcza przez układy 
lokarneńskie. Oczekiwano przedłużenia konwencji wojskowej polsko-rumuń-
skiej. Dopatrywano się zmian w  polityce zagranicznej Rzeczypospolitej, jej 
reorientacji z francuskiej na brytyjską. Przewidywano wzrost wpływów lewi-
cy i  samego marsz. Piłsudskiego. Jednocześnie oceniano, że wizyta w Polsce 
komisarza spraw zagranicznych Związku Sowieckiego Gieorgija Cziczerina we 
wrześniu 1925 r. spowodowała znaczny przełom psychiczny w polskim społe-
czeństwie i spopularyzowała w nim ideę zbliżenia z Moskwą. 

W tym miejscu Mariusz Wołos próbuje zinterpretować „sposób myśle-
nia sowieckich analityków”, który doprowadził do powyższych opinii. Zda-
niem Autora Polska była postrzegana jako pole walki między Związkiem 
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Sowieckim a  Wielką Brytanią, przy czym Londyn stał się dla Moskwy 
wkrótce po zakończeniu I wojny światowej głównym wrogiem, zajmując 
miejsce Francji. Autor zwraca uwagę na fakt, że imperium brytyjskie rze-
czywiście stanowiło barierę dla ekspansji czy eksportu sowieckich wpły-
wów i rewolucji na obszary Azji, Dalekiego i Środkowego Wschodu. Strona 
sowiecka, a  szczególnie kręgi kierownicze Czerwonej Armii obawiały się 
również rosnącej siły militarnej Polski, której potencjał pod tym względem 
jednak wyraźnie przeceniano1. Natomiast obopólnie korzystna współpraca 
sowiecko-niemiecka, ciągnąca się przez lata dwudzieste, służyła – jak pisze 
Mariusz Wołos – do szachowania mocarstw zachodnioeuropejskich. Z kolei 
straszenie Niemców choćby teoretyczną możliwością zbliżenia z Warszawą 
weszło „do stałego kanonu działań dyplomacji sowieckiej” i  okazywało się 
skuteczne (s. 57). Mariusz Wołos podkreśla fakt, że – jak wynika z przebada-
nych przezeń dokumentów – sowieckie władze przyjęły za dogmat i wierzyły 
głęboko w podporządkowanie się II Rzeczypospolitej Wielkiej Brytanii. 

Śledząc ówczesną działalność dyplomacji sowieckiej wobec Polski, której 
znaczącym elementem była wspomniana już wizyta Cziczerina, Wołos za-
stanawia się nad jej celem. Czy była ona głównie środkiem zmuszenia Nie-
miec do utrzymania polityki Rapallo w opozycji do układów lokarneńskich, 
postrzeganej w  Moskwie jako czynnik destabilizujący porządek wersalski, 
czy też była krokiem na drodze do uzależnienia Polski pod względem go-
spodarczym, co w dalszej perspektywie mogło doprowadzić do jej sowiety-
zacji. Czy – sięgając jeszcze dalej – myślano na Kremlu, przynajmniej teo-
retycznie, o stworzeniu konkurencyjnego wobec ładu wersalskiego systemu 
politycznego, mogącego równoważyć Ligę Narodów, do czego kluczem by-
łyby Niemcy, ewentualnie Turcja i właśnie Polska? 

Pozostaje faktem, że w wyniku głębokich zmian w sytuacji międzynaro-
dowej połowy lat dwudziestych doszło do zaakceptowania przez mocarstwa 
zachodnie Związku Sowieckiego jako trwałego elementu układu sił, z któ-
rym należało koegzystować. 

Wracając do wizyty Cziczerina – wykorzystywała ona tendencje do zbli-
żenia z  Sowietami niektórych kręgów społeczeństwa w  Polsce, mających 
na widoku odbudowę rosyjskiego rynku. Dodajmy, że koła i  prasa obozu 
Piłsudskiego odnosiły się do wizyty Cziczerina krytycznie, a do Sowietów 
nadal nieufnie. Autor odtwarza i  szerzej omawia cały ciąg działań strony 
sowieckiej latem i jesienią 1925 r., którego niejako podsumowanie znalazło 
się w cytowanym wyżej dokumencie NKID z grudnia tr.

Tak więc sam Feliks Dzierżyński w  liście do Biura Politycznego bol-
szewickiej partii z  5 lipca 1925 r. postulował nawiązanie kontaktów 

1 Por. H. Bułhak, Armia Czerwona w latach dwudziestych jako potencjalny przeciwnik Woj-
ska Polskiego, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2014, nr 3 (249), s. 185–189.
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i współpracy z Polską na różnorakich polach (gospodarczych, kulturalnych 
itd.) z  jednoczesnym prowadzeniem długofalowych działań politycznych, 
propagandowych, wreszcie konspiracyjnych (na terenie wojska) zmierzają-
cych do destabilizacji polskiego państwa. Z inicjatywy też Dzierżyńskiego 
doszło do powołania komisji do spraw zbliżenia między Związkiem So-
wieckim a Polską złożonej z przedstawicieli różnych resortów (m.in. NKID, 
Ludowego Komisariatu Handlu, Zjednoczonego Państwowego Zarządu Po-
litycznego [ros. OGPU]) pod kierownictwem Siemiona Arałowa. 

Postulaty Dzierżyńskiego powtarzał Mieczysław Łoganowski, nowy kie-
rownik wydziału krajów bałtyckich i Polski NKID, licząc na pozytywny sto-
sunek do zbliżenia z Sowietami nie tyle polskich partii i stronnictw lewico-
wych, ile właśnie środowisk prawicowych, nacjonalistycznych, endeckich, 
ludowców, chadecji i mniejszości. 

Już od lipca 1925 r. zaczęto uciszać lub eliminować w prasie akcenty an-
typolskie, polecono Wojkowowi podjęcie kroków w celu zintensyfikowania 
współpracy gospodarczej, zalecano wymianę wizyt w dziedzinie kultury itd. 
Z kolei sowiecki resort spraw zagranicznych dawał do zrozumienia w prasie 
międzynarodowej o postępującym zbliżeniu z Polską, jednocześnie sugeru-
jąc negatywne dla Moskwy oddziaływanie na Warszawę ze strony Londynu. 

Komentując te plany i działania, Wołos wskazuje m.in. na ich powierz-
chowny charakter, mocno przesadzone oceny potencjału własnej, sowieckiej 
gospodarki tkwiącej w głębokiej recesji, a także na przecenianie możliwości 
wykorzystania mniejszości narodowych do destabilizacji sytuacji wewnętrz-
nej państwa. Zdaniem Autora w  NKID „źle obliczono siły na zamiary” 
(s.  70).

Mimo wszystko jednak działania sowieckiej dyplomacji przynosiły pe-
wien skutek, trafiając na tradycyjne przywiązanie polskich przemysłowców 
i handlowców z  terenów byłego zaboru rosyjskiego do korzyści płynących 
z  handlu ze Wschodem. Na początku 1926 r. powstała Polsko-Sowiecka 
Izba Handlowa, co też pozwoliło na rozwinięcie szerszych kontaktów w od-
powiednich środowiskach polskich. 

Dużo miejsca poświęca Autor ocenom i prognozom sowieckim dotyczą-
cym sytuacji politycznej w Polsce poprzedzającej wypadki majowe 1926 r., 
poczynając od dymisji rządu Władysława Grabskiego i powstania gabinetu 
Aleksandra Skrzyńskiego oraz pamiętnej manifestacji oficerów w Sulejów-
ku 15 listopada 1925 r. Przywołuje więc obszerne wypowiedzi i spekulacje 
Wojkowa, Rajewskiego i innych, którzy ze szczególną uwagą śledzili powrót 
marsz. Piłsudskiego do aktywności politycznej, żywiąc przy tym obsesyjne 
niemal podejrzenia co do wpływu Londynu na bieg wydarzeń. Ważną rolę 
w  kształtowaniu polityki sowieckiej wobec Polski odgrywał wciąż – zda-
niem Wołosa – Dzierżyński będący ówcześnie jedną z najbardziej wpływo-
wych osobistości sowieckiego kierownictwa. 
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Ostatecznie jednak – stwierdza Autor – sowieccy analitycy mylili się za-
sadniczo w  ocenie szans marsz. Piłsudskiego na powrót do władzy, które 
właśnie rosły coraz bardziej w warunkach postępującego kryzysu gospodar-
czego i niezadowolenia społeczeństwa. Stronie sowieckiej brakło solidnych 
i  zróżnicowanych źródeł informacji, zarówno w kręgach politycznych, jak 
i wojskowych, toteż bardziej przewidującym okazał się sam Cziczerin, który 
w lutym 1926 r. dostrzegł możliwość dojścia do władzy, wrogiego Moskwie, 
Marszałka. 

Kolejny rozdział III Między Moskwą, Warszawą a  Sulejówkiem: sonda-
że, kontakty, informacje pokazuje niezwykle ożywioną działalność obu stron 
i ich kontakty na różnych płaszczyznach. 

Strona sowiecka działała zatem we wspomnianych wyżej prawicowych 
środowiskach politycznych i  kręgach przemysłowych i  handlowych. Pró-
bowała wykorzystać kontakty z samym Romanem Dmowskim oraz przed-
stawicielami chadecji w celu jeśli nie wprost storpedowania omawianej od 
końca 1925 r. prolongaty sojuszniczych układów polsko-rumuńskich, to 
przynajmniej ich „zmiękczenia”. Prawica bowiem była skłonna, pod pew-
nymi warunkami, do rezygnacji ze zbyt ścisłego związku z  Rumunią, po-
dobnie jak z krajami bałtyckimi. Wszelako – jak wiadomo – owe sondaże 
nie odniosły skutku i  sojusz Warszawy i  Bukaresztu nie uległ osłabieniu, 
prolongowany w kwietniu 1926 r.

Podobnie oderwane od istniejących realiów okazały się pomysły Woj-
kowa, zgłaszane marszałkowi Senatu Wojciechowi Trąpczyńskiemu, budo-
wy kanału Dniepr–Wisła, otwierającego – wedle pomysłodawcy – szerokie 
możliwości wymiany towarowej.

Tymczasem świadoma kontaktów Wojkowa z prawicą strona „legiono-
wa” podjęła na przełomie lutego i marca 1926 r. próby sondaży w Komuni-
stycznej Partii Polski dotyczące jej stosunku wobec ewentualnego powrotu 
marsz. Piłsudskiego do czynnej polityki. Chodziło też o wybadanie możli-
wości pewnej współpracy lub przynajmniej neutralnej postawy komunistów 
na wypadek konfrontacji z siłami centroprawicowymi.

W tym celu mjr Kazimierz Kieszkowski, komendant Związku Strzel-
ców, spotkał się (1 marca 1926 r.) z  Adolfem Warskim, jednym z  czoło-
wych działaczy KPP. Przy czym zarówno komuniści polscy, jak i decydenci 
w Moskwie, dobrze zorientowani w działalności wywiadowczej Kieszkow-
skiego, odnieśli się negatywni do tych awansów, węsząc w nich prowokację 
i dywersję. 

Równolegle strona „legionowa” podjęła inicjatywę kanałami MSZ. Korzy-
stając z ciągnących się rokowań polsko-sowieckich w sprawie paktu o nie-
agresji pod koniec lutego 1926 r., wysłano do Moskwy piłsudczyka Stanisła-
wa Janikowskiego, naczelnika Wydziału Wschodniego. Zaprosił on do od-
wiedzenia Warszawy wspominanego już urzędnika NKID Łoganowskiego. 
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Zapewniał przy tym swoich sowieckich rozmówców o zmianie nastawienia 
marsz. Piłsudskiego do Związku Sowieckiego, jego oddaniu dla sprawy po-
koju oraz braku powiązań z  Londynem. Należy podkreślić, że jakkolwiek 
podobne sondaże przeprowadzali pracownicy MSZ, to działo się to – jak 
przypuszcza Wołos – bez wiedzy i  udziału min. Skrzyńskiego oraz posła 
RP w Moskwie Stanisława Kętrzyńskiego. Strona sowiecka odnosiła się do 
tych inicjatyw z  dużą rezerwą i  podejrzliwością, zachowując wzmożoną 
czujność. Aby lepiej rozpoznać zamiary ewentualnego polskiego partnera, 
Biuro Polityczne powołało 25 marca 1926 r., być może z inicjatywy polskich 
komunistów, Komisję do spraw Polskich przy NKID pod przewodnictwem 
Georgija Zinowiewa z  udziałem Dzierżyńskiego i  Cziczerina, a  także Kli-
menta Woroszyłowa i przedstawiciela KPP w osobie Wacława Boguckiego. 
Jednocześnie podjęto próby szukania informacji poprzez nawiązywanie 
kontaktów, różnymi kanałami, w różnych polskich środowiskach (m.in. lu-
dowców), z różnymi osobami (takimi jak Bolesław Drobner z PPS), starając 
się dotrzeć do otoczenia samego Piłsudskiego. Wojkow próbował też róż-
nych sondaży w rozmowach z dyplomatami obcych państw.

Analiza odpowiednich dokumentów (sprawozdań, raportów, korespon-
dencji) wielu bolszewickich oficjeli pozwala Autorowi stwierdzić, że dyplo-
macji Związku Sowieckiego w tym czasie brakowało jednak dobrego roze-
znania celów i  planów politycznych zarówno obozu Piłsudskiego, jak też 
i endecji, którą uważano na razie za mniej wrogą. Niemniej lektura wspo-
mnianych dokumentów dostarcza sporo interesujących historyka informa-
cji, jak choćby opinie i charakterystyki różnych polskich osobistości sceny 
politycznej. 

W rozdziale IV Wokół wielkiej niewiadomej: czy w Polsce będzie zamach 
stanu, Autor pisze, że jeszcze na samym początku 1926 r. stronę sowiecką 
interesowały w  stosunkach z  Polską problemy polityki międzynarodowej, 
paktu o nieagresji, relacji Warszawy z Paryżem, Berlinem i Londynem, sta-
rania o miejsce w Radzie Ligi Narodów itd. Wzrost zainteresowania sytuacją 
wewnętrzną w kraju, a szczególnie osobą marsz. Piłsudskiego zaznaczył się 
na przełomie lutego i marca 1926 r. i zaczął dominować w korespondencji 
Wojkowa z moskiewską centralą. Strona sowiecka zrozumiała, że w Polsce 
zachodzą głębsze zmiany i może dojść do poważnych przewartościowań na 
scenie politycznej. Omawiając obszernie i analizując te oceny, przewidywa-
nia czy interpretacje dyplomatów sowieckich (Wojkowa, Arkadiewa, Łoga-
nowskiego, Arałowa) dotyczące zachowań poszczególnych ugrupowań po-
litycznych, zwłaszcza oceny szans i możliwości sięgnięcia po władzę marsz. 
Piłsudskiego, Autor zauważa daleko idące rozbieżności. 

W moskiewskiej centrali próbowano zresztą dokonać opracowania otrzy-
manych informacji w zbiorczym dokumencie z marca 1926 r., stwierdzając 
w  nim istnienie głębokiego kryzysu wywołanego pauperyzacją szerokich 
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grup społecznych, inteligencji, drobnej burżuazji, chłopstwa. Przyjmowano 
w nim, że wpływ Piłsudskiego znacząco wzrósł, ale nie umiano dokładniej 
określić jego rzeczywistych wpływów w wojsku. Nie odrzucano możliwości 
zamachu stanu również ze strony endecji. Po samym zamachu, gdyby mia-
ło dojść do wojny domowej, uważano wręcz za konieczny aktywny udział 
w nadchodzących wydarzeniach i wykorzystanie sytuacji dla zdobycia wła-
dzy przez komunistów. W przeciwnym razie groziłaby rozprawa z  komu-
nistami w wykonaniu prawicy lub PPS i o  tym – jak pisze Autor – warto 
pamiętać, rozpatrując dziś kwestię tzw. błędu majowego KPP (s. 138). 

Znamienne jest, że sam Cziczerin, pisząc do kierownika Oddziału In-
formacji Dyplomatycznej NKID Pawła Lewinsona-Łapińskiego, jeszcze 
30 marca 1926 r. przyznawał się do braku konkretnych informacji o  pla-
nach Piłsudskiego w dziedzinie polityki zagranicznej oraz o jego zamiarach 
w polityce wewnętrznej. 

Tymczasem w  kwietniu 1926 r. dyplomacja sowiecka w  stosunkach 
z Polską musiała się zająć także szerszymi zagadnieniami polityki między-
narodowej. Chodziło o finalizację układu sowiecko-niemieckiego, będącego 
przedłużeniem i rozszerzeniem groźnych dla Polski układów z Rapallo oraz 
pertraktacje dotyczące sowiecko-litewskiego układu o nieagresji, istotnego 
w perspektywie polityki Warszawy wobec państw bałtyckich. 

Obie sprawy, a  zwłaszcza tzw. traktat berliński (z 24 kwietnia 1926 r.), 
wywołały negatywną reakcję strony polskiej, szczególnie endecji, na do-
brych kontaktach z którą tak bardzo zależało Wojkowowi. Nie dostrzegł on 
natomiast i nie doceniał równie negatywnej reakcji na układ sowiecko-nie-
miecki ze strony Piłsudskiego. Tymczasem z  Moskwy zalecano tłumaczyć 
szybkie zawarcie traktatu berlińskiego polityką min. Skrzyńskiego, który 
miał utrudniać rozmowy w sprawie polsko-sowieckiego paktu o nieagresji 
oraz zawarcie umów handlowych. 

Na zakończenie wątku wydarzeń politycznych w  okresie przed zama-
chem majowym ważne wydaje się twierdzenie Wołosa, że Wojkowowi i jego 
współpracownikom, a  także analitykom NKID, umknęło pytanie: „jaki 
wpływ na decyzję o powrocie do władzy Piłsudskiego, miały dalekosiężne 
skutki układów lokarneńskich, a zwłaszcza traktat berliński” (s. 148).

Innym przedmiotem zainteresowań Wojkowa był kryzys wokół rządu 
Skrzyńskiego prowadzący ostatecznie do jego ustąpienia (5 maja) i powo-
łania rządu Wincentego Witosa (10 maja). Również w  tej sprawie opinie 
Wojkowa okazały się nietrafione. 

Ostatecznie, analizując raporty Wojkowa z kwietnia i maja 1926 r., Ma-
riusz Wołos dochodzi do wniosku, że w  rozpoznaniu sytuacji politycznej 
poprzedzającej zamach majowy sowiecki polpred błądził niekiedy po omac-
ku, mylił się w przewidywaniach i prognozach, miewał żenujące wpadki, zaś 
sam zamach okazał się dlań zaskoczeniem. Na marginesie Wołos podważa 
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oceny historiografii rosyjskiej podkreślającej rzekomą skuteczność sowiec-
kiego wywiadu w  rozpoznaniu sytuacji politycznej w  Polsce omawianego 
okresu.

Rozdział V Demonstracja przekształcona w przewrót przynosi na wstępie 
garść informacji o  realiach towarzyszących działaniom zbrojnym podczas 
zamachu. Poselstwo sowieckie przezornie zresztą zwinęło na swoim budyn-
ku flagę, jako mogącą, ze zrozumiałych względów, działać prowokacyjnie. 
Eksterytorialność placówki nie została rzeczywiście naruszona przez wal-
czące strony, mimo iż zdarzały się podobne wypadki. 

Wojkow już od następnego dnia po zamachu (13 maja) zaczął wysyłać 
do Moskwy częste meldunki telegraficzne (nie wszystkie doszły), których 
odbiorcą był Borys Stomoniakow. Informację o dziejących się wydarzeniach 
czerpał zresztą głównie z prasy. W jednym z  telegramów (z 15 maja), po-
wołując się na własne bezpośrednie obserwacje, a  także na wrażenia atta-
ché wojskowego Konstantina Miachonoszyna, pisał z uznaniem o bitności 
polskich żołnierzy, którzy „walczyli jak czorty” (s. 168). Wołos szczegółowo 
omawia też obszerny raport Wojkowa z  15 maja, dochodząc do wniosku, 
że mimo niektórych całkiem trafnych spostrzeżeń i ocen wywody polpreda 
są „nazbyt ogólne, nijakie i zbyt dyskusyjne”, a pozornie „głębokie” analizy 
są w  istocie oparte na wątpliwych podstawach (s. 185). Wojkowowi – do-
powiada Autor – zabrakło wiedzy o głębszych przyczynach zamachu takich 
jak niebezpieczna dla Polski sytuacja międzynarodowa czy Locarno, nie-
stabilny system polityczny, „sejmowładztwo”, słabość władzy wykonawczej. 
Wojkow trzymał się tymczasem tezy o demonstracji, która przekształciła się 
w wojnę, przy czym Piłsudskiego uważał za narzędzie w  rękach własnego 
otoczenia. 

W innych raportach analizowanych przez Wołosa Wojkow dodatkowo 
pokazywał słabą orientację i braki wiedzy dotyczącej wydarzeń na ówcze-
snej scenie politycznej w Polsce, m.in. w ocenie gry sił, sytuacji poszczegól-
nych partii, zwłaszcza endecji, a z drugiej strony KPP. 

Lepiej wypadła – co podkreśla Autor – ocena wydarzeń dokonana przez 
Rejewskiego z perspektywy Berlina, oparta na niezłej znajomości polskiej 
sceny politycznej, w  tym dzięki kontaktom z  prawicą. Ocena ta była za-
sadniczo trafna i  zgodna ze stanem faktycznym. W moskiewskiej centra-
li NKID przeważyła ona zdecydowanie nad analizami Wojkowa, o  czym 
świadczyło pismo Cziczerina do przewodniczącego Komitetu Wykonaw-
czego Kominternu (z 18 maja), w którym całkowicie przemilczano raport 
polpreda z Warszawy. Natomiast rozpatrywane wówczas przez czynniki so-
wieckie domysły, aby po niepowodzeniu działań KPP próbować w dalszym 
ciągu zaogniać sytuację nad Wisłą w  celu eskalacji konfliktu, były – zda-
niem Autora – oparte na niedoskonałej wiedzy o sytuacji zwycięzców, zaś 
snucie wspomnianych planów za nierealne (s.  191–193).
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W Moskwie patrzono jednak na sytuację w  Polsce także z  innej per-
spektywy. Przykładowo Stomoniakow widział w dojściu do władzy Piłsud-
skiego ważną cezurę otwierającą nowy etap w stosunkach Związku Sowiec-
kiego z Polską, tak jak i innymi krajami ościennymi. Stomoniakow obawiał 
się wzrostu polskiej aktywności wobec państw bałtyckich, mającej na celu 
przeciwdziałanie negocjowaniu porozumienia między Moskwą a Kownem 
i prowadzenie wspólnej z Łotwą i Estonią polityki (również wojskowej) wo-
bec Moskwy. Jednak ani Wojkow, ani NKID nie mieli dostatecznej wiedzy 
o konkretnych planach Piłsudskiego w tej sprawie.

Już po zakończeniu walk w Warszawie Wojkow nie przestawał codzien-
nie informować swojej centrali o dalszym rozwoju sytuacji, znów czerpiąc 
wiadomości z prasy, ale sięgając także po informatorów z prawicy, z który-
mi spotykał się poufnie. Ściągnęło to na niego upomnienia ze strony Sto-
moniakowa i polecenie, aby w podobnych kontaktach zachowywał szczegól-
ną powściągliwość i ostrożność. 

W samym NKID przyczyny i  skutki polskiego przewrotu podsumowa-
no w  dokumencie z  22 maja, trzymając się utartych od dawna poglądów 
o przeorientowaniu polityki Warszawy z Francji na Wielką Brytanię, o ro-
snącym zainteresowaniu Londynu Polską. Sytuację wewnętrzną nad Wisłą 
interpretowano – jak pisze Wołos – przez ideologiczne okulary, wysuwając 
na czoło problemy gospodarcze oraz „klasowe”, przy podkreśleniu niedosta-
tecznej świadomości mas pracujących.

Dopiero 27 maja Wojkow ostatecznie uznał, że Piłsudski w pełni zapa-
nował nad sytuacją.

Treść rozdziału VI Umocnienie władzy porządkuje Autor w kilku pod-
rozdziałach, poświęcając pierwszy rozmowom Wojkowa z Piłsudskim. Do 
pierwszego kontaktu doszło 6 czerwca w Teatrze Wielkim. Ograniczył się 
on do grzecznościowej wymiany zdań. Przy tej okazji jednak August Zale-
ski, wówczas już minister spraw zagranicznych, wyszedł z propozycją na-
stępnego spotkania. W moskiewskiej centrali NKID podchwycono tę inicja-
tywę dość skwapliwie i  już 8 czerwca Stomoniakow skierował do Wojkowa 
skonsultowaną z  Cziczerinem instrukcję. Zalecano w  niej przede wszyst-
kim stworzenie w rozmowie dobrej atmosfery poprzez komplementowanie 
Marszałka, m.in. podnosząc jego pozytywną dla strony sowieckiej postawę 
w 1919 r. w czasie walk z gen. Denikinem. Wojkow miał też wyrazić goto-
wość do rozmów o pakcie o nieagresji i do zawarcia nowych umów handlo-
wych, ale też podkreślić wyraźnie znane i nieustępliwe stanowisko Moskwy 
w kwestii zagrożonej (rzekomo) przez Polskę Litwy i w ogóle polskiej poli-
tyki wobec państw bałtyckich. 

Mariusz Wołos widzi w  tej instrukcji NKID uznanie autorytetu Pił-
sudskiego w  zakresie polityki zagranicznej Rzeczypospolitej, a  jednocze-
śnie brak zaufania dla Marszałka i  obawę przed jego posunięciami na 



Przegląd Historyczno-Wojskowy 2016/4. RECENZJE,  OMÓWIENIA I  POLEMIKI164

arenie międzynarodowej, w  tym zwłaszcza w  odniesieniu do problema-
tyki bałtyckiej. 

Kolejna rozmowa Wojkowa z  Piłsudskim miała miejsce 12 lipca 
w mieszkaniu ministra Zaleskiego. Toczona była po rosyjsku, w swobodnej 
atmosferze; przy czym Marszałek okrasił ją licznymi anegdotami oraz oso-
bistymi wspomnieniami. Celem Piłsudskiego było niewątpliwie uspokojenie 
Moskwy i  przekonanie jej o  zdecydowanie pokojowej polityce Polski pod 
swoim przywództwem. Wszelako Wojkow przedstawił rzecz nieco inaczej 
i wysłał do Moskwy sygnał, że Piłsudski szykuje się do kolejnej „awantury” 
na odcinku litewskim, co w teorii wpisywało się w ugruntowane od dawna 
w  moskiewskiej centrali NKID obawy i  podejrzenia (s. 230). Tymczasem 
taktykę Wojkowa w rozmowie z Piłsudskim oceniono dość krytycznie, za-
rzucając polpredowi swoisty konserwatyzm w  myśleniu i  niewystarczające 
wykorzystanie okazji dla otwarcia dalszych poważnych rozmów politycz-
nych z Polską. 

Kolejnym obiektem zainteresowań Wojkowa stały się sprawy Wojska Pol-
skiego, a więc wpływów Piłsudskiego na jego terenie, zmian personalnych 
oraz organizacyjnych (utworzenie Głównego Inspektoratu Sił Zbrojnych 
– GISZ), pozycji gen. Władysława Sikorskiego, przemysłu zbrojeniowego, 
wypierania wpływów francuskich. Wojkow korzystał przy tym z informacji 
posła czechosłowackiego, Roberta Fliedera, niechętnego Piłsudskiemu. Oce-
niał zatem, że polska armia jest gotowa do działań ofensywnych, różniąc się 
– dodajmy – w tej kwestii z ocenami wywiadu Armii Czerwonej. Ogólnie 
jednak rzekome polskie zagrożenie traktowano po stronie sowieckiej bar-
dzo poważnie. 

W osobnym podrozdziale Autor zajął się opiniami Wojkowa dotyczący-
mi zaplecza politycznego i społecznego obozu skupionego wokół Marszał-
ka, korzystając przy tym z kontaktów jakie polpred wyrobił sobie w sferach 
przemysłowych. Wojkow pisał też o  mniejszościach narodowych (m.in. 
o Żydach), stosunku partii politycznych (np. PPS) do Piłsudskiego, wreszcie 
przyglądał się dyskusji nad ewentualnymi zmianami w polskiej konstytucji.

Obszerny podrozdział odnoszący się do stosunku Moskwy do polityki 
zagranicznej Rzeczypospolitej obejmuje okres od czerwca do jesieni 1926 r. 
Jego pełniejsze omówienie przekraczałoby ramy niniejszej recenzji. Ogra-
niczmy się zatem do kilku najważniejszych uwag.

We wspomnianym okresie doszło do paru ważnych rozmów Wojkowa: 
z Zaleskim (2 czerwca) oraz Romanem Knollem, wiceministrem spraw za-
granicznych (15 czerwca). Zaleski występował też z exposé sejmowym do-
tyczącym polskiej polityki zagranicznej. Dominantą w ówczesnych stosun-
kach ze Związkiem Sowieckim pozostawała problematyka bałtycka. Stronę 
polską ustawicznie posądzano o agresywne zamiary wobec Litwy (łącznie 
z jej aneksją), mimo że starała się ona zapewnić sowieckiego partnera, że są 
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to obawy bezpodstawne. Strona sowiecka jednak obstawała przy swoich do-
gmatach dotyczących zarówno spraw bałtyckich, jak i wyobrażonego wzro-
stu niebezpiecznych dla niej wpływów brytyjskich. Przekonanie to podtrzy-
mywał zwłaszcza Dzierżyński, którego stopień niechęci do Piłsudskiego jest, 
jak pisze Wołos, „zaiste godny podkreślenia” (s. 265).

Wojkow ze swej strony w  dalszym ciągu pokładał pewne nadzieje na 
skuteczne dla strategicznych celów polityki sowieckiej wobec Polski oddzia-
ływanie na nią poprzez wpływy i uzależnienie gospodarcze. 

Puentą zamykającą opisywany rozdział było podpisanie 28 września so-
wiecko-litewskiego układu nawiązującego do traktatu z lipca 1920 r., przy-
znającego Litwie Wilno. Strona sowiecka uznawała to za swój duży sukces 
i zarazem za klęskę polityki Piłsudskiego. Mariusz Wołos skomentował ten 
fakt inaczej: jako niespełniający swego zadania środek mający wymusić pol-
skie ustępstwa w sprawie dalszych negocjacji na temat paktu o nieagresji. 

W kolejnych podrozdziałach Autor omawia sowieckie reakcje na 
ważne wydarzenia polityczne w  Polsce, jakimi były wizyty Piłsudskiego 
w  Nieświeżu (24–25 października) oraz w  Wilnie (25–27 października). 
Obie wywołały szerokie reperkusje – nieświeska w polityce wewnętrznej, 
a  wileńska w  polityce zagranicznej na linii Warszawa–Moskwa–Kowno. 
Obie były też bacznie obserwowane, zwłaszcza ta druga, której Wojkow 
przyglądał się osobiście. Niebawem zresztą nastąpił w  Kownie zamach 
stanu, co dało stronie sowieckiej kolejny asumpt do przypisywania Pił-
sudskiemu działań zmierzających do aneksji Litwy. Autor rozprawia się 
krytycznie z  takimi przypuszczeniami, po czym cofa się do układu so-
wiecko-litewskiego z 8  września, aby przedstawić reakcje nań strony pol-
skiej, tak jak ją widziano w  sowieckim przedstawicielstwie w Warszawie. 
Wyraziła się ona w ostrej rozmowie Romana Knolla, wiceministra spraw 
zagranicznych, z  Wojkowem (30 września), przy czym wiceszef polskiej 
dyplomacji bardzo zdecydowanie odniósł się do układu sowiecko-litew-
skiego, którego stypulacje mogły w  pewien sposób podważać przynależ-
ność Wilna do Polski. Knoll stwierdził stanowczo, że z  punktu widze-
nia Warszawy sprawa Wilna nie istnieje. Wołos zauważa też, że zdaniem 
przywoływanego Stomoniakowa Wojkow wypadł słabo w  rozmowie 
z polskim partnerem.

Ten sam Wojkow starał się zresztą osłabić negatywne i ostre reakcje pol-
skiej opinii publicznej na układ sowiecko-litewski, starając się m.in. zainspi-
rować Stanisława Strońskiego, czołowego podówczas publicystę prawicy, do 
przedstawienia bardziej odpowiedniej interpretacji porozumienia Moskwy 
i Kowna, próbując osłabić polskie obawy przed podważaniem imperatywu 
nienaruszalności integralności terytorialnej państwa. Stroński zresztą nie do 
końca spełnił oczekiwania Wojkowa, co nie zmienia faktu, że prawica pozo-
stawała nadal dla Sowietów poważnym politycznym partnerem.
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Do kolejnego spotkania Wojkowa z  Piłsudskim doszło 14 grudnia 
w obecności Knolla oraz Stanisława Patka, którego – dodajmy – kandyda-
tura na posła Rzeczypospolitej w  Moskwie (jako człowieka Piłsudskiego) 
budziła ostry opór niechętnego mu Wojkowa. Podczas spotkania Piłsudski 
nie pozostawił swemu rozmówcy zbyt wiele czasu do zabrania głosu. Mo-
nologował jak poprzednio – na wesoło. Z rzeczy poważnych zapowiedział 
jednak rychłe przystąpienie do rozmów na temat paktu o nieagresji, które 
zresztą uznał z góry za trudne. W NKID nie dano temu wiary, tymczasem 
Patek po przyjeździe do Moskwy (11 listopada) rzeczywiście rozpoczął od-
powiednie rozmowy. Co nie zmienia faktu, że sam pakt sfinalizowano do-
piero w 1932 r.

W rozdziale VII Od kryzysu gabinetowego do stabilizacji: utworzenie 
rządu Piłsudskiego i  pierwsze miesiące jego działalności Autor dopuścił do 
głosu Wojkowa, który z  wyjątkowym zaangażowaniem śledził ów kryzys 
przez kolejne gabinety Kazimierza Bartla, aż zatrzymał się dłużej na rządzie 
kierowanym przez samego Piłsudskiego. Pojawiły się w  tym czasie liczne 
pogłoski, słuchy i  przewidywania o  rozwiązaniu parlamentu, ogłoszeniu 
dyktatury, a nawet o powtórnym zamachu stanu. Były one traktowane po-
ważnie również w Moskwie. 

Mariusz Wołos podkreśla niezrozumienie przez dyplomację sowiecką 
specyficznej mentalności Marszałka, przypisując to słabej jakości pozyski-
wanych informacji, co wynikać miało z ograniczonego dostępu do bliskie-
go otoczenia Piłsudskiego. I znów prognozy i  oceny Rejewskiego okazały 
się trafniejsze niż Wojkowa. Był on też kilkakrotnie karcony i upominany 
przez moskiewską centralę NKID (Stomoniakowa) za niestosowne kontakty 
z  prawicą, na przykład przy okazji wizyty Wojkowa u  haniebnie pobitego 
przez wojskowych byłego ministra skarbu Jerzego Zdziechowskiego (tutaj 
zresztą wkradł się do książki mały błąd w  indeksie nazwisk – przywołany 
polski polityk jest pomylony z Marianem Zdziechowskim). 

Omawiany powyżej, a zarazem ostatni rozdział pracy zamyka Autor ob-
szernym przedstawieniem sprawozdania z jesieni 1926 r. podsumowującego 
wydarzenia z mijającego roku. 

W osobnym Zakończeniu Mariusz Wołos zasadniczo powtarza sądy, 
opinie i  oceny z  różnych miejsc książki, uogólniając je na całość polityki 
Związku Sowieckiego wobec Polski. Zakończenie stanowi przy tym mocny, 
jasny, głęboko przemyślany i wyłożony z wielką precyzją tekst, do którego 
przez lata będą mogli odwoływać się kolejni badacze trudnych, a momenta-
mi dramatycznych, stosunków polsko-sowieckich w epoce międzywojennej. 

Przedstawiliśmy z  konieczności jedynie mocno skrótowo bogatą treść 
książki Mariusza Wołosa, przybliżając czytelnikowi niektóre tylko fakty, 
wątki i problemy oraz ich interpretacje czy oceny formułowane przez Au-
tora. Podstawową wartością jest niewątpliwie bogactwo spożytkowanych 
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źródeł, owe dziesiątki, o  ile nie setki, raportów, sprawozdań, doniesień, 
korespondencji, instrukcji, a więc dokumentów najbardziej autentycznych, 
wiarygodnych i reprezentatywnych pozwalających na głęboki wgląd w naj-
bardziej nawet niegdyś tajne i  skrywane rejony aktywności sowieckiego 
aparatu dyplomatycznego, w jego plany, zamiary, decyzje. 

Mariusz Wołos nie szczędzi przy tym cytowania obszernych nieraz frag-
mentów ze studiowanych źródeł, co może nawet momentami stwarzać wra-
żenie nadmiaru, powiększającego sztucznie objętość tekstu. Jednak w wy-
padku nowych, nieznanych, często wręcz rewelacyjnych źródeł, trudno się 
dziwić Autorowi, że nie oparł się pokusie zaprezentowania ich w oryginale.   

W swojej narracji Autor nie ogranicza się do przedstawienia faktów, po-
glądów oraz ocen zawartych i  czerpanych z  dokumentów. Starannie kon-
frontuje rozmaite błędy, nieprawdy, omyłki z  rzeczywistym stanem rzeczy 
i spraw, pokazując przy tym dobitnie, że wręcz doskonale zna realia okre-
su, którym się zajmuje, całe internum ówczesnej Rzeczypospolitej. Do tego 
książka jest napisana ścisłym, precyzyjnym i płynnym językiem, a napisał ją 
badacz wyważony w sądach, odpowiedzialny za słowo i wzorowo obiektyw-
ny. Nie ulega wątpliwości, że prezentowane dzieło Mariusza Wołosa wejdzie 
na trwałe do polskiej historiografii. 

 Piotr Stawecki , Henryk Bułhak 
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O bitwie o Hue z 1968 r. na kanwie najnowszej 
książki Patryka Masnego

P. Masny, Bitwa o Hue 31 I – 24 II 1968, 
Zabrze – Tarnowskie Góry 2016.

W ostatnich latach można obserwować wzmożone zainteresowanie pol-
skich historyków dziejami wojen w  Indochinach owocujące wieloma publi-
kacjami poświęconymi tej tematyce1. Jedną z najnowszych jest praca Patryka 
Masnego zatytułowana Bitwa o Hue 31 I – 24 II 1968 opublikowana w lipcu 
2016 r. nakładem wydawnictwa Infort Editions (w serii „Pola Bitew”). Poświę-
cono ją jednemu z najbardziej zaciętych starć nie tylko w toku tzw. Ofensywy 
Tet z 1968 r., lecz także całej II wojny indochińskiej. Książka Masnego nie jest 
zbyt rozbudowana (liczy sobie zaledwie 88 s.), niemniej zaopatrzono ją w apa-
rat naukowy, przed wydaniem została zrecenzowana przez uznanego badacza 
tematyki azjatyckiej, jakim jest Jakub Polit, jak również wykorzystano w niej 
nie tylko literaturę przedmiotu, lecz także źródła.

Książka Patryka Masnego składa się ze wstępu, pięciu rozdziałów, zakoń-
czenia, aneksu, bibliografii, wykazu skrótów oraz spisu map i schematów.

We wstępie autor m.in. dokonał zdefiniowania problemu swych docie-
kań, wyjaśnił przyjęte przez siebie cezury czasowe oraz omówił wykorzysta-
ną literaturę i źródła.

Rozdział pierwszy, zatytułowany Wietnam przed Ofensywą Tet, poświęco-
ny został przedstawieniu relatywnie szerokiego tła społeczno-polityczno-mili-
tarnego tytułowych zagadnień. Autor podał podstawowe informacje na temat 
Indochin i  dziejów Wietnamu do 1965 r. oraz opisał tzw. amerykańską fazę 
II  wojny indochińskiej w okresie od marca 1965 r. do 30 stycznia 1968 r.

Rozdział drugi, nazwany Tet!, przeznaczono na zaprezentowanie przygo-
towań do komunistycznej generalnej ofensywy w Wietnamie Południowym, 
która rozpoczęła się pod koniec stycznia 1968 r. i miała polegać na uderzeniu 
na miasta Republiki Wietnamu. Masny ukazał najważniejsze uwarunkowania 
polityczno-militarne towarzyszące podjęciu przez decydentów Demokratycz-
nej Republiki Wietnamu decyzji o rozpoczęciu operacji zaczepnej na Południu. 
Opisał także działania pozoracyjne Wietnamskiej Armii Ludowej (WAL) po-
legające na blokadzie amerykańskiej bazy Khe Sanh w rejonie strefy zdemili-
taryzowanej, przedwczesne ataki oddziałów partyzanckich (do których doszło 
30 stycznia), bitwę o Sajgon i atak na ambasadę amerykańską, jak również boje 
prowadzone w innych częściach Republiki Wietnamu.

1 Zob. np. P. Benken, II wojna indochińska w  polskiej historiografii wojskowej, „Studia 
z dziejów polskiej historiografii wojskowej” 2014, s. 53–63.
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Analizę tytułowej bitwy rozpoczął autor w  rozdziale trzecim, zatytuło-
wanym Hue, od ukazania strategicznego znaczenia tego miasta i  opisania 
pierwszych walk o  opanowanie jego kluczowych obiektów (położonych 
w  otoczonym dziewiętnastowiecznymi murami Starym Mieście, nazywa-
nym także Cytadelą, oraz Nowym Mieście przedzielonym od Cytadeli rzeką 
Perfumową) przez siły Narodowego Frontu Wyzwolenia (NFW) Wietnamu 
Południowego i  WAL. Następnie Masny omówił reakcje amerykańskich 
i południowowietnamskich dowódców na uderzenie wroga i  ich pierwsze 
kontrataki, zakończone poważnymi stratami, po których Wietnamczycy 
z  Południa i  Amerykanie ściągnęli w  rejon Hue posiłki, by w  kolejnych 
dniach wypierać wroga z zajętych obiektów.

Rozdział czwarty, pod tytułem Kontratak, poświęcono opisaniu mozol-
nych działań oczyszczających mających na celu odbicie poszczególnych 
dzielnic Hue i zniszczenie okupujących je oddziałów NFW i WAL. Doko-
nano w  nim m.in. analizy walk amerykańskiej piechoty morskiej o  Nowe 
Miasto, operacji 1 Dywizji Kawalerii Powietrznej w okolicach Hue, a także 
dążeń jednostek południowowietnamskich do odbicia Starego Miasta, co – 
ze względu na jego charakterystyczną zabudowę i nieodpowiednie do tego 
rodzaju działań uzbrojenie żołnierzy Republiki Wietnamu – było relatywnie 
czasochłonne i krwawe.

Rozdział piąty, Zdobycie Cytadeli, opowiada o ostatnich bojach o umoc-
nienia Starego Miasta, do których włączyła się amerykańska piechota mor-
ska po zakończeniu walk w Nowym Mieście. W tym też rozdziale opisano 
dalsze operacje prowadzone przez jednostki Stanów Zjednoczonych poza 
Hue i zbrodnie komunistyczne popełnione na mieszkańcach miasta. W za-
kończeniu Masny zaprezentował straty wszystkich stron i podsumował swój 
dotychczasowy wywód. W aneksie zawarto natomiast spis jednostek amery-
kańskich i południowowietnamskich biorących udział w bitwie.

Przystępując do przedstawienia szczegółowych uwag do książki Patryka 
Masnego, należałoby zacząć od tego, że chociaż we wstępie Autor pisał, że 
temat bitwy o Hue nie został wyczerpany w polskiej literaturze przedmiotu, 
to jednak w znacznym stopniu wykonał pracę o charakterze odtwórczym, 
ograniczając się do zestawienia różnych punktów widzenia prezentowanych 
przez anglojęzycznych i  polskich autorów oraz korygując na ogół drobne 
błędy w ich publikacjach.

Masny, jak pisał we wstępie, oparł się przede wszystkim na źródłach 
i  publikacjach anglojęzycznych, uznając je za najbardziej miarodajne. 
Wprawdzie zdobyczne dokumenty strony komunistycznej oraz jej oficjal-
ne opracowania i komunikaty zostały zasygnalizowane w przypisach pracy 
i bibliografii, jednak autor wykorzystał je w niewielkim stopniu. Zapewne 
Masny doszedł do wniosku, że są one niewiarygodne, z uwagi na zawarte 
w nich treści propagandowe, niemniej manipulowanie faktami i  liczbami, 
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chociaż w  mniejszym stopniu, zdarzało się w  publikacjach przedstawiają-
cych punkt widzenia pozostałych stron konfliktu2. Materiały komunistyczne 
poddane wnikliwej analizie mogą mieć niemałą wartość. Szkoda zatem, że 
autor nie wykorzystał w  pełni ich potencjału, a  także całkowicie pominął 
źródła polskojęzyczne (przede wszystkim materiały Międzynarodowej Ko-
misji Nadzoru i Kontroli w Indochinach oraz opracowania oficerów Zarzą-
du II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego). Rezygnując z kwerendy w Ar-
chiwum Instytutu Pamięci Narodowej3, a nawet z  zapoznania się z polską 
prasą z tego okresu4, autor dobrowolnie pozbawił się dostępu do wielu in-
formacji, które w istotny sposób mogłyby wzbogacić jego wywód.

Kolejną dosyć poważną słabością książki jest w mojej ocenie to, że czy-
telnik nie dowie się z  niej zbyt wiele na temat uzbrojenia wykorzystywa-
nego przez poszczególne strony konfliktu, struktury organizacyjnej, taktyki 
walki oraz kwestii wyszkolenia i morale żołnierzy stron konfliktu. Kwestiom 
tym należałoby poświęcić osobny rozdział w pierwszej części książki.

Po uważnej analizie wykorzystanej przez Patryka Masnego literatury 
przedmiotu i  źródeł anglojęzycznych (w  tym przetłumaczonych materia-
łów strony komunistycznej), nasuwa się wniosek, że autor sięgnął do nie-
mal wszystkich najważniejszych publikacji poświęconych tytułowej bitwie, 
niemniej jedynie w  minimalnych stopniu wykroczył poza zestaw książek, 
artykułów i  opublikowanych dokumentów wykorzystanych już we wcze-
śniejszych pracach polskojęzycznych na temat Hue5. Z tego względu Ma-
sny w  zasadzie powtórzył najistotniejsze ustalenia dotyczące przebiegu 
walk o  miasto, które zaprezentowałem chociażby w  swoich publikacjach 
poświęconych Ofensywie Tet, aczkolwiek niektóre kwestie szczegółowe opi-
sał dokładniej; zawarł także w swej książce nieco dodatkowych epizodów. 
Największą wartość miały fragmenty dotyczące działań poza miastem (pro-
wadzonych w celu odcięcia siłom NFW i WAL w Hue dopływu posiłków 

2 Było to widoczne chociażby w kontekście zaniżania przez oficjalne czynniki amerykań-
skie rozmiarów strat, jakie jednostki USA poniosły w trakcie oblężenia bazy Khe Sanh zob. 
P. Brush, Recounting the Casualties at Khe Sanh, „Vietnam Magazine” 2007, nr 6, s. 28–37.
3 Patryk Masny wiedział o  istnieniu tego rodzaju materiałów, gdyż w  jednej z prac zbio-
rowych, z których korzystał, przygotowując swą książkę, znalazł się następujący artykuł: P. 
Benken, Ofensywa Tet 1968 w  dokumentach Attachatu Wojskowego przy Ambasadzie PRL 
w Hanoi w  latach 1968–1969 [w:] Studia nad wojnami w Indochinach, t. 1, red. P. Benken, 
Oświęcim 2013, s. 66–78.
4 Materiały te wykorzystano m.in. w: P. Benken, Ofensywa Tet 1968. Studium militarno-
-polityczne, Szczecin 2014, passim. Książka ta nie znalazła się, niestety, w bibliografii pracy 
Patryka Masnego.
5 Zob. m.in. P. Benken, Ofensywa Tet 1968, Warszawa 2010, s. 135–153; idem, Bitwa o Hue 
– najbardziej zacięte starcie Ofensywy Tet [w:] Studia nad wojnami w Indochinach..., s. 79–
99; idem, Ofensywa Tet 1968. Studium..., s. 138–157; B. Stech, Wietnam 68, Warszawa 1993, 
s. 32–41; P. Taras, Hue – Stalingrad Wietnamu, „Poligon” 2009, nr 6, s. 78–94.
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i  zaopatrzenia), którym we wcześniejszych pracach polskojęzycznych nie 
poświęcono dostatecznej uwagi. Zbędne wydaje się natomiast długie, liczą-
ce aż trzydzieści stron, wprowadzenie do genezy Ofensywy Tet, ponieważ 
na ten temat istnieje już niemała polskojęzyczna literatura przedmiotu, 
a  Masny nie wykroczył poza jej ustalenia. Lepszym rozwiązaniem byłoby 
scalenie ze sobą dwóch pierwszych rozdziałów i ograniczenie treści wywo-
du do wydarzeń bezpośrednio związanych z przygotowaniami do Ofensy-
wy Tet w strefie odpowiedzialności I Korpusu Armii Republiki Wietnamu, 
w której leżało Hue. Dzięki temu można by np. w o wiele szerszym zakresie 
zaprezentować kwestie uzbrojenia, struktur organizacyjnych, taktyki walki 
oraz wyszkolenia i morale jednostek poszczególnych stron konfliktu.

Osobną sprawą, którą należałoby omówić, jest specyficzna cecha Autora 
polegająca na wskazywaniu błędów w  starszych publikacjach, chociaż zo-
stały one poprawione w kolejnych tekstach poświęconych tytułowej tema-
tyce. Patryk Masny wskazał na pewne braki w mojej publikacji książkowej 
z 2010 r. poświęconej Ofensywie Tet, równocześnie przyznając, że większość 
z nich została wyeliminowana w artykule z 2013 r. Wydaje się, że większy 
sens miałoby ograniczenie się do tych kilku błędów, które nie zostały przeze 
mnie skorygowane6, zwłaszcza że Autor w pogoni za wyszukiwaniem kolej-
nych niedociągnięć poprzedników konstruuje osobne przypisy tylko po to, 
by wskazywać oczywiste omyłki pisarskie, przez co czytelnik może odnieść 
wrażenie, że ich prace roją się od błędów merytorycznych.

Nie chcąc pozostać w powyższej kwestii gołosłownym, chciałbym podać 
konkretne przykłady. Na s. 13 Masny zauważa, że wymieniając południo-
wowietnamskie dywizje piechoty podlegające dowódcy I Korpusu, zamiast 
1 i 2 DP napisałem, że były to dywizje 1 i 3. Jest to oczywista omyłka pisar-
ska, niemniej autor skonstruował przypis wyjaśniający, że 3 DP została sfor-
mowana w 1971 r. (pisałem o  tym szczegółowo w swojej książce z 2012 r. 
poświęconej tzw. Ofensywie Wielkanocnej z 1972 r., do której Masny się nie 
odwołał7). Na s. 25 autor zaznaczył, iż błędnie podałem numerację amery-
kańskiego batalionu żandarmerii, który podczas Ofensywy Tet odpowiadał 

6 Patryk Masny słusznie zauważył następujące niedociągnięcia: błędną datę dzienną nadania 
przez Radio Hanoi wiersza Ho Chi Minha, który miał sygnalizować zakończenie przygotowań 
komunistów do Ofensywy Tet; błąd w tłumaczeniu cytatu z języka angielskiego w istotny spo-
sób zmieniający sens zdania (chodziło o sposób, w  jaki jeden z oddziałów Południa przybył 
w  rejon Hue); błąd polegający na podaniu, że amerykańska piechota morska podczas walk 
w Cytadeli 14 II 1968 r. posunęła się naprzód o 75 m, gdy w rzeczywistości zdobyto wówczas 
300 m terenu. Reszta zasygnalizowanych przez autora błędów miała charakter oczywistych 
omyłek pisarskich lub należało je uznać za opowiedzenie się za jednym spośród możliwych 
punktów widzenia pojawiających się w dyskusji na temat bitwy.
7 Zob. P. Benken, Ofensywa Wielkanocna 1972. Kulminacyjny punkt wojny wietnamskiej, 
Oświęcim 2012, s. 72.
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za zabezpieczenie obiektów na terenie Sajgonu. W tekście głównym mojej 
publikacji z 2010 r. rzeczywiście znalazła się informacja, że był to 719 ba-
talion (powinno być: 716), niemniej w przypisie na tej samej stronie, od-
noszącym się do raportu z  działań bojowych jednostki, widniał właściwy 
numer, wobec czego trudno mi było zrozumieć konieczność tworzenia 
w książce Masnego, do tego poświęconej bitwie o Hue, osobnego przypisu 
tylko po to, by wskazać tego rodzaju błąd.

Zasadniejsze natomiast jest wyjaśnienie sposobu rozmieszczenia sześciu 
pododdziałów południowowietnamskiej kompanii „Czarnych Panter” w noc 
poprzedzającą atak komunistów na Hue. Jak napisałem w swoim artykule 
z 2013 r.: „Trzy z  sześciu jej plutonów, złożone z ochotników, wysłano do 
obsadzenia obiektów Starego Miasta; dwóm pododdziałom nakazano utrzy-
manie dziewięciu bram Cytadeli. Ostatni pluton ulokowano w  schronach 
pod lotniskiem Tay Loc”8. Biorąc pod uwagę, że „Cytadela” i „Stare Miasto” 
oznacza w  tym kontekście to samo, łatwo można było się zorientować, że 
doszło do omyłki pisarskiej i w miejscu „Starego Miasta” winno znaleźć się 
„Nowe Miasto”. Ponadto na s. 44 Autor słusznie zwrócił uwagę, że podając 
straty kompanii amerykańskiej piechoty morskiej, która pierwszego dnia bi-
twy podjęła próbę przedarcia się do Starego Miasta przez most Nguyen Ho-
ang, błędnie pisałem o kompanii A (z 1 batalionu 1 pułku), gdy tymczasem 
chodziło o kompanię G (z 2 batalionu 5 pułku).

Większym zastrzeżeniem, aniżeli podnoszenie kwestii oczywistych omy-
łek pisarskich do rangi błędów merytorycznych, jest wskazywanie przez 
Masnego niedociągnięć, które w istocie nie miały miejsca lub w najlepszym 
razie były wątpliwe. Ponownie w tym wypadku należałoby odwołać się do 
przykładów.

Na s. 34 Autor zarzucił mi, że rozmieszczenie jednostek południowo-
wietnamskich w rejonie Hue, które zaprezentowałem, „nie zgadza się z in-
nymi publikacjami”. Zabrakło jednak w tym kontekście komentarza do źró-
dła podanej przeze mnie informacji umieszczonego w przypisie na tej samej 
stronie, którego treść była zgodna z tym, co pisałem i co bardzo łatwo moż-
na było zweryfikować9.

Na s. 36 sformułowany został kolejny zarzut co do tego, że godzinę 
rozpoczęcia uderzenia sił NFW/WAL na Hue przyjąłem za autorami pół-
nocnowietnamskimi i  wybranymi (aczkolwiek uznanymi) publikacjami 

8 P. Benken, Bitwa o Hue..., s. 80–81.
9 Chodziło o: H. N. Lung, The General Offensives of 1968–69, Mc Lean 1981, s. 75–80. Po-
nadto Patryk Masny błędnie podał, że 2 batalion spadochronowy znajdował się według mnie 
17 km na południowy zachód od Hue, gdy tymczasem pisałem, że stacjonował on na pół-
nocnym zachodzie.



Przemysł aw Benken: O bitwie o Hue z 1968 r. na kanwie najnowszej książki Patryka Masnego 173

anglojęzycznymi10 na ok. 2.30, gdy w  niektórych amerykańskich opra-
cowaniach podano 3.40. Argumentacja Masnego mająca przemawiać za 
przesunięciem godziny rozpoczęcia ataku (komuniści mieli ze względów 
„ideologicznych” ukryć fakt, że nie zdołali rozpocząć działań zgodnie z pla-
nem przez swe nieprzygotowanie) na obecnym etapie badań okazała się 
nieweryfikowalna, więc można byłoby tutaj w najlepszym wypadku mówić 
o  istnieniu różnych punktów widzenia na ową kwestię. W swoich pracach 
postanowiłem przyjąć wersję zawartą w  źródłach północnowietnamskich, 
tym bardziej że potwierdzały ją wybrane publikacje amerykańskie i połu-
dniowowietnamskie.

Na s. 36 Autor stwierdził, że nieprecyzyjnie opisałem działania dwóch 
amerykańskich żołnierzy, którzy przez pewien czas powstrzymywali napór 
Wietnamczyków atakujących ich stanowiska w Nowym Mieście. Rzeczywi-
ście, o  ile w książkach z 2010 i 2016 wydarzenie to zostało przedstawione 
poprawnie, to w artykule z 2013 pojawiła się nieścisłość co do tego, który 
z Amerykanów obsługiwał karabin M16, a który granatnik M79.

Trudniej zgodzić się z zarzutem sformułowanym na s. 42, jakbym błęd-
nie podał, że do amerykańskiego konwoju, który wyruszył na pomoc obiek-
tom obleganym przez wroga w Nowym Mieście, dołączyły m.in. nie dwa sa-
mobieżne działka przeciwlotnicze M42, lecz – jak chce Masny – ciężarówki, 
na których zamontowano broń przeciwlotniczą. Zresztą sam Autor miał co 
do tego wątpliwości, ponieważ stwierdził, że błąd ten jest „prawdopodob-
ny”. Rzeczywiście w  literaturze anglojęzycznej pojawiały się w  tej kwestii 
sprzeczne stanowiska11, aczkolwiek warto byłoby zauważyć, że Eirc Hammel 
w swej publikacji z 2015 r. umieścił nawet zdjęcie jednego z pojazdów typu 
M42, który miał przyłączyć się do wspomnianego konwoju12. Po raz kolejny 
można byłoby zatem mówić co najwyżej o odmiennym punkcie widzenia 
na konkretny problem, przy czym uznałem, że więcej przemawiało jednak 
za wersją wydarzeń przedstawioną w moich publikacjach.

Podobnie wyglądała również kwestia wysadzenia przez komunistów mo-
stów na rzece Perfumowej (s. 56). John Pimlott napisał, że most Nguyen Ho-
ang został wysadzony przez żołnierzy WAL po pierwszym dniu walki („Kiedy 
armia północnowietnamska zniszczyła w nocy most Nguyen Hoang, Marines 
[którzy przekroczyli go w ciągu dnia i ponieśli ciężkie straty] wcale tego nie 

10 Zob. np. J. Shulimson et al., U.S. Marines in Vietnam. The Defining Year 1968, Washing-
ton 1997, s. 167. Publikacja ta jest bezcenna dla każdego badacza bitwy o Hue i Patryk Ma-
sny czerpał z niej dosyć obficie.
11 Zob. ibidem, s. 171. Por. np. F. Irving, The Battle of Hue, „Military Review” 1969, nr 1, 
s. 59.
12 Zob. E. Hammel, Marines in Hue City: A Portrait of Urban Combat Tet 1968, Pacifica 
2015, s. 90.
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żałowali”13). O wysadzeniu wspomnianego mostu w  nocy 31 stycznia pisał 
również Nicholas Warr14. Informację na temat zniszczenia jednego z przęseł 
mostu kolejowego (Bach Ho) w  trakcie pierwszego dnia bitwy można było 
natomiast odnaleźć w publikacji pod redakcją Pham Van Sona15. W angloję-
zycznej literaturze przedmiotu pojawiły się wprawdzie inne daty wysadzenia 
poszczególnych mostów na rzece Perfumowej (np. most kolejowy miał zostać 
zniszczony w nocy z 1 na 2 lutego, zaś centralne przęsła mostu Nguyen Hoang 
miały wylecieć w powietrze 7 lutego)16, lecz doszedłem do wniosku, że sformu-
łowana w mych publikacjach opinia, iż po pierwszym dniu walk obie wspo-
mniane wyżej przeprawy poddano działaniu materiałów wybuchowych, skut-
kiem czego nie nadawały się do użytku, nie została obalona. Kontrowersje na 
temat dat zniszczenia mostów wynikły zapewne na skutek braku rozróżnienia 
między wysadzeniem jedynie ich fragmentów a  destrukcją pozostałej części 
konstrukcji, która mogła mieć miejsce w kolejnych dniach bitwy.

Kolejnym rzekomym błędem jest stwierdzenie Masnego ze s. 66, jako-
by kompania D (z  1 batalionu 5 pułku amerykańskiej piechoty morskiej) 
została wprowadzona do walk w Starym Mieście dopiero 15, a nie 14  lute-
go, jak pisałem w swoich publikacjach. Odnosiło się to do ostatniego eta-
pu bitwy, w którym Amerykanie udzielili wsparcia jednostkom Południa 
walczącym w  Cytadeli. Uwaga Autora wynikała z  nieporozumienia, gdyż 
pododdział ten zajął pozycję w  Cytadeli 14 lutego (między godziną 18.00 
a 19.00)17. Wprawdzie kompania swe pierwsze natarcie na obiekty Starego 
Miasta wykonała następnego dnia, jednak nawet nie prowadząc 14 lutego 
działań ofensywnych, jednostka samą swą obecnością oddziaływała na sy-
tuację taktyczną, co dawało amerykańskiemu dowódcy dodatkowe możli-
wości działania (o tym, że kompania D zostanie przydzielona jako wzmoc-
nienie dla dwóch innych oddziałów Marines, wiedziano na kilka godzin 
przed jej przybyciem). Trudno byłoby ten fakt pominąć w  analizie walk, 
które miały miejsce 14 lutego, aczkolwiek nie należało go także przeceniać. 
Najlepszym rozwiązaniem wydała mi się zatem jednozdaniowa wzmianka 
na temat przybycia („wprowadzenia”) pododdziału do Starego Miasta, które 
jednak nie przełożyło się na istotne sukcesy Amerykanów 14 lutego.

Ostatnią kwestią, którą chciałbym skomentować, jest zarzut zawar-
ty na s. 67 na temat przygotowywania na 19 lutego przez jednostki WAL 
kontrataku, mającego osłonić ucieczkę komunistycznej kadry dowódczej 

13 J. Pimlott, Wojna w Wietnamie, tłum. M. Malczyk, Warszawa 1993, s. 134.
14 Zob. N. Warr, Phase Line Green: The Battle for Hue, 1968, Annapolis 2012, passim.
15 Tet 1968: The Communist Offensive that Marked the Beginning of America’s Defeat in Viet-
nam, red. P. V. Son, Salisbury 1980, s. 249.
16 Zob. np. R. R. Keene, The Terrible Carnage of Hue, „Leatherneck” 2013, nr 7, passim.
17 J. Shulimson et al., U.S. Marines in Vietnam..., s. 199–201.
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z upadającego Starego Miasta, o czym informowano w przejętym meldun-
ku nadanym z Cytadeli 16 lutego. Oprócz wytropienia kolejnej oczywistej 
omyłki pisarskiej w mojej książce z 2010 r. (zamiast 16 lutego podano tam 
błędną datę 6 lutego), skorygowaną w artykule z 2013 r., autor stwierdził, że 
w artykule Fredericka Irvinga, na który się powołałem, znaleźć można było 
informację o przesłanym 16 lutego z Cytadeli meldunku radiowym, w któ-
rym dowódca WAL informował o śmierci poprzednika i prosił o możliwość 
wycofania się ze Starego Miasta, niemniej nie pisano tam nic o  wykona-
nym trzy dni później kontrataku. Masny nie zauważył jednak, że informacja 
o kontrataku WAL z 19 lutego pojawiła się dopiero po przypisie do wspo-
mnianego artykułu i  nie została opatrzona żadnym odnośnikiem. Gdyby 
Autor czytał moją książkę z  2010 r. uważniej, wiedziałby, że w  przypisie 
otwierającym opis bitwy o Hue znalazł się zapis mówiący o tym, że wszel-
kie dane, o ile nie zaznaczono inaczej, pochodziły z publikacji Hoang Ngoc 
Lunga, gdzie – jak sam zresztą zauważył – taką informację można było ła-
two odnaleźć18. Zastanawiające jest także przyjęcie przez Masnego, że wia-
domość radiowa WAL została przechwycona o godzinie 21.50, a nie około 
północy. Jeśli już Autor zdecydował się podważyć podaną przeze mnie go-
dzinę19, to mógłby pokusić się przy tym o  przedstawienie jakiegokolwiek 
argumentu na poparcie swojej wersji wydarzeń.

Podsumowując, książka Patryka Masnego jest zgrabnym zebraniem wie-
lu informacji na temat bitwy o Hue zawartych w anglojęzycznej i polskiej 
literaturze przedmiotu oraz znanych źródłach anglojęzycznych. Będzie ona 
z pewnością bardzo interesująca dla osób, które zetkną się z  tym tematem 
po raz pierwszy lub znają go jedynie w sposób ogólny. Warto byłoby zwró-
cić uwagę na relatywnie atrakcyjną szatę graficzną (liczne mapy i  zdjęcia) 
oraz staranne przygotowanie redakcyjne książki. Praca nie mogła jednak, 
z oczywistych powodów w postaci braku dostępu do nowych źródeł, wiele 
wnieść do ogólnych ocen bitwy zawartych we wcześniejszych publikacjach 
polskojęzycznych. Można jednak sądzić, że wraz z upływem czasu pojawią 
się kolejne materiały ukazujące ją w pełniejszym świetle.

Będąc wdzięcznym Autorowi za wskazanie kilku mankamentów w mych 
publikacjach poświęconych tytułowej bitwie i  nie chcąc widzieć jego złej 
woli we wskazywaniu błędów w najlepszym razie dyskusyjnych, chciałbym 
wyrazić nadzieję, że w kolejnych pracach wykaże on przy poprawianiu po-
przedników większą skrupulatność.

Przemysław Benken

18 Zabieg taki miał na celu ograniczenie liczby przypisów w publikacji o popularnonaukowym 
charakterze, jakim była książka opublikowana w serii „Historyczne Bitwy” Wydawnictwa Bellona.
19 Podano ją m.in. w: J. Shulimson et al., U.S. Marines in Vietnam..., s. 205.
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Jedni nieśli buławy, drudzy – buzdygany...  
Rzecz o książce Jacka Gutowskiego

J. Gutowski, Buławy i buzdygany w Polsce 
od XVI do XVIII wieku, Warszawa 2015

Ukazała się niedawno publikacja niezwykła. W czasach, gdy znaczna 
część książek zalegających półki księgarskie to popularne pseudoopraco-
wania dowolnego tematu – omawiana książka jest solidnym opracowaniem 
pewnego, prawda że wąskiego, tematu. Dotyczy buław i buzdyganów uży-
wanych w Polsce w okresie od XVI do XVIII w. 

Sama tematyka książki, aczkolwiek oryginalna, nie jest czymś niezwy-
kłym – niezwykła jest pracowitość Autora zbierającego latami potrzebne 
(i te mniej potrzebne) informacje. Gromadzenie zarówno samych informa-
cji, jak i  potrzebnej ikonografii stanowiło ogromne wyzwanie. Zabytkowe 
obiekty rozrzucone w  muzeach polskich i  zagranicznych, poważne braki 
w  dotychczasowej literaturze przedmiotu1 – to wszystko zostało uwzględ-
nione w  publikacji, ale także, i  to jest największą zasługą Autora, zostało 
poddane krytycznemu osądowi. 

W wyniku mrówczej pracy Pana Jacka Gutowskiego otrzymaliśmy solidne 
opracowanie z zakresu historii sztuki, dotyczące naszej historii. We Wprowa-
dzeniu Autor zakreślił tematykę publikacji oraz omówił dotychczasowy stan 
literatury przedmiotu. Na ośmiu stronach (s. 9–16) tekstu sformułowane zo-
stały zasadnicze informacje. Tematyka książki dotyczy buław i buzdyganów od 
przełomu XV/XVI w. do wieku XVIII. Skonstatowane zostały również krytycz-
ne uwagi o dotychczas funkcjonującej typologii buław. Zwrócono uwagę na 
metodologię i metodykę badań. Autor podkreślił fakt niedostatecznego prze-
badania materiałów archiwalnych. Stwierdził, pisząc o zidentyfikowanych do 
tej pory materiałach archiwalnych: „oferują niewiele więcej niż garść zapisów, 
na ogół wątpliwych lub zupełnie nieprawdopodobnych”2. Zwrócono również 
uwagę na przydatność (dodajmy dość znikomą) ikonografii do badań nad bu-
ławami i buzdyganami.

W końcowym fragmencie wprowadzenia podkreślono, i  słusznie, zna-
czenie wystawy urządzonej w Wilanowie w 2006 r. Na tej wystawie zapre-
zentowano wiele zabytków wypożyczonych z  15 muzeów polskich oraz 
Lwowskiego Muzeum Historycznego. Przez kilka następnych lat Jacek 
Gutowski kontynuował badania nad buławami i buzdyganami, co pozwoliło 

1 Literatura dotychczasowa jest niezwykle uboga. Właściwie należy przywołać tu publi-
kację prof. Zdzisława Żygulskiego j., Geneza i typologia buław hetmańskich, „Muzealnictwo 
Wojskowe” 1964, s. 239–288. 
2 J. Gutowski, Buławy i buzdygany w Polsce od XVI do XVIII wieku, Warszawa 2015.
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mu przygotować omawianą publikację. Mamy tu do czynienia z – nieczę-
stym w  obecnych czasach – kontynuowaniem i  zgłębianiem konkretnego 
tematu badawczego.

Całość publikacji, oprócz Wprowadzenia i Zakończenia, została podzie-
lona na dwie zasadnicze części. Pierwsza z nich została zatytułowana Sym-
bolika buław i buzdyganów. Dwa rozdziały składające się na część pierwszą 
noszą tytuły: Insignia imperatoris i  insignia ductoris oraz Ornamenta hero-
icum i ornamenta triumphalia. Ta pierwsza część liczy 16 stron tekstu oraz 
aż 14 stron ilustracji3. Krótko został tu przedstawiony proces przechodze-
nia od maczug bojowych do broni ceremonialnej. Jak stwierdza Autor, od 
trzeciej ćwierci XVII w. buławy i buzdygany w Polsce były oznaką władzy 
wojskowej (s. 48).

Na drugą część, zatytułowaną Buławy i  buzdygany w  Polsce, składa się 
6 rozdziałów. Ta część, zasadnicza dla całej publikacji, liczy 85 stron tek-
stu oraz aż 233 strony ilustracji. Niezwykle interesujący rozdział pierwszy 
(Buławy i  buzdygany z  warsztatów europejskich) na 25 stronach ukazuje 
zabytki produkcji warsztatów europejskich. Dla zilustrowania tego zagad-
nienia zaprezentowano 51 buław i  buzdyganów. Znajdujemy tutaj opisy 
buław z  warsztatu złotnika Andreasa Helfera, działającego na przełomie 
XVI i XVII w. Niezwykle dla nas interesujący jest opis zabytków „siedmio-
grodzkich”.

W tym też rozdziale Jacek Gutowski zwraca uwagę na enigmatyczność 
zapisów zawartych w różnego rodzaju inwentarzach. Powołuje się przy tym 
na zapisy ze „Spisu kosztowności [...] Jana Zamojskiego” oraz „Inwentarza 
skarbca radziwiłłowskiego w Lubczu...” (s. 70). Można ten wykaz zapisów 
rozszerzać o kolejne dokumenty. Warto w  tym miejscu przywołać choćby 
dwa zapisy pochodzące z  testamentów. W testamencie rotmistrza Wojcie-
cha Pepłowskiego z  1638 r. wymieniono „srebro od buzdygana złociste”4. 
Natomiast oboźny koronny i starosta chmielnicki Mikołaj Stogniew zapisał 
w testamencie sporządzonym w czerwcu 1645 r. we Lwowie swojemu syno-
wi Mikołajowi „buzdygan złotem nabijany”5.

W drugim rozdziale – Buławy i buzdygany warsztatów tureckich – tej czę-
ści na 16 stronach w sposób niezwykle interesujący omówione zostały za-
bytki związane z osobami m.in. Władysława Wazy, Marcina Kalinowskiego, 

3 Pomijam tutaj ilości małych ilustracji („wglądówek”) publikowanych na marginesach 
stron zawierających tekst zasadniczy.
4 Testamenty szlachty Prus Królewskich z XVII wieku, oprac. J. Kowalkowski, W. Nowosad, 
Warszawa 2013, s. 180.
5 M. Nagielski, Testament oboźnego koronnego i starosty chmielnickiego Mikołaja Stogniewa 
porucznika chorągwi husarskiej JKMci Władysława IV, „Studia Historyczno-Wojskowe” 2008, 
s. 272.
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Stanisława Rewery Potockiego. Materiał ilustracyjny tego rozdziału zawiera 
wizerunki 47 artefaktów.

Trzeci rozdział dotyczy niezwykle interesującego zagadnienia tzw. „Ma-
nufaktury lwowskiej”. Na 22 stronach znajdujemy solidny wykład Autora 
dotyczący zabytków związanych z tytułową manufakturą. Obok analizy sa-
mych buław i buzdyganów Gutowski szeroko stosuje porównania z innymi 
zabytkami: oprawami szabli, ładownicami czy klamrami. Niezwykle ciekawe 
są informacje dotyczące dalszych losów interesujących nas zabytków aż po 
wiek XX. Do rozdziału „należą” ilustracje z wizerunkami 41 buław i buzdy-
ganów, nie licząc zabytków innego rodzaju.

W kolejnym rozdziale – Użytkownicy buław i buzdyganów z „manufak-
tury lwowskiej” – Autor rozwija pewne wątki z  rozdziału wcześniejszego. 
Na pięciu stronach Autor stara się rozpoznać konkretnych użytkowników 
konkretnych zabytków. Mowa tu jest o buławach hetmanów Michała Ser-
wacego Wiśniowieckiego, Wacława Rzewuskiego. Interesujące informacje 
zawarł Autor o buławach Jana Klemensa Branickiego, Michała Kazimierza 
Radziwiłła, Józefa Potockiego czy Michała Józefa Massalskiego.

Następny rozdział zatytułowany Autorzy buław i buzdyganów z „manu-
faktury lwowskiej”. Na ponad 10 stronach znajdujemy informacje na temat 
stylu wyrobów pochodzących z  tego ośrodka. Jacek Gutowski wskazuje 
na duże znaczenie szlifierni radziwiłłowskich funkcjonujących w XVIII w. 
Znalazły się tutaj też uwagi na temat działalności kupców ormiańskich we 
Lwowie, np. Grzegorza i Szymona Nikorowiczowów. Autor stawia też pod 
znakiem zapytania dotychczasowe twierdzenia o działalności „manufaktu-
ry lwowskiej” w wieku XVII. Pomimo funkcjonowania w tym czasie wielu 
rzemieślników (w tym złotników) we Lwowie, nie udało się jak dotychczas 
odnaleźć śladów działalności „manufaktury lwowskiej” w tym wieku. Nale-
ży przesunąć ten czas na wiek XVIII.

W ostatnim już rozdziale – Buławy i buzdygany konkurentów „manufak-
tury lwowskiej” – Autor prezentuje zabytki wykazujące cechy odmienne niż 
te „lwowskie”. Znanych jest zaledwie kilka takich obiektów, jako materiał 
ilustracyjny zaprezentowano wizerunki 6 buław i buzdyganów oraz 5 gło-
wic do buław pochodzących z manufaktury radziwiłłowskiej w Białej Pod-
laskiej.

W krótkim Zakończeniu, liczącym jedynie nieco ponad dwie strony tek-
stu, Autor zasygnalizował dwa zagadnienia. Po pierwsze – zwrócił uwagę 
na konieczne korekty w dotychczasowej typologii buław i buzdyganów. Po 
drugie, podkreślił znaczenie kontynuowania badań archiwalnych, których 
efektem powinno być poszerzenie dotychczasowej bazy źródłowej.

Na zakończenie publikacji zostały zamieszczone cztery wykazy: Wykaz 
akronimów, Bibliografia, Spis ilustracji oraz Lista instytucji, muzeów oraz 
kolekcji wzmiankowanych w tekście. Bibliografia, przedstawiona w wyborze, 
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liczy 159 publikacji. Spis ilustracji obejmuje 216 zabytków6. Natomiast na 
ostatniej Liście instytucji... zamieszczono 93 archiwa, muzea itd. zarówno 
polskie, jak i zagraniczne.

Uwagi zasadnicze 
Ta obszerna publikacja ma, jak każde dzieło ludzkie, pewne wady, choć 

nie dla wszystkich Czytelników będą one jednakowo ważne, i  jednakowo 
zauważalne. Pierwszą z  tych wad jest ograniczenie się praktycznie przez 
Autora do pasjonującej miejscami „opowieści” o buławach i buzdyganach 
o największej wartości artystycznej (warsztatowej). Mniej uwagi poświęco-
no obiektom „użytku codziennego”, a zupełnie właściwie pominięto obiekty 
mało efektowne. Stawia to trochę pod znakiem zapytania trafność takiego, 
a nie innego tytułu publikacji Buławy i buzdygany w Polsce..., bowiem na-
leżałoby się spodziewać, przy takim tytule, omówienia wszystkich rodza-
jów używanych w danym czasie w Polsce buław i buzdyganów. Jak również 
oczekiwać by można swoistego katalogu wszystkich buław i  buzdyganów, 
przynajmniej tych zachowanych w polskich muzeach.

Oczywiście, zdajemy sobie sprawę z karkołomności takiego przedsięwzię-
cia oraz sporego powiększenia, i  tak już przecież niemałej, objętości książki. 
Zamieszczenie kolejnych kilkudziesięciu zdjęć kolorowych podniosłoby zde-
cydowanie koszt książki, a musimy pamiętać, że cierpliwość Czytelnika ma też 
swoje granice, chociaż należałoby się zastanowić nad publikacjami niektórych, 
zwłaszcza solidnych, opracowań (z czym mamy w tym przypadku do czynie-
nia) bez specjalnego oglądania się na koszty. Wszak przez następnych kilka-
dziesiąt lat najprawdopodobniej nikt inny nie podejmie się napisania kolejnej 
książki o buławach i buzdyganach. Być może, jeżeli pierwszy nakład rozejdzie 
się w krótkim czasie, Autor i Wydawca zdecydują się na drugie wydanie. Będzie 
to znacznie lepsze rozwiązanie niż preferowany we współczesnych wydawnic-
twach dodruk pierwszego wydania.

Istotnym mankamentem publikacji, również nierównie istotnym dla 
wszystkich Czytelników, jest brak informacji statystycznych. Właściwie tyl-
ko w rozdziale Buławy i buzdygany z „manufaktury lwowskiej” Jacek Gutow-
ski zdecydował się na podanie tego typu informacji, pisząc: „Oprócz 5 buław 
i 29  buzdyganów «lwowskich», zachowanych w zbiorach polskich (26), ukra-
ińskich (2), litewskich (1), argentyńskich (1) i rosyjskich (4), znane są jeszcze, 
lecz tylko z opisów lub dokumentacji ikonograficznej, 2 buławy i 5  buzdyga-
nów”7. 

6 Różnica pomiędzy ilością zabytków (artefaktów) a ilością stron zawierających ilustracje 
jest wynikiem zamieszczenia wielu zabytków w dwóch ujęciach. Przedstawiono zarówno wi-
dok całego obiektu, jak też wybranych szczegółów.
7 J. Gutowski, Buławy..., s. 255.
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W odniesieniu do całej publikacji możemy sporządzić stosowną tabelę, 
przedstawiającą statystykę omawianych w publikacji Jacka Gutowskiego za-
bytków (buław i buzdyganów)8:

Zbiory polskie Zbiory zagraniczne

XVI w. XVII w. XVIII w. XVI w. XVII w. XVIII w.

Warsztaty europejskie 16 5 1 24 5
Warsztaty tureckie 7 24 12 2 1
„manufaktura lwowska’ 30 7
Konkurenci  
„manufaktury lwowskiej”

9 2

Persja 2
Indie 2
Razem 23 29 54 24 7 12
Ogółem 106 43

Kolejną uwagą, będącą jednocześnie postulatem względem drugiego wy-
dania, jest brak podawania wymiarów omawianych zabytków. Te wymia-
ry są zapewne w  wielu przypadkach porównywalne, niemniej jednak ich 
umieszczenie przy każdym obiekcie uważam za ważne. 

Podanie Bibliografii tylko w wyborze, co jest dość powszechnie prakty-
kowane w  tego typu publikacji, nie jest zbyt szczęśliwym pomysłem. Aby 
ostatecznie stwierdzić, czy Autor skorzystał z  niektórych publikacji, które 
nie zostały wymienione w  wykazie na stronach 376–378 – Czytelnik jest 
zmuszony przeglądać ponad 600 przypisów zamieszczonych na 100 stro-
nach tekstu. Bardzo łatwo w takim wypadku o pomyłkę.

W ewentualnym drugim wydaniu, na które osobiście liczę, należy zamie-
ścić również „Indeks osobowy”. Będzie on niezwykle przydatny dla Czytelnika, 
zwłaszcza przy poszukiwaniu zabytków związanych z konkretną osobą czy też 
wytworów konkretnych pracowni. A musimy sobie zdawać sprawę, że znaczna 
liczba Czytelników będzie poszukiwać tego typu informacji.

Uwagi szczegółowe
We Wprowadzeniu Autor zawarł kilka istotnych uwag będących wyni-

kiem Jego żmudnej pracy. Niemniej jednak wydaje się celowe podzielenie 
się z  Czytelnikiem przynajmniej kilkoma przykładami przeprowadzonych 
poszukiwań. Takim przykładem mogłoby być, we fragmencie stwierdzają-
cym małą przydatność dotychczas przebadanych źródeł archiwalnych – do-
danie do tego stwierdzenia chociażby fragmentu regestru skarbca książąt 

8 Pomijam w tym zastawieniu opisane w publikacji zabytki innego rodzaju.
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Ostrogskich w  Dubnie z  1616 r., co unaoczniłoby Czytelnikowi zakres 
problemu. Przydatny fragment brzmi: „Buława złocista cara wielkiego Mo-
skiewskiego; Buława złotem oprawna, turkusami sadzona, od Jazłowieckie-
go; [...] Buław oprawnych srebrem 2”9. I dalej: „Buław 6 między niemi jedna 
z cętkami srebrnemi druga pierzasta”10. I jeszcze jedna adnotacja: „Buława 
pierzasta złocista”11.

Podobnie fragment Wprowadzenia informujący o kłopotach z wykorzy-
staniem do badań konkretnych artefaktów znanego materiału ilustracyjne-
go warto byłoby wzbogacić o  kilka przykładowych ilustracji. Mogłaby to 
być grafika przedstawiająca Bohdana Chmielnickiego z 1651 r. Zabieg taki 
byłby tym bardziej celowy, że na s. 56–57 Autor przedstawia rozważania na 
temat buławy (buław) Chmielnickiego.

Innym postulatem, z którego Autor omawianej książki zdaje sobie w peł-
ni sprawę, są kwestie finansowe, czyli ile kosztowały buławy i  buzdygany. 
W publikacji znalazł się fragment dotyczący kosztów oprawienia buławy 
hetmana Jana Zamoyskiego (s. 57). Jest to sytuacja co najmniej zastanawia-
jąca. Warto również odnotować tu fakt, że w solidnej publikacji o cenach 
broni w  XVI w. nie ma podanych cen buław (ani buzdyganów)12. Jest to 
jeszcze jeden przyczynek do zadań stojących nadal przed historykami.

Waldemar Grabowski

9 Regestra skarbca książąt Ostrogskich w Dubnie spisane w roku 1616, oprac. J. T. Lubomirski 
[w:] Sprawozdania Komisji do Badania Historyi Sztuki w Polsce, t. VI, Kraków 1900, s. 212. 
10 Ibidem, s. 217.
11 Ibidem, s. 220.
12 A. Bołdyrew, Produkcja i koszty uzbrojenia w Polsce XVI wieku, Warszawa 2005.
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Apel o wsparcie idei budowy pomnika  
gen. Kazimierza Sosnkowskiego

Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, którą świętować 
będziemy w przyszłym 2018 r., jest okazją do przypomnienia osób, których 
wkład w odzyskanie niepodległości przez nasz kraj trudno przecenić. Choć 
większość z nas pamięta o Józefie Piłsudskim, Romanie Dmowskim, Igna-
cym Janie Paderewskim, to poza środowiskiem badaczy i entuzjastów mi-
litarnej historii naszego kraju niewielu pamięta o ludziach takich jak gen. 
broni Kazimierz Sosnkowski. Upamiętnienie wielkich postaci tamtego czasu 
to nie tylko oddanie hołdu zasługom poszczególnych osób, docenienie in-
dywidualnego wkładu, to także utrwalanie postaw i etosu, które urzeczy-
wistnienie dzieła niepodległości umożliwiły, a w kolejnych latach stanowiły 
oparcie dla jego obrony.

Okazją, by środowisko historyków wojskowości i entuzjastów historii 
militarnej wspomogło wniesienie na trwałe do polskiej pamięci zbiorowej 
osób tak znaczących dla losów Polski jak gen. Sosnkowski, są inicjatywy 
takie jak ta, podjęta przez lokalną społeczność skupioną wokół Zespołu 
Szkół w Antoniowie, która chce uczcić stulecie odzyskania niepodległości 
przez postawienie na swoim terenie pomnika pamięci poświęconego swo-
jemu patronowi, generałowi Sosnkowskiemu. Wojskowe Biuro Historyczne, 
które ma zaszczyt „dzielić” patrona z Zespołem Szkół z Antoniowa, wraz 
z Redakcją „Przeglądu Historyczno-Wojskowego”, chcąc wesprzeć lokalną 
społeczność w jej dziele gorąco prosi czytelników „Przeglądu Historyczno-
-Wojskowego” o wspomożenie tej wielce potrzebnej inicjatywy. Komitet Bu-
dowy Pomnika pamięci dysponuje w chwili składania tego numeru kwotą 
16802,92 zł z potrzebnych 60 tys. zł. Pamiętajmy, że każda przekazana zło-
tówka to cenny wkład w wielkie dzieło pamięci małej społeczności. 

Dane potrzebne do dokonania wpłat znajdą państwo poniżej, za wszel-
kie wpłaty serdecznie dziękujemy.

Komitet Budowy Pomnika Pamięci 
na 100 rocznicę odzyskania niepodległości 
Antoniów 33, 37-455 Radomyśl nad Sanem 

nr konta: 89 9439 1017 2002 5000 5975 0001 
w BS Zaleszany O/Radomyśl nad Sanem
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