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NAD POLSKĄ MGŁA

Dwaj prezydenci Niepodległej Polski spoczęli obok siebie na smoleńskiej ziemi. 
W tragicznej katastrofie zginęli ludzie, których łączyły nieustanna troska o Ojczyznę, 
bezgraniczne jej oddanie, służba wypełniająca bez reszty Ich życie.

Ryszard Kaczorowski i Lech Kaczyński reprezentowali dwa pokolenia Polaków 
służących tej samej idei. Ona też przywiodła ich 10 kwietnia 2010 r. w to samo miej-
sce, gdzie przed siedemdziesięciu laty polscy oficerowie oddali życie za Niepodległą 
Rzeczpospolitą, wybierając Boga, Honor i Ojczyznę przeciw zdradzie, upodleniu i znie-
woleniu. 

Obaj prezydenci potwierdzili słuszność ich ówczesnego wyboru, a także umocnili 
przesłanie płynące z dołów katyńskich. Jest ono skierowane do nas. To wezwanie do 
zachowania wierności ideom i ludziom, którzy im służyli. 

Nie możemy pozwolić, by mgła znad Smoleńska zaczęła spowijać Polskę. 



PREZYDENT IDZIE NA WAWEL

Dźwięczy requiem pod dzwonu kloszem,
Salonowcy – skończcie tę wrzawę.
O czas smutnej zadumy proszę,
gdy Prezydent idzie na Wawel.

Kogo wiedzie w żałobnej gali?
Jakieś cienie, mundury krwawe,
ci w Katyniu z dołów powstali,
z Prezydentem idą na Wawel.

Idą wolno, lecz równym krokiem,
bo im marsza rozbrzmiewa grave.
Niezbadanym Boga wyrokiem
z Prezydentem ciągną na Wawel.

Gdy próg przejdą królewskich pokoi,
krótki apel – czas z misji zdać sprawę,
potem spać – pierwsza noc już wśród swoich
z Prezydentem, co wwiódł ich na Wawel.

Ciiiiiicho! śpią …Ale może obudzi
ich los w nas to, co czyste i prawe?
Niech pojedna – i partie i ludzi,
dzień, gdy oni dotarli na Wawel.

Henryk Krzyżanowski

(http://kataryna.blox.pl/2010/04/Prezydent-idzie-na-Wawel.html)



CORPORA DORMIUNT, VIGILANT ANIMAE…  
CIAŁA ŚPIĄ, DUSZE CZUWAJĄ

Ofiary tragedii smoleńskiej w pamięci „Kadrówki”

Jan Józef Kasprzyk

Dla każdego kadrowicza i piłsudczyka podkrakowskie Michałowice, stanowiące 
niegdyś granicę zaborów, są miejscem niezwykle symbolicznym, miejscem, gdzie de 
facto przed blisko stu laty zaczął się marsz ku wolności. Tu o świcie 6 sierpnia 1914 r. 
garstka „szaleńców niepodległości” podeptała traktaty największych mocarstw ów-
czesnego świata, obalając słupy graniczne między państwami zaborczymi. Rozpoczęli 
marsz, który zakończył się zerwaniem kajdan niewoli w listopadzie 1918 r. i obroną su-
werenności przed komunizmem latem 1920 r. To miejsce jest dla nas święte. Obelisk 
w Michałowicach, upamiętniający pierwszy Polski Sierpień, przypomina wszystkim za-
wołanie i dewizę Pierwszej Brygady: „Chcieć – to móc”. W tym miejscu od 2005 r. na 
osobnym głazie narzutowym, pamiętającym pewnie czasy przedpiastowskie, umieszcza-
my tablice z nazwiskami tych, którzy w ostatnim czasie odeszli z naszego grona na pił-
sudczykowską wartę niebieską. Są to m.in.: o. gen. Adam Studziński, gen. Antoni Heda-
-Szary, bryg. Wiesław Gęsicki, Wojciech Pęgiel, Teresa Fischer, Franciszek Urbańczyk, 
Rafał Gan-Ganowicz… Łączyły ich wartości, które pragnęli przekazać następnym poko-
leniom. W 96. rocznicę wymarszu ku wolności przybyła jeszcze jedna tablica…

 
***

Michałowice, 6 sierpnia 2010 r. godzina 9.45.
Przed 96 laty dowódca „Kadrówki” por. Tadeusz Kasprzycki wydał w tym miejscu 

rozkaz obalenia słupów granicznych. Dziś przed front Marszu Szlakiem „Kadrówki” wy-
jechał na siwym koniu dowódca Szwadronu Beliniaków, Komendant Marszu w 1995 r. 
i wieloletni Komendant Główny Związku Strzeleckiego Leszek Marcinkiewicz. Dobył 
szabli, która w geście „prezentuj broń” lśniła w słońcu poranka jak na historycznych 
sztychach i obrazach Michałowskiego, Grottgera, Kossaków… 
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– Uczcijmy pamięć poległych pod Smoleńskiem 10 kwietnia tego roku! 
Wzruszenie… Jako Komendant Marszu odczytałem nazwiska tych, których tak 

bardzo brakuje. Dwadzieścia dwa nazwiska tragicznie poległych w katastrofie lot-
niczej pod Smoleńskiem. Byli z nami związani, byli często wśród nas w Krakowie, 
Michałowicach, Kielcach, a niekiedy podczas całego Marszu… Oto oni – honoro-
wi protektorzy Marszu: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Ryszard Kaczorowski, 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej prof. Lech Kaczyński, uczestnicy, goście 
i członkowie Komitetu Patronackiego Marszu: gen. pilot Andrzej Błasik, abp Miron 
Chodakowski, płk Czesław Cywiński, chor. BOR Artur Francuz, gen. Franciszek Gągor, 
poseł Przemysław Gosiewski, wiceadm. Andrzej Karweta, gen. Stanisław Nałęcz-
-Komornicki, dr Janusz Kochanowski, minister Janusz Krupski, prof. Janusz Kurtyka, 
prezes Stefan Melak, gen. dyw. bp Tadeusz Płoski, minister Andrzej Przewoźnik, mini-
ster Aleksander Szczygło, prezes NBP Sławomir Skrzypek, minister Władysław Stasiak, 
marszałek Jerzy Szmajdziński, minister Paweł Wypych, aktor Janusz Zakrzeński…

Gdy wymawiałem niektóre nazwiska, szczególnie bliskich mi osób, łamał mi się 
głos…

– Kompania, baczność. W prawo patrz!!!
Młodzi strzelcy zdjęli berety, maciejówki, nakrycia głowy… Przed nami, jak 

w 1914 r., rozciągały się pagórki ziemi małopolskiej i świętokrzyskiej i… niezakłócona 
niczym cisza pamięci i wdzięczności… 

– Wieczny odpoczynek racz im dać Panie… 

***

Marsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej w 2010 r. miał mieć szczególny charakter 
– był podwójnie jubileuszowy (XLV. w ogóle, a 30. po wojnie) i przypadający w 100. 
rocznicę powołania przez Józefa Piłsudskiego ruchu strzeleckiego, który stał się zaląż-
kiem niepodległej siły zbrojnej. Te rocznice powodowały, że przygotowania organizacyj-
ne rozpoczęte jesienią 2009 r. szły w kierunku nadania Marszowi jeszcze większej ran-
gi niż dotychczasowa. Wiadome było, że honorowy patronat nad Marszem sprawować 
będą prezydent Ryszard Kaczorowski, który uczyniłby nam ten zaszczyt po raz dwuna-
sty, i prezydent Lech Kaczyński, który uczyniłby to po raz piąty. Rozmowy prowadzone 
między innymi z ministrami Kancelarii Prezydenta Władysławem Stasiakiem i Pawłem 
Wypychem oraz szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego ministrem Aleksandrem 
Szczygłem zapowiadały obiecująco, iż 12 sierpnia pod pomnikiem Czwórki Legionowej 
w Kielcach współczesnych kontynuatorów tradycji strzeleckiej uczestniczących 
w „Kadrówce” powita Prezydent Najjaśniejszej Rzeczypospolitej wespół z ostatnim 
Prezydentem II RP. Ostatni raz rozmawialiśmy o tym 29 marca podczas inauguracji ob-
chodów Stulecia Ruchu Strzeleckiego, które odbyły się w Pałacu Prezydenckim. 

Planowano, że powitaniu pod kielecką „Czwórką” zostanie nadana wyjątkowa 
oprawa. Wspólnie z władzami Kielc chcieliśmy dokonać historycznej rekonstrukcji za-
kończenia III Marszu Szlakiem Kadrówki z 1926 r., kiedy to na mecie młodych piechu-
rów powitał osobiście Marszałek Piłsudski. Po latach odnalazł się film archiwalny, na-
kręcony przez żołnierzy armii estońskiej, którzy w tamtym Marszu uczestniczyli, dzięki 
czemu z niezwykłym pietyzmem i precyzją można było odtworzyć wydarzenia sprzed 
lat. A w rolę Marszałka wcieliłby się najlepszy jej odtwórca, wybitny aktor i piłsud-
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czyk zarazem Janusz Zakrzeński. Ostatni raz rozmawiałem z nim o tym 6 kwietnia… 
Kompletowaliśmy także skład Komitetu Patronackiego Marszu, w którym zgodzili się 
zasiadać Biskup Polowy Wojska Polskiego, Szef Sztabu Generalnego, dowódcy wszyst-
kich rodzajów Sił Zbrojnych, parlamentarzyści, ministrowie, wybitni przedstawiciele 
polskiego życia politycznego i społecznego, którym zawsze bliska była idea piłsud-
czykowska. Mieliśmy nadzieję, że wielu spośród nich przybędzie na Marsz, czy do 
Krakowa, czy do Kielc. Bo tak było zawsze… 

Niezbadane są jednak wyroki Opatrzności i niezrozumiałe fatum, które zawisło 
nad Ojczyzną w 2010 r. XLV (30. po wojnie) Marsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej był 
szczególny, choć  przebiegał zupełnie inaczej niż spodziewaliśmy się tego wczesną wio-
sną, podczas jego przygotowań. Marsz był szczególny, bo po raz pierwszy w dziejach 
tak osierocony. 

Nikt z nas nie zapomni poranka 10 kwietnia 2010 r. Informacje telewizyjne i radio-
we brzmiały tak nieprawdopodobnie, że wydawało się, iż trwa jeszcze koszmarny sen, 
z którego zbudzimy się przerażeni, ale i zachwyceni, że się skończył… Jednak dramat 
trwał na jawie, a przekazywana sobie telefonicznie czy mailowo lista ofiar katastrofy – 
niemającej sobie równej w nowożytnych dziejach świata – wyciskała łzy z oczu nawet 
ludziom najbardziej silnym i twardym. Zginęła elita polskiego życia politycznego, woj-
skowego i intelektualnego. Zginęli w miejscu i czasie bardzo ważnym dla polskiego do-
świadczenia historycznego: w 70. rocznicę zbrodni katyńskiej, która stanowiła exodus 
elit Polski Niepodległej. Z minuty na minutę rosła tragiczna lista nazwisk tych, którzy 
byli z nami tak silnie związani, a odeszli na wieczną wartę. Zawarła ona 22 nazwiska… 
Stojąc w kwietniowe dni pod Pałacem Prezydenckim wśród tłumów wstrząśniętych 
ludzi, kładących znaki pamięci i wdzięczności w postaci niezliczonych zniczy i kwia-
tów, pytaliśmy: dlaczego? Dlaczego historia zatoczyła okrutne koło? Przekleństwo, do-
świadczenie, próba? Który to już raz w dziejach...

Każde nazwisko przywoływało tysiące wspomnień, ogrom dowodów naszej 
wdzięczności i naszego oddania… 

Prezydent Ryszard Kaczorowski był dla nas nie tylko bohaterem cudem ocala-
łym z sowieckich łagrów, uczestnikiem walk o Monte Cassino i wreszcie mężem stanu 
Polskiego Londynu i III Rzeczypospolitej, ale także symbolem ciągłości między Polską 
Niepodległą z lat międzywojennych a Polską współczesną, uosobieniem wszystkiego, 
co najpiękniejsze i najwznioślejsze w nowożytnych dziejach. Uosobieniem Majestatu 
Rzeczypospolitej!  Kiedy zostałem wybrany po raz pierwszy na Komendanta Marszu 
Szlakiem „Kadrówki”, skierowałem list do prezydenta Kaczorowskiego z prośbą o ob-
jęcie naszego marszowego trudu honorowym patronatem. Ciesząca serce odpowiedź 
przyszła w marcu 1999 r. Prezydent zaszczycił nas tym wyróżnieniem! I jak tu nie wie-
rzyć w magię dat i symboli – prezydent napisał, że list z moją prośbą kierowaną w imie-
niu całej „Kadrówki” otrzymał… 19 marca, kiedy wychodził na uroczystą Mszę św. 
z okazji imienin Marszałka Piłsudskiego. Od tej pory prezydent Kaczorowski bardzo 
żywo interesował się przygotowaniami oraz przebiegiem  Marszu. Nie zapomnę nigdy 
chwili, kiedy na Oleandrach w 1999 r. w ferworze ostatnich prac związanych z wymar-
szem na Wawel, w jego wigilię, odebrałem telefon, a po drugiej stronie słuchawki ode-
zwał się głos, który znałem dotychczas tylko z mediów i podniosłych uroczystości… 
głos ostatniego prezydenta II Rzeczypospolitej. Wspaniałą, przedwojenną polszczyzną 
przepraszał, że ze względu na stan zdrowia nie odwiedzi nas z okazji Marszu. Życzył 
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pogody ducha, wytrwałości i obiecał, że w następnych latach „jeśli tylko będziecie 
chcieli, a Pan Bóg pozwoli” przyjedzie na „Kadrówkę”. Dotrzymał słowa aż pięciokrot-
nie! Był jedynym Prezydentem RP od czasów prof. Ignacego Mościckiego, który od-
wiedził Marsz, czyniąc nam zawsze niezwykłą radość i niewysłowiony zaszczyt. Czekał 
na nas na mecie w Kielcach w 2001, 2003, 2007 i 2009 r. Wraz z Małżonką Karoliną 
Kaczorowską żegnał nas w Krakowie i Michałowicach w 2005 r. Stał obok obelisku 
w Michałowicach, przy którym teraz znalazło się na Tablicy Pamięci jego nazwisko. 
Przybywał zawsze ze swym wiernym adiutantem-kierowcą przydzielonym przez Biuro 
Ochrony Rządu chor. Arturem Francuzem (zwanym w BOR z przekory „Hiszpanem”), 
który nie opuścił swego prezydenta także podczas tego ostatniego, tragicznego lotu.

W 2001 r. prezydent Ryszard Kaczorowski zgodził się przyjąć od uczestni-
ków Marszu Odznakę Honorową „Uczestnikowi Marszu Szlakiem Kadrówki” (nr 72/
HON/2001), a osiem lat później replikę szabli legionowej i statuetkę Marszałka 
Piłsudskiego wyrzeźbioną przez pensjonariusza ośrodka dla osób niepełnospraw-
nych prowadzonego przez ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego w podkrakowskich 
Radwanowicach. Ostatnia wizyta prezydenta Kaczorowskiego na „Kadrówce” w 2009 r. 
związana była z uroczystością wręczenia mu Honorowego Obywatelstwa Miasta nada-
nego uchwałą Rady Miasta Kielce. Pamiętam szczególnie uroczyste – choć kameralne 
– przyjęcie wieńczące wieczór 12 sierpnia w jednym z kieleckich hoteli, wydane na 
cześć prezydenta przez władze miasta. Zaczęło się ono nietypowo od… wręczenia przez 
prezydenta Medalu „Kadrówki” szefowi Żandarmerii Związku Strzeleckiego sierż. 
Konstantemu Grydskan-Didkowskiemu – „Kostii” z Czerniowiec za dziesięciokrotny 
udział w Marszu. Kostia z uwagi na swe obowiązki nie mógł być na uroczystościach 
pod Czwórką Legionową, więc cała ceremonia odbywała się w… apartamencie prezy-
denckim. „Pierwszy raz w życiu odznaczam żandarma” – żartował Prezydent. A potem 
wszyscy długo w nocy śpiewaliśmy piosenki strzeleckie, ułańskie, legionowe, „ander-
siackie”… Śpiewał z nami i Kostia, który, niestety, 13 grudnia 2010 r.  po długiej i cięż-
kiej chorobie podążył na Wieczną Wartę za prezydentem.

Prezydent spotykał się z nami często, nie tylko przy okazji Marszu. Był zawsze 
pogodny i uśmiechnięty, wspierał dobrym słowem, radą, doświadczeniem, troską o do-
bro „Kadrówki”. Pamiętam szczególnie dwa wydarzenia. W 2006 r. ówczesny mini-
ster edukacji narodowej Roman Giertych z przedziwnych i niezrozumiałych powodów 
odmówił „Kadrówce” wsparcia finansowego. Było to wydarzenie bezprecedensowe, 
bowiem MEN od 1999 r., bez względu na osobę piastującą szefostwo resortu, zawsze 
pomagało organizować Marsz, widząc w tym przedsięwzięciu ważne walory edukacyj-
ne. A tu wzięły górę historyczne sympatie czy właściwie antypatie ministra. Prezydent 
Kaczorowski w rozmowie ze mną podsumował ten fakt następująco: „Zmieniły się bar-
dzo czasy. Pamiętam, jak w 1967 r. w Londynie odbywały się obchody 100. rocznicy 
urodzin Marszałka i podczas nich ja – zagorzały piłsudczyk stałem obok zagorzałego 
endeka Tadeusza Bieleckiego [jednego z najwybitniejszych polityków Stronnictwa 
Narodowego, posła w II RP i przywódcy SN działacza na emigracji – przyp. J.J.K.] i ra-
zem śpiewaliśmy Pierwszą Brygadę. Takich polityków potrzeba współcześnie, takich, 
którzy potrafią wznieść się ponad podziałami historycznymi”. A rok później miałem 
zaszczyt jako doradca i rzecznik prasowy ministra kultury i dziedzictwa narodowe-
go uczestniczyć w rozmowach ministra Kazimierza Michała Ujazdowskiego z prezy-
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dentem na temat udziału MKiDN w obchodach 60. rocznicy londyńskiego ZASP-u. 
Rozmowa trwała ponad godzinę, przy czym wymiana zdań na temat wiodący, które-
mu spotkanie zostało poświęcone, zajęła niecały kwadrans, a później prezydent do-
pytywał się o… szczegóły związane z przygotowaniami i programem zbliżającej się 
„Kadrówki”. Było to tym sympatyczniejsze, że minister Ujazdowski był także uczestni-
kiem Marszu w 1985 r.

Miałem ten honor, że w 2004 r. uczestniczyłem wraz z prezydentem Kaczorowskim 
w centralnych obchodach 60. rocznicy bitwy o Monte Cassino w Italii i miałem to 
szczęście, iż godzinami słuchałem jego wspomnień z walk na Półwyspie Apenińskim. 
Do Italii lecieliśmy rządowym TU-154M o numerze 101… Tym samym, którym pre-
zydent przywiózł w grudniu 1990 r. z Londynu insygnia Wolnej Polski i tym samym, 
którym leciał oddać hołd pomordowanym w Katyniu.

W ostatnim przesłaniu do uczestników Marszu w sierpniu 2009 r. prezydent 
Kaczorowski napisał m.in.:

Pokolenie uczestników Marszu ma przed sobą wielkie zadanie: przenieść sztandar 
Rzeczypospolitej w nowe czasy, pamiętając, że tak jak Westerplatte stało się symbolem 
obrony Polski przed najeźdźcami przed siedemdziesięciu laty, tak Oleandry, z których 
wyruszacie, stały się symbolem zwycięstwa i dążenia ku potędze i sile Rzeczypospolitej. 
Odrodzona Rzeczypospolita nie wymaga dziś od swych obywateli daniny krwi. Wymaga 
pracy, nauki, bezinteresownego poświęcenia dla Państwa. Jest to tak samo cenne, a jedno-
cześnie trudne jak wysiłek zbrojny! Podkreślał to wielokrotnie Marszałek Józef Piłsudski, 
ucząc świadomego i pełnego obywatelstwa. Dlatego, drodzy Uczestnicy Marszu Szlakiem 
Pierwszej Kadrowej, musicie pamiętać, że na każdym pokoleniu spoczywa odpowiedzial-
ność za losy Polski. […] Stawajcie zawsze w pierwszym szeregu ludzi prawych, odda-
nych, dzielnych i zdolnych do poświęceń w imię dobra, potęgi, chwały i wolności naszej 
Ojczyzny – Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej.  

Te słowa musimy traktować jak testament. Pamiętaliśmy o nich, czuwając przy 
trumnie Prezydenta w Belwederze 17 kwietnia oraz biorąc udział w uroczystościach 
pogrzebowych w katedrze św. Jana i w Świątyni Opatrzności Bożej dwa dni później. 
W księdze kondolencyjnej wyłożonej w Belwederze napisaliśmy: „Najczcigodniejszy 
Panie Prezydencie. Dziękujemy Ci za wszelkie dobro, Wielkie Serce i patriotyzm, 
którego uczyłeś nas młodych strzelców i piłsudczyków. Są ludzie i są prace ludzkie, 
tak silne i tak potężne, że śmierć przezwyciężają, że żyją i obcują między nami (J. Pił-
sudski). Królom byłeś równy!!! Wdzięczni uczestnicy Marszu Szlakiem I Kompanii 
Kadrowej…”. 

Dnia 12 sierpnia 2010 r. prezydent Ryszard Kaczorowski miał nas witać po raz ko-
lejny na mecie w Kielcach. Jak wspomniałem, czyniliśmy starania, aby wraz z nim przy-
był prezydent RP prof. Lech Kaczyński, którego podziw dla Marszałka Piłsudskiego 
i podejmowane próby kontynuowania jego myśli w polityce wewnętrznej i zagranicznej 
były powszechnie znane, choć, niestety, podobnie jak w przypadku Marszałka, nie za-
wsze przyjmowane z należnym uznaniem. Wiadomo, że dopiero wyroki historii dają 
odpowiedź ostateczną, kto miał rację. Tak stało się z Marszałkiem, tak zapewne stanie 
się i z Lechem Kaczyńskim. Prezydent sprawował patronat honorowy nad „Kadrówką” 
od 2006 r. Żywo interesował się rozwojem i pracami wychowawczo-szkoleniowymi 
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Związku Piłsudczyków i organizacji strzeleckich, wspierając w różnych formach ich 
działalność. Dnia 17 czerwca 2008 r. prezydent wziął udział w Zlocie Strzeleckim 
w Przemyślu zorganizowanym z okazji 100. rocznicy powołania przez Józefa 
Piłsudskiego Związku Walki Czynnej. Otrzymał wówczas od strzelców kopię macie-
jówki noszonej przez Józefa Piłsudskiego w okresie walk legionowych. 12 maja 2008 r. 
w rocznicę śmierci Marszałka spotkał się na Wawelu z przedstawicielami Komitetu 
Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego, a 2 października 2008 r. w Kielcach uczestni-
czył w uroczystościach 70. rocznicy odsłonięcia pomnika Czwórki Legionowej. Wtedy 
też zgodził się przyjąć od Komendy i uczestników Marszu Odznakę „Uczestnikowi 
Marszu Szlakiem Kadrówki” (nr 635/2008). Doceniając wkład w wychowanie pa-
triotyczne młodego pokolenia, prezydent Kaczyński w 2008 i 2009 r. odznaczył kil-
ku uczestników Marszu wysokimi odznaczeniami państwowymi: Krzyż Oficerski 
Orderu Odrodzenia Polski otrzymał Antoni Piekałkiewicz, Krzyże Kawalerskie OOP 
– Andrzej Fischer i Edward Jankowski, Krzyże Zasługi – Piotr Augustynowicz, Michał 
Daranowski, Tomasz Dyzma, Halina Humnicka, Teresa Kasprzyk, Jan Józef Kasprzyk, 
Leszek Marcinkiewicz, Lucjan Muszyński, Jakub Radzięta i Józef Zając. Prezydent 
kierował do uczestników „Kadrówki” wspaniałe przesłania, które w jego imieniu 
odczytywali goszczący na Marszu ministrowie Kancelarii Prezydenta Jacek Sasin 
(w Michałowicach w 2007 r.), Paweł Wypych (w Kielcach w 2008 r.) i Władysław 
Stasiak (w Krakowie w 2009 r.). W jednym z nich prezydent Lech Kaczyński napisał:

Idea Marszu wyrażająca się służbą i pracą dla Polski stanowi wzór godny naśladowania, 
zwłaszcza dla młodych ludzi. Dzięki podjęciu znoju tych odważnych, którzy nie zważa-
jąc na przeciwności losu, ruszyli […] na Warszawę, dzisiejsi uczestnicy Marszu Szlakiem 
I Kompanii Kadrowej z Oleandrów do Kielc zapoznają się z dziejami Polski. Z historią 
nieznaną z kart szkolnych podręczników i sal muzealnych. Poznają trud, służbę i poświę-
cenie dla Ojczyzny. […] Życzę Państwu wiele satysfakcji z udziału w tym patriotycznym 
spotkaniu z historią. 

Wierzyliśmy głęboko, bo wszystko na to wskazywać mogło, że będziemy wraz 
z prezydentem świętować „spotkanie z historią” w ramach jubileuszowej „Kadrówki” 
w 2010 r. Miałem zaszczyt krótko rozmawiać, o tym z nim podczas rautu z okazji 
Święta Niepodległości 11 listopada 2009 r., a bieżące sprawy ustalałem z jego mini-
strami wczesną wiosną 2010 r. Nasze plany nie doszły jednak do skutku… Zamiast 
radosnego spotkania – były kwiaty i hołd złożony w przededniu wymarszu „Kadrówki” 
w krypcie pod Wieżą Srebrnych Dzwonów katedry wawelskiej, gdzie tragicznie zmarły 
prezydent wraz z małżonką Marią spoczęli nieopodal Marszałka Józefa Piłsudskiego…  

Jeszcze przed rokiem w krakowskich Oleandrach i pod obeliskiem w Micha-
łowicach mogliśmy spotkać się z wiernymi przyjaciółmi Marszu, zagorzałymi piłsud-
czykami: Prezesem Narodowego Banku Polskiego Sławomirem Skrzypkiem i Szefem 
Kancelarii Prezydenta RP ministrem Władysławem Stasiakiem… Obaj byli zresztą 
przez kilka lat zastępcami Prezydenta Warszawy Lecha Kaczyńskiego. Można więc 
śmiało powiedzieć, choć rzecz jasna żartem, że w latach 2002-2005, po raz pierwszy 
od czasów Prezydenta Stefana Starzyńskiego, warszawskim ratuszem rządzili piłsud-
czycy… 

Sławomir Skrzypek, od młodości związany z Konfederacją Polski Niepodległej, 
był od 1983 r. uczestnikiem „Kadrówki”. Jak wspominał w wywiadzie telewizyjnym 
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w 2008 r., na Marszu „był wtedy kawałek wolnej Polski”. Odznakę „Uczestnikowi 
Marszu Szlakiem Kadrówki” otrzymał w 1987 r. (nr 90/1987). Mimo wielu później-
szych wyróżnień, odznaczeń i zaszczytów, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, 
tę „skromną, ale dumną” – jak mówił – odznakę cenił najbardziej. „W końcu jest ona 
wzorowana na odznace «Za Wierną Służbę»” – podkreślał. Wielokrotnie, także podczas 
uroczystości oficjalnych i państwowych, niezwiązanych z rocznicami piłsudczykow-
skimi, przypinał ją do klapy swego garnituru… Jej kopia znalazła się również na jego 
grobie na warszawskich Powązkach. Jako Prezes Narodowego Banku Polskiego prowa-
dził bardzo aktywną politykę historyczną i edukacyjną, podejmując decyzje o emisjach 
monet i banknotów okolicznościowych, upamiętniających ważne wydarzenia z historii 
i kultury Polski. Dla środowisk piłsudczykowskich szczególnie cenne były: banknot 
dziesięciozłotowy wydany z okazji 90. rocznicy odzyskania niepodległości w 2008 r., 
na którym został uwieczniony Józef Piłsudski, oraz wydane z okazji 95. rocznicy wy-
marszu I Kompanii Kadrowej w 2009 r. monety dziesięciozłotowe i dwuzłotowe, na 
których uwieczniono i kielecką „Czwórkę”, i obelisk w Michałowicach, i ukochaną 
przez Sławka odznakę „Za Wierną Służbę”, i pierwszą strofę Pierwszej Brygady… 
Wszystko to, co najświętsze dla piłsudczyków. „Sam doglądałem prac i czyniłem 
uwagi nad projektem, wzywałem projektanta kilkadziesiąt razy… – mówił nam pod-
czas niezapomnianego spotkania w jednej z krakowskich restauracji w pierwszym 
dniu emisji monety 5 sierpnia 2009 r. – bo…, wierzcie mi, to dla mnie najważniejsza 
moneta w życiu…” Przyjeżdżał na Marsz z żoną i synkami regularnie od 2004 r. Po 
raz ostatni spotkał się ze środowiskiem „Kadrówki” na nocnym ognisku strzeleckim 
w Książu Wielkim, nieopodal Zamku Margrabiego Wielopolskiego, 7 sierpnia 2009 r. 
Śpiewaliśmy piosenki ułańskie, legionowe, strzeleckie. W podziękowaniu za wszystko, 
co uczynił dla tradycji niepodległościowej, otrzymał od nas replikę szabli legionowej. 
Ostatnią monetę okolicznościową wykonaną na jego polecenie Narodowy Bank Polski 
wyemitował 8 kwietnia z okazji rocznicy zbrodni katyńskiej. W dniu 10 kwietnia po 
uroczystościach w Katyniu Prezes NBP miał je wręczać rodzinom katyńskim. Część 
z tych monet rozdał jeszcze na pokładzie samolotu. Znaleziono je wśród szczątków 
rozbitej maszyny… 

Minister Władysław Stasiak – wzór państwowego urzędnika, o którym nikt nigdy, 
nawet przeciwnicy polityczni, nie mógł powiedzieć złego słowa – był też wybitnym 
znawcą historii najnowszej i, jak wielokrotnie podkreślał, marzył o tym, by na emerytu-
rze napisać pracę o armii II Rzeczypospolitej. A wiedzę miał na ten temat ogromną. Ta 
historyczna pasja wynikała także z tradycji rodzinnej. Jego dziadek mjr Augustyn Stasiak 
był w latach 1935-1938 Komendantem Okręgu V Związku Strzeleckiego i współorgani-
zatorem przedwojennych Marszy Szlakiem „Kadrówki”. Nic więc dziwnego, że i wnuk 
wspierał wszelkie przedsięwzięcia służące utrwalaniu pamięci o Marszałku Piłsudskim 
i Legionach. Z jego inicjatywy jako wiceprezydenta Warszawy organizowano od 
2004 r. piknik wojskowy w Ogrodzie Saskim, upamiętniający kolejne rocznice Bitwy 
Warszawskiej. Wspierał harcerstwo, ruch strzelecki, Związek Piłsudczyków, historycz-
ne grupy rekonstrukcyjne. W imieniu Prezydenta Lecha Kaczyńskiego uczestniczył 
w uroczystościach rozpoczynających Marsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej w 2009 r. 
w Krakowie i Michałowicach. Był także członkiem Komitetu Patronackiego Marszu. 
W dowód uznania za okazywaną pomoc został uhonorowany odznaką „Uczestnikowi 
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Marszu Szlakiem Kadrówki” (nr 637/2009). Reprezentował prezydenta w uroczy-
stościach inaugurujących Stulecie Ruchu Strzeleckiego w Polsce, które odbyły się 
w Pałacu Prezydenckim 29 marca 2010 r. Wtedy właśnie miałem zaszczyt rozmawiać 
z nim po raz ostatni, głównie o przygotowaniach do „Kadrówki”, na którą obiecał przy-
być wraz prezydentem… 

Rozmawialiśmy też wtedy o innym wydarzeniu mającym nastąpić 14 maja 
w Belwederze – o jubileuszu 50-lecia pracy twórczej Janusza Zakrzeńskiego, którego ta-
lentu obaj byliśmy wielkimi admiratorami. Zresztą zaproszenie pana Janusza na uroczy-
stości katyńskie 10 kwietnia to w dużej mierze pomysł Władysława Stasiaka. Wiedział 
on doskonale, że żaden z polskich aktorów nie odczyta na cmentarzu katyńskim z tak 
wielką starannością i przejęciem fragmentów pamiętników znalezionych przy ciałach 
oficerów w dołach śmierci – jedynie pan Janusz, mistrz mowy polskiej. Jako wielokrot-
ny odtwórca roli Józefa Piłsudskiego uczynił on dla popularyzacji postaci Marszałka 
znacznie więcej niż autorzy setek podręczników, filmów czy książek. Mogliśmy się 
o tym przekonać i na Marszach Szlakiem Kadrówki: w 2002 r. w Kielcach, gdy z ogrom-
nym przejęciem czytał Testament Józefa Piłsudskiego, i w 2003 r., kiedy odwiedził nas 
w Choinach nad Nidą i długo w nocy przy ognisku gawędził, jak to miał w zwyczaju, 
niczym Benedykt Korczyński z Nad Niemnem. I wreszcie w 2004 r., kiedy przyjechał 
na Rynek Główny w Krakowie w mundurze Marszałka, w asyście ułanów, budząc entu-
zjazm kilkutysięcznego tłumu i łzy pokolenia pamiętającego „Dziadka”. Tak miało być 
i w Kielcach 12 sierpnia 2010 r. 

„Panie Marszałku – powiedziała Januszowi Zakrzeńskiemu, całując go w rękę, 
jedna ze starszych kobiet uczestniczących w uroczystościach 11 listopada 2008 r. – 
byłam na Pana pogrzebie w 1935…” Przy panu Januszu zacierały się granice historii 
i współczesności. Doświadczałem tego wielokrotnie, gdyż od 1998 r. miałem zaszczyt 
współpracować z panem Januszem w Radzie Programowej Związku Piłsudczyków przy 
organizacji różnych rekonstrukcji wydarzeń historycznych, a także, co sprawiało mi 
ogromną frajdę, podczas wcielania się w postać adiutanta Marszałka, zarówno w wi-
dowiskach plenerowych, jak i w świetnym spektaklu Magdaleny Ciesielskiej Pasjanse 
Pana Marszałka, w którym wspólnie z grającą rolę Aleksandry Piłsudskiej Grażyną 
Barszczewską odtwarzaliśmy ostatnie miesiące życia Józefa Piłsudskiego. Na czym 
polegał fenomen roli Marszałka w wykonaniu Janusza Zakrzeńskiego? Wielu aktorów 
grało Piłsudskiego. Pan Janusz, jak sam podkreślał, starał się nim być. Śledził najdrob-
niejsze szczegóły ubioru, mowę, gesty, ruchy… Przygotowywał się do tej roli wiele 
miesięcy i lat… Wchodził w tę postać. Opisał to bardzo dokładnie i żywo w książce 
Moje spotkania z Marszałkiem (Warszawa 2002), przy której wydaniu miałem zaszczyt 
współpracować. Jeździliśmy z tą publikacją po całej Polsce, wszędzie gorąco przyjmo-
wani przez ludzi, którzy dzięki panu Januszowi vel Marszałkowi Piłsudskiemu mogli 
„dotknąć historii”. Ostatnie tygodnie swego życia pan Janusz poświęcił przygotowa-
niom do obchodów swego Złotego Jubileuszu Twórczości. 6 kwietnia, siedząc u niego 
w domu przy kominku, układaliśmy listę gości… Planowaliśmy ją dokończyć w nie-
dzielę 11 kwietnia po koncercie w Galerii Porczyńskich, w którym obaj mieliśmy brać 
udział… Koncert miał być poświęcony Janowi Pawłowi II w piątą rocznicę jego śmier-
ci. Ostatnim punktem tego koncertu, o czym świadczy scenariusz przechowywany prze-
ze mnie jak relikwia, miały być: „Wspomnienia Janusza Zakrzeńskiego z wczorajszej 
pielgrzymki do Katynia”. 
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Wśród tych, których zabrała tragedia smoleńska, byli także wspierający 
„Kadrówkę” i środowisko niepodległościowe niezwykle zasłużeni dla kraju duchow-
ni, wojskowi, działacze polityczni i społeczni. Pomagali nam, zasiadając w Komitecie 
Patronackim Marszu, można było zawsze na nich liczyć. Weterani walk o niepodległość, 
którzy stanowili dla nas niedościgniony wzór zanikających już cnót, takich jak honor 
i męstwo: gen. Stanisław Nałęcz-Komornicki – kanclerz Kapituły Orderu Wojennego 
Virtuti Militari, a jako najstarszy rangą i wiekiem oficer Wojska Polskiego pięcio-
krotnie przyjmujący od nas meldunek o wkroczeniu „Kadrówki” do Kielc, oraz płk 
Czesław Cywiński – prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. W sierp-
niu 2010 r. zamierzał on powołać federację organizacji niepodległościowych, w któ-
rej widział stojących w jednym szeregu i współpracujących ściśle żołnierzy Polskiego 
Państwa Podziemnego, harcerzy i strzelców z „Kadrówki”… Generałowie Franciszek 
Gągor i Andrzej Błasik oraz admirał Andrzej Karweta, którzy uczestniczyli w 2007 
i 2008 r. w uroczystościach poprzedzających wymarsz „Kadrówki” na kopcu Józefa 
Piłsudskiego i na Wawelu, przywracając tym samym datę Czynu 6 Sierpnia do kalen-
darza Wojska Polskiego. Biskup Polowy gen. dyw. Tadeusz Płoski celebrujący w 2007 
i 2008 r. na Wawelu Mszę św. w intencji uczestników Marszu i spotykający się z de-
legacją „Kadrówki” podczas corocznej pielgrzymki Wojska Polskiego na Jasną Górę, 
podobnie jak Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego abp Miron Chodakowski, 
który w jednym z listów błogosławieństw skierowanych do uczestników Marszu pisał, 
powołując się na szczytne tradycje Rzeczypospolitej wielu kultur i narodów: „Godnym 
pochwały jest fakt, że Marsz ma niewątpliwie wymiar internacjonalny i ekumeniczny. 
Skupiając wśród swych uczestników młodzież z różnych części Europy i różnych kon-
fesji, czyni tym samym zadość szczytnym ideom braterstwa narodów głoszonym przez 
Marszałka Józefa Piłsudskiego...”. Ogromną pomoc i wsparcie okazywał Marszowi 
poseł ziemi świętokrzyskiej i wicepremier Przemysław Gosiewski, który w liście do 
uczestników pisał w 2009 r.: „Marsz jest ważnym symbolem dla lokalnej społeczno-
ści, wyrazem pamięci o pokoleniu, które walczyło o naszą wolność i zachowanie toż-
samości narodowej. Z szacunkiem skłaniam głowę ku czci Żołnierzy, których postawa 
zapisała się jako przykład najgłębszego patriotyzmu. Kanon wartości, takich jak: umi-
łowanie Ojczyzny, wierność ideałom, zdolność do poświęcenia się dla innych, stanowi 
wzór do naśladowania dla dzisiejszej młodzieży. Pamiętajmy, czym w życiu człowieka 
są trzy słowa: Bóg, Honor i Ojczyzna…”. Wspierał nas często w chwilach trudnych dla 
Marszu, zwłaszcza w 2005 r., kiedy nie zawsze w sytuacjach kryzysowych można było 
liczyć na właściwą interwencję organów porządkowych i potrzebne było tzw. poselskie 
„wsparcie z góry”. Pamiętam, że potrafił zadzwonić do mnie po północy podczas po-
stojów w Wodzisławiu, Choinach nad Nidą czy Chęcinach i zapytać, czy wszystko jest 
w porządku i czy czegoś nam nie potrzeba. „Bo, panie komendancie, ja muszę dbać 
o moje Świętokrzyskie!” – mówił.

„Kadrówka” i inne inicjatywy służące kultywowaniu tradycji niepodległościowej 
oraz piłsudczykowskiej budziły także zainteresowanie: rzecznika praw obywatelskich 
prof. Janusza Kochanowskiego (pisał on do nas w 2009 r.: „Jesteście Państwo solą tej 
ziemi, kontynuatorami i strażnikami polskich tradycji patriotycznych”, wspierając na-
sze działania), niezłomnego w walce o prawdę prezesa Instytutu Pamięci Narodowej 
prof. Janusza Kurtyki czy wreszcie wybitnego działacza opozycji niepodległościowej, 
podziwianego i kochanego przez weteranów walk o niepodległość kierownika Urzędu 
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do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Janusza Krupskiego, który dwukrot-
nie – w 2007 i 2009 r. – przybył na Marsz, a w 2010 r. w uznaniu zasług dla środowiska 
piłsudczykowskiego miał być odznaczony Odznaką Honorową „Uczestnikowi Marszu 
Szlakiem Kadrówki”… Podobnie jak wybitny popularyzator tradycji powstańczej i nie-
podległościowej, prezes Komitetu Katyńskiego i Kręgu Pamięci Narodowej Stefan 
Melak oraz szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego minister Aleksander Szczygło. 
Nieśli oni pomoc „Kadrówce” w różnych formach, widząc w tym przedsięwzięciu je-
den z ostatnich żywych pomników wznoszonych rokrocznie przez młodzież Józefowi 
Piłsudskiemu i jego żołnierzom. Tak oceniał Marsz sekretarz generalny Rady Ochrony 
Pamięci Walk i Męczeństwa minister Andrzej Przewoźnik, goszczący na Marszu wie-
lokrotnie, odznaczający zasłużonych uczestników medalami „Opiekuna Miejsc Pamięci 
Narodowej” i wreszcie uhonorowany w 2004 r. przez Kapitułę Odznaką „Uczestnikowi 
Marszu Szlakiem Kadrówki” (nr 82/HON/2004). Podobnie postrzegał Marsz minister 
obrony narodowej Jerzy Szmajdziński, który mimo iż wyrastał z formacji politycznej 
biegunowo odległej od tradycji niepodległościowej, to jednak w wolnej Polsce, jako 
szef MON, dostrzegał w Marszu ważne pierwiastki służące wychowaniu proobronnemu 
i budujące w społeczeństwie pozytywny wizerunek Sił Zbrojnych.

***

Michałowice, 6 sierpnia 2010 r.
Rozbrzmiewa „najdumniejsza pieśń, jaką kiedykolwiek Polska stworzyła” – jak 

nazywał Pierwszą Brygadę Józef Piłsudski. Śpiewając, pamiętamy, że to śp. minister 
Aleksander Szczygło wprowadził ją w 2007 r. ponownie do kanonu pieśni hymnicz-
nych, czyniąc z niej, mimo (co zadziwiało i przerażało zarazem!) protestów wielu 
wojskowych osadzonych mentalnie w PRL, pieśń reprezentacyjną Wojska Polskiego. 
To była też ulubiona pieśń prezydenta Lecha Kaczyńskiego, o czym dowiedzieliśmy 
się, wręczając mu w październiku 2008 r. Odznakę Honorową „Uczestnikowi Marszu 
Szlakiem Kadrówki” oraz nową edycję Śpiewnika marszowego. Był to również hymn 
i najważniejsza pieśń dla wszystkich naszych przyjaciół, których życie zostało zakoń-
czone tak dramatycznie i tak niespodziewanie. To dla Was ta pieśń dumna i rycerska!  
Będziemy o Was zawsze pamiętać i czynić wszystko, aby inni także nie zapomnieli. 
Przypomni o tym także tablica w Michałowicach i kopiec Józefa Piłsudskiego na kra-
kowskim Sowińcu, w którego bryle 4 sierpnia 2010 r. w obecności rodzin ofiar katastro-
fy, obok ziem z miejsc chwały, glorii, kaźni i klęsk naszego narodu, złożyliśmy ziemię 
z miejsca smoleńskiej tragedii. Przywiózł ją w kwietniu 2010 r. nieoceniony piłsudczyk, 
wiceprezes Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego i Związku Piłsudczyków 
Andrzej Fischer, który na katyńskim cmentarzu 10 kwietnia wraz z rzeszami rodzin 
katyńskich czekał bezskutecznie na przylot najwyższych przedstawicieli Najjaśniejszej 
Rzeczypospolitej. 

W 1927 r., kiedy sprowadzono na Wawel prochy Juliusza Słowackiego, Marszałek 
Józef Piłsudski powiedział: „Są ludzie i są prace ludzkie tak silne i tak potężne, że 
śmierć przezwyciężają, że żyją i obcują między nami […]. Zda się, że są ludzie, któ-
rzy żyć muszą dłużej, których życie trwa nie latami, a wiekami. I właśnie za grobem 
są ich największe zwycięstwa”. Danina życia złożona przez najwyższych przedstawi-
cieli Rzeczypospolitej spowodowała, że cały świat dowiedział się o zbrodni dokonanej 
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w Katyniu przez sowiecką Rosję, a sama tragedia poruszyła sumienia rodaków i wy-
wołała odruch wielkiej solidarności i poczucia wspólnoty. Wspólnoty porównywalnej 
z Polskim Sierpniem 1980 r. czy też z żałobą po śmierci Jana Pawła II. Oby to poczucie 
solidarności i wspólnoty trwało w Polsce zawsze. Oby opowieść o tym, co widziały 
smoleńskie drzewa wokół lotniska „Siewiernyj”, wyjrzała jak najszybciej promieniem 
prawdy z gęstej mgły!

Wydarzenia z 10 kwietnia 2010 r. wywarły ogromne piętno w pamięci i świado-
mości środowisk niepodległościowych związanych z Marszem Szlakiem „Kadrówki”. 
W wyniku katastrofy rządowego samolotu zginęła elita polskiego życia politycznego, 
wojskowego i intelektualnego. Zginęli w miejscu i czasie bardzo szczególnym dla pol-
skiego doświadczenia historycznego: w 70. rocznicę zbrodni katyńskiej; zbrodni, któ-
ra stanowiła exodus elit Polski Niepodległej. Niestety, nie po raz pierwszy, historia 
zatoczyła okrutne koło Dla piłsudczyków, strzelców i uczestników Marszu Szlakiem 
„Kadrówki”, tragedia ta miała wymiar szczególny. Zginęły w niej bowiem aż 22 osoby 
związane z Marszem, na czele z Honorowymi Patronami „Kadrówki” - Prezydentami 
Ryszardem Kaczorowskim i Lechem Kaczyńskim, z członkami jej Komitetów 
Patronackich, uczestnikami i przyjaciółmi środowiska niepodległościowego. Dlatego 
też Marsz w 2010 r. jest także formą oddania hołdu tym, którzy odeszli 10 kwietnia na 
Wieczną Wartę, a niniejsza wystawa ma przypomnieć ich życiorysy i związki ze środo-
wiskiem piłsudczykowskim. W 1927 r. kiedy sprowadzono na Wawel prochy Juliusza 
Słowackiego, Marszałek Józef Piłsudski powiedział: „Są ludzie i są prace ludzkie, tak 
silne i tak potężne, że śmierć przezwyciężają, że żyją i obcują między nami [...] Zda 
się, że są ludzie, którzy żyć muszą dłużej, których życie trwa nie latami, a wiekami. 
I właśnie za grobem są ich największe zwycięstwa”. Danina życia złożona przez naj-
wyższych przedstawicieli Rzeczypospolitej spowodowała, że cały świat dowiedział się 
o zbrodni dokonanej w Katyniu w 1940 r. przez sowiecką Rosję, a sama tragedia poru-
szyła sumienia rodaków i wywołała odruch wielkiej solidarności i poczucia wspólnoty, 
porównywalny z Sierpniem 1980 r., czy też śmiercią Jana Pawła II. Pragniemy, aby to 
poczucie solidarności i wspólnoty trwało w Polsce zawsze.
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Jako ilustrację do artykułu wykorzystano plansze z wystawy: Corpora Dormiunt, Vigilant Animae – 
Ciała śpią, duchy czuwają. Ofiary tragedii smoleńskiej w naszej Pamięci. Kadrówka 2010 zorgani-
zowanej w dniach 4-20 VIII 2010 r. w holu przed salą obrad Rady Miasta Krakowa (pl. Wszystkich 
Świętych 3-4) przez Muzeum Historii Fotografii im. W. Rzewuskiego, Komitet Opieki nad Kopcem 
Józefa Piłsudskiego i Związek Piłsudczyków. Redakcja „Sowińca” składa podziękowania Dyrektorowi 
Muzeum Historii Fotografii w Krakowie, Maciejowi Beiersdorfowi, za wyrażenie zgody na publikację 
materiałów z ekspozycji.



PIERWSZY SZKOŁY OBYWATEL

Jerzy Giza

W grudniu 2006 r. w „Sowińcu” (nr 29) ukazał się artykuł pt. Szkoła młodych Pił-
sudczyków1. Tytuł zaczerpnięto z tekstu przewodniczącego Komitetu Opieki nad Kop-
cem Józefa Piłsudskiego, który siedem lat po politycznym przełomie w Polsce opisy-
wał powstanie pierwszej w Krakowie niepublicznej szkoły podstawowej2. O szkole tej 
w rocznicę dziesięciolecia jej istnienia metropolita krakowski napisał:

Ta szkoła jest tą cząstką polskiej przestrzeni, na której najwcześniej urzeczywistniło się 
to, czego pragnęliśmy dla całej Polski. Znaleźliście prawdy najprostsze i obroniliście się 
przed podejrzliwością, że sloganami mogą być prawda, wolność, prawo do wychowywania 
swoich dzieci, prawo do wykonywania swojego posłannictwa nauczycielskiego w zgodzie 
ze swoim najgłębszym przekonaniem. Te najprostsze prawdy stały się fundamentem…3

Formalnie Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Krako-
wie rozpoczęła swoją działalność 4 września 1989 r. Od samego początku objął ją swym 
ideowym patronatem rezydujący w Londynie prezydent RP na Uchodźstwie, Ryszard 
Kaczorowski. Od pierwszych chwil kierowałem tą placówką. Przeszła ona do historii 
jako ta, od której w 1989 r. rozpoczęła się wolność w polskiej oświacie4.

* * *

Związek Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa Piłsudskiego z prezyden-
tem Ryszardem Kaczorowskim jest wynikiem naszej osobistej znajomości i współpracy 
jeszcze z końca lat osiemdziesiątych. Wówczas, kiedy komunistyczne władze oświato-

1 J. Giza, Szkoła młodych piłsudczyków, czyli o patriotyzmie, którym co pokolenie musi się zarazić, 
„Sowiniec” 2006, nr 29, s. 145-159.

2 J. Bukowski, Szkoła młodych piłsudczyków, „Gość Niedzielny” 1996, nr 35.
3 Ks. Franciszek kard. Macharski, List do Dyrekcji Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. J. Pił-

suds kiego (1999 r.), Archiwum Zespołu Szkół Społecznych nr 1.
4 Sprawozdanie Dyrekcji Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Krakowie 

1989-1994, Kraków 1994, s. 18.
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we zadecydowały o zwolnieniu mnie z pracy, zmuszony byłem przebywać w Londynie. 
Tam też wiele naszych spotkań poświęconych było problemom polskiego szkolnictwa, 
sprawom wychowania młodych pokoleń, a także coraz śmielszym próbom złamania 
w PRL komunistycznego monopolu, m.in. w oświacie. Wówczas pod wpływem suge-
stii Ryszarda Kaczorowskiego napisałem do „Tygodnia Polskiego” dwa artykuły, które 
miały zaznajomić polską emigrację z tą problematyką5.

Pamiętam, że nasze pierwsze spotkanie odbyło się w domu państwa Kaczorow-
skich przy Anson Road w sobotę 23 lipca 1988 r. o godzinie 16.30. Poszedłem na nie 
razem z Barbarą Rolewicz, córką polskich emigrantów. Od pierwszej chwili wizyty to-
warzyszyło mi poczucie, że znaliśmy się z gospodarzami od wielu, wielu lat.

 Rok później, w lipcu 1989 r., prezydent Ryszard Kaczorowski swoją opinią, 
o którą poprosiłem, przesądził o tym, że 27 sierpnia przejąłem z rąk Anny Jeziornej 
odpowiedzialność za stworzenie szkoły, która istniała do tej pory jedynie w sferze idei. 
Potem prezydent – poprzez Fundusz Pomocy Krajowi – partycypował w kosztach re-
montu budynku szkoły w najtrudniejszym dla niej okresie (1989/1990). Nigdy zresztą 
nie przestał interesować się losami tej placówki.

Kiedy we wrześniu 1990 r. odbywała się uroczystość poświęcenia budynku szko-
ły przy ul. Fortecznej, Ryszard Kaczorowski jako ostatni Prezydent RP na Uchodź-
stwie przygotowywał się do zakończenia swej emigracyjnej misji. Oczekiwał na wynik 
pierwszych wolnych wyborów w Polsce. Stąd wówczas Jego nieobecność w szkole, któ-
rej ideowo patronował. Mimo to przysłał z Londynu list:

W ten szczególny dla Polski czas, ale i dla Waszej Szkoły niezmiernie ważny, ślę z Lon-
dynu, z serca polskiej emigracji wojennej, wyrazy uszanowania dla Wszystkich zebranych 
na uroczystości poświęcenia świeżo i z takim trudem wyremontowanego budynku, który 
ma stanowić fundament przekuwania się wolnościowej, oświatowej idei w takiż czyn.

Ogromnie żałuję, że nie mogę w tym dniu być razem z Panem Dyrektorem przy ul. For-
tecznej i cieszyć się z tego historycznego momentu, jakim jest przeniesienie się pierwszej 
wolnej polskiej szkoły do własnego budynku. Emigracja nadal jeszcze musi pozostawać 
moim domem tak jak i dla tysięcy rodaków, którzy w 1945 r. wybrali życie poza Polską 
zniewoloną przez władze komunistyczne. 

Niestety, pierwsze wolne wybory w Polsce dopiero przed nami. Żywię nadzieję, że – 
jeśli Pan Bóg pozwoli – będę mógł zjawić się w Krakowie, aby odwiedzić Szkołę, której 
sercem patronuję z oddali.

Panu Dyrektorowi, Gronu Pedagogicznemu, Rodzicom Uczniów i Im samym życzę 
pięknych wzruszeń podczas uroczystości, a następnie wytrwałości w budowaniu tego, co 
ma szansę oblec się w przymioty ważne i stać się w przyszłości dobrą szkołą, a co bez do-
brej woli, zgodnej i wytrwałej pracy wszystkich na właściwych każdemu miejscach może 
być trudne do zrealizowania, bo w o l n o ś ć ciężko jest wywalczyć, ale czasem jeszcze 
trudniej zagospodarować.

Boże, błogosław Polskę i tę Szkołę Józefa Piłsudskiego!…6 

5 J. Giza, Szkolnictwo podstawowe w PRL, „Tydzień Polski” 1988, 1 X; idem, Społeczne Towarzy-
stwo Oświatowe, „Tydzień Polski” 1988, 31 XII.

6 R. Kaczorowski, List do Dyrekcji Szkoły, Londyn, 15 VIII 1990 r., Archiwum ZSS nr 1 w Kra-
 kowie.
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W latach następnych nie nadarzyła się żadna okazja, aby prezydent Kaczorowski 
zawitał do szkoły przy ul. Fortecznej. Widocznie tak właśnie miało być. Po przekazaniu 
Lechowi Wałęsie w grudniu 1990 r. insygniów władzy państwowej, złakniony Polski, 
podróżował po niej wzdłuż i wszerz.

W 1994 r. szkoła miała za sobą pięć trudnych lat początku swej działalności. Po-
stanowiono uczcić to uroczystością, na którą zaproszono prezydenta. Z Londynu jednak 
znów nadszedł jedynie list:

Dziękuję serdecznie za zaproszenie na rozpoczęcie nowego roku szkolnego, które ma 
być równocześnie celebracją 5-tej rocznicy powstania Pańskiej Szkoły. Mimo szczerych 
chęci nie będę mógł zjawić się w Krakowie w tym terminie. Musimy pozostawić to na inną 
okazję. Jestem pewien, że taką wkrótce znajdziemy.

Niemniej jednak przesyłam z ww. okazji gratulacje za dotychczasową mozolną pracę. 
Jej wartością jest to, że wolność w polskiej oświacie nabrała konkretnego wymiaru, a nie 
pozostawała jedynie w sferze pięknych i szczytnych idei. 

Wierzę głęboko, iż w szkole kierowanej przez Pana Dyrektora nie ma miejsca dla tzw. 
zatrutej humanistyki i obojętności wychowawczej powodującej odchodzenie młodego po-
kolenia na obyczajowe manowce, gdzie nie ma miejsca dla ideowości i patriotyzmu.

Na następne lata Waszej działalności ślę Panu Dyrektorowi i Gronu Pedagogicznemu 
najlepsze życzenia spokojnej i pełnej sukcesów pracy nad kształtowaniem uczniowskich 
charakterów i wyposażaniu ich w wiedzę niezbędną w nowoczesnym świecie. Uczniom zaś 
życzę z całego serca, aby umieli docenić, że uczęszczają do wolnej Szkoły w wolnej Polsce 
i żeby ta Szkoła stała się dla nich po latach takim miejscem, do którego się chętnie wraca 
nie tylko wspomnieniem…7

Do 1995 r. utrzymywaliśmy kontakt wyłącznie listowny i telefoniczny. W tym 
okresie, ale i później, prezydent nigdy nie zapominał o życzeniach świątecznych, za-
wsze kwitował otrzymywane listy, zaproszenia, przesyłki. Był żywo zainteresowany 
naszą szkolną działalnością.

Spotkania z prezydentem Ryszardem Kaczorowskim na szkolnym gruncie rozpo-
częły się 2 października 1995 r., kiedy wizytował szkołę po raz pierwszy, a zakończy-
ły 5 października 2009 r. z okazji dwudziestolecia szkoły, której „sercem patronował 
z oddali”.

Podczas jednej z kolejnych wizyt prezydenta w naszej szkole miałem okazję wy-
powiedzieć o Nim słowa, które winny zapaść głęboko w serca Polaków pragnących 
zrozumieć, na czym polegała wielkość tego człowieka, śmiem twierdzić – człowieka 
prawie zupełnie nieznanego i niedocenianego w Polsce, mimo ponad 40 honorowych 
obywatelstw przyznanych Mu przez różne miasta. Dnia 10 maja 2005 r., przy okazji 
odsłonięcia przez prezydenta Kaczorowskiego tablicy w 70. rocznicę uchwalenia kon-
stytucji kwietniowej, powiedziałem m.in.:

I nie jest przypadkiem, że te słowa znajdą się tutaj właśnie, u wejścia do naszych szkół. 
I nie jest też przypadkiem, że tablicę z ich wizerunkiem odsłoni Pan Prezydent Ryszard 
Kaczorowski dla którego jest to już czwarta wizyta u nas. I na jego ręce, na ręce ostatniego 
pre zydenta II RP, w ten oto sposób chcemy złożyć hołd i wyrazy wdzięczności dla tamtego 
wojennego pokolenia, które odeszło, a pod którego rozkazami Ryszard Kaczorowski służył 
jako żołnierz II Korpusu, i dla tego trochę młodszego pokolenia, pokolenia Kolumbów, 

7 Idem, List do Dyrekcji Szkoły, Londyn, 31 VII 1994 r., Archiwum ZSS nr 1 w Krakowie.
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którego Pan Prezydent jest przedstawicielem i na czele którego stał, pokolenia, które pełne 
patriotycznej odpowiedzialności przeniosło w sensie historycznym, politycznym i praw-
nym niepodległą Polskę przez lata niewoli niemieckiej, sowieckiej i komunistycznej aż po 
czasy pierwszych wolnych wyborów w Polsce.

I mamy to szczęście, że możemy go ścić ponownie Pana Prezydenta, Hono rowego Oby-
watela Stołecznego-Królewskiego miasta Krakowa, który jest wzorem służby obywatel-
skiej dla nas i dla następnych pokoleń. Zostało to w ostatnim czasie dobitnie podkreślone 
przez Papieża Jana Pawła II i przez brytyjskiego ministra spraw zagranicznych. Niestety 
nad Wisłą i Odrą przeszło to bez echa. Dlatego przy tej okazji warto o tym powiedzieć.

Otóż, papież Jan Paweł II odznaczył Pana Prezydenta jednym z naj wyższych watykań-
skich odznaczeń – Wielkim Krzyżem Zakonu Odrine Piano, a w swym liście z ubiegłego 
roku napisał: „W szczególny sposób pragnę przekazać słowa mojej duchowej łączności 
z Panem Prezydentem i szczerze pogratulować wielkiego dzieła życia, naznaczonego wiel-
ką troską o sprawy Ojczyzny i naszych Rodaków […]. Naród żyje wciąż całą swoją historią 
i niepodobna oddzielić dzisiaj od wczoraj. W ten dziejowy proces chlubną kartą wplatają 
się lata Pana Prezy dentury na emigracji, wpisują się na trwałe do skarbca naszej Ojczyzny 
[…]. Pragnę wyrazić słowa uznania i gratulacji za to wielkie dzieło życia dedykowane tej 
Wielkiej Narodowej Sprawie…”. 

W tym krótkim tekście słowo „wielki” powtórzył Ojciec Święty cztery razy. W odnie-
sieniu do Pana Prezydenta, do jego służby, do dzieła, któremu służył i jak służył.

Również w ubiegłym roku Pan Prezydent został odznaczony przez królową brytyjską 
Wielkim Krzyżem Rycerskim Orderu św. Michała i św. Jerzego. Oficjalny komunikat 
Foreign Office mówił: „Ryszard Kaczorowski symbolizuje ciągłość tradycji Polski wolnej 
i niepodległej, był ostatnim prezydentem Rzeczypospolitej protestującej przeciwko porząd-
kowi jałtańskiemu…”, a minister spraw zagranicznych Jack Straw nazwał to spłacaniem 
przez Wielką Brytanię długów historii. W swym przemówieniu, podkreślając heroizm ży-
cia Pana Prezydenta Kaczorowskiego, powiedział m.in.: „Przez wiele lat po wojnie kolejne 
rządy brytyjskie nie honorowały należycie polskich sił demokratycznych w Wielkiej Bry-
tanii i nie okazywały im takiego szacunku, na jaki zasłużyły. Patrząc teraz na ten okres, nie 
znajdujemy powodów do dumy czy zadowolenia…”, a potem dodał: „W Polsce zwyciężył 
duch demokracji, który reprezentował Pan w mrocznych czasach, a dziś mamy okazję, aby 
spłacić dług wobec Pana osobiście…”.

Cóż więcej do tego dodać? Panie Prezydencie, dziękujemy Ci za wszystko, co zrobiłeś 
dla Polski. Panie Prezydencie, dziękujemy!8

Od pierwszej wizyty w szkole do ostatniej, w czasie tych czternastu lat, prezydent 
Ryszard Kaczorowski odbył sześć spotkań ze społecznością szkolną. Siódme, zaplano-
wane na 19 maja 2010 r., nie doszło do skutku…

* * *

Dnia 10 kwietnia 2010 r. słońce wzeszło nad Krakowem o godzinie 5.51. Obu-
dziłem się koło 8.00 z jakimś nieokreślonym niepokojem. Wydawało mi się, że jestem 
spóźniony, choć nigdzie się nie wybierałem. Chciałem spokojnie oglądnąć transmisję 
z Katynia, dokąd samolotem rządowym udała się delegacja polska na uroczystości 

8 Sprawozdanie Dyrekcji Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Krakowie 
i Społecznego Gimnazjum nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Krakowie 2004/2005, Kraków 2005, 
s. 83-86.
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z okazji 70. rocznicy tej zbrodni nad zbrodniami. Na jej czele stał prezydent RP Lech 
Kaczyński. Towarzyszyło mu 95 innych osób. Wśród nich m.in. Ryszard Kaczorowski, 
ostatni prezydent RP na Uchodźstwie, przed 70 laty więzień sowiecki, skazany na karę 
śmierci, zamienioną na pobyt w łagrach.

Pamiętam ten sobotni poranek. Nakarmiłem kota. Zaparzyłem herbatę. Nie ja-
dłem. Byłem napięty jak struna. Dźwięczała mi w uszach moja ostatnia z Nim rozmowa 
telefoniczna (3 kwietnia, w dzień Jego imienin). I to konkludujące zdanie: „Panie Dy-
rektorze, jak Pan Bóg da, to przyjadę do szkoły 19 maja, jak Pan Bóg da…”. Kilka dni 
później zadzwoniłem do Artura Francuza (oficer BOR), aby powiedzieć mu, że niedłu-
go zobaczymy się w Krakowie, a ten między wierszami zwyczajnej, wesołej rozmowy, 
oświadczył: „Najpierw lecę z Szefem do Rosji. Wiesz, rozmawiałem z o. Eustachym9 
i powiedziałem, żeby się za nas pomodlił…”.

Kiedy po raz pierwszy na pasku u dołu telewizyjnego ekranu pojawił się napis, że 
samolot z polską delegacją rozbił się podczas próby lądowania, zamarłem. Po chwili 
moja wyobraźnia podszepnęła mi: „Gibraltar”! Zaraz potem przywołała pamiętne słowa 
Józefa Czapskiego z jego eseju Tumult i widma. Nie chciałem tak jak on być upoko-
rzony przez swój brak wyobraźni, „synchronizacji wypadków decydujących i tragicz-
nych”. Od pierwszego momentu byłem przekonany, iż oto dopełnia się na moich oczach 
kolejny akt polskiej tragedii, która tajemniczą parabolą losu wróciła właśnie tam, gdzie 
w 1940 r. funkcjonariusze NKWD wymordowali ponad 4 tysiące polskich oficerów…

Pośród 96 osób, które 10 kwietnia 2010 r. zginęły w służbie Rzeczypospolitej 
nieopodal lotniska w Smoleńsku, był londyński „depozytariusz Wielkiej Narodowej 
Sprawy”, człowiek symbol, Polak symbol – prezydent Ryszard Kaczorowski. Ostatni 
łącznik tej rangi „między dawnymi a młodszymi laty”. Na obrzeżach katyńskiego lasu 
czekał na Niego ze zgaszoną pochodnią mitologiczny Thanatos. Siedemdziesiąt lat po 
wydaniu na Niego wyroku śmierci przez sowiecki sąd w Mińsku. Ryszard Kaczorowski 
zginął jak dzielny żołnierz – walczył, dopóki żył. 

W tym dniu w jednej chwili Polska straciła swoich dwóch prezydentów. I jakoś 
dziwnie nie mogę pozbyć się myśli zawartej w Szkicach piórkiem: „Rosja, jak za-
wsze, nie chce TEJ Polski i TAKIEJ Polski, jaką ona sama chciałaby być” (Andrzej 
Bobkowski).

Ostatni prezydent RP na Uchodźstwie czuł się moralnie zobowiązany do kwietnio-
wej wyprawy do Rosji, aby złożyć hołd polskim Duchom Katynia, a równocześnie do 
majowego przyjazdu do Krakowa na szkolne uroczystości katyńskie.

Ta druga wizyta opierała się na międzypokoleniowym przymierzu ducha, które 
uprawnia mnie do nieśmiałej myśli, że mimo różnicy wieku byliśmy z Panem Prezy-
dentem p r z y j a c i ó ł m i. 

W dniu 19 maja 2010 r. miała się odbyć siódma wizyta Ryszarda Kaczorowskie-
go w naszej szkole. Byliśmy radzi wobec takiego postanowienia prezydenta. Czuliśmy 
się kolejny raz wyróżnieni i zaszczyceni. Chcieliśmy, aby w naszej szkole to kolejne 
spotkanie przeszło do historii jako wydarzenie o charakterze patriotycznym, ideowym 
i kulturalnym…

* * *

9 O. dr hab. Eustachy Rakoczy, paulin, Jasnogórski Kapelan Żołnierzy Niepodległości.
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Kiedy dziś myślę o Ryszardzie Kaczorowskim, gorąco dziękuję Bogu, że – choć 
na chwilę – połączył nasze życiowe marszruty, a także i za to, że przed laty pozwolił, 
aby moja ścieżka przecięła się z Jego drogą. Kiedy o Nim myślę, przypominają mi się 
słowa bp. Wincentego Kadłubka: „czego podejmujemy się z miłości ojczyzny, miłością 
jest, nie szaleństwem, męstwem, nie zuchwałością, bo mocna jest miłość jak śmierć”.

W maju 2005 r. na trawniku przed Społeczną Szkołą Podstawową nr 1 im. Józefa 
Piłsudskiego prezydent Kaczorowski zasadził – jak sam stwierdził – Dąb Pamięci Na-
rodowej, który stał się Jego Dębem Katyńskim. Nikt z nas nie przypuszczał wtedy, że 
Jego nazwisko poszerzy polską listę katyńską.

Myślę jednak, że także poza symbolami pozostawił szkole i nam znacznie więcej: 
niezachwianą wiarę w Polskę, imperatyw służby dla Niej, osobisty wzorzec postawy pa-
trioty i żołnierza, emigranta i obywatela zarazem, człowieka głębokiej wiary oraz pro-
stych życiowych zasad, a równocześnie człowieka wysublimowanego poczucia humo-
ru, miłego towarzysza w „nocnych Polaków rozmowach”, gawędziarza o nieprzeciętnej 
erudycji, nienarzucającego swoich poglądów rozmówcy. Był mężczyzną w każdym 
calu charmant. Jednocześnie był nad wyraz skromny, choć dystyngowany. Nie stwarzał 
sztucznego dystansu. Umiał z wdziękiem nosić powagę urzędu, który reprezentował. 

* * *

Wiele mam wspomnień związanych z prezydentem Ryszardem Kaczorowskim. 
Szkolnych i pozaszkolnych. Z tych ostatnich cztery wysuwają się na plan pierwszy jako 
bezpośrednio związane z Jego służbą Polsce.

Dnia 27 sierpnia 1988 r. w londyńskim „Tygodniu Polskim” ukazał się tekst doty-
czący konferencji prasowej czołowych wówczas polskich opozycjonistów: Jacka Kuro-
nia i Janusza Onyszkiewicza, która odbyła się w Sztokholmie. Na pytania dziennikarzy 
o ich stosunek do Rządu RP na Uchodźstwie w kontekście nadchodzących w Polsce 
zmian politycznych Jacek Kuroń powiedział: „Rząd RP w Londynie nie odgrywa dla 
kraju żadnej roli”, a Janusz Onyszkiewicz, ożeniony przecież z wnuczką Józefa Pił-
sudskiego i przyjmowany na emigracyjnych salonach, dodał: „Proszę nie wymagać od 
nas, żebyśmy go uznali w sytuacji, w której my chcemy zawrzeć kompromis z władzą 
w Polsce”.

Wtedy to Ryszard Kaczorowski, jeszcze jako minister ds. Kraju, zaprosił mnie do 
siebie i poprosił o reakcję. Napisałem wówczas tekst pt. A jednak: nie szargać święto-
ści, który opublikowano na łamach londyńskiego „Tygodnia Polskiego”10. Po ukazaniu 
się mojej odpowiedzi Ryszard Kaczorowski podziękował i stwierdził: „Nie to jest naj-
gorsze, że oni chcą zawrzeć kompromis z władzami komunistycznymi, ale to, że będą 
chcieli tego kompromisu, zawartego pod presją, dotrzymać”. Jak wiemy, tak właśnie 
stało się po 1989 r.

Drugie wspomnienie dotyczy chwili śmierci prezydenta RP na Uchodźstwie Kazi-
mierza Sabbata. Stało się to w Londynie 19 lipca 1989 r. W tym samym dniu w Polsce 
sejm kontraktowy jednym głosem wybrał na Prezydenta twórcę stanu wojennego, gen. 
Wojciecha Jaruzelskiego. Tego samego dnia Ryszard Kaczorowski jako konstytucyjny 
następca zaprzysiężony został na Prezydenta RP na Uchodźstwie. Zrozumiałem wów-

10 J. Giza, A jednak: nie szargać świętości, „Tydzień Polski” 1988, 24 IX.
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czas, czym jest odpowiedzialność za sprawę, której służyła polska emigracja politycz-
no-wojskowa od 1945 r. Ciężar tej odpowiedzialności odcisnął piętno na twarzy Ryszar-
da Kaczorowskiego. W ciągu tamtego jednego dnia postarzał się o kilka lat, ale Jego 
hart ducha pozwolił Mu szybko powrócić do równowagi i z godną podziwu powagą 
i rozwagą doprowadzić swą misję do końca.

Trzecie wspomnienie wiąże się z niesławnej pamięci listem byłych ministrów 
spraw zagranicznych III RP z lipca 2006 r., atakującym działania urzędującego prezy-
denta Lecha Kaczyńskiego11. Wtedy zadzwonił do mnie z Londynu prezydent Ryszard 
Kaczorowski i wyraził swoją gorącą dezaprobatę dla takiego działania. Pełen oburzenia 
stwierdził, iż owi byli ministrowie, występując przeciwko prezydentowi własnego pań-
stwa, dla którego ślubowali pracować, działają przeciwko polskiej racji stanu i prze-
ciwko polskiemu interesowi narodowemu. Powiedział rzecz znamienną: „Gdyby przed 
wojną taka rzecz miała miejsce, to nikt takim ludziom nie podałby ręki, a z najbliższe-
go garnizonu przyszłaby delegacja oficerska i dałaby im po gębie”. Sądzę, że ta sytu-
acja potwierdziła słuszność słów Ryszarda Kaczorowskiego wypowiedzianych do mnie 
w 1988 r., gdy mówił o kompromisie z komunistami, którego opozycyjni architekci tzw. 
Okrągłego Stołu „będą chcieli dotrzymać”. To co się stało w lipcu 2006 r., było dla mnie 
również potwierdzeniem owego „gigantycznego oszustwa dokonanego na narodzie”, 
które urzeczywistniało się w 1989 r.

Czwarte wspomnienie pochodzi z 2007 r., kiedy to Władysław Bartoszewski bru-
talnie zaatakował swoich adwersarzy politycznych słowami: „dewianci psychiczni, dy-
plomatołki” itp. Zapytałem o opinię w tej sprawie prezydenta Kaczorowskiego. Ten po 
dłuższej chwili milczenia powiedział: „Cóż, ludzie się różnie starzeją”.

* * *

Ryszard Kaczorowski – zacytujmy poetę – „leżał na wąskim przylądku znisz-
czenia, oderwany od pnia, z węzełkiem zgrzebnej tajemnicy u wrót doliny” (Zbigniew 
Herbert). 

W dniu 19 kwietnia 2010 r. liczna delegacja szkoły i gimnazjum wraz z poczta-
mi sztandarowymi wzięła udział w uroczystościach pogrzebowych Pierwszego Szko-
ły Obywatela w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie-Wilanowie12. Szkoda że nie 
w Krakowie na Wawelu vis-à-vis prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i jego Małżonki, 
w krypcie pod Wieżą Srebrnych Dzwonów, w bliskości Józefa Piłsudskiego, którego 
był wielkim admiratorem…

Panie Prezydencie, takich osób jak Pan nie zapomina się nigdy!

11 List ten sygnowali: Dariusz Rosati, Bronisław Geremek, Adam Rotfeld, Andrzej Olechowski, Wło-
dzimierz Cimoszewicz, Stefan Meller, Krzysztof Skubiszewski i Władysław Bartoszewski.

12 Sprawozdanie Dyrekcji Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Krakowie 
i Społecznego Gimnazjum nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Krakowie 2009/2010, Kraków 2010, s. 42.





SMOLEŃSK – MONSTRUALNE KŁAMSTWO

z Zuzanną Kurtyką, żoną śp. Janusza Kurtyki, prezesa IPN, 
oraz Magdaleną Mertą, żoną śp. Tomasza Merty, 
wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego 

rozmawia Dariusz Walusiak

W dniu 13 listopada 2010 r. przedstawiciele Stowarzyszenia Katyń 2010 poświęcili krzyż na miej-
scu katastrofy samolotu rządowego w Smoleńsku. Umieszczono także – na głazie, który pojawił 
się w tam zaraz po tragedii z inicjatywy mieszkańców Smoleńska – pamiątkową tablicę.

Dariusz Walusiak: Jak zrodził się pomysł upamiętnienia tragedii z 10 kwietnia bezpo-
średnio na miejscu katastrofy w Smoleńsku?

Zuzanna Kurtyka: Po raz pierwszy byłam w Smoleńsku 15 września i wtedy pomy-
ślałam, że teren katastrofy jest zaniedbany i opuszczony, bez jakiegokolwiek śladu 
upamiętnienia. Wówczas zrodził się pomysł, aby postawić tam krzyż i upamiętnić 
to miejsce tablicą umieszczoną na głazie, który został przyniesiony tu 10 kwiet-
nia. Prawdę mówiąc, nie liczyłam, że możliwa będzie tak szybka realizacja pomy-
słu. Udało się w sumie po półtora miesiąca oczekiwania, dzięki pracy wielu ludzi, 
przede wszystkim ze Smoleńska, na czele z ojcem Ptolemeuszem, który pomógł 
w zorganizowaniu uroczystości poświecenia krzyża. Fakt, że tylu ludzi zaangażo-
wało się w to przedsięwzięcie i tak szybko wszystko zorganizowano, jest niezwy-
kle budujący.

Magdalena Merta: Mamy wrażenie, że takie upamiętnienie nadaje prawdziwie sakral-
ny i podniosły charakter temu miejscu, które robi wrażenie przygnębiające. Jak 
wiemy, miejscu opuszczonemu, długi czas lekceważonemu przez gospodarza, czy-
li przez Rosjan. Wydaje nam się, że udało się nadać szlachetny charakter tej prze-
strzeni, a także w pewnym sensie tę przestrzeń uświęcić.
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DW: Jaki wymiar dla Państwa ma stawianie krzyża na miejscu katastrofy w Smoleńsku?

ZK: Rodziny zrzeszone w Stowarzyszeniu Katyń 2010 są katolikami. Katolikami – 
ludźmi wierzącymi byli także nasi najbliżsi, którzy zginęli w katastrofie. Dla nas 
ten krzyż tak jak dla każdego chrześcijanina symbolizuje wiarę w życie wieczne, 
wiarę w to, że nie przemijamy ot tak, po prostu, że nie przemijają wartości repre-
zentowane przez ludzi, którzy zginęli. Za każdym razem, kiedy tu jestem, czuję 
coś innego. Pojawiają się innego rodzaju przemyślenia i refleksje. Pierwszy mój 
przyjazd na miejsce katastrofy, bezpośredni kontakt z miejscem, gdzie zginął 
mój mąż, był najsilniejszym przeżyciem. Tu leżało jego ciało, na tej ziemi. Dzi-
siaj jest to grzęzawisko pełne błota i kałuż. Na pewno nie jest lekko się z tym 
zmierzyć.

MM: Z ufundowaniem krzyża wiąże się ciekawa historia. Ludzie, którzy go wykona-
li, nie przyjęli pieniędzy za swoją pracę. Oni wprawdzie podali cenę, ale potem, 
kiedy dowiedzieli się, gdzie ten krzyż ma stanąć, zrezygnowali z wynagrodzenia. 
To piękny gest, bardzo przez nas doceniany, przyjęty z ogromną wdzięcznością. 
Zatem fundatorem krzyża jest nie tylko Stowarzyszenie Katyń 2010, ale także ci 
wszyscy ludzie, dla nas anonimowi, którzy zdecydowali ofiarować go właśnie 
w tej intencji. 

DW: Pojawiła się propozycja, żeby na miejsce katastrofy przenieść krzyż stojący przed 
Pałacem Prezydenckim i w ten sposób zakończyć trwający wokół niego spór. Czy 
Stowarzyszenie rozważało taką możliwość?

ZK: Miejsce krzyża, który został postawiony przed Pałacem Prezydenckim, jest w War-
szawie i przenoszenie go byłoby dla mnie jakąś farsą czy też pewnego rodzaju 
przedstawieniem teatralnym. My do tamtego krzyża nie mamy żadnych praw. 
Postawiono go nie z naszej inicjatywy. Nie był on przez nas fundowany. To jest 
działo zupełnie innych ludzi. Natomiast krzyż, który obecnie stanął na miejscu 
katastrofy, jest tu z naszej inicjatywy i to jest już nasz krzyż, który wyraża to, co 
my czujemy.

MM: Trzeba przyjąć, że krzyż nie dla wszystkich rodzin ofiar jest symbolem świętym 
i nie wszyscy z powaga traktują przesłanie, które ze sobą niesie. Jednak należy 
wierzyć w nawracającą moc ofiary Chrystusa i mieć nadzieję, że ten symbol bę-
dzie nas łączył, nawet jeżeli w tej chwili jeszcze tak się nie dzieje.

DW: Przedstawiciele Rodzin Katyńskich sprzeciwiają się łączeniu katastrofy smoleń-
skiej ze zbrodnią dokonaną na oficerach polskich w Katyniu. Jakie znaczenie dla 
Państwa maja te dwie tragedie?

ZK: Katastrofa smoleńska jest nierozłącznie związana z Katyniem. Upamiętnienie tra-
gedii sprzed 70 lat było celem wyjazdu delegacji na czele z prezydentem, taka 
była ich misja. Oni po to przylecieli do Smoleńska, żeby wziąć udział w uroczy-
stościach katyńskich i tego nie da się w żaden sposób rozdzielić.
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DW: Czyli za każdym razem, przyjeżdżając do Smoleńska, Polacy powinni odwiedzić 
także Katyń?

ZK: Za każdym razem powinno się te dwa miejsca odwiedzić. To nie stanowi wielkiej 
trudności, teren katastrofy jest oddalony od lasu katyńskiego o kilkanaście kilome-
trów. Oba miejsca już na stałe łączą się z polską historią. Nie da się ukryć, że są 
one związane ze sobą w sposób nierozerwalny.

MM: Myślę, że pamięć o Katyniu powinna łączyć się z pamięcią o ofiarach tragedii 
smoleńskiej. To jest po trosze ciąg dalszy tamtych wydarzeń. Boleśnie niepoko-
jące jest podobieństwo sposobu wyjaśniania, czy też zaciemniania, tego, co się 
tam stało. W obu przypadkach mamy do czynienia z monstrualnym kłamstwem, 
dotyczy to zarówno zbrodni katyńskiej, jak i tragedii smoleńskiej. Myślę, że ofiary 
katastrofy zasługują na to, by wspominać je w Katyniu. W Katyniu są zdjęcia pol-
skiej pary prezydenckiej, jest rosyjskojęzyczna informacja o tym, że 10 kwietnia 
nie odbyły się zaplanowane uroczystości.

DW: Czy będąc na miejscu katastrofy, można inaczej spojrzeć na tę tragedię?

ZK: Mówi się o katastrofie i pewnie jeszcze przez jakiś czas będzie się mówiło o ka-
tastrofie, aż nie znajdziemy ewidentnych dowodów, że nie był to zbieg okolicz-
ności. Rzeczywiście, gdy patrzymy od strony jaru na ścięte wierzchołki drzew, 
widać, jak piloci walczyli o każdy metr wysokości, jak za wszelką cenę chcieli ten 
samolot podnieść i jak nisko nad ziemią leciał. To trochę tak jakby się tę walkę 
obserwowało. Uczucie jest dramatyczne, tym bardziej że teraz dokładnie wiemy, 
że owa walka była z góry skazana na przegraną. Wiemy, jak ten samolot był na-
prowadzany, absolutnie nie w stronę lotniska. Piloci nie mieli żadnych szans na 
szczęśliwe lądowanie – ta świadomość oraz widok owych ściętych wierzchołków 
dają uczucie żalu, bezradności... 

MM: Wbrew komunikatom, które padały z wieży, samolot nawet przez chwilę nie znaj-
dował się ani na kursie, ani na ścieżce. Fakt ten oznacza, że nie istniała możliwość, 
aby polska maszyna osiadła na pasie startowym. Po prostu piloci otrzymali błędne 
informacje. Oczywiście jest to bolesne ustalenie, ale dokonane już wcześniej, te-
raz jedynie potwierdzone kolejnymi obserwacjami terenu katastrofy. W związku 
z tym wszystkim żadna siła nigdy nie spowoduje, że uwierzymy w winę pilotów. 
Tam nie było winy pilotów. Cokolwiek Rosjanie będą chcieli powiedzieć na ten 
temat i cokolwiek przyjmie strona polska, jeżeli się tam jest i widzi się te ścięte 
wierzchołki, to po prostu wie się, że to nieprawda. Dobrze byłoby, gdybyśmy jako 
naród jednoczyli się w obronie dobrego imienia ludzi, którzy siedzieli za stera-
mi samolotu, i sprzeciwiali się wyrządzaniu krzywdy ich bliskim. Bezpodstawne 
oskarżenia  kierowane pod ich adresem dotykają niezwykle cierpiących, pogrążo-
nych w żałobie rodzin. Zwyczajna ludzka przyzwoitość nakazuje ze wszystkich sił 
bronić ich dobrego imienia.
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DW: Wraz z upływem czasu coraz bardziej widać, że Rosjanie nie są zainteresowani 
wyjaśnieniem przyczyn katastrofy. Tym bardziej że strona Polska reprezentowana 
przez rząd i prokuraturę nic nie robi, żeby tę sytuację zmienić.

MM: Poczucie, że Polacy rozmawiają z Rosjanami na kolanach, towarzyszy mi pod-
czas lektury akt śledztwa smoleńskiego. Nie ma w naszym postępowaniu z Rosja-
nami żadnej stanowczości, żadnego partnerstwa. Natomiast jest naprawdę umizgu-
jący się petent, postępujący nieprofesjonalnie, wręcz żałośnie – widać to bardzo 
wyraźnie podczas analizy wzajemnej korespondencji. Właściwie trudno nawet 
odpowiedzieć na pytanie: dlaczego tak się dzieje? Co takiego tkwi w stosunkach 
polsko-rosyjskich, że musimy się aż tak płaszczyć? Z wielką korzyścią dla wszyst-
kich byłoby wyobrażenie sobie, jak z Rosjanami rozmawiałby inny zachodnio-
europejski kraj. Jak przebiegałoby śledztwo, gdyby sprawa dotyczyła nie polskie-
go prezydenta, ale kanclerza Niemiec lub prezydenta Francji. Nie ma wątpliwości, 
wówczas wrak samolotu nie leżałby przez pół roku nieprzykryty, nie rdzewiałby 
na naprawdę opuszczonym, zaniedbanym lotnisku – jeśli w ogóle to straszne miej-
sce zasługuje na takie miano. Z całą pewnością władze kraju, do którego samolot 
by należał, zadecydowałyby o natychmiastowym przetransportowaniu wraku, nikt 
nie prosiłby pokornie o jego oddanie, tylko pewnie żądano by ustalenia terminu, 
kiedy to zostanie przeprowadzone. Gdybyśmy zapytali Anglików, Niemców czy 
przedstawicieli innego narodu, co sądziliby o swoich władzach, gdyby postępo-
wały w taki sposób, jak nasze, w podobnych okolicznościach, to myślę, że z dużą 
drwiną i kpiną oceniono by postępowanie rządu. Powinniśmy sobie uświadomić, 
jak wiele tracimy w oczach innych państw, zachowując się tak po białorusku.

DW: Czy mimo tylu przeciwności poznamy kiedyś prawdę o katastrofie smoleńskiej? 

MM: Gdybym przestała wierzyć w możliwość wyjaśnienia tragedii smoleńskiej, to 
równie dobrze przestałabym wierzyć w to, że powinnam dalej żyć. Dla mnie i dla 
wielu z nas wyjaśnienie tajemnicy tego, co się stało, jest zajęciem, które być może 
będziemy kontynuować po kres naszych dni. Patrząc z perspektywy naszego wie-
ku, możemy tak postępować do końca życia. Czy wierzę w wyjaśnienie tragedii? 
Tak, wierzę. Potrafię wyobrazić sobie scenariusze, w których zostają wyjaśnione 
rzeczywiste okoliczności tego, co się stało. Nie sądzę, żeby to było łatwe, być 
może będzie wymagało innej niż obecna kadencji władz i to zarówno władz Pol-
ski, jak i Rosji, ale jest we mnie taka wiara, że się uda.

Smoleńsk, 14 listopada 2010 r.



CIEŃ KATYNIA, MGŁA SMOLEŃSKA…

Wyprawa katyńska w 70. rocznicę zbrodni
(7-12 kwietnia 2010 r.)

Małgorzata Ryba

Naszą wyprawę na uroczystości katyńskie zorganizował krakowski oddział Insty-
tutu Pamięci Narodowej przy współudziale stowarzyszenia Ne cedat Academia i Bratniej 
Pomocy Akademickiej. Wśród nas znalazło sie grono pracowników IPN: Dariusz Go-
rajczyk (organizator wyprawy), Krystyna Samsonowska, Mateusz Szpytma, Aleksander 
Strojny. Stowarzyszenie Ne cedat Academia reprezentowali Andrzej R. Małecki, Anna 
Barańska i Anastazja Oleśkiewicz. Z Wrocławia dołączyła do nas Barbara Klonowska ze 
Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wśród 49 uczestników byli 
przedstawiciele różnych pokoleń i środowisk: pracownicy krakowskich uczelni, studenci, 
licealiści, harcerze z Niezależnego Związku Harcerstwa „Czerwony Mak” im. Bohaterów 
Monte Cassino ze Skawiny pod opieką harcmistrza Kazimierza Dymanusa i ks. Zdzisła-
wa Budka. Ci ostatni pełnili ważną rolę kompanii honorowej, dzięki czemu nasza obec-
ność w miejscach upamiętniających historię Polski nabierała uroczystego charakteru. An-
drzej Fischer, Iwona Fischer i Małgorzata Ryba reprezentowali Komitet Opieki nad Kop-
cem J. Piłsudskiego. Najmłodszym uczestnikiem wyprawy był 11-letni harcerz, Michał 
Marszałek, najstarszym – 87-letni Kazimierz Suliga z Koła Żołnierzy AK w Wodzisławiu. 
Warto wspomnieć, że p. Kazimierz lepiej znosił trudy podróży niż niejedna licealistka. 
Wodzisław reprezentowali też Stanisław Śliwa i Teodora Zakrzewska, córka Tomasza 
Musielewicza, ostatniego przedwojennego komendanta Strzelca w tej miejscowości, ma-
rynarza Floty Pińskiej, zamordowanego przez Sowietów we wrześniu 1939 r.

Jechaliśmy do Katynia nietypową trasą, nie przez Białoruś, lecz przez Litwę, Ło-
twę i – już w Rosji – przez Psków. W drodze do Wilna zatrzymaliśmy się na krótko 
w Warszawie, by pod pomnikiem Poległym i Pomordowanym na Wschodzie spotkać 
się z Januszem Kochanowskim, Rzecznikiem Praw Obywatelskich, i Franciszkiem Gry-
ciukiem, wiceprezesem Instytutu Pamięci Narodowej. Z prezesem Januszem Kurtyką 
nasza grupa miała się spotkać 10 kwietnia po uroczystościach w lesie katyńskim…
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Janusz Kochanowski na miesiąc przed śmiercią w Smoleńsku zaapelował do mini-
ster edukacji, by wzorem państwa Izrael, organizującego masowe przyjazdy żydowskiej 
młodzieży do Oświęcimia, młodzi Polacy mogli w ramach programu szkolnego odwie-
dzać Katyń. Odpowiedź ministerstwa była więcej niż powściągliwa i koncentrowała się 
głównie na problemach wizowych i finansowych związanych z ewentualnymi wyjaz-
dami. Ta idea Janusza Kochanowskiego po 10 kwietnia stała się jego symbolicznym 
testamentem. Czy doczekamy się jego realizacji?

Pan Kochanowski, żegnając się z nami pod pomnikiem słowami: „Do zobaczenia 
w Katyniu”, życzył nam szczęśliwej podróży, dodając żartobliwie: „Pamiętajcie, że z Ro-
sji nie wszyscy wracają”… Czy można było przypuścić, że i on znajdzie tam śmierć?

Zanim opuściliśmy Polskę, przez chwilę wydawało się, że w ogóle nie dojedzie-
my do Rosji. Pod Grajewem zatrzymał nas na wiele godzin wypadek drogowy, którego 
staliśmy się uczestnikami, nie z winy naszego kierowcy. Mimo uszkodzenia autokaru 
kontynuowaliśmy podróż do Wilna.

Następnym po Wilnie etapem wyprawy było miasto Dagavwpils na Łotwie (po 
łotewsku „gród nad Dźwiną”), czyli dawny Dyneburg. W tym drugim co do wielkości 
mieście Łotwy mieszka dobrze zorganizowana społeczność polska. Warto podkreślić, 
że w przeciwieństwie do Litwy, Białorusi czy Ukrainy państwo łotewskie nie utrudnia 
mniejszości polskiej pielęgnowania swojej tradycji i kultury. Odwiedziliśmy Państwo-
we Gimnazjum Polskie im. J. Piłsudskiego. Dla większości uczestników wyprawy była 
to wzruszająca lekcja patriotyzmu. Zostaliśmy oprowadzeni przez dyrektor Gertrudę 
Grawe i wicedyrektor Joannę Waszkiewicz po pięknie utrzymanej i dobrze wyposażo-
nej szkole. Wśród licznych darów od naszej grupy znalazły się też wydawnictwa Funda-
cji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego. W Dyneburgu oprócz polskiej 
szkoły zobaczyliśmy pomnik ku czci żołnierzy polskich 1 Dywizji Piechoty Legionów 
poległych w wojnie z bolszewikami w 1920 r. Sowieci zniszczyli pomnik z okresu mię-
dzywojennego, a cmentarz legionowy zamienili w wysypisko śmieci. W 1992 r., po 
odzyskaniu niepodległości przez Łotwę, upamiętniono to miejsce dużym betonowym 
krzyżem.

Po długim postoju na granicy łotewsko-rosyjskiej późną nocą dotarliśmy do Psko-
wa. Nazajutrz poświęciliśmy kilka godzin na zwiedzanie miasta. Zobaczyliśmy piękne 
stare cerkwie wtopione w przygnębiający szarzyzną i brzydotą sowiecki (posowiecki?) 
pejzaż z pomnikami św. Olgi i innymi nawiązującymi do prawosławnego dziedzictwa 
oraz z pomnikiem Lenina na głównym placu miejskim. W górującym nad pskowskim 
Kremlem i całym miastem soborze Troickim, z wspaniałym siedmiokondygnacyjnym 
ikonostasem, przechowuje się ikonę Matki Bożej, która według tradycji uchroniła gród 
przed zdobyciem przez wojska Stefana Batorego w 1581 r. Inną pamiątką tego sześcio-
miesięcznego polskiego oblężenia jest pomnik z 1881 r. postawiony na miejscu daw-
nych fortyfikacji, na tym odcinku, gdzie toczyły się najcięższe boje. 

Wielogodzinna podróż z Pskowa do Smoleńska pokazała nam, jak nędznie wyglą-
da prowincja państwa, które mieni się mocarstwem. Do Smoleńska dotarliśmy wieczo-
rem w przeddzień uroczystości zaplanowanych w Katyniu. Nocowaliśmy za miastem, 
kilka kilometrów od Katynia, w kompleksie sanatoryjnym w lesie. 

Wczesny ranek 10 kwietnia był pogodny, śpiewały ptaki, zapowiadał się piękny 
dzień. Wkrótce jednak zachmurzyło się, zrobiło się szaro i zimno, ale nie mglisto. Tak 
było cały czas, gdy czekaliśmy w lesie katyńskim na delegację prezydencką i później, 



Przed wyjazdem na rocznicowe uroczystości do Katynia. Od lewej: Iwona Fischer (KOnKJP), Janusz 
Kochanowski (Rzecznik Praw Obywatelskich), Franciszek Gryciuk (wiceprezes IPN), Andrzej 

R. Małecki (Stowarzyszenie Ne cedat Academia) i Dariusz Gorajczyk (IPN Kraków) (fot. S. Śliwa)

Janusz Kochanowski i Franciszek Gryciuk w otoczeniu harcerzy z Niezależnego Związku Harcerstwa 
„Czerwony Mak” im. Bohaterów Monte Cassino ze Skawiny przed Pomnikiem Poległych 

i Pomordowanych na Wschodzie (fot. S. Śliwa)



Warta honorowa harcerzy na 
wileńskiej Rossie (fot. S. Śliwa)

Tabliczka z nazwą szkoły polskiej 
w Dyneburgu (fot. S. Śliwa)

Uczestnicy wyprawy na cmentarzu w Katyniu (fot. S. Śliwa)



Przed uroczystościami w Ka-
tyniu – Jan Pospieszalski i do-
bosz Michał Marszałek (fot. 

S. Śliwa)

Spontaniczne napisy, które pojawiły 
się po dotarciu do Katynia informa-

cji o katastrofi e (fot. S. Śliwa)

Uczestnicy wyprawy na 
cmentarzu w Katyniu 

(fot. S. Śliwa)



Na stacji Gniezdowo… (fot. S. Śliwa)

Po katastrofi e (fot. S. Śliwa)
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gdy stało się jasne, że już nie ma na kogo czekać. Nasza grupa przyjechała wcześniej 
i mieliśmy dużo czasu, by poczuć grozę tego lasu pamiętającego zbrodnię sprzed 70 lat. 
Czy mogliśmy przypuszczać, że w tym samym czasie kilkanaście kilometrów od nas 
w tę samą ziemię wsiąka krew tych, którzy lecieli, by połączyć się w modlitwie z za-
mordowanymi tu w 1940 r.?

Zanim doszliśmy – z flagami, sztandarami, wieńcami – do bramek, gdzie skrupu-
latnie prześwietlali i kontrolowali nas rosyjscy funkcjonariusze, minęliśmy fundamenty 
cerkwi. W dniu 7 kwietnia premier Tusk towarzyszył premierowi Rosji w uroczystości 
ich poświęcenia. Zaplanowana z rozmachem cerkiew przytłacza swymi rozmiarami ka-
tyński kompleks cmentarny. Może warto pamiętać, że ks. Zdzisław Peszkowski, jeden 
z ocalonych z obozu w Kozielsku, który całe życie poświęcił pamięci o swych zdra-
dziecko zamordowanych kolegach, chciał zbudować w lesie katyńskim Sanktuarium 
Miłosierdzia Bożego i Matki Bożej Pojednania. Sanktuarium miało być symbolem, jak 
pisał, „naszej postawy wobec dawnego wroga: pamiętamy, chcemy prawdy, przebacza-
my”. Spotkał się z odmową, uzasadnianą „ekumenicznym” charakterem miejsca, w któ-
rym we wspólnych grobach spoczęli ludzie różnych wyznań. Widocznie w interpretacji 
władz rosyjskich cerkiew prawosławna jest najwyższym stadium ekumenizmu.

Mimo że byliśmy tak blisko smoleńskiego lotniska, nie dowiedzieliśmy się wcze-
śniej o katastrofie niż ci, którzy zostali w Polsce. Przedłużające się oczekiwanie w coraz 
bardziej dokuczliwym chłodzie w pewnym momencie przerodziło się w jakieś niezro-
zumiałe poruszenie wśród ekip telewizyjnych i BOR-owców. Zaczęły do nas docierać 
strzępy informacji: „coś się stało… awaria samolotu”. W tych pierwszych chwilach 
większość z nas nie kojarzyła tych słów z upadkiem samolotu i śmiercią wszystkich na 
jego pokładzie. Myśl o takim scenariuszu wydarzeń w tym miejscu wydawała się zbyt 
absurdalna. Zapłakana Elżbieta Tamara Jakżyna z Moskwy, reżyser filmowy polskiego 
pochodzenia, podeszła do nas, mówiąc, że samolot się rozbił. Pamiętam, że zaczęliśmy 
ją uspokajać, lekko poirytowani jej skłonnością do panikowania. Następne chwile roz-
wiały wszelkie złudzenia: rozdzwoniły się telefony z Polski, wokół już wszyscy mówili 
o katastrofie.

Trudno wyrazić, co przeżywaliśmy. Niektórzy z czekających na prezydenta i to-
warzyszącą mu delegację stracili krewnych, przyjaciół, współpracowników, znajomych. 
Wszyscy mieliśmy świadomość konsekwencji śmierci ludzi tak ważnych i zasłużonych 
dla Polski. Nie było wątpliwości, że zamknął się jakiś rozdział w dziejach naszej ojczy-
zny. W oszołomieniu trudno było zebrać myśli. To, co się stało, było tak straszne, że aż 
nierealne w swej grozie.

Rozpoczęta z opóźnieniem Msza św., która miała być odprawiona w intencji po-
mordowanych 70 lat temu, stała się równocześnie mszą za tych, którym teraz nie dane 
było dołączyć do nas. Drżąc z zimna i zdenerwowania, patrzyliśmy na wieńce, które 
mieli złożyć pod pomnikiem członkowie delegacji prezydenckiej, na puste krzesła i pa-
rasole przygotowane dla nich na wypadek deszczu. Każdy szczegół nabierał symbolicz-
nego znaczenia w obliczu tego, co się stało.

Złowrogo zabrzmiały dzwony katyńskie poprzedzające nabożeństwo. Przed jego 
rozpoczęciem Jacek Sasin z Kancelarii Prezydenta oficjalnie potwierdził wiadomość 
o katastrofie i jej tragicznych skutkach.

Po Mszy św. las katyński szybko opustoszał. Składanie kwiatów i wieńców odby-
wało się w nerwowym zamieszaniu. Dzięki przytomności umysłu Kazimierza Dymanu-
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sa odezwały się werble: 11-letni Michał Marszałek grał na werblu, dopóki ostatnie oso-
by nie oddały hołdu ofiarom zbrodni sowieckiej. W pośpiechu organizatorzy uroczysto-
ści zapomnieli o przygotowanych do zapalenia po nabożeństwie czerwonych i białych 
zniczach. Uczestnicy naszej wyprawy ułożyli z nich krzyż i – z inicjatywy Krystyny 
Samsonowskiej – na kawałku kartonu napisali: „Za tych, co zginęli – Katyń II – 10 IV 
2010”. Opuściliśmy cmentarz katyński jako ostatni. 

Zatrzymaliśmy się jeszcze na stacji Gniezdowo. Sam budynek stacyjny, odno-
wiony i pomalowany na jaskrawy kolor, tylko złowieszczą nazwą przypominał, że był 
przedostatnim etapem golgoty polskich oficerów. Stanisław Swianiewicz, więzień Ko-
zielska, wywieziony wraz z innymi oficerami 29 kwietnia 1940 r., na stacji Gniezdowo 
odseparowany i pozostawiony w wagonie, był jedynym z ocalonych, który dotarł aż tu 
i widział, jak wyprowadzano i wywożono w nieznanym kierunku jego towarzyszy.

Mieliśmy zaplanowany jeszcze jeden nocleg pod Smoleńskiem. Po południu poje-
chaliśmy do centrum miasta. Wypogodziło się, wyszło słońce. Mieszkańcy Smoleńska 
wylegli na spacer, ciesząc się wiosną. My też spacerowaliśmy, choć w innym nastroju. 
W reprezentacyjnej części miasta przy ul. Dzierżyńskiego, w dawnej siedzibie NKWD 
(budynek nadal służy jego spadkobiercom) zamordowano, jak dziś wiadomo, część ofi-
cerów polskich z obozu kozielskiego; nie wszyscy zostali rozstrzelani w Katyniu. Nie 
ma już NKWD i ZSRR, ale tablice na budynku upamiętniają nie los zamęczonych tu 
ofiar, lecz zasłużonych generałów NKWD, być może współodpowiedzialnych za zbrod-
nię katyńską.

Na fasadzie soboru Uspieńskiego, słynącego z cudownej ikony matki Bożej Smo-
leńskiej, znajduje się okazała tablica z 1911 r. upamiętniająca 300-lecie obrony w latach 
1609-1611 Smoleńska przed Polakami i głosząca, że uporczywe stawianie oporu przez 
obrońców twierdzy zatrzymało najeźdźców, ratując Moskwę i całe państwo w okresie 
wielkiej smuty. Smoleńsk przez kilkadziesiąt lat XVII w. należał do Rzeczypospolitej. 
Wśród wojewodów i biskupów smoleńskich byli przedstawiciele rodu Gosiewskich, 
przodków Przemysława Gosiewskiego, jednej z ofiar katastrofy smoleńskiej. Śladem 
tego polskiego rozdziału w historii Smoleńska są pozostałości tzw. Fortalicji Zygmun-
towskiej z czasów Zygmunta III Wazy. W mieście, oczywiście poza postaciami Lenina 
i bohaterów okresu tzw. wojny ojczyźnianej, rzucają się w oczy pomniki Michaiła Ku-
tuzowa i innych dowódców zwycięskiej wojny z Napoleonem w 1812 r. Krążąc razem 
ze spacerującymi między murami dawnej twierdzy, pomnikami, skwerami i placami do-
czekaliśmy zmierzchu tego pamiętnego dnia.

Nazajutrz, 11 kwietnia, pojechaliśmy do kościoła katolickiego w Smoleńsku. Wła-
ściwy kościół, okazała neogotycka budowla, zamknięty przez bolszewików w 1936 r., 
został zamieniony na archiwum i do dziś nie zwrócono go wiernym. W 1990 r. odrodzi-
ła się parafia pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NPM, złożona głównie z osób 
polskiego pochodzenia. Od tamtego czasu z wielkim poświęceniem kieruje nią o. Pto-
lomeusz (Jacek Kuczmik), franciszkanin, pomagają mu siostry orionistki. Ojciec Ptolo-
meusz przez pierwsze siedem lat mieszkał w dwupiętrowym grobowcu Komorowskich 
na cmentarzu katolickim obok kościoła. Dziś parafia ma już własny dom parafialny 
i kaplicę. Pod opieką parafii i społeczności polskiej Smoleńska znajduje się cmentarz 
w Katyniu.

Ks. Zdzisław Budek odprawił dla nas i kilku parafian mszę w intencji ofiar ka-
tastrofy. Już pod kościołem otoczyły nas pierwsze ekipy dziennikarzy, głównie rosyj-
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skich, z pytaniami o wrażenia z poprzedniego dnia. Z kościoła pojechaliśmy na lotni-
sko, położone, zgodnie z nazwą, w północnej części miasta. Z okien autokaru na jednej 
z ulic, przed zakładem pogrzebowym zauważyliśmy stos polakierowanych na czerwo-
no trumien. Nie można wykluczyć, że przeznaczono je dla tych, na których wczoraj 
czekaliśmy.

Brama lotniska była zamknięta. Całe otoczenie oraz widok rozciągający się za 
ogrodzeniem wywierały przygnębiające wrażenie. Wyglądało to raczej jak popadający 
w ruinę, opuszczony teren niż czynne lotnisko. Na zaniedbanym placu przed bramą do-
słownie rzucił się na nas z kamerami i mikrofonami tłum ekip telewizyjnych z całego 
świata. Z trudem udało nam się przedostać do ogrodzenia, by złożyć kwiaty, zapalić 
znicze i pomodlić się za prezydenta i wszystkich, którzy tu znaleźli śmierć. Pobraliśmy 
też ziemię, uznając lotnisko smoleńskie za miejsce pamięci narodowej uświęcone krwią 
prezydenta Rzeczypospolitej i 95 wybitnych przedstawicieli narodu polskiego. 

Już 13 kwietnia w czasie Katyńskiego Marszu Pamięci, zorganizowanego przez 
krakowski oddział IPN, Mateusz Szpytma złożył przywiezioną ze Smoleńska ziemię 
pod Krzyżem Narodowej Pamięci. Dnia 26 kwietnia, z inicjatywy Rady Dzielnicy VII, 
prezydent Krakowa Jacek Majchrowski złożył na Sowińcu ziemię przekazaną mu przez 
Andrzeja Fischera pod głazem i dębem upamiętniającymi katastrofę smoleńską, ufun-
dowanymi przez dr. Józefa Skotnickiego, dyrektora Fundacji Miejski Park i Ogród 
Zoologiczny. Głaz umieszczono obok zaplanowanych wcześniej dębów upamiętniają-
cych ofiary zbrodni katyńskiej. Dnia 4 sierpnia, podczas zorganizowanej przez Komitet 
Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego uroczystości poprzedzającej Marsz Szlakiem 
I Kompanii Kadrowej, ziemię smoleńską przywiezioną przez Andrzeja Fischera złożyli 
w Kopcu przedstawiciele rodzin ofiar 10 kwietnia.

Podjechaliśmy do miejsca katastrofy sąsiadującego z terenem lotniska. Nie mogli-
śmy podejść blisko, bo rosyjscy milicjanci nie pozwalali na to. W ponurym krajobrazie, 
niedaleko drogi, na przechodzącej w lasek podmokłej łące leżały szczątki polskiego sa-
molotu. Widok biało-czerwonych znaków na wbitych w ziemię fragmentach samolotu 
poruszył nas do głębi. Trudno było oswoić się z myślą, że właśnie tu i w takich okolicz-
nościach dopełnił się los Polski.

Wracaliśmy do kraju znów przez Wilno, tam zatrzymaliśmy się na ostatni noc-
leg. W centrum miasta wszędzie widzieliśmy oznaki żałoby, kwiaty i znicze pod polską 
ambasadą, gazety ze zdjęciami rozbitego samolotu. W kościółku Bożego Miłosierdzia 
przed obrazem Jezusa Miłosiernego ks. Budek odprawił jeszcze jedną Mszę św. w in-
tencji tych, którzy dwa dni wcześniej oddali życie w służbie ojczyźnie. 

Gdy wyjeżdżaliśmy do Rosji, nie planowaliśmy w drodze powrotnej postoju 
w Warszawie. Stało się jednak inaczej. W ciepły wiosenny wieczór dołączyliśmy na 
chwilę do tysięcy ludzi na Krakowskim Przedmieściu, którzy przyszli pod Pałac Prezy-
dencki, by wyrazić swoją żałobę.

Nasza podróż zaczęła się i skończyła w miejscu symbolicznym: u stóp Wawelu, 
pod Krzyżem Katyńskim – Krzyżem Narodowej Pamięci. To co się stało w ciągu tych 
kilku dni, tak mocno zaważyło na losach Polski, iż można powiedzieć, że wróciliśmy 
już w innej epoce historycznej.

Od 10 kwietnia 2010 r. zbrodnia katyńska splotła się na zawsze z katastrofą smo-
leńską. Sądząc po tym, co obserwujemy, cień Katynia nie zmniejszy się, a cień Smoleń-
ska będzie rósł. Nam, którzy przeżyliśmy 10 i 11 kwietnia tak blisko tych tragicznych 
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wydarzeń, pozostaje rola strażników pamięci obu tragedii narodowych i wartości repre-
zentowanych przez wszystkich, którzy oddali tam życie za Polskę. Takie jest przesłanie 
homilii, którą biskup Tadeusz Płoski, członek delegacji prezydenckiej, miał wygłosić 
w Katyniu: „Co można zrobić z prawdą w świecie pełnym kłamstwa? [...] Wraz z praw-
dą otrzymujemy wolność, ponieważ prawda jest miarą wolności”.



KATYŃ – WYZWANIE DLA WSZYSTKICH POLAKÓW

Stefan Melak
spisał Dariusz Walusiak

Dwa lata temu, realizując program dla TVP Historia, przeprowadziłem rozmowę ze Stefa-
nem Melakiem. Dnia 10 kwietnia 2010 r. mój rozmówca zginał w katastrofie smoleńskiej. Kie-
dy patrzę z perspektywy tej tragedii, słowa, które wówczas wypowiedział, brzmią zaskakująco 
aktualnie.

Pod koniec lat siedemdziesiątych na plebanii księdza Wacława Karłowicza1 za-
wiązaliśmy konspiracyjny Komitet Katyński. Cel był prosty: drukować, publikować, 
stawiać znaki pamięci, które demaskowałyby sowiecką wersję kłamstwa o Katyniu. 
Wiedzieliśmy, że wszystkie znaki pamięci postawione na symbolicznym miejscu, na 
wojskowym cmentarzu Powązkowskim, były niemalże natychmiast niszczone przez 
nieznanych sprawców. Wobec tego postanowiliśmy zbudować solidny granitowy po-
mnik, którego usunięcie – tak nam się przynajmniej wydawało – nie byłoby możliwe 
dla funkcjonariuszy bezpieki.

W 1979 r. rozpoczęliśmy prace. Elementy granitowe montowano w garażu Ar-
kadiusza Melaka2 przy Olszynce Grochowskiej, litery z brązu odlewano u braci Ło-
pińskich. Wszystko robiliśmy dyskretnie. O miejscu montażu wiedziało zaledwie kilka 
osób. Kiedy przyszedł rok 1981, na finalizację naszego przedsięwzięcia wybraliśmy 
31 lipca jako dzień poprzedzający rocznicę wybuchu powstania warszawskiego. Wie-
dzieliśmy bowiem, że tak jak co roku w tym czasie cmentarz odwiedzi kilkadziesiąt 
tysięcy osób. Chcieliśmy, żeby zobaczyli, że jeńcy zamordowani w Katyniu mają już 

1 Wacław Nikodem Karłowicz (1907-2007), ks. (święcenia 31 I 1932 r.), organizator i wieloletni pro-
boszcz parafii św. Wacława na warszawskim Gocławiu, w czasie wojny uczestnik tajnego naucza-
nia, kapelan AK, żołnierz Powstania Warszawskiego, współinicjator powołania niezależnego Kręgu 
Pamięci Narodowej (1974) i Komitetu Katyńskiego (1979), inicjator budowy pomnika katyńskiego 
na warszawskich Powązkach.

2 Arkadiusz Melak, brat Stefana Melaka, współuczestnik montażu pomnika katyńskiego w Dolince 
Katyńskiej na cmentarzu Powązkowskim, w stanie wojennym internowany w Białołęce.
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swój pomnik. Trudności nastręczało oczywiście przewiezienie tego wielotonowego mo-
numentu. W tym celu wybraliśmy śmieciarkę – tylko w ten sposób można było przeje-
chać przez bramę, nie wzbudzając podejrzeń. Sławomir Melak [brat Stefana – przyp. 
red.] i jego kolega z bazy nr 4 na Pradze, Stefan Krzemiński, zdobyli kontener, dzię-
ki któremu przewieziono pomnik. Zrobiłem odprawę. Wśród nas znaleźli się chłopcy 
z KUL-u, z warszawskiego PZO oraz z Huty. W sumie było 31 osób. Elementy pomnika 
wrzuciliśmy na skrzynie kontenera i przykryliśmy. Samochód wjechał na cmentarz od 
strony Pragi, nie wzbudzając podejrzeń. Po półtorej godziny pomnik już stał. Odśpie-
waliśmy hymn narodowy, Boże coś Polskę, i rozeszliśmy się.

Następnie poinformowałem ludzi zgromadzonych na placu Piłsudskiego, wtedy 
zwanym Zwycięstwa, że jeńcy zamordowani w Katyniu mają swój pomnik. Niektórzy 
pobiegli od razu na cmentarz, inni zamierzali to uczynić 1 sierpnia. Kiedy na drugi 
dzień przybyłem na Powązki, zobaczyłem, że wokół dolinki katyńskiej zgromadziło 
się kilka tysięcy ludzi. Słyszałem śpiewy, ale nie widziałem pomnika. Pomyślałem, 
że został przewrócony przez bezpieczniaków. Kiedy podszedłem bliżej, okazało się, 
że nawet nie ma po nim śladu. Po prostu nocą pomnik został zrabowany przy użyciu 
ciężkiego sprzętu. Jak się potem dowiedzieliśmy, zrobiono to na polecenie ambasady 
sowieckiej.

Natychmiast zawiązaliśmy komitet, tym razem legalny, który rozpoczął działanie 
w regionie Mazowsze. Otrzymaliśmy pokój od Seweryna Jaworskiego. W regionie pra-
cowaliśmy do 13 grudnia, czyli do samego stanu wojennego. Region Mazowsze NSZZ 
„Solidarność” dwukrotnie na swoich zjazdach popierał sprawę wzniesienia pomnika ka-
tyńskiego. W październiku pojechałem z kolegami do Gdańska na zjazd w Hali Olivia 
i tam zorganizowaliśmy konferencję prasową, na której poinformowałem 150 dzien-
nikarzy z kraju i z zagranicy, między innymi z Japonii, o historii zbrodni katyńskiej 
i o grabieży pomnika.

W dniu 4 grudnia podpisaliśmy akt erekcyjny. Dwa dni później na Powązkach 
w obecności kilku tysięcy osób odczytaliśmy go, wzywając jednocześnie władze do 
zwrócenia pomnika. Jeśli nasz apel zostałby bez odpowiedzi, zapowiedzieliśmy wznie-
sienie pomnika w takiej samej formie w najbliższym czasie. Dwa dni przed tą uroczy-
stością zostałem wezwany do ratusza. Tam kierownik spraw wewnętrznych, pan Krzos, 
i pracownicy MSW ostrzegali mnie, że działam nielegalnie, że jest to przestępstwo. Nic 
to nie dało. Każdy pozostał przy swoim. Nie zdawałem sobie sprawy, że stan wojenny 
nastanie tak szybko. Oni już doskonale wiedzieli, że worek jest, jak to się mówi, otwar-
ty, tylko czekali cierpliwie na ostateczną chwilę. 

Dnia 13 grudnia aresztowano nas i wywieziono do Białołęki. Mojego brata ze 
złamaną ręką i mnie umieszczono w tej samej celi. Pomieszczenie miało 14 metrów 
kwadratowych, wybite okno i mieściło 12 łóżek. Jaruzelski dzisiaj opowiada bajki, że 
to były domy wczasowe. Wtedy także myśleliśmy o Katyniu, robiliśmy stemple, mo-
dliliśmy się za zamordowanych. Po wyjściu z więzienia drukowaliśmy książki, między 
innymi Agresję, 17 września Jerzego Łojka, Bez ostatniego rozdziału Władysława An-
dersa, Katyń – syntezę3. Później było już znacznie łatwiej.

3 Katyń – synteza. Świadek historii. Rewelacje pułkownika. Drogi wyjścia, [B. m., 1989] (zawiera: 
S. Melak, Katyń; J. Światło, Za kulisami bezpieki i partii; R. J. Kukliński, Wojna z narodem wi-
dziana od środka; T. Dzięgiel-Wo łynowicz, Drogi wyjścia).
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W latach 1985-1986 Archikonfraternia Literacka wydrukowała nam kilkadziesiąt 
tysięcy zeszytów w kurii warszawskiej4. Kiedy już nie można było w warszawskiej, to 
drukowaliśmy w kurii kieleckiej. Dopiero po wielu latach dowiedzieliśmy się, że Wa-
lentin Falin, kierownik wydziału spraw zagranicznych w Komitecie Centralnym KPZR, 
napisał w notatce, że w zeszytach wydawanych pod auspicjami Kościoła ukazały się 
informacje o Katyniu, że „jest to nasza zbrodnia. Wobec tego czy nie zachodzi potrzeba 
zmiany podejścia do Katynia?”. To była zapowiedź, że coś w Rosji zaczyna się zmie-
niać. Jak wiemy, prześladowania za pamięć o Katyniu nie ustawały: niszczono pomni-
ki, łamano tablice, zabierano bibułę i książki. Msze święte odprawiane w intencji ofiar 
Katynia uważano za nielegalne. Za każdym razem, kiedy 13 kwietnia w kościele św. 
Krzyża zamawialiśmy mszę świętą za pomordowanych oficerów, przed nabożeństwem 
sprawdzałem, czy wszystko jest w porządku. Wyglądało to mniej więcej tak. Szedłem do 
siostry i pytałem: „Czy wszystko w porządku?”. Ona mówiła: „Proszę pana, przecież pan 
przysłał dwóch mężczyzn i kobietę i przełożyli mszę na 9 kwietnia”. Ja na to: „Siostro, 
proszę przełożyć z powrotem na trzynastego. Przecież dziewiątego nikt nie przyjdzie”.

Metody pracy funkcjonariuszy SB były zaskakujące. Mimo wszystko uważam, że 
środowisko warszawskie zrobiło to, co do niego należało. Sprawa katyńska pozostała 
w świadomości wielu ludzi. Pomnik podrzucono z powrotem po ośmiu latach. To też 
jest jakiś ewenement, że go nie zniszczono. Wcześniej krążyły różne legendy. Mówiono 
nawet, że utopiono go w Wiśle. W nocy z 5 na 6 lipca 1989 r. zadzwonili do mnie, że 
pomnik jest pod cmentarzem. Leżał zapakowany jak z Peweksu. Nowe deski, owinię-
ty celofanem. Wcześniej Jaruzelski, który głosił, że stan wojenny jest jego suweren-
nym pomysłem, upamiętnił Katyń po swojemu. Dla usankcjonowania fałszu posłużył 
się krzyżem, na którym umieszczono napis: „1941 żołnierzom polskim spoczywają-
cym w Katyniu zamordowanym przez faszystów niemieckich”. Zmieniono ten napis 
i w końcu po kilku latach stanął pierwszy krzyż prawdy. O ten krzyż walczyło wielu 
ludzi. Kierowca, który z moim bratem wwoził pomnik na Powązki, zginął na terenie 
ZSRR, jadąc tirem. Do dzisiaj nie wiemy, czy był to wypadek, czy nie. Wszystkiego 
można się było spodziewać.

Wyjaśnienie sprawy katyńskiej nigdy nie było łatwe i nadal nie jest. Stąd rożnego 
rodzaju ataki na nas. Wydawało nam się, że ludzie są obojętni, ale na szczęście okazało 
się to złudzeniem. Doczekaliśmy dnia, kiedy Gorbaczow przekazał trzy teczki i wskazał 
na NKWD jako sprawców zbrodni. My wiedzieliśmy, że NKWD było tylko wykonaw-
cą. Sprawcą tej zbrodni było państwo sowieckie, to przecież Biuro Polityczne – naj-
wyższe władze Związku Sowieckiego – wydało wyroki śmierci na polskich oficerów. 
Traktujemy tę decyzję z marca 1940 r. jako wyrok na Polskę, przecież zamordowano 
inteligencję: lekarzy, prawników, wspaniałych pilotów, duchownych różnych wyznań, 
znakomitych naukowców.

Katyń jest wyzwaniem dla wszystkich Polaków. Wykracza poza ramy rodzinne, 
jest tragedią dotykającą cały naród. A poza tym to kłamstwo wokół Katynia, to mil-
czenie narzucone przez Moskwę zmusza nas do odwagi, do działania. Kiedy miałem 
15 lat, moja ciocia Polonia Rutkowska opowiedziała mi historię swojego męża, który 
był oficerem. Jego brat Bronisław był rotmistrzem. Pewnego razu, w czasie wojny na 
gazecie, w którą owinęła słoninę, dostrzegła nazwisko męża wymienione na liście eks-

4 S. Melak, Katyń, [Warszawa] 1988, Zeszyty Studium Nauki Społecznej Kościoła. Zeszyt Specjalny.
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humowanych w 1943 r. Swą opowieść zakończyła słowami: „Nie zajmuj się tym, bo 
jest to niebezpieczne. Proszę cię tylko, żebyś o tym pamiętał”.

Od tego momentu coraz częściej zastanawiałem się, w jaki sposób upamiętnić 
ofiary mordu. W Polsce wówczas wszyscy wiedzieli, że istnieje przymus milczenia, że 
władza komunistyczna kłamie i że Rosjanie wymuszają pisanie nieprawdy w podręcz-
nikach. Wobec tego trzeba było coś robić. Mam kilku braci, którzy myśleli w podobny 
sposób. Nasi koledzy byli tacy sami. Rozpoczęliśmy działanie. Ksiądz Wacław Karło-
wicz widział, że pragniemy zrobić coś ważnego i pomagał nam. Nie było łatwo. Wystar-
czy spojrzeć na akt erekcyjny pomnika, który podpisaliśmy. Z 15 osób wymienionych 
na pierwszej stronie 12 już nie żyje. Nie dlatego, że byli starzy. Dziś mieliby 68-70 lat. 
Oni umierali na skutek presji, nieustannego nękania, ciągłego napięcia. Jerzy Łojek, 
pierwszy na liście – nie żyje, Andrzej Szymański dostał wylewu krwi do mózgu, ja trze-
ci jakoś jeszcze żyję. Dalej Nowicki, Czajkowski, Antoni Badur, Michał Więckowski, 
który był autorem plakatu „Solidarności”, naszego plakatu katyńskiego – wszyscy nie 
żyją, to nie przypadek.

Pomówienia „Trybuny Ludu” formułowane wobec nas, księdza Karłowicza kosz-
towały zdrowie. Zapłacił za to atakiem serca. Wyżywano się na nas, oskarżano o wzbo-
gacenie. Było to bardzo perfidne, bolesne. I nie każdy był w stanie wytrzymać do końca.

Katyń nie jest zwyczajną sprawą. Moim zdaniem śledztwo jest cały czas nadzo-
rowane. Dziś rzecz polega na opóźnianiu i dyskredytowaniu Polski. Dawniej dyskre-
dytowano konkretnych ludzi. O ludziach, którzy szukali prawdy o Katyniu, mówiono 
że są złodziejami, pijakami, rozwodnikami. Dziś się dyskredytuje kraj. Mówi się, że 
to Polacy wymordowali jeńców bolszewickich w 1920 r., że to Polacy dopuszczali się 
przestępstw, że żądamy rekompensaty za to, co się nigdy nie wydarzyło.

W normalnym kraju europejskim nie pojawiliby się tacy ludzie jak Muchin5, autor 
kryminału, obrażającego ofiary zbrodni katyńskiej, czy Kunajew6, oskarżający Polaków 
w sposób bezprzykładny o rzekomy mord na 70 tysiącach żołnierzy Armii Czerwonej 
w 1920 r. W tej chwili inaczej prowadzi się tę grę. Nie oddaje się dokumentów; 20 ty-
sięcy teczek personalnych, które wędrowały za jeńcami polskimi aż do końca, czyli do 
grobu, w dalszym ciągu znajduje się w archiwach rosyjskich. Przecież przy tej centrali-
zacji władzy, jaka jest w Rosji, to kwestia pięciu minut, by któryś z archiwistów przeka-
zał dokumenty i listy zamordowanych na Ukrainie w Bykowni. Wskazał miejsce, gdzie 
leżą zamordowani w Kuropatach na Białorusi. Rosjanie wciąż prowadzą grę na zwłokę. 
Hańbiącym czynem Federacji Rosyjskiej jest nieprzekazanie czy też nieujawnienie uza-
sadnienia umorzenia śledztwa, które trwało 14 lat. Rosja nie zdobyła się na znalezienie 
chociażby jednego winnego, nie rozliczyła się z tą zbrodniczą przeszłością imperium, 
po którym dziedziczy.

W 1993 r., kiedy Jelcyn przekazał dokumenty, minister sprawiedliwości Jan Piąt-
kowski potraktował je jako doniesienie o ludobójstwie i wszczął polskie śledztwo. Nie-
stety tu, w naszym kraju, minister został za to zaatakowany. Mówiono: po co rozpoczy-
nać polskie śledztwo, skoro rosyjskie jest na ukończeniu, za trzy-cztery miesiące będzie 

5 Jurij Muchin (ur. 1949), rosyjski dziennikarz, autor antypolskich tekstów dotyczących zbrodni 
katyńskiej.

6 Stanisław Kunajew, dziennikarz, polonofob, redaktor naczelny miesięcznika „Nasz Sowriemiennik”, 
w którym ogłasza antypolskie teksty (m.in. Szlachta i my).
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koniec, winni zostaną oskarżeni i osądzeni, a dokumentacja przekazana do Polski. Nic 
takiego się nie wydarzyło. Usunięto Piątkowskiego. Minęło kolejnych 11 lat, mordercy, 
tacy jak Piotr Soprunienko, generał major (to był taki rosyjski Hess) przygotowujący 
listy śmierci, czy generał Dymitr Tokariew, umierali w przekonaniu dobrze spełnionego 
obowiązku wobec radzieckiej ojczyzny, uhonorowani Orderami Czerwonego Sztanda-
ru, medalami bojowymi i gratyfikacjami pieniężnymi przyznanymi przez Ławrientija 
Berię za dobrze wykonane zadanie w Katyniu, Miednoje czy Charkowie.

Sprawa Katyńska nie jest sprawą prostą. Jeżeli ksiądz Zdzisław Peszkowski nie 
był w stanie mimo ogromnych starań wprowadzić do kalendarza dnia pamięci ofiar 
zbrodni katyńskiej, który przypadałby 5 marca, to znaczy, że u nas też dzieją się rzeczy 
niedobre. Nie można także zbudować w Katyniu bazyliki, o której ksiądz marzył. Jeżeli 
ekshumowano ciała tylko z dwóch dołów w Miednoje, a reszta policjantów, oficerów 
wywiadu i kontrwywiadu wciąż spoczywa w fekaliach, bo zbudowano w tym miejscu, 
gdzie leżą, ośrodek wczasowy i tam przez wiele lat odprowadzano ścieki – to oznacza, 
że nie wszystko w tej sprawie zostało zamknięte. Zrobiono tylko część, a reszta po-
zostaje do wykonania. Czeka na ujawnienie. Musimy wydobyć ofiary zbrodni z bezi-
miennych dołów, bo przecież oni nie byli rozstrzeliwani – jak uważa Rosja. Oni zostali 
zamordowani strzałem w tył głowy zza pleców, tchórzliwie.





ZIEMIA ZE SMOLEŃSKA W KOPCU PIŁSUDSKIEGO

Jerzy Bukowski

Dnia 4 sierpnia 2010 r. wieczorem odbyła się uroczystość złożenia sześciu kolej-
nych urn z ziemią w kopcu Józefa Piłsudskiego – polskiej Mogile Mogił na krakowskim 
Sowińcu. W jednej z nich znajdowała się ziemia z miejsca katastrofy smoleńskiej, po-
brana dzień po tym tragicznym wydarzeniu.

Na zorganizowaną przez Komitet Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego i Urząd 
Miasta Krakowa (przy ogromnym wsparciu II Korpusu Zmechanizowanego Wojska 
Polskiego) ceremonię przybył minister obrony narodowej Bogdan Klich, a list do jej 
uczestników przysłał prezydent elekt Bronisław Komorowski.

Na Sowińcu pojawili się krewni ofiar tragedii z 10 kwietnia, m.in. generałów Bro-
nisława Kwiatkowskiego i Włodzimierza Potasińskiego, posłów Zbigniewa Wasser-
manna i Wiesława Wody oraz Wojciecha Seweryna.

Powitalne przemówienie wygłosił prezydent Krakowa profesor Jacek Majchrow-
ski, który podkreślił, że uroczystość odbywa się dwa dni przed wyruszeniem z Olean-
drów na trasę do Kielc 45., a 30. od wznowienia w 1981 r., Marszu Szlakiem Pierwszej 
Kompanii Kadrowej oraz w trzydziestolecie powołania Komitetu – z inicjatywy legio-
nistów, kombatantów i działaczy niepodległościowych młodszych pokoleń.

Minister Klich powiedział, że w Smoleńsku stracili życie „najwybitniejsi polscy 
politycy oraz ludzie obywatelskiej postawy”, wśród nich Prezydent RP – Zwierzchnik 
Sił Zbrojnych Lech Kaczyński, ostatni Prezydent RP na Uchodźstwie Ryszard Kaczo-
rowski oraz główni dowódcy Wojska Polskiego.

„To kolejne z nimi pożegnanie: potwierdzenie tego, że pamiętamy i przypomnie-
nie tej deklaracji, że nie zapomnimy, bo ta Mogiła Mogił nie pozwala zapomnieć” – mó-
wił wyraźnie wzruszony minister Klich.

Prezydent elekt Bronisław Komorowski podkreślił w swym liście, że ci, którzy 
pragnęli złożyć hołd bohaterom Katynia, teraz „sami odbiorą hołd jako strażnicy naszej 
narodowej pamięci”.

W imieniu rodzin ofiar katastrofy głos zabrał syn posła ziemi krakowskiej Zbi-
gniewa Wassermanna, który podkreślił, że „ci, którzy odeszli 10 kwietnia, byli ludźmi 
instytucjami, ze wszystkich sił służącymi potrzebującym i Ojczyźnie. Dlatego ta strata 
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jest tak wielka. Musimy teraz uczyć się żyć na nowo. Czasu nie da się cofnąć. Jedy-
ne, co możemy w tej chwili uczynić, to ocalić od zapomnienia. Wszyscy my, którzy 
ich znaliśmy, możemy przekazać innym, że byli i jacy byli” – powiedział Wojciech 
Wassermann.

Po modlitwach i poświęceniu przez rzymskokatolickich i prawosławnych duchow-
nych złożono w kopcu ziemie:
–  z grobu Emilii Plater w Kopciowie;
–  ze zniszczonego przez Sowietów cmentarza polskich legionistów w Dyneburgu 

walczących o niepodległość Łotwy;
–  z cmentarza oddziału jazdy II Brygady Legionów w Równem;
–  z cmentarza legionistów w Kowlu;
–  z miejsca masakry dokonanej przez funkcjonariuszy NKWD na około 600 Pola-

kach z Suwalszczyzny w Gibach koło Sejn;
–  z lotniska Siewiernyj pod Smoleńskiem, miejsca katastrofy samolotu TU-154 

z 96 osobami na pokładzie.

Za niesioną przez żołnierza ostatnią urną szli w delegacji wszyscy obecni członko-
wie rodzin ofiar, którzy później jako pierwsi złożyli wieniec u stóp kopca.

W trakcie tej podniosłej uroczystości minister obrony narodowej wręczył piszące-
mu te słowa, przyznaną KOnKJP, Odznakę Honorową Kustosza Tradycji, Chwały i Sła-
wy Oręża Polskiego.



Kopiec Józefa Piłsudskiego przed uroczystościami złożenia ziem – Sowiniec, 4 VIII 2010 (fot. JR)



Żołnierze z urnami i poczty sztandarowe (fot. Z. Ryba)

Jerzy Bukowski przyjmuje Oznakę Honorową Kustosza Tradycji, Chwały i Sławy Oręża Polskiego 
przyznaną przez Ministra Obrony Narodowej Bogdana Klicha Komitetowi Opieki nad Kopcem Józefa 
Piłsudskiego. W tle z lewej strony: Jasnogórski Kapelan Żołnierzy Niepodległości o. Eustachy Rakoczy 
i Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski, w maciejówce Jan Józef Kasprzyk (fot. P. Pasin)



Wystąpienie Wojciecha Wassermanna w imieniu przedstawicieli Rodzin ofi ar katastrofy smoleńskiej 
(generałów Bronisława Kwiatkowskiego i Włodzimierza Potasińskiego, parlamentarzystów: Zbigniewa 

Wassermanna i Wiesława Wody oraz Wojciecha Seweryna – fot. P. Pasin)

Delegacja Rodzin ofi ar tragedii smoleńskiej składa ziemię z miejsca katastrofy (fot. M. Surmiak)



Kopiec po zmierzchu (fot. JR)



PIŁSUDSKI A ROSJA – WIZJE I POLITYKA

Tomasz Gąsowski

Specjalne wydanie „Harvard Business Review”1, które zostało poświęcone stra-
tegii i przywództwu w XXI w., przyniosło niedawno esej o Józefie Piłsudskim. Au-
tor, kreśląc w miarę kompetentnie sylwetkę swego bohatera, stwierdza, że modelowo 
wypełnił on podstawowe zadania każdego przywódcy: kreowanie oraz komunikowanie 
wizji. Czy istotnie? A jak było z ich realizacją?

Kim był człowiek, który i obecnie, w jakże odmiennym czasie historycznym oraz 
kontekście kulturowym, wywołuje tak duże zainteresowanie? Jakie były te wizje i co 
z nich udało się zrealizować?

Józef Klemens Piłsudski przyszedł na świat 5 grudnia 1867 r. na Litwie, nieopodal 
Wilna w mocno już podupadłym majątku rodzinnym Zułów, który niebawem ostatecz-
nie utracono. Już tylko z matką i rodzeństwem znalazł się na wileńskim bruku, a mia-
sto to stało się jego miastem rodzinnym. Trzy czynniki zasługują tu na podkreślenie. 
Po pierwsze, należy zwrócić uwagę na matkę przyszłego Marszałka, Marię z Billewi-
czów, niedościgły wzór matki Polki, patriotki, z którą łączyła go niezwykle mocna więź 
(„Matka i serce Syna” na Rossie2), do której odwoływał się w myślach w szczególnie 
ważnych momentach, gdy musiał podejmować decyzje najwyższej wagi. Po drugie, 
istotny jest moment narodzin – był w pełnym tego słowa znaczeniu (i chciał nim być, 
taką bowiem przyjął świadomie tożsamość!) pogrobowcem powstania styczniowego, 
którego żywa pamięć wywarła niezatarty wpływ na jego osobowość i na jego widzenie 
świata, myślenie, także o Rosji. Po trzecie – miejsce narodzin, a co za tym idzie od-
czucie zniewolenia za sprawą nasilającego się carskiego ucisku. Był dumnym potom-
kiem obywateli Wielkiego Księstwa Litewskiego dobrowolnie sfederowanego z Pol-
ską w Rzeczpospolitą. Fakt ten będzie stanowił dlań jedyną możliwą formułę polskiej 

1 J. Cisek, Józef Piłsudski. Między wizją a wizerunkiem, „Harvard Business Review Polska” 2008, 
nr 65/66.

2 W 1936 r. serce Józefa Piłsudskiego zostało złożone w grobie jego matki na cmentarzu na Rossie 
w Wilnie. Na płycie nagrobnej, pośród cytatów z dzieł Juliusza Słowackiego, widnieje napis: „Mat-
ka i serce Syna” (przyp. red.).
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państwowości, do realizacji której dążył. Przyświecało mu hasło „państwo przed na-
rodem”; inaczej myśleli jego polityczni rywale, ale także znaczna część, a może nawet 
większość ówczesnych społeczeństw w tej części Europy. 

Nie będę tu streszczał dziejów żywota przyszłego Marszałka, których kres nastą-
pił 12 maja 1935 r. Przeżył 67 lat; nie było to więc życie specjalnie długie. Mimo że 
na długo przed śmiercią nazywano go „Dziadkiem”, do końca był aktywny, twórczy, 
pełen wielkich dążeń, nie zawsze zakończonych powodzeniem. Jego życie ułożyło się 
w cztery zasadnicze fazy: 1. buntownik-socjalista, 2. irredentysta, działacz niepodle-
głościowy, 3. budowniczy Polski Odrodzonej, i wreszcie 4. strażnik jej niepodległości. 
W każdej z tych faz i w odpowiadających im okresach ważne miejsce w jego wizjach 
politycznych, myśleniu i działaniu zajmowała Rosja, niezależnie od jej aktualnej posta-
ci i zmieniających się okoliczności politycznych. Można by powiedzieć, że świadomość 
jej stałej obecności i złowrogiego cienia, rzucanego na Polaków i ich państwo, nigdy 
Piłsudskiego nie opuszczała. 

W pierwszym okresie Rosja dla Piłsudskiego oznaczała przede wszystkim bru-
talny system carski, więzienie narodów, któremu trzeba się sprzeciwić. Drogą do tego 
wiodącą zdawał się socjalizm, a raczej jego konkretna wersja – socjalizm niepodległo-
ściowy spod znaku PPS. Objaśnił to dobitnie w tekście zatytułowanym Rosja z 1894 r., 
tłumacząc, że carat jest aparatem uciskającym proletariat, trzeba go więc obalić. I to 
stanowi zadanie dla socjalistów. Piłsudski, mimo iż zaznał niemałych cierpień ze stro-
ny carskich funkcjonariuszy: był więźniem, zesłańcem, w czasie buntu na jednym 
z etapów katorgi wybito mu zęby – nie miał do Rosji, a już na pewno do Rosjan, czy 
jak wówczas często mówiono: Moskali, stosunku emocjonalnego. Nie był zatem an-
tyrosyjski, co mogłoby się zdawać naturalne w tej sytuacji, nie uległ też, jak wielu 
współczesnych mu rodaków, swoistemu rusofilstwu za sprawą fascynacji rosyjską kul-
turą, przeżywającą wówczas czas znakomitego rozwoju w każdej niemal dziedzinie. 
Dlatego też zapewne jako działacz socjalistyczny, jeden z liderów PPS na przełomie 
XIX i XX w., w odróżnieniu od znacznej części swych towarzyszy, dystansował się 
wyraźnie od współpracy z rosyjską socjaldemokracją, choć znał i cenił niektórych jej 
liderów. Generalnie dostrzegał bowiem niebezpieczeństwo odrodzenia się ukrytego 
pod cienką powłoką socjalistycznej frazeologii rosyjskiego nacjonalizmu, zaś wersja 
internacjonalna była dlań nie do zaakceptowania jako bezużyteczna. Tak właśnie my-
ślał i działał w czasie rewolucji 1905 r. 

Po jej klęsce zaczął kreślić projekt walki o niepodległość, której motorem miał 
stać się inny niż typowy dla ruchu socjalistycznego rodzaj działalności. A więc już nie 
strajki, demonstracje, działalność związkowa, edukacja czy kolportaż nielegalnych wy-
dawnictw – „bibuły”, ale czyn, czyn zbrojny, choć także z poważnym udziałem robotni-
ków, proletariatu. A skoro czyn zbrojny, walka, to trzeba określić przeciwnika i szukać 
ewentualnego sprzymierzeńca, partnera.

Dla Piłsudskiego sprawa pierwsza była oczywista. Największym wrogiem Polski 
i Polaków jest Rosja, choćby dlatego, że w jej władaniu znajdowało się mniej więcej 
80% terytorium dawnej Rzeczypospolitej. Stąd wybór drogi – szykujemy się do wal-
ki przeciw Rosji, korzystając z pewnego wsparcia ze strony austriackich i galicyjskich 
czynników. Walka ta miała przyjąć bliską mu formułę antyrosyjskiego powstania na te-
renie dawnego Królestwa Polskiego (Priwislenija), wznieconego w momencie wybuchu 
wojny przez przygotowanych do tego młodych, prezentujących ideowe postawy ludzi. 
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Tak rozpocznie się walka o niepodległą Polskę. Stało się jednak inaczej. Legiony, z któ-
rymi najczęściej wiążemy jego imię, były już tylko działaniem zastępczym w sytuacji 
kompletnego fiaska pierwotnych założeń. Lecz z czasem skromny dowódca I pułku, po-
tem I Brygady, potrafił uczynić z nich liczący się instrument gry politycznej. 

Jednak po upadku caratu w lutym 1917 r., kiedy państwo Mikołaja II zaczęło się 
szybko rozpadać, Piłsudski uznał, że Rosja nie jest już, chwilowo, przeciwnikiem Pol-
ski i swe wysiłki skierował przeciw Niemcom. To prowadzi nas do kolejnej, niezmier-
nie ważnej i twórczej fazy jego życia – wykuwania granic niepodległej już Polski oraz 
zabiegów o ich zabezpieczenie. W tym miejscu trzeba koniecznie zwrócić uwagę na 
w pełni już wówczas wykształcony u Komendanta sposób patrzenia na Polskę i wypro-
wadzony z analizy jej położenia i historii sposób myślenia o jej bezpieczeństwie. 

Otóż Piłsudski – nie on jeden zresztą, bo podobnie patrzył na tę kwestię jego wielki 
konkurent, rywal i przeciwnik Roman Dmowski (choć dochodził do zgoła odmiennych 
wniosków) – odwoływał się do uwarunkowań geopolitycznych. Ich podstawę stanowiło 
niezmienne do dziś usytuowanie Polski między Niemcami a Rosją czy też, jak wolał 
to widzieć Piłsudski, między Rosją a Niemcami. Punktem, w którym jak w soczewce 
skupiają się zmienne koleje polsko-moskiewsko/bolszewicko/rosyjskich relacji, jest od 
pięciuset lat Smoleńsk. Jakie wnioski wyprowadzał z tych rozmyślań? Otóż uważał on, 
że działania Polski winny koncentrować się na Wschodzie i tam należy kierować całą 
energię. Zachód ani nas nie chce, ani nie potrzebuje, chyba że jako czasowego i tylko 
zastępczego sojusznika pod nieobecność Rosji targanej wojną domową, a potem, po 
zwycięstwie bolszewików, izolowaną i izolującą się w latach 20. Niewiele też możemy 
zdziałać, by poprawić swoje aktywa, np. w kwestii granicy zachodniej. Piłsudski ujmo-
wał tę kwestię niekiedy w sposób lapidarny i dobitny, mówiąc gdzie Zachód ma Polskę. 
Wreszcie bardzo nisko oceniał wartość zachodnich elit przywódczych. Idiot perfect – to 
najłagodniejsze ich określenie. Klucz do sukcesu i potęgi Polski, jego zdaniem, leżał 
natomiast na Wschodzie. Polski rozumianej oczywiście jako wielka Rzeczpospolita, 
a nie małe państwo narodowe Polaków. 

Dlatego w latach 1919-1920 Piłsudski podjął największą grę swego życia, grę 
o zmianę układu geopolitycznego na wschodzie Europy. Była to bez wątpienia wielka 
i śmiała wizja, można się jednak zastanawiać, czy jej realizator dokonał skrupulatnego 
oszacowania sił, czy należycie ocenił wszystkie instrumenty działania. Jej pierwszym 
celem było, przy wykorzystaniu chwilowej słabości Rosji, odepchnięcie jej jak najdalej 
na wschód. Piłsudski wiedział, że był czas, gdy granica państwa polsko-litewskiego bie-
gła 50 kilometrów na zachód od Moskwy. Czy i teraz tak miało być – nie wiadomo. Cel 
drugi to urządzenie owej rozległej przestrzeni między Polską a Rosją w sposób gwaran-
tujący trwałość, bezpieczeństwo i wolność wszystkim jej mieszkańcom niezależnie od 
narodowości, wyznania czy języka. Taki był plan – marzenie? W każdym razie nastąpi-
ły działania zmierzające do jego urzeczywistnienia. 

Rozegrały się one w dwu fazach: pierwsza na kierunku północno-wschodnim – 
litew sko-białoruskim, druga na kierunku południowo-wschodnim – ukraińskim. Pierw-
sza runda tej rozgrywki miała miejsce wiosną i latem 1919 r. Polska ofensywa dotarła 
bez większych przeszkód do Mińska, a nawet dalej, wypierając bolszewików, ale na 
tym koniec. Polityczna część tego planu zakończyła się całkowitym niepowodzeniem. 
Tereny te można było co najwyżej dalej okupować, ale brakowało partnerów, z którymi 
można by budować nowy ład polityczny, a przecież to stanowiło istotę planu. 
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Tu ważna uwaga, po trosze metodologiczna. Piłsudski o swoich zamierzeniach 
bardzo rzadko mówił, a jeśli już, to w małym gronie najbliższych współpracowników; 
prawie wcale nie pisał. Stąd historycy, życzliwi mu czy też przeciwnie, nastawieni nie-
chętnie lub wrogo (endecja, komuniści, generalnie Rosjanie i ich satelici), skazani są 
jedynie na próby rekonstrukcji jego wizji. Przy niemal całkowitym braku miarodajnych 
informacji źródłowych, łatwo o błędy interpretacyjne. Nic dziwnego, że na tym tle zro-
dziły się trzy wersje wyjaśnienia sensu działań Marszałka: 

– motywowany klasowo podbój, będący równocześnie częścią antybolszewickiej 
interwencji Zachodu; 

– utworzenie federacji wschodnioeuropejskiej podbudowanej częściowo ideologią 
socjalistyczną;

– utworzenie polskiego Imperium Dominiów (prof. A. Nowak). 
Jesień 1919 r. pokazała, że ta ostatnia, najśmielsza próba zmiany układu geopoli-

tycznego się nie powiodła. 
Dlatego też w roku następnym doszło do rundy drugiej, znacznie już ograniczo-

nej i mającej przy tym w porównaniu z pierwszą charakter wyraźnie defensywny. Jej 
początkowym celem było bowiem uprzedzenie agresji bolszewickiej na zachód, która 
miała wkrótce przewalić się przez Polskę, zniewalając ją i zmieniając w Polską Re-
publikę Rad. Jednak był i cel drugi, nieco bardziej ofensywny – pomoc patriotycznie 
nastawionym Ukraińcom skupionym wokół atamana Petlury w budowaniu własnej 
państwowości. I w tym przypadku realizacja planu przebiegała inaczej, niż zakładał 
to Piłsudski. Wspólna z Ukraińcami, przy udziale białych Rosjan, wyprawa kijowska 
w kwietniu 1920 r. szybko przemieniła się w dramatyczny odwrót. Dopiero bitwa war-
szawska, a potem jeszcze większa – niemeńska odwróciły po raz kolejny losy wojny. 
Ostatecznie została ona militarnie wygrana i tak właśnie, jako tryumf polskiego oręża 
nad Armią Czerwoną Tuchaczewskiego, została odebrana i zapamiętana przez więk-
szość Polaków. 

Jednak jej zasadniczy cel nie został zrealizowany. Starcie pozostało w istocie nie-
rozstrzygnięte, żadna z walczących stron nie miała dość sił, by ostatecznie pokonać ry-
wala. W rezultacie ziemie między Polską a Rosją zostały po raz kolejny podzielone, zaś 
wytyczona w traktacie ryskim granica, pokrywająca się z grubsza z granicą II rozbioru, 
miała siłą rzeczy charakter tymczasowy. Tak przynajmniej uważał od początku Piłsud-
ski. Jednak jego ocena różniła się od opinii większości elit politycznych II Rzeczypo-
spolitej, nie mówiąc o wyczerpanym sześcioletnią wojną społeczeństwie, które chciało 
już tylko pokoju. Ludzie zamieszkujący te przejściowe obszary – Litwini, Białorusini, 
Ukraińcy, Żydzi, a także niemało Polaków – zostali ponownie w tej czy innej formie 
zniewoleni. Świeżą niepodległość zdołały utrzymać jedynie kraje bałtyckie, w pewien 
sposób oparte o Polskę, mimo niechęci, zwłaszcza ze strony Litwinów. Zatem wizja 
Piłsudskiego okazała się nierealistyczna, bowiem potencjał użyty do jej realizacji był 
za mały. I można równocześnie się spierać, czy należy postrzegać ją jako zbyt anachro-
niczną, czy zbyt nowoczesną w stosunku do realiów epoki. 

Ocena tego fragmentu dokonań Piłsudskiego, a zarazem dziejów II Rzeczypospo-
litej, niesie w sobie jeszcze jedną ważną kontrowersję. Oto zmagania Polaków i ich nie-
zbyt licznych sojuszników z ówczesną Rosją miały równocześnie znacznie szerszy wy-
miar, była to bowiem walka z bolszewizmem, rodzącym się właśnie systemem komuni-
stycznym, który ćwierć wieku później zniewolił znaczną połać Europy, naszej Europy. 
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Piłsudski ten aspekt sprawy świadomie pominął. Przeciwstawienia się bolszewizmowi 
nie uważał bowiem za swą misję czy misję Polski. Jego ocena rodzącego się sytemu, 
który postrzegał jako rodzaj militarnej dyktatury, była zdecydowanie negatywna; nie 
wpłynęło to na jego decyzje. Fakt ten przyniósł niebagatelne konsekwencje. Dwukrot-
nie bowiem, jesienią 1919 r. i jesienią 1920 r., kontynuowanie polskiej ofensywy mogło 
walnie przyczynić się: w pierwszym przypadku do całkowitego pokonania bolszewi-
ków, w drugim do uratowania białych przed całkowitą zagładą. Polska odsiecz  jesienią 
1920 r. mogłaby uratować  Krym broniony przez oddziały gen. Piotra Wrangla. Utwo-
rzone tam państewko stałoby się wówczas ostatnim bastionem białych, rodzajem „ro-
syjskiego Tajwanu”.

Marszałek nie podjął tej gry, dając praktycznie komendę, jak ujął to potem zna-
komity antykomunistyczny pisarz Józef Mackiewicz, „Lewa wolna”. Dla Piłsudskiego 
wojna domowa w Rosji, poza tym, że ogólnie ją osłabiała, nie miała dobrego scenariu-
sza. Zwycięstwo białych to wyczekiwana z nadzieją przez Zachód rekonstrukcja ro-
syjskiego imperium w granicach z 1914 r., może 1916 r., a więc z polskiego punktu 
widzenia – katastrofa. Zwycięstwo bolszewików, które stało się faktem, to wielka nie-
wiadoma, jednak w każdym razie w przypadku odnowienia konfliktu można było liczyć 
przynajmniej na cień życzliwości mocarstw zachodnich, zwłaszcza Wielkiej Brytanii. 
To były przesłanki, które, usuwając w cień utratę energii i gotowości do ponoszenia 
dalszych wysiłków znacznej części Polaków, przesądziły o takim właśnie obrocie spra-
wy. Z białymi aż do ich końca nie było o czym rozmawiać, z bolszewikami, zwłaszcza 
„trzymając nabity pistolet w kieszeni”, tak. Równocześnie jednak Piłsudski z pewną 
nadzieją liczył na coś więcej, wypatrując bezskutecznie innej jeszcze niż biała i czer-
wona Rosji. Liczył mianowicie, że umocni się istniejący wprawdzie, lecz bardzo słaby 
segment demokratyczny. I właśnie ta trzecia ewentualność – demokratyczna Rosja – 
mogłaby stać się prawdziwym partnerem dla wolnej Polski, ale także wolnej Białorusi 
i Ukrainy. Demokratyczna bowiem to znaczy nieimperialna. 

Pozostało więc budować Polskę w takich granicach i takiej konfiguracji między-
narodowej, jaka się ostatecznie ustaliła w 1921 r., i nieustannie czuwać nad jej bez-
pieczeństwem. To było wielkie i zarazem ostatnie zadanie, jakie wziął na swe barki 
Piłsudski, nie oglądając się na okoliczności. Albowiem rychło po zakończeniu wojny 
i wkroczeniu II Rzeczypospolitej w okres stabilizacji i pokoju okazało się, że nie ma 
dlań odpowiedniego miejsca w demokratycznym państwie. Państwie, które w takiej 
właśnie formie zaczął budować w listopadzie 1918 r. To przecież on, nie mając by-
najmniej wielkiego nabożeństwa do demokracji, przesądził wówczas o takim właśnie 
jego kształcie.

Piłsudski, zarówno gdy pełnił funkcje państwowe, jak i gdy przebywał w Sule-
jówku na swoistej wewnętrznej emigracji, bacznie śledził rozwój wypadków w kraju 
i w Europie. Pozostając wierny swej geopolitycznej perspektywie, szczególnie wnikli-
wie analizował relacje między sąsiadami Polski: Niemcami i Rosją. Niezmiennie nie-
pokoiły go, spędzając – dosłownie i w przenośni – sen z powiek, różne sygnały świad-
czące o zbliżeniu tych państw czy wręcz współdziałaniu, porozumieniach politycznych 
i wojskowych ponad głowami Polaków. Sytuację taką uważał za śmiertelne niebezpie-
czeństwo. W odróżnieniu od wybitnych polityków zachodu, np. Anthony’ego Edena, 
dostrzegał rosnący potencjał Związku Sowieckiego. To stanowiło główny powód skła-
niający go do ponownego sięgnięcia po władzę w maju 1926 r. 
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I tak było aż do ostatnich jego dni. Ciągle nieufny wobec Zachodu i jego mało 
przekonujących gwarancji, w rodzaju paktu zbiorowego bezpieczeństwa, zdecydo-
wał się na samodzielną, aktywną politykę. Próbował więc zabezpieczyć Polskę na 
własną rękę, bez liczenia na kogokolwiek. Na początku lat 30. sformułował zatem 
koncepcję „polityki równowagi”. Jej istota sprowadzała się do utrzymywania w sto-
sunkach dwustronnych „równej odległości” od Moskwy i Berlina. Zrealizował to za-
łożenie poprzez zawarcie w latach 1932 i 1934 paktów o nieagresji z Rosją Sowiecką 
i Niemcami. Były to już Rosja Stalina i Niemcy Hitlera, sytuacja praktycznie nowa, 
której konsekwencji sędziwy i schorowany Marszałek nie zdołał do końca przemy-
śleć. Zwracał tylko uwagę, iż oba systemy totalistyczne cechuje duża wewnętrzna 
dynamika, są niestabilne, a co za tym idzie nieobliczalne; dotyczyło to zwłaszcza 
Rosji. 

Jednak – nieco inaczej niż jego uczniowie i następcy – uważał to za rozwiąza-
nie doraźne, może na cztery lata. „Siedzimy na dwu stołkach – mówił – i musimy 
wiedzieć, z którego wcześniej spadniemy”. W tym celu powołał specjalną wojsko-
wą komórkę analityczną pod nazwą „laboratorium”. Miała ona nieustannie śledzić 
„interna”, jak to nazywał, czyli wszystkie aspekty sytuacji wewnętrznej obu sąsia-
dów, aby wiedzieć, który z nich będzie wcześniej gotowy do agresji na Polskę. Co 
do realności samego aktu nie żywił bowiem żadnych złudzeń. Osobiście sądził, że 
atak może nastąpić szybciej ze strony Rosji, stąd też przygotowania wojenne były 
za jego życia prowadzone pod tym właśnie kątem. Ale równocześnie uważał, że 
na dłuższą metę większe zagrożenie stanowią Niemcy. Będąc na wskroś pragmaty-
kiem, nie przywiązywał zresztą większej wagi do aktualnej formy ustroju czy ide-
ologii obowiązującej w danym momencie u sąsiadów. Ich zmowa była więc dlań 
zawsze prawdopodobna. 

W odróżnieniu od swoich następców, analizując zagrożenie Polski, nie wykluczał 
trudno wyobrażalnego wówczas wariantu R+N. Mówił, że historia zna różne, nader 
dziwne sojusze. I na taką okoliczność pozostawił również wskazania, które uszły uwagi 
jego uczniów, nawet najzdolniejszego z nich Józefa Becka. Mówił więc, że w przypad-
ku urzeczywistnienia się tego najgorszego scenariusza R+N, „bić się będziemy na placu 
Saskim”. Pozostawił także kilka innych, fundamentalnych wskazań dotyczących sposo-
bu prowadzenia przez Polskę polityki. Jego nauki wszakże należycie nie przemyślano, 
nie zrozumiano i w efekcie nie zastosowano. Wydaje się, że lekcja polityki Piłsudskiego 
nie została odrobiona aż do dziś. 

Największa wizja polityczna Piłsudskiego, dotycząca Rosji, nie doczekała się 
urzeczywistnienia. W tym sensie można zatem oceniać ją i jej realizatora krytycznie. 
Pojawia się naturalne pytanie o źródła jego wielkości i o to, czy była ona prawdziwa. 
Tak, takie było i jest powszechne odczucie i nie może być ono po tylu latach fałszy-
we. Dotyczy to, jak się zdaje, przede wszystkim jego symbolicznej roli. Społeczny 
odbiór Piłsudskiego był bardzo prosty, nie analizowano wizji, nie rozumiano jej po 
prostu, lecz pojmowano to, co z niej pozostało i co było uchwytne: walczył o niepod-
ległość i ją wywalczył, obronił Polskę przed bolszewikami, troszczył się o jej bez-
pieczeństwo, walczył z „partyjniactwem” i korupcją. Tylko tyle i aż tyle. Wiedziano 
także, że Piłsudski jak nikt inny potrafił wymuszać szacunek dla Polski, wymagał go 
od samych Polaków, ale przede wszystkim od zewnętrznego otoczenia. „W polity-
ce nigdy nie zniżać głowy, przestrzegać godności, to zawsze daje dobre rezultaty”, 
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pouczał. Jeśli jednak nadal nie przekonuje nas ta ocena, to zawsze pozostaje w mocy 
opinia Poety: 

[…]
Latami będzie chodzić w Belwederze.
Piłsudski nigdy nie uwierzy w trwałość.
I będzie mruczeć: „Oni nas napadną”.
Kto? I pokaże na zachód, na wschód.
„Koło historii wstrzymałem na chwilę”3.

3 Cz. Mi łosz, Traktat poetycki, [w:] idem, Wiersze, t. 2, Kraków-Wrocław 1984, s. 13 (przyp. red.).





WYSADZENIE POMNIKA ARMII CZERWONEJ

W NOWYM TARGU W 1947 ROKU

Sprawa Jana Rokity ps. „Iskra”

Władysław Skalski

Nowy Targ, noc z 28 na 29 stycznia 1945 r. Silny desant oddziałów Armii Czer-
wonej (ze wsparciem logistycznym partyzantów „Ognia”) przeprowadzony grzbietami 
Gorców przez Kowaniec spowodował odwrót zaskoczonego garnizonu niemieckiego. 
Dla Nowego Targu oznaczało to koniec okupacji niemieckiej. Rozpoczęło się – pod 
osłoną tejże Armii Czerwonej – wprowadzanie, trwającego w rezultacie kilkadziesiąt 
lat, systemu komunistycznego.

Kto wtedy sprawował władzę na Podhalu? 
Oto dwa świadectwa.
Meldunek telefoniczny z posterunku milicji w Czarnym Dunajcu:

25.03.1945 – grupy operacyjne Smiersz1 wykorzystując słabość Urzędu, wyciągają od 
nich wszelkie materiały z wywiadu a nawet i aresztowanych. W Czarnym Dunajcu grupa 
oper[acyjna] rosyjska zaaresztowała kierownika gminnego U.B. Frankiewicza wraz z wy-
wiadowcą Tatałychem [tekst mało czytelny – przyp. W.S.] i wypuściła na wolność areszto-
waną przez powyższych konfidentkę gestapo – zabraniając operowania w odległości 250 
km od frontu. Następnie ich zwolnili2.

Procedurę „demokratycznego” wyłonienia pierwszej po odwrocie armii niemiec-
kiej Rady Miejskiej dobrze oddaje sporządzony w lutym 1945 r. przez tymczasowego 
burmistrza Nowego Targu Adama Szoskiego Protokół 1:

W dniu 9 lutego 1945 [z]jawił się w kancelarii burmistrza oficer ze Sztabu Armii Ra-
dzieckiej kpt. Trusow ze zleceniem utworzenia Narodowej Rady Miejskiej w Nowym Tar-
gu. Ilość radnych oznaczył na 24 w czym ma być reprezentowanych 2 księży (najstarszy 

1 „Smiersz” – kontrwywiad wojskowy działający w Armii Czerwonej w latach 1943-1946.
2 IPN Kr 056/3, t. 1, Meldunki sytuacyjne i telefoniczne z jednostek powiatowych, k. 106.
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i młody), 2 kobiety (1 z wykształceniem, druga z obywatelstwa), 4 inteligentów, 5 robotni-
ków, 6 chłopów (rolników), por. Sikorski3, ppor. Karaś4. Listy kandydatów polecił wypeł-
nić zarządowi miejskiemu na dzień 10 lutego 1945 godz. 10-ta z tym, że kandydatów ze 
sfer robotniczych ma podać obywatel Leja.

[…]
Na konferencji w dniu 10. lutego 1945 w Zarządzie Miejskim kpt. Trusow wyraził ży-

czenie, iż w dniu 11 lutego 1945 (niedziela) o godz. 12-tej w południe ma odbyć się ogólny 
wiec ludności miasta przed Magistratem, w skład Prezydium ma wejść Ks. Kanonik Ka-
rabuła Franciszek5, starosta, przedstawiciel Armii Czerwonej, przedstawiciel Wojska Pol-
skiego, wiec ma zagaić burmistrz, a następnie wygłoszą przemówienia: Ks. Karabuła na te-
mat ogólny, starosta, przedstawiciel Armii Czerwonej, przedstawiciel ludności pracującej, 
przedstawiciel robotników i przedstawiciel chłopów […]6.

Nakazany scenariusz pokornie zrealizowano. Dodam tylko, że „balkon, skąd odby-
wały się przemówienia, udekorowano portretami Marszałka Stalina i Orła Polskiego”7. 

Równolegle powstawały powiatowe struktury MO i UB, że nie wspomnę o two-
rzeniu od zera – komuniści na Podhalu nie mieli bowiem żadnych tradycji – partii ko-
munistycznej, czyli Polskiej Partii Robotniczej (PPR). 

W drugiej połowie roku 1945 i w roku 1946 rozbudowana działalność podziemia 
niepodległościowego skutecznie utrudniała zarówno działalność komunistycznej admi-
nistracji, jak i rozwój PPR. Jak wspominał instruktor propagandy KP PPR w Nowym 
Targu Eugeniusz Wojnar: „nie było jeszcze mowy o tym, by rozszerzyć szeregi partii, 
utworzyć w terenie nowe jej komórki. Przeciwnie nie było nawet możliwości ku temu, 
aby utrzymać status quo”. Koła i tak nielicznego w tym powiecie PPR zeszły do kon-
spiracji. Nic więc dziwnego, że Wojnar rejestrował: „poczucie beznadziejności sytuacji 
[wśród PPR-owców w Nowym Targu – przyp. W. S.] wyrażającej się tym, że […] prze-
kształciliśmy się w swego rodzaju zakład pogrzebowy odprowadzający na cmentarz 
prawie co tydzień, a nieraz i dwa razy w tygodniu ciała zamordowanych towarzyszy 
[…]. Zaczęliśmy się raczyć alkoholem dość obficie. Upijaliśmy się na smutno”8. 

Najprawdopodobniej już wiosną 1945 r. w centrum Nowego Targu – na pl. Sło-
wackiego – postawiono widoczny symbol nowej, komunistycznej władzy: pomnik żoł-
nierzy Armii Czerwonej. Miał on na co dzień przypominać mieszkańcom Podhala, czy-
ja potęga za tą władzą stoi!

3 Por. Marian Sikorski – zastępca dowódcy garnizonu.
4 Ppor. Aleksander Karaś – komendant powiatowy milicji.
5 Ks. Franciszek Karabuła – urodzony 8 VI 1886 r. w Toniach k. Krakowa, święcenia kapłańskie 

otrzymał 29 VI 1913 r. z rąk ks. bpa Adama Sapiehy, przebywał kolejno w parafiach: Wiśniowa 
(1913-1915), Węglowka (1915-1916), Łodygowice (1916-1921), Kraków – parafia św. Szczepana 
(1921-1924), od 1924 r. w Nowym Targu, początkowo jako profesor gimnazjalny, a od 1926 r. jako 
proboszcz, zmarł 4 IV 1945 r.

6 Archiwum Państwowe Nowy Targ (dalej: AP NT), sygn. 32/528/1, Protokoły Miejskiej Rady Naro-
dowej 1945-1946, k. 3-11.

7 Ibidem.
8 E. Wojnar, Z lat walki z reakcją (Nowy Targ w latach 1945-1948), „Pokolenia” 1969, nr 2-3, 

s. 47, cyt. za: M. Korkuć, Za Wolność i Niepodległość. Zgrupowanie partyzanckie Józefa Kurasia 
„Ognia” w latach 1945-1947, Zakopane 2006, s. 21.
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Pierwszą próbę jego likwidacji podjęto w sierpniu 1946 r. Naczelnik Wydz. III 
WUBP w Krakowie informował Wydział I, Dep. III Ministerstwa Bezpieczeństwa Pu-
blicznego w Warszawie:

Komunikujemy o wysadzeniu pomnika ku Czci Poległych Żołnierzy Armii Czerwonej 
w Nowym Targu.

Dnia 17.VIII.1946 r. o godz. 21.40 został wysadzony przez nieznanych sprawców przez 
podłożenie materiału wybuchowego pomnik ku czci poległych żołnierzy Armii Czerwonej 
w Nowym Targu na placu Słowackiego.

Siłą wybuchu pomnik został uszkodzony od 20 do 30%, jedna czwarta podstawy pomni-
ka została całkowicie oderwana, filar pomnika od dołu pękł i ze szczytu spadła gwiazda, 
a z okolicznych domów wyleciały wszystkie szyby.

Natychmiastowa obława i poszukiwania przestępców przez W.B.W.9 i U.B nie dały po-
zytywnego rezultatu10.

Nie było wiadomo, kto i w jaki sposób tego dokonał. Z bardzo dużym prawdopo-
dobieństwem czyn ten można przypisać partyzantom z oddziałów „Ognia”.

Dla oddania nastrojów tamtych lat wspomnę o wysadzeniu pomnika – też „ku 
czci…” – w Rabce w lipcu 1946 r.: „Dnia 31.VII.46 r. osk. Wąsowicz Antoni11 z bronią 
w ręku, działając wspólnie z grupą «Groźnego»12, dokonał przy pomocy materiałów 
wybuchowych, wysadzenia pomnika Ku Czci Armii Czerwonej w Rabce pow. Nowy 
Targ […]”13.

Udział Antoniego Wąsowicza w wysadzeniu pomnika został poświadczo-
ny w zachowanych dokumentach komunistycznego sądownictwa: „[A. Wąsowicz] 
31.VII.1946 r. pomógł do wysadzenia, a więc usunięcia pomnika ku czci Armii Czerwo-
nej w Rabce wzniesionego w celu uczczenia i upamiętnienia zdarzeń, w ten sposób, że 
stał na obstawie, kiedy inni członkowie bandy pomnik wysadzali, czym popełnił prze-
stępstwo […]”14.

Prób likwidacji symboli zniewolenia było oczywiście znacznie więcej, np. 2 stycz-
nia 1946 r. w Nowym Sączu15 oraz 21 stycznia 1946 r. w Starym Sączu16.

Kolejną próbę zlikwidowania nowotarskiego pomnika „ku czci…” podjęto 
w 1947 r.

W dniu 10.X.47 r. koło godziny 23.30 sprawcy podłożyli pod pomnik wystawio-
ny ku czci Armii Radzieckiej większą ilość materiału wybuchowego, gdzie na skutek 

9 Wojska Bezpieczeństwa Wewnętrznego (WBW) były formacją poprzedzającą Korpus Bezpieczeń-
stwa Wewnętrznego (KBW).

10 Instytut Pamięci Narodowej Kraków (dalej: IPN Kr) 056/3, t. 9, Meldunek specjalny z dnia 21 VIII 
1946 r., datowany 23 VIII 1946 r., lp. 315/46/III/I, k. 88.

11 Antoni Wąsowicz – ps. „Roch”; urodzony 17 IV 1922 r. w Aloksie, pow. Święciany, żołnierz Zgru-
powania Partyzanckiego „Błyskawica” dowodzonego przez Józefa Kurasia „Ognia”.

12 „Groźny” – Henryk Głąbiński, dowódca jednego z oddziałów należących do zgrupowania „Ognia”, 
zginął w walce z funkcjonariuszami UB 9 XI 1946 r. w Bielance k. Raby Wyżnej.

13 IPN Kr 111/875, Akt oskarżenia z 4 IX 1947 r. przeciwko: Wąsowicz Antoni, Domalik Adam, Su-
pergan Edward, Baliński Ludwik, k. 2.

14 Ibidem, Wyrok Wojskowego Sądu Rejonowego w Krakowie z 18 XII 1947 r. (wyciąg dot. A. Wąso-
wicza i A. Domalika – obydwoje skazani na karę śmierci, wyrok wykonano w lutym 1948 r.), k. 47.

15 IPN Kr 056/3, t. 6, k. 6.
16 Ibidem, t. 11, k. 165.
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wybuchu pomnik ten uległ zniszczeniu w 60%, zaś na skutej detonacji szyby w pobli-
skich domach wyleciały. Sprawcy tejże nocy rozlepili ulotki na terenie miasta Nowego 
Targu z treścią, że muszą oczyścić miasto z wszelkich brudów i śmieci bolszewicko-
-komunistycznych. Ulotka zaopatrzona w nagłówku Oddział Partyzancki „Wiarusy” 
A.K. u dołu pieczątka okrągła III Komp. A.K. orzeł z koroną i podpis „Mściciel” […]

Komendant M.O. powiatu nowotarskiego 
/-/ Waśkowicz, ppor.17

Innym związanym z tym czynem dokumentem – tym razem wydanym przez Urząd 
Miasta – jest tekst uchwały potępiającej fakt uszkodzenia pomnika, autorstwa „demo-
kratycznie” (to opisałem wcześniej) wybranych radnych nowotarskich18.

Kto tego dokonał? W jakich okolicznościach?
Mimo upływu ponad sześćdziesięciu lat od tych wydarzeń zachowane dokumenty 

b. Urzędu Bezpieczeństwa pozwalają na ustalenie nie tylko osób, ale i wielu szczegó-
łów akcji. 

Bezpośrednim wykonawcą aktu wysadzenia pomnika był Jan Rokita ps. „Iskra”, 
który działał na polecenie swego dowódcy Józefa Świdra ps. „Mściciel” (wcześniej 
ps. „Pucuła”)19. 

Jan Rokita urodził się 13 grudnia 1924 r. w Rdzawce. Był jedynakiem. Jego oj-
ciec,  Andrzej, pracował jako dróżnik, natomiast matka, Anna, zajmowała się gospodar-
stwem20. Ojciec w czasie okupacji niemieckiej był zaangażowany w niepodległościowej 
organizacji konspiracyjnej, której komórkę założył w Rdzawce. Dowody na tę działal-
ność znajdujemy również w zeznaniach Jana Rokity: „[…] gdy mój ojciec żył, to prze-
woziłem prasę nielegalną z Rabki do ojca dla komórki, która została założona w roku 
1942”21. Bliższych szczegółów nie znamy. Andrzej Rokita jako więzień polityczny zo-
stał wywieziony do obozu koncentracyjnego Auschwitz, gdzie zmarł 9 lutego1943 r.22 

Jan Rokita ukończył szkołę powszechną w Rabce, tam też rozpoczął naukę w gim-
nazjum, którą dalej kontynuował w Nowym Targu. Na świadectwie maturalnym wyda-
nym przez Liceum Ogólnokształcące im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu 
widnieje data 8 lipca 1947 r.23 Oceny, same bardzo dobre i dobre, jednoznacznie wska-
zują na inteligencję, zdolności oraz chęć zdobycia wiedzy abiturienta. W roku akade-

17 IPN Kr 110/2067, t. 1, Doniesienie o przestępstwie, k. 66.
18 AP NT, sygn. 32/528/1, Protokół nr 8/47 z posiedzenia Miejskiej Rady Narodowej z dnia 15 paź-

dziernika 1947 r. o godz. 17-tej, Ad Va – Sprawa Pomnika Wdzięczności, k. 314.
19 Zwracam uwagę, że – wobec braku innych źródeł – korzystałem tylko z zachowanej dokumentacji 
śledczej UB oraz akt sądowych. Należy zatem pamiętać zwłaszcza o metodach tych śledztw, mają-
cych niewątpliwie odzwierciedlenie w sporządzanej wtedy dokumentacji. 

20 W dokumentach (UB, sądowych oraz kościelnych) związanych z jego rodzicami pojawia się za-
miennie nazwisko „Rokiciak” i „Rokita”. Natomiast w dokumentach dotyczących ich syna Jana 
operuje się wyłącznie nazwiskiem „Rokita”. Wyjaśnienia wymagałoby ustalenie związanych z tym 
okoliczności.

21 IPN Kr 110/2067, t. 1, Protokół z przesłuchania podejrzanego. Nowy Targ, dnia 3 XI 1947 r., k. 85.
22 Ibidem, sygn. Zg 35/46, t. 2, Postanowienie Sądu Grodzkiego w Nowym Targu z 13 VII 1946 r., 

k. 32 (w dokumencie tym operuje się nazwiskiem „Rokiciak”, natomiast w bazie danych o więź-
niach Auschwitz http://pl.auschwitz.org.pl/m/index.php?option=com_wrapper&Itemid=97 widnie-
je nazwisko „Rokita”).

23 AP NT, sygn. 32/653/25.



Pomnik żołnierzy sowieckich w Nowym Targu (fot. AP Nowy Targ)



Odezwa dowódcy oddziału „Wiarusy” do mieszkańców Nowego Targu (IPN Kr 111/1126, k. 106)

Kwit rekwizycyjny oddziału „Wiarusy” – 16 VII 1947 (IPN Kr 111/1126, k. 76)



Fragment wyroku na Jana Rokitę (IPN Kr 110/2067, t. 2, k. 77-78)



Protokół wykonania kary śmierci na Janie Rokicie (IPN Kr 110/2067, t. 2, k. 140)
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mickim 1947/48 został on przyjęty na Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Niestety nie było mu dane podjąć wymarzonej nauki. Dnia 2 listopada 1947 r. został 
aresztowany przez funkcjonariuszy UB.

Niewiele wiemy na temat jego ewentualnego zaangażowania w działalność kon-
spiracyjną podczas okupacji niemieckiej, zachowała się jedynie wzmianka o przewo-
żeniu przez Jana Rokitę konspiracyjnych wydawnictw. Być może wynika to z faktu, że 
bezpieczniej było – w czasie przesłuchania w UB – nie przyznawać się do jakiejkolwiek 
działalności w zbrojnym podziemiu. Pamiętamy przecież hasło: „AK – zapluty karzeł 
reakcji!”, a także inne. W piśmie GRN Raba Wyżna podpisanym przez wójta Parzy-
gnata (podpis mało czytelny) i przewodniczącego GRN Franciszka Węglarza znajdu-
jemy jednak stwierdzenie: „Jan Rokita […] w czasie okupacji pracował w organizacji 
podziemnej”24.

Z protokołów śledztwa niezbicie wynika, że od 1946 r. był on związany z oddzia-
łem partyzanckim Józefa Świdra ps. „Pucuła”25. 

Wątek przyznania się do wysadzenia pomnika pojawia się już w protokole pierw-
szego przesłuchania, zresztą bez związku z zadanym pytaniem: 

– O ile nie byliście członkiem bandy Świdra Józefa, to z jakiego powodu dokonaliście 
napadu rabunkowego?

 – […] Świder Józef miał do mnie zaufanie duże, że ja go nie zdradzę i polegając na tym 
zaufaniu Świder Józef dał mi na przechowanie broń palną którą zapodałem. Dodaję, że ja 
w N[owym] Targu wysadziłem pomnik „Ku Czci Armii Czerwonej”. Z polecenia Świdra 
Józefa „Pucuła – Mściciel”26. 

Informacjami o tym, że to Rokita wysadził pomnik, funkcjonariusze UB zapewne 
dysponowali już wcześniej. Jak wynika z jego zeznań z dnia 27 listopada 1947 r. na 
procesie: 

Aresztowany zostałem w dniu 2.11.1947 r. przez funkcj[onariusza] U.B. w moim domu 
na Obidowej. Po przyjściu funkcj[onariusza] U.B. do mojego domu jeden z nich powie-
dział: «Iskra» ty nam coś powiesz o wysadzeniu pomnika, więc ja się przyznałem, oprócz 
tego powiedziałem, że mam 7-mkę [pistolet – przyp. W.S.], którą oddałem27.

Z dalszych zeznań wynika, że materiał wybuchowy dostarczył mu osobiście 
„Mściciel”. Walizka zawierająca ok. 10 kilogramów ekrazytu została następnie prze-
wieziona furmanką przez Jana Chwalnika z Rdzawki do Nowego Targu, do mieszkają-
cego przy ul. Krzywej krawca, Andrzeja Żmudy. Od niego w dniu wysadzenia pomnika 
zabrał ją Jan Rokita. Jak wynika z jego zeznania: 

[…] wprzódy skontrolowałem czy teren koło pomnika jest wolny i bezpieczny, następ-
nie rozlepiłem koło pomnika i na ulicy Szaflarskiej dwie ulotki skierowane do Ob. Nowego 
Targu ostrzegające, że teren Nowego Targu Świder Józef ps. „Mściciel” oczyści z brudów 

24 IPN Kr 110/2067, t. 2, k. 108.
25 Józef Świder – ps. „Pucuła”, ur. 15 I 1927 r., partyzant oddziału „Ognia”, po śmierci przywódcy 

grupy kontynuował działalność zbrojną; od 1947 r. pod ps. „Mściciel” dowodził oddziałem „Wiaru-
sy”, zginął w walce z funkcjonariuszami UB w Lubniu 18 II 1948 r. 

26 Ibidem, t. 1, Protokół z przesłuchania podejrzanego…, k. 84.
27 Ibidem, t. 2, Protokół rozprawy głównej w sprawie karnej Rokity Jana i tow. osk. z art […], k. 50.
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komunistycznych. […] po czym zbliżyłem się pod pomnik i postawiłem walizkę z zawar-
tością ekrazytu zapalając od papierosa lont długości około półtora metra, po czym ja od-
daliłem się w kierunku Klikuszowej. Będąc oddalonym od miejsca pomnika około 500 
metrów usłyszałem wybuch28.

Można odtworzyć nawet treść tych ulotek. Jan Rokita na przesłuchaniu mówił tyl-
ko o dwóch sztukach. To mało prawdopodobne, ale przecież to dokumenty ze śledztwa. 
Oto tekst zachowanej w aktach UB ulotki:

Oddział Partyzancki A.K.
„Wiarusy”
DO OBYWATELI
m[iasta] NOWEGO TARGU!
Jak stwierdzono stan miasta nie jest zadawalający, toteż podajemy do publicznej wiado-

mości, że postaramy się oczyścić miasto z wszelkich brudów i śmieci bolszewicko-komu-
nistycznych, aby miasto wreszcie przybrało charakter narodowo-polski.

M.P. 10.X.1947 r.
Dow[ódca] Oddz[iału] 

[pieczątka okrągła, orzeł z koroną III KOMP. AK]
[podpis odręczny atramentem] Mściciel29

Śledztwo niewątpliwie było prowadzone w pośpiechu. Fakty, daty, kontekst wy-
darzeń w protokołach przesłuchań, a także w zeznaniach w czasie procesu pozostają 
w sprzeczności – ale to raczej odzwierciedla metody śledztwa.

Ślady tego znajdujemy nawet w protokole z rozprawy:

Wobec sprzeczności zeznań po myśli art. 222 §2 KwPK [kodeksu wojskowego postę-
powania karnego – przyp. W.S.] Przewodniczący odczytuje zeznania osk. Rokity złożone 
w śledztwie K 92-93-94 a osk-ny Rokita wyjaśnia: w śledztwie składałem takie zeznania 
jak przed Sądem a ponieważ byłem złamany moralnie jak chcieli tak pisali co ja potem 
podpisałem30.

Wobec sprzeczności zeznań po myśli art. 222 § 2KwPK Przewodniczący odczytuje ze-
znania osk. Rokity złożone w śledztwie K 110 a osk-ny Rokita wyjaśnia: Do napadu na 
auto ciężarowe spółdzielni „Społem” przyznałem się dlatego, bowiem obawiałem się bicia.

Przewodniczący odczytuje K 110, 111, 112. Osk-ny Rokita wyjaśnia: a ponieważ 
uprzednio w śledztwie przyznałem się do napadu na auto Społem przed Prokuratorem też 
przyznałem się, bowiem jeszcze obawiałem się bicia31.

 Wobec sprzeczności zeznań […] osk-ny Żmuda oświadcza: Fałszywie oskarżałem 
Rokitę w tym protokole. Ja chciałem panów śledczych zadowolić i tak zeznawałem. Robili 
na mnie nacisk, ale nikt mnie nawet palcem nie tknął. […] W śledztwie zagrożono mi, że 
zdrowie mi odbiorą jak się nie przyznam32.

28 Ibidem, t. 1, Protokół z przesłuchania podejrzanego…, k. 84.
29 IPN Kr 111/1126, Ulotka rozlepiana 10 X 1947 r. Nowy Targ (format: 15 x 10 cm), k. 106.
30 IPN Kr 110/2067, t. 2, Protokół rozprawy głównej w sprawie karnej Rokity Jana…, k. 51.
31 Ibidem, k. 51v.
32 Ibidem, k. 53.
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O tym, że fakty te nie miały wpływu na wyrok, a nawet nie były komentowane 
przez skład sędziowski, nie muszę wspominać.

W dniach 27-29 listopada 1947 r. odbyło się posiedzenie Wojskowego Sądu Rejo-
nowego w Krakowie na sesji wyjazdowej w Nowym Targu.

W składzie sędziowskim znaleźli się: ppłk Władysław Stasica33 (przewodniczą-
cy), por. Tadeusz Makowski (sędzia), ppor. Henryk Tylkowski (ławnik). Oskarżonych 
bronili adwokaci: dr Tadeusz Jakubowski, Zbigniew Zawistowski i dr Stefan Kosiński. 
Oskarżał prokurator wojskowy mjr Piotr Smolnicki.

Trzydniowe postępowanie, prowadzone w trybie doraźnym, zakończyło się 
wyrokiem34:

Rokita Jan  –  kara śmierci
Tomala Bronisław  –  kara śmierci
Rapacz Franciszek  –  kara śmierci
Król Stanisław  –  kara śmierci
Sawina Franciszek  –  kara śmierci
Bochula Józef  –  15 lat
Jórzec Jan  –  10 lat
Żmuda Andrzej  –   5 lat
Chwalnik Jan  –   5 lat
Pępek Jan  –   5 lat

Z wyjątkiem Józefa Bochuli, zamieszkałego w Długopolu, wszyscy byli mieszkań-
cami Rdzawki. Dla pełnej informacji dodam, że oprócz Jana Rokity, już wówczas stu-
denta, pozostali, jak zaznaczono w wyroku, to rolnicy bez majątku oraz jeden krawiec.

Wszystkie wyroki KS wykonano 20 grudnia 1947 r.35

Dla potrzeb sądu pośpiesznie – już w trakcie procesu (!) – wyliczono straty ma-
terialne spowodowane wybuchem. Koszt naprawy budynku „Sokoła” miał wynieść 
230 tys. zł36, budynku starostwa – 74,6 tys. zł37, płyty w budowanej szkole – 65,2 tys. zł38, 
baraku magazynowo-socjalnego – 38 tys. zł39. Koszt wykonanej już naprawy pomnika 
to 30,91 zł40. Zwracam uwagę na daty pism dotyczących oszacowania strat: 28 listopada 
(w jednym przypadku 27 listopada). Wartości strat podane są również w uzasadnieniu 
wyroku sporządzonym już dzień później – 29 listopada 1947 r.!41 Przypomnę, że proces 

33 Władysław Stasica – szef WSR od 16 IX 1947 r. do 30 XII 1952 r.; jako przewodniczący składu 
sędziowskiego uczestniczył w wydaniu 9 wyroków śmierci za działalność niepodległościową, wy-
konano 8 wyroków. 

34 Ibidem, Wyrok Wojskowego Sądu Rejonowego z 29 XI 1947 r., znak akt Sr. 1544/47, k. 77-96.
35 Ibidem, Protokoły wykonania kary śmierci, k. 140. Więcej na ten temat zob. F. Musia ł, Skazani na 

karę śmierci przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Krakowie (1946-1955), Kraków 2005.
36 IPN Kr 110/2067, t. 2, Pismo dyrektor Państwowego Żeńskiego Gimnazjum Krawieckiego Emilii 

Szopińskiej, datowane 28 XI 1947 r., k. 35.
37 Ibidem, Pismo Starosty Powiatowego Leona Lei, datowane 27 XI 1947 r., k. 37.
38 Ibidem, Protokół sporządzony w biurze Zarządu Miejskiego, podpisany m.in. przez burmistrza To-

masza Magierskiego, datowany 27 XI 1947 r., k. 36.
39 Ibidem.
40 Ibidem.
41 Ibidem, Wyrok Wojskowego Sądu Rejonowego z 29 XI 1947…, k. 95.
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rozpoczął się 27 listopada, a pośpiesznego oszacowania strat dokonywano na telefo-
niczne (!) polecenie starosty powiatowego.

Złożone w trakcie procesu wnioski obrońców, aby przedłożonych przez prokura-
tora pism z wyceną strat spowodowanych wybuchem nie zaliczać w poczet dowodów, 
gdyż można się w tym dopatrywać rozszerzenia przedłożonego wcześniej aktu oskarże-
nia, zostały przez sąd odrzucone42.

Nie analizując postawionych zarzutów i wyroku, zwrócę tylko uwagę, że jedy-
nym (!) powodem skazania Andrzeja Żmudy na karę 5 lat więzienia było to „że od dnia 
6.X.1947 r. do dnia 10.X.1947 r. w Nowym Targu przechowywał w swoim mieszkaniu 
walizkę z 10 kg. ekrazytu”. Podobnie też jedynym powodem skazania Jana Chwalnika 
był fakt, „że w dniu 6.X.1947 r. z polecenia Rokity przewiózł walizkę z 10 kg. ekrazytu 
z miejscowości Rdzawka do Nowego Targu, wiedząc, że jest to materiał wybuchowy”43.

„[…] Panie Prezydencie ja nikogo nie zabiłem, ani jednego strzału nie oddałem 
z broni którą posiadałem”44 – pisał Jan Rokita w prośbie o ułaskawienie skierowanej do 
ówczesnego komunistycznego „Prezydenta RP” Bolesława Bieruta. Jest faktem, że inny 
z oskarżonych w tym procesie, Franciszek Sawina, zeznawał, że w czasie wykonywa-
nych akcji „nie było wolno strzelać, tak nam powiedział Rokita”45.

W ostatnim dniu procesu, prócz odczytania wyroku i jego uzasadnienia, sędziowie 
sporządzili również następujący dokument:

Opinia składu sądzącego
Z uwagi na ciężar gatunkowy przestępstw dokonanych przez oskarżonych w bandzie, 

dokonywanie rozbojów w mundurach Wojska Polskiego i tym samym podrywanie auto-
rytetu Wojska Polskiego i z uwagi na silne napięcie woli przestępczej u wszystkich ska-
zanych, zdaniem Sądu, skazani na ułaskawienie nie zasługują i należy ich wyeliminować 
ze społeczeństwa polskiego [podkreślenie – przyp. W.S.], na szkodę którego dopuścili się 
przez tak długi okres czasu przypisywanych im wyrokiem przestępstw46.

W śledztwie Jan Rokita bronił się, twierdząc, że uczestnictwo w akcjach mających 
na celu zdobycie środków finansowych na kontynuowanie działań zbrojnych przez pod-
ziemie niepodległościowe miało być dyktowane chęcią zdobycia środków dla własnego 
utrzymania, czyli miało motywację rabunkową. Zwrócę uwagę, że w kilku przypadkach 
zachowały się pokwitowania rekwirowanych środków47. 

Prawdopodobnie przyjęcie takiej linii obrony było spowodowane nadzieją, że 
przestępstwo kryminalne będzie traktowane przez sąd łagodniej niż „polityczne” (walka 
z narzuconą władzą!). Oto fragment zeznań Rokity złożonych na procesie: „w 1947 r. 
zdałem dużą maturę. Do szkoły dojeżdżałem z Rdzawki na rowerze. Będąc jeszcze 
w gimnazjum odczuwałem brak pieniędzy na naukę, więc postanowiłem te pienią-
dze w jakiś sposób zdobyć, ponieważ miałem zamiar dalsze studia kontynuować na 
UJ w Krakowie”48.

42 Ibidem, Protokół rozprawy głównej w sprawie karnej Rokity Jana…, k. 75.
43 Ibidem, Wyrok Wojskowego Sądu Rejonowego z 29 XI 1947…, k. 92.
44 Ibidem, Prośba o ułaskawienie J. Rokity, datowana 30 XI 1947 r., k. 99v.
45 Ibidem, Protokół rozprawy głównej w sprawie karnej Rokity Jana…, k. 64v.
46 Ibidem, Opinia składu sądzącego, k. 97.
47 IPN Kr 111/1126, Pokwitowanie, k. 76.
48 IPN Kr 110/2067, t. 2, Protokół rozprawy głównej w sprawie karnej Rokity Jana…, k. 44v.
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Wersji tej (może uzgodnionej z obrońcą?) trzymał się konsekwentnie do końca. 
Fragment z prośby o ułaskawienie:

[…] Bo oto od r. 1946 będąc w ciężkich warunkach materialnych, pragnąc się uczyć, co 
pozwoliła mi nowa Polska Ludowa, umówiwszy się z innymi chłopkami ze wsi Rdzawka 
urządzaliśmy na szosie obok wsi Rdzawka napady rabunkowe z bronią na przejeżdżające 
auta. Pieniądze zrabowane obracałem na szkolenie się w Nowym Targu w Państw. Gimn. 
i Lic. w Nowym Targu. Matka moja która posiadając małe gospodarstwo rolne zniszczone 
przez okupanta i działalnościami frontu nie mogła przy obecnej drożyźnie ze swego gospo-
darstwa wyciągnąć na środki mego kształcenia się49.

Jednak tłumaczenie takie nie miało żadnego znaczenia. Procesy były przecież roz-
prawą z przeciwnikiem politycznym.

Klątwa rzucona przez komunistów na partyzantów podziemia niepodległościo-
wego miała trwać latami i być pomocą przy wychowaniu nowego, socjalistycznego 
społeczeństwa. Matka skazanego, Anna Rokita, nie została poinformowana o wy-
konaniu wyroku. Być może cały czas żyła nadzieją, że wyrok nie został wykonany. 
W relacjach świadków pojawia się wątek pogłosek z tamtych lat, że być może wyro-
ków nie wykonano, a skazanych wywieziono daleko na wschód „na białe niedźwie-
dzie”. W przekazach rodzinnych przewija się wspomnienie o wieloletnich, bezsku-
tecznych staraniach matki Jana Rokity – łącznie z prośbą skierowaną do Czerwone-
go Krzyża – o poznanie prawdy o losie swego jedynego dziecka. W dokumentach 
UB/SB napotkałem jedynie jej pismo ze stycznia 1958 r. Wówczas to w atmosferze 
odwilży po 1956 r. zwróciła się o wydanie świadectwa zgonu syna50. Odpowiedzią 
na to był list polecony z Sądu Wojewódzkiego w Krakowie informujący o wykona-
niu wyroku i dacie egzekucji. Wysłany na adres Rdzawka 87, został zwrócony z od-
ręczną, dość niewyraźną adnotacją listonosza: „pod wskazanym nr adresat niezna-
ny”51. Tu niezbędne jest wyjaśnienie: właściwy adres to: Rdzawka 82. Anna Rokita 
podała takie miejsce zamieszkania, ale w odręcznie pisanym liście numer budynku 
– moim zdaniem z bardzo małym prawdopodobieństwem – można było odczytać 
jako 87. Czy jednak w Rdzawce listonosz nie znał wszystkich stałych mieszkań-
ców? Przypadek!? 

Na marginesie wspomnę, że budynek ten – murowany, pochodzący z przełomu lat 
dwudziestych i trzydziestych ubiegłego wieku – do dziś, w dobrym stanie technicznym, 
znajduje się w sąsiedztwie szosy Kraków–Zakopane. 

Obecnie trudno ustalić, czy kobieta ta kiedykolwiek uzyskała oficjalną, urzędową 
informację o wykonaniu wyroku. W latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku wyjechała 
do USA, gdzie w 1993 r. w wieku 91 lat zmarła. Zgodnie z wyrażonym przez nią życze-
niem spoczęła na cmentarzu w rodzinnej Rdzawce52.

Symbol zniewolenia komunistycznego – pomnik ku czci Armii Czerwonej – prze-
trwał na pl. Słowackiego w Nowym Targu blisko pół wieku. Jego likwidacja możliwa 
była dopiero dzięki odzyskaniu niepodległości i przemianom ustrojowym z lat 1989-

49 Ibidem, Prośba o ułaskawienie…, k. 99.
50 Ibidem, Pismo Anny Rokity z 30 I 1958 r. o świadectwa zgonu syna, k. 273.
51 Ibidem, zwrócona przesyłka, k. 268.
52 Księga zmarłych parafii Rdzawka, s. 56.
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-1990. Radni podjęli stosowną uchwałę w sierpniu 1990 r.53 Ponieważ istniało przy-
puszczenie, iż pod pomnikiem mogą znajdować się groby sowieckich żołnierzy, o pla-
nowanej ekshumacji poinformowano konsulat ZSRR w Krakowie, który nie wykazał 
tym przedsięwzięciem zainteresowania. Ekshumacja nie była jednak potrzebna, gdyż 
dokładne przeszukanie gruntu w okolicach pomnika nie wykazało śladów ewentualnego 
pochówku żołnierzy. Materiał ze zlikwidowanego pomnika częściowo zużyto przy re-
moncie kwatery żołnierzy sowieckich wyodrębnionej na cmentarzu komunalnym w No-
wym Targu54. Tam pochowano ponad tysiąc żołnierzy Armii Czerwonej (różnych naro-
dowości i wyznań) poległych w 1945 r. w okolicach Nowego Targu. Ewidencja znaj-
dująca się w Urzędzie Miasta zawiera jedynie kilkadziesiąt nazwisk. Reszta to osoby 
niezidentyfikowane. Niestety dla armii sowieckiej ustalenie tożsamości ofiar nie było 
wówczas sprawą istotną.

W III Rzeczypospolitej była możliwość sądowego stwierdzenia nieważności wy-
danych wcześniej wyroków, oczywiście po udowodnieniu, że skazanie nastąpiło za 
działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. W tym trybie postanowie-
niem sądu w Łodzi stwierdzono nieważność wymienionego wcześniej wyroku z 29 lis-
topada 1947 r. w stosunku do skazanego na karę śmierci Stanisława Króla55. 

53 Uchwała Nr VI/25/90 Rady Miejskiej w Nowym Targu dnia 7 VIII 1990 r.
54 Informacja uzyskana od ówczesnych pracowników Urzędu Miasta, w tym od pierwszego w III RP 

burmistrza Nowego Targu, p. Józefa Ramsa.
55 IPN Kr 110/2067, t. 1, sygn. akt XVIII Ko 66/05 Un, Postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi 

z dnia 2 IV 2008 r.



CASUS JANA ROKITY I STANISŁAWA KRÓLA

Materiały archiwalne wytworzone przez UB i komunistyczne sądownictwo 
wobec realiów historycznych lat 1946-1947

Maciej Korkuć

W 2007 roku XVIII Wydział Karny Sądu Okręgowego w Łodzi zwrócił się do 
Instytutu Pamięci Narodowej z wnioskiem o ekspertyzę naukową dotyczącą działalno-
ści Jana Rokity i Stanisława Króla. Rzecz dotyczyła wniesionej przez rodzinę Stanisła-
wa Króla sprawy o unieważnienie wyroku wydanego przez Wojskowy Sąd Rejonowy 
w Krakowie 29 listopada 1947 r. (sygn. akt XVIII Ko 66/05 Un). Stanisław Król został 
skazany na śmierć. Wyrok wykonano.

Sąd Okręgowy wnioskował o wyjaśnienie następujących kwestii:
1.  Czy w strukturach oddziałów „Ognia”, „Mściciela” czy też NSZ występował od-

dział dowodzony przez Jana Rokitę.
2.  Czy dostępna wiedza pozwala na ustalenie stanu osobowego tego oddziału.
3.  Czy Stanisław Król należał do tego oddziału, jeśli tak, to w jakim okresie.

Król nie pełnił żadnych funkcji dowódczych. Był szeregowym członkiem jedne-
go ze środowisk konspiracji niepodległościowej, działających w południowych rejo-
nach województwa krakowskiego. Akta sprawy wskazywały, iż brał on udział jedynie 
w nielicznych akcjach, co decydowało o dosyć skąpej liczbie materiałów źródłowych. 
W związku z powyższym pojawiły się duże trudności w odnalezieniu dodatkowych źró-
deł na temat działalności Stanisława Króla. 

Jednocześnie zarówno forma pytań zawartych w piśmie sądu, jak i dołączone do 
akt sprawy wcześniejsze orzeczenia sądów dotyczących innych skazanych związanych 
z grupą Jana Rokity „Iskry” czyniły niezbędnym udzielenie odpowiedzi poszerzonej 
o dodatkowe wyjaśnienia merytoryczne i źródłoznawcze. Tym bardziej że sposób od-
czytywania materiałów WSR z lat 40. przez urzędników dzisiejszego wymiaru sprawie-
dliwości pozostawieł wiele do życzenia w zestawieniu z naszą wiedzą na temat okolicz-
ności i metod wytworzenia tej dokumentacji. 

Z tego powodu przygotowaną przeze mnie poszerzoną ekspertyzę podzielić mu-
siałem na następujące części:
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I. Uwagi wstępne – źródłowe,
II. Ramowe wyjaśnienia dotyczące oddziałów „Ognia” oraz NSZ,
III. Problem przynależności grupy Rokity do zgrupowania „Ognia”, 
IV. Oddział „Mściciela”,
V. Grupa Jana Rokity „Iskry” w kontekście działalności „Mściciela”,
VI. Podsumowanie i wnioski końcowe.
Publikowany poniżej materiał, opatrzony stosownym pismem przewodnim, został 

przekazany do Sądu Okręgowego w Łodzi i w całości wykorzystany w procesie śp. Sta-
nisława Króla. W odniesieniu do jego osoby w kwietniu 2008 r. prawomocnie orzeczo-
no nieważność orzeczeń komunistycznego Wojskowego Sądu Rejonowego w Krakowie 
i tym samym uznano je za represje za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa 
Polskiego.

Materiał publikujemy z uwzględnieniem wytłuszczeń i odniesień do dokumentów, 
w takiej postaci, w jakiej został dołączony do akt sprawy Stanisława Króla. 

Informacja
na temat działalności Jana Rokity „Iskry” i Stanisława Króla

w kontekście wydarzeń na Podhalu w latach 1946-1947
w świetle dostępnych materiałów źródłowych

I. UWAGI WSTĘPNE - ŹRÓDŁOWE:

1. Akta Wojskowych Sądów Rejonowych są dla badań naukowych istotnym acz 
wymagającym wielostronnej weryfikacji materiałem źródłowym. Protokoły przesłu-
chań pojmanych partyzantów, protokoły przesłuchań świadków (w tym innych aresz-
towanych), zapisy rozpraw sądowych, dowody rzeczowe, czasem także własnoręczne 
oświadczenia zatrzymanych, apelacje, prośby o ułaskawienie, protokoły ze śledztwa, 
dochodzeń, wizji lokalnych i konfrontacji więźniów, prośby o ułaskawienie oraz wyroki 
i protokoły straceń – to materiały pozwalające przede wszystkim ustalić okoliczności 
związane z losami aresztowanych od chwili, kiedy znaleźli się w rękach aparatu 
represji i sił z nim związanych. 

Specyfika ówczesnych realiów i praktyki stosowane w trakcie przesłuchań, śledz-
twa i procesu powodują, że są to źródła w o wiele mniejszym stopniu pozwalające 
na ustalenie faktów z ich życiorysów sprzed aresztowania. Błędnym jest bowiem 
mniemanie, prezentowane w niektórych publikacjach, iż - przy odrzuceniu ówczesnych 
politycznych interpretacji i ocen - można uznać ustalenia faktów zawarte w protokołach 
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przesłuchań, konfrontacji czy nawet ówczesnych rozpraw sądowych za dowiedzione, 
i w konsekwencji traktować je jako prawdę materialną.

 Największą część materiałów WSR na ogół zajmują protokoły wielokrotnych 
przesłuchań podejrzanych i świadków. Jest to materiał o tyle ważny, że powstawał na 
podstawie zeznań bezpośrednich uczestników wydarzeń i w stosunkowo niewielkiej od-
ległości czasowej (lub wręcz bezpośrednio po wydarzeniach). Jako taki dobrze może 
służyć do weryfikacji niektórych szczegółów zdarzeń, ich miejsc; już w mniejszym 
stopniu - uczestników. 

Studia tych materiałów wymagają szczególnej ostrożności, analizy kontekstu wy-
darzeń i możliwości ich zaistnienia, dokładnej analizy geograficznej i czasowej różnych 
zapisów. 

2. Obszernie opisane zostały już w literaturze przedmiotu powszechnie wówczas 
stosowane sposoby wymuszania zeznań i samooskarżeń za pomocą tortur fizycznych 
i różnych metod nacisku psychicznego. Rzadziej pamięta się o innych działaniach od-
ciskających swe piętno na charakterze wytwarzanych materiałów źródłowych. Przy ich 
analizie konieczne jest pamiętać m.in. o następujących okolicznościach występujących 
w trakcie przesłuchań i rozpraw:

– przesłuchiwanym niejednokrotnie odczytywano protokoły zeznań innych areszto-
wanych, opisujące przebieg i szczegóły różnych zdarzeń, żądając potwierdzenia udziału 
w tychże. Wymuszano w ten sposób przyznanie się do czynów nie popełnionych. W pro-
tokołach zapisywano to po prostu jako zeznania przesłuchiwanego (bez zaznaczania ja-
kichkolwiek informacji o wykorzystaniu innych zeznań). W ten sposób dla dzisiejszego 
czytelnika powstaje wrażenie zgodności tych zeznań z innymi oraz – co za tym idzie – 
wrażenie wiarygodności wzajemnie się potwierdzających zeznań kilku osób.

– tylko niektóre zeznania były odwoływane bądź korygowane w czasie rozprawy. 
Przesłuchiwani mieli świadomość realiów kraju, w którym żyli. Doskonale wiedzieli, 
że nie mają do czynienia z niezawisłym sądem tylko z faktycznym przedłużeniem apa-
ratu represji. Pogląd o pełnej dyspozycyjności wymiaru sprawiedliwości wobec władzy 
był wówczas powszechny. Rozprawa sądowa była więc swego rodzaju dalszym ciągiem 
gry pomiędzy przesłuchiwanym a przesłuchującymi. Aresztowani/oskarżeni próbowali 
korygować swe zeznania tylko tam, gdzie widzieli taką zasadność i szansę na uwzględ-
nienie tego przez sąd, stojący mimo wszystko po tej samej stronie co oprawcy. To de-
cydowało o skali zmian w zeznaniach, ich charakterze, jak i dobieranej argumentacji. 
Czasami oskarżeni odwoływali niektóre stwierdzenia dopiero indagowani o nieścisłości 
w zeznaniach. Przykładem jest nawet występujący w przedmiotowych aktach Jan Ro-
kita, który wyjaśnia sprzeczności zeznań ze śledztwa i procesu w następujący sposób: 
„w śledztwie składałem takie zeznania jak przed Sądem a ponieważ byłem złamany mo-
ralnie jak chcieli tak pisali co ja podpisałem” (IPN Kr, 110/2067, t. 2, k. 51); „do napa-
du na auto ciężarowe Spółdzielni «Społem» przyznałem się dlatego, że bałem się bicia” 
(IPN Kr, 110/2067, t. 2, k. 51a).

 
3. UB pozorowało wszechwiedzę. Poddani śledztwu więźniowie próbowali uchro-

nić te informacje, które nie były dla UB wystarczająco przejrzyste. Nie ujawniali faktów 
i informacji, które „nie wyszły” w śledztwie. Wiedzieli, że fakty, politycznie kompro-
mitujące w oczach UB, podobnie interpretowane będą przez ówczesne, dyspozycyjne 
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wobec władzy, sądy (codzienna prasa była pełna doniesień o wyrokach i procesach 
przeciw „bandytom”). Ukrywano fakty, które dzisiaj poczytywalibyśmy za zaszczytne, 
a które wówczas mogłyby jedynie pogarszać sytuację oskarżonych. 

Można domniemywać, że protokoły zeznań, wytworzonych przed dzisiejszym są-
dem, zarówno w sferze argumentacji jak i podawanych faktów byłyby zupełnie inne. 
Otrzymalibyśmy też zapewne, w przypadku tego rodzaju grup zbrojnych, o wiele wię-
cej informacji na temat działań o charakterze niepodległościowym, które mogłyby sko-
rygować obraz działalności, jaki rysuje się w aktach. 

Dlatego szczególnie istotna jest konstatacja, że wytworzone wówczas, w takich 
okolicznościach, dokumenty nie są zapisem rzeczywistości sprzed aresztowania 
ale sposobu komunikacji aresztowanych z aparatem terroru ówczesnego państwa. 
Fakt, że w przypadku ludzi, na których wykonano wyroki śmierci, jesteśmy skazani 
jedynie na owe jednostronne materiały źródłowe nakazuje tym większą ostrożność 
w utożsamianiu ich z wyczerpującym zapisem faktów. Bowiem z reguły nie dysponu-
jemy w jednostkowych przypadkach alternatywnym, równie szczegółowym materiałem 
porównawczym.

4. Zapis protokołów, mimo podpisów oskarżonych, był zapisem wysoce ułomnym. 
Sporządzali go funkcjonariusze UB według własnych kryteriów, ujmując te informacje, 
które UB chciało uzyskać lub które protokolant uznał za względnie istotne. Używany 
język i terminologia jest odzwierciedleniem poglądów i punktu widzenia UB (np. stan-
dardem jest, że w protokołach pisanych „w imieniu przesłuchiwanych” w pierwszej 
osobie partyzanci „mówią” o swojej działalności używając określeń pejoratywnych: 
„byłem w bandzie…”, „zrabowaliśmy…”, „dokonałem napadu rabunkowego…”, „za-
mordowaliśmy…”, etc.).

Każdorazowo, biorąc pod uwagę ogólny kontekst przesłuchań, należy pamiętać 
także o podejmowanych przez przesłuchiwanych próbach ochronienia innych i/lub 
siebie, np. poprzez przypisywanie niektórych działań czy funkcji dowódczych już pole-
głym (lub będącym poza zasięgiem UB), celowe przeinaczenia i przemilczenia, „skraca-
nie” czasu pobytu w oddziale, kreowanie patologicznego obrazu stosunków panujących 
w oddziale (służba z przymusu pod groźbą śmierci, wykonywanie akcji pod wpływem 
alkoholu, bezideowość, niskie pobudki, etc.). Szczegółowej uwagi wymaga także czas, 
w którym odbywały się przesłuchania. Z reguły w celu pomniejszenia wymiaru kary 
partyzantom zależało na przemianowaniu niepodległościowych, „antypaństwowych” 
elementów działalności na rzecz „pospolitego” bandytyzmu (lepiej było być „zwykłym” 
kryminalistą czy złodziejem niż politycznym „bandytą – członkiem antypaństwowej or-
ganizacji zbrojnej”). Również w aktach przedmiotowej sprawy standardem są stwier-
dzenia typu: „chłopaki mówili chodź z nami zarobimy trochę forsy” (IPN Kr, 110/2067, 
t. 2, k. 61a). 

Warto zauważyć w tym kontekście, że również w dzisiejszym orzekaniu w spra-
wach rehabilitacyjnych mamy do czynienia z niewłaściwym traktowaniem zapisów 
w aktach WSR oraz faktycznym niezrozumieniem realiów epoki. Przykładem mogą być 
fragmenty orzeczeń dołączonych do akt przedmiotowej sprawy. W aktach sprawy Stani-
sława Króla o unieważnienie wyroku znajduje się postanowienie Sądu Wojewódzkiego 
w Nowym Sączu z 23 lutego 1995 roku w sprawie Jana Jurzca, gdzie został zawarty 
następujący fragment:



SOWINIEC nr 36-37 67 Casus Jana Rokity i Stanisława Króla

„[Jurzec] zanegował swoje wyjaśnienia złożone w sprawie Sr. 1544/47 podając, 
że nie działał w celu zdobycia pieniędzy, a wyjaśnienia tej treści złożył pod wpływem 
sugestii funkcjonariuszy UB bo «oni wymyślili dla mnie takie zeznania». Nie zmienił ich 
przed Sądem Wojskowym, bo bał się represji ze strony UB” (sygn. akt XVIII Ko 66/05 
Un, k. 141). Następnie Sąd stwierdza: „Powyższe tłumaczenie jest nielogiczne. Funkcjo-
nariuszom śledczym nie zależało przecież na tworzeniu kryminalnych czynów J. Jurzca, 
lecz na wykazaniu ich podłoża politycznego”.

Nie zagłębiając się w indywidualne okoliczności sprawy J. Jurzca i w istotę wąt-
pliwości co do stwierdzenia o braku logiki owego tłumaczenia, należy stwierdzić, że 
nawet przy przyjęciu założeń o nielogiczności, jego strach przed UB, po przebytym 
śledztwie i torturach, mógł mieć charakter obsesyjny a nie logiczny.

O wiele ważniejsze jest aby wyjaśnić, że funkcjonariusze UB nie traktowali 
oskarżeń o działalność kryminalną jako alternatywy dla oskarżeń o działalność poli-
tyczną. Wręcz przeciwnie. Dążyli do wytworzenia przekonania, że „bandy” polityczne 
są równie niebezpieczne dla ludności cywilnej i pod tym względem niczym się nie róż-
nią od zwykłych band kryminalnych. Dążąc do przedstawienia kryminalnych i patolo-
gicznych stosunków panujących w oddziałach podziemia niepodległościowego mieli 
na celu pokazanie – a później nagłaśnianie tego w mediach – że podziemie polityczne 
niczym się nie różni od band rabunkowych: żołnierze podziemia („bandyci”) z orła-
mi w koronach w rzeczywistości są równie uciążliwi i niebezpieczni dla ludności jak 
i dla władzy. W tej sytuacji UB przedstawiano konsekwentnie jako jedynych obrońców 
„nękanej przez bandy” ludności cywilnej, a stosowany przez organa represji terror był 
uzasadniany chęcią zapewnienia jej „pokoju” i “warunków do pracy dla dobra Polski 
Ludowej”. 

Dlatego też „przyznawanie się” przesłuchiwanych do czynów patologicznych 
i kryminalnych było zgodne z ich potrzebami bo jedynie uzupełniało i poszerzało a nie 
eliminowało (wbrew częstym intencjom przesłuchiwanych) oskarżenia o działalność 
„antypaństwową”.

Tym większą uwagę należy zwrócić na zdarzenia i fakty z dzisiejszego punktu 
widzenia zasługujące na jednoznacznie pozytywną ocenę moralną, jakie trudno znaleźć 
w aktach pospolitych przestępców, a które w różnych okolicznościach mimo wszystko 
zostały odzwierciedlone w zachowanych protokołach śledczych i sądowych. 

Podsumowując należy powtórzyć, że zbiory WSR jak i WPR są ważnym mate-
riałem dla historyka tej epoki, zawierającym dużą ilość istotnych informacji, jednakże 
wymagają dużej ostrożności i ciągłego stawiania pytań o wiarygodność poszczególnych 
zapisów, tym bardziej, że na ich podstawie wydawano niejednokrotnie ciężkie wyroki 
z karami śmierci włącznie.
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II. RAMOWE WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ODDZIAŁÓW „OGNIA” ORAZ NSZ

Przedmiotowa sprawa nie dotyczy działalności oddziałów Narodowych Sił Zbroj-
nych (NSZ). Pojawiająca się w aktach nazwa NSZ w odniesieniu do zgrupowania 
„Ognia” i jego następców jest tylko i wyłącznie efektem używanej przez UB termino-
logii. W zmasowanej propagandzie lat 40. sił związanych z komunistami starano się 
dokonać pełnego utożsamienia terminu „NSZ” z pojęciem, najgorszej – jak wówczas 
mówiono – najbardziej „reakcyjnej” i zdemoralizowanej części podziemia zbrojnego, 
dokonującej pospolitych napadów, morderstw oraz skażonej współpracą z hitlerowca-
mi. Takie rozumienie tego terminu lansowano na łamach prasy i radia, konsekwent-
nie powielając nieprawdziwe treści. W różnych okresach, szczególnie w roku 1944 
i w pierwszych miesiącach roku 1945, podobnie traktowano pojęcie „AK” (przypo-
mnieć można sławny plakat z hasłem „Pod Sąd morderców z AK i NSZ – pomocników 
Hitlera!”). Z czasem, ze względu na pojałtańską zmianę w sytuacji politycznej w Kra-
ju, coraz częściej zaczęto wprowadzać w propagandzie rozróżnienie pomiędzy bardziej 
„reakcyjnym” NSZ i mniej „reakcyjną” AK. 

W związku z powyższym regułą się stało, że w celu dyskredytacji oddziałów pod-
ziemia zbrojnego zarówno w wewnętrznej dokumentacji służbowej jak też w materia-
łach śledczych i procesowych mianem „NSZ” określano różne wciąż aktywne jednostki 
podziemia zbrojnego - niezależnie od ich przynależności organizacyjnej.

Tak też było z podkomendnymi „Ognia”, którego zgrupowanie nigdy nie nale-
żało do NSZ ani nie było związane z ruchem narodowym. Wręcz przeciwnie – Józef 
Kuraś „Ogień” uważał się za ludowca, od 1934 roku był członkiem Stronnictwa Ludo-
wego, niejednokrotnie politycznie skonfliktowanego z ruchem narodowym, a od roku 
1945 konsekwentnie deklarował się jako „stronnik PSL”. Swoich podkomendnych na 
zewnątrz określał jako „Oddział Partyzancki «Błyskawica»” i – podobnie jak wiele in-
nych oddziałów leśnych z całej Polski - klasyfikował jako kontynuujące działalność 
formalnie rozwiązanej Armii Krajowej. Mimo to on i jego żołnierze w aktach UB często 
i dość konsekwentnie byli określani jako „bandy NSZ”.

III. PROBLEM PRZYNALEŻNOŚCI GRUPY JANA ROKITY DO ZGRUPOWANIA „OGNIA”

Zgrupowanie „Ognia” w roku 1946 objęło swoim obszarem działania tereny wo-
jewództwa krakowskiego od Tatr i pogranicza słowackiego po powiat miechowski. Od 
Rzeszowszczyzny po Śląsk. W tym czasie komendzie „Ognia” podporządkowały się 
liczne oddziały podziemia niepodległościowego.

Śmierć „Ognia” w dniu 22 lutego 1947 roku oraz podjęta przez władze ko-
munistyczne akcja ujawnień w 1947 roku doprowadziła do faktycznego rozpadu 
zgrupowania.

Na podstawie zgromadzonych dotychczas informacji możemy stwierdzić, że 
w okresie do śmierci J. Kurasia w lutym 1947 r., Jan Rokita ps. „Iskra” był współ-
pracownikiem partyzantów, raczej luźno związanym z siatką terenową zgrupowania 
„Ognia”. Natomiast nie był żołnierzem sensu stricto oddziałów leśnych tego zgrupo-
wania ani też nigdy nie dowodził żadnym, wyodrębnionym w strukturze zgrupowania, 
oddziałem do niego należącym.
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Według klasyfikacji stosowanych przez UB każda forma współpracy mogła 
być zaklasyfikowana jako „członkostwo w bandzie”. Dlatego w materiałach UB (np. 
w opracowaniach sporządzanych przez funkcjonariuszy resortu w latach późniejszych 
(IPN Kr, sygn. 074/13, t. 3, Charakterystyka nr 13) Rokita jest uwzględniany jako 
„członek bandy «Ognia» od wiosny 1946 r.”

Według zeznań Rokity podczas rozprawy 26 listopada 1947 r. (IPN Kr, 110/2067, 
t. 2, k. 44a) do oddziału „Ognia” wstąpił on w maju 1946 roku, w czasie kiedy był 
uczniem gimnazjum w Nowym Targu. Jako przyczynę wstąpienia do oddziałów podał 
motywację pospolitą (brak pieniędzy na naukę). Nie należy przywiązywać do takich 
sformułowań w aktach zbyt dużej wagi. Takie uzasadnienie mogło być podyktowane 
chęcią uniknięcia odpowiedzialności za „przestępstwo polityczne”; chęcią przekonania 
UB, że była to działalność o charakterze rabunkowym.

Podejmowane przez niego i związanych z nim ludzi działania wpisywały się 
w działania podziemia niepodległościowego. Można tu wymienić takie zdarzenia jak:

– rozbrojenie żołnierzy WP jesienią 1946 r. (1 rkm, amunicja i granaty) (IPN Kr, 
110/2067, t. 2, k. 62);

– rozbrojenie funkcjonariusza UB: konfiskata pistoletu P-38, płaszcza wojskowe-
go i legitymacji w listopadzie 1946 r.;

– konfiskata 18.000 złotych urzędnikowi państwowemu - dyrektorowi Państwo-
wego Przedsiębiorstwa Traktorów w Łodzi;

– konfiskata u funkcjonariusza KP MO w Nowym Targu pieczątki w sierpniu 1946 
(IPN Kr, 110/2067, t.2, k. 62);

– konfiskata maszyny do pisania;
– konfiskata „państwowych” pieniędzy kasjerowi autobusu PKS (6 000 zł) jesie-

nią 1946 r.
Wydarzenie z 20 marca 1946 roku (IPN Kr, 110/2067, t. 1, k. 240), które zosta-

ło opisane w aktach, przy pobieżnej lekturze nosi znamiona działania ukierunkowane-
go tylko i wyłącznie na zabór mienia osób prywatnych. Z jednoźródłowych informacji 
procesowych wynika, że dokonano wówczas rewizji auta i zaboru mienia (aparatu fo-
tograficznego, zegarków, biżuterii, 6 000 złotych itd.). Jednakże wbrew pozorom akta 
nie pozwalają na odtworzenie dokładnych powodów, dla których akurat ta para została 
w ten sposób potraktowana. Zwraca uwagę fakt, iż wśród skonfiskowanych rzeczy był 
pistolet TT, który mógł świadczyć o tym, że mają do czynienia nie tylko z osobami bo-
gatymi ale także mającymi jakieś związki z ówczesnym obozem władzy. Uwypuklanie 
tego rodzaju motywacji w śledztwie nie leżało w interesie przesłuchiwanych/oskarżo-
nych – korzystniejsze było sprowadzenie wszystkiego do motywacji rabunkowej. 

Taką interpretację może w pewnym sensie potwierdzać znajdujące nawet odzwier-
ciedlenie w aktach, empatyczne „wyczulenie” sprawców na ludzkie potrzeby. Przykła-
dem jest zdarzenie z lata 1946 r., kiedy „na prośbę konwojującego i szofera” auta PCK 
w Łodzi, ludzie Rokity, odstępują od zabrania kilkunastu par butów bo szofer i konwo-
jent „mówili, że buty są przeznaczone dla robotników”. Dlatego partyzanci je zwrócili 
chociaż buty były wówczas towarem, na który istniał duży popyt (IPN Kr, 110/2067, 
t. 2, k. 45a, 62). 

W innych aktach, objętych dotychczasową kwerendą, brak szerszych informacji 
o działaniach dokonywanych przez Rokitę i innych oskarżonych. Nie ma też o nich 
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wzmianki w zachowanych w archiwum krakowskiego IPN odpisach podręcznego notat-
nika Józefa Kurasia „Ognia”. Może to być jednak spowodowane faktem, iż w rzeczywi-
stości, w skali działalności całego zgrupowania, były to drobne incydenty. 

Oczywiście dzisiaj – z braku innych świadectw – należy zadać pytanie, czy moż-
na całkowicie wykluczyć, że były to działania realizowane na własną rękę i na własne 
potrzeby uczestników akcji, jedynie z powołaniem się na oddziały „Ognia”. Wydaje 
się to wątpliwe. Należy pamiętać, że mamy do czynienia z działaniami dokonywanymi 
tuż pod bokiem sztabu „Ognia” (najczęściej przebywającego w Gorcach), na terenach 
faktycznie kontrolowanych przez partyzantów i w miejscu (Obidowa), gdzie partyzanci 
systematycznie wystawiali posterunki kontrolujące przejeżdżające pojazdy, w okresie 
jego największej siły i aktywności (wiosna-lato-jesień 1946 r.). Obidowa i Rdzawka na-
leżały do obszaru, który stanowił faktyczne centrum działalności Zgrupowania „Ognia”. 

Należy sądzić, iż Rokita i tow. mieliby świadomość ryzyka podszywania się pod 
partyzantów „Ognia”, bowiem ten konsekwentnie i jednoznacznie ścigał przejawy dzia-
łalności rabunkowej dokonywanej „na jego konto”, wykonując w takich przypadkach 
nawet wyroki śmierci (jednym z wielu przykładów jest casus Jana Klusia „Sępa” za-
strzelonego w Zakopanem w 1946 r.). 

W takich okolicznościach o wiele bardziej prawdopodobne, że próba nadania 
akcjom charakteru pospolitych przestępstw, była jedynie strategią obrony przesłuchi-
wanych i oskarżonych. Próbą osłabienia przypuszczeń przynależności Rokity i tow. 
do zgrupowania zabitego zaledwie kilka miesięcy wcześniej i znienawidzonego przez 
władze, Józefa Kurasia. Ponownie należy domniemywać, że przesłuchiwani uważali, 
iż lepiej będzie prezentować te wydarzenia jako wynikające z pobudek rabunkowych 
a nie politycznych. Taką strategię śledczo-procesową potwierdza również sposób wytłu-
maczenia dlaczego Rokita nie ujawnił się po śmierci „Ognia” przypuszczeniem, że nie 
należał do organizacji politycznej.

Fakt rzeczywistych kontaktów Rokity i innych z żołnierzami zgrupowania 
„Ognia” może dodatkowo uwiarygodniać pojawiająca się w aktach sprawy osoba An-
drzeja Goca ps. „Szpon”, który był rzeczywiście kurierem, w 1946 roku czterokrotnie 
wysyłanym do „Ognia” z komórek wywiadowczych polskich ośrodków wywodzących 
się z II Korpusu PSZ na Zachodzie. Wprawdzie przypisywane Gocowi w śledztwie czy-
ny budzą wątpliwości, jednak był to człowiek, który co najmniej kilkakrotnie spotykał 
się z dowódcą zgrupowania.

Natomiast w podsumowaniu należy jeszcze raz wyraźnie stwierdzić, że Rokita 
i tow. nie stanowili żadnej autonomicznej części zgrupowania. Z naszej dotychczasowej 
wiedzy wynika, że faktycznie nie istniała wówczas także jednostka zbrojna, którą moż-
na określić jako „oddział Iskry”. Raczej należy ich traktować jako niesformalizowaną 
grupę znajomych z jednej wsi, którzy doraźnie – i najprawdopodobniej za wiedzą pod-
komendnych „Ognia” – wykonali kilka działań w miejscu stale kontrolowanym przez 
partyzantów Kurasia. 

Po śmierci „Ognia” 22 lutego 1947 roku jego zgrupowanie uległo faktycznemu 
rozpadowi. Stąd po tej dacie pytanie o przynależność do tego zgrupowania w sposób 
oczywisty staje się bezzasadne.
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IV. ODDZIAŁ „MŚCICIELA”

Wśród wciąż prowadzących działalność zbrojną po śmierci Józefa Kurasia pozo-
stałości zgrupowania był oddział wywodzący się z III Kompanii, dowodzony przez kpr. 
Antoniego Wąsowicza ps. „Roch”. Od maja 1947 dowództwo nad nim objął Józef Świ-
der „Pucuła”, „Mściciel” (później, od 1948 r., dowódcami byli kolejno: Dymitr Zasulski 
„Czarny”, Tadeusz Dymel „Srebrny”, Stanisław Ludzia „Harnaś”, „Dzielny”). 

Oddział używał nazw: „III Kompania AK”, Ruch Oporu Armii Krajowej, „Wia-
rusy”, „Znicz”. Na podstawie analizowanych akt należy stwierdzić, że Rokita i jego 
ludzie (a więc również Stanisław Król) należeli do sieci zakonspirowanych członków 
tego oddziału. 

Antoni Wąsowicz był podoficerem zgrupowania „Ognia”, doświadczonym do-
wódcą. W odróżnieniu od niego Józef Świder przed lutym 1947 roku był szeregowym 
żołnierzem zgrupowania „Ognia”. Próbował kontynuować działalność niepodległościo-
wą w warunkach o wiele trudniejszych, t.j. w sytuacji pełnej dominacji sił UB, KBW 
i MO w terenie. Według własnego uznania decydował o podejmowanych akcjach i spo-
sobie działania.

Wyznacznikiem działań ukierunkowanych na zdobycie środków do utrzymania 
oddziałów podziemia było dokonywanie konfiskat mienia państwowego lub spółdziel-
czego (kasy kolejowe, poborcy podatków, sklepy, urzędy). 

Konfiskat mienia prywatnego dokonywano z zasady karnie u osób posiadają-
cych związki organizacyjne lub jakiegokolwiek rodzaju pozytywne relacje z organa-
mi władzy lub represji. Wbrew pozorom konfiskaty nie obejmowały tylko i wyłącz-
nie towarów bezpośrednio potrzebnych w lesie. System melin i pośredników służył 
sprzedaży także innych skonfiskowanych przedmiotów, tak aby pozyskać gotówkę na 
działalność zbrojną. Środki finansowe zarekwirowane w różnych miejscach były czę-
ściowo rozdzielane pomiędzy żołnierzy. Bowiem nie mieli oni z reguły innych źródeł 
utrzymania.

Taka sytuacja rodziła rozliczne niebezpieczeństwa w warunkach przedłużającej się 
walki zbrojnej. Oddział był w o wiele mniejszym zakresie poddany rygorom dyscypliny 
wojskowej. Przy braku wyższego szczebla dowodzenia był bardziej podatny na przyję-
cie poglądu, że walczące w interesie ogółu oddziały mają prawo do swoistego opodat-
kowania współobywateli (skoro „my” poświęcamy się dla Polski, od innych mamy pra-
wo oczekiwać drobnych poświęceń, „nasza sytuacja” to uzasadnia, bo „my walczymy 
o życie” narażając się dla innych).

Przy zachowaniu charakteru działalności niepodległościowej nie należy więc 
wykluczyć, że oddział dokonywał konfiskat uderzających w przypadkowe, prywatne 
osoby, które dzisiaj osłabiają ocenę całokształtu działalności tej grupy. Należy jednak 
pamiętać, że część konfiskat mogła mieć charakter rzeczywistych datków, zgłaszanych 
później UB jako rabunek, bowiem dobrowolne wsparcie partyzantów byłoby przez UB 
traktowane jako „współudział w bandzie”. W aktach takie przypadki do dzisiaj funkcjo-
nować mogą jako przejawy działalności rabunkowej.

Warto też przypomnieć, że wówczas coraz więcej grup leśnych znajdowało się 
w sytuacji przypominającej żydowskie grupy przetrwania w czasach okupacji niemiec-
kiej. Zaszczute w warunkach okupacyjnych, pozbawione alternatywy zapewniającej 
przetrwanie, zmuszone były do zdobywania środków do życia podejmując niejedno-
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krotnie działania, które, mając znamiona pospolitego zaboru mienia prywatnego, są jed-
nocześnie wytłumaczalne sytuacją, w jakiej się znajdowały.

Jednocześnie należy podkreślić wyraźnie, iż nasza wiedza na temat oddziału 
„Mściciela”, nawet mimo kontrowersyjnych decyzji (a takich mamy tysiące wśród de-
cyzji podejmowanych przez dowódców oddziałów AK, NSZ, BCH i innych grup nie-
podległościowych w latach 1939-1956) pozwala na jednoznaczne stwierdzenie, że od-
dział ten nie zatracił charakteru podziemia niepodległościowego, nie stoczył się do 
poziomu zdemoralizowanej grupy zbrojnej, ukierunkowanej na pomnożenie własnych 
zasobów materialnych. 

Wręcz przeciwnie: wciąż dokonywał ryzykownych akcji, które nie mogły przy-
nieść żadnych dochodów, a stwarzających zasadnicze niebezpieczeństwo dla istnienia 
oddziału, życia i zdrowia jego członków, ukierunkowanych tylko i wyłącznie na doko-
nanie demonstracji politycznej, podtrzymanie w społeczeństwie ducha oporu przeciw 
narzuconej władzy, tudzież ukaranie funkcjonariuszy lub współpracowników bezpieki. 
Nie można pominąć tego w ocenie działalności oddziału – tym bardziej, że wiedzę swą 
opieramy przede wszystkim na źródłach wytworzonych przez siły związane z ówcze-
snym reżimem.

V. GRUPA JANA ROKITY „ISKRY” W KONTEKŚCIE DZIAŁALNOŚCI „MŚCICIELA”

Aresztowany 2 listopada 1947 r., Jan Rokita nie ujawnił się po śmierci „Ognia”, 
w śledztwie tłumaczył to w sposób dość typowy: brakiem przynależności do organizacji 
politycznej i przymuszaniem do współpracy z oddziałem. Twierdził, że w 1947 roku to 
Józef Świder „Mściciel”-“Pucuła” zmusił go do współpracy. Jako motyw podawał – ską-
dinąd mało przekonujące argumenty – o tym, że „Mściciel” miał go szantażować odda-
niem w ręce władz „za wcześniejsze roboty” albo też groził mu śmiercią. „Mściciel” był 
wówczas poza zasięgiem UB, a działania z przymusu, pod groźbą, jawiły się jako jedyny 
sposób na uwolnienie się od odpowiedzialności. Tego rodzaju strategię obrony Rokity, 
wyraźnie pokazuje jego zeznanie przed sądem: „To co robiłem, robiłem wszystko pod 
presją ze strony «Mściciela» bowiem mówił, że na wypadek ucieczki lub zdrady zastrzeli 
mnie. Ja dowódcą nie byłem. Gdy szliśmy na napad, każdy działał na swoją rękę. a ja pra-
wa rozkazywania nie miałem” (IPN Kr, 110/2067, t. 2, k. 52). Dlatego „Mściciel” zlecił 
mu działania wywiadowcze i dokonywanie konfiskat na Obidowej – miejscu gdzie par-
tyzanci już wcześniej stale dokonywali zatrzymań i kontroli przejeżdżających pojazdów. 

Dzisiaj należy je niewątpliwie traktować jako co najwyżej mało skuteczną strate-
gię przetrwania w śledztwie.

Stanisław Król był związany z ową nieformalną grupą Rokity a przez to z oddzia-
łem „Mściciela” w okresie od wiosny-lata 1946 r. do momentu aresztowania, t.j. do 
6 listopada 1947 r. 

O charakterze tej grupy decydował całokształt działań przez nią podejmowanych. 
Nie miało większego znaczenia, czy w jakichkolwiek działaniach uczestniczyli wszyscy 
jej członkowie. Jest oczywiste, że z zasady nie było to regułą. W poszczególnych przed-
sięwzięciach pojedynczy członkowie, w tym Stanisław Król, nie brali udziału z różnych 
powodów (mogło ich nie być na miejscu, mogli być chorzy, mogli w końcu mieć inne 
zadania do wypełnienia) albo też brali udział ale w śledztwie udało się to przemilczeć, 
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ukryć. W tym ostatnim wypadku zostawało to utrwalone w aktach procesowych, gdzie 
zmierzano do obciążenia poszczególnych oskarżonych winą indywidualną, pozwalającą 
na wydanie wyroku skazującego. Mimo to dzisiaj każdego uczestnika tej grupy należy 
traktować jako współtworzącego ten oddział niezależnie od tego czy mamy czy też nie 
potwierdzony jego udział w poszczególnych akcjach. 

Przykładem jest utrwalona w aktach informacja o rzekomo samodzielnym udziale 
Rokity w akcji wysadzenia pomnika Armii Czerwonej w Nowym Targu. Nie wykluczo-
ne, że podkreślając samodzielne działanie Rokita próbował chronić kolegów, w tym np. 
Króla. „Pomnik ten wysadziłem przy pomocy materiału wybuchowego ekrazytu. […] 
Przy wysadzeniu nikt mnie nie ochraniał i nikt z mych kolegów nie był razem ze mną. 
«Mściciel» powiedział mi, że dobrze to zrobiłem” (IPN Kr, 110/2067, t. 2, k. 49-50). 
Błędem byłoby dzisiaj przyjmowanie, że Król ani żaden z jego kolegów na pewno w ta-
kiej akcji nie uczestniczył. Wątpliwe jest bowiem, że Rokita nie wykorzystał kolegów 
do osłony, obserwacji ulicy, itd. Byłoby to zbyt niebezpieczne i nierozsądne. Nie należy 
więc wykluczać udziału jego kolegów (w tym Stanisława Króla) w tej akcji – nawet 
jeżeli nie mówią o tym zachowane akta śledcze i procesowe.

Dzisiaj dla oceny działalności tak Stanisława Króla jak i poszczególnych ludzi 
związanych z Rokitą i jego samego, należy brać pod uwagę całokształt działań realizo-
wanych przez tę grupę a także charakter oddziału „Mściciela”, z którym byli związani.

Gdybyśmy podjęli próbę skatalogowania tej części zdarzeń, mających miejsce już 
po lutym 1947 roku, o których wspominają akta sprawy Rokity i innych (niezależnie od 
tego, w których osobiście uczestniczył Stanisław Król), moglibyśmy wyróżnić następu-
jące kategorie:

a) działania o charakterze jednoznacznie politycznym i niepodległościowym:
– Wysadzenie pomnika Armii Czerwonej w Nowym Targu. Należy z ostrożnością 

traktować zarówno zapis tłumaczeń Rokity, że wziął w tym udział pod groźbą zastrze-
lenia przez „Mściciela” (typowy przejaw strategii obrony aresztowanego). Akcja była 
od początku pomyślana jako ważne wydarzenie o charakterze demonstracji niepodle-
głościowej: „Przed samym wysadzeniem pomnika rozlepiłem dwie ulotki, które otrzyma-
łem od «Mściciela»” (IPN Kr, 110/2067, t. 2, k. 49-50), w których zadeklarowano wole 
„oczyszczenia miasta z wszelkich brudów i śmieci bolszewicko-komunistycznych” (IPN 
Kr, 110/2067, t. 1, k. 67),

– rozklejanie ulotek o charakterze politycznym, niepodległościowym, np. na temat 
wyborów z 1947 r. (IPN Kr, 110/2067, t. 1, k. 95);

– sposób przeprowadzania wywiadu: „Mściciel” „zasięgał informacji od ludzi, kto 
w Długopolu należy do PPR-u, kto ma broń, i pytał się o złodziei”.

– zastrzelenie Mariana Chracy z Wróblówki, po tym jak otrzymano informację, że 
ten jest działaczem PPR i posiada broń. (Należy tu wyraźnie podkreślić, że uzbrojeni 
funkcjonariusze PPR stanowili wówczas obok sieci tajnych konfidentów, bezpośrednie 
zaplecze działalności Urzędów Bezpieczeństwa, aktywnie biorąc udział w zwalczaniu 
zarówno podziemia zbrojnego jak i przejawów oporu czy nawet niechęci wobec nowej 
władzy wśród cywilnej ludności. Funkcjonujący do dzisiaj w powszechnym odbiorze, 
a zaszczepiony w okresie PRL, mit podziemia zabijającego PPR-owców jedynie za 
„odmienne poglądy” niewiele ma wspólnego z rzeczywistością epoki). Przy zwłokach 
pozostawiono kartkę z wyrokiem „Za zdradę Ojczyzny” (IPN Kr, 110/2067, t. 2, k. 47a-
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48). Częściowo niespójne tłumaczenia, o tym kto wiedział a kto nie wiedział o tym, 
że ma być wykonana egzekucja należy raczej potraktować jako linię obrony ze strony 
oskarżonych.

b) działania związane z konfiskatą mienia państwowego, które również należy 
uznać za w pełni wpisujące się w zasady działalności niepodległościowego podziemia:

– konfiskata funduszy (15 tys. zł) poborcy podatkowego z Długopola 6 sierpnia 
1947 r. 

– konfiskata funduszy (270 tys. zł) ze Spółdzielni „Podhale” jesienią 1947 r. 
– konfiskata towarów ze Spółdzielni w Odrowążu jesienią 1947 r. 

c) działania dzisiaj mogące uchodzić za kontrowersyjne, bo uderzające w oso-
by prywatne (jednak wciąż musimy pamiętać, że oceniane jest to tylko i wyłącznie na 
podstawie ustaleń śledczych UB i procesowych):

– zabór mienia W. Cińskiego i NN kupca z Pcimia (walizkę z ubraniami i 10 000 
zł) w sierpniu 1947 r.

– zabór mienia siedmiu motocyklistów jadących 14 sierpnia 1947 r. do Zakopa-
nego. W tym zabór zegarka (IPN Kr, 110/2067, t. 2, k. 50a). Tutaj ważną okolicznością 
wydaje się, iż to zdarzenie miało skupić uwagę UB aby dodatkowo odwrócić ją od in-
nych działań „Mściciela”. Skądinąd inną, wiele mówiącą o ówczesnych procedurach 
okolicznością, jest fakt, że ostatecznie w wyroku skazującym Rokitę stwierdzono, że 
chodzi o “nieustalonych motocyklistów”.

– zabór mienia Bronisława Rudnickiego i innych osób 26 października 1947 r. 
W sumie 15.000 oraz 3 koce (IPN Kr, 110/2067, t. 2, k. 58). 

Na rzecz tezy o tym, że traktowano to samowolnie jako swoiste „opodatkowanie” 
owych ludzi świadczyć może fakt, że nie zabierano owym prywatnym osobom całości 
posiadanego mienia, a tak z reguły czynią bandy rabunkowe, ukierunkowane na akty 
pospolitej przestępczości. Tak było już wcześniej, np. w przypadku konfiskaty mle-
ka w proszku i margaryny z ciężarówki Spółdzielni „Społem” w dniu 1 października 
1946 roku (świadek zeznawał, że uzbrojeni i umundurowani ludzie, którzy zatrzymali 
auto „prosili by im dać coś z towaru”, a po odmowie zabrali, dwie paczki z wiezionego 
towaru, co dodatkowo pokwitowali) (IPN Kr, 110/2067, t. 1, k. 7-8). 

Wydaje się że podobnie było z motocyklistami, którym łącznie zabrano 15 000 zł, 
a których UB nawet nie odnalazło dla celów procesowych. Warto zauważyć także, iż 
na rozprawie Rokita twierdził, że koledze Rudnickiego dokonano zwrotu aparatu fo-
tograficznego (który byłyby łatwy przecież do sprzedaży na czarnym rynku) (IPN Kr, 
110/2067, t. 2, k. 58). 

Co więcej w aktach nie ma śladu o innych autach, niewątpliwie zatrzymywanych 
na uczęszczanej drodze Kraków-Zakopane, a w których z różnych powodów nie doko-
nano żadnych konfiskat. Te przypadki bowiem, ze zrozumiałych względów, nie były 
przedmiotem zainteresowania ani UB ani ówczesnych sądów i nie były dokumentowane.

Ocena całokształtu tych działań, o których wiemy z akt, pozwala jednoznacznie 
uznać niepodległościową motywację postępowania – nawet jeżeli działania wymie-
nione w podpunkcie c) budzą sprzeciw, w takim ujęciu, w jakim występują w aktach. 
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Grupy zajmujące się pospolitą przestępczością nigdy nie podejmowały działań skrajnie 
niebezpiecznych, wymagających wysiłku organizacyjnego i nakładów a będących tylko 
i wyłącznie demonstracjami o charakterze politycznym. 

Można dodać, że Stanisław Król był uwzględniany, także w opracowaniach we-
wnętrznych, sporządzanych przez funkcjonariuszy MSW w latach 60. na podstawie 
analiz ówczesnych archiwaliów UB/SB, jako „członek grupy «Mściciela»” (A IPN 
w Warszawie, sygn. 0297/19, k. 101, kpt. S. Głąb, ppor. S. Zemełka, Historia Bandy 
reakcyjnego podziemia pod dowództwem Józefa Kurasia PS. «Ogień» działającej na 
terenie Podhala w latach 1945 do 1949 roku, s. 32). To samo dotyczy Jana Rokity 
(Tamże, k. 118).

Zarówno na Janie Rokicie jak i na Stanisławie Królu wykonano wyroki śmierci 
przywołując zapisy Dekretu z 13 czerwca 1946 roku (Mały Kodeks Karny) „o przestęp-
stwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa”, przede wszystkim 
artykuły 1 (“Kto dopuszcza się gwałtownego zamachu…”) i 4 (“Kto bez zezwolenia wy-
rabia, gromadzi lub przechowuje broń palną, amunicję…”). Przepisy tego dekretu były 
rutynowo stosowane w odniesieniu do działaczy niepodległościowych. 

Szczątkowe, pozornie marginalne informacje, pojawiające się w aktach sprawy 
Jana Rokity i innych, zmuszają także do stawiania następujących pytań: 

– jak jest możliwe, że pospolitych czynów rabunkowych, wypływających z ni-
skich pobudek mieliby dokonywać ludzie, którzy z jednej strony podejmowali też dzia-
łania motywowane walką o niepodległość, rozklejali patriotyczne ulotki, narażali się 
na represje (sam Jan Rokita kontynuował naukę w gimnazjum, był zapisany na I rok 
prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim) a z drugiej strony wszyscy zachowywali się jak 
pospolici przestępcy? Czy nie prowokuje to pytań o charakterze zasadniczym dla oceny 
materiału źródłowego w aktach UB i WSR?

– jak jest możliwe, że pospolitych czynów rabunkowych, wypływających z ni-
skich pobudek mieliby dokonywać ludzie, którzy są w stanie „na prośbę konwojującego 
i szofera” auta PCK z Łodzi odstąpić od zabrania kilkunastu par butów bo ci „mówili, że 
buty są przeznaczone dla robotników”?

VI. PODSUMOWANIE I WNIOSKI KOŃCOWE:

1. Fakt współpracy ze zgrupowaniem „Ognia” przed lutym 1947 roku w zgodzie 
z dotychczasowym orzecznictwem sądów w rozprawach rehabilitacyjnych i zgodnie 
z rzeczywistością historyczną należy uznać za przejaw działalności niepodległościowej. 
Należy jednak zaznaczyć, że w przypadku Rokity i tow. była to co najwyżej współpraca 
luźna, ograniczona do wydarzeń incydentalnych. Rokita nie był dowódcą żadnego pod-
oddziału wchodzącego w skład zgrupowania „Ognia”;

2. Nie ma wątpliwości, że Rokita i tow. (w tym Stanisław Król) byli związani 
z oddziałem Józefa Świdra „Mściciela”, którego działalność - już w sytuacji szczegól-
nie trudnej – była motywowana chęcią walki z ówczesnym reżimem i przyczynienia się 
do podtrzymania niepodległościowego oporu społeczeństwa. 

Działania podejmowane przez wymienioną grupę ludzi, do której należał Rokita 
i Król (bez znaczenia czy we wszystkich akcjach Król uczestniczył) typu: wysadzenie 



76  SOWINIEC nr 36-37Maciej Korkuć

pomnika, poszukiwania PPR-owców, rozlepianie ulotek, świadczą, że działalność grupy 
była motywowana chęcią walki z ówczesnym reżimem. 

3. Analizujący akta spraw dotyczących Rokity, Króla i innych funkcjonariusze 
MSW w okresie PRL jednoznacznie traktowali ich działalność jako część działalności 
„reakcyjnej”, antykomunistycznej a więc motywowanej politycznie, niepodległościowej.

4. Wyrok śmierci na Stanisławie Królu wykonano w ramach szerokiego kontekstu 
likwidacji podziemia niepodległościowego i ludzi z nim związanych.

5. Całość zgromadzonego materiału w przedmiotowej sprawie, krytyczna analiza 
źródeł oraz kontekstu wydarzeń na Podhalu w latach 1945-1948 a także wiedza histo-
ryczna na temat oddziału „Mściciela”, pozwalają jednoznacznie traktować działalność 
w jego szeregach Rokity, Króla i innych bądź różne formy współpracy z nim, za prze-
jaw działalności na rzecz odbudowy niepodległego państwa polskiego oraz wyraz oporu 
przeciw ówczesnej władzy.



SŁUŻBA BEZPIECZEŃSTWA PRZECIW ARMII WYZWOLENIA

Działalność organizacji młodzieżowej Armia Wyzwolenia 
w latach 1967-1970 w dokumentach Służby Bezpieczeństwa w Krakowie

Maria Konieczna

Dnia 2 grudnia 1967 r. Służba Bezpieczeństwa w Krakowie została poinformo-
wana o kolportażu kilkudziesięciu ulotek w Powszechnym Domu Towarowym przy 
ul. Karmelickiej. Władze krakowskiej SB niezwłocznie podjęły stosowne kroki w celu 
schwytania sprawców. Rozpoczęto dochodzenie, zlecono uważnie obserwować każdą 
potencjalną grupę młodzieżową, systematycznie realizowano kolejne plany odnalezienia 
sprawców kolportażu. Mimo niezwykłej mobilizacji aż do marca 1970 r. nie natrafio-
no nawet na najmniejszy ślad osób, które dopuściły się tego czynu. Działaniami objęto 
kilka skupisk młodzieżowych oraz kilkaset osób. Całość wytworzonej dokumentacji za-
jęła 65 tomów materiałów archiwalnych, które co do wielkości nie mają sobie równych 
wśród materiałów operacyjnych krakowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. 
Dokumenty te pokazują działalność władz komunistycznych, zaniepokojonych tak czę-
stymi i systematycznymi akcjami mającymi na celu rozpowszechnianie ulotek. 

Kolportażu dopuścili się członkowie młodzieżowej organizacji niepodległościo-
wej – uczniowie szkoły podstawowej: Jan Jarosz, Krzysztof Krasiński i Józef Kisie-
lowski. Grupa początkowo liczyła kilkunastu uczniów, stopniowo zwiększając swoją 
liczebność do ponad trzydziestu osób. Bezpieka po raz pierwszy dowiedziała się o ist-
nieniu Armii Wyzwolenia 2 grudnia 1967 r., kiedy doszło do kolportażu ulotek w re-
jonie Rynku Głównego oraz przy ulicach: św. Anny, Jagiellońskiej, Straszewskiego, 
Franciszkańskiej, Sławkowskiej, Solskiego (obecnie św. Tomasza), Floriańskiej oraz 
przy pl. Szczepańskim. Ich treść brzmiała: „Precz z komunizmem, Precz z podwyżką 
cen mięsa, Niech żyje demokracja”. Ponadto takie same hasła naklejano na murach bu-
dynków przy ul. Grodzkiej, Podzamcze, Małym Rynku, Wielopole i w okolicach Hali 
Targowej1. Jak czytamy w aktach, Służba Bezpieczeństwa została też zaalarmowana 

1 IPN Kr 010/10605, Akta WUSW w Krakowie dot. Jan Jarosz i inni t. 1-65 [cyt. dalej: IPN 
Kr 010/10605], t. 1, Postanowienie o wszczęciu sprawy operacyjno-śledczej, 14 XII 1967 r., k. 9.
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o rozrzuceniu ulotek w Powszechnym Domu Towarowym przy ul. Karmelickiej. Miały 
być one również przyczepione do kotary sklepowej. Nieznany mężczyzna poinformo-
wał o tym kierownictwo sklepu, a to z kolei powiadomiło funkcjonariuszy SB. Na miej-
sce zostali wysłani st. sierż. Józef Grabowski i insp. Franciszka Swaczyna. Mieli także 
dokonać „penetracji” rejonu w poszukiwaniu materiałów o „treści antypaństwowej”2. 
W wyniku tej kontroli patrol MO znalazł 96 ulotek, rozrzuconych po chodnikach, na 
klatkach schodowych, przyklejonych na murach budynków i szybach wystawowych3. 
Informacje dostarczali również mieszkańcy Krakowa4. Niektórzy świadkowie mieli wi-
dzieć w sklepie trzech chłopców w wieku 13-14 lat, którzy prawdopodobnie byli kol-
porterami. Ustalono, że ulotki zaczęto rozpowszechniać około godziny 19.30, następnie 
grupa miała podzielić się na dwie podgrupy i zakończyć akcję około godziny 21.005. 

Niezwłocznie zespół operacyjno-śledczy SB KWMO rozpoczął dochodzenie. 
O sprawie od samego początku informowano Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
w Warszawie. Informację o kolportażu i o rozpoczętym dochodzeniu przesłano 3 grud-
nia 1967 r. telefonogramem do płk. Mariana Janica, wicedyrektora Gabinetu MSW ds. 
SB w Warszawie6. W celu odnalezienia osób, które dokonały „nielegalnego kolporta-
żu ulotek”, założono sprawę operacyjno-śledczą o kryptonimie „Wolni”, zarejestro-
waną w Wydziale „C” KWMO w Krakowie pod numerem 7179/67 w dniu 14 grud-
nia 1967 r.7 Później zmieniono jej kryptonim na „Fanatycy”8. Informację o założeniu 
sprawy o kryptonimie „Wolni” i wszczęciu dochodzenia Naczelnik Wydziału III SB 
KWMO w Krakowie ppłk Jan Gibski9 przesłał 18 grudnia do Warszawy, do Naczelnika 
Wydziału Inspekcji Departamentu III MSW10.

Decyzją ppłk. Jana Gibskiego do sprawy zostali przydzieleni kpt. Marian 
Heretyk11, inspektor Wydziału III, oraz kpt. Zbigniew Zięcik12 z Wydziału Śledczego13. 

2 Ibidem, Notatka służbowa st. sierż. Józefa Grabowskiego, Kraków, 2 XII 1967 r., k. 340.
3 Ibidem, Notatka służbowa kierownika Grupy I Wydz. III kpt. M. Kocota, Kraków, 4 XII 1967 r., 

k. 350.
4 Ibidem, Protokoły przesłuchań, grudzień 1967 – styczeń 1968 r., k. 372-396.
5 Ibidem, Notatka służbowa inspektora Wydz. III-ego kpt. M. Heretyka, Kraków, 5 XII 1967 r., k. 355; 

ibidem, Plan czynności operacyjno-śledczych w sprawie ulotek o treści wrogiej, Kraków, 7 XII 
1967 r., k. 18-23.

6 Ibidem, Telefonogram płk. Artura Mickiewicza, Kraków, 3 XII 1967 r., k. 357. 
7 Ibidem, Postanowienie o wszczęciu sprawy operacyjno-śledczej, Kraków, 14 XII 1967 r., k. 9.
8 Prawdopodobnie nazwa została zmieniona już po zatrzymaniu wszystkich członków. W czasie prze-

słuchania pokazano Janowi Jaroszowi mapę z zaznaczonymi rzutami ulotek, która była oznaczona 
jeszcze kryptonimem „Wolni”; notatki z rozmowy z J. Jaroszem, 11 V 2009 r.

9 Ppłk. Jan Gibski (1924-1987), Naczelnik Wydziału III SB KW MO w Krakowie od 28 XI 1956 r. do 
1 VI 1968 r., następnie Naczelnik Wydziału „W” SB KW MO do 31 III 1970 r., zwolniony z resortu 
30 XI 1976 r. Pełny przebieg służby zob. Twarze krakowskiej bezpieki. Obsada stanowisk kierow-
niczych Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa w Krakowie. Informator personalny, red. 
W. Frazik, F. Musia ł, M. Szpytma, Kraków 2006, s. 103.

10 IPN Kr 010/10605, t. 1, Meldunek, Kraków, 18 XII 1967 r., k. 358.
11 Kpt. Marian Heretyk (1927-2002), inspektor Wydziału III SB KW MO w Krakowie, związany z re-

sortem od 1 V 1950 r., zwolniony z resortu 15 VIII 1980 r. Pełny przebieg służby zob. Twarze kra-
kowskiej bezpieki…, s. 241-242. 

12 Kpt. Zbigniew Zięcik (ur. 1923), inspektor Wydziału Śledczego SB KW MO w Krakowie, zwolnio-
ny z resortu 30 VI 1975 r. Teczka personalna IPN Kr 059/134.

13 Zgodnie z notatką A. Chrząstka oraz IPN Kr 010/10605, t. 1, Plan czynności operacyjno-śledczych 
w sprawie ulotek o treści wrogiej, Kraków, 7 XII 1967 r., k. 18-23.
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Kapitan Zbigniew Zięcik już 4 grudnia 1967 r. podpisał postanowienie o powołaniu bie-
głego: zwrócił się do Laboratorium Kryminalistycznego KWMO w Krakowie z prośbą 
o przeprowadzenie badań daktyloskopijnych, chemicznych i charakteru pisma „na ma-
teriale dowodowym w postaci 35 sztuk kartek z hasłami”14 oraz wszczął dochodzenie 
przedśledcze w sprawie „rozpowszechniania fałszywych wiadomości mogących wyrzą-
dzić istotną szkodę interesom Państwa Polskiego”15. Postanowienie o wszczęciu docho-
dzenia przekazał także Prokuraturze Wojewódzkiej w Krakowie. 

Dnia 7 grudnia 1967 r. Naczelnik Wydziału Śledczego, ppłk Zdzisław Nie wia-
rowski16, i Naczelnik Wydziału III, ppłk Jan Gibski, podpisali pierwszy, z wielu ko-
lejnych w przeciągu dwóch następnych lat, plan czynności operacyjno-śledczych 
w sprawie „ulotek o wrogiej treści”. Plan został następnie zatwierdzony przez zastęp-
cę Komendanta Wojewódzkiego MO do spraw Służby Bezpieczeństwa w Krakowie 
w dniu 18 grudnia 1967 r.17 

Funkcjonariusze SB w pierwszej kolejności przesłuchali świadków kolporta-
żu oraz sporządzili rysopisy podejrzanych. Z sześcioma osobami wylegitymowanymi 
2 grudnia 1967 r. i podejrzewanymi o kolportaż przeprowadzono rozmowy. Polecono, 
po uzgodnieniu z Komendą Dzielnicową MO Stare Miasto oraz Kompanią Dzielnicową 
KM MO, aby patrole z rejonu Starego Miasta legitymowały chłopców o podejrzanym 
wyglądzie i notowały ich dane personalne oraz wypytywały o kontakty koleżeńskie, 
a także o to, co robili 2 grudnia 1967 r., oraz czy posiadają oni, bądź ich koledzy, dru-
karkę szkolną, tusz, klej, poduszkę do tuszu. Polecono Komendzie Miasta MO, aby ta 
zleciła swoim podległym jednostkom, by podczas przeprowadzanych rewizji zwracano 
szczególną uwagę na posiadanie drukarek szkolnych, kleju o specyficznym zapachu ko-
loru różowego, tuszu o kolorze fioletowym i poduszek do odciskania czcionek.

Funkcjonariusze bezpieki po przeanalizowaniu materiału operacyjnego doszli do 
wniosku, że kolportażu „haseł o wrogiej treści” mogła dopuścić się grupa młodzieżowa, 
będąca bez właściwej opieki rodziców. Wskazywać na to miał fakt, że hasła były wyko-
nane za pomocą czcionek drukarki dziecinnej, a okolice rozrzucanych ulotek to miejsca, 
gdzie zwykle grupuje się młodzież: kino „Miniaturka”, „Apollo” i Młodzieżowy Dom 
Kultury18. Po dokonaniu analizy ustalono, że na terenie samego Starego Miasta istnieje 

14 IPN Kr 010/10605, t. 1, Postanowienie o powołaniu biegłego, k. 368; w Uzupełnieniu do planu 
czynności operacyjno-śledczych z dn. 1 II 1968 r. czytamy: „w wyniku badań nie ujawniono śladów 
linii papilarnych, które posłużyłyby identyfikacji, do naklejania ulotek użyto kleju celuloidowego 
(azotanu celulozy), do wykonania ulotek użyto tuszu sporządzonego na bazie fioletu metylowego, 
napisy wykonano przy pomocy czcionek drukarki dziecinnej” (ibidem, k. 24-25); według relacji 
J. Jarosza z 14 VI 2010 r. klej sporządził K. Krasiński.

15 IPN Kr 010/10605, t. 1, Postanowienie o wszczęciu dochodzenia przedśledczego, Kraków, 6 XII 
1967 r., k. 369.

16 Ppłk. Zdzisław Niewiarowski (1923-1981), Naczelnik Wydziału Śledczego SB KW MO w Kra-
kowie od 1 XI 1967 r., zwolniony z resortu 31 V 1971 r. Pełny przebieg służby zob. Twarze krakow-
skiej bezpieki…, s. 391-392.

17 IPN Kr 010/10605, t. 1, Plan czynności operacyjno-śledczych, w sprawie ulotek o treści wrogiej, 
Kraków, 7 XII 1967 r., k. 18-23.

18 Ibidem, k. 18-20; Bezpieka przyjęła na początku, że ta sama grupa mogła także we wcześniejszym 
okresie dokonywać wrogich napisów na murach budynków: 16 XII 1965 r. przy ulicach: Ka noniczej, 
Poselskiej, Solskiego, Reformackiej, Sobieskiego, Rakowickiej i Dietla; 8 XII 1966 r. przy ulicach: 
Kanoniczej, Podzamcze, Solskiego, św. Jana, Reformackiej, św. Marka, Pijarskiej, Kordeckiego, 
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szereg grup młodzieżowych, młodzieży nieuczącej się i niepracującej w wieku 12-20 lat, 
która znana była SB z różnych wybryków chuligańskich19. Kolportażu, jak przypusz-
czano, mogła dopuścić się jedna z takich grup. Funkcjonariusze SB zapewne byli prze-
konani, że do protestów przeciwko władzy komunistycznej mogą być zdolni tylko chu-
ligani albo osoby z zaburzeniami psychicznymi.

W związku z powyższym postanowiono zebrać jak najwięcej informacji o po-
szczególnych grupach młodzieżowych oraz uruchomić posiadane w nich źródła infor-
macji w celu ustalenia autorów „wrogich napisów” i kolportażu20. Do pracy zaangażo-
wano również Sekcję do spraw Nieletnich KWMO i KDMO Stare Miasto oraz dzielni-
cowych poszczególnych rejonów. 

Akcja rozpowszechniania ulotek wyraźnie zaniepokoiła bezpiekę. Tym bardziej że 
dotychczas nie odnotowywano tak dużego kolportażu. W okresie sprawozdawczym za 
1967 r. na terenie miasta i województwa krakowskiego odnotowano 11 wypadków kol-
portażu obejmujących 149 egzemplarzy ulotek, z czego 95 ulotek pochodziło z jednego 
tylko rzutu, właśnie z 2 grudnia21. W postanowieniu wszczęcia sprawy z dnia 14 grud-
nia 1967 r. czytamy: 

W dniu 2 XII 1967 r. w godzinach 19.30-21.00 na terenie dzielnicy „Stare Miasto” 
i „Grzegórzki” w Krakowie – nieznani sprawcy rozkolportowali około 100 sztuk kartek 
z wrogimi hasłami. Hasła te zostały sporządzone na kartkach papieru gładkiego, koloru bia-
łego o wymiarach 7,5 x 11 cm, o jednobrzmiącej treści, mianowicie „Precz z komunizmem, 
Precz z podwyżką cen mięsa, Niech żyje demokracja”. Treść haseł została wykonana tuszem 
koloru fioletowego przy pomocy czcionek gumowych drukarki dziecinnej. […] zachodzi 
uzasadniona konieczność wykrycia sprawców rozrzuconych w dniu 2 XII 67 r. kartek z wro-
gimi hasłami oraz sprawców kreślenia wrogich haseł w rejonie dzielnicy „Stare Miasto”22.

Ten plan zapoczątkował ponaddwuletnie wysiłki bezpieki namierzenia grupy Jana 
Jarosza.

W styczniu 1968 r. funkcjonariusze bezpieki zaobserwowali nasilenie „wrogiej 
działalności”. Między innymi odnotowali kolportaż ulotek 17 stycznia 1968 r. w blokach 
przy ul. Stachiewicza na Azorach. Za wizytówki do mieszkań podoficerów i oficerów 
Ludowego Wojska Polskiego oraz personelu wojskowego tam mieszkającego wetknięto 

Sukienniczej, Miodowej i Joselewicza; oraz 31 IV 1967 r. przy ulicach: Bernardyńskiej, Smoczej 
i na Plantach pomiędzy ul. Szewską a św. Anny.

19 Ibidem, Przedsięwzięcia operacyjno-śledcze, Kraków, 7 XII 1967 r., k. 20-21; funkcjonariusze bez-
pieki wyróżnili kilka takich grup mogących dopuścić się kolportażu, np.: grupa młodzieżowa, liczą-
ca ok. 20 chłopców, skupiająca się w kawiarni „Santos” przy ul. Grodzkiej; grupa 14 chłopców 
spotykających się przy Rynku Głównym, pl. Szczepańskim, ul. Szewskiej; grupa 15 chłopców spo-
tykających się pod pomnikiem Lilli Wenedy na Plantach oraz w klubie przy Sławkowskiej; grupa 
13 chłopców z okolic ul. Koletek, Dietla i Stradomia; grupa czteroosobowa z kawiarni „Sportowa” 
z rogu ul. Grodzkiej i Franciszkańskiej; grupa 28 młodych osób z herbaciarni przy ul. Floriańskiej 
i kawiarni „Śnieżka” przy ul. św. Jana czy też grupa 30 osób spotykających się w kawiarni 
„Zakopianka” i w „Domu Turysty” przy ul. Westerplatte. 

20 Przykladowo jako kontakt zwerbowano osobę o ps. „Bogdan” z grupy młodych spotykających 
się koło pomnika Lilii Wenedy na Plantach, planowano także zdobyć źródło informacji w grupie 
„Markowskiego”. Zob. ibidem, Plan czynności operacyjno-śledczych w sprawie ulotek o treści wro-
giej, Kraków, 7 XII 1967 r., k. 18-23.

21 IPN Kr 056/27, t. 3, Sprawozdanie Grupy I Wydziału III-go za rok 1967, 22 XII 1967 r., k. 379.
22 IPN Kr 010/10605, t. 1, Postanowienie o wszczęciu sprawy operacyjno-śledczej, Kraków, 14 XII 

1967 r., k. 9.
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kartki z napisem: „Precz z partią komunistyczną”. Rozrzucono je także na klatkach scho-
dowych w ilości około 100 sztuk23. O przeprowadzenie tej akcji podejrzewano uczniów 
w wieku szkolnym, dlatego też postanowiono niezwłocznie pozyskać wzory pism od 
wszystkich uczniów klas od IV do VIII ze szkół podstawowych nr 113 i 119 (!)24.

Po tym kolportażu esbecy ponownie, w porozumieniu z KDMO Stare Miasto 
i Kleparz, wytypowali kilka grup młodzieżowych, których poszczególni członkowie 
zamieszkiwali w pobliżu miejsc znalezienia ulotek25. Oprócz tego funkcjonariusze bez-
pieki postanowili rozpracować grupy o niewiadomym im celu działania. Zaplanowano 
dokładnie rozeznać skład osobowy poszczególnych grup, zebrać dane o rodzinach 
członków, miejscach spotkań, zainteresowaniach i nauce. Kontroli miejsca spotkań 
postanowiono dokonać pod kątem ujawnienia potencjalnych środków pisarskich. 
Wszystkich członków tychże grup wzywano na rozmowy wyjaśniające dotyczące ich 
działalności oraz w celu pobrania wzorów pism. W poczekalni Wydziału Śledczego, 
gdzie gromadzili się członkowie danej grupy, postanowiono stosować podsłuch pokojo-
wy w celu ustalenia autorów „wrogich napisów” bądź wyeliminowania niektórych osób 
z kręgu podejrzanych. Z każdej grupy planowano pozyskać kontakt poufny. Dla każdej 
z grup tworzono oddzielne plany rozpracowania26. Poddano dokładnej analizie wzory 
pism uzyskanych od uczniów szkół na Azorach przy udziale eksperta Laboratorium 
Kryminalistycznego KWMO w Krakowie. W dalszym ciągu przesłuchiwano świadków, 
a także planowano zastosować obserwację bądź patrolować miejsca ewentualnego kol-
portażu dalszych ulotek27.

23 Ibidem, Uzupełnienie do planu czynności operacyjno-śledczych w sprawie krypt. „Wolni”, k. 24-
-27; ibidem, Plan przedsięwzięć, Kraków, 13 X 1968 r., k. 66; ibidem, Notatka służbowa 
Kierownika Grupy I Wydz. III kpt. M. Kocota, Kraków, 20 I 1968 r., k. 402a-404. W kolejnych 
dniach kartki o treści: „Precz z komunizmem i czerwoną zarazą” z podpisem „Paw” znaleziono przy 
ul. Senackiej; ulotkę o treści: „Precz z komunizmem – za zerwanie grozi kara śmierci” znaleziono 
przy pl. Dominikańskim; ulotkę o treści: „Obywatele występujcie z szeregów partii komunistycznej 
póki nie jest za późno – za zerwanie grozi kara śmierci” przy ul. Krupniczej; a także napis sporzą-
dzony kredą o treści: „Precz z PPR” przy ul. Krakowskiej, Zakopiańskiej i Skarbowej. 

24 Ibidem, Uzupełnienie do planu czynności operacyjno-śledczych w sprawie krypt. „Wolni”, k. 25-
-27; z tym kolportażem grupa Jana Jarosza nie miała nic wspólnego.

25 Między innymi grupa młodzieżowa, której prowodyrem był Aleksander Teper, licząca 16 chłopców 
w wieku 16-18 lat, spotykająca się w okolicach Rynku Głównego; grupa Jacka Grzesiaka skupiająca 
młodzież w wieku 16-17 lat z Rynku Głównego; czteroosobowa grupa Leszka Galosa w wieku 15-
-17 lat z okolic ul. Daszyńskiego, Wielopole, Kanoniczej; grupa zbierająca się w herbaciarni przy 
ul. Floriańskiej, a także w okolicy kawiarni „Zakopianka” przy ul. Westerplatte na Plantach; grupa 
uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. J. Sobieskiego, zob. ibidem, k. 27-29.

26 Na przykład dnia 14 II 1968 r. powstał plan czynności operacyjno-śledczych wobec grupy mło-
dzieżowej Alicji Stefańskiej. Zgodnie z przyjętymi planami dokonano wstępnego rozeznania Alicji 
Stefańskiej i Kazimierza Burakowskiego, autorów anonimowego listu pozyskującego do „bandy-or-
ganizacji”. Planowano przeprowadzić kontrolę mieszkania Alicji Stefańskiej, wezwać do Komendy 
w celu przesłuchania, przeprowadzić rozmowę na okoliczność kontaktów koleżeńskich, działalności 
grupy, pobrać wzory pisma, wykorzystać podsłuch pokojowy w poczekalni Wydziału Śledczego, 
pozyskać jedną osobę w charakterze kontaktu poufnego, zob. ibidem, Plan czynności operacyjno-
-śledczych do grupy młodzieżowej Alicji Stefańskiej, k. 38-40. Z kolei 6 III 1968 r. powstał plan 
czynności operacyjno-śledczych do grupy młodzieżowej Jana Seweryna i siedmiu innych osób, zob. 
ibidem, Plan czynności operacyjno-śledczych w sprawie kryptonim „Wolni” do grupy młodzieżo-
wej Jana Seweryna, Kraków, 6 III 1968 r., k. 33-37.

27 Do kpt. Z. Zięcika i M. Heretyka dołączył inspektor Wydz. III Stanisław Gładysz; ibidem, Uzupełnienie 
do planu czynności operacyjno-śledczych, k. 30-32. Ponadto oddzielny plan przedsięwzięć w sprawie 
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W dokumencie z 7 marca 1968 r.28 ujawniającym działania zmierzające do uję-
cia sprawców zawarto ocenę dotychczasowej sytuacji, a także przyznano się do szere-
gu nieprawidłowości, jakie miały miejsce w dotychczas podjętych przedsięwzięciach. 
W wielu przypadkach, jak czytamy, zbyt późno ujawniano ulotki i napisy; nieprawidło-
wo obchodzono się z ujawnionymi ulotkami, przez co nie było możliwości zabezpie-
czenia znajdujących się na nich odcisków linii papilarnych; niewłaściwie koordynowa-
no działania między poszczególnymi jednostkami; nie wykorzystano w pełni możliwo-
ści środków operacyjnych; wystawiano posterunki obserwacji zakrytej w piątki, soboty 
i niedziele bez obstawy pozostałych dni. Nakreślono zatem nowy plan, który miał przy-
wrócić porządek w Krakowie.

W marcu podjęto wzmożone działania organizacyjne. Do tych akcji postanowio-
no użyć następujących sił: patrole oficerskie w sile 40 ludzi (w ubraniach cywilnych) 
miały pełnić służbę na posterunkach obserwacji zakrytej od poniedziałku do czwartku 
od 8.00 do 14.00; funkcjonariusze ZOMO w liczbie 35 (w ubraniach cywilnych) mieli 
zostać włączeni w piątki, soboty i niedziele od godziny 18.00 do 2.00; dwie grupy do 
walki z chuligaństwem i „ogniwa pogotowia patroli zmotoryzowanych KMMO” miały 
działać według dotychczasowych zasad, ale ze szczególnym uwzględnieniem podejrza-
nych o kolportaż; służby poszczególnych KDMO miały prowadzić działania w swoich 
rejonach wraz z członkami ORMO.

Praca poszczególnych służb miała być także ściślej kontrolowana. Dowódcy kom-
panii i plutonów ZOMO mieli rozliczać się z wykonywanych zadań, patrole oficerskie 
miały być poddawane codziennym instruktażom, a funkcjonariusze pełniący służbę na 
posterunkach obserwacji zakrytej mieli odbywać odprawę w KDMO Stare Miasto o go-
dzinie 18.00 i składać relacje pisemne z uzyskiwanych wyników.

Funkcjonariusze na posterunkach obserwacji zakrytej zostali zobowiązani do 
zwracania szczególnej uwagi na osoby zachowujące się w sposób podejrzany, kręcą-
ce się w określonych miejscach. Legitymowani mieli być kontrolowani, czy nie mają 
rąk bądź ubrań zabrudzonych kredą lub klejem, a w razie pościgu za podejrzaną osobą 
za pomocą gwizdka mieli alarmować funkcjonariuszy znajdujących się na pobliskich 
punktach obserwacji. Natomiast ze znalezionymi ulotkami miano obchodzić się ostroż-
nie, aby nie zniszczyć śladów linii papilarnych.

Oprócz wzmożenia sił postanowiono określić przedsięwzięcia operacyjne dla ca-
łej sieci tajnych współpracowników pozostających w łączności ze wszystkimi służbami 
operacyjnymi na terenie całego miasta, w zakresie rozpoznania środowisk mogących 
zajmować się kolportażem ulotek i kreśleniem wrogich napisów. Pracownicy z KDMO 
i Wydziału Służby Kryminalnej KMMO otrzymali zadanie dokonania szczegółowej 
analizy 26 grup nieletnich i młodzieżowych. Na 26 marca 1968 r. przewidziano naradę 
w KMMO Kraków z dzielnicowymi rejonów, gdzie znaleziono ulotki, aby omówić spo-

ujęcia sprawców kolportażu opracował pion milicyjny SB. Dnia 7 III 1968 r. taki plan podpisali: 
Zastępca Komendanta Miasta MO w Krakowie mjr Stanisław Żurek, Naczelnik Wydz. Prewencji 
Ogólnej KWMO w Krakowie mjr Franciszek Zieliński i Zastępca Naczelnika Wydz. III d/s BP 
KWMO w Krakowie mjr Adam Chrząstek, zob. ibidem, Plan przedsięwzięć zmierzających do ujęcia 
sprawców kolportażu ulotek i dokonywania wrogich napisów, Kraków, 7 III 1968 r., k. 41-44.

28 Ibidem, Plan przedsięwzięć zmierzających do ujęcia sprawców kolportażu ulotek, Kraków, 7 III 
1968 r., k. 41-44.
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sób zabezpieczenia terenu, a także włączyć do pracy m.in. dozorców, administratorów 
budynków oraz członków ORMO.

Jednak na początku marca rozpoczęły się w Krakowie manifestacje studenckie. 
Studenci występowali przeciw represjom, w obronie wolności słowa i kultury pol-
skiej. Oddziały milicji tłumiły demonstracje, używając pałek i gazów łzawiących. 
Aresztowano wielu studentów. Na uczelniach ogłoszono strajk absencyjny. Wtedy gru-
pa Jana Jarosza nie rozrzucała ulotek. Swoimi działaniami nie chcieli zaostrzać reakcji 
bezpieki wobec studentów29. 

W aktach sprawy kolejny dokument dotyczący Armii Wyzwolenia pochodzi już 
z 16 lipca 1968 r. Jest to sprawozdanie z przeprowadzonego dotychczas postępowania 
przygotowawczego w sprawie, jak czytamy, „rozpowszechniania w dniu 2 XII 1967 r. 
w Krakowie fałszywych wiadomości, mogących wyrządzić istotną szkodę interesom 
Państwa Polskiego, przez kolportowanie kartek z hasłami o wrogiej treści, t.j. o prze-
stępstwo z art. 22 mkk”30. Cała sprawa dotyczy ciągle jednego rzutu dokonanego 
2 grudnia 1967 r. W sprawozdaniu, podpisanym przez Naczelnika Z. Niewiarowskiego, 
czytamy dalej:

Przeprowadzone rozmowy i przesłuchania ponad 80 osób, częściowo tylko przyczyniły 
się do wyjaśnienia okoliczności związanych z wrogimi aktami, nie naprowadziły natomiast 
na ślad sprawców omawianych czynów. Przeprowadzone rewizje domowe i kontrolne 
miejsc schadzek młodzieży, nie ujawniły przedmiotów przestępstwa, t.j. środków pisar-
skich jak drukarki, kredki, kleju, papieru itp.

Pobrany materiał porównawczy w postaci pisma, nie doprowadził także do ujawnienia 
sprawców. Przeprowadzone ekspertyzy daktyloskopijne, chemiczne i porównawcze pisma, 
w każdym przypadku, kiedy zezwalał na to materiał dowodowy, dały wynik negatywny.

Niezależnie od w/w czynności operacyjno-śledczych, w związku z wydarzeniami mar-
cowymi w Krakowie, podczas pracy z podejrzanymi i zatrzymanymi w czasie tych wyda-
rzeń, uwzględniono okoliczności związane z omawianymi wrogimi aktami. Także to przed-
sięwzięcie nie dało pozytywnych wyników.

W przypadku pisania wrogich ulotek na maszynie, przeprowadzono sprawdzenie 
w WKD [Wojewódzka Kartoteka Dokumentów – przyp. M.K.], nie ujawniło maszyny, na 
której ulotki zostały wykonane, przedsięwzięcia zmierzające do ustalenia tej maszyny i jej 
posiadacza, nie dały jeszcze wyników pozytywnych.

W związku z listami anonimowymi, skierowanymi do instancji partyjnych i innych 
instytucji państwowych, przeglądnięto w poszukiwaniu materiału porównawczego około 
3000 dokumentów osobowych w Wydziale Zdrowia i BDO [Biuro Dowodów Osobistych]. 
Dotychczasowe poszukiwania nie ujawniły pisma ręcznego, zbliżonego do pisma dowo-
dowego. Poszukiwania te nadal są intensywnie prowadzone przez specjalnie w tym celu 
powołaną grupę pracowników.

[…] Zważywszy, że przedsięwzięte dotychczas czynności, nie doprowadziły do ujaw-
nienia i ustalenia sprawców czynów objętych niniejszym postępowaniem, a zebrane mate-
riały nie dają perspektyw na szybkie wykrycie autorów ulotek, wrogich napisów i anoni-
mowych listów oraz to, że postępowanie w tej sprawie toczy się ponad 7 miesięcy, a termin 
jego ukończenia wyznaczony został przez Prokuratora Wojewódzkiego w Krakowie na 
miesiąc lipiec br., – 

29 Notatki z rozmowy z J. Jaroszem, 11 V 2009 r. 
30 IPN Kr 010/10605, t. 1, Sprawozdanie z przeprowadzonego postępowania przygotowawczego, 

Kraków, 16 VII 1968 r., k. 54-59.
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wnoszę o:
– wyrażenie zgody na zakończenie postępowania przygotowawczego w niniejszej spra-

wie i przekazanie akt do Prokuratury Wojewódzkiej w Krakowie z wnioskiem o umorzenie 
dochodzenia w trybie art. 245 kpk z powodu nie wykrycia sprawców,

– prowadzenie nadal przez Wydział Śledczy, wspólnie z Wydz. III tut. Komendy w try-
bie art. 245 § 2 kpk, czynności operacyjno-śledczych, zmierzających do wykrycia spraw-
ców ulotek, haseł, napisów i wrogich listów anonimowych,

– podjęcie umorzonego dochodzenia na nowo, w wypadku uzyskania materiałów dają-
cych podstawę do przedstawienia zarzutów określonym osobom31.

Ani działania pionu esbeckiego, ani akcje podjęte przez pion milicyjny nie przy-
niosły żadnego efektu, jeśli chodzi o namierzenia osób kolportujących ulotki.

Zgodnie z wyznaczonym przez Prokuratora Wojewódzkiego terminem zakończe-
nia sprawy dochodzenie umorzono. Jednakże 27 września 1968 r. funkcjonariusze SB 
znowu zostali postawieni w stan gotowości. W tym dniu doszło w Krakowie do ko-
lejnego dużego kolportażu. Ulotki zostały rozrzucone w Domu Studenckim „Żaczek”, 
koło kina Kijów i Hotelu „Cracovia”, przy alei Krasińskiego, obok Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, na ul. Jagiellońskiej, Gołębiej, Szczepańskiej, Wiślnej, Grodzkiej, 
Podzamcze, przy Sukiennicach na Rynku Głównym oraz przy wejściu do klubu „Pod 
Jaszczurami”. Łącznie odnotowano około 400 ulotek. Powstały także rysopisy dwóch 
sprawców32. Treść ulotek brzmiała: „Hańba najeźdźcom. Wycofać wojska z CSRS. 
Precz z reżimem Gomułki. Niech żyje wolna Polska. Komenda Gł. Armii Wyzwolenia”. 
Była to prawdopodobnie jedna z największych akcji ulotkowych w Krakowie potępiają-
cych najazd na Czechosłowację. 

Jeszcze w tym samym dniu Komendant Wojewódzki MO ds. SB wysłał telefono-
gram do Dyrektora Gabinetu Ministra MSW w Warszawie informujący o kolportażu33. Na 
drugi dzień Naczelnik Wydziału III ppłk Alfred Lipka34 również przesłał meldunek w tej 
sprawie do Naczelnika Wydziału Inspekcji Departamentu III MSW. Informował w nim 
o podjętych niezwłocznie działaniach. W meldunku czytamy: „do penetracji terenu użyto 
20 pracowników Sł[użby] Bezpieczeństwa i ok. 200 funkcjonariuszy mundurowych”35.

Funkcjonariusze bezpieki przeanalizowali przebieg akcji ulotkowych z dni 2 grud-
nia 1967 r. i 27 września 1968 r. Porównując trasę rozrzucenia ulotek oraz technikę ich 
wykonania („ręczna szkolna drukarenka, papier biały gładki, tusz niebieski i czerwony, 
format zbliżony”), wywnioskowali, że kolportażu dokonała ta sama grupa. Zasadniczą 
różnicą, jakiej się dopatrzono, było to, że 2 grudnia ulotki były rozlepione i rozrzuca-
ne w małych ilościach, natomiast 27 września były znajdywane w większych ilościach 
i w jednym miejscu36.

31 Ibidem, k. 58-59. 
32 Ibidem, Analiza materiałów w sprawie ulotek rozkolportowanych w dniu 27 IX 1968 r., Kraków, 

30 IX 1968 r., k. 60-62; ibidem, Plan przedsięwzięć operacyjno-śledczych do sprawy kolportażu 
ulotek antypaństwowych na terenie miasta Krakowa, 13 X 1968 r., k. 67-68; ibidem, Protokoły prze-
słuchań świadków, k. 406-410, 418-421. 

33 Ibidem, Telefonogram, Kraków, 27 IX 1968 r., k. 366. 
34 Ppłk Alfred Lipka (1926-2007), Naczelnik Wydziału III SB KW MO w Krakowie od 1 VI 1968 r. 

do 1 VI 1970 r., następnie Naczelnik Wydziału Kadr SB KW, zwolniony z resortu 30 IV 1972 r. 
Pełny przebieg służby zob. Twarze krakowskiej bezpieki…, s. 346-347.

35 IPN Kr 010/10605, t. 1, Meldunek, Kraków, 28 IX 1968 r., k. 411-412.
36 Ibidem, Plan przedsięwzięć operacyjno-śledczych do sprawy kolportażu ulotek antypaństwowych 

na terenie miasta Krakowa, 13 X 1968 r., k. 69.
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W związku z tym kolportażem 13 października 1968 r. w Wydziale III SB po-
wstał kolejny plan przedsięwzięć operacyjno-śledczych do sprawy kolportażu ulotek37. 
Funkcjonariusze bezpieki postanowili m.in.: „Siłami ogniw operacyjnych i służb mun-
durowych wszystkich szczebli m. Krakowa prowadzić w godzinach wieczornych stałe 
służby penetracyjno-obserwacyjne aż do odwołania”38. Ponadto planowano przesłu-
chać świadków, którzy widzieli dwóch młodzieńców podejrzanych o kolportaż ulotek, 
w celu ustalenia ich rysopisu; znalezione ulotki natomiast skierować do Laboratorium 
Kryminalistycznego. Funkcjonariusze zamierzali przeprowadzić rozmowy z kierowni-
kami 84 szkół średnich, zawodowych oraz 24 szkół ogólnokształcących, aby namie-
rzyć uczniów posługujących się drukarenkami szkolnymi i posiadających tendencję do 
sporządzania różnego rodzaju haseł i napisów. Oczywiście w dalszym ciągu prowadzo-
no rozpracowanie 28 grup młodzieżowych39 – w tym celu wykorzystywano wszystkie 
ogniwa operacyjne jednostek MO i SB. Postanowiono także rozpytywać w sklepach 
z przyborami szkolnymi, czy osoby o znanych już bezpiece rysopisach nie dokonały 
zakupu drukarenek40. Jednak funkcjonariusze wciąż nie mogli trafić choćby na naj-
mniejszy trop pozwalający im właściwie zidentyfikować sprawców. 

Tymczasem młodzież nie ustawała w swojej działalności. Dnia 12 listopada 
dokonano kolejnego dużego kolportażu. Około 216 egzemplarzy ulotek o treści: 
„Do walki z reżimem Gomułki. 1. Demonstracje 2. Napisy 3. Walka zbrojna. Niech 
żyje Wolna Polska! Komenda Gł. Armii Wyzwolenia Komendant AW Roger” zna-
leziono przy alei Krasińskiego, między Domem Studenckim „Żaczek” a Muzeum 
Narodowym, przy ul. Manifestu Lipcowego (dziś Piłsudskiego), ul. Wiślnej, 
pl. Mariackim, ul. Brackiej, Sukiennicach i w okolicy gmachu głównego Uniwersytetu 
Ja giellońskiego41. Ulotki były również umieszczone m.in. za fontanną na pl. Ma-
riackim, na schodach pomnika Adama Mickiewicza i w skrzynkach pocztowych42. 

37 Ibidem, k. 66-73. Tym razem do kpt. M. Heretyka dołączyli kpt. J. Kuliś i kpt. E. Kosiba.
38 Ibidem, k. 69. 
39 Dnia 14 X 1968 r. powstaje plan na grupę Krzysztofa Niemczyka i na Jacka Gullę; 5 X bezpieka 

planuje dotrzeć do Marka Bajera, podejrzanego o kolportaż ulotek w związku z inauguracją roku 
akademickiego w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie; 2 XI 1968 r. powstaje plan dotyczący 
Jana Seweryna, Zbigniewa Stali i innych; 12 XI 1968 r. ponownie powstaje plan czynności opera-
cyjno-śledczych dotyczący grupy Krzysztofa Niemczyka. W stosunku do wszystkich podejrzanych 
przeprowadzano pełne wywiady operacyjne, dążono do pozyskania kontaktów poufnych w każdej 
grupie, uzyskiwano zdjęcia, przeprowadzano rozmowy, rewizje, wszystkich członków daktylosko-
powano, zaangażowano Wydział „W”, zob. ibidem, Plan przedsięwzięć operacyjnych celem roz-
pracowania grupy osób podejrzanych o kolportaż ulotek i dokonywania wrogich napisów w latach 
1966-68 na terenie miasta Krakowa, 14 X 1968 r., k.74-82; ibidem, Plan przedsięwzięć operacyj-
nych, Kraków, 5 X 1968 r., k. 63-65; ibidem, Plan wstępnych czynności operacyjno-śledczych do 
sprawy Seweryn Jan, k. 86-91; ibidem, Informacja z dn. 5 XI 1968 r., k. 454-457; ibidem, Plan 
realizacji do sprawy kryptonim „Wolni”, Kraków, 12 XI 1968 r., k. 96-100.

40 Ibidem, Plan przedsięwzięć operacyjno-śledczych do sprawy kolportażu ulotek antypaństwowych 
na terenie miasta Krakowa, 13 X 1968 r., k. 66-73.

41 IPN Kr 056/25, Notatka informacyjna Nr 13 dot. sytuacji w m. Krakowie i województwie w okresie 
trwania V Zjazdu PZPR, Kraków, 13 XI 1968 r., k. 142-143; IPN Kr 056/27, t. 3, Dotyczy kol-
portażu ulotek na terenie miasta Krakowa w dniu 12 XI 1968 r., k. 350; por. IPN Kr 010/10605, 
t. 1, Legenda oznaczeń na planie m. Krakowa kolportażu ulotek o wrogiej treści na terenie miasta 
Krakowa w 1967 i 1968 r., k. 109.

42 IPN Kr 010/10605, t. 1, Plan dalszych czynności operacyjnych zmierzających do ustalenia spraw-
ców kolportujących ulotki w ramach sprawy operacyjno-śledczej krypt. „Wolni”, Kraków, 29 XI 
1968 r., k. 126.
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Ulotki o tej samej treści, wykonane w taki sam sposób, ujawniono ponownie 15 oraz 
22 listopada w ilości 67 sztuk43. 

Bezpieka poddała analizie dotychczas zebrany materiał44. Część ulotek z 27 wrze-
śnia i 12 listopada przesłano do Laboratorium Kryminalistycznego KWMO w Krakowie 
celem sprawdzenia, czy w zbiorach Wojewódzkiej Kartoteki Dokumentów (WKD) znaj-
dowały się podobne ulotki, a także zebrania ewentualnych linii papilarnych. Po analizie 
stwierdzono, że ulotki z 27 września, 12, 15 i 22 listopada nosiły te same odciski śladów 
linii papilarnych, poza tym były rozrzucane wieczorem między godziną 19.00 a 23.00, 
a powtarzającym się rejonem kolportażu był Rynek Główny, okolice Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, hotelu „Cracovii”, ponadto zazwyczaj używano tego samego papieru. 
Tym razem funkcjonariusze postanowili przyjrzeć się sklepom papierniczym, które zaj-
mowały się rozprowadzaniem papieru, w nadziei, że uda się namierzyć poszukiwane 
osoby. Zamierzano ustalić, czy papier użyty przy pisaniu ulotek był do nabycia w skle-
pach bez ograniczeń, czy ktoś nabywał ten papier w większych ilościach, jeśli tak, pla-
nowano ustalić rysopis i dane podejrzanej osoby. Podobne rozeznanie postanowiono 
przeprowadzić w drukarniach, szczególnie, czy do papieru miała dostęp jakaś młodzież. 
Nie przyniosło to jednak żadnego rezultatu45. 

Dnia 29 listopada 1968 r. Naczelnik Wydziału III ppłk Alfred Lipka przyznał:
[…] ponieważ w chwili obecnej nie posiadamy materiałów, które nakierunkowałyby nas 

na wybraną grupę lub osobę, stąd w ramach Wydziału III-go objęliśmy rozpracowaniem 
wszystkie podejrzane grupy i osoby, mające związek z uprawianiem wrogiej propagandy 
pisanej. […] Plan niniejszy jest zarazem zbiorczym dokumentem, pokazującym w całości 
wszystkie zaczepienia oraz ramowe czynności operacyjne, które są wykonywane46.

W związku z realizacją przyjętych planów przeanalizowano w sumie 28 grup mło-
dzieżowych, z czego 7 grup zakwalifikowano do rozpracowania. Pozostałe grupy miały 
przejawiać tendencje do działalności o charakterze kryminalnym, dlatego też miały po-
zostawać „jedynie” w dalszym zainteresowaniu KDMO i KMMO w Krakowie47.

Funkcjonariusze SB, nie mogąc zidentyfikować sprawców kolportażu, postanowi-
li ponownie, ale tym razem dokładniej, skupić się na rozpoznaniu młodzieży wszystkich 
szkół ponadpodstawowych. W dokumencie z dnia 29 listopada czytamy: „W celu ob-
jęcia wszystkich grup potencjalnie zdolnych do pisania i kolportowania ulotek, przy-

43 Ibidem, k. 109-110; ibidem, Notatka służbowa oficera dyżurnego SB, Kraków, 22 XI 1968 r., k. 431; 
ibidem, Telefonogram oficera dyżurnego SB KWMO do gabinetu Ministra MSW w Warszawie, 
Kraków, 23 XI 1968 r., k. 453.

44 Ibidem, Plan czynności operacyjnych do sprawy operacyjno-śledczej kryptonim „Wolni”, Kraków, 
23 XI 1968 r., k. 118-122; ibidem, Plan dalszych czynności operacyjnych zmierzających do ustale-
nia sprawców kolportujących ulotki w ramach sprawy operacyjno-śledczej krypt. „Wolni”, Kraków, 
29 XI 1968 r., k. 125.

45 IPN Kr 010/10605, tom 11 w całości zawiera dokumenty sprawdzające poszczególne drukarnie, za-
kłady poligraficzne, zakłady materiałów biurowych, a także informacje o zatrudnionych w tej bran-
ży pracownikach. W wyniku analizy stwierdzono, że użyty papier był ogólnie dostępny we wszyst-
kich sklepach papierniczych oraz sprzedawany bez rachunków. Ponadto, ze względu na dużą liczbę 
kupujących uznano poszukiwania po tej linii za bezcelowe. Por. ibidem, t. 1, Notatka służbowa ze 
sprawdzenia jakości i pochodzenia papieru na którym sporządzone były ulotki, k. 433.

46 Ibidem, t. 1, Plan dalszych czynności operacyjnych zmierzających do ustalenia sprawców kolportu-
jących ulotki w ramach sprawy operacyjno-śledczej krypt. „Wolni”, Kraków, 29 XI 1968 r., k. 162.

47 Ibidem, k. 126-127.
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stąpiono do rozpoznania młodzieży szkół średnich ogólnokształcących i zawodowych 
na terenie m. Krakowa. Ustalono, że na terenie Krakowa mamy 84 szkoły, w tym 18 li-
ceów, 22 technika i 44 szkoły zawodowe”48. W celu rozpracowania młodzieży każdej 
szkole przydzielono funkcjonariuszy49. Zostali oni odpowiednio przeszkoleni pod ką-
tem rozmów z dyrektorami i wychowawcami50. Ich zadaniem było sprawdzenie, czy na 
terenie placówki były notowane wrogie napisy, mieli wytypować uczniów o skłonno-
ściach do wypowiedzi o akcentach politycznie wrogich, skontrolować zeszyty i ewentu-
alnie pobrać odciski palców. 

Ponadto, w dniach 15-28 listopada „penetrowano” codziennie wszystkie większe 
skupiska młodzieży, takie jak kawiarnie, herbaciarnie i restauracje. Podejmowano sze-
reg innych czynności wobec osób podejrzewanych o wrogą działalność. Jak czytamy 
w dokumencie podpisanym przez Naczelnika Alfreda Lipkę, należało: wykorzystywać 
posiadanych tajnych współpracowników, z ich pomocą penetrować rzeczy osób podej-
rzanych, zbierać odciski palców ze szklanek, zaangażować Wydział „B” i Wydział „W”, 
wykorzystywać podsłuch telefoniczny, przeprowadzać rewizje, sprawdzać alibi z dni, 
kiedy były kolportowane ulotki, daktyloskopować, pozakładać kwestionariusze ewi-
dencyjne, prowadzić pełne wywiady operacyjne (miejsce zamieszkania i pracy, opinia 
o rodzinie, sprawdzenie w systemie kartotecznym MO, kontakty towarzyskie i ich cha-
rakter, tryb życia, wypowiedzi i działalność poza miejscem pracy), ustalić ewentualne 
miejsca spotykania się młodzieży, a także osoby posiadające drukarenki szkolne, zdo-
bywać próbki pism51. W tym samym czasie Grupa I Wydziału III prowadziła równolegle 
także kilka innych spraw52 wobec osób podejrzewanych o kolportaż ulotek. 

Dnia 25 grudnia 1968 r. doszło do kolejnego kolportażu. Jego świadkiem był pra-
cownik Muzeum Narodowego w Krakowie, który widział na Rynku młodą dziewczy-
nę rozrzucającą ulotki. Podobne ulotki znaleziono również na Plantach, przy poczcie 
obok dworca PKP, pod kinem „Kijów”, przy Collegium Novum i u wylotu ul. Gołębiej 
w stronę Plant. W sumie znaleziono około 240 sztuk ulotek53 o treści „Do walki z reżi-
mem Gomułki. Środki walki. Bierny opór, dywersja, sabotaż. Niech żyje Wolna Polska! 
Komendant Armii Wyzwolenia”. Ponowny kolportaż o takiej samej treści odnotowano 
4 stycznia 1969 r. przy wejściu do gmachu Collegium Novum, w ilości 21 egzemplarzy, 

48 Ibidem, k. 135. 
49 Po dwie szkoły z dzielnicy Stare Miasto otrzymali „pod opiekę” kapitanowie: E. Kosiba, T. Dymek, 

M. Pałamarz, Z. Pietrzyk, M. Gajda, J. Tusznicki, L. Żak; do szkoły w dzielnicy Zwierzyniec zo-
stał przydzielony kpt. P. Walczyk, w dzielnicy Grzegórzki kpt. B. Migas, w dzielnicy Podgórze 
kpt. S. Gładysz, na Kleparzu kpt. M. Heretyk, a w Nowej Hucie kpt. Muszyński, zob. ibidem, k. 136.

50 Ibidem, t. 9, Tezy do rozmowy z dyrektorami szkół średnich, Kraków, 26 XI 1968 r., k. 43-44.
51 Ibidem, t. 1, Plan dalszych czynności operacyjnych zmierzających do ustalenia sprawców kolportu-

jących ulotki w ramach sprawy operacyjno-śledczej krypt. „Wolni”, Kraków, 29 XI 1968 r., k. 136-
140, 143-154.

52 Między innymi prowadzono sprawy operacyjno-śledcze krypt. „Sportowcy”, „Korektor”, „Za-
wierucha” i „Niepoprawny”. W szerokim kręgu podejrzeń znajdowała się również młodzież stu-
dencka, a to dlatego, że treść ulotek miała charakter polityczny, w dodatku kolportaż miał miejsce 
w DS „Żaczek” i w gmachu głównym UJ. Z tego powodu zaplanowano rozeznać te grupy młodzie-
ży szkolnej i zawodowej, które aktywnie działały w okresie marcowym i które w okresie marcowym 
nie przychodziły do szkół oraz młodzież negatywnie ustosunkowaną do polityki partii, zob. ibidem, 
k. 140-142.

53 Ibidem, Notatka służbowa kpt. M. Kocota, Kraków, 25 XII 1968 r., k. 458-460; ibidem, Protokół 
przesłuchania świadka, Kraków, 28 XII 1968 r., k. 472-473.
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oraz w okolicy ul. Floriańskiej, Rynku Głównego, przy ulicach Wielopole, Dietla, 
Wrzesińskiej, w ilości 236 egzemplarzy54. Biorąc pod uwagę domowy sposób wykona-
nia ulotek, na drukarence szkolnej, liczba znalezionych ulotek była znaczna. Trzeba też 
przyjąć, że część z nich zdążyła już trafić do mieszkańców Krakowa. Zresztą, zaraz po 
pierwszym kolportażu sam kpt. Marian Heretyk przyznał, że „gdyby przyjąć, że spraw-
ca wykonywał około 100 sztuk ulotek, to odbijając pojedynczo poszczególne hasła mu-
siał składać pojedyncze slogany. Ten system jest bardzo czasochłonny”55.

W dokumencie z dnia 8 stycznia 1969 r.56 przyznano, że w ciągu 1968 r. ujaw-
niono 32 rzuty wrogich ulotek o łącznej ilości ponad 2160 sztuk57. Ciągle za najbar-
dziej aktywną spośród grup rozpracowywanych uznawano tę, która wykonywała ulotki 
z podpisem „Komenda Główna Armii Wyzwolenia”58. W okresie grudzień 1967 r. – sty-
czeń 1969 r. podejrzewano ją o 10 rzutów ulotek w ilości 1700 sztuk. Jak oceniano, 
początkowo ulotki zawierały wrogie hasła i były bez podpisu, w późniejszym czasie 
kilkaset sztuk kończyło się podpisem „Komendant AW Roger, ostatnie zaś Komendant 
Gł. Armii Wyzwolenia”59.

Nowością w działaniach bezpieki było zlecenie wykonania „albumu zdjęć fotogra-
ficznych byłych członków komitetu nielegalnego oraz innych studentów podejrzanych 
o najaktywniejszą działalność antypaństwową. Album ten okazać wszystkim świadkom, 
którzy widzieli sprawców kolportażu ulotek”60.

Ponadto 27 stycznia 1969 r. zastępca Komendanta Miejskiej MO w Krakowie, mjr 
Stanisław Żurek61, podpisał plan przedsięwzięć prewencyjno-operacyjnych zmierza-
jących do ujęcia sprawców kolportażu62. Podobnie jak rok wcześniej, zamierzano od 
27 stycznia do 15 lutego 1969 r. prowadzić wzmożone działania w godzinach od 19.00 
do 22.00 w rejonie Rynku Głównego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, hotelu „Cracovia”, 
ulic Grodzkiej, Wiślnej, Floriańskiej i Sławkowskiej. 

W tym celu przygotowano odpowiednie punkty obserwacyjne: ukryte – obsadzo-
ne pracownikami operacyjnymi KWMO SB, KMMO i ZOMO (przebranymi w ubra-
nia cywilne), miały być umieszczone w dwóch samochodach na rogu ul. Gołębiej 
i Jagiellońskiej, w budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego, w biurze „Juwena” przy 
ul. Jagiellońskiej i w pomieszczeniach Krakowskiego Domu Kultury „Pod Baranami”; 
oraz ruchome – umieszczono je w trzech rejonach, angażując 24 funkcjonariuszy mun-

54 Ibidem, Legenda kolportażu ulotek o wrogiej treści w Krakowie w latach 1967-1968, k. 113-114.
55 Ibidem, Notatka służbowa kpt. M. Heretyka, 19 XII 1967 r., k. 463.
56 Ibidem, Plan operacyjno-śledczych czynności w sprawie kolportażu wrogich ulotek na terenie mia-

sta Krakowa, Kraków, 8 I 1969 r., k. 184; Plan o podobnej treści 12 I 1969 r. sporządził ppłk A. Lip-
ka, został on zatwierdzony przez Komendanta Woj. MO ds. SB w Krakowie, płk. S. Wałacha, zob. 
ibidem, k. 194-207. 

57 Dane te nie obejmowały ulotek kolportowanych masowo w okresie wydarzeń marcowych.
58 Inne grupy w kręgu podejrzanych to grupy posługujące się kryptonimem „Komandosi”, „Szpak” 

i „Młodzież Polska”, zob. ibidem, Plan operacyjnych przedsięwzięć zmierzający do ustalenia spraw-
ców kolportujących wrogie ulotki, Kraków 12 I 1969 r., k. 200.

59 Ibidem, Plan operacyjno-śledczych czynności w sprawie kolportażu wrogich ulotek na terenie mia-
sta Krakowa, k. 185.

60 Ibidem, k. 191.
61 Mjr Stanisław Żurek (ur. 1923), Zastępca Komendanta Miejskiej MO od 16 V 1967 r., w resorcie do 

1975 r., zob. IPN Kr 0194/7524,  Teczka personalna.
62 IPN Kr 010/10605, t. 1, Plan przedsięwzięć prewencyjno-operacyjnych zmierzających do ujęcia 

sprawców kolportażu ulotek o wrogiej treści, 27 I 1969 r., k. 224-232.



Jan Jarosz pseud. „Roger” – organizator 
Armii Wyzwolenia (IPN Kr 10/19605, 

t. 59, k. 55)

Napis wykonany przez członków Armii Wyzwolenia (IPN Kr 10/10605, t. 48, k. 88)



Ulotki wykonane i kolportowane przez członków Armii Wyzwolenia w Krakowie w latach 1968-1970 
(IPN Kr 10/10605, t. 59, k. 5)



Jak wyżej (IPN Kr 10/10605, t. 59, k. 6)



Jak wyżej (IPN Kr 10/10605, t. 59, k. 9)



Karta z albumu operacyjnego SB zawierającego fotografi e członków Armii Wyzwolenia 
(IPN Kr 10/19605, t. 59, k. 49)



Jak wyżej (Ibidem, k. 50)



Jak wyżej (Ibidem, k. 51)



Jak wyżej (Ibidem, k. 52)
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durowych i w ubraniach cywilnych. Włączono także grupy interwencyjne w liczbie 12 
(w tym dwa samochody „Nysa” i dwóch pracowników z psami tropiącymi). Podano 
szereg instrukcji, na co zwracać uwagę i jak się zachować w przypadku namierzenia 
i schwytania osoby rozrzucającej ulotki bądź osoby podejrzanej. Łącznie do wzmożo-
nych działań wyznaczono 50 pracowników MO63.

Mimo użycia znacznych środków bezpieka nie odnotowała sukcesów. W kwietniu 
1969 r. władze Wydziału III przyznały: „ogółem do chwili obecnej tak z rozpracowań 
poszczególnych grup, jak i bieżących informacji przy współudziale Wydz. Śledczego 
daktyloskopowano 263 osoby, w wyniku czego nie natrafiono jednak na osobę, której 
odciski linii papilarnych odpowiadałyby ujawnionym odciskom na ulotkach”64.

W dalszym ciągu bacznie obserwowano członków rozpracowywanych grup, na-
wet pomimo wykluczenia niektórych z nich, nadal przeprowadzano rozmowy profilak-
tyczne, rozpracowywano osoby, które w przeszłości znane były z „wrogiej działalno-
ści”, ustalano mieszkańców posesji, gdzie znajdywano ulotki i przeprowadzano rozmo-
wy z dozorcami65.

Na początku maja 1969 r. po czterech miesiącach przerwy doszło do kolejnego 
kolportażu. Tym razem treść ulotek wzywała do bojkotu wyborów do Sejmu PRL. 
Dnia 3 maja odnaleziono ponad 300 egzemplarzy ulotek, a dwa dni później 41 sztuk66. 
Miejsca kolportażu zostały objęte ponownie stałą obserwacją67. W rejonach najbar-
dziej zagrożonych wzmożono działania MO prowadzeniem obserwacji przez ruchome 
punkty obserwacyjne, patrolowaniem rejonu przez 10 funkcjonariuszy mundurowych 
i 20 cywilnych. Ponadto dowódca Kampanii Pogotowia KMMO miał przydzielić do 
patrolowania jeden radiowóz wraz z psem służbowym tropiącym68.

Dnia 18 maja69 „o godz. 11:40 w Krakowie przy ul. Franciszkańskiej, z tramwaju 
linii 18 zostały rozrzucone ulotki (35 sztuk) o treści: «Do walki z reżimem Gomułki, 
nie bierzcie udziału w „wyborach”, Niech żyje Wolna Polska, Komendant Armii 
Wyzwolenia». […] Nadmienia się, że na przestrzeni od września ub. roku do dnia 
18 maja br. w Krakowie było rozrzuconych w 9-ciu rzutach około 2.000 sztuk ulotek 
z podpisem «Komendant Armii Wyzwolenia»”70.

63 Ibidem; Kierownik Garaży KMMO na czas trwania wzmożonych działań miał zmienić tablicę reje-
stracyjną na samochodzie Wydziału Służby Zewnętrznej i zastąpić ją rejestracją cywilną.

64 Ibidem, Plan dalszych czynności operacyjnych zmierzających do ustalenia sprawców kolportują-
cych ulotki w ramach sprawy operacyjno-śledczej krypt. „Wolni”, Kraków, 2 IV 1969 r., k. 240. 

65 Ibidem, Plan z 2 IV 1969 r., k. 240-247. 
66 Ibidem, Plan przedsięwzięć prewencyjno-operacyjnych zmierzających do ujęcia sprawców kolpor-

tażu ulotek o wrogiej treści, 6 V 1969 r., k. 262; IPN Kr 056/11, Meldunek specjalny Nr 3 dotyczący 
akcji „Wiosna 69”, 4 V 1969 r., k. 102; ibidem, Meldunek specjalny Nr 4, 11 V 1969 r., k. 110. 

67 IPN Kr 010/10605, t. 32, Notatki służbowe funkcjonariuszy SB, k. 77-88.
68 Ibidem, t. 1, Plan przedsięwzięć prewencyjno-operacyjnych…, 6 V 1969 r., k. 263-266. 
69 18 V 1969 r. z wizytą w Krakowie gościł premier Józef Cyrankiewicz. Odbyła się wtedy narada gru-

py kierowniczej młodzieży z Armii Wyzwolenia. Postanowiono rozrzucić ulotki w momencie, kie-
dy J. Cyrankiewicz będzie przejeżdżać. W tym celu próbowano rozeznać teren, zorganizować cały 
rzut. Jednak Jan Jarosz wraz z A. Polakiem spotkali się przed stadionem i stwierdzili, że jest zbyt 
duża obstawa. W związku z tym akcję odwołano. Postanowiono jednak pozbyć się ulotek. J. Jarosz 
rozrzucił je z tramwaju, przejeżdżając obok Filharmonii. Później w czasie śledztwa próbowano za-
rzucać J. Jaroszowi, że szykował wtedy zamach na J. Cyrankiewicza. Udział w tej akcji funkcjona-
riusze SB przypisywali też J. Kisielowskiemu; notatki z rozmowy z J. Jaroszem, 11 V 2009 r. 

70 IPN Kr 056/11, Informacje dot. przejawów wrogiej i szkodliwej działalności w okresie przedwybor-
czym (18-29 maja br.) na terenie m. Krakowa i województwa, 29 V 1969 r., k. 59-60.
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W związku z nieustającym kolportażem 23 maja 1969 r. funkcjonariusze 
Wydziału III SB przedstawili kolejny plan71, zatwierdzony przez z-cę Komendanta 
Wojewódzkiego MO ds. SB w Krakowie, płk. Stanisława Wałacha72. Zasięg planowa-
nych przedsięwzięć operacyjnych został rozszerzony na kolejne grupy. Te planowane 
akcje to w dalszym ciągu rewizje, zatrzymania, przesłuchania, sprawdzania alibi, dak-
tyloskopowanie. Nadal prowadzono rozeznanie drukarń lub instytucji, które mogły po-
siadać papier używany do produkcji ulotek73. Na niewiele się to jednak zdało, ponieważ 
29 maja 1969 r. do bezpieki dotarła informacja o kolejnym kolportażu, wzywającym do 
bojkotu wyborów „Do walki z reżimem Gomułki. Polki, Polacy, Bojkotujcie «wybory». 
Do walki o wolną Polskę. Komendant Armii Wyzwolenia”74. Ulotki znaleziono w rejo-
nie ulic: Gołębiej, Brackiej, Stolarskiej, Skłodowskiej-Curie, Zamenhoffa i przy teatrze 
im. Słowackiego. Patrole MO zebrały 225 sztuk ulotek, a 17 sztuk znaleziono w tram-
waju. Do tropienia osób kolportujących użyto także psa służbowego, jednak z powodu 
deszczu prawdopodobnie zagubił ślad75.

Dwa dni później, podczas kolejnego kolportażu 31 maja 1969 r., funkcjonariusze 
bezpieki mieli duże szanse na schwytanie poszukiwanych osób. Przy ul. św. Anny i przy 
Plantach kpt. Stanisław Gładysz76, inspektor Wydziału III SB, dostrzegł osobnika, który 
w pewnym momencie wyrzucił w górę 73 ulotki. Funkcjonariusz próbował go złapać, 
jednak bezskutecznie. Widziany był również inny młody człowiek rozrzucający ulot-
ki przy ul. św. Anny. Pozwoliło to na sporządzenie rysopisów tych ludzi77. Miały być 
one powielone i dostarczone patrolującym funkcjonariuszom. Podobne ulotki, w su-
mie w liczbie około 380 sztuk, znaleziono także na ul. Floriańskiej, św. Krzyża, Rynku 
Głównym i w pobliżu Domu Turysty78. 

Bezpieka tymczasem postanowiła poddać analizie materiały dotyczące papieru79 
oraz dokonała ekspertyz daktyloskopijnych80. Kierunek pracy SB tym razem zmierzał 
do ustalenia rodzaju, gatunku i producenta papieru wykorzystywanego do kolportażu 

71 IPN Kr 010/10605, t. 1, Plan dalszych operacyjnych przedsięwzięć zmierzających do ustalenia 
sprawców kolportujących wrogie ulotki na terenie miasta Krakowa, 23 V 1969 r., k. 300-315.

72 Płk Stanisław Wałach (1919-1999), na stanowisku I zastępcy komendanta wojewódzkiego MO ds. 
SB w Krakowie od 15 III 1969 r., zwolniony z resortu 15 II 1976 r., zob. Twarze krakowskiej bez-
pieki…, s. 532-533.

73 IPN Kr 010/10605, t. 1, Plan dalszych operacyjnych przedsięwzięć zmierzających do ustalenia 
sprawców kolportujących wrogie ulotki na terenie miasta Krakowa, Kraków, 23 V 1969 r., k. 300-
-315; ibidem, t. 33 – w całości poświęcony analizie papieru oraz przesłuchaniom pracowników.

74 Ibidem, t. 59, ulotki, k. 7. 
75 Ibidem, t. 1, Meldunek dot. kolportażu ulotek Naczelnika Wydz. III ppłk. A. Lipki do Naczelnika 

Wydz. Inspekcji Dep. III-ego MSW w Warszawie, k. 510; ibidem, t. 31, Telefonogram nr 5197/69 
oficera dyżurnego KMMO w Krakowie, k. 98, 108.

76 Zob. IPN Kr 059/1 akta personalne i kartoteka Stanisława Gładysza. 
77 IPN Kr 010/10605, t. 1, Odtworzenie S. Gładysza, k. 512; ibidem, t. 31, Odtworzenie świadka zda-

rzenia, k. 114; ibidem, t. 52, Fotokopia rysopisu sprawcy i osoby, która pomagała przy rzucie ulotek, 
k. 359/1-359/7. 

78 Ibidem, t. 1, Informacja dot. kolportażu ulotek na terenia m. Krakowa podpisana przez oficera dy-
żurnego M. Pałamarza, Kraków, 1 VI 1969 r., k. 495-496; ibidem, t. 58, Protokół przesłuchania 
podejrzanego Jana Jarosza, k. 23. 

79 Ibidem, t. 1, Analiza dot. papieru kierownika Grupy Wydz. Śledczego kpt. Z. Zięcika, Kraków, 31 V 
1969 r., k. 315-318.

80 Ibidem, Analiza ekspertyz daktyloskopijnych, k. 513-515. 
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ulotek, a następnie do pobrania materiału porównawczego, ustalenia, kiedy został wy-
korzystany do produkcji oraz kto miał do niego dostęp. Udało się ustalić producenta, 
odbiorców papieru w Krakowie, zbierano też informacje o pracownikach zakładów pa-
pierniczych i ich rodzinach81. Jednak te czynności nie przybliżyły bezpieki do poszuki-
wanej młodzieży.

Dnia 8 czerwca 1969 r. do pracy krakowskiej SB włączyło się MSW. Wydział 
Inspekcji Departamentu III MSW przesłał raport82 dotyczący rzutu ulotek podpisanych 
„Komendant Armii Wyzwolenia”. W raporcie zalecano wyłączyć ze sprawy o kryptoni-
mie „Wolni” wszystkie ulotki i anonimy niezwiązane z Armią Wyzwolenia83. Zalecano 
także poddać rozpracowaniu mieszkańców ul. Wrzesińskiej, dokąd doprowadził pies 
milicyjny po rzucie w dniu 5 maja 1969 r. Wytypowano kolejne, nowe osoby do rozpra-
cowania, daktyloskopowania i ustalania ich kontaktów. Równocześnie wyeliminowano 
dwie grupy jako grupy typu chuligańsko-kryminalnego, niekolportujące ulotek o cha-
rakterze „antypaństwowym” i „antypartyjnym”. W wyniku podjętych działań zdakty-
loskopowano ogółem 400 osób, 21 sfotografowano, z 300 osobami przeprowadzono 
rozmowy oraz dokonano 76 penetracji i rewizji84.

Do rozpracowania poszukiwanej grupy młodych zaangażowano ponadto także 
Wydział „W” zajmujący się inwigilacją korespondencji, jako że Grupa I Wydziału III 
była w posiadaniu około 500 listów, które zostały zakwestionowane przez Wydział „W” 
w okresie wypadków marcowych oraz najazdu na Czechosłowację. W dokumencie czy-
tamy: „z listów tych wynika, że ich autorzy wrogo nastawieni są do obecnej rzeczy-
wistości w PRL, jak również do zaprzyjaźnionych z nami krajów socjalistycznych”85. 
Dlatego poddano analizie posiadane listy, próbowano ustalić autorów listów i objąć ich 
rozpracowaniem operacyjnym. Liczono, że wśród autorów listów znajdują się również 
osoby dokonujące systematycznego kolportażu ulotek na terenie Krakowa.

Zastępca Naczelnika Wydziału III, Adam Chrząstek86, w planie z 14 sierpnia 
1969 r. pisał: „Celem niniejszego planu będzie zabezpieczenie miejsc dotychczasowego 
kolportażu ulotek w dniach poprzedzających daty związane z wydarzeniami politycznymi 

81 Wszystkich pracowników badanych zakładów porównywano z posiadanym rysopisem sprawcy; 
ibidem, t. 44, Plan dalszych czynności zmierzających do ustalenia sprawców kolportażu ulotek, 
Kraków, 30 VII 1969 r., k. 47-66.

82 Ibidem, t. 1, Raport dot. wykonanych czynności i przyjętych wersji w związku z kolportażem na te-
renie Krakowa ulotek podpisywanych: „Komendant Armii Wyzwolenia”, 8 VI 1969 r., k. 517-523. 

83 Na inne nielegalne grupy studenckie założono oddzielne sprawy o kryptonimach „Skat”, „Żeglarz”, 
„Uniwersalni” i „Paczka”. Sprawy te miała prowadzić Grupa IV Wydziału III zajmująca się środo-
wiskiem studenckim.

84 Ponadto postanowiono dokonać rozeznania „pomieszczeń (strychy, komórki, piwnice itp.) pod 
względem możliwości wykorzystania ich jako miejsca sporządzania wrogich ulotek”, zob. ibidem, 
t. 44, Plan kierunków działania operacyjno-śledczego z dn. 30 VII 1969 r. zatwierdzony przez płk. 
Stanisława Wałacha, k. 41-46 (egzemplarze wysłano również do KW MO, KM MO, Wydziału 
Inspekcji Departamentu III, Wydziału Inspekcji Biura Śledczego, Wydziału II, Wydziału III, 
Wydziału IV, Wydziału „B”, Wydziału. Śledczego, Wydziału Służby Kryminalnej i Wydziału ds. 
Przestępczości Gospodarczej KWMO i KMMO). 

85 Ibidem, t. 20, Plan dalszych czynności operacyjnych do sprawy krypt. „Wolni”, 16 IX 1969 r., 
k. 89.

86 Mjr Adam Chrząstek (1919-2004), Zastępca Naczelnika Wydziału III od 1 XI 1952 r., następnie 
kierownik Inspektoratu Ochrony Przemysłu SB KW MO w Krakowie od 5 IV 1971 r., zwolniony 
z resortu 31 VIII 1975 r., zob. Twarze krakowskiej bezpieki…, s. 163-164.
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w kraju i na arenie międzynarodowej. Rejon na którym dotychczas odbywał się kol-
portaż ulotek podzielić na odcinki i zabezpieczyć je fizycznie w następujących dniach: 
20, 31 VIII, 6, 31 X i 6 XI 1969 r.”. I faktycznie, rejon podzielono na 28 odcinków, 
przydzielając do zadania 85 pracowników oraz 105 pracowników z poszczególnych 
Wydziałów87. W dalszym ciągu prowadzono rozeznanie mieszkańców posesji m.in. 
przy ulicach: Floriańskiej, Mikołajskiej, św. Marka, Brackiej. Spośród mieszkańców ty-
powano osoby podejrzewane o kolportaż i przeprowadzano ankiety88. 

Dnia 14 sierpnia 1969 r. odbyła się narada jednostek SB i MO, która dotyczyła 
stopnia realizacji działań w związku z propagandą pisaną89. Wzięli w niej udział za-
stępcy Naczelników Wydziałów II, III, IV i „B” oraz przedstawiciele jednostek mili-
cyjnych z KWMO i KMMO Kraków pod przewodnictwem zastępcy Komendanta 
Wojewódzkiego MO ds. SB płk. Henryka Wojciechowskiego90. Przedstawiono na niej 
dotychczasowe ustalenia, co do rozeznania mieszkańców poszczególnych ulic i osób 
wytypowanych jako podejrzane. 

W dniach 15 i 20 sierpnia odnaleziono ulotki o treści: „Do walki z reżimem Go-
mułki. Protestujcie przeciwko sowieckiej okupacji. Do walki o wolną Polskę. Ko men-
dant Armii Wyzwolenia”91. 

Jedną z kolejnych czynności operacyjnych mających na celu dotarcie do spraw-
ców kolportażu było zainteresowanie się podziemną organizacją niepodległościową 
o nazwie Armia Wyzwolenia, która działała w latach 1945-1947 na terenie powiatu 
brzeskiego i nowosądeckiego92. Według Urzędu Bezpieczeństwa jej celem była walka 
zbrojna z władzą ludową, a zwłaszcza stosowanie terroru wobec członków i działaczy 
politycznych i popieranie polityki PSL-u mikołajczykowskiego. Dowódcą był Tadeusz 
Kusion, ps. „Zawalski”, a po jego aresztowaniu Ignacy Krakowski, ps. „Sędzia”. 
Organizacja liczyła około 43 członków. Z racji zbliżonej nazwy funkcjonariusze SB 
przypuszczali, że autor ulotek może wywodzić się z jej byłych członków lub być synem 
któregoś z nich.

Wraz z nowym rokiem szkolnym postanowiono wznowić współpracę z dyrekto-
rami krakowskich szkół oraz aktywem Związku Młodzieży Socjalistycznej. W okresie 
wrzesień–listopad powstały kolejne plany dotyczące ujęcia kolporterów ulotek. Jednak 
krakowska bezpieka wydawała się bezradna. Dnia 2 października 1969 r. Naczelnik 
Wydziału III, ppłk A. Lipka, wysyłał pismo do komendantów MO SB w 12 powiatach 
krakowskich (!). Informował w nim o kolportażu ulotek i o niemożności namierze-
nia sprawców. Wysunął podejrzenia, że sprawcy mogą nie zamieszkiwać w Krakowie 
i polecił wszystkim pracownikom operacyjnym z poszczególnych powiatów zwróce-

87 IPN Kr 010/10605, t. 44, Plan czynności zabezpieczających przed kolportażem ulotek z dn. 14 VIII 
1969 r., k. 89-95.

88 Ibidem, t. 44, Plan kierunków działania operacyjno-śledczego, 30 VII 1969 r., k. 41-46.
89 Ibidem, Narada dot. stopnia realizacji działań jednostek SB i MO w związku z rozeznaniem rejo-

nów rzutów ulotek w Krakowie, 14 VIII 1969 r., k. 69-70.
90 Płk Henryk Wojciechowski (1925-1993), zastępca komendanta wojewódzkiego MO ds. SB w Kra-

kowie od 16 IV 1969 r. do 1 VI 1975 r., zwolniony z resortu 15 VII 1987 r., zob. Twarze krakowskiej 
bezpieki…, s. 545-546.

91 IPN Kr 010/10605, t. 59, ulotki, k. 8.
92 Ibidem, t. 20, Plan dalszych czynności operacyjnych do sprawy krypt. „Wolni”, 16 IX 1969 r., k. 86; 

por. IPN Kr 074/95, Charakterystyka Nr 96 tzw. „reakcyjnej bandy” p.n. „Armia Wyzwolenia”.
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nie szczególnej uwagi na osoby mające kontakt z Krakowem przez pracę, naukę bądź 
rodzinę. Polecił także uaktywnić pracę operacyjną w środowisku młodzieżowym, 
uwzględnić osoby pracujące w drukarniach, introligatorniach, typować osoby odpowia-
dające rysopisem poszukiwanym, a w przypadku podejrzeń przeprowadzać rozmowy 
wyjaśniające i daktyloskopować93.

Tymczasem 9 października 1969 r. na murze przy ul. Siedleckiego ujawniono 
napis: „Katyń pomścimy”, natomiast 11 października 1969 r. jeden ze świadków ze-
znał: „Gdy NN osobnik znalazł się na skrzyżowaniu ul. Sławkowskiej i danej prze-
cznicy krzyknął «ulotki» i wyrzucił dużą ilość ulotek z podpisem «Komendant Armii 
Wyzwolenia» wykonanych przy pomocy drukarenki szkolnej. Po wyrzuceniu nie za-
trzymując się pobiegł szybko dalej wspomnianą przecznicą”94. Treść tych ulotek tym 
razem brzmiała: „Do walki z reżimem Gomułki. Patrioci, wasza broń to bierny opór. Do 
walki o wolną Polskę. Komendant Armii Wyzwolenia”95. Ta sama treść pojawiała się na 
ulotkach z dnia 11 listopada i 12 grudnia.

Kolportaż z 12 grudnia miał miejsce w okolicach Domu Handlowego „Jubilat”, 
gdzie z ulotkami byli widziani dwaj młodzi ludzie. W tej sprawie pojawiło się nawet 
ogłoszenie w prasie krakowskiej z prośbą o kontakt osób, które o godzinie 18.15 znaj-
dowały się na ul. Zwierzynieckiej pod księgarnią i Domem Handlowym „Jubilat”96. Jak 
czytamy w dokumentach, funkcjonariusze bezpieki przystąpili do pełnego rozeznania 
młodzieży szkół średnich, młodzieży zatrudnionej w zakładach poligraficznych, miesz-
kańców internatów, w dalszym ciągu rozeznawano mieszkańców zamieszkałych w rejo-
nach kolportażu, dalej inwigilowano wytypowane grupy młodzieżowe97. Praca funkcjo-
nariuszy SB nie ustawała.

W listopadzie 1969 r. ppłk Alfred Lipka podkreślił, że działania operacyjno-śled-
cze zostały zorganizowane w czterech kierunkach: jako wykorzystanie wszystkich źró-
deł poufnych SB i MO, rozpoznawanie osób w wieku 16-30 lat zamieszkałych przy wy-
typowanych ulicach Starego Miasta, analizowanie papieru użytego do kolportażu oraz 
fizyczne zabezpieczanie miasta w celu ujęcia sprawcy w momencie kolportażu. Skala 
przedsięwzięć była zatem bardzo szeroka. W wyniku realizacji przyjętego planu opera-
cyjnie rozpoznano 27 grup młodzieżowych, rozpytano ponad 500 osób, wylegitymowa-
no 150 osób i zdaktyloskopowano 750 osób. Poddano rozpoznaniu młodzież z 79 szkół 
średnich i zawodowych, miejsca dotychczasowego kolportażu fizycznie zabezpieczano 
przez 61 posterunków obserwacyjnych, do których zaangażowano 132 funkcjonariuszy 
SB i MO98. Co ciekawe, władze SB zwróciły się również z „prośbą do rencistów SB 
i MO, aby udzielili nam pomocy w zabezpieczeniu fizycznym i wszelkimi informacja-
mi na temat sprawców kolportażu”99. Pracownicy SB najwyraźniej nie potrafili poradzić 
sobie z problemem i szukali jakiegokolwiek sposobu dotarcia do sprawców wrogiej 
działalności. 

93 IPN Kr 010/10605, t. 1, Pismo Naczelnika Wydz. III, Kraków, 2 X 1969 r., k. 529-531.
94 Ibidem, t. 20, Notatka służbowa kpt. E. Muszyński, Kraków, 20 I 1970 r., k. 4.
95 Ibidem, t. 59, ulotki, k. 9. 
96 IPN Kr 4/443, Wycinek z prasy, k. 40/10; por. „Echo Krakowa” 1969, 16 XII, s. 5.
97 IPN Kr 010/10605, t. 44, Plan dalszych czynności do sprawy krypt. „Wolni”, 5 I 1970 r., k. 151-

-157.
98 Ibidem, t. 9, Wroga propaganda pisana, Kraków, 18 XI 1969 r., k. 54-56.
99 Ibidem, k. 59. 
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Cały rok 1969 obfitował w ulotki Armii Wyzwolenia. W zestawieniu staty-
stycznym za ten czas utworzono specjalną rubrykę dla ulotek kolportowanych przez 
„Rogera”. Ogółem odnotowano 35 faktów kolportażu, w tym 17 wypadków obejmu-
jących 2088 sztuk ulotek, z czego 12 wypadków dot. „ulotek «Roger»” obejmujących 
2029 sztuk100. Stąd niemal całość rozrzuconych w 1969 r.  ulotek była dziełem organiza-
cji Armia Wyzwolenia. 

Prace funkcjonariuszy nie ustały wraz z nowym rokiem. Dnia 31 stycznia 1970 r. 
płk Stanisław Wałach podpisał pismo do Kierownika Zakładu Kryminalistyki KGMO 
w Warszawie, w którym informuje, że w związku ze sprawą zabezpieczono 230 śladów 
linii papilarnych oraz zdaktyloskopowano 1000 osób. Jednakże „w wyniku przeprowa-
dzonych rozmów z kierownictwem WLK [Wojewódzkie Laboratorium Kryminalistyki 
– przyp. M.K.] w Krakowie wynikła potrzeba ponownego dokonania badań porównaw-
czych całego materiału dowodowego i porównawczego, czego WLK własnymi siłami 
nie jest w stanie wykonać”101. Dlatego też poproszono o oddelegowanie do KWMO 
w Krakowie czterech ekspertów. Natomiast dwa dni później powołano w Krakowie 
specjalną grupę operacyjno-śledczą. W jej skład wchodziła grupa operacyjna, grupa 
śledcza, grupa analityczna, grupa do opracowania kartoteki oraz grupa do prowadzenia 
badań daktyloskopijnych. W pracę tego zespołu zostało zaangażowanych 26 osób, które 
miały pracować „w wyodrębnionych w tym celu pomieszczeniach”102. Spodziewając się 
kolejnych akcji, postanowiono również 10 lutego zabezpieczyć rejon miasta przed spo-
dziewanym rzutem ulotek na trzy kolejne dni103. 

Ostatnie ulotki Armii Wyzwolenia skonfiskowane przez funkcjonariuszy SB po-
chodzą z 26 lutego104. Być może dlatego właśnie 27 lutego poszukiwania rozszerzono 
jeszcze na mieszkańców burs. Wytypowano 32 kolejne szkoły średnie i zawodowe oraz 
bursy, które to należało poddać rozpoznaniu między innymi przez rozmowy z ich por-
tierami105. 

***

Po dwóch latach i trzech miesiącach poszukiwań, jak wynika z dokumentów wła-
ściwie przez przypadek, udało się funkcjonariuszom SB w Krakowie w końcu namie-
rzyć sprawców systematycznego kolportażu ulotek na terenie Krakowa. W dokumentach 
znajdujemy oświadczenie niejakiego Janusza Godynia106, który 2 marca 1970 r. zeznał, 
że jest przywódcą grupy młodzieżowej o nazwie „Rezerwa Armii Polskiej” działającej 
na terenie Krzeszowic, która miała na celu udzielanie pomocy Armii Polskiej. Od jed-
nego ze swoich członków, Romana Kurdziela, dowiedział się, że należy on również do 
nielegalnej grupy młodzieżowej o charakterze antypaństwowym. Funkcjonariusze bez-

100 Ibidem, k. 53. 
101 Ibidem, t. 57, Pismo płk. Stanisława Wałacha, 30 I 1970 r., k. 86.
102 Ibidem, t. 8, Wniosek o powołanie grupy operacyjno-śledczej w sprawie kryptonim „Fanatycy”, 

3 II 1970 r., k. 228-229.
103 Ibidem, t. 44, Plan zabezpieczenia miasta Krakowa w dniach 10, 11 i 12 II 1970 r. w sprawie kryp-

tonim „Fanatycy”, k. 174-176. 
104 Ibidem, t. 57, Notatka służbowa, 28 II 1970 r., k. 191, 192.
105 Ibidem, Wykaz szkół średnich i zawodowych, k. 146-148.
106 Ibidem, t. 58, Oświadczenie Janusza Godynia, 2 III 1970 r., k. 3.
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pieki postanowili zatrzymać i przesłuchać Romana Kurdziela. Dnia 3 marca w trakcie 
przesłuchania wyjaśnił on, że latem 1969 r. został zwerbowany do nielegalnego związku 
pod nazwą Armia Wyzwolenia przez Jacka Jarzynkę. Niezwłocznie zatem zatrzymano 
Jacka Jarzynkę, a ten podczas przesłuchania podał nazwiska innych członków organiza-
cji107. W dniu 3 marca na terenie szkoły aresztowano Jana Jarosza, w dniach 3-12 mar-
ca pozostałe osoby, poddano ich przesłuchaniom oraz przeprowadzono wywiady 
środowiskowe108. 

Według wykazów sporządzonych przez funkcjonariuszy SB organizacja liczy-
ła 26 osób. Na czele organizacji stał Jan Jarosz, ps. „Roger”, „Jerzy”, uczeń VIII Li-
ceum Ogólnokształcącego. Pozostali członkowie to: Adam Polak, ps. „Zenon”, Józef 
Kisielowski, ps. „Konrad”, Krzysztof Krasiński, ps. „Adam”, Jacek Jarzynka, ps. 
„Zyg munt”, Roman Kurdziel, ps. „Artur”, Jacek Pyś, ps. „Femo”, Leszek Kindla, 
ps. „Fra nek”, Marek Pyś, ps. „Wojtek”, Janusz Piwowar, ps. „Józef”, Andrzej 
Tyranowski, ps. „Ka zek”, Tadeusz Jarosz, ps. „Bolek” (nie był krewnym Jana Jarosza), 
Tadeusz Kopeć, Andrzej Malski, Jan Rastenis, Marek Kawalec, Roman Kawalec, 
Lech Wojakowski, ps. „Henryk”, Celina Makuła, ps. „Roma”, Grażyna Langner, ps. 
„Joanna”, Zdzisław Kowalski, ps. „Wiktor”, Janusz Blitek, ps. „Andrzej”, Kazimierz 
Jarosz, ps. „Aleksander”, Zbigniew Pawliński, ps. „Zbyszek”, Andrzej Płachta, ps. 
„Zbyszek”, oraz Stanisław Gęsikowski109.

W wyniku przesłuchań okazało się, że głównym inspiratorem był Jan Jarosz. Pod 
koniec listopada 1967 r. powołał on organizację pod nazwą Związek Prawdziwych 
Polaków, ale jeszcze w tym samym roku zamienił jej nazwę na Polskie Stronnictwo 
Narodowo-Demokratyczne. W jej skład wchodzili uczniowie klas ósmych Szkoły 
Podstawowej nr 90 w Krakowie. W dniu 2 grudnia 1967 r., w celu uczczenia zbliżają-
cej się setnej rocznicy urodzin Józefa Piłsudskiego, dokonali oni pierwszego kolportażu 
ulotek oraz wykonali kredą na murach napisy: „Pomścimy Katyń” oraz „Precz z PZPR”. 
Na wiosnę 1968 r. J. Jarosz zwerbował nowe osoby i wtedy zmienił nazwę organizacji 

107 Ibidem, t. 61, Opracowanie analityczne wrogiej działalności nielegalnej organizacji pn. „Armia 
Wyzwolenia” i podejmowanych działań operacyjno-śledczych, k. 310; wykaz pseudonimów wszyst-
kich członków organizacji został także zarekwirowany w domu Adama Polaka; ibidem, Informacja 
dot. nielegalnego związku, k. 279, oraz notatki z rozmowy z J. Jaroszem, 11 V 2009 r. 

108 IPN Kr 010/10605, t. 58, Pismo komendy MO w Krakowie do Komendantów Komendy 
Dzielnicowej MO Kraków-Grzegórzki, Kraków-Nowa Huta, Kraków-Zwierzyniec, Kraków-Stare 
Miasto, do Komendy Powiatowej MO Chrzanów, 16 III 1970 r., k. 303, 304, 310-311, 314. 

109 Ibidem, t. 1, Wykaz osób opisanych w sprawie krypt. „Wolni”, k. 12-14; ibidem, t. 20, Informacja 
dot. nielegalnego związku pn. „Armia Wyzwolenia”, 16 III 1970 r., k. 143-145. Według Jana Jarosza 
do organizacji należeli: Krasiński Krzysztof „Adam”, Jarosz Jan „Roger”, „Jerzy”, Kopeć Tadeusz 
„Dudek”, Gęsikowski Stanisław „Stasiu”, Kawalec Roman „Romek”, Kawalec Marek „Marek”, 
NN „Kapitan”, Krasiński Maciej „Marek” II, Kisielowski Józef „Konrad”, Rastenis Jan „Janusz”, 
Malski Andrzej „Andrzej”, Borczak Stanisław „Pyćki”, NN „Wacek”, NN „Marek II”, Wojakowski 
Lech „Henryk”, Makuła Celina „Roma”, Płachta Andrzej „Zbyszek”, Langner Grażyna „Joanna”, 
Pyś Jacek „Fema”, Pyś Marek „Wojtek”, Jarzynka Jacek „Zygmunt”, Kurdziel Roman „Artur”, 
Kurdziel Andrzej „Wiktor”, Polak Adam „Zenon”, Piwowar Janusz „Józef”, Tyranowski Andrzej 
„Kazimierz”, Kindla Leszek „Franek”, Jarosz Tadeusz „Bolesław”, Blitek Janusz „Andrzej”, Jarosz 
Kazimierz „Aleksander”. Do organizacji nie należał Andrzej Sieniuta, ale prowadził działalność pa-
triotyczną na terenie VIII LO, został zatrzymany i był przesłuchiwany przez funkcjonariuszy SB. 
Również Zbigniew Pawliński nie należał do grupy, ale był oskarżany przez SB o przynależność. 
Zdzisław Kowalski – osoba nieznana w kręgu AW, również podejrzewana o przynależność. 
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na Armia Wyzwolenia. Nazwa ta miała z jednej strony nawiązywać do Armii Krajowej, 
z drugiej zaś do dramatu Stanisława Wyspiańskiego Wyzwolenie. Członkowie organiza-
cji, podobnie jak działacze organizacji II konspiracji o tej samej nazwie, nie uznawali 
władz komunistycznych. Za jedyne legalne władze polskie uznawali rząd w Londynie 
i prezydenta RP na uchodźstwie Augusta Zaleskiego. W swojej działalności chętnie 
wzorowali się również na Legionach Józefa Piłsudskiego. Organizacja kontynuowała 
swoją działalność aż do zatrzymania w marcu 1970 r. W czasie śledztwa przyznała się 
do 21 rzutów ulotek, w sumie około 6 tys. sztuk110. 

Komendantem organizacji był Jan Jarosz, a jego zastępcą Krzysztof Krasiński. 
Organizację podzielono na oddziały: Oddział I Techniczny – K. Krasiński, J. Jarosz; 
Oddział II Przygotowania Akcji (Operacyjny) – J. Kisielowski, S. Borczak; Oddział III 
Edukacji – J. Jarosz, M. Krasiński; Oddział IV Skarbu – J. Jarosz (skarbnik); Oddział 
V Wywiadu (grupa wywiadowcza) – kilka osób, grupa nie została zdekonspirowana, 
oraz żandarmeria, która ostatecznie nie została zorganizowana. Grupa kierownicza 
(Komenda Główna) nie została rozpracowana przez funkcjonariuszy SB111. Członkowie 
organizacji składali przysięgę: „Ja, syn Narodu Polskiego, przysięgam na Krzyż i zba-
wienie duszy walczyć w szeregach AW do ostatniej kropli krwi o Polskę, Wolną, 
Niepodległą, w sprawiedliwych granicach. Przysięgam dochować tajemnicy organiza-
cyjnej, przysięgam sumiennie wykonywać rozkazy. Tak dopomóż mi Bóg”112.

Głównym celem organizacji było sporządzanie i rozrzucanie ulotek. Papier za-
wsze kupowano w innym sklepie. Na początku był to nawet zwykły, biały papier 
śniadaniowy. Początkowo ulotki sporządzano na drukarenkach szkolnych. Później 
Krzysztof Krasiński skonstruował ręczną praskę drukarską, w której umieszczał czcion-
ki z kilku drukarenek. Dzięki zastosowaniu tej praski szybko drukowano tysiące ulotek. 
Każda akcja była zaplanowana. Przygotowaniem akcji zajmował się Józef Kisielowski. 
Uważnie obserwowano określone miejsce, wybierano odpowiednie osoby do rzutu, po 
zakończeniu akcji odwrót odbywał się według planu113. Zazwyczaj rzutu dokonywano 
w celu uczczenia jakiejś rocznicy: 3 maja, 15 sierpnia czy 11 listopada. W większości 
wypadków J. Jarosz sam sporządzał ulotki w domu, pod nieobecności rodziny114.

W domach zatrzymanych dokonano rewizji. Początkowo J. Jarosz wszystkiego się 
wypierał, jednak po przeszukaniu przyznał, że jest komendantem Armii Wyzwolenia115. 
U niego w domu zarekwirowano matrycę w formie pieczęci z gumowymi czcionka-
mi ułożonymi w hasło, tusz, poduszkę do tuszu, dwie drukarki szkolne, pistolet typu 
„Fromer” kal. 7,65 mm bez amunicji i magazynka116, mapę ćwiczebną, książkę H. Glas sa 

110 Ibidem, t. 20, Kronika dot. powstania i działalności nielegalnej organizacji młodzieżowej „Armia 
Wyzwolenia”, 9 III 1970 r., k. 5-6; ibidem, t. 58, Protokół przesłuchania J. Jarosza, k. 18-19, 35; 
notatki z rozmowy z J. Jaroszem, 21 VI 2010 r.; Krzysztof Krasiński miał wykonać orła w koronie 
z krzyżem na wzór orła Związku Strzeleckiego Józefa Piłsudskiego.

111 Notatki z rozmowy z J. Jaroszem, 21 VI 2010 r.; oddziały dzieliły się na sekcje, a te z kolei na drużyny.
112 IPN Kr 010/10605, t. 58, tekst przysięgi, k. 194.
113 Notatki z rozmowy z J. Jaroszem, 11 V 2009 r. 
114 IPN Kr 010/10605, t. 58, Protokół przesłuchania podejrzanego, k. 23; IPN Kr 4/433, Protokół prze-

słuchania J. Jarosza, 27 III 1970 r., k. 125-126.
115 Notatki z rozmowy z J. Jaroszem, 15 I 2009 r.
116 Pistolet kal. 7,65 produkcji węgierskiej J. Jarosz otrzymał od Leszka Kindli. L. Kindla znalazł 

pistolet w rurach kanalizacyjnych obok bloku, w którym mieszkał. Pistolet był zardzewiały, bez ma-
gazynka i naboi; IPN Kr 4/433, Protokół przesłuchania J. Jarosza, 28 III 1970 r., k. 130-131.
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Zamach bolszewizmu na młodzież, Józef Piłsudski i Instrukcja piechoty i pistole-
tu maszynowego oraz 14 legitymacji z hasłem „Związek Prawdziwych Polaków”117. 
Natomiast w mieszkaniu Adama Polaka znaleziono tekst przysięgi i wykaz pseudoni-
mów pozostałych członków oraz sztylet118.

W swoich pierwszych zeznaniach J. Jarosz twierdził, że do wrogiej działalności 
przeciwko PRL inspirował go profesor Ksawery Pusłowski119, który udzielał mu lekcji 
języka angielskiego. To on miał mu polecać werbowanie nowych członków oraz inspiro-
wać do robienia wrogich ulotek i napisów120. J. Jarosz powołał się na K. Pusłowskiego, 
gdyż funkcjonariusze SB przede wszystkim szukali dorosłych inspiratorów wśród na-
uczycieli i księży. Poprzez wprowadzenie ich w błąd chciał zyskać na czasie, by zorien-
tować się kogo aresztowali i co wiedzą o organizacji. W tym czasie Ksawery Pusłowski 
już nie żył, zmarł 8 lipca 1968 r. 

Dnia 4 marca 1970 r. prokurator wojewódzki Zdzisław Koprynia wydał postano-
wienie o przedstawieniu zarzutów J. Jaroszowi. Zarzut brzmiał: „zorganizował i kierował 
związkiem pn. «Armia Wyzwolenia» mającym na celu sporządzanie i kolportaż ulotek 
zawierających fałszywe wiadomości mogące wyrządzić istotną szkodę interesom Państwa 
Polskiego, o stosunkach wewnątrz kraju oraz nawołujących do oporu wobec władz pań-
stwowych […] bez wymaganego pozwolenia posiadał broń palną”121. Wobec J. Jarosza 
zastosowano areszt tymczasowy na okres trzech miesięcy, następnie przedłużany122. 

Zatrzymani członkowie organizacji zostali poddani wielu badaniom psycholo-
gicznym. W dniach 9-12 czerwca 1970 r. przeprowadzono w Instytucie Psychologii 
Uniwersytetu Jagiellońskiego rozmowy z 10 członkami Armii Wyzwolenia, tj. z A. Ty-
ranowskim, J. Piwowarem, L. Wojakowskim, A. Polakiem, L. Kindlą, K. Krasińskim, 
R. Kurdzielem, T. Jaroszem, J. Jarzynką i J. Kisielowskim. Musieli wypełnić tzw. in-
wentarze osobowościowe123. W oparciu o ankiety, indywidualny wywiad z każdym ba-

117 IPN Kr 010/10605, t. 58, Wykaz dowodów rzeczowych zarekwirowanych w domu J. Jarosz, 5 V 
1970 r., k. 445; IPN Kr 4/433, Protokół przeszukania, 3 III 1970 r., k. 37.

118 IPN Kr 010/10605, t. 58, Wykaz dowodów rzeczowych zarekwirowanych w domu A. Polaka, 5 V 
1970 r., k. 446; tylko u Adama Polaka znajdował się wykaz pseudonimów członków organizacji, 
który został zarekwirowany.

119 Prof. Franciszek Ksawery Pusłowski (1875-1968), arystokrata, właściciel dóbr oraz pałacu 
w Krakowie, lektor języków obcych, tłumacz, w latach 1946-1952 był inwigilowany przez Urząd 
Bezpieczeństwa z uwagi na arystokratyczne pochodzenie, pracę w delegaturze UNRRA w Krakowie 
i kontakty z konsulem brytyjskim w Katowicach, zob. IPN Kr 010/210; swój pałac, bibliotekę oraz 
dzieła sztuki z kolekcji przekazał Uniwersytetowi Jagiellońskiemu.

120 IPN Kr 010/10605, t. 20, Kronika dot. powstania i działalności nielegalnej organizacji młodzieżo-
wej „Armia Wyzwolenia”, 9 III 1970 r., k. 5-6; mieszkanie Ksawerego Pusłowskiego przeszukano 
w celu odnalezienia zapisków, pobrania wzorów pisma z maszyny do pisania, zob. ibidem, t. 58, 
Protokół przesłuchania podejrzanego Jana Jarosza, k. 8-12, 28-30; ibidem, t. 61, Plan czynności 
operacyjno-śledczych, Kraków, 12 III 1970 r., k. 206. 

121 Ibidem, t. 58, Postanowienie o przedstawieniu zarzutów, k. 7.
122 IPN Kr 081/82, Postanowienie o tymczasowym aresztowaniu, 5 III 1970 r., k. 4; IPN Kr 4/433, 

Postanowienie prok. Stefana Reka o przedłużeniu tymczasowego aresztowania, 30 V 1970 r., k. 190; 
IPN Kr 081/82, Postanowienie o przedłużeniu tymczasowego aresztowania prokuratora Ste fana 
Reka, 1 VII 1970 r., k. 5.

123 IPN Kr 010/10605, t. 62, Inwentarze osobowości H. J. Eysenck, k. 12-32, 37-45, 75-133; testy psy-
chologiczne; poruszono takie zagadnienia, jak: ekstrawersja, neurotyzm, stopień kłamstwa. Badania 
miały na celu stwierdzenie, czy te czynniki mogły wpływać na zachowania przestępcze. 
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danym, inwentarz osobowości MPI Eysencka, kwestionariusz zainteresowań i analizę 
akt dochodzenia, zespół pięciu pracowników Instytutu Psychologii pod kierunkiem 
prof. dr. Włodzimierza Szewczuka i doc. dr Marii Przetacznikowej przeprowadził bada-
nia psychologiczne. W analizie badań stwierdzono: 

[…] członkowie organizacji nie różnili się żadnymi szczególnymi cechami od swoich 
rówieśników, byli równie jak inni zdyscyplinowani, pracowici, uzdolnieni. […] potrzebą 
przeżycia przygody, podjęcia samodzielnej działalności, przynależności do małych, her-
metycznych grup rówieśniczych oraz niejasnymi dążeniami do dokonywania przemian 
w otaczającej rzeczywistości stworzyły szczególnie podatny grunt dla oddziaływań osoby 
o silnej indywidualności, jaką był przywódca organizacji124.

Psychologowie stwierdzili, że prowodyrem całej działalności był J. Jarosz, który 
miał silny wpływ na pozostałych członków.

J. Jarosza badali biegli sądowi, lek. med. Joanna Chlipalska i dr med. 
Władysław Salwa. J. Jarosz, by uniknąć surowego wyroku, symulował w wię-
zieniu Montelupich zaburzenia psychiczne, ale okazało się to zbyteczne, bo wła-
dze w Warszawie podjęły decyzję, że nie będzie procesu politycznego młodzieży, 
a sprawę należy załatwić bez rozgłosu z udziałem psychologów i psychiatrów. Takie 
informacje miał przekazać ojcu J. Jarosza obrońca dr Kazimierz Ostrowski125. Na 
podstawie opinii biegłych126 prok. Stefan Rek uznał, że pozostawienie J. Jarosza 
na wolności „grozi poważnym niebezpieczeństwem dla porządku prawnego”127. Sąd 
Wojewódzki w składzie: sędzia Franciszek Bańbuła, Adam Olesiński, Józef Korbiel 
przychylił się do wniosku prokuratora i podsądny został przewieziony z więzienia 
Montelupich na oddział sądowy zakładu psychiatrycznego128. W styczniu J. Jarosz 
skończył 17 lat. Był najprawdopodobniej jednym z najmłodszych więźniów poli-
tycznych tego okresu.

Tymczasem śledztwo toczyło się przeciwko pozostałym uczestnikom grupy: 
K. Kra sińskiemu, J. Kisielowskiemu, A. Polakowi, J. Pysiowi, A. Tyranowskiemu, 
J. Piwowarowi, L. Kindli, T. Jaroszowi, J. Jarzynce, A. Malskiemu oraz R. Kurdzielowi. 

K. Krasiński, A. Polak, J. Jarzynka i J. Kisielowski zostali zatrzyma-
ni w schronisku dla nieletnich129. W dniu 19 marca tymczasowy areszt wo-
bec nich został uchylony130. A. Tyranowski, J. Piwowar i A. Malski zosta-
li umieszczeni w milicyjnej Izbie Dziecka na okres 48 godzin131. Natomiast 

124 Ibidem, Sprawozdanie z wyników badań psychologicznych przeprowadzonych w grupie 10 nielet-
nich, Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, k. 70-74. 

125 Notatki z rozmowy z J. Jaroszem, 15 I 2009 r.
126 IPN Kr 4/433, Orzeczenie sądowo-lekarskie, 16 IV 1970 r., k. 181-186.
127 Ibidem, Pismo prokuratora o umieszczeniu J. Jarosza w szpitalu psychiatrycznym, 20 VII 1970 r., 

k. 4.
128 IPN Kr 081/82, Postanowienie o umieszczeniu Jana Jarosza na oddziale sądowym szpitala psychia-

trycznego, 7 VIII 1970 r., k. 8.
129 IPN Kr 010/10605, t. 58, Pismo do Dowódcy Kompanii Konwojowej KM MO o przetransporto-

wanie do schroniska dla Nieletnich w Katowicach-Brynowie, 6 III 1970 r., k. 244; przy nazwisku 
A. Polak i K. Krasiński odręczna adnotacja: „Krzeszowice”. 

130 Ibidem, Wniosek o uchylenie środka zapobiegającego – zatrzymania w Schronisku dla Nieletnich, 
ppłk. Z. Niewiarowskiego do Prokuratury Wojewódzkiej w Krakowie, k. 334. 

131 Ibidem, Pismo kpt. Z. Zięcika do Izby Dziecka KM MO Kraków-Piaski, 6 III 1970 r., k. 241; ibi-
dem, Pismo ppłk. Z. Niewiarowskiego, 9 III 1970 r., k. 261. 
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R. Kurdziel, J. Pyś, L. Kindla, M. Pyś i T. Jarosz mieli odpowiadać z wolnej 
stopy132.

Mimo że wielu uczestnikom organizacji Prokuratura Wojewódzka postawiła za-
rzuty, to później zgodnie z poleceniem władz z Warszawy, o którym mówił obrońca dr 
Kazimierz Ostrowski, wycofano się z przeprowadzania procesu politycznego. Być może 
uznano, że byłby to wstrząs dla opinii publicznej i kompromitacja dla władz, zasto-
sowano zatem plan „resocjalizacji” młodych konspiratorów przez Związek Młodzieży 
Socjalistycznej, przybudówkę PZPR. Dnia 30 września 1970 r. Prokurator Wojewódzki 
w Krakowie przyjął poręczenie od Zarządu Wojewódzkiego ZMS w Krakowie wobec 
K. Krasińskiego, J. Kisielowskiego, L. Kindli, L. Wojakowskiego, R. Kurdziela, A. Ty-
ra nowskiego oraz J. Pysia i warunkowo umorzył śledztwo, ustalając okres próby na dwa 
lata, natomiast wobec A. Polaka, J. Jarzynki, J. Piwowara i T. Jarosza umorzył śledztwo 
z powodu „znikomego niebezpieczeństwa społecznego”133. Jan Jarosz został wypusz-
czony na wolność ostatecznie po 16 miesiącach134.

***

Na koniec warto przytoczyć fragment opracowania analitycznego sporządzonego 
we wrześniu 1970 r. przez kpt. Z. Zięcika:

Należy pokazać przyczyny, które determinowały przewlekłość rozpracowania operacyj-
no-śledczego mimo zaangażowania dużych sił i środków. Z analizy całokształtu materiału 
[…] wynika, że popełniono szereg błędów i niedociągnięć w ocenie wpływających infor-
macji, co wiązało się z ich wykorzystaniem, mechanicznym stosowaniem zabezpieczenia 
fizycznego zagrożonego terenu, jak również braku wyczulenia w sprawie wychowania 
młodzieży tak ze strony rodziców, jak i wychowawców szkół135.

Jak czytamy w dalszej części dokumentu, rozpracowaniem błędnie objęto oso-
by powyżej 16 roku życia, tymczasem w początkowym okresie działalności chłopcy 
mieli po 14-15 lat. Wynikało to z zeznań świadków, którzy zawyżyli wiek młodocia-
nych. Dalej, zignorowano doniesienia dozorcy domu przy ul. Daszyńskiego 16, który 
już 27 lutego 1968 r. miał wskazywać braci Marka i Romana Kawalców, członków or-
ganizacji Jana Jarosza, jako możliwych sprawców wykonywania „wrogich napisów”. 
Kolejnym zaniedbaniem miało być zignorowanie meldunku świadka Wojciecha Tyki 
o wrogiej postawie Jana Jarosza na terenie Szkoły Podstawowej nr 90 na Grzegórzkach, 
który to rozpowszechniał antypaństwowe paszkwile wśród uczniów i sprzeciwiał się 
podwyżce cen mięsa136. Funkcjonariusze bezpieki wytknęli również brak reakcji ze 

132 Ibidem, Telefonogram do MSW w Warszawie, 7 III 1970 r., k. 253; ibidem, Telefonogram z 9 III 
1970 r., k. 259.

133 Ibidem, t. 61, Meldunek o umorzeniu śledztwa ppłk. Z. Niewiarowskiego do Wydz. Inspekcji Biura 
Śledczego MSW w Warszawie, 27 XI 1970 r., k. 199-200. 

134 IPN Kr 4/433, Postanowienie o zwolnieniu, 11 VI 1971 r., k. 22; faktycznie J. Jarosz opuścił szpital 
pod koniec czerwca 1971 r.

135 IPN Kr 010/10605, t. 61, Opracowanie analityczne wrogiej działalności, wrzesień 1970 r. (brak 
początku dokumentu), k. 6-10. 

136 Próbowano ustalić, któremu funkcjonariuszowi W. Tyka składał meldunek w sprawie J. Jarosza. 
W aktach milicyjnych brak takiej informacji, zob. ibidem, Pismo ppłk. Z. Niewiaromskiego do 
Komendanta KD MO Kraków-Grzegórzki, 15 VI 1970 r., k. 116; ibidem, Notatka służbowa inspek-
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strony matki J. Kisielowskiego, wiedziała ona o akcji kolportażu ulotek podjętej przez 
J. Jarosza, oraz ojca Tadeusza Jarosza (członek PZPR), który zabronił synowi wstępo-
wania do nielegalnej organizacji, a także brak reakcji nauczycieli Szkoły Podstawowej 
nr 90 oraz Liceum Ogólnokształcącego nr VIII, gdzie J. Jarosz miał być znany z nega-
tywnej postawy do ustroju PRL. Kolejnym zarzutem było mechaniczne, szablonowe 
wykonywanie zadań, o czym miały świadczyć przypadki rozrzucania ulotek w obecno-
ści funkcjonariuszy, a także próby dotarcia do sprawców kolportażu poprzez rozpraco-
wanie hurtowni papieru zamiast rozpracowania sklepów.

Do rozpracowania tej jednej tylko grupy młodzieżowej zostały użyte i wyko-
rzystane olbrzymie środki. Jak czytamy w analitycznym opracowaniu: „w czasie pro-
wadzonych działań operacyjno-śledczych do czasu realizacji młodzieżowej grupy pn 
«Armia Wyzwolenia» dokonano poszczególnych czynności”: rozpoznano operacyjnie 
25 grup młodzieżowych, rozpoznano mieszkańców przy 43 ulicach, przesłuchano 252 
świadków, rozpytano i zdaktyloskopowano 1250 osób, dokonano przeszukań i penetra-
cji 52 mieszkań, pobrano wzory pisma od 304 osób, wykonano 46 ekspertyz pisma, 
daktyloskopijnych i papieru, sporządzono 4 portrety pamięciowe, zamieszczono w pra-
sie 2 komunikaty, 5 razy użyto psa tropiącego, przez około 100 dni prowadzono zabez-
pieczenie zewnętrzne zagrożonego terenu siłami od 50 do 165 osób oraz porównano 
ślady linii papilarnych na 60 tys. Kart DPA-1 ze śladami dowodowymi137.

Bezpieka informacje o osobach zatrzymanych poddała zestawieniu statystyczne-
mu. W chwili zatrzymania ich wiek wynosił 15-19 lat. W chwili zatrzymania byli to 
głównie uczniowie VIII Liceum Ogólnokształcącego, techników, szkół zawodowych, 
tylko jeden był uczniem szkoły podstawowej. Jeden należał do ZMS, jeden był człon-
kiem ZHP, trzech było ministrantami, a reszta nigdzie nie należała; 13 chłopców miało 
pochodzenie robotnicze, a 12 wywodziło się z inteligencji. Z rodziców zatrzymanych 
pięciu ojców i jedna matka należeli do PZPR138.

Warto również wspomnieć, że ulotki, poza egzemplarzami skonfiskowanymi, mia-
ły swój dalszy żywot. W aktach sprawy znajdujemy informacje o odnalezieniu ulotek 
w miejscach nieraz odległych od Krakowa, tj. w Myślenicach139, Suchej Beskidzkiej140 
czy nawet w Opolu141. Ponadto nie znamy liczby ulotek, które zostały zabrane przez 
przechodniów. Wiemy, ile ulotek skonfiskowali funkcjonariusze SB, ale nie wiemy, ile 
ulotek trafiło do zwykłych obywateli; z zeznań wynika, że przechodnie zbierali je dość 
ochoczo. Jeden z uczniów szkoły podstawowej zeznał, że podczas gry w piłkę na pla-
cu koło Teatru Słowackiego, od strony Plant, widział mężczyznę, który rzucił ulotki: 
„do przybycia funkcjonariuszy MO, patrzyliśmy co się dzieje z ulotkami grając w piłkę. 
Widziałem jak przechodzący plantami ludzie zbierali ulotki i odchodzili”142.

tora Wydz. Śledczego por. M. Gąsiorka, 5 VI 1970 r., k. 117; ibidem, Notatka urzędowa kpt. Zbig-
niewa Zięcika, 12 XI 1970 r., k. 118.

137 Ibidem, Opracowanie analityczne działalności nielegalnej organizacji pn. „Armia Wyzwolenia” 
i podejmowanych działań operacyjno-śledczych, k. 308. 

138 Ibidem, Analiza socjalna członków nielegalnego związku pn. „Armia Wyzwolenia”, k. 11.
139 Ibidem, t. 4, Pismo z-cy komendanta KPMO w Myślenicach do Naczelnika Wydz. III SB KWMO 

w Krakowie, 7 VI 1969 r., k. 107.
140 Ibidem, Pismo z-cy komendanta KPMO w Suchej Beskidzkiej do Naczelnika Wydz. III SB KWMO 

w Krakowie, 6 VI 1969 r., k. 137. 
141 Ibidem, Protokół przesłuchania świadka, Opole, 3 VI 1969 r., k. 103-104.
142 Ibidem, Kwestionariusz, 9 VI 1969 r., k. 145. 
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Młodzieżowa organizacja niepodległościowa Armia Wyzwolenia była jedną 
z grup sprzeciwiających się reżimowi komunistycznemu. Mimo zastosowania wielu 
metod operacyjnych funkcjonariuszom SB nie udawało się przez długi okres do niej 
dotrzeć. W swoich ulotkach członkowie organizacji wyrażali opinie swoje i środowiska, 
w którym żyli. Zabierali głos w sprawach ważnych: protestowali przeciwko podwyż-
kom cen żywności (pierwsza akcja ulotkowa w grudniu 1967 r.), potępiali najazd na 
Czechosłowację i żądali wycofania wojsk z tego kraju (1968 r.), wzywali do bojkotu 
fikcyjnych wyborów do Sejmu (1969 r.), w napisach na murach przypominali zbrodnię 
katyńską. Niezwykle obszerna dokumentacja dotycząca tylko tej jednej sprawy poka-
zuje, jak bardzo funkcjonariusze bezpieki obawiali się wszelkich form niezadowolenia 
społecznego. Aż dziw bierze, wobec tylu podjętych przedsięwzięć, że ostatecznie, poza 
Janem Jaroszem143, śledztwo zostało umorzone z powodu „znikomego niebezpieczeń-
stwa społecznego”.

143 Jan Jarosz, późniejszy uczestnik „czarnego marszu” z 15 V 1977 r., działał w Krakowskim 
Studenckim Komitecie „Solidarności”, kolportował wydawnictwa KOR, SKS, Polskiego Poro-
zumienia Niepodległościowego oraz Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, w marcu 
1980 r. aresztowany z ulotkami wzywającymi do bojkotu wyborów do Sejmu PRL, należał do 
NSZZ „Solidarność” w Muzeum Miasta Krakowa, 13 XII 1981 r. uniknął aresztowania, ukry-
wał się do maja 1982 r. Pełny biogram zob. Opozycja w PRL. Słownik biograficzny 1946-89, t. 2, 
red. J. Skórzyński, Warszawa 2002.





PIERWSZY PROCES PRZYWÓDCÓW

KONFEDERACJI POLSKI NIEPODLEGŁEJ

Władysław Borowiec

W 2011 r. przypada 30. rocznica rozpoczęcia pierwszego procesu czterech przy-
wódców Konfederacji Polski Niepodległej.

Począwszy od 23 września 1980 r., funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa aresz-
towali kilku czołowych oraz lokalnych działaczy KPN. Konfederaci zostali zatrzymani 
pod zarzutem działalności zmierzającej do obalenia przemocą ustroju PRL i kierowania 
antypaństwowym związkiem o nazwie Konfederacja Polski Niepodległej. 

Dnia 23 września 1980 r., w trzy tygodnie po podpisaniu porozumień w Szcze-
cinie i Gdańsku, funkcjonariusze bezpieki aresztowali przywódcę Konfederacji Polski 
Niepodległej Roberta Leszka Moczulskiego. Powodem aresztowania było udzielenie 
„prowokacyjnego” wywiadu niemieckiemu tygodnikowi „Der Spiegel”, a zarzutem – 
szkalowanie władz partyjno-państwowych1.

W dniu 13 listopada 1980 r. aresztowano Tadeusza Stańskiego, 6 grudnia Tadeusza 
Jandziszaka, natomiast 21 stycznia 1981 r. Romualda Szeremietiewa. Ponadto aresz-
towani zostali także Zygmunt Goławski z Siedlec, Krzysztof Bzdyl z Krakowa i Jerzy 
Sychut ze Szczecina. Ówczesne władze partyjno-rządowe zdecydowały się na poka-
zowy proces Leszka Moczulskiego, Romualda Szeremietiewa, Tadeusza Stańskiego 
i Tadeusza Jandziszaka. Ta czwórka przywódców KPN przebywała w areszcie aż do 
zakończenia śledztwa, sporządzenia aktu oskarżenia i skierowania sprawy do Sądu Wo-
jewódzkiego w Warszawie. 

Po wielomiesięcznym śledztwie, 6 marca 1981 r. Prokuratura Wojewódzka w War-
szawie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciw wyżej wymienionym czterem przy-
wódcom Konfederacji Polski Niepodległej. Zostali oni oskarżeni o udział w antypań-
stwowym związku Konfederacja Polski Niepodległej mającym na celu obalenie prze-
mocą ustroju PRL.

1 Die Sowjets Sollen Abziehen. Spiegel-Interview mit dem Oppositionspolitiker Leszek Moczulski [So-
wieci powinni się wycofać. Wywiad „Spiegla” z opozycyjnym politykiem Leszkiem Moczulskim], 
„Der Spiegel” 1980, nr 38.
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Pierwotnie planowano, że proces czterech przywódców KPN rozpocznie się 
27 kwietnia 1981 r. Rozpoczął się jednak 15 czerwca 1981 r. (poniedziałek) przed Są-
dem Wojewódzkim w Warszawie. Tydzień przed rozpoczęciem rozprawy oskarżeni zo-
stali zwolnieni z aresztu i odpowiadali przed sądem z wolnej stopy. Od pierwszego dnia 
procesowi towarzyszyło duże zainteresowanie ze strony opinii publicznej.

Akt oskarżenia zarzucał czterem przywódcom KPN, że:

w latach 1979-1980 […] w Polsce i za granicą w celu osłabienia mocy obronnej, zerwania 
jedności sojuszniczej ze Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz obalenia 
przemocą określonego w Konstytucji z dnia 22 lipca 1952 roku ustroju Polskiej Rzecz-
pospolitej Ludowej, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami objętymi od-
rębnymi postanowieniami, podjęli czynności przygotowawcze, tworząc nielegalny związek 
pod nazwą Konfederacja Polski Niepodległej, finansowany, wspierany i inspirowany przez 
wrogie PRL zagraniczne ośrodki dywersji politycznej2.

Działalność oskarżonych konfederatów, jaką zarzucali im prokuratorzy, była wie-
lokierunkowa. Zdaniem prokuratury konfederaci agitowali za przedsięwzięciami godzą-
cymi w podstawowe interesy PRL i rozbijali jedność narodu polskiego. W akcie oskar-
żenia znalazły się też następujące zarzuty: drukowanie i rozpowszechnianie ulotek oraz 
wydawanie poza cenzurą czasopism, m.in. „Droga”, „Gazeta Polska”, „Opinia Krakow-
ska”, które propagowały program KPN. Według prokuratury oskarżeni przywódcy KPN 
nawiązali kontakty z przedstawicielami zagranicznych ośrodków prowadzących dzia-
łalność skierowaną przeciwko PRL: z amerykańską organizacją Free Poland, Północ-
noamerykańskim Studium Spraw Polskich, Instytutem Literackim w Paryżu i innymi. 
Byli także inspirowani przez te ośrodki i korzystali z pomocy finansowej; w zamian 
działacze KPN – zdaniem prokuratury – przekazywali informacje, które były wykorzy-
stywane do rozwijania oszczerczej kampanii propagandowej przeciwko PRL. Ponadto 
oskarżeni publikowali za granicą artykuły, a Leszek Moczulski udzielał obcym rozgło-
śniom i czasopismom wywiadów, które zawierały fałszywe informacje o naszym kraju, 
ale również dopuszczał się lżenia i poniżania naczelnych organów i ustroju PRL3.

Sądowi orzekającemu przewodniczył sędzia Czesław Szabłowski, w jego skład 
wchodzili sędziowie: Halina Grudniowa i Julian Smaga. Oskarżali prokuratorzy: Wie-
sława Bardonowa i Tadeusz Gonciarz. Oskarżonych bronili adwokaci: L. Moczulskiego 
– Tadeusz de Virion, Edward Wende i Władysław Siła-Nowicki, R. Szeremietiewa – 
Jerzy Piojat i Maciej Dubois, T. Stańskiego – Jadwiga Gorzkowska i Krzysztof Piesie-
wicz, T. Jandziszaka – Witold Ferfet i Zdzisław Wągliński4. Zespołem obrońców przy-
wódców KPN kierował adwokat T. de Virion. 

Jeszcze przed rozpoczęciem rozprawy czterech przywódców KPN obrona złożyła 
sądowi wniosek o przekazanie akt sprawy prokuraturze w celu uściślenia zarzutów dość 
ogólnikowo sformułowanych w akcie oskarżenia. Wniosek obrońców trafił do wyższej 
instancji, czyli do Sądu Najwyższego, i został przez tenże sąd odrzucony. 

Na początku rozprawy adwokaci ponownie złożyli ten sam wniosek, wcześniej już 
oddalony. Mimo że akt oskarżenia był obszerny, to, zdaniem obrony, był zawiły i mało 

2 W. Falkowska, KPN przed sądem, „Tygodnik Solidarność” 1981, nr 17, s. 14.
3 Ibidem.
4 Ibidem.
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konkretny w formułowaniu niektórych ważnych zarzutów. Obrona zmierzała do dokład-
nego doprecyzowania niektórych z nich, m.in.:

– które czyny oskarżonych stanowią zagrożenie dla ustroju państwa;
– które rozpowszechniane przez konfederatów wiadomości szkodzą interesom 

PRL;
– jakie informacje przekazywali oskarżeni w kraju i za granicą i które z użytych 

przez nich słów czy zwrotów poniżały naczelne organy władzy;
– jakie to inne zagraniczne ośrodki dywersyjne inspirowały i finansowały działa-

nia KPN;
– z kim jeszcze oskarżeni mieli przestępcze kontakty poza osobami wymieniony-

mi już w akcie oskarżenia.
Adwokat Tadeusz de Viron uzasadniał wniosek obrony, tłumacząc, że aby się bro-

nić, trzeba dokładnie znać oskarżenie i nie do podsądnych należy zgadywanie, „co miał 
na myśli prokurator i odpieranie jego zarzutów na chybił trafił”. Mimo to sąd wniosek 
obrony oddalił5.

Leszek Moczulski skierował poważne zarzuty przeciwko aktowi oskarżenia, m.in. 
powiedział, że:

– oskarżenie jest częściowo oparte na spreparowanych dowodach;
– teksty wywiadu udzielonego przez niego telewizji zachodnio-niemieckiej są 

sfałszowane;
– taśmy zawierające nagrania rozmów telefonicznych są sfałszowane;
– dokumenty dotyczące KPN są podrobione.
Następnie przedstawił kilka konkretnych przykładów. Na pytanie przewodniczą-

cego składu sędziowskiego skierowane do pierwszego z oskarżonych, L. Moczulskie-
go, czy oskarżony przyznaje się do winy, padła odpowiedź jasna i zdecydowana – nie. 
Prokurator traktował KPN jako nielegalny związek o przestępczych celach. Natomiast 
przywódca KPN odpierał oskarżenia, argumentując, że Konfederacja jest legalnie dzia-
łającą partią polityczną. Mówił, że zawsze szanował system prawny obowiązujący 
w PRL, wszystko też, co czynili działacze KPN, mieściło się całkowicie w ich pojęciu 
lojalności.

Leszek Moczulski tłumaczył sądowi, dlaczego nie powstał klub lub stowarzysze-
nie, tylko powołana została partia polityczna. Na utworzenie klubu lub stowarzyszenia 
władze administracyjne musiałyby bowiem wydać zgodę. Leszek Moczulski i jego oto-
czenie zdawali sobie sprawę, że nie mają szans na uzyskanie takiej zgody. Wówczas 
powstała koncepcja założenia partii politycznej. Wykorzystano tu sytuację zaistniałą za-
raz po II wojnie światowej. Wówczas władze uchyliły obowiązującą ustawę o partiach 
(stronnictwach) politycznych, obowiązującą w II Rzeczypospolitej, tworząc lukę praw-
ną, „otwarte drzwi”, jak wyraził się Moczulski, z której postanowili skorzystać. Rów-
nież i inne swoje działania, podjęte przecież po 1977 r., kiedy to Polska ratyfikowała już 
Pakt Praw Człowieka, zapewniając sobie w dziedzinie głoszenia poglądów, publikacji, 
zgromadzeń i manifestacji, uważali za całkowicie legalne6.

Dnia 16 czerwca 1981 r. proces przywódców KPN został przerwany do 2 lipca 
1981 r. Wówczas zmienił się skład kompletu sędziowskiego. Przewodnictwo rozprawy 

5 Ibidem.
6 Ibidem.
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po wznowieniu objął sędzia Janusz Jankowski, pozostał skład oskarżycieli i obrońców 
czterech przywódców Konfederacji Polski Niepodległej. 

Prokuratorzy złożyli wniosek do Sądu Wojewódzkiego o ponowne aresztowanie 
oskarżonych przywódców KPN, ponieważ kontynuowali działalność i nie spełniali obo-
wiązku meldowania się na Posterunkach Milicji Obywatelskiej. Oskarżeni konfederaci 
stosowali się jednak do postanowienia sądu.

Obrońcy oskarżonych i sami oskarżeni przedstawili bezzasadność skierowanego 
do Sądu Wojewódzkiego w Warszawie wniosku prokuratury o zastosowanie aresztu 
tymczasowego wobec nich. W dniu 7 lipca 1980 r. wniosek został oddalony, sąd uznał 
bowiem, że nie znajduje on uzasadnienia w świetle prawa.

Po oddaleniu wniosku prokurator W. Bardonowa zapowiedziała złożenie zażalenia 
do Sądu Najwyższego. Natychmiast po zakończeniu rozprawy prokuratorzy złożyli do 
Sądu Najwyższego odpowiedni wniosek na piśmie.

Dnia 9 lipca 1981 r. Sąd Najwyższy na posiedzeniu niejawnym pod nieobecność 
obrony rozpatrzył wniosek prokuratury. Zapadła decyzja o ponownym zastosowaniu 
aresztu wobec L. Moczulskiego, R. Szeremietiewa i T. Stańskiego. Jedynie T. Jandzi-
szak, ze względu na stan zdrowia, pozostał na wolności. Prokuratorzy na posiedzeniu 
Sądu Najwyższego byli obecni, natomiast obrońców konfederatów już nie było, ponie-
waż adwokaci broniący przywódców KPN po zamknięciu posiedzenia sądu udali się do 
innych zajęć. A tymczasem, w trybie nagłym, odbyło się postanowienie Sądu Najwyż-
szego już w godzinach popołudniowych. Sąd Najwyższy, Sąd Najszybszy – tak mówio-
no wówczas w kuluarach – przeszedł sam siebie7.

Adwokat T. de Virion w imieniu obrońców złożył oświadczenie, a zarazem pro-
test. W oświadczeniu napisał m.in.: „wskutek zastosowania przez SN tempa obrona nie 
miała możliwości zaznajomienia się z zażaleniem prokuratury i ustosunkowania się do 
jego treści”8. 

Czwórka oskarżonych przywódców KPN przebywająca na wolności wzię-
ła udział w kilku spotkaniach w różnych miastach Polski. Według L. Moczulskiego 
głównym powodem tych spotkań było wyrażenie wdzięczności tym osobom, które 
domagały się wypuszczenia ich na wolność. Przywódcy KPN, jak również wszyscy 
działacze Konfederacji, od początku działali jawnie, robili wszystko, by władze wie-
działy o ich istnieniu i celach. Na spotkaniach przedstawiali plan przeprowadzenia 
zmian ustrojowych w Polsce, działali zawsze w sferze legalności. Chcieli, aby ich 
działalność była zgodna z prawem, bez wstrząsów, a przede wszystkim bez rozlewu 
krwi. Dążyli do tego, by polityka była zgodna z moralnością. O tych sprawach rozma-
wiali na spotkaniach.

Tuż po wyjściu z więzienia, a jeszcze przed rozpoczęciem procesu zwolnieni przy-
wódcy KPN odwiedzili wiele miast w całym kraju. Dnia 6 czerwca 1981 r. L. Mo-
czulski przybył do Gdańska na ogólnopolskie spotkanie z przedstawicielami regional-
nych i zakładowych oraz uczelnianych Komitetów Obrony Więzionych za Przekonania. 
9 czerwca 1981 r. L. Moczulski, R. Szeremietiew i T. Stański odwiedzili uczestników 
głodówki na Śląsku. Natomiast T. Jandziszak spotkał się z przewodniczącymi komite-
tów zakładowych „Solidarności” we Wrocławiu. 12 czerwca L. Moczulski, R. Szere-

7 W. Falkowska, Sąd Najszybszy, „Tygodnik Solidarność” 1981, nr 26, s. 13.
8 Ibidem.
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mietiew i T. Stański spotkali się ze studentami Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskie-
go Akademii Rolniczej w Warszawie.

Również 12 czerwca Sąd Najwyższy zastosował wobec czterech zwolnionych 
z aresztu przywódców KPN ponownie środek zapobiegawczy w postaci oddania ich 
pod dozór milicji. Sąd zobowiązał L. Moczulskiego, R. Szeremietiewa, T. Stańskiego 
i T. Jandziszaka do zgłaszania się raz w tygodniu w Komendach Milicji Obywatelskiej 
w miejscu ich właściwego zamieszkania, mieli również zgłaszać w tychże komendach 
milicji o zamierzonych wyjazdach. Wbrew oczekiwaniom władz oskarżeni jednak nadal 
prowadzili „nielegalną działalność”. W dniu 13 czerwca 1981 r. T. Stański i T. Jan-
dziszak wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami Komitetu Obrony Więzionych 
za Przekonania działającymi w NSZZ „Solidarność” Regionu Mazowsze. 23 czerwca 
L. Moczulski i T. Stański spotkali się ze studentami Uniwersytetu imienia Marii Curie-
-Skłodowskiej, natomiast R. Szeremietiew i T. Jandziszak z pracownikami Centrum Na-
ukowo-Produkcyjnego Automatyki Energetycznej we Wrocławiu. 24 czerwca R. Szere-
mietiew i T. Jandziszak wzięli udział w spotkaniu ze studentami Politechniki Wrocław-
skiej. 25 czerwca L. Moczulski i R. Szeremietiew uczestniczyli w zebraniu pracowni-
ków Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Łodzi9.

Sprawa aresztowania przywódców Konfederacji Polski Niepodległej była wielo-
krotnie poruszana na posiedzeniu Biura Politycznego KC PZPR. Już sześć dni po aresz-
towaniu Leszka Moczulskiego, 29 września 1980 r. na posiedzeniu Biura Politycznego 
KC Stefan Olszowski informował zebranych, że na zjeździe gdańskiej „Solidarności” 
rozpatrywano zorganizowanie strajku w dniu 3 października 1980 r. Powód: opieszałość 
władz w realizowaniu porozumień społecznych, przeszkody czynione NSZZ „Solidar-
ność” i żądanie uwolnienia Leszka Moczulskiego10.

Na posiedzeniu Biura Politycznego KC PZPR 21 października 1980 r. Henryk 
Jabłoński stwierdził, że „niedostatecznie też została uzasadniona sprawa wykroczeń 
Moczulskiego”11.

Podczas posiedzenia BP w dniu 26 listopada 1980 r. I sekretarz KC PZPR Stani-
sław Kania przedstawił jego członkom, że należy zająć stanowisko w sprawie działań 
członków NSZZ „Solidarność” Regionu Mazowsze, ponieważ żądają oni uwolnienia 
Jana Narożniaka i Piotra Sapiełły, zatrzymanych za wykradzenie z Prokuratury Gene-
ralnej tajnego dokumentu i jego powielanie. Przy okazji żądają również uwolnienia 
z aresztu Leszka Moczulskiego. Mieczysław Jagielski, który przeprowadzał z przedsta-
wicielami „Solidarności” Regionu Mazowsze rozmowy, przedstawił członkom BP treść 
oświadczenia oraz załączniki w sprawie Piotra Sapiełły i Leszka Moczulskiego12.

Dnia 26 stycznia 1981 r. podczas obrad BP Jerzy Waszczuk zdał relację z rozmów 
w terenie, m.in. przekazał informację w sprawie Leszka Moczulskiego. Uważał on, że 
należałoby dać choćby niewielką wzmiankę, że jego sprawa jest przekazana już do sądu. 

Natomiast zastępca członka BP, I sekretarz KW PZPR w Gdańsku Tadeusz Fi-
szbach przekazał informacje z rozmowy z Lechem Wałęsą. Z rozmów tych wynikało 

9 M. Reniak, KPN. Kulisy, fakty, dokumenty, współpr. Z. Pudysz, T. Zalewski, Warszawa 1982, 
s. 116-117.

10 Tajne dokumenty Biura Politycznego. PZPR a „Solidarność”1980-1981, oprac. Z. W łodek, Lon-
dyn 1992, s. 109.

11 Ibidem, s. 139.
12 Ibidem, s. 181-182.
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– jak to przekazał T. Fiszbach – że Wałęsa jest „pod znacznym wpływem elementów 
radykalnych, od których chce się uwolnić. […] Sugerował, aby nadać bieg sprawie Mo-
czulskiego, nie dawać powodów do kreowania go na bohatera. […] Z rozmowy tej na-
suwa się wniosek, że z Wałęsą należy rozmawiać”13 – zakończył Fiszbach.

W czasie posiedzenia BP w dniu 7 lutego 1981 r. Kazimierz Barcikowski, przed-
stawiając aktualną sytuację w kraju, stwierdził m.in., że we Wrocławiu zapowiada się 
jednogodzinny strajk na znak protestu przeciwko aresztowaniu Tadeusza Jandziszaka 
z KPN. Szef MSW Mirosław Milewski stwierdził, że „[…] w najbliższych dniach zo-
staną skierowane akta oskarżenia przeciwko działaczom Konfederacji Polski Niepod-
ległej – Moczulski, Szeremietiew, Stański, Jandziszak. Nadal różnych liderów trzeba 
bezpiecznie, ale skutecznie izolować”14.

Dnia 18 lutego 1981 r. na posiedzeniu BP jeden z podpunktów omawianych w tym 
dniu brzmiał: „przyspieszyć przekazanie sądowi sprawy Moczulskiego, gdyż na tym 
tle nasila się akcja w obronie więzionych za przekonania”15. Podpunkt ten omawiał 
J. Waszczuk.

Na posiedzeniu BP w dniu 27 lutego Stanisław Kociołek – I sekretarz Komitetu 
Warszawskiego PZPR – mówił o możliwości wykorzystywania rocznicy wydarzeń mar-
cowych z 1968 r., aby postawić partię w stan oskarżenia i spowodować takie działania, 
by wymóc na władzy decyzję zwolnienia działaczy KPN. Poinformował również, że 
w Warszawie w środkach komunikacji miejskiej rozkolportowano ulotki w tej sprawie. 
Kociołek nazwał to pretekstem do zaostrzenia walki przeciw partii i niedopuszczeniu do 
procesu działaczy KPN16.

Dnia 18 czerwca 1981 r. podczas posiedzenia BP I sekretarz KC PZPR Stanisław 
Kania poinformował zebranych o rozmowie telefonicznej z sekretarzem generalnym 
Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego Leonidem Breż-
niewem w dniu 15 czerwca. Rozmowa dotyczyła m.in. listu KC KPZR do KC PZPR, 
opublikowanego przez prasę polską w dniu 11 czerwca (list datowany był na 5 czerw-
ca 1981 r.), w którym kierownictwo ZSRS wyrażało zaniepokojenie sytuacją w Polsce. 
W czasie rozmowy Kania przekazał Breżniewowi, że dyscyplina zostanie zaostrzona, to 
znaczy, że „odbędzie się proces grupy Moczulskiego”. Mirosław Milewski informował, 
iż są głosy, że list KC KPZR i XI Plenum KC były zaplanowane, że to jest taktyczna 
rozgrywka do ostrzejszych działań. Według szefa MSW list wywołał szok w KOR, KPN 
oraz w „Solidarności”, ale zmian w ich postępowaniach nie widać. Milewski informo-
wał dalej, że proces przywódców KPN odroczony jest do 2 lipca 1981 r. Twierdził, że 
zwolnieni Konfederaci zachowują się prowokacyjnie, butnie: „Moczulski mówi, że pro-
ces trudno traktować poważnie, że będzie chciał rozmawiać z BP na temat władzy, że 
gdyby był wyrok skazujący, to głodówki będą w całym kraju”17.

W dalszej części posiedzenia BP głos zabrał Wojciech Jaruzelski, stwierdzając, że 
rozprawa przeciwko Leszkowi Moczulskiemu została źle przygotowana. Przyznał rów-
nież, że jest za to współodpowiedzialny.

13 Ibidem, s. 252.
14 Ibidem, s. 260-261.
15 Ibidem, s. 276.
16 Ibidem, s. 279.
17 Ibidem, s. 411.
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Natomiast I sekretarz KC polecił ministrowi spraw wewnętrznych Mirosła-
wowi Milewskiemu i prokuratorowi generalnemu Lucjanowi Czubińskiemu szyb-
ko wdrażać ustalone działania dyscyplinarne, „rozpatrzyć ponowne aresztowanie 
KPN-owców”18.

Jednym z głównych porządków posiedzenia BP w dniu 7 lipca, obok gorączko-
wego przygotowania do IX Zjazdu PZPR, była informacja o roboczej wizycie Kanii 
i Jaruzelskiego w Moskwie. Relację z rozmów z Leonidem Breżniewem członkom BP 
przekazywał I sekretarz KC. Jak wynika z tej relacji, Breżniew interesował się osobi-
ście Leszkiem Moczulskim, stwierdził m.in.: „Zaskakujące było zwolnienie z więzienia 
Moczulskiego. Jeśli bez zgody kierownictwa [PZPR WB], to znaczy, że ono nie panuje 
nad sytuacją”19.

Stanisław Kania musiał się tłumaczyć i odpowiedział Breżniewowi m.in.: „Po-
dejmujemy przeciwdziałania, likwidujemy nielegalne wydawnictwa, ograniczamy je. 
Moczulski został zwolniony z inicjatywy własnej sądu. Zareagowaliśmy – zmieniony 
został minister i komplet sędziowski, prowadzący tę sprawę. KPN jest organizacją na-
cjonalistyczną i antyradziecką”20.

Dnia 1 sierpnia 1981 r. Wojciech Jaruzelski w trakcie posiedzeniu BP domagał się, 
aby „wreszcie położyć kres prowokacyjnym praktykom, które są podczas procesu Mo-
czulskiego i innych”21.

Stanisław Kania i Wojciech Jaruzelski poinformowali na posiedzeniu BP w dniu 
18 sierpnia o rezultatach roboczej wizyty w ZSRR. W trakcie rozmowy Breżniewa 
z Kanią została poruszona sprawa Moczulskiego. Szef partii sowieckiej stwierdził: 
„Nie można pozwalać przeciwnikowi na inicjatywę. Źle został wykorzystany proces 
KPN”22. Jaruzelski zrelacjonował członkom BP, że Kania miał dobrą wiadomość dla 
Breżniewa, a powiedział m.in.: „Przyznaję, że niedobrze się stało, że Moczulski zo-
stał zwolniony, ale znów siedzi i proces będzie trwał. W sprawie marszu gwiaździ-
stego zajęliśmy jednoznaczne, zdecydowane stanowisko, że do niego nie dopuścimy. 
Staramy się działać według najlepszych intencji. Działania skrajnymi metodami to 
ostateczność, chcemy ich uniknąć. Działania skrajne mogłyby grać na korzyść sił 
imperialistycznych”23.

Kolejne posiedzenie BP odbyło się 8 września. Wówczas premier Jaruzelski 
stwierdził, że aktywowi partyjnemu należy pokazywać, że w „Solidarności” zaczynają 
istotną rolę odgrywać siły kontrrewolucyjne – czyli KPN. Trzeba do końca doprowa-
dzić proces Leszka Moczulskiego24.

Już po wprowadzeniu stanu wojennego, 22 grudnia 1981 r. na posiedzeniu BP 
Kociołek proponował, by „szybciej objąć procesami przed sądami wojskowymi działa-
czy KOR i KPN, szybko orzekać surowe wyroki”25. Na tymże posiedzeniu BP minister 
spraw wewnętrznych gen. Czesław Kiszczak powiedział, że zmierza już do zakończenia 

18 Ibidem, s. 412-413.
19 Ibidem, s. 423.
20 Ibidem, s. 424.
21 Ibidem, s. 425.
22 Ibidem, s. 448.
23 Ibidem, s. 449.
24 Ibidem, s. 461.
25 Ibidem, s. 570.
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postępowanie przeciwko działaczom KPN, którzy są oskarżeni o przygotowanie spisku 
antypaństwowego26.

Podczas pierwszej tury I Krajowy Zjazd Delegatów Niezależnego Samorządnego 
Związku Zawodowego „Solidarność”, który obradował w dniach od 5 do 10 września 
1981 r., podjął uchwałę w sprawie aresztowania i sądzenia przywódców Konfederacji 
Polski Niepodległej:

Uchwała w sprawie więźniów politycznych
W sierpniu br. Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ Solidarność uznając koniecz-

ność zachowania pokoju społecznego w kraju skierowała apel do organizatorów „marszu 
gwiaździstego” o odwołanie tej formy protestu przeciwko stosowaniu aresztu wobec osób 
więzionych za przekonania.

Jednocześnie KKP stwierdziła, że otoczy opieką ludzi aresztowanych w toku odbywają-
cych się procesów politycznych.

W chwili obecnej w Polsce trzech ludzi, tj. Leszek Moczulski, Romuald Szeremietiew 
i Tadeusz Stański, odpowiadających pod zarzutem popełnienia przestępstw politycznych, 
znajduje się w więzieniu.

Domagamy się uwolnienia aresztowanych, stwierdzając, że ich więzienie jest sprzeczne 
z punktem 4 Porozumienia Gdańskiego.

Powyższe stanowisko Związku Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność przedstawia Sądo-
wi Najwyższemu jako najwyższemu wymiarowi sprawiedliwości PRL27.

We wspomnianym już „Tygodniku Solidarność” opublikowana została glosa opra-
cowana przez dwóch ówczesnych sędziów – sędziego Sądu Wojewódzkiego w Warsza-
wie Krzysztofa Kauba oraz sędziego Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Ryszarda 
Nowaka, do orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 9 lipca 1981 r., stosującego ponownie 
areszt tymczasowy wobec przywódców KPN28.

Znany agent UB/SB, autor szkalującej KPN pracy, która ukazała się w stanie wo-
jennym (KPN. Kulisy, fakty, dokumenty, Warszawa 1982), Marian Reniak, bardzo kry-
tycznie odniósł się do owej glosy, jak również do wspomnianych już artykułów w „Ty-
godniku Solidarność”:

Rozwijając tę tezę w świetle norm prawa karnego materialnego – na podstawie analizy 
treści artykułów opublikowanych w Tygodniku Solidarność nr 17 pt. KPN przed sądem i nr 
26 pt. Sąd Najszybszy można by postawić autorowi zarzut, że popełnił on przestępstwo. 
Autor miał na celu nie krytykę, lecz zamiarem jego było pozbawienie w oczach opinii pu-
blicznej szacunku i autorytetu, jakim się cieszy i cieszyć powinna w polskim społeczeń-
stwie najwyższa instancja – Sąd Najwyższy PRL29.

Według Reniaka autor artykułów o procesie przywódców KPN opublikowanych 
w „Tygodniku Solidarność” dopuścił się nieprawidłowości, a mianowicie:

26 Ibidem, s. 577.
27 I Krajowy Zjazd Delegatów. Uchwała w sprawie więźniów politycznych, „Tygodnik Solidarność” 

1981, nr 30, s. 10.
28 Glosa do orzeczenia z dnia 9 lipca 1981 r., „Tygodnik Solidarność” 1981, nr 17, s. 14.
29 M. Reniak, op. cit., s. 100.
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 – dokonał zamachu na naczelny organ PRL, jakim jest Sąd Najwyższy;
– poniżył Sąd Najwyższy jako naczelny organ państwowy, zmierzając do pozbawienia 

go w opinii publicznej należytego mu szacunku oraz autorytetu poprzez podanie w wątpli-
wość przestrzegania praworządności i podrywanie doń społecznego zaufania30.

Na podstawie przepisów dekretu o stanie wojennym z dnia 12 grudnia 1981 r. Sąd 
Wojewódzki w Warszawie 21 grudnia 1981 r. przekazał akta sprawy Sądowi Warszaw-
skiego Okręgu Wojskowego.

Dnia 22 lutego 1982 r. przed Sądem Warszawskiego Okręgu Wojskowego w War-
szawie rozpoczął się proces przeciwko czterem przywódcom Konfederacji Polski Nie-
podległej: Leszkowi Moczulskiemu, Romualdowi Szeremietiewowi, Tadeuszowi Stań-
skiemu i Tadeuszowi Jandziszakowi – oskarżonym o podjęcie czynności przygotowaw-
czych mających na celu obalenie przemocą ustroju PRL, tj. o przestępstwo z art. 123 
w zw. z art. 128 paragraf 1 kk. 

Proces czterech przywódców Konfederacji Polski Niepodległej przed SWOW to-
czył się w zasadzie od początku. Sprawę rozpatrywał zespół trzech sędziów wojsko-
wych pod przewodnictwem E. Dudzika (zastępcy szefa Sądu Warszawskiego Okręgu 
Wojskowego). Również oskarżycielami byli prokuratorzy wojskowi: por. S. Gorzkie-
wicz i ppor. T. Gonciarz. 

Oskarżonych konfederatów bronili ci sami adwokaci, którzy występowali przed 
sądem cywilnym. 

Zgodnie z dekretem o stanie wojennym z dnia 12 grudnia 1981 r. sprawy o prze-
stępstwa kwalifikowane np. z art. 128 kk zostały przekazane do rozpoznania przez sądy 
wojskowe, niezależnie od tego, czy było popełnione przestępstwo przed ogłoszeniem 
stanu wojennego, czy po jego ogłoszeniu. 

Pierwszy proces czterech przywódców Konfederacji Polski Niepodległej był ma-
nifestacją propagandową władzy partyjno-rządowej, która przedstawiała ich jako poli-
tycznych awanturników. Sugerowano również u niektórych członków założycieli KPN 
zaburzenia psychiczne, a nawet współpracę ze zbrodniarzami hitlerowskimi. 

W dniu 8 października 1982 r. Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego ogłosił 
wyrok w sprawie przeciwko czterem przywódcom Konfederacji Polski Niepodległej – 
Leszkowi Moczulskiemu, Romualdowi Szeremietiewowi, Tadeuszowi Stańskiemu i Ta-
deuszowi Jandziszakowi, uznając ich winnych tego, że:

W latach 1979-1980, a R. Szeremietiew do 23 stycznia 1981 roku, w Polsce i poza gra-
nicami kraju, działając w celu obalenia przemocą ustroju PRL, osłabienia mocy obronnej 
kraju poprzez zerwanie jedności sojuszniczej z ZSRR, podjęli czynności przygotowawcze 
do osiągnięcia tego celu przez to, że utworzyli nielegalny związek pod nazwą Konfederacja 
Polski Niepodległej. Realizując program tego związku:

– organizowali w kraju członków i sympatyków do działalności godzącej w interesy 
PRL; 

– wykorzystywali aktualną sytuację polityczną i gospodarczą do kampanii propagan-
dowej, mającej na celu uniemożliwienie konstytucyjnej działalności naczelnych organów 
władzy i administracji państwowej; 

30 Ibidem. 
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– organizowali i popularyzowali wydawnictwa oraz urządzali manifestacje, nawołując 
do osłabienia mocy obronnej kraju; 

– utworzyli poza granicami kraju agendy związku, mające za zadania popularyzację 
programu i wydawnictw tego związku oraz organizowanie funduszy na jego działalność 
krajową,

tj. o popełnienie przestępstwa z art. 128 § 1 w zw. z art. 123 kk i skazał […]31.

Leszek Moczulski skazany został na karę 7 lat więzienia, Romuald Szeremietiew 
i Tadeusz Stański na karę 5 lat więzienia, natomiast Tadeusza Jandziszaka skazano na 
karę 2 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres 5 lat. Sąd wyraził zgodę na 
opublikowanie wyroku w mediach32. 

Po uprawomocnieniu się wyroku (1 lipca 1983 r.) w procesie czterech przywód-
ców KPN, do więzienia w Barczewie zostali przewiezieni: Leszek Moczulski, Romuald 
Szeremietiew i Tadeusz Stański.

W dniu 21 lipca 1984 r. Sejm PRL uchwalił amnestię, obejmującą m.in. wszyst-
kich skazanych (58 osób) i tymczasowo aresztowanych (602 osoby) za czyny o charak-
terze politycznym. 

Amnestia objęła trzech przywódców Konfederacji Polski Niepodległej. Jako 
pierwszy, pod koniec lipca, więzienie opuścił Romuald Szeremietiew. Na początku 
sierpnia zwolniony został Tadeusz Stański. W dniu 4 sierpnia 1984 r. z więzienia wy-
szedł przewodniczący KPN Leszek Moczulski.

Po wyjściu z więzienia drogi czterech przywódców KPN rozeszły się. Konfedera-
cję opuścili: R. Szaremietiew, T. Stański i T. Jandziszak33.

31 M. Reniak, op. cit., s. 123.
32 Ibidem.
33 A. Dudek, M. Gawlikowski, L. Moczulski, Bez wahania, Kraków 1993, s. 171-172.



KONSPIRACJA SZKOLNA 
W OKRESIE STANU WOJENNEGO W KRAKOWIE

Mirosław Lewandowski

Tematem tego opracowania jest konspiracja szkolna w Krakowie organizowana 
przez ludzi, którzy 13 grudnia 1981 r. byli uczniami krakowskich liceów. W zasadzie 
przedstawiono działania z okresu stanu wojennego (tj. od 13 grudnia 1981 r. do 22 lipca 
1983 r.), jeżeli jednak miały one swój finał później, także to odnotowano.

Ponieważ brak jest szczegółowych opracowań omawianego tematu1, niniejszy 
tekst bazuje głównie na materiałach archiwalnych IPN oraz na wspomnieniach bezpo-
średnich uczestników wydarzeń; w niewielkim tylko zakresie odwołano się do istnieją-
cych, nielicznych opracowań2.

W dniu wprowadzenia stanu wojennego nasi bohaterowie mieli od 15 do 20 lat3, 
a więc urodzili się w latach 1962/63-1966/67.

1 Z opracowań monograficznych należałoby wymienić: K. Kosiński, Oficjalne i prywatne życie mło-
dzieży w czasach PRL, Warszawa 2006; M. Wierzbicki, Niezależne ugrupowania młodzieżowe 
w Polsce lat osiemdziesiątych, [w:] NSZZ Solidarność 1980-1989, red. Ł. Kamiński , G. Waligó-
ra, t. 7, Warszawa 2010. Zob. też opracowania szczegółowe: R. Licbarski, Federacja Młodzieży 
Walczącej w latach 1984-1990 oraz W. Polak, Niezależne działania młodzieży szkolnej wojewódz-
twa toruńskiego w okresie stanu wojennego i w latach następnych (13 XII 1981 – 4 VI 1989), [w:] 
Niezależny ruch młodzieżowy w Polsce po drugiej wojnie światowej (1945-2001), red. R. Sudziń -
ski, Toruń 2005; J. Wasowicz, Działalność wydawnicza Federacji Młodzieży Walczącej Region 
Gdański w latach 1984-1990, [w:] Studia i materiały z dziejów opozycji i oporu społecznego, red. 
Ł. Kamiński  i G. Waligóra, Wrocław 2006.

2 Autor będzie wdzięczny każdemu, kto zechce uzupełnić stan wiedzy na omawiany tu temat. Proszę 
o kontakt z Fundacją CDCN (sowiniec@gmail.com) lub bezpośrednio ze mną: mirek.lewandow-
ski@interia.pl albo przez Forum Polonus, którego jestem administratorem: www.polonus.mojefo-
rum.net. Zależy mi szczególnie na relacjach bezpośrednich uczestników wydarzeń.

3 Nie jest to więc zarys działań całej młodzieży krakowskiej w okresie stanu wojennego, gdyż przez 
młodzież rozumiemy osoby w wieku od 14 do 25 lat. Zob. M. Wierzbicki, op. cit., s. 359.
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Tym z pierwszych klas liceum 13 grudnia 1981 r. kojarzy się z brakiem programu 
telewizyjnego dla dzieci, Teleranka, nadawanego w niedzielę o godzinie 9.00. Zamiast 
tej audycji wyemitowano wystąpienie generała Wojciecha Jaruzelskiego. 

Ci z klas maturalnych byli już pełnoletni, ale za młodzi, aby należeć do „Solidar-
ności” czy do Niezależnego Zrzeszenia Studentów (NZS).

***

Co powodowało, że pewne osoby były aktywne?
Andrzej Fischer działał w środowisku krakowskiej Konfederacji Polski Niepodle-

głej (KPN) jeszcze przed Sierpniem4.
Pewne doświadczenie opozycyjne sprzed Sierpnia mieli też Jerzy Mohl i Ma-

rek Bik – po samospaleniu się Walentego Badylaka na Rynku Głównym w Krakowie 
21 marca 1980 r. brali udział w milczącym zgromadzeniu przy studzience nazwanej 
jego imieniem i wtedy po raz pierwszy zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy SB. 
W tym czasie (kwiecień 1980) zaliczyli też pierwsze malowanie na murach – koło 
stacji Kraków-Łobzów wykonali napis o długości około 20 metrów: „Katyń 1940-80 
– pamiętamy”5.

Swój udział w zgromadzeniach na Rynku Głównym po samospaleniu Walentego 
Badylaka w 1980 r. dobrze pamięta także Jacek Torbicz, podkreślając, że miały one 
duży wpływ na jego późniejszą postawę6.

Jerzy Mohl, Marek Bik i Wojciech Słowik brali udział w pierwszym po wojnie 
Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej z Krakowa do Kielc, który odbył się w 1981 r.7 
Na Marszu poznali takie osoby, jak członka założyciela KPN Mieczysława Majdzika 
(za działalność w Zrzeszeniu WiN otrzymał po wojnie wyrok 12 lat więzienia), kil-
kukrotnego komendanta Marszów w latach 1982-1988 Wojciecha Pęgiela i innych. 
W dniu 11 listopada na Wawelu wszyscy uczestnicy Marszu otrzymali pamiątkowe od-
znaki „Uczestnikowi Marszu Szlakiem Kadrówki” wzorowane na odznace legionowej 
„Za Wierną Służbę”, które wręczył im osobiście płk Józef Herzog – otoczony legendą 
nestor krakowskich legionistów8.

Po Marszu Mohl, Bik i Słowik aktywnie uczestniczyli w pracach przy odbudowie 
kopca Józefa Piłsudskiego na Sowińcu, którymi kierował inny uczestnik Marszu, inż. 
Witold Tukałło – działacz „Solidarności”, a od 1982 r. także członek KPN. W pracach 
tych brało udział wielu innych młodych ludzi9. 

Bik i Mohl mieli za sobą także udział w akcjach plakatowych „Solidarności”. Zo-
stali nawet dwukrotnie (4 i 27 października 1981 r.) złapani na gorącym uczynku przez 

4 M. Lewandowski, M. Gawlikowski, Prześladowani, wyszydzani, zapomniani… Niepokonani, 
t. 1: ROPCiO i KPN w Krakowie 1977-1981, [Kraków 2009].

5 Wspomnienia M. Bika i J. Mohla (Forum Polonus). Wszystkie wspomnienia i relacje zebrane przeze 
mnie i wykorzystane w tej pracy, opublikowane na Forum Polonus lub też niepublikowane, pocho-
dzą z lat 2009-2010.

6 Wspomnienia J. Torbicza (zbiory autora).
7 Pierwszy marsz, „Oleandry. Biuletyn Związku Piłsudczyków Oddział Świętokrzyski” 2002, nr 4.
8 Wspomnienia M. Bika, J. Mohla i W. Słowika (Forum Polonus).
9 Ibidem.
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funkcjonariuszy MO, a ociąganie się z ich zwolnieniem o mało nie doprowadziło do 
strajku krakowskich zakładów pracy10.

Niektórzy uczniowie pracowali w charakterze wolontariuszy przy składaniu „Goń-
ca Małopolskiego”, współpracowali z Ruchem Odnowy Szkół Średnich, a nawet usiło-
wali wydawać własne niezależne pismo o dumnej nazwie „Vis” (Siła). Przed stanem 
wojennym ukazał się tylko jeden numer tego pisma. Do grupy tej należeli m.in.: Mag-
dalena Barszcz, Marek Bik, Małgorzata Gorczyca, Anna Krameris, Maciej Kuś, Jacek 
Lichoń, Bartłomiej Litwin, Jerzy Mohl, Berenika Rewicka11.

Andrzej Fischer, Tomasz Strutyński i Wiesław Piątek założyli przed Grudniem 
Oficynę Wydawniczą Młodych „Ślad” i zdążyli przed 13 grudnia 1981 r. wydać poezje 
Miłosza i opowiadania Hłaski12. Wydrukowali też około tysiąca deklaracji radykalnej 
grupy „Akcja na Rzecz Niepodległości”, której szefem był Marian Banaś13.

Na tradycje rodzinne konspiracji szkolnej mógł się powołać Jerzy Mohl – jego 
ojciec (Jerzy Mohl senior) brał udział w powojennej konspiracji szkolnej, za co w sta-
linowskich więzieniach przesiedział 7 lat14. W okresie karnawału „Solidarności” Jerzy 
Mohl senior był także członkiem Zarządu Regionu małopolskiej „Solidarności”. W Za-
rządzie Regionu pracowali również: matka Bereniki Rewickiej (Maria Sierotwińska) 
oraz ojciec Macieja Kusia (Stanisław)15. Ojciec Jana Godłowskiego (Kazimierz, wybit-
ny profesor archeologii, pracownik naukowy UJ) był członkiem Instytutu Katyńskiego 
założonego w Krakowie w 1978 r.16

Pewną rolę w kształtowaniu obywatelskiej postawy młodzieży przed Grudniem 
odegrało także patriotyczne harcerstwo, co podkreślają w swoich wspomnieniach m.in. 
Grzegorz Hajdarowicz i Jacek Torbicz. Obaj jeszcze w szkole podstawowej trafili do 
szczepu „Żurawie”, w którym wychowawcą harcerzy był Jerzy Bukowski (w pierwszej 
połowie lat 80. został on przewodniczącym Komitetu Opieki nad Kopcem Marszałka 
Piłsudskiego na Sowińcu i funkcję tę pełni do dziś). Hajdarowicz dobrze wspomina tak-
że swoich kolegów z harcerstwa z okresu licealnego (była to tzw. Zielona Trójka), ta-
kich jak Andrzej Wysocki – „Bitum” (usunięty potem z ZHP, jeden z założycieli ZHR, 
w III RP radny miasta Krakowa) czy Marek Kurzyniec (działacz Ruchu WiP w drugiej 
połowie lat 80.)17.

Niektórzy młodzi ludzie samodzielnie podejmowali rozmaite działania kształtują-
ce ich charaktery. Jerzy Mohl opowiadał:

Moja znajomość z Markiem Bikiem była oparta na wspólnych poglądach politycznych, 
historycznych oraz fascynacji górskimi wędrówkami, które nieraz przeradzały się w istne 
maratony. Rozumieliśmy się niemal bez słów. Oprócz tego obydwaj lubiliśmy sprawdzać, 
na co nas stać i ile możemy wytrzymać. To nasze dziwactwo, czy jak kto woli szaleństwo 
młodości, bardzo się przydało w stanie wojennym i pierwszej połowie lat 80. Pamiętam, że 

10 „Solidarność” Małopolska 1980-1981. Wybór dokumentów, oprac. M. Orski, A. Rol iński, E. Za-
jąc, Kraków 2006, s. 523, Biblioteka Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, t. 32.

11 Wspomnienia M. Bika, M. Kusia, J. Mohla i W. Słowika (Forum Polonus).
12 Wspomnienia A. Fischera (zbiory autora).
13 IPN Kr 056/94, t. 1, Oceny i opracowania analityczne, k. 200.
14 Wspomnienia J. Mohla (Forum Polonus).
15  A. Gliksman, „Solidarność” Małopolska. Kalendarium 1980-2005, Kraków 2005, s. 58.
16  M. Lewandowski, M. Gawlikowski, op. cit., s. 94.
17 Wspomnienia G. Hajdarowicza i J. Torbicza (zbiory autora).
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w czasie ferii zimowych w 1981 (przełom stycznia i lutego) wybraliśmy się w Małe Pieni-
ny i u podnóża Wysokiej w małej góralskiej bacówce (nie ogaconej), przetrwaliśmy 8 dni, 
a w nocy temperatura spadała poniżej 10 stopni. Pojechaliśmy tam na narty. Stok musieli-
śmy ubijać sami, i aby zjechać kilkanaście razy w ciągu dnia, trzeba było się zdrowo na-
biegać „w choinkę”. Kiedy po trzech dniach skończyło się jedzenie, zakopaliśmy ubrania 
i resztę klamotów w śnieżnej jamie w lesie, a sami zjechaliśmy do Jaworek/Szczawnicy 
po zaopatrzenie, ja przez Wąwóz Homole (do dzisiaj zastanawiam się, dlaczego wtedy nie 
połamałem nóg), a Marek boczną drogą, bo miał słabsze wiązania w nartach. Ten wyjazd 
bardzo się przydał w przyszłości, bo wiedziałem, że przeżycie w takich warunkach jest 
możliwe (wtedy nie było sprzętu turystycznego jak dzisiaj, mieliśmy zwykłe śpiwory i po 
1 kocu na głowę). Takie ekstremalne warunki mogą powiedzieć o człowieku wiele18.

Duży wpływ na kształtowanie się świadomości patriotycznej młodych ludzi mia-
ły także masowe demonstracje w okresie tzw. karnawału „Solidarności”, zwłaszcza 
11 listopada 1981 r. (w Święto Niepodległości wielką manifestację współorganizowa-
ły tradycyjnie: KPN, RMP, AN, a udział wzięli także przedstawiciele „Solidarności”, 
NZS oraz ZHP) oraz 29 listopada tego roku (Marsz Wolności i Praw Człowieka zor-
ganizowany przez krakowski KOWzaP). Jeden z uczestników demonstracji z 11 listo-
pada (Krzysztof Kwiatkowski, rocznik 1961) wspomina dziś: „Pierwszy raz byłem na 
takiej manifestacji. Zrobiła na mnie wielkie wrażenie […]. Pamiętam, że przed Grobem 
Nieznanego Żołnierza przemawiał Stanisław Kuś. To było niesamowite przemówienie. 
Bardzo mocne słowa wobec Sowietów”19. Na młodych ludziach biorących udział w ta-
kiej demonstracji mocne słowa, nocna sceneria, blask pochodni i potężne transparenty 
z niepodległościowymi hasłami musiały robić wielkie wrażenie.

***

Konspiracja szkolna w 1982 r. i w latach następnych przybierała rozmaite postaci. 
W informacji SB z 20 grudnia 1982 r. wymienione są cztery główne formy działalności 
politycznej młodzieży szkolnej niezgodnej z dekretem o stanie wojennym: „kolporto-
wanie ulotek na terenie szkoły, drukowanie ulotek o treściach antypaństwowych, zakła-
danie w konspiracji nielegalnych organizacji młodzieżowych […], udział w manifesta-
cjach ulicznych”20. 

Podstawową formą był jednak mały sabotaż, czyli różnego rodzaju działania ma-
jące na celu zademonstrowanie istnienia ruchu oporu wobec stanu wojennego, danie 
nadziei na przyszłe zwycięstwo i zniechęcenie do kolaborowania z władzami. 

W ramach małego sabotażu np. przypinano do ubrań oporniki (co symbolizowało 
opór przeciwko stanowi wojennemu), noszono czarne opaski na znak żałoby po ofia-
rach stanu wojennego czy też organizowano demonstracje w czasie przerw lekcyjnych 
w szkołach, połączone z odśpiewaniem hymnu państwowego lub Roty. Szczególne na-
tężenie tego typu akcji odnotowano w krakowskich szkołach w październiku 1982 r. 
(po zamordowaniu przez funkcjonariusza SB Bogdana Włosika)21 oraz 10 listopa-

18 Wspomnienia J. Mohla (Forum Polonus).
19 M. Lewandowski, M. Gawlikowski, op. cit., s. 236.
20 IPN Kr 0056/94, t. 2, Oceny i opracowania analityczne, k. 177-178.
21 IPN Kr 010/12129, SOR „Arena”, t. 4, k. 35-36.
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da 1982 r. (w ramach protestów po delegalizacji „Solidarności”)22. Z materiałów SB 
wynika, że podobne akcje w 1983 r. nie były już tak masowe (np. nieudana – według 
dokumentów SB – akcja w X LO 14 kwietnia 1983 r. mająca na celu upamiętnienie 
zbrodni katyńskiej23). Jednak nadal silny był bojkot oficjalnych uroczystości (np. boj-
kot akademii pierwszomajowej w I LO 28 kwietnia 1983 r.). „Uroczystą prelekcję z tej 
okazji wygłosił tamtejszy I sekretarz POP. Młodzież szkolna całkowicie zbojkotowała 
jego wystąpienia, wyrażające się [co wyrażało się] w braku jakiejkolwiek reakcji. Uro-
czystość miała zostać zakończona odśpiewaniem hymnu narodowego, ale w ostatniej 
chwili organizatorzy zrezygnowali z tego obawiając się sytuacji takiej, jaka miała miej-
sce w 1982, kiedy to po analogicznej uroczystości, hymn śpiewali tylko: dyrektor, jego 
zastępca i I sekretarz POP […]. Z uzyskanych informacji wynika, że uczniowie I LO 
stosują totalny bojkot wszystkich imprez o charakterze oficjalnym”24.

Nietypową formą małego sabotażu było nękanie kolaborantów anonimowymi tele-
fonami w różnych porach dnia i nocy. Dotyczyło to np. osób popierających budowę po-
mnika Iwana Koniewa w Krakowie. Ich listę zamieściła „Gazeta Krakowska”. Numery 
telefonów znajdowano w książce telefonicznej. Dzwoniono wyłącznie z budek telefo-
nicznych; numery wybierano w rękawiczkach, aby zniekształcić głos, zasłaniano mi-
krofon tkaniną. Akcje takie organizowało m.in. środowisko Grzegorza Hajdarowicza25. 

W ramach małego sabotażu często malowano napisy na murach. Wykonywano je 
zwykłą kredą albo farbą rozprowadzaną pędzlem, rzadziej sprayem (w 1982 r. nie było 
łatwego dostępu do pojemników z farbą w aerozolu). Akcje takie organizowali w pierw-
szych tygodniach stanu wojennego m.in.: Marek Bik, Maciej Gawlikowski, Jerzy Do-
browolski, Jacek Torbicz, Grzegorz Hajdarowicz, Krzysztof Fortuna, Jarosław Grycz, 
Maciej Kuś, Jacek Lichoń, Piotr Poniedziałek, Jakub Tasior i Andrzej Załuski26. Przed 
30 stycznia 1982 r. (który to dzień Ronald Reagan ogłosił międzynarodowym „Dniem 
Solidarności z Solidarnością”) grupa młodzieży szkolnej (Wojciech Słowik, Artur Mohl 
i jeszcze jeden uczeń, którego nazwisko zostało zapomniane) pod kierunkiem starsze-
go od nich Witolda Tukałły pokryła napisami mury w centrum miasta. Wspomina dziś 
Wojciech Słowik (wówczas uczeń II LO):

Akcja trwała od godziny 20 do 22. Malowaliśmy od dzisiejszej ulicy Piłsudskiego, ta-
kim pasem, aż do ul. Krowoderskiej. Na ul. Wenecja jeszcze do dzisiaj jest ślad po napisie 
Solidarność, który Witek [Tukałło] się uparł namalować. Było to niebezpieczne, gdyż ma-
lowanie tego słowa, które miało dużo liter, trwało długo. O wiele szybciej było namalować 
Kotwicę – znak Polski Walczącej albo „KPN”. 

Było wtedy dużo patroli na mieście i nie było bezpiecznie. Robiliśmy tak, że jeden z nas 
stawał na jednym rogu ulicy, drugi na drugim i jak dawaliśmy obaj sygnał, że wolne, to oni 
malowali. 

Gdy już kończyliśmy akcję, to spotkała nas przygoda. Weszliśmy na ul. Łobzowską. Na-
gle z bramy wyszedł patrol ZOMO, którego wcześniej nie zauważyliśmy. Zwrócili uwagę 
na mnie i na Artka [Mohla], bo myśleli, że my, idąc szybkim krokiem na przeciwległe końce 

22 Ibidem, k. 88, 94, 96, 110.
23 Ibidem, t. 5, k. 21.
24 Ibidem, k. 64.
25 Wspomnienia G. Hajdarowicza (zbiory autora).
26 Wspomnienia M. Gawlikowskiego, J. Torbicza, G. Hajdarowicza (zbiory autora) oraz J. Dobrowol-

skiego, K. Fortuny i M. Kusia (Forum Polonus).
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ulicy, staramy się od nich uciec. W ogóle nie zwrócili uwagi na pozostałą dwójkę chłopa-
ków, którzy w siatce mieli farbę i pędzle. Spokojnie przeszli. Ja powiedziałem zomowcom, 
że odrabiałem lekcje z kolegą, spisali mnie i puścili. Ale Artura zatrzymali. Okazało się, że 
miał nieaktualną legitymację szkolną, więc wyjęli pały i go profilaktycznie stłukli. Artur 
był krewki chłopak, ale ponieważ miał ręce przybrudzone farbą (czego zomowcy nie za-
uważyli), a ulice wokół były świeżo wymalowane, to nie chciał robić awantury. Grzecznie 
przyjął to pałowanie, przeprosił i poszedł27. 

W czerwcu 1982 r. grupa czterech uczniów XIII LO (m.in. Piotr Brodzicki) wy-
wiesiła na szkieletorze (żelbetowej konstrukcji wieżowca przy rondzie Mogilskim) 
gigantyczny czerwony transparent z napisem wykonanym białą farbą – „Solidarność 
Żyje”. Wokół miejsca, gdzie wisiał transparent, pozostawiono pewną ilość kabli i pu-
szek, które miały sugerować podłożenie ładunków wybuchowych. Fakt ten utrudnił 
funkcjonariuszom milicji zdjęcie transparentu. Dla pewności wezwano saperów…28

W nocy z 11 na 12 października 1982 r. przeprowadzona została akcja malowania 
IX LO. Przeprowadzili ją prawdopodobnie uczniowie tego liceum. Jak podaje meldu-
nek SB, czarną farbą wykonano szereg napisów o treści: „Jaruzelski – chory człowieku 
dokąd prowadzisz?”, „Solidarność”, „KPN” oraz symbole Polski Walczącej29. 

Dobrze zorganizowaną akcję malowania napisów przeprowadzono w budynku 
I LO. Pomysłodawcą i organizatorem akcji był Jacek Torbicz. Wzięli w niej udział za-
równo uczniowie tego liceum (obok Torbicza byli to m.in.: Jerzy Dobrowolski, Rafał 
Pączek i Tomasz Reinfuss), jak i uczniowie z innych szkół (m.in. Grzegorz Hajdarowicz 
z II LO i Grzegorz Pirowski z Liceum oo. Pijarów). Uczestnicy akcji buty mieli owinię-
te szmatami, które potem, wraz z ubraniami i akcesoriami malarskimi, utopili w Wiśle30. 
Z informacji SB z 22 września 1983 r.:

W dniu 22 września 1983 prawdopodobnie w godzinach 1.00-5.00 miał miejsce fakt 
wykonania na elewacjach budynku Liceum Ogólnokształcącego nr I, jak również we wnę-
trzu tej szkoły licznych napisów (ok. 80) o wrogiej treści. Napisy zostały sporządzone far-
bą olejną w kolorach: czarnym, czerwonym i białym. W trakcie dokonanej wizji lokalnej 
ustalono, że większość wspomnianych napisów ok. godz. 8.45. była już zatarta, zaś treść 
tych napisów i ich rozmieszczenie było następujące:

1. Na elewacji stołówki szkolnej znajdowały się dwa duże napisy:
– „Solidarność” – wysokość liter ok. 80 cm, długość napisu 4 m, napis wykonany czer-

woną farbą olejną, stylizowany,
– „NZS” – wysokość liter ok. 70 cm, długości napisu 1,5 m, wykonany czarną farbą.
Ponadto na tejże elewacji znajdowało się szereg mniejszych napisów przedstawiających 

symbolikę Polski Walczącej, KPN itp.
2. W budynku szkolnym na I i II piętrze wykonano kilkadziesiąt napisów o treści: „Ja-

ruzelski będzie wisiał”, „Precz z komunizmem”, „Solidarność”, symbolika KPN itp. Napi-
sy umieszczono głównie na szybach i lamperiach. Wg wstępnych ocen sprawcami mogli 

27 Wspomnienia W. Słowika (zbiory autora).
28 M. Perzanowski, Uczciwość, wolność, solidarność. Świat Wandy Żychowskiej, niepokornej na-

uczycielki, przewodniczącej Sekcji Oświaty NSZZ „Solidarność” Regionu Małopolska, Kraków 
2006-2007 (praca na konkurs: Historia bliska. „Niepokorni w XX wieku”. Ośrodek Karta w Warsza-
wie), s. 31 (http://uczyc-sie-z-historii.pl/pl/historia-bliska/archiwum/prace/16 – 30 XI 2010).

29 IPN Kr 010/12129, SOR „Arena”, t. 4, k. 14.
30 Wspomnienia J. Torbicza, G. Hajdarowicza (zbiory autora) oraz J. Dobrowolskiego (Forum Po-

lonus).
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być uczniowie, względnie absolwenci szkoły, którzy najprawdopodobniej dostali się do 
wnętrza przez niezabezpieczone drzwi do piwnicy (wstawione w dniu 21 września br.). 
Przypuszczalną motywacją tej akcji mogła być niedawna zmiana na stanowisku dyrektora 
tegoż LO i wprowadzenie przez nowego dyrektora licznych dyscyplinujących zarządzeń. 
Nowy dyrektor S[tanisław] Brzezina w ostatnim okresie doprowadził do usunięcia krzyży 
z pomieszczeń lekcyjnych, przeprowadził kilka rozmów ostrzegawczych z nauczyciela-
mi łamiącymi świeckość szkoły, zainspirował utworzenie ogniska ZHP, w odróżnieniu od 
swojego poprzednika Z[bigniewa] Mazurka (b. przewodniczącego Solidarności, kleryka-
ła), który był bardzo tolerancyjny zarówno do grona pedagogicznego, jak i uczniów. Ze 
strony tut. Wydziału, wspólnie z KDMO Śródmieście, podjęte zostały działania w kierunku 
ujawnienia sprawców. Sprawcy nie zostali jednak ujawnieni31. 

Inną formą małego sabotażu był kolportaż bibuły. Obejmował on albo krąg bliż-
szych lub dalszych znajomych, albo (co było połączone z większym ryzykiem) zupeł-
nie obce osoby, którym rozdawano bibułę (lub rozrzucano ją) na ulicach, w środkach 
komunikacji miejskiej, na dworcach, na placach przykościelnych po mszach za ojczy-
znę (zwłaszcza w miesięcznice stanu wojennego 13 każdego miesiąca) lub na klatkach 
schodowych czy w windach. Niekiedy rozklejano także ulotki na szybach sklepowych, 
przystankach tramwajowych czy w bramach domów.

Jan Godłowski jeszcze przed Bożym Narodzeniem 1981 r. roznosił zabrane 
z domu ulotki. Jego brat (Włodzimierz) był aktywnym działaczem NZS, w związku 
z tym w domu było dużo bibuły. Godłowski rozprowadzał ulotki na niebezpiecznym 
terenie, jakim było os. Oficerskie, położone w pobliżu ul. Mogilskiej. Ubezpieczał go… 
ojciec, Jan Godłowski. Dziś tak to wspomina: „W którejś z kolei już klatce nakrył mnie 
jakiś gość i chciał capnąć, ale wybiegłem przed budynek, a tam z cienia wyszedł mój 
ojciec i facet wycofał się, odgrażając”32.

Mniej szczęścia mieli Andrzej Baster, Monika Gorgoń i Bożena Wójtowicz oraz 
Beata Lisowska, którzy zostali zatrzymani 29 stycznia 1982 r. po mszy świętej w ko-
ściele Mariackim pod zarzutem kolportowania lub odczytywania na głos ulotek KPN33.

Z kolei Jacek Torbicz i Krzysztof Fortuna 29 stycznia 1982 r. zostali złapani na 
os. XX-lecia, gdzie kolportowali ulotki przygotowane przez Macieja Mieziana i jego 
siostrę. W akcji tej brali jeszcze udział m.in.: Paweł Gac (kolega Fortuny z tej samej 
szkoły) oraz studentka UJ (absolwentka tego liceum) Agnieszka Szaniecka, a także ich 
nauczyciel – Tadeusz Kantor34. Wspomina dziś Krzysztof Fortuna: „Było to w dzień. 
Kleiliśmy jakieś ulotki po bramach. Zapamiętała nas jakaś kobieta. A akurat wtedy SB 
szukała jakiegoś działacza «Solidarności», było pełno ubeków i milicjantów. Ta ko-
bieta nas wskazała. Złapali nas, załadowali do stara pełnego zomowców i odwieźli na 
Siemiradzkiego”35.

Z kolei Bik z Kusiem organizowali akcje ulotkowe w komunikacji miejskiej. Kuś: 
„Polegało to na tym, że jak autobus zatrzymywał się na przystanku, to naklejaliśmy 
na szybę ulotkę i wyskakiwaliśmy. W ten sposób rozkleiliśmy m.in. trochę oświadczeń 

31 IPN Kr 010/12129, SOR „Arena”, t. 4, k. 266-267.
32 Wspomnienia J. Godłowskiego (zbiory autora).
33 IPN Kr 010/12129, t. 1, k. 222.
34 Wspomnienia M. Mieziana, www.ixlo.krakow.pl; IPN Kr 010/12129, SOR „Arena”, t. 1, k. 221.
35 Wspomnienia K. Fortuny (zbiory autora).
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TTKAB [Tajne Tymczasowe Kierownictwo Akcji Bieżącej – podziemne kierownictwo 
krakowskiej KPN, które utworzono 17 grudnia 1981 r.] z 28 grudnia 1981 r.”36 Spekta-
kularną akcję w tramwaju przeprowadził Marek Bik, czego świadectwem jest meldunek 
milicyjny: „Dnia 19 stycznia br. ok. godz. 16.20 po wejściu do tramwaju linii 4 nr wa-
gonu 250 jadącego z Walcowni w kierunku Bronowic stwierdziłem, że w środku drugie-
go wagonu na podłodze leżał zabity szczur z kartką przypiętą na tasiemce i czerwonej 
kokardzie, którą przesyłam w załączeniu. Na kartce było napisane: Generał internista 
JaruzelSSki vel. Zomoza”37. Martwy szczur został znaleziony w piwnicy i pierwotnie 
jego truchło przypięto do sufitu w tramwaju38.

Popularną swego czasu metodą rozrzucania ulotek na ulicy była metoda „Marlbo-
ro”. Stosowali ją m.in. Maciej Gawlikowski, Jerzy Dobrowolski i Jacek Torbicz. Ten 
ostatni wspomina dziś: „Wkładaliśmy ulotki do woreczka związanego nylonową żyłką. 
Lont był z zachodniego papierosa (najlepsze do tego celu były papierosy „marlboro” – 
chodziło o to, aby papieros nie zgasł), przez niego przechodziła napięta żyłka podtrzy-
mująca ładunek. Mocowaliśmy to na krawędzi dachu i zanim papieros tląc się, przepalił 
żyłkę, mieliśmy czas, aby uciec. Kiedy przepalała się żyłka, ulotki się wysypywały”39. 

Spektakularnym przykładem małego sabotażu było wrzucenie granatu z gazem 
łzawiącym do budynku Komitetu Dzielnicowego PZPR przy ul. Dzierżyńskiego w mar-
cu 1983 r. W akcji brał udział m.in. Artur Mohl, który tak to dzisiaj wspomina: „To był 
zomowski niewypał, którym wcześniej strzelali do nas. Grzegorz Pirowski odpalił gra-
nat, gdy wchodził do budynku. Potrzebował kilku sekund, aby dobiec na piętro, gdzie 
było zebranie partyjnego aktywu. Tyle samo czasu trzeba było, aby granat zaczął w peł-
ni działać. Ochrona na dole, widząc syczący jak lont zapłon granatu, myślała, że mamy 
prawdziwą bombę. Uciekli w popłochu razem z portierką, która histerycznie przy tym 
krzyczała. Staliśmy przed budynkiem, z radością obserwując gęsty dym wydostający 
się z okien na piętrze”40.

***

Jedną z najważniejszych form działalności uczniów szkół średnich w okresie stanu 
wojennego była poligrafia.

Początkowo ulotki przepisywano na maszynie przez kalkę z wykorzystaniem cien-
kich przebitek. Ulotki te też stemplowano za pomocą prymitywnych linorytów (pie-
czątek wycinanych w grubym linoleum i przymocowywanych do drewnianego klocka). 
Taką działalność na przełomie lat 1981 i 1982 prowadzili na własną rękę m.in. Grzegorz 
Hajdarowicz, Krzysztof Fortuna i Jacek Torbicz (podpisywali się nazwą nieistniejących 
organizacji: „Ruch Oporu Młodzieży” albo „Młodzież Walcząca”)41, Maciej Gawlikow-

36 Wspomnienia M. Kusia (zbiory autora).
37 „Solidarność” żyje. Przejawy oporu społecznego w Krakowie w świetle dokumentu Służby Bezpie-

czeństwa, „Sowiniec” 2001, nr 19, po s. 72.
38  M. Bik, „Jaruzelski… wisiał”, „Sowiniec” 2009, nr 34/35, s. 160.
39 Wspomnienia J. Torbicza (Forum Polonus).
40 Wspomnienia A. Mohla (Forum Polonus).
41 Wspomnienia G. Hajdarowicza (zbiory autora).



Przemówienie sekretarza prezydium ZR Małopolska NSZZ „Solidarność” Stanisława Kusia (z lewej 
strony) wygłoszone pod kopcem Józefa Piłsudskiego na Sowińcu podczas obchodów rocznicy ostatniej 
bitwy września 1939 r. Z prawej strony Andrzej Załuski, w środku Piotr Poniedziałek – 4 X 1981 

(fot. A. Stawiarski) 

Uczestnicy pierwszego powojennego Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej – Kielce, 12 VIII 1981. 
Od lewej: Andrzej Izdebski, Jerzy Mohl, Marek Bik, Mieczysław Majdzik i Wojciech Słowik (z tablicą) 

(fot. A. Stawiarski)



Paweł Sabuda i Grzegorz Hajdarowicz 
(IPN Kr 010/12356, t. 7, k. 369/1)

Uczestnicy demonstracji w sprawie uwolnienia więźniów politycznych. Pierwszy z lewej: Wojciech 
Słowik, Adam Kwapisz, Jerzy Mohl, Maciej Kuś, Marek Bik i Jakub Tasior



Wykonane domowym sposobem kol-
ce do przebijania opon pojazdów 

milicyjnych

Maciej Gawlikowski w czasie demonstracji – 
lata 80.

Marek Bik 
w czasie demonstracji 

– wiosna 1989



Walki z ZOMO w czasie demonstracji w Krakowie-Nowej Hucie – oś. Dąbrowszczaków, 31 VIII 1982 
(fot. S. Iskra) 

Walki uliczne w drugą rocznicę Sierpnia 1980 r. w Krakowie-Nowej Hucie – Al. Lenina, 31 VIII 1982 
(fot. S. Iskra)
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ski (pieczątki typu „Solidarność żyje”)42, Maciej Kuś i Jacek Lichoń (którzy w ten spo-
sób wykonali kilka setek pierwszego oświadczenia TTKAB KPN z 28 grudnia 1981 r. – 
tekst otrzymali do Marka Bika)43 czy też Stanisław Papież (w styczniu i w lutym 1982 r. 
wykonywał on tą metodą ulotki na zlecenie Witolda Tosia z KPN)44. 

Andrzej Fischer, Tomasz Strutyński oraz Wiesław Piątek usiłowali kontynuować 
działalność Oficyny Wydawniczej Młodych „Ślad” i zaczęli wydawać pismo „Niepod-
ległość” (zbieżność tytułu z pismem KPN o tej samej nazwie). Wspomina Andrzej Fi-
scher: „Papier, farbę, matryce mieliśmy jeszcze sprzed stanu wojennego. Dostaliśmy 
je od «Solidarności» (w MKZ-ecie), od NZS (na AGH). Trochę materiałów do druku 
zdobył w szkole Sitarz. Sito załatwił brat Wiesława Piątka, który pracował w «Telpo-
dzie». Ramkę zrobiliśmy sami. Drukowaliśmy w trójkę (ja, Tomasz Strutyński i Sitarz). 
Wiesław Piątek na sicie przygotowywał winietę pisma. Kolportaż prowadziliśmy we 
czwórkę”45. Wpadli 20 marca 1982 r. Fischer i Strutyński zostali tymczasowo aresz-
towani. Mieli szczęście. Bezpiece nie udało się zdobyć pierwszego numeru pisma ani 
dodatkowych dowodów ich winy (poza tym, co znaleziono w piwnicy)46. 

Dnia 17 kwietnia 1982 r. dwóch uczniów: Grzegorz Ciepły oraz Władysław Or-
nat zostało zatrzymanych podczas nielegalnego drukowania pisma „Wolny Głos”. Oby-
dwóch aresztowano47. 

Inni licealiści założyli Młodzieżową Formację Reakcyjna „Dywers”. Ulotki sy-
gnowane tą nazwą funkcjonariusze SB przechwycili w kilku krakowskich liceach. 
W lis topadzie 1982 r. funkcjonariusze KWMO informowali centralę w Warszawie:

W IV LO dyrektor szkoły zatrzymał w trakcie rozklejania ulotek 2 uczniów Krzysztofa 
Makowskiego i Krzysztofa Bryga, powiadamiając o tym fakcie KDMO Kraków-Podgórze. 
Podczas przeszukania w rzeczach osobistych zatrzymanych ujawniono i zakwestionowano 
ok. 300 egz. różnych ulotek, a w mieszkaniach obu w/w ponad 200 szt. nielegalnych pism 
i ulotek. […] [Jeden z zatrzymanych] wspólnie z Robertem Dudkiem – uczniem VIII LO 
w harcówce szczepu ZHP „Dębnicki” drukował ulotki tej organizacji. Podczas przeszuka-
nia w harcówce (Szkoła Podstawowa nr 110) zakwestionowano sitoramę, farbę drukarską, 
maszynę do pisania, papier oraz część nakładu biuletynu MFR „Dywers” pt. „Czterdzieści 
i cztery” (ok. 40 egz.) zawierającego przedruki odezw i uchwał Solidarności oraz apel do 
młodzieży o przystępowanie do akcji organizowanych przez Solidarność48.

Mimo że cała akcja rozeszła się po kościach (złapani uczniowie zostali jedynie 
przeniesieni do innych krakowskich liceów), młodzież szkoły zorganizowała sponta-
niczną akcję bojkotu „nadgorliwego” dyrektora, co znalazło swoje odzwierciedlenie 
w materiałach SB. 

Z meldunku z 12 listopada: „W dniu 12 bm. w godzinach rannych na murach budynku 
szkolnego IV LO wymalowano 6 znaków Polski Walczącej, jak i wewnątrz szkoły. Nama-

42 Wspomnienia M. Gawlikowskiego (zbiory autora).
43 Wspomnienia M. Kusia (zbiory autora).
44 IPN Kr 07/5207, Akta kontrolno-śledcze S. Papieża.
45 Wspomnienia A. Fischera (zbiory autora).
46 Pierwszy numer pisma „Niepodległość” znajduje się w zbiorach FCDCN – sygn. A 418597 III.
47 IPN Kr 056/98, t. 1, Plany pracy i sprawozdania, k. 124.
48 IPN Kr 010/12129, SOR „Arena”, t. 4, k. 90.
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lowano również napis «Kolano – równa się UB». Dyrektor liceum ob. Kolano poinformo-
wał, że podobnymi znakami wymalowano mu drzwi prywatnego mieszkania”49. 

Z meldunku z 18 listopada: „Wojewódzki Urząd Cenzury przejął dwie anonimowe kart-
ki pocztowe skierowane do Kuratora Okręgu Szkolnego i KW MO. Kartki te zawierają ob-
raźliwą treść pod adresem dyrektora IV LO ob. Kolano, sugerując, że jest «agentem SB». 
Powyższe jest kolejnym odnotowanym faktem stosowania terroru psychicznego wobec 
dyr. Kolano”50. 

Z meldunku z 23 listopada: „W dniu 22 bm. na adres szkoły nadano telegram o treści: 
«Gratuluję nowego dyrektora», podpisano – «Nowosilcow» oraz kartkę pocztową na adres 
Rady Pedagogicznej IV LO o treści «Kolano, przynosisz nam chlubę», podpisano «UB». 
W ostatnich dniach dyrektor Z. Kolano spotkał się z uczniami klas IV-tych. Podczas spo-
tkania ze strony młodzieży padło pytanie: – «Czy jest pan rzeczywiście agentem UB?»”51. 

W 1982 r. uczniowie z kilku krakowskich liceów oraz techników i szkół zawodo-
wych (m.in. Andrzej Długosz, Marcin Hyła, Wiesław Jamroży, Tomasz Krynicki, Piotr 
Krzyżowski, Paweł Orłowski, Monika Orłowska, Jacek Raczkowski, Przemysław Smy-
ła, Wojciech Szopa, Paweł Ślusarczyk, Marek Walencik) założyli organizację pod na-
zwą Niezależny Związek Młodzieży (nazwa miała nawiązywać do Niezależnego Zrze-
szenia Studentów) i wydawali pismo „Zew”52. Pierwszy numer ukazał się 8 listopada 
1982 r.53 Jak wynikało z zamieszczonej w tym numerze pisma informacji Komisji Za-
łożycielskiej NZM, celem organizacji było zjednoczenie niezależnego ruchu młodzie-
żowego na terenie Krakowa. W deklaracji programowej zapowiadano m.in. współpracę 
z „Solidarnością” i NZS, postulowano zniesienie stanu wojennego, zwolnienie areszto-
wanych i internowanych oraz przywrócenie legalnej działalności wszystkich niezależ-
nych organizacji społecznych i politycznych, zapowiadano propagowanie i rozwijanie 
myśli politycznej wśród młodzieży oraz przeciwdziałanie prowokacyjnym akcjom MO 
i SB. Deklarowano też brak poparcia dla jakiejkolwiek formy przemocy54. Uczniowie – 
członkowie NZM kolportowali także pismo „Promieniści” wydawane przez podziemne 
struktury NZS dla uczniów szkół średnich55. 

W nocy z 9 na 10 listopada 1983 dokonano pomalowania murów VII LO w Krakowie 
i naklejenia na szyby szkoły ulotek. W związku z zaistnieniem tego faktu dokonano opera-
cyjnego zabezpieczenia szkoły w dniu 11 listopada br. W trakcie podjętych działań ujaw-
niono kolportera ulotek, ucznia III klasy VII LO […]. Wymieniony przyznał się do przyna-
leżności do NZM i wyjaśnił wiele faktów związanych z działalnością tej organizacji. Pro-
wadzone w dalszym ciągu czynności doprowadziły do ustalenia kilkunastoosobowej grupy 
uczniów – członków NZM. Rekrutują się oni z kilku krakowskich liceów ogólnokształcą-
cych i dwóch techników. Efektem prowadzonych z nimi rozmów jest ustalenie osób, które 
dokonały pomalowania VII LO oraz kolportowania ulotek na terenie szkół średnich przed 
11 listopada br. U w/w zakwestionowano dużą ilość nielegalnych wydawnictw, w tym 50 
egzemplarzy najnowszego numeru „Promienistych”, który z uwagi na prowadzone przez 

49 Ibidem, k. 103.
50 Ibidem, k. 114.
51 Ibidem, k. 122.
52 IPN Kr 0101/193/D, Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (od 26 XII 1983 – SOR) „Średnica-2”.
53 Kilka numerów pisma „Zew” znajduje się w zbiorach FCDCN – sygn. A 418505 III.
54 IPN Kr 010/12129, SOR „Arena”, t. 4, k. 106-107.
55 IPN Kr 0101/193/D, Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (od 26 XII 1983 – SOR) „Średnica-2”.
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nas działania nie został rozkolportowany56. Wszczęta na tej podstawie sprawa operacyjne-
go rozpracowania kryptonim „Średnica-2” pozwoliła na ujawnienie składu osobowego tej 
grupy, jej organizatorów i inicjatorów, a wreszcie przecięcie wrogiej działalności i likwi-
dacji nielegalnej struktury. Członkowie grupy skorzystali z łaski amnestii i ujawnili swą 
działalność57. Postanowiono nie wszczynać postępowania karnego […], niemniej w Proku-
raturze Wojewódzkiej zorganizowano spotkanie uczestników nielegalnej grupy z prokura-
torem, rodzicami, przedstawicielami dyrekcji szkół i Kuratorium Oświaty, gdzie wytknięto 
przestępczą działalność. Ponadto uczniowie przeniesieni zostali do innych szkół58.

Od 1983 r. Grzegorz Hajdarowicz, Wojciech Słowik, Krzysztof Fortuna i Artur 
Mohl mieli własną drukarnię w Wieliczce. 

A r t u r  M o h l: Ta drukarnia mieściła się w garażu domku jednorodzinnego w Wie-
liczce u człowieka, którego znalazł Staszek Tatara. Myśmy tam walili potężne nakłady. Na 
przykład „Kultura” paryska to nie 200 czy 300 egzemplarzy tylko po kilka tysięcy. Przez 
mojego ojca, który mieszkał w USA, mieliśmy offset z Danii, najnowocześniejszy jak na 
tamte czasy. Nasze druki miały lepszą jakość niż „Gazeta Krakowska” w tym czasie. Go-
spodarz miał 9-letniego syna. Umówiliśmy się, że gdyby wpadła SB, to ja miałem mówić, 
że udzielałem mu korepetycji. Ten syn też był uczony, że ma mówić, że ja jestem jego na-
uczycielem od historii czy od języka polskiego59.

W o j c i e c h  S ł o w i k: To był bardzo zacny człowiek. Dużo ryzykował. Nigdy nie 
zadawał żadnych pytań. Zawsze częstował nas herbatą i nastawiał na cały regulator Radio 
Wolna Europa (a miał mocne kolumny – słychać było aż w piwnicy). Mogliśmy spokojnie 
pracować. Przez moją siostrę Małgorzatę złapałem kontakt z Biblioteką Wolnego Słowa, 
która była związana z wydawnictwem Mirosława Chojeckiego. Dowiedziałem się, że szu-
kają pewnych ludzi, którzy mogliby im pomagać przy wydawaniu książek. Nasza praca 
miała polegać na tym, że wydrukowany nakład mieliśmy złożyć, dodać okładkę, przyciąć 
gilotyną, pozszywać i oddać im60.

Aktywną działalność poligraficzną prowadził także Maciej Gawlikowski. Po po-
czątkowym okresie przepisywania ulotek przez kalki na maszynie do pisania, rozpoczął 
wraz z kolegami z liceów druk na ramce. W tej grupie byli – obok Gawlikowskiego – 
Jerzy Dobrowolski, Zbigniew Sikora, Tomasz Dywański i Ryszard Kawęski. Drukarnia 
znajdowała się w domu Gawlikowskiego. W połowie 1983 r., aby zdobyć powielacz, 
grupa ta podjęła się druku „Aktualności” – organu RKW „Solidarność” Małopolska. 
Za pośrednictwem Piotra Semkowicza z podziemnej „Solidarności” dostali rozkleko-
tany czeski powielacz białkowy „Cyklos” z urwanym zespołem farbowym, na którym 
wydrukowali – według szacunków funkcjonariuszy SB – 8 numerów pisma w łącznym 
nakładzie 40 000 sztuk61. Mieli jednak sprzęt, na którym mogli drukować własne ulotki 
oraz własne pismo młodzieżowe „Niezależność” sygnowane przez Komitet Samoobrony 

56 IPN Kr 056/98, t. 2, Informacja z 15 listopada 1983 dot. funkcjonowania na terenie oświaty m. Kra-
kowa Niezależnego Związku Młodzieży, k. 156.

57 Ibidem, Sprawozdanie z pracy Wydziału III-1 za drugie półrocze 1983 z 29 grudnia 1983, k. 182.
58 Ibidem, Dane obrazujące działania i uzyskane w roku 1983 w wyniku zwalczania przeciwnika poli-

tycznego przez Wydział III-1 (29 XII 1983), k. 190.
59 Wspomnienia A. Mohla (Forum Polonus).
60 Wspomnienia W. Słowika (Forum Polonus).
61 IPN Kr 0101/126, SOR „Plastycy”, k. 93.
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Młodzieży. Zdążyli wydać dwa numery tego pisma62. Według ustaleń SB Kawęski i Si-
kora brali także udział w wydrukowaniu co najmniej trzech numerów pisma „Hutnik”63. 
Z grupą tą współpracowały także Katarzyna Hajda i Hanna Woźniakowska. 

Przypadkowo w październiku 1983 r. SB uzyskała informacje o grupie kolporta-
żowej działającej w Hucie im. Lenina. W wyniku podjętych działań operacyjnych funk-
cjonariusze bezpieki dotarli do Piotra Semkowicza oraz do jego współpracowników, 
w tym do grupy licealistów. W styczniu 1984 r. nastąpiły zatrzymania. Do aresztu trafili 
Semkowicz i Ryszard Kawęski, zaś niemający jeszcze ukończonych 17 lat Gawlikow-
ski trafił do Milicyjnej Izby Dziecka i po 48 godzinach został zwolniony. Przy okazji 
tej sprawy funkcjonariusze SB dowiedzieli się, że jeden z uczniów (Zbigniew Sikora) 
prowadził prace nad wyprodukowaniem acetylenku srebra, który stanowił silny mate-
riał wybuchowy. Ponieważ Sikora był pełnoletni, groziła mu odpowiedzialność karna 
do 10 lat więzienia64.

Najwytrwalszym drukarzem z uczestników konspiracji szkolnej w Krakowie oka-
zał się jeden z najmłodszych uczniów tego pokolenia (rocznik 1967), Maciej Kuś. Do-
tarł on do wydanego przed stanem wojennym przez oficynę wydawniczą NOWA Po-
radnika drukarza i postanowił sam nauczyć się drukować. Pierwsze, nieudane próby 
zostały przeprowadzone w piwnicy Kuby Tasiora. Młodzi adepci drukowania wyrzucili 
dobrą matrycę do śmieci w przekonaniu, że czarna kalka, która znajdowała się pod tym, 
co wyrzucili, jest matrycą. Przełomem okazało się przypadkowe spotkanie (w czasie 
mszy w kościele Mariackim w drugą miesięcznicę stanu wojennego 13 lutego 1982 r.) 
Macieja Kusia z Andrzejem Załuskim – uczniem technikum elektrycznego (rocznik 
1963). Obaj znali się z pracy przy składaniu „Gońca Małopolskiego” przed Grudniem. 
Załuski miał blade pojęcie o drukowaniu i obu uczniom pod koniec lutego 1982 r. udało 
się wreszcie coś wydrukować na ramce. Wkrótce drukarnię z piwnicy Jakuba Tasiora 
przeniesiono do mieszkania Witolda Tukałły przy ul. Kazimierza Wielkiego. Tam Kuś, 
Załuski i Tukałło, z udziałem także Artura Mohla, wydrukowali pierwszą stronę pisma 
„Biuletyn KOS 241”65. Genezę tytułu wyjaśnia Maciej Kuś: „Dużo się wtedy mówiło 
o tworzeniu małych niezależnych grup, zwanych «kołami oporu społecznego». My po-
stanowiliśmy być jedną z takich grup. Postanowiliśmy nadać sobie numer, i to w miarę 
wysoki, co miało stworzyć wrażenie, że te koła są ze sobą powiązane i że jest ich dużo. 
W ten sposób powstała nazwa «KOS 241». Pomysłodawcą tej nazwy był Andrzej Zału-
ski”. Szczegóły techniczne doprecyzowuje Witold Tukałło: „Powielaczem stała się stara 
pralka «Frania», z której wyjęliśmy jeden wałek. Artur Mohl pomógł nam przysposobić 
wałek, do drukowania na ramce. Ja przepisywałem nocą w pracy tekst na matryce”66. 
Nakład był początkowo niewielki (200 egzemplarzy), gdyż niedoświadczonym druka-
rzom szybko rozsypała się matryca. 

Mieszkanie Tukałłów nie nadawało się na siedzibę stałej drukarni. Zbyt wielu lu-
dzi odwiedzało to miejsce, aby można było tam bezpiecznie drukować bibułę. Zdarzyło 
się nawet, że do Tukałły przyszli funkcjonariusze SB, aby przeprowadzić z nim roz-

62 Dwa numery „Niezależności” z 1983 znajdują się w zbiorach FCDCN – sygn. A 417773 III.
63 IPN Kr 0101/126, SOR „Plastycy”, k. 94-95.
64 Ibidem, k. 90 i nast.
65 Wspomnienia M. Kusia i A. Mohla (Forum Polonus) oraz wspomnienia W. Tukałły (zbiory autora).
66 Wspomnienia M. Kusia (Forum Polonus).
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mowę profilaktyczno-ostrzegawczą. Dlatego wkrótce Kuś i Załuski przenieśli się do 
mieszkania Załuskiego w Bieżanowie, gdzie w drukowaniu pomagała im matka Zału-
skiego. Tam przez cały marzec i połowę kwietnia drukowano „Zomorządność” (taką na-
zwę przyjął ostatecznie „Biuletyn KOS 241”), pierwsze numery KPN-owskiej „Niepod-
ległości” oraz niezależny przedruk „Aktualności” – pisma podziemnej „Solidarności”67.

W dniu 13 kwietnia 1982 r. Andrzej Załuski został złapany przez funkcjonariu-
szy bezpieki na Rynku Głównym podczas rozrzucania ulotek wzywających do „wykla-
skania” pianistki Haliny Czerny-Stefańskiej, kolaborującej z władzami, której koncert 
miał odbyć się w Krakowie 16 kwietnia (akcja ta zakończyła się sukcesem i artystka 
po wielominutowych oklaskach zeszła ze sceny, rezygnując z występu). Gdy złapano 
Załuskiego, przeprowadzono rutynową rewizję w jego mieszkaniu i tam znaleziono śla-
dy drukarni. Założono kocioł, w który wpadli: Waldemar Czyż (niezwiązany z drukiem 
„Zomorządności”) oraz Witold Tukałło. Maciej Kuś uniknął wpadki, gdyż zauważył 
w oknie mieszkania umówiony znak oznaczający niebezpieczeństwo. Tymczasem Zału-
ski, Tukałło i Czyż spędzili w areszcie kilka miesięcy. Z braku dowodów (żaden z nich 
nie przyznał się do winy) zostali zwolnieni68. Sprawę karną przed sądem założono je-
dynie Załuskiemu, ale sąd postępowanie umorzył, a II instancja nie uwzględniła rewizji 
prokuratora na niekorzyść Załuskiego69. 

Pierwszy po wpadce Załuskiego numer „Zomorządności” wydrukował awaryjnie 
Stanisław Zamojski (pracownik Politechniki Krakowskiej). Namiary na Zamojskiego 
przekazała Maćkowi Kusiowi Maryla Łenyk. Następnie Maciej Kuś wraz z Jackiem 
Lichoniem, Piotrem Poniedziałkiem oraz jego mamą (Małgorzatą) kontynuował druk 
„Zomorządności” w mieszkaniu Poniedziałka w Bieżanowie (zaledwie kilka ulic od 
mieszkania Załuskiego); trwało to kilkanaście miesięcy. W międzyczasie Tukałło wy-
szedł z aresztu i – mimo przymusowej kwarantanny – kontaktował się z Kusiem. Tą 
drogą Kuś otrzymał spisane przez Marię Moczulską i jej siostrę – Barbarę Różycką, 
a opracowane przez Krzysztofa Króla ostatnie słowo Leszka Moczulskiego na I pro-
cesie KPN. Cały tekst wystąpienia (który przywiózł do Krakowa Ryszard Bocian) 
wydrukowano w październikowej „Zomorządności” z 1982 r. (nr 34-35)70. Ten numer 
pisma wpadł w ręce funkcjonariuszy SB i chyba wywołał pewne zaskoczenie (bez-
skutecznie usiłowano przejąć tekst tego wystąpienia, aby nie dopuścić do jego upu-
blicznienia71). W każdym razie egzemplarz krakowskiego pisma ze słynnymi słowa-
mi: „Śni mi się wielka Polska. Jeżeli prawo więcej nie przewiduje, to proszę o 10 lat 
więzienia” znalazł się w aktach założonych przez warszawską SB przeciwko Leszko-
wi Moczulskiemu72. 

Później „Zomorządność” była drukowana w różnych miejscach, a praca nad nią 
przynosiła nie tylko sytuacje dramatyczne, ale także komiczne. Wspomina dziś Maciej 
Kuś:

67 Ibidem.
68 Ibidem; wspomnienia W. Tukałły (Forum Polonus).
69 IPN Kr 97/1001, Akta postępowania prokuratorskiego przeciwko A. Załuskiemu.
70 Wspomnienia M. Kusia (Forum Polonus).
71 IPN BU 01322/2586, t. 20, Plan realizacji kombinacji operacyjnej zmierzającej do przejęcie rękopi-

sów L. Moczulskiego z aresztu śledczego, SOR „Oszust”, k. 138-139; wspomnienia M. Moczulskiej 
i K. Króla (zbiory autora).

72 IPN BU 01322/2586, SOR „Oszust”, t. 20, k. 144-147.



126  SOWINIEC nr 36-37Mirosław Lewandowski

Przez kolejne lata drukowaliśmy w różnych miejscach. Między innymi w klasztorze 
kapucynów (przy ul. Loretańskiej). Ten lokal załatwiła nam matka Andrzeja Załuskiego 
w 1983 r. Załuscy mieli tam dwóch zakonników blisko zaprzyjaźnionych: ojca Salezego 
i brata Jakuba. Drukowaliśmy przez parę miesięcy w budynku klasztornym, w pomiesz-
czeniu, gdzie były toalety dla gości. One były wykorzystywane tylko w czasie odwiedzin, 
a normalnie tam się żadni zakonnicy nie kręcili. Pewnego razu zostaliśmy odkryci przez 
jakiegoś zakonnika, bodaj furtiana, i zrobiła się z tego afera. Było to, pamiętam, przed 
1 maja. Musieliśmy pilnie drukować „Zomorządność” z informacjami o planowanych ob-
chodach świąt, a tymczasem przyjechali do klasztoru jacyś goście i chcieli skorzystać z to-
alety. My z Piotrkiem Poniedziałkiem zamknęliśmy się od środka i nikogo nie wpuszcza-
liśmy. Oni wtedy zaczęli się awanturować, że toalety zamknięte. Przyszedł ojciec furtian 
i zorientował się, że drzwi nie są zamknięte na klucz, tylko podparte miotłą od wewnątrz. 
Zaczął się mocno dobijać i krzyczeć, że jak nie otworzymy, to wezwie milicję. No to my-
śmy mu otworzyli. Tam był taki korytarzyk, który prowadził do poszczególnych kabin. 
Zdążyliśmy schować bibułę i powielacz do jednej z tych kabin i umyć ręce. Ojciec furtian 
zaczął dochodzić, co my tu robimy. Na szczęście wtedy przyszedł brat Jakub, który prosił 
o spokój, mówiąc, że „zna tych chłopców”. Na pytanie „Co oni tu robią?”, brat Jakub od-
powiedział: „Oni tu sobie rozmawiają”. Nie wiem, za kogo zostaliśmy wzięci, ale oświad-
czono nam, że jak nas jeszcze raz tam zobaczą, to będziemy mieli nieprzyjemności. I to był 
koniec naszego drukowaniu w klasztorze kapucynów73.

Krótko przed wpadką Andrzeja Załuskiego druk KPN-owskiej „Niepodległości” 
przejął Witold Toś (pracownik Bonarki, członek TTKAB KPN) oraz licealiści: Marek 
Bik, Stanisław Papież i Grzegorz Szatan. Najpierw Tukałło nauczył drukować Bika. 
Było to w mieszkaniu koleżanki Bika, również licealistki Marii Ksiennickiej, u której 
wydrukowano piąty numer pisma. Kolejny, szósty numer „Niepodległości” Bik z Papie-
żem wydrukowali w mieszkaniu Grzegorza Szatana na Kozłówku (przy okazji Papież 
nauczył się drukować na ramce). W mieszkaniu Grzegorza Szatana Bogdan Długogór-
ski oraz Stanisław Papież wydrukowali też dwa numery „Opinii Krakowskiej” – pisma 
ROPCiO, a później KPN, które ukazywało się w Krakowie od 1978 r.74 Następnych 
kilka numerów „Niepodległości” wydrukował sam Papież w drukarni, która znajdowała 
się na Dębnikach, w piwnicy domu jego kolegi przy ul. Findera. W czerwcu 1982 r. 
doszło do wpadki (o drukarni doniósł SB sąsiad). W ręce bezpieki wpadł najpierw Pa-
pież, a następnie Szatan, Bik oraz Witold Toś (starszy od nich o kilka lat, który właśnie 
zawarł związek małżeński)75. Wydawanie „Niepodległości” przejęli inni. Pismo ukazy-
wało się do 1988 r. Dotąd wyszło 88 numerów pisma76. 

Według oceny funkcjonariuszy SB dokonanej w połowie 1983 r. za najważniejsze 
wydawnictwa związane z „Solidarnością” i KPN w Krakowie uznano dziewięć tytułów. 

73 Wspomnienia M. Kusia (Forum Polonus).
74 Większość numerów „Opinii Krakowskiej” (wraz z ostatnim – 56 z 1991 r.) znajduje się w zbiorach 

FCDCN – sygn. A 417828 III.
75 Wspomnienia M. Bika (Forum Polonus); wspomnienia S. Papieża (zbiory autora); IPN Kr 07/5207, 

Akta kontrolno-śledcze S. Papieża, oraz IPN Kr 07/5208, Akta kontrolno-śledcze W. Tosia i M. Bika; 
IPN BU 1357/558-559, Akta Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Krakowie przeciwko M. Bi-
kowi i W. Tosiowi; IPN Kr 010/12356, SOR „Konspiratorzy”; IPN Kr 0101/172, Materiały wyłą-
czone z SOR „Konspiratorzy”.

76 Prawie komplet „Niepodległości” (KPN, Obszar II) znajduje się w zbiorach FCDCN – 
sygn. A 417767 III.
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Warto zauważyć, że cztery spośród z nich były drukowane (przynajmniej przez pewien 
czas) przez uczniów szkół średnich. Należały do nich: niezależna „Zomorządność”, ka-
peenowska „Niepodległość” oraz solidarnościowe „Aktualności” i „Hutnik”. Pozosta-
łe tytuły to: „Obserwator Wojenny”, „Solidarność Zwycięży”, „Biuletyn Małopolski”, 
„Montinowiec” oraz „Tymczasem”77. Ten przykład dobrze ilustruje znaczenie niezależ-
nej poligrafii uczniowskiej w ówczesnych realiach Krakowa.

***

Osobną płaszczyzną działania konspiracji szkolnej był udział w demonstracjach 
ulicznych i walkach z ZOMO.

W czasie stanu wojennego w starym Krakowie tego typu niezależne demonstra-
cje odbywały się po mszach w kościele Mariackim w miesięcznice stanu wojennego 
13 marca, 13 kwietnia oraz 13 maja 1982 r., a także 3 maja w latach 1982 i 1983 oraz 
11 listopada 1982 r. (demonstracja 11 listopada 1983 r. miała miejsce już po zniesieniu 
stanu wojennego). Poczynając od czerwca 1982 r., kolejne miesięcznice stanu wojen-
nego (13 czerwca, 13 sierpnia, 13 września i 13 października) oraz uroczyste obcho-
dy rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych (31 sierpnia 1982 r.) odbywały się 
w Nowej Hucie. Wykaz dat nowohuckich demonstracji w 1982 r. uzupełniają: 30 kwiet-
nia i 16 czerwca (pierwsze czarne marsze), 30 września (upamiętnienie śmiertelnych 
ofiar z 31 sierpnia), 14-21 października (kilkudniowe walki po zamordowaniu Bogda-
na Włosika), 10 listopada (protesty po zdelegalizowaniu „Solidarności”). Dochodzą do 
tego jeszcze daty dotyczące 1983 r.: 1 maja (Święto Pracy), 21-23 czerwca (II Piel-
grzymka Ojca Świętego) oraz data przypadająca na okres po zniesieniu stanu wojenne-
go – wielkie walki w Nowej Hucie 31 sierpnia 1983 r. 

We wszystkich relacjach (zarówno prasy niezależnej, jak i oficjalnej, we wspo-
mnieniach bezpośrednich uczestników oraz w meldunkach SB) dotyczących tego okre-
su podkreśla się, że młodzież była najliczniejszą i najaktywniejszą grupą osób biorących 
udział w demonstracjach. Jeśli chodzi o młodzież nowohucką, byli to głównie młodzi 
robotnicy, ale także młodzież szkolna, głównie z techników i szkół zawodowych. Nie-
stety brak jest szczegółowych danych na ich temat. Zamordowany przez funkcjonariu-
szy SB Bogdan Włosik (rocznik 1962), pracownik HiL, a zarazem uczeń technikum 
wieczorowego, który według relacji rodziców brał udział w każdej manifestacji w No-
wej Hucie78, był jednym z wielu. Więcej informacji mamy na temat młodzieży licealnej 
z Krakowa. 

Historyczną zasługą młodzieży szkolnej jest udział w pierwszej demonstracji 
ulicznej na Rynku Głównym w Krakowie 13 marca 1982 r. (po mszy świętej za ojczy-
znę w kościele Mariackim, 3 miesięcznica stanu wojennego). „Po Mszy zorganizował 
się pochód, złożony z kilkuset osób, w większości młodych, który ruszył wokół Ryn-
ku”79. Wspomina Artur Mohl:

77 IPN Kr 056/98 t. 2, Plan czynności operacyjno-śledczych w zakresie likwidacji nielegalnej działal-
ności poligraficznej i radiowej IPN z 20 sierpnia 1983, k. 41.

78 Zob. M. Gawlikowski, Jezusie wróć go do życia, „Tygodnik Powszechny” 2010, 7 IX.
79 Relacja w „Niepodległości” (KPN, Obszar II) 1982, nr 2.



128  SOWINIEC nr 36-37Mirosław Lewandowski

Demonstracje rządzą się własnymi prawami. Przede wszystkim, aby sformować pochód 
po wyjściu ludzi z kościoła czy z pracy, musi być czoło demonstracji. To ludzie, którzy idą 
w pierwszym szeregu naprzeciwko zomowców. Kilka osób, które się znały i za którymi 
szli pozostali ludzie. W czasie pierwszych demonstracji w Krakowie w 1982 formowaniem 
tego czoła pochodu zajmował się przede wszystkim Witek Tukałło. Mówił nam, co mamy 
robić. Tam byłem ja, Marek Bik, „Słoneczko” [Artur Koszykowski], chyba także Grzegorz 
Hajdarowicz. Były jeszcze inne osoby, których ja nie znałem, ale których znali inni. Tu-
kałło mówił – „Chłopaki! Trzeba zrobić czoło, żeby pociągnąć ludzi”. Instruował nas, że 
trzeba krzyczeć, nawoływać, aby ludzie wiedzieli, w którym kierunku idziemy80.

Kolejna manifestacja odbyła się po mszy świętej 13 kwietnia. Tym razem osób 
było więcej i doszło do interwencji ZOMO. Pod „Hawełką” manifestanci zostali zaata-
kowani i rozbici81. 

Młodzież szkolna Krakowa brała także aktywny udział w manifestacji ulicznej 
3 maja 1982 r. w Krakowie. Potwierdza to meldunek kpt. Wiesława Hryniewicza (na-
czelnika wydziału III SB w Krakowie) z 4 maja 1982 r.:

W katedrze na Wawelu odbyła się msza z udziałem ok. 11.000 osób. Po zakończeniu 
mszy ok. godz. 20. jej uczestnicy w liczbie około 300 osób, w większości młodzież szkolna 
i studencka, utworzyli czoło pochodu, który zatrzymując się kilkakrotnie w krótkich odstę-
pach czasu powodował powiększanie się grupy. Pochód śpiewając pieśni religijne skiero-
wał się w stronę ulicy Grodzkiej. Jego uczestnicy trzymali uniesione w górę ręce z wysu-
niętymi dwoma palcami na kształt litery V. Kilkadziesiąt spośród osób tworzących czoło 
pochodu eksponowało biało-czerwone chorągiewki z napisem „Solidarność”. Po dojściu 
do wylotu ul. Grodzkiej pochód liczył około 7 tysięcy osób82.

Demonstracja ta została rozbita na ul. Grodzkiej, a część manifestantów schroniła 
się do kościołów Dominikanów i Franciszkanów, skąd po wielu godzinach zostali od-
prowadzeni w asyście ZOMO do Dworca Głównego. W tym dniu ostre walki trwały 
także na ul. Stolarskiej, pod konsulatem USA, gdzie zbudowano barykadę83. Zatrzyma-
no 10 uczniów szkół ponadpodstawowych84.

Po 13 maja, kiedy demonstracja na Rynku Głównym w Krakowie, w której domi-
nowała młodzież studencka i szkolna85 (zatrzymano 13 uczniów szkół ponadpodstawo-
wych86), została wyjątkowo brutalnie spacyfikowana przez ZOMO, władze podziem-
nej „Solidarności” przeniosły msze za Ojczyznę do Nowej Huty. Istniały tam niepo-
równanie lepsze warunki dla demonstrantów – otwarte przestrzenie, a także bliskość 
blokowisk zamieszkanych przez nowohucką młodzież powodowała, że demonstracje 
uliczne w Nowej Hucie od 13 czerwca 1982 r. były bardziej masowe od organizowa-
nych w Krakowie do 13 maja tego roku. Niekiedy dochodziło do „niedojrzałych” sy-
tuacji. Jedną z nich wspomina Marek Bik: „Nagle dużo ludzi zniknęło. Okazało się, że 

80 Wspomnienia A. Mohla (Forum Polonus).
81 Relacje w pismach drugiego obiegu z 1982, m.in.: „Hutnik”, nr 2; „Zomorządność”, nr 7; „Niepod-

ległość” (KPN, Obszaru II), nr 5 i nr 7 (relacja w formie wiersza); „Aktualności”, nr 12-13.
82 IPN Kr 010/12129, SOS „Arena”, t. 2, k. 36.
83 „Aktualności” 1982, nr 15.
84 IPN Kr 010/12129, SOR „Arena”, t. 3, k. 37-38.
85 IPN Kr 056/94, t. 2, Oceny i opracowania analityczne, k. 71.
86 IPN Kr 010/12129, SOR „Arena”, t. 3, k. 51.
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była transmisja jakiegoś meczu z mistrzostw świata w piłce nożnej w Hiszpanii i ludzie 
poszli oglądać mecz. Po meczu z powrotem zaczęli się pokazywać”87. Rzeczywiście 
w niedzielę 13 czerwca o godzinie 20.00 telewizja transmitowała inauguracyjny mecz 
mundialu Argentyna–Belgia (nieoczekiwanie Argentyna przegrała 0:1).

Młodzi uczestnicy walk ulicznych zdobyli z czasem spore doświadczenie. Marek 
Bik wspomina: 

Walki uliczne to było chodzenie po kruchym lodzie. Musieliśmy uważać na tych w mun-
durach, ale także na tych, co stali obok nas, bo to mogli być tajniacy. W każdej chwili ktoś 
z tłumu mógł też oskarżyć nas o prowokację. Mógł to być ktoś działający w dobrej wierze, 
ale mógł też być esbekiem. Pamiętam, że pokazałem chłopakom z Huty, że pojemniki z ga-
zem można szybko nogą przystopować, wziąć do ręki i odrzucić w drugą stronę. Pamiętam, 
że gdy zrobiłem to po raz pierwszy na oczach ludzi, to dostałem rzęsiste brawa88. 

Demonstracje, które miały miejsce w Nowej Hucie w drugiej połowie 1982 r., róż-
niły się w sposób zasadniczy od tych zorganizowanych w pierwszej połowie roku. Róż-
nica polegała na podjęciu przez demonstrantów aktów samoobrony. Wojciech Słowik 
tak wspomina demonstrację z 31 sierpnia 1982 r.: 

Byłem bardzo zbudowany, bo po raz pierwszy zobaczyłem, że ludzie potrafili oddać 
atakującym ich zomowcom, a nie tylko uciekać. Wcześniej te starcia z milicją były bardzo 
upokarzające dla nas – tylko uciekaliśmy i patrzyliśmy, aby nas nie złapali. A teraz była 
pierwsza demonstracja, gdzie podjęliśmy regularną walkę89. 

Artur Mohl: „Nie byliśmy dla zomowców partnerami do walki. To były wypasione byki. 
Mieli świetną kondycję. Ja ważyłem ok. 60 kg. Tyle samo ważył Marek Bik czy Grzegorz 
Hajdarowicz. Jak taki zomowiec któregoś z nas uderzyłby pięścią, to chyba by zabił. Je-
dynym wyjątkiem wśród nas był Grzegorz Pirowski, który ważył ze 130 kg i był wyspor-
towany. On jeden z nas mógł z nimi się mierzyć! No i robotnicy z Nowej Huty – ci też 
mieli masę i siłę! Dodatkowo robili sobie na walcowni metalowe pały i parytet był wtedy 
zachowany!”90.

Trzeba też pamiętać, że ZOMO były dobrze wyposażone w środki techniczne, 
poczynając od specjalnych pałek, tarcz i kasków, przez gazy łzawiące wystrzeliwane 
z ręcznych wyrzutni lub z wyrzutni automatycznych montowanych na samochodach, 
po wozy opancerzone, armatki wodne różnych typów oraz śmigłowce. Aby podjąć akty 
samoobrony, młodzież potrzebowała również doposażenia.

Najprostszą bronią młodzieży w walce z ZOMO były kamienie. Zbierano je z to-
rowisk tramwajowych albo rozbijano betonowe płyty chodnikowe – wystarczyło wyjąć 
jedną płytę z chodnika i rzucić ją na inne. Wadą tej broni był niewielki zasięg.

Aby zwiększyć zasięg rażenia, stosowano proce. Z reguły były to proce widełko-
we. Jerzy Mohl:

W połowie września 1982 r. Grzegorz Pirowski miał już wykonany pierwszy egzem-
plarz „wunderwaffe” i przyszła kolej na przeprowadzenie pierwszych prób poligonowych. 

87 Wspomnienia M. Bika (Forum Polonus).
88 Ibidem.
89 Wspomnienia W. Słowika (Forum Polonus).
90 Wspomnienia A. Mohla (Forum Polonus).
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Proca była zrobiona z pręta zbrojeniowego, gdzie wysokość widełek nie przekraczała 
14 cm a ich rozpiętość dochodziła do 20 cm. Późniejsze modele zostały wykonane z rurki 
stalowej. Naciąg procy stanowiły trzy gumy modelarskie o przekroju kwadratu powiązane 
węzłami, co mniej więcej 5-6 cm. Długość naciągu w pozycji spoczynku, to około 30 cm. 
Proca miała oczywiście „gniazdo” wykonane z kawałka skóry, w którym umieszczany był 
„pocisk”. Jeśli chodzi o amunicję, to początkowo były to kulki z łożysk i nakrętki z dużych 
śrub, ale ostatecznie ze względu na koszty, zostały one zastąpione samorodkami rudy żela-
za, według pomysłu mojego brata, którą można było pozyskać na torowiskach kolejowych 
wiodących do Huty. W tym przypadku nie oznaczało to zbieractwa jak popadnie, tylko 
kulka rudy musiała mieć określoną wielkość (mały orzech włoski), bo jeśli była za mała, to 
nie miała odpowiedniej siły przebicia, jeśli za duża – to zmniejszał się zasięg. 

W sprzyjających warunkach (odpowiednie gabaryty pocisku, trafienie pod kątem pro-
stym, odpowiedni naciąg gum) można było przy pomocy tej procy z odległości ok. 50 
m przebić szybę zbrojoną. Taki idealny strzał powodował w niej dziurę niczym po kuli 
karabinowej.

Oczywiście próby nie oddawały realiów walki ulicznej, gdzie uzyskanie idealnych wa-
runków było piekielnie trudne. Ponadto trzeba było najpierw z tą procą i amunicją dotrzeć 
na miejsce. Najczęściej chowana była pod ubranie, zawieszana na szyi, ale miało to ten 
defekt, że wypychała ubranie i jeśli nie miało się kurtki, było ją widać. Te minusy nie 
miałyby większego znaczenia, gdybyśmy mieszkali w Nowej Hucie i prowadzili walki na 
własnym osiedlu, bądź sąsiednim, gdzie w każdej chwili można się cofnąć z trefnym sprzę-
tem do domu czy go gdzieś ukryć w bliskim sąsiedztwie. Jednak dopiero uczyliśmy się na 
własnych błędach.

Najważniejszą zaletą procy było to, że po zapadnięciu zmroku można było prowadzić 
ostrzał z miejsc zaciemnionych i w przeciwieństwie do kamieni nie wymagała rozbiegu. 
Niestety, proce miały też swoje minusy: ograniczona ilość amunicji i to, że cywilni esbecy 
polowali na samotnych procarzy91.

Do wyjątków należała proca rzymska. Używał jej w walkach ulicznych np. Artur 
Koszykowski92.

Jeszcze skuteczniejszą bronią były koktajle Mołotowa. Istniał specjalny system 
dostarczania tej broni na miejsce walk. Hajdarowicz: 

Walczyliśmy na pierwszej linii, ale robiliśmy to tak, aby nikogo nie złapano i aby nikt 
się nie narażał ponad potrzebę. W tym wypadku chodziło o to, aby ktoś idąc na zadymę, nie 
miał przy sobie takich przedmiotów, które w razie zatrzymania i rewizji przez SB mogłyby 
stanowić dowód udziału w walkach, bo wtedy byłaby bieda.

Manifestacje zaczynały się po godzinie 14. pod Kombinatem, gdy wychodziła z pracy 
pierwsza zmiana. Stojąc przodem do Kombinatu, po lewej stronie są ogródki działkowe. 
Tam mieliśmy jedną altankę, do której tydzień albo dwa tygodnie wcześniej przewoziliśmy 
sprzęt i amunicję. W momencie, gdy ludzie się koncentrowali po wyjściu hutników i szy-
kowali do przemarszu w stronę Arki, to moi ludzie wyskakiwali do altanki i przynosili to. 
Butelki nosiliśmy w siatkach albo w plecakach93. 

Istniały dwa rodzaje tej broni. Zwykłe butelki z benzyną zatkane szmatami. Przed 
rzutem należało taką butelkę podpalić. Było to proste w użyciu, ale mniej skuteczne 

91 Wspomnienia J. Mohla (Forum Polonus).
92 Ibidem.
93 Wspomnienia G. Hajdarowicza (zbiory autora).
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od butelek z samozapłonem. Po pierwsze, zachodziło niebezpieczeństwo poparzenia, 
po drugie – płonąca butelka jest lepiej widoczna dla przeciwnika. Dlatego prowadzono 
eksperymenty z samozapłonem. Prowadził je m.in. Artur Mohl, który chodził do klasy 
chemicznej. Już 13 kwietnia na Rynku Głównym w czasie walk z ZOMO za pomocą 
ampułki ze środkiem zapalającym podpalił milicyjny gazik. Jesienią 1982 r. i wiosną 
1983 r. próby z samozapłonem prowadzili Jerzy Mohl i Wojciech Słowik na kopcu Pił-
sudskiego oraz koło stopnia Kościuszko w Tyńcu. Próby te zakończyły się sukcesem 
i 31 sierpnia 1983 r. grupa ta po raz pierwszy użyła w Nowej Hucie butelek z samoza-
płonem. Artur Mohl: 

Używałem chlorku fosforu, który sypaliśmy na kartkę papieru o wymiarach ok. 5 na 
10 cm. Tę kartkę przyklejaliśmy do butelki taśmą samoprzylepną. W butelce była benzyna 
zmieszana z kwasem solnym. Kwasu było bardzo mało – może pół centymetra. On się 
osadzał na dnie, bo był cięższy od benzyny. Najpierw wlewało się kwas, potem benzynę. 
Butelkę zatykało się zakrętką albo korkiem. Gdy butelka się rozbijała, to było duże praw-
dopodobieństwo, że kwas solny trafi na chlorek fosforu. Wskutek reakcji chemicznej zapa-
lała się wtedy benzyna, która była w butelce. Samozapłon działał, choć z pewnym opóźnie-
niem. Butelka się rozbijała, przez sekundę nie działo się nic, a potem następował wybuch94. 

Podobne próby podejmowała także grupa, w której działał Maciej Gawlikowski. 
Sam Gawlikowski wspomina:

Z Jurkiem Dobrowolskim u mnie w domu w piwnicy rozlewaliśmy benzynę. Znalazłem 
wtedy wspomnienia z czasów powstania warszawskiego, dotyczące walk ulicznych w mie-
ście. Czytałem dużo takiej literatury fachowej, która mnie inspirowała. 

Robiliśmy już profesjonalne koktajle Mołotowa z mazutem, naftą i benzyną, zmiesza-
nymi w odpowiednich proporcjach. Naszym patentem było dodawanie do tego obrzydli-
wej, lepkiej i nienadającej się do druku czarnej farby drukarskiej, którą od kogoś dostałem 
w dużej ilości. Mieszankę barwiliśmy po to, że nawet jeśli nie doszło do zapłonu po rozbi-
ciu butelki na samochodzie (co się zdarzało nierzadko), to czarne, tłuste mazy na szybach 
utrudniały im widoczność. Butelki były półlitrowe, po wódce.

Miały samozapłon, do czego wykorzystywaliśmy jakiś związek sodu, biały proszek, 
który kombinowałem w sklepie z odczynnikami. To mieszało się z cukrem pudrem i na-
klejało jak banderolkę na butelkę, za pomocą taśmy samoprzylepnej, posypanej tym prosz-
kiem. A do środka, do butelki z benzyną, należało wlać bardzo delikatnie trochę kwasu, 
bodajże siarkowego. Po rozbiciu butelki kwas w połączeniu z tym związkiem powodował 
samozapłon. Ja jeszcze próbowałem innego patentu – zabrałem z pracowni chemicznej ze 
szkoły metaliczny sód i metaliczny potas, które przechowuje się w nafcie, bo w zetknięciu 
z powietrzem zapalają się. Wrzucaliśmy kawałki tego sodu i potasu do środka, do butelek. 
Nie był to najszczęśliwszy pomysł. Raz tylko odnieśliśmy sukces. Było już ciemno. Udało 
się na armatkę wodną władować taką butelkę. Nie pamiętam już, kto to rzucał. Nie ja, bo 
miałem za słabe ręce na porządne rzuty. Tu trzeba było mocarza, żeby rzucić celnie na 
dużą odległość. Pięknie siadło, na tylnej ściance kabiny, rozbiło się, i… nic. Podobnie jak 
inne z tej serii. Minęło dobrych kilka minut. Armatka odjechała i ustawiała się w kolum-
nie innych samochodów. I nagle… pufff! Zapaliło się! Efekt piorunujący! Ludzie zawyli 
z radości!95

94 Wspomnienia A. Mohla (zbiory autora).
95 Wspomnienia M. Gawlikowskiego (zbiory autora).
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W Hucie było więcej tego typu ekip młodzieżowych, stosujących tę broń. Wspo-
mina Krzysztof Kopeć (w tym czasie student UJ): 

W blaszaku mieliśmy skład paliwowy. Paliwo było na kartki, ale zdobywałem je za ła-
pówki przez znajomego taksówkarza. On myślał, że to na handel. Pieniądze na tę benzy-
nę dostawałem od NZS lub od Solidarności. Tygodniowo były to dwie beczki. W połowie 
działacze Solidarności lub NZS wykorzystywali je do jeżdżenia, a w połowie dawałem 
chłopakom w Nowej Hucie do koktajli Mołotowa. Nie wiem, czy byłem ich jedynym za-
opatrzeniowcem. W tym blaszaku napełnialiśmy butelki benzyną i zatykaliśmy szmatami. 
Na jedną ekipę chłopaki brali ok. 10 butelek. Odbierali ode mnie koledzy z mojej organi-
zacji oraz lokalne komanda z Nowej Huty, które – moim zdaniem – nie były politycznie 
podczepione pod żadną organizację. Były to grupy osiedlowe złożone z młodzieży szkół 
średnich, liczące po kilka osób. Miałem kontakt z czterema lub pięcioma takimi ekipami96. 

Skuteczną bronią przeciwko ciężkiemu sprzętowi przeciwnika były także metalo-
we kolce. Jerzy Mohl:

W naszym arsenale były również kolce rzucane pod koła. Mogły się na nie złapać gazik, 
nysa lub star. Armatki wodnej, skota czy BTR-a w zasadzie nic nie ruszało. Pamiętam, że 
na trzy dni przed 31 sierpnia 1982 r. Wiesław Mazurkiewicz przywiózł mi do domu ok. 
100 takich kolców z pozdrowieniami od Michała Żurka. Kolce były zrobione z prętów sta-
lowych o średnicy 10 mm, o długości około 18 cm zaostrzonych z dwóch stron, a następ-
nie zagiętych pod kątem prostym. Następnie dwa takie pręty były zespawane w miejscu 
zgięcia i powstawał element, który bez względu jakby nie został rzucony, zawsze ustawiał 
się jednym z 4 zaostrzonych końców pionowo ku górze. O tych kolcach rozmawialiśmy 
jeszcze w Załężu, ale aby coś takiego wykonać, należało mieć dostęp do odpowiedniego 
warsztatu. Na całe szczęście KPN był środowiskiem zróżnicowanym i znaleźli się ludzie, 
którzy je zrobili. Ten, który je wykonał, pomyślał nawet o tym, że ważny jest kolor, na któ-
ry zostały pomalowane. Były czarne i zlewały się z kolorem asfaltu, zwłaszcza jeśli zostały 
rozrzucone w miejscach zacienionych. Zostały użyte w okolicy Teatru Ludowego. Bliskie 
spotkanie z nimi zaliczyła nyska ZOMO, ale czy coś jeszcze, to nie wiem, choć ulica była 
cała „zaminowana”97.

Kolce stosowała także grupa Macieja Gawlikowskiego, a pewnie także i inne eki-
py, o czym świadczą zachowane zdjęcia milicyjne, na których można rozpoznać kilka 
rodzajów kolców znalezionych przez MO w czasie jednej demonstracji.

 Podczas walk pozycyjnych z ZOMO rolę ruchomych tarcz dla demonstrantów 
pełniły duże kontenery na śmieci wyposażone w kółka. Kilka osób kryło się za taką za-
słoną i przesuwało się w stronę milicji. Kiedy zomowcy znaleźli się w zasięgu kamieni, 
prowadzono zza kontenera ostrzał. Grzegorz Hajdarowicz:

Aby uniemożliwić rozpoznanie nas, w czasie zadym chodziliśmy w maskach prze-
ciwgazowych. Też były wcześniej zawożone do naszej altanki. Ktoś te maski załatwił, 
chyba ze szkoły. Grzegorz Pirowski miał najnowszą maskę, którą załatwił gdzieś z woj-
ska. Jego maska miała pochłaniacze z boku. Wyglądał jak z filmu science fiction. Nasze 
maski były z rurą i pochłaniaczem noszonym w chlebaku. W chlebaku miałem jeszcze 
procę i kulki od łożysk – tak ze dwie garście (50, może 100 sztuk).

96 Wspomnienia K. Kopcia (Forum Polonus).
97 Wspomnienia J. Mohla (Forum Polonus).
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Typowy strój zadymiarza nie mógł być charakterystyczny. A więc na przykład nie ubie-
rałem wtedy mojej kurtki moro, tylko jakąś typową kufajkę. Zawsze też miałem czapkę na 
głowie, aby nie rozpoznano mnie po charakterystycznej bujnej czuprynie. Potem nosiłem 
nawet kominiarkę. 

Nigdy nie zostaliśmy złapani, bo uważaliśmy. Byliśmy w ruchu, przemieszczaliśmy 
się, trzymaliśmy się razem. SB czy ZOMO łapało zwykle tych, którzy byli na obrzeżach, 
pojedynczo. 

Gdy ktoś robił zdjęcia w czasie demonstracji, to się do niego podchodziło i mówiło – 
„Nie rób zdjęć! Wyjmuj film!”. Jak podchodziło dwóch czy trzech chłopaków, to nikt się 
nie sprzeciwiał. Nieraz się tłumaczył – „Ja jestem za wami”. Jak się za ostro opierał, to zo-
stał wyzwany od ubeków. A jak zaczynał dyskutować, to się mu tłumaczyło – „Może ty je-
steś w porządku, ale jak cię zatrzyma SB i zabierze ci film, to my jesteśmy na tym filmie”. 
Oczywiście wiadomo, że SB filmowała też w taki sposób, że trudno było to zauważyć lub 
temu zapobiec. Czasami przyjeżdżały wolno koło demonstracji samochody i mówiło się, 
że oni tam filmują albo robią zdjęcia98.

A r t u r M o h l: W czasie demonstracji nie było jednego ośrodka dowodzenia. To 
wszystko było zdecentralizowane, rozproszone. Było wiele niezależnych grup, które często 
się znały ze sobą, ale nie było żadnej hierarchii. Robiliśmy swoje, inni robili swoje. Było to 
chaotyczne, ale skuteczne. Może dlatego tak ciężko było zomowcom i ubekom nas rozbić99. 

M a c i e j G a w l i k o w s k i: Takich grupek jak ta, w której chodziłem na zadymy, 
było sporo, zwłaszcza w Nowej Hucie. Masa ludzi. Były w tym też ekipy bardzo ostre, 
wprawione od dawna w bojach kibicowskich. Latały butelki z benzyną, ładunki wybu-
chowe, słoiki z kwasem, których bardzo bali się zomowcy. Były ekipy, które prowadziły 
wewnętrzne szkolenia ze strzelania. Zdarzyło mi się wówczas parę razy mieć broń palną 
w rękach. Taka była atmosfera tamtych czasów. Nie podaję nazwisk czy pseudonimów lu-
dzi, którzy brali udział w takich ekstremalnych działaniach, bo nie wiem, czy oni życzyliby 
sobie, nawet dziś, aby to ujawniać. U nas jest jednak odium, skierowane przeciwko akcjom 
z użyciem siły, nawet jak są to akcje obronne. Etos walki non violence. W 1982 czy 1983 r., 
kiedy widzieliśmy brutalne ataki zezwierzęconych zomowców, raczej podśpiewywaliśmy 
Kelusa: „modlitwą, modlitwą, a tu trzeba brzytwą…”100.

J e r z y M o h l: W telewizji czy w radiu nazywali nas chuliganami. W „Gazecie Kra-
kowskiej” napisali kiedyś, że nasze działania, to „atawizmy wiejskie opłotkowe”. Nie 
przejmowałem się tymi epitetami. Nie żałuję tego, co robiłem. Żałuję tylko, że nie poszli-
śmy dalej, że nie realizowaliśmy jeszcze ostrzejszych akcji. Ktoś, kto myśli, że były wte-
dy możliwe demonstracje pokojowe, jest w głębokim błędzie. Ówczesne ZOMO działało 
dużo brutalniej niż dzisiejsza policja. Poza tym dzisiaj, jak policjant zbyt mocno komuś 
dołoży, to można go do sądu podać. Wtedy zomowcy byli bardzo brutalni i zupełnie bez-
karni. Ciekaw jestem, czy zwolennicy działań bez użycia przemocy nie zmieniliby swojego 
stanowiska, gdyby ich w czasie interwencji ZOMO przewrócono na ziemię, położono na 
nich zomowskie tarcze i zomowcy by po nich skakali. Przecież wielu ludzi, którzy zostali 
wtedy spałowani przez ZOMO, są do dziś kalekami. Ja nie byłem z tych, co idą jak barany 
na rzeź, nie będę nadstawiał drugiego policzka101.

M a c i e j G a w l i k o w s k i: Ludzie się bronili. Druga strona była od początku bar-
dzo agresywna. Ale to, że ludzie się nie dawali bezkarnie bić i do obrony używali siły, 
studziło tamtą stronę. Nie czuli się bezkarni. Gdyby w tamtych czasach ludzie podczas 

98 Wspomnienia G. Hajdarowicza (zbiory autora).
99 Wspomnienia A. Mohla (Forum Polonus).
100 Wspomnienia M. Gawlikowskiego (zbiory autora).
101 Wspomnienia J. Mohla (Forum Polonus).
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demonstracji w Nowej Hucie nie używali siły, to tych demonstracji by nie było. Zostałyby 
błyskawicznie spacyfikowane, ludzie wyłapani, skopani, skatowani. Z drugiej strony akty 
samoobrony powodowały u słabszych ubeków, że z tchórzostwa, brali broń na akcje, mimo 
że zalecenia szefostwa były takie, żeby nie brać. Przykładem tego jest Augustyn, który 
zabił Bogdana Włosika102.

***

Represje stosowane wobec uczestników konspiracji szkolnej przypominały te, 
które dotykały dorosłych działaczy „Solidarności” czy NZS. Najbardziej powszechną 
represją stosowaną wobec studentów czy pracowników były szykany na uczelni lub 
w miejscu pracy (łącznie z usunięciem). Podobnie było w przypadku uczniów. Usłużni 
wobec władz nauczyciele szykanowali niepokorną młodzież – dochodziło do złośliwe-
go odpytywania i wstawiania ocen niedostatecznych, zmuszania do zdawania egzami-
nów poprawkowych po wakacjach, zdarzały się także dyscyplinarne przeniesienia do 
innej szkoły. Najsurowszą karą tego rodzaju był wilczy bilet, który uniemożliwiał przy-
jęcie do jakiejkolwiek dziennej szkoły średniej w Krakowie. Dotknęło to m.in. Macieja 
Gawlikowskiego i Jerzego Dobrowolskiego103, którzy wcześniej zaliczyli kolejno kilka 
krakowskich liceów, z których po pewnym czasie byli usuwani.

W przypadku złapania kogoś na gorącym uczynku, czyli w chwili popełniania 
czynu zabronionego przez dekret o stanie wojennym, władze stosowały zwyczajowe 
zatrzymania na 48 godzin. Uczniów, którzy nie mieli ukończonych 17 lat, przetrzymy-
wano w milicyjnej izbie dziecka. Trafili tam m.in. Maciej Gawlikowski, Maciej Kuś, 
Jerzy Dobrowolski, Jacek Torbicz i Krzysztof Fortuna104. Należy podkreślić, że pobyt 
w milicyjnej izbie dziecka (zamiast w areszcie) był raczej dodatkową szykaną, a nie 
przywilejem, gdyż w dzień uczniowie byli i tak przesłuchiwani w KWMO przy ul. Mo-
gilskiej. Szykana polegała na tym, że ci, którzy ukończyli 17. rok życia, po zakończeniu 
przesłuchania lądowali w „dołku”, czyli w milicyjnym areszcie, który znajdował się na 
miejscu. Tych młodszych czekała długa podróż do milicyjnej izby dziecka położonej na 
przedmieściach miasta. 

Niektórych uczniów zamykano w zakładach poprawczych. Taki los spotkał 
Krzysztofa Fortunę i Jacka Torbicza – za naklejanie ulotek w bramach domów trafili do 
poprawczaka w Tarnowie, gdzie byli pierwszymi „politycznymi”. Wyszli po miesiącu105. 

Uczniów, którzy w chwili popełnienia przestępstwa mieli skończone 17 lat, 
umieszczano w aresztach tak jak dorosłych. 48 godzin na Mogilskiej spędzili m.in. 
Grzegorz Szatan i Wojciech Aleksandrowicz. W areszcie „na Monte” przez trzy miesią-
ce siedział Stanisław Papież106. Areszt milicyjny zastosowano także wobec Pawła Gaca.

Spośród wszystkich aresztów najbardziej „nobilitujący” był Areszt Śledczy przy 
ul. Montelupich w Krakowie i sławne „getto”, czyli oddział II-a. Na „getcie” było 12 cel 

102 Wspomnienia M. Gawlikowskiego (zbiory autora).
103 Wspomnienia J. Dobrowolskiego (Forum Polonus), wspomnienia M. Gawlikowskiego (zbiory 

autora).
104 Wspomnienia M. Gawlikowskiego (zbiory autora), wspomnienia K. Fortuny i M. Kusia (Forum 

Polonus), wspomnienia J. Torbicza (zbiory autora).
105 Wspomnienia K. Fortuny i J. Torbicza (Forum Polonus).
106 IPN Kr 07/5207, Akta kontrolno-śledcze: S. Papieża.
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rozmieszczonych po 6 po obu stronach korytarza. Po lewej – patrząc od strony wejścia 
– siedzieli w zasadzie tzw. kaesiacy (czyli osoby skazane na karę śmierci), po prawej 
– więźniowie rozpracowywani przez agenturę celną. W okresie stanu wojennego byli 
to głównie więźniowie polityczni. Getto od reszty więzienia oddzielały krata i blacha. 
Więźniowie z getta korzystali z osobnej klatki schodowej, gdy wychodzili na spacernik, 
i podlegali ścisłej izolacji, tak aby nie kontaktowali się z innymi więźniami. Na „getcie” 
przetrzymywano m.in. Stanisława Handzlika107 i Jana Paculę108 z prezydium podziemnej 
RKW „Solidarność”, Zbigniewa Fijaka i innych ujętych działaczy RKW109, Adama Ka-
litę i Tomasza Szewczyka z RKW NZS110, Witolda Tosia111 i Witolda Tukałłę112 z pod-
ziemnej KPN. Tam trafili także niektórzy uczniowie szkół średnich: Andrzej Fischer 
i Tomasz Strutyński po wpadce drukarni uczniowskiej „Niepodległości” w marcu 1982 
r.113, Andrzej Załuski po wpadce drukarni „Zomorządności” 13 kwietnia 1982 r.114 oraz 
Marek Bik po wpadce drukarni KPN-owskiej „Niepodległości” w czerwcu 1982 r.115. 
Fischer i Bik zostali na „getcie” ciężko pobici przez współwięźniów-donosicieli (tzw. 
agentów celnych), których zdemaskowali. Bika bezskutecznie rozpracowywało kilku 
agentów celnych. Sugerowali mu, że jeśli nie zacznie zeznawać, to zostanie powieszony 
w celi. Fischer trafił później na drugą stronę korytarza, gdzie siedzieli skazani na karę 
śmierci. Swój pobyt w tej celi wspomina tak: „Przez kilka pierwszych nocy nie spałem, 
bo obawiałem się o swoje życie. W więzieniu mówiło się, że kaesiacy zabijają współ-
więźniów, aby mieć nową sprawę i przedłużyć sobie życie. Potem okazało się, że to 
nieprawda i pobyt w tej celi wspominam bardzo miło. Ci ludzie skazani na karę śmierci 
byli bardzo pogodni. Wiedzieli, że zostało im niewiele życia i chcieli wykorzystać każ-
dą chwilę. Nie wiem, za co zostali skazani. Jeden mówił, że zabił milicjanta, ale nie 
wiem, czy to była prawda. Do mnie jako do «politycznego» odnosili się bardzo życzli-
wie”116. Fischer spędził w areszcie ponad 2 miesiące. Dostał wyrok w zawieszeniu, któ-
ry został utrzymany w mocy, mimo zaskarżenia go przez prokuratora117. Podobny wyrok 
(„w zawiasach”) dostał złapany z Fischerem Tomasz Strutyński118.

Jednym z nielicznych uczniów, którzy zostali internowani, był Jerzy Mohl119. In-
ternowano go po pacyfikacji strajku w zajezdni MPK 15 grudnia 1981 r. Ponieważ zna-
leziono przy nim legitymację KPN, którą miał zaszytą w rękawie, trafił do „internatu”. 
Najpierw do Nowego Wiśnicza, potem do Załęża. Wyszedł w czerwcu 1982 r., już po 
maturze i w ten sposób stracił rok nauki120. 

107 P. Smoleński, Agent mój brat, „Gazeta Wyborcza” 2006, 17 II.
108 Wspomnienia J. Paculi (zbiory autora).
109  Ibidem; Pękła we mnie bariera strachu. Ze Zbigniewem Fijakiem rozmawia Igor Janke, „Rzecz-

pospolita” 2010, 10 IV.
110 Wspomnienia A. Kality, [w:] Stan wojenny w Małopolsce. Relacje i dokumenty, oprac. Z. Solak, 

J. Szarek, współpr. H. G łębocki, J. Nowak, A. Rol iński, Kraków 2005, s. 74 i nast.
111 Wspomnienia M. Bika (zbiory autora).
112 Wspomnienia W. Tukałły (zbiory autora).
113 Wspomnienia A. Fischera (zbiory autora).
114 Wspomnienia W. Tukałły (zbiory autora).
115 Wspomnienia M. Bika (zbiory autora).
116 Wspomnienia A. Fischera (zbiory autora).
117 IPN Kr 97/1016, Akta postępowania prokuratorskiego przeciwko A. Fischerowi.
118 IPN BU 1357/321, Akta postępowania sądowego przeciwko T. Strutyńskiemu.
119 Lista internowanych w stanie wojennym w Małopolsce, www.sowiniec.com.pl (15 XI 2010).
120 Wspomnienia J. Mohla (zbiory autora).
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Kilku jeszcze uczniów szkół średnich zostało skazanych na kary pozbawienia wol-
ności w zawieszeniu. Takie wyroki orzeczono np. w stosunku do Stanisława Papieża121 
oraz Pawła Gaca122.

Najsurowiej potraktowano Marka Bika. Za druk kilkuset ulotek (bo tylko to udało mu 
się udowodnić) 8 października 1982 r. w procesie krakowskiej KPN został skazany na trzy 
lata więzienia123. Dziś wspomina to tak: „To nie był wyrok za te kilkaset ulotek, które przy 
nas znaleźli. Wszyscy sądzeni za ulotki dostawali wyroki w zawieszeniu. To był wyrok 
za KPN. Za to, że domagaliśmy się niepodległości. SB chciała wszystkim pokazać, że dla 
takich jak my nie będzie taryfy ulgowej. I nie obchodziło ich to, że jednym z oskarżonych 
był maturzysta, a żona drugiego z oskarżonych była w ciąży. Chcieli udowodnić swoją 
bezwzględność w stosunku do KPN. Byliśmy ostatnimi osobami w Krakowie skazanymi 
w trybie doraźnym na więzienie”124. 

W więzieniu Marek Bik wraz z kolegą napisali do Rady Państwa pismo, w któ-
rym oświadczyli, że nie skorzystają z prawa łaski. Domagali się też, aby nie rozpatry-
wać wniosku w sprawie ich ułaskawienia, gdy złoży go ktokolwiek inny125. I rzeczy-
wiście, wniosek prokuratora w sprawie ułaskawienia Bika Rada Państwa rozpatrzyła 
odmownie126.

***

Dalsze losy uczestników konspiracji szkolnej z okresu stanu wojennego były bar-
dzo różne. Część rezygnowała z aktywnej działalności politycznej i „statkowała się”. 
Wielu kontynuowało działalność w różnych organizacjach127. 

Marek Bik po wyjściu z więzienia w wyniku amnestii w 1983 r. wrócił do dzia-
łalności w KPN. Był jednym z najodważniejszych działaczy. W 1985 r. wraz z innymi 
osobami z KPN (przede wszystkim z jednym z pomysłodawców i założycieli WiP – Ra-
dosławem Hugetem, a także wraz z Bożeną Huget i Agatą Michałek) wstąpił do Ruchu 
„Wolność i Pokój”. 

Jerzy Mohl aktywnie uczestniczył w walkach ulicznych, aż do 1985 r., kiedy wy-
cofał się z działalności opozycyjnej i wyjechał z Krakowa.

Grzegorz Grzegorz Hajdarowicz działał w KPN przez całe lata 80., a w 1990 r. 
został radnym miasta Krakowa z listy tej partii. 

Grzegorz Hajdarowicz, Wojciech Słowik i Artur Mohl mieli dużą drukarnię pod-
ziemną w Wieliczce, gdzie drukowali w latach 80. dla podziemnego Wydawnictwa My-
śli Nieinternowanych.

121 IPN Kr 07/5207, Akta kontrolno-śledcze S. Papieża.
122 IPN Kr 84/3169, Akta postępowania sądowego przeciwko P. Gacowi.
123 IPN BU 1357/558-559, Akta Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Krakowie przeciwko M. Bi-

kowi i W. Tosiowi.
124 Wspomnienia M. Bika (Forum Polonus).
125 Ibidem.
126 Uchwała Rady Państwa nr PU-1111-54-83 z 25 V 1983.
127 Bardziej szczegółowe informacje o działalności części osób wymienionych w tym tekście znajdzie 

Czytelnik w drugim tomie opracowania przygotowywanego do druku pod redakcją M. Lewandow-
skiego i M. Gawlikowskiego Prześladowani, wyszydzani, zapomniani… Niepokonani… oraz w to-
mach następnych.
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Artur Mohl w połowie lat 80. wyjechał z Polski. W tym czasie Wojciech Słowik 
związał się ze środowiskiem krakowskich liberałów, którego liderem był Mirosław 
Dzielski.

Andrzej Fischer nadal współpracował z KPN, brał aktywny udział w kolejnych 
Marszach Szlakiem Kompanii Kadrowej zarówno przed, jak i po 1989 r. Marsze te były 
szkołą patriotyzmu dla kolejnych pokoleń młodzieży. 

Maciej Gawlikowski działał w krakowskiej KPN aż do 1990 r., wówczas zrezy-
gnował z działalności politycznej i przeszedł do dziennikarstwa.

Jacek Torbicz działał w kolportażu niezależnych wydawnictw i wpadł w 1985 r. 
w Warszawie. Na kilka miesięcy trafił do aresztu na Rakowieckiej.

Krzysztof Fortuna działał w KPN niemal do końca lat 80.
Jan Godłowski pozostał „niestowarzyszony”, ale brał aktywny udział w demon-

stracjach i walkach ulicznych w Krakowie pod koniec lat 80. 
Maciej Kuś drukował przez całe lata 80. Najpierw jako uczeń, potem jako student, 

a także później wydawał przede wszystkim pismo „Zomorządność”. W sumie ukazały 
się 174 numery tego pisma – stanowi to ewenement w skali kraju128. Niewiele pism 
niezależnych ukazywało się nieprzerwanie tak długo (od lutego 1982 r. do czerwca 
1989 r.). Niewiele też było wydawanych cały czas przez jedną i tę samą osobę, nieko-
rzystającą przy tym ze wsparcia finansowego i technicznego ani z zagranicy, ani też 
z podziemnej „Solidarności” (dysponującej pokaźnymi sumami, które w części były 
przeznaczone na poligrafię). 

Andrzej Długosz i Marek Walencik działali później w NZS. 
Stanisław Papież na wiele lat wycofał się z działalności politycznej. Wrócił do niej 

pod koniec lat 80. w ramach Federacji Młodzieży Walczącej (FMW). 

***

Konspiracja szkolna w okresie stanu wojennego stała się doświadczeniem już pią-
tego pokolenia polskiej młodzieży szkolnej w XX w., które „rzuciło swój życia los na 
stos”. Realia były inne niż w roku 1914, 1920, 1944 i 1950. Inne były też metody walki 
– ci z okresu stanu wojennego walczyli bez broni w ręku (choć czasami mieli w ręku 
butelki z benzyną, kamienie czy proce). Płacili także inną cenę – poza Bogdanem Wło-
sikiem nie jest znany inny przypadek utraty życia przez ucznia krakowskiej szkoły śred-
niej w związku z jakąkolwiek formą działań opozycyjnych. Jednak niektórzy zapłacili 
wysoką cenę, która odcisnęła piętno na całym ich życiu. Działali z pobudek ideowych, 
bezinteresownie. W wolnej Polsce nie odnieśli ze swojej działalności żadnych korzyści. 
Działalność większości z nich jest dzisiaj zupełnie zapomniana. Zrobili to, co należało, 
a potem poszli swoimi drogami.

Honorowym komendantem Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej w 1984 r. był 
sędziwy gen. Mieczysław Boruta Spiechowicz (rocznik 1894). W tym czasie kilkukrot-
nym gościem w domu generała był Marek Bik, który po przerwie w 1982 r. (spowo-
dowanej pobytem w więzieniu), nadal uczestniczył w kolejnych „kadrówkach”. „Gdy 
przyjechaliśmy do gen. Boruty do Zakopanego – wspomina Bik – opowiadał nam 

128 Komplet czasopisma znajduje się w Czytelni Fundacji CDCN – sygn. 442872 III.



138  SOWINIEC nr 36-37Mirosław Lewandowski

o nocnym marszu pod Rarańczą, który prowadził w lutym 1918 r. Odwiedzając genera-
ła, uwielbiałem przebierać się w jego mundur…” Boruta, gdy rozpoczynał walkę o nie-
podległą Polskę w 1914 r., miał 20 lat. Będąc niemal dokładnie w jego wieku, Bik trafił 
do więzienia. Ta scena, gdy Marek Bik przymierzał mundur generała II Rzeczypospoli-
tej, miała charakter symboliczny nie tylko dla Bika, ale dla całego jego pokolenia. Byli 
kolejną zmianą w długim łańcuchu pokoleń…



ZWIĄZEK STRZELECKI W SŁUŻBIE III RZECZYPOSPOLITEJ 
(1989-2009)

Przemysław Wywiał

ORGANIZACJE STRZELECKIE PO 1989 R.

Po 1945 r. w komunistycznej Polsce nie było warunków do odrodzenia – powsta-
łego w 1910 r. z inicjatywy Józefa Piłsudskiego i kontynuującego działalność w okresie 
międzywojennym – Związku Strzeleckiego. Idei piłsudczykowsko-strzeleckiej nie uda-
ło się jednak zniszczyć, czego dowodem były choćby organizowane w latach 80. Mar-
sze Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej. Legalny ruch strzelecki mógł się odrodzić 
dopiero po przemianach roku 1989.

W 1989 r., podczas III Kongresu Konfederacji Polski Niepodległej (KPN), podjęto 
decyzję o reaktywacji „Strzelca”. Komendantem Głównym został Leszek Moczulski. 
Pierwszym aktem potwierdzającym wznowienie działalności „Strzelca” był zorganizo-
wany w Juszczynie (Beskid Makowski) pierwszy kurs instruktorsko-metodyczny dla 
kadry organizacji. Dnia 13 czerwca 1990 r. organizacja została zarejestrowana w Są-
dzie Wojewódzkim w Warszawie pod nazwą Związek Strzelecki „Strzelec” (ZW „S”). 
W 1996 r. Komendantem został Andrzej Kaźmierczak, a w 1999 r. Czesław Buksiński. 
Obecnie funkcję tę pełni Marek Michałowski. Siedzibą władz są Siedlce1. 

Władzami naczelnymi ZS „Strzelec” są: Walne Zgromadzenie członków (Walne 
Zgromadzenie delegatów), Rada Związku Strzeleckiego „Strzelec” z Przewodniczą-
cym Rady, zwanym Komendantem Głównym, Kwatera Główna Związku Strzeleckie-
go „Strzelec”, Komisja Rewizyjna, Strzelecki Sąd Honorowy. Podstawowym podod-
działem ZS „S” jest drużyna licząca od 3 do 10 osób. Drużyny łączą się w plutony, 
te w kompanie, następnie w bataliony i brygady. Szczegóły określa regulamin orga-
nizacyjny uchwalony przez Radę Strzelecką. Drużyny i plutony strzeleckie powołuje 

1 Związek Strzelecki „Strzelec”, http://www.strzelec.witryna.info (4 IV 2009); M. Wechmann, Zwią-
zek Strzelecki „Strzelec”, „Strzelec” 2004, nr 1, http://www.zwiazek-strzelecki.pl/download/kwar-
talnik/st1_04.pdf (11 V 2009).
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Inspektor Okręgowy, kompanie – Inspektor Obszarowy, bataliony i brygady – Kwatera 
Główna2.

Członkowie ZS „S” wraz z działaczami KPN brali udział w blokowaniu baz armii 
radzieckiej w Polsce oraz przejmowaniu kontroli nad budynkami komitetów PZPR3.

Odpowiedzią na „Strzelca” KPN-owskiego był, powołany z inspiracji Oddziału 
Społeczno-Wychowawczego Ministerstwa Obrony Narodowej, „Strzelec” Organizacja 
Społeczno-Wychowawcza. Został zarejestrowany 8 września 1990 r. Od 1992 r. wystę-
puje pod nazwą Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno-Wychowawcza4. 

Władze naczelne Związku stanowią: Walny Zjazd Delegatów, Zarząd (Naczelna 
Rada Strzelecka), Prezydium Zarządu (Komenda Główna), Komisja Rewizyjna, Strze-
lecki Sąd Honorowy5.

Związek dzieli się na dwa okręgi: południowy z siedzibą w Bełchatowie (woje-
wództwa: lubelskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie, opolskie, dolnośląskie, świę-
tokrzyskie oraz południowe powiaty łódzkiego) i północny z siedzibą w Łodzi (woje-
wództwa: lubuskie, zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, 
mazowieckie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie oraz północne powiaty łódzkiego)6.

Pierwszym komendantem został Wiesław Gęsicki (1990-1994). Potem Związkiem 
kierowali: Michał Wnuk (1994-1995), Ryszard Wiench (1995-1998), Robert Lipka 
(1998-2001), Grzegorz Rowiński (2001-2002), Jan Józef Kasprzyk (2002-2008). Obec-
nie Komendantem Głównym jest prof. Janusz Cisek7. 

W 1994 r. powstał Związek Strzelecki z siedzibą Komendy Głównej w Łodzi. 
Jego pierwszym komendantem został Leszek Marcinkiewicz, który pełnił tę funkcję do 
2002 r. Jego następcą w latach 2002-2007 był Dariusz Nowiński, a potem, w latach 
2007-2009, Grzegorz Filipek. W dniu 21 lutego 2009 r. Walny Zjazd Związku Strzelec-
kiego, który odbył się w Dobrej koło Łodzi, wybrał na stanowisko nowego Komendanta 
Głównego Romana Burka8.

Związek Strzelecki dzieli się na okręgi, obwody i oddziały. I Okręg Strzelecki 
obejmuje swoim zasięgiem województwa: warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazo-
wieckie i lubelskie. W skład II Okręgu Strzeleckiego wchodzą województwa: pomor-
skie, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie, wielkopolskie, łódzkie. 
III Okręg Strzelecki obejmuje natomiast województwa: podkarpackie, świętokrzyskie, 
małopolskie, śląskie, opolskie i dolnośląskie9. 

2 Statut Związku Strzeleckiego „Strzelec”, http://www.portalstrzelecki.info/index.php?module=Down-
loads&func=display&lid=35 (23 V 2009).

3 Relacja Leszka Moczulskiego spisana przez autora, grudzień 2009.
4 G. Rowiński, Działania Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno-Wychowawczej 

w promowaniu Sił Zbrojnych i obronności państwa, [w:] Zadania i rola stowarzyszeń młodzieżo-
wych w promowaniu Sił Zbrojnych i obronności państwa, red. idem, Warszawa 2002, s. 112-118; 
Historia „Strzelca” po 1989 roku, http://www.portalstrzelecki.info/index.php?module=pnWebLo-
g&func=viewpost&post_id=4 (4 IV 2009).

5 Statut Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno-Wychowawczej uchwalony przez 
IV Walny Zjazd Delegatów 18 X 1997 r., http://www.portalstrzelecki.info/index.php?module-
=Downloads&func=display&lid=32 (23 V 2009).

6 G. Rowiński, op. cit., s. 115-117. 
7 Historia „Strzelca” po 1989 roku…
8 Ibidem.
9 Oddziały, www.zwiazek-strzelecki.pl (22 X 2009).
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Ponadto w skład III Okręgu wchodzi Strzelecki Obwód Piechoty Górskiej (powia-
ty: bielski, bielski grodzki, cieszyński, oświęcimski, pszczyński, żywiecki)10. 

Obecnie ZS składa się z dziewiętnastu oddziałów: Aleksandrów Łódzki, Biel-
sko-Biała, Czechowice-Dziedzice, Częstochowa, Ełk, Kłodzko, Kozy, Kraków, Łódź, 
Mińsk Mazowiecki, Opole, Puławy, Radom, Szczytno, Szydłowiec, Tarnobrzeg, War-
szawa, Żywiec, Strzelecki Oddział Kawaleryjski „Beliniak” (w Radomiu)11. 

Władzami naczelnymi Związku są: Walny Zjazd, Komenda Główna, Komendant 
Główny, Komisja Rewizyjna oraz Strzelecki Sąd Honorowy12.

Założycielem i pierwszym komendantem Związku Strzeleckiego „Strzelec” Rów-
ność Wolność Niepodległość zarejestrowanego w 2000 r. był Tadeusz Janusz Woś, a od 
2005 r. Krzysztof Wojewódzki13. Związek organizuje centralne obchody rocznicy wybu-
chu powstania styczniowego14. Władzami związku są: Walny Zjazd Delegatów, Zarząd 
(Naczelna Rada Strzelecka), Prezydium Zarządu (Komenda Główna), Komisja Rewi-
zyjna, Strzelecki Sąd Honorowy. Jednostkami organizacyjnymi związku są: okręgi, ob-
wody, oddziały, zespoły problemowe15. 

Oprócz tego działały w tym okresie (lub działają nadal) następujące niewielkie 
organizacje odwołujące się do tradycji strzeleckiej:

– Drużyny Strzeleckie „Strzelec” (w 2007 r. zjednoczyły się ze Związkiem 
Strzeleckim)16; 

– Związek Strzelców „Strzelec”, powstały w 1999 r. w Krakowie17; 
– Związek Strzelecki w Kielcach18;
– „Strzelec” Świdnica19;
– „Strzelec” Świebodzice SORD20;
– Związek Strzelecki „Strzelec” im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zgierzu21;
– Do tradycji Polskich Drużyn Strzeleckich nawiązuje organizacja pod tą samą 

nazwą, której siedzibą jest Ozorków koło Łodzi22.
Od kilku lat powstają inicjatywy mające na celu zacieśnienie współpracy mię-

dzy organizacjami strzeleckimi. Nikt nie wątpi, że jeden silny Związek byłby poważ-

10 P. Wywia ł, Strzelecki Obwód Piechoty Górskiej, „Komandos” 2009, nr 11, s. 74-75.
11 Związek Strzelecki, http://www.zwiazek-strzelecki.pl/index.php?module=Strony&func=display-

&pageid=1 (4 IV 2009).
12 Statut Związku Strzeleckiego przyjęty przez Walny Zjazd w dniu 21 II 2009 r., http://www.zwiazek-

-strzelecki.pl/index.php?module=Strony&func=display&pageid=4 (4 IV 2009).
13 J. Sierakowska, Tysiące młodych Polaków bawią się w wojnę, „Przekrój” 2008, nr 47. 
14 Przed 145. rocznicą powstania styczniowego, http://miasta.gazeta.pl/kielce/1,47262,4824198.html 

(4 IV 2009).
15 Statut Związku Strzeleckiego „Strzelec” Równość–Wolność–Niepodległość, http://www.portal-

strzelecki.info/index.php?module=Downloads&func=display&lid=36 (23 V 2009).
16 Historia „Strzelca” po 1989 roku…
17 ZS „Strzelec” Krakowski Oddział Specjalny, http://www.strzelec-kos.pl.eu.org/ (4 IV 2009); 

P. Stachnik, Górskie tradycje, „Komandos” 2006, nr 1, s. 84-85; M. Gaudym, Spod znaku szarot-
ki, „Komandos” 2002, nr 6, s. 58-59.

18 Związek Strzelecki Kielce, http://www.zs-kielce.xwp.pl/ (4 IV 2009).
19 Historia „Strzelca“ po 1989 roku…
20 Strzelec Świebodzice – SORD, http://www.sord.ovh.org (4 IV 2009).
21 Jan Chrzanowski, http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Jan_Chrzanowski 

(4 IV 2009).
22 Polskie Drużyny Strzeleckie, http://www.snpatria.bitserwis.pl/PDS/pds.html (4 IV 2009).
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niejszym partnerem dla wojska czy administracji niż szereg drobnych stowarzyszeń. 
Podejmowane są więc działania mające na celu zbliżenie lub zjednoczenie organizacji 
strzeleckich. 

W 2003 r. powstała Federacja Związków i Drużyn Strzeleckich23. Jej działalność 
nie przyniosła jednak większych efektów. 

W dniach 1-3 lutego 2008 r. w Katowicach odbyła się ogólnopolska Konferencja 
Strzelecka: „Strzelcy – razem czy osobno?”, która miała na celu przybliżenie oraz za-
cieśnienie współpracy pomiędzy organizacjami strzeleckimi. Podjęto decyzję powoła-
nia zespołu do spraw współpracy organizacji strzeleckich, a w ramach zespołu grupy do 
spraw szkolenia oraz grupy do spraw przedsięwzięć stałych 24.

W dniu 5 listopada 2008 r. w Muzeum Wojska Polskiego doszło do spotkania 
dwóch Komendantów: Komendanta Głównego ZS „Strzelec” OSW mł. insp. Janusza 
Ciska i Komendanta Głównego Związku Strzeleckiego kompanijnego ZS Grzego-
rza Filipka. Po rozmowach Komendanci podpisali List Intencyjny, który zakłada dal-
sze wspólne rozmowy w oparciu o Zespół ds. Współpracy Organizacji Strzeleckich. 
W ramach zespołu planowane jest utworzenie dwóch kolejnych grup: będą to Grupa ds. 
Statutu i Grupa ds. Umundurowania. Celem pierwszej z nich jest wypracowanie najko-
rzystniejszej formy statutu, w którym będą przewidziane i uwzględnione możliwości 
rozwoju zjednoczonych jednostek strzeleckich przez pozyskiwanie dotacji, wsparcia 
szkoleniowego, logistycznego itd. Grupa ds. Umundurowania będzie miała za zadanie 
doprowadzić do konsensusu obie organizacje w kwestii ujednolicenia mundurów, stop-
ni, systemu awansów itp.25

Dnia 15 lipca 2009 r. Komendant Główny ZS „Strzelec” OSW mł. insp. ZS Ja-
nusz Cisek i Komendant Główny ZS mł. insp. ZS Roman Burek podpisali „Deklara-
cję w sprawie zjednoczenia ruchu strzeleckiego w Rzeczypospolitej Polskiej”. Termin 
zjednoczenia obu organizacji ustalono na 6 sierpnia 2010 r.26 Niestety termin ten nie był 
realny.

Do zjednoczenia dążą również ZS „S” i ZS RWN. Dnia 5 grudnia 2009 r. doszło 
do spotkania przedstawicieli obu organizacji w tej sprawie27.

WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE I OBYWATELSKIE 

Wychowanie ideowe, kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich człon-
ków jest jednym z głównych pól działalności organizacji strzeleckich. Wiąże się z nim 

23 L. Sykulski, Kto się boi zjednoczenia?, czyli słów kilka o Federacji i perspektywach jej rozwo-
ju, „Strzelec” 2005,  nr 2, http://www.zwiazek-strzelecki.pl/download/kwartalnik/st2_05.pdf (11 V 
2009).

24 Konferencja strzelecka – podsumowanie, http://www.portalstrzelecki.info/index.php?module=Arty-
ku%B3y&page=139 (13 III 2008).

25 Podpisano List Intencyjny…, http://www.portalstrzelecki.info/index.php?module=Artyku%B3y-
&func=display&sid=801 (11 VI 2009).

26 Podpisano Deklarację Zjednoczeniową!, http://www.portalstrzelecki.info/index.php?module=New-
s&func=display&sid=1236 (27 I 2010). 

27 Rozkaz nr 18/2009 Komendanta Głównego Związku Strzeleckiego RWN, http://www.portalstrze-
lecki.info/download/krzysztof_wojewodzki/Rozkaz_18-2009.doc (27 I 2010).
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również edukacja historyczna, szczególnie związana z tradycją walk o niepodległość 
i ideologią piłsudczykowską. Nacisk kładziony w trakcie szkolenia na ideowość odróż-
nia „Strzelca” od organizacji o charakterze survivalowym. Szkolenie patriotyczno-oby-
watelskie w ZS opiera się na: przekazywaniu ideologii państwowotwórczej, niepodle-
głościowej i piłsudczykowskiej; kultywowaniu tradycji oręża polskiego; organizowaniu 
uroczystości rocznicowych i świąt; opiece nad miejscami pamięci; promocji działań 
prospołecznych (udział w akcjach charytatywnych); edukacji dla bezpieczeństwa.

Jak mówi statut stowarzyszenia „Związek Strzelecki”, głównymi celami ZS są 
m.in.: wychowanie młodzieży w duchu patriotycznym w oparciu o hasło „Bóg, Ho-
nor, Ojczyzna”, formowanie wzorowych postaw obywatelskich, rozwijanie wśród swo-
ich członków i społeczeństwa w sposób świadomy i zorganizowany poczucia służby 
dla Polski i odpowiedzialności za jej los. Podstawą pracy wychowawczej prowadzonej 
przez ZS są zasady prawa i przyrzeczenia strzeleckiego oraz tradycja walk o niepodle-
głość. ZS realizuje swoje cele m.in. przez: kultywowanie tradycji walk niepodległościo-
wych, współorganizowanie obchodów i uroczystości narodowych, roztaczanie opieki 
nad miejscami pamięci narodowej; podejmowanie działań w zakresie kultury, sztuki, 
ochrony dóbr kultury i tradycji28.

Podobnie cele Związku Strzeleckiego „Strzelec” OSW określa statut tej organiza-
cji. Do celów działalności ZS „S” OSW należą m.in.: działanie na rzecz niepodległości 
Rzeczypospolitej Polskiej i jej umacniania, wychowanie obywatelskie członków oparte 
na ideologii państwowotwórczej i dyscyplinie społecznej według wskazań Założyciela 
i Pierwszego Komendanta Głównego Związku Strzeleckiego Józefa Piłsudskiego, uję-
tych w Prawie i Przyrzeczeniu Strzeleckim, wychowywanie członków związku w du-
chu patriotycznym wokół takich wartości, jak: Bóg, Honor, Ojczyzna. Podstawę pracy 
wychowawczej związku stanowi Prawo i Przyrzeczenie Strzeleckie oraz tradycje Oręża 
Polskiego29.

W okresie szkolenia podstawowego na szkolenie patriotyczno-obywatelskie prze-
znaczono w Związku Strzeleckim 8 godzin. W tym czasie poruszane są następujące 
zagadnienia: 

– cele działania Związku Strzeleckiego w oparciu o podstawowe akty prawne nor-
mujące jego działalność (Konstytucja RP, Ustawa o Stowarzyszeniach, statut ZS, Struk-
tura organizacyjna i władze ZS),

– prawa i obowiązki strzelca (znaczenie Prawa Strzeleckiego w życiu organiza-
cji i osobistym każdego strzelca, przyrzeczenie strzeleckie, obowiązki i dyscyplina 
strzelecka),

– powstanie ruchu strzeleckiego i jego działalność do zakończenia I wojny świa-
towej (geneza powstania ruchu strzeleckiego i jego działalność w latach 1910-1914, 
rola Józefa Piłsudskiego w ruchu strzeleckim, epopeja Legionów Polskich oraz Polskiej 
Organizacji Wojskowej),

– ruch strzelecki w okresie międzywojennym i w czasie II wojny światowej (od-
rodzenie Polski i utrwalanie jej granic w latach 1918-1921, reaktywowanie Związku 
Strzeleckiego i jego działalność w okresie międzywojennym, ZS w konspiracji),

28 Statut Związku Strzeleckiego przyjęty przez Walny Zjazd w dniu 21 II 2009 r.
29 Statut Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno-Wychowawczej uchwalony przez 

IV Walny Zjazd Delegatów 18 X 1997 r.
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– odrodzenie ruchu strzeleckiego w III RP (rola środowisk niepodległościowych 
w reaktywowaniu ruchu strzeleckiego, organizacje strzeleckie w Polsce, reaktywowanie 
ZS w III RP), 

– symbole narodowe i wojskowe (godło narodowe, flaga państwowa, hymn, sztan-
dar, bandera, hasło i sygnały Wojska Polskiego),

– pieśni narodowe, wojskowe i strzeleckie (hymn Polski, Marsz Pierwszej Bry-
gady, Marsz strzelców, inne popularne, tradycyjne pieśni śpiewane w oddziałach 
strzeleckich)30.

Strzelcy często są inicjatorami i organizatorami obchodów rocznic ważnych wy-
darzeń historycznych: 11 listopada, 6 i 15 sierpnia, 3 maja, ale także 19 marca (imie-
niny Marszałka). Włączają się także w obchody ważne dla miejscowych społeczności, 
współpracują z organizacjami kombatanckimi, wystawiają poczty sztandarowe. Jest to 
ważne szczególnie w miastach, gdzie nie ma garnizonów wojskowych, a uroczystość 
mogą uświetnić właśnie młodzi ludzie w mundurach strzeleckich. 

Niezwykle ważne w wychowaniu patriotycznym jest przejmowanie przez oddzia-
ły strzeleckie tradycji jednostek walczących na danym terenie czy imion bohaterów na-
rodowych. Przykładowo: Jednostka Strzelecka 1211 Aleksandrów Łódzki ZS „S” RWN 
nosi imię gen. bryg. Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca”; JS 1001 Bełchatów ZS „S” 
OSW – gen. dyw. Janusza Głuchowskiego; Oddział ZS Bielsko-Biała i JS 2021 Rze-
szów ZS „S” OSW – płk. Leopolda Lisa-Kuli; Oddział Ełk ZS – mjr. Zygmunta Szen-
dzielarza „Łupaszki”; JS 3009 Głubczyce ZS „S” OSW – płk. Stanisława Glińskiego; 
JS 1011 Grajewo ZS „S” OSW – gen. Kazimierza Pułaskiego; JS 2025 Jarosław ZS „S” 
OSW – ppor. Zbigniewa Zielińskiego; JS 2032 Łańcut ZS „S” OSW – gen. bryg. Mie-
czysława Boruty-Spiechowicza; JS 2013 Ostrowiec Świętokrzyski ZS „S” OSW – mjr. 
Jana Piwnika „Ponurego”; JS 2036 Paradyż ZS „S” OSW – Oddziału Partyzanckiego 
AK „Błysk”; Oddział Puławy ZS – 15 Pułku Piechoty „Wilki”; JS 0401 Puławy ZS 
„S” – mjr. Mariana Bernaciaka „Orlika”; Oddział Radom ZS – mjr. Michała Tadeusza 
Brzęk-Osińskiego; JS 2031 Rybnik ZS „S” OSW – gen. bryg. Stanisława Sosabow-
skiego; JS 2018 Sandomierz ZS „S” OSW – 2 pp. Leg. AK; JS 2027 Stalowa Wola ZS 
„S” OSW – gen. bryg. Aleksandra Litwinowicza; Oddział Tarnobrzeg ZS – oddziału 
partyzanckiego „Odwet – Jędrusie”; JS 1002 Tomaszów Mazowiecki ZS „S” OSW – 
mjr. Rudolfa Majewskiego; JS 3003 Trzebnica ZS „S” OSW – Orląt Lwowskich; JS 
2007 Tymbarka ZS „S” OSW – kpt. Tadeusza Paulone; JS 1313 AON Warszawa ZS „S” 
OSW – gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”; JS 2023 Wodzisław Śląski ZS „S” OSW – 
14 Pułku Powstańców Śląskich. Wchodzący w skład Związku Strzeleckiego Strzelecki 
Oddział Kawaleryjski „Beliniak” Radom kultywuje tradycje Kawalerii Polskiej, szcze-
gólnie 1 Pułku Ułanów Legionów Polskich31.

Formą nawiązania do przedwojennej tradycji oraz kultywowania ważnych rocz-
nic jest udział strzelców w marszach. Najważniejszą taką imprezą jest oczywiście 
Marsz Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej odbywający się w dniach 6-12 sierp-
nia na trasie Kraków–Kielce. W 1995 r. patronat nad Marszem objął prezydent Lech 

30 Program Szkolenia Podstawowego Związku Strzeleckiego, zatwierdzono uchwałą KG ZS nr 8/2007 
z dnia 14 VI 2007 r., s. 4-5.

31 Oddziały, http://www.portalstrzelecki.info/index.php?module=htmlpages&func=display&pid=2 
(25 II 2010).
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Wałęsa, w 1998 r. – premier Jerzy Buzek. Od 1999 r. patronat sprawował ostatni Pre-
zydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski. W 2006 r. patronat objął także pre-
zydent Lech Kaczyński. Od 1999 r.  organizatorem Marszu jest Związek Piłsudczy-
ków. Marsz nawiązuje do tradycji międzywojennej – na jego trasie drużyny marszowe 
złożone z członków organizacji strzeleckich, wojska oraz osób cywilnych pokonują 
na czas poszczególne etapy oraz biorą udział w zawodach w Wodzisławiu i konkursie 
historycznym w Chojnach nad Nidą32. W 2010 r. odbył się już 45. (30. po wojnie) 
Marsz.

Strzelcy organizują i biorą udział także w szeregu mniejszych marszów, najczę-
ściej przypominających wydarzenia ważne dla społeczności lokalnych (np. Marsz Szla-
kiem Walk Legionów Polskich „Konary”; Rajd Górski im. kpt. Henryka Flame „Bart-
ka”; Marsz Szlakiem Powstania Styczniowego Łódź–Dobra; Marsz Szlakiem Walk 
Legionów Polskich Radom–Laski; Marsz Szlakiem Powstańców Styczniowych Szy-
dłowiec–Wąchock; Marsz Szlakiem Puławiaków – Powstańców Styczniowych 1863 r.; 
Marsz Szlakiem Legionów Józefa Piłsudskiego Lublin–Jastków).

Organizacje strzeleckie prowadzą także działalność wydawniczą i informacyjną 
służącą popularyzacji idei strzelecko-piłsudczykowskiej. W Związku Strzeleckim od-
powiedzialnymi za to komórkami są: Wydział Wydawniczy ZS oraz Biuro Informacji 
i Promocji ZS. W 2009 r. wydano w nakładzie kilkuset egzemplarzy książkę Przemysła-
wa Wywiała Związek Strzelecki w tworzeniu bezpieczeństwa narodowego Polski. Trady-
cja i wyzwania XXI wieku, a na początku 2010 r. pracę Przemysława Adamskiego Płk 
dypl. Walery Sławek. Biografia polityczna (1926-1939). Od BBWR do śmierci. Związek 
Strzelecki wydaje także pisma „Strzelec” i „Przegląd Strzelecki” (dostępne w wersji 
elektronicznej na stronie internetowej związku). Jednostka Strzelecka 2021 Rzeszów 
ZS „S” OSW wydaje czasopismo „Strzelec”.  Organizacje strzeleckie są aktywne rów-
nież w Internecie (strona Komendy Głównej ZS – www.zwiazek-strzelecki.pl, strona 
Komendy Głównej ZS „S” OSW – www.zs-strzelec.mil.pl). Informacje na temat ak-
tualnych wydarzeń dotyczących wszystkich organizacji strzeleckich znaleźć można 
na Strzeleckim Portalu Informacyjnym (www.portalstrzelecki.info). Rozwija się także 
Strzelecki Portal Szkoleniowy (www.strzelec.net.pl). 

SZKOLENIE OBRONNE

Ważne miejsce wśród zadań realizowanych przez „Strzelca” stanowi oczywiście 
działalność proobronna i szkolenie wojskowe członków organizacji. W artykule 5 sta-
tutu stowarzyszenia Związek Strzelecki stwierdzono, iż celem działalności ZS jest 
m.in. „podnoszenie poziomu sprawności fizycznej” i „poszerzanie wiedzy z zakre-
su wojskowości i bezpieczeństwa publicznego”. Związek Strzelecki tworzy warunki 
do zaspokajania zainteresowań członków w zakresie kształcenia ogólnego i specjali-
stycznego. Robi to przez prowadzenie wykładów i ćwiczeń, organizowanie kursów 
i obozów z zakresu sportów obronnych i wychowania patriotycznego, a ponadto 
upowszechnia wiedzę i umiejętności na rzecz obronności państwa33. Również celem 

32 Na szlaku wolności, oprac. J. J. Kasprzyk, Warszawa 2007.
33 Statut Związku Strzeleckiego przyjęty przez Walny Zjazd w dniu 21 II 2009 r.
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ZS „S” OSW jest m.in. przygotowywanie młodzieży do służby wojskowej i obrony 
cywilnej34.

W Związku Strzeleckim szkolenie podstawowe podzielono na trzy etapy: szkole-
nie unitarne (pojedynczego strzelca), szkolenie w warunkach zimowych (doskonalące) 
oraz szkolenie w warunkach letnich (zgrywające). Szkolenie unitarne ma na celu – jak 
czytamy w „Programie Szkolenia Podstawowego” – „wyrobienie i utrwalenie właści-
wych nawyków wśród nowych członków do dalszej służby w stowarzyszeniu. Jest to 
szkolenie w trakcie którego powinna nastąpić asymilacja nowych członków w grupie 
oraz identyfikacja co do wspólnych celów działania”35.

Szkolenie unitarne trwa w ZS od 3 do 6 miesięcy, a po jego zaliczeniu otrzymu-
je się stopień strzelca. Po szkoleniu unitarnym strzelec winien wykazać się zarówno 
wiedzą teoretyczną, jak i umiejętnościami praktycznymi. Na zajęciach teoretycznych 
poznaje się historię ZS oraz biografię Józefa Piłsudskiego. Ponadto zdobywa się wiedzę 
o stopniach wojskowych stosowanych w Wojskach Lądowych i Siłach Powietrznych 
oraz w ZS, o współczesnych środkach rażenia (broń konwencjonalna i broń masowego 
rażenia), uczy się tekstu Mazurka Dąbrowskiego i Marszu Pierwszej Brygady. Podczas 
zajęć praktycznych przechodzi się szkolenie z musztry, terenoznawstwa, strzelectwa, 
obrony przed bronią ABC. Po zajęciach z musztry strzelec musi wykazać się znajo-
mością określeń używanych w musztrze oraz umiejętnością płynnego wykonywania 
komend z zakresu musztry indywidualnej i zbiorowej. Na terenoznawstwie strzelcy na-
bywają umiejętności wyznaczania stron świata za pomocą kompasu, busoli czy zegar-
ka, czytania mapy topograficznej, topograficzno-turystycznej, planu miasta oraz zasad 
orientowania się w terenie bez mapy. Każdy z kandydatów na stopień strzelca musi zali-
czyć podczas szkolenia unitarnego dwa marsze, z czego najlepiej jeden nocny. W czasie 
zajęć ze strzelectwa młodzi ludzie nabywają podstawową wiedzę z zakresu klasyfikacji 
broni strzeleckiej, zaznajamiają się z działaniem broni pneumatycznej, uczą się podsta-
wowych zasad strzelania (składanie się do strzału, zgrywanie przyrządów celowniczych 
itd.) oraz zasad zachowania się na strzelnicy. Każdy z kandydatów na stopień strzelca 
ZS musi zaliczyć podczas szkolenia unitarnego dwa zajęcia szkoleniowe na strzelni-
cy obejmujące teorię i praktykę. Jednym z elementów szkolenia unitarnego w ZS jest 
marsz na trasie 15 km36. Ten etap kończy się egzaminem i przyrzeczeniem strzeleckim. 

Głównym celem drugiego etapu (szkolenie w warunkach zimowych – doskona-
lące) jest doskonalenie i przyswajanie podstawowej wiedzy strzeleckiej. Ze względu 
na warunki zimowe program w tym czasie zakłada zmniejszoną liczbę godzin na pracę 
w terenie. Ze względu na zmniejszoną liczbę godzin zaleca się przeprowadzenie w tym 
okresie kursu pierwszej pomocy PCK. W drugim etapie szkolenia (okres ferii zimo-
wych) zalecane jest również zorganizowanie zimowego zgrupowania szkoleniowego 
(staż zimowy)37.

Głównym celem trzeciego etapu szkolenia (szkolenie w warunkach letnich – 
zgrywające drużynę) jest dalsze doskonalenie uprzednio poznanych procedur i ich 

34 Statut Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno-Wychowawczej uchwalony przez 
IV Walny Zjazd Delegatów 18 X 1997 r.

35 Program Szkolenia Podstawowego…
36 Wymagania na stopnie Związku Strzeleckiego.
37 Program Szkolenia Podstawowego…
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zgrywanie na szczeblu drużyny. W szkoleniu jest przewidziana większa liczba zajęć 
dotyczących wykonywania przez drużynę samodzielnych zadań taktycznych w for-
mie manewrów, zajęć nocnych i bytowania w terenie przygodnym. W okresie letnim 
(maj, czerwiec), wykorzystując jeden z weekendów, komendanci okręgów mogą zor-
ganizować manewry taktyczne okręgu, które pozwalają na ocenę pracy i współdziała-
nia poszczególnych oddziałów w ramach okręgu. Manewry takie prowadzone w sys-
temie ciągłym powinny trwać od 12 do 24 godzin, w zależności od zaplanowanego 
zadania38.

Przy okręgach ZS powołano również Strzeleckie Szkoły Podoficerskie39.
Także w innych organizacjach strzeleckich przynależność zaczyna się od szkolenia 

unitarnego – ogólnowojskowego, po którym dopiero przychodzą zajęcia specjalistycz-
ne. Pozwalają one na rozwijanie zainteresowań i umiejętności strzelców w wybranych 
dziedzinach. W poszczególnych organizacjach czy oddziałach powstają struktury spe-
cjalizujące się w danej dziedzinie, na przykład grupy spadochronowe, górskie, ratow-
nicze czy skupiające się na tzw. taktyce czarnej. Ludzie ci, korzystający w ćwiczeniach 
ze wzorów elitarnych jednostek wojska i policji, stanowią potem doskonały materiał dla 
jednostek desantowo-szturmowych, piechoty górskiej czy policji.

W 1994 r. na warszawskim Ursynowie powstał Oddział Rozpoznawczo-Spado-
chronowy ZS „Strzelec” OSW. Jego dowódcą został insp. Marek Kulesza. Członkowie 
przechodzą szkolenie z walki wręcz, taktyki działań grup rozpoznawczych, wspinaczki 
miejskiej i górskiej, pierwszej pomocy, skoków spadochronowych, pływania i nurko-
wania. Oddział przygotowywał strzelców do służby w jednostkach specjalnych40. 

W strukturze Jednostki Strzeleckiej 2006 ZS „S” OSW w Nowym Sączu działa 
Górski Oddział Rozpoznawczo-Spadochronowy. Strzelcy mają zajęcia z rozpoznania, 
szkoły przetrwania, działań dywersyjnych, taktyki działań górskich, walki wręcz, szko-
lenia strzeleckiego i spadochronowego. Duży nacisk kładzie się tu na dyscyplinę, tere-
noznawstwo i poznawanie terenu byłego województwa nowosądeckiego, gdzie działa 
oddział41.

W ZS „Strzelec” OSW organizowany jest Kurs Walki w Mieście. Zajęcia prak-
tyczne odbywają się w Ośrodku Szkolenia w Piekarach koło Piątku. Szkolenie obej-
muje taktykę plutonu piechoty lekkiej w działaniach w terenie zabudowanym. Strzelcy 
nabywają tu m.in. następujących umiejętności: poruszanie się żołnierza na polu walki 
w terenie zurbanizowanym, fortyfikacja i obrona budynków, walka w budynkach42.

W styczniu 2008 r. Komenda Główna Związku Strzeleckiego podjęła decyzję 
o powołaniu wspomnianego już Strzeleckiego Obwodu Piechoty Górskiej. Jego podsta-
wę stanowią strzelcy z Oddziałów Bielsko-Biała i Czechowice-Dziedzice43. 

38 Ibidem.
39 Instrukcja powoływania Strzeleckich Szkół Podoficerskich przy Okręgach Strzeleckich; Kurs 

podoficerów młodszych w III OS ZS,  http://www.portalstrzelecki.info/index.php?module=Artyku-
%B3y&func=display&sid=507 (24 V 2009).

40 Ł. Jurczak, A. Patkowski, Życie z pasją, „Komandos” 2004, nr 2, s. 55-57.
41 S. Szczerkowski, Strzelcy w boju, „Komandos” 2001, nr 7-8, s. 45-48.
42 Kurs walki w mieście – szkolenie poligonowe, www.portalstrzelecki.info (13 III 2008).
43 Zimowe Zgrupowanie Szkoleniowe ZS Częstochowa ’08, http://www.portalstrzelecki.info/index.

php?module=Artyku%B3y&func=display&sid=428 (13 III 2008); M. Janik, Zapaleńcy, „Rzecz-
pospolita” 2001, 21 IX.
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Ciekawą i cenną inicjatywą jest powołanie w ramach Związku Strzeleckiego ze-
społu, który ma opracować Strzeleckie Podstawy Walki Wręcz44. 

W ramach działającego w Krakowie od 1999 r. Związku Strzelców „Strzelec” ist-
nieją wyspecjalizowane oddziały: Krakowski Oddział Specjalny (KOS) oraz Oddział 
Strzelców Górskich45.

UDZIAŁ ZWIĄZKU STRZELECKIEGO W TWORZENIU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

Związek Strzelecki – podobnie jak w okresie międzywojennym – włącza się 
w budowę bezpieczeństwa Polski przez szkolenie obronne (w tym wojskowe) młodzie-
ży oraz działania na rzecz stworzenia nowoczesnej, powszechnej obrony terytorialnej 
(narodowej). Dlatego jego naturalnym partnerem jest wojsko. Potrzeba wykorzystania 
Związku Strzeleckiego w tworzeniu bezpieczeństwa narodowego Polski stała się aktu-
alna szczególnie po decyzji o rezygnacji z powszechnej służby wojskowej i szkolenia 
rezerw. 

Związek Strzelecki, czerpiąc ze swoich doświadczeń, ale też np. z rozwiązań 
szwedzkich, może włączyć się w tworzenie polskiej obrony terytorialnej m.in. przez:

– szkolenie kandydatów do służby w wojsku i innych formacjach mundurowych,
– szkolenie rezerwistów,
– wychowanie obywatelskie i patriotyczne młodzieży,
– promocję wojska wśród społeczności lokalnej, 
– wsparcie systemu ratowniczego, udział w akcjach ratunkowych i ćwiczeniach 

wraz z wojskiem, Obroną Cywilną, Państwową Strażą Pożarną, Ochotniczymi Strażami 
Pożarnymi, PCK itd.

– kształcenie specjalistyczne (np. strzelectwo, spadochroniarstwo),
– przygotowania do przejścia do działań nieregularnych (przydatna może się oka-

zać znajomość terenu, na którym działają oddziały strzelców).
Współpraca między „Strzelcem” a wojskiem powinna się odbywać na wielu 

płaszczyznach. Związek Strzelecki może szkolić młodzież, szczególnie kandydatów 
na przyszłych żołnierzy zawodowych, w specjalnościach przydatnych potem w służbie 
i punktowanych przy naborze do szeregów (np. spadochroniarstwo, strzelectwo, szko-
lenie płetwonurkowe). Popularne wśród strzelców sporty obronne – strzelectwo, sporty 
walki, marsze kondycyjne, składają się na przygotowanie psychofizyczne kandydatów 
do trudów służby wojskowej. Instruktorami oddelegowanymi do pracy instruktorskiej 
w ZS mogliby być doświadczeni i odpowiednio przygotowani pod względem pedago-
gicznym żołnierze Narodowych Sił Rezerwy, którzy za pracę ze strzelcami dostawaliby 
wynagrodzenie, podobnie jak, zgodnie z zapowiedziami, mają je dostawać np. za udział 
w ćwiczeniach. W ten sposób rezerwiści, przekazując swoją wiedzę i umiejętności przy-
kładowo podczas letnich czy zimowych obozów, podtrzymywaliby swój poziom wy-
szkolenia oraz zdobywali nowe doświadczenia. Oprócz pomocy instruktorskiej armia 

44 I seminarium SPWW w Czechowicach,  http://www.portalstrzelecki.info/index.php?module=Arty-
ku%B3y&func=display&sid=379 (13 III 2008).

45 P. Stachnik, Górskie tradycje, „Komandos” 2006, nr 1, s. 84-86; M. Markowski, Zadanie: odbić 
zakładnika, „Komandos” 2003, nr 5, s. 60-61.
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powinna udzielać „Strzelcowi” również wsparcia technicznego i logistycznego przez 
wypożyczanie sprzętu, udostępnianie placów ćwiczeń, sal, strzelnic46.

Oczywiście oczekiwane jest również nawiązanie przez strzelców współpracy z in-
nymi formacjami mundurowymi – Policją, Strażą Graniczną, Strażą Pożarną. 

Likwidacja garnizonów powoduje, że w wielu miejscowościach jedynymi osoba-
mi w mundurach będą strzelcy. Staną się oni w ten sposób ambasadorami wojska w spo-
łeczeństwie i będą tworzyć pozytywną atmosferę wokół problemów obronności. 

Związek Strzelecki może stać się liderem w samoorganizacji społeczności lokal-
nych na wypadek zagrożenia – zarówno zbrojnego, jak i niezbrojnego (np. katastrofy 
naturalnej czy technicznej). W wielu miejscowościach wobec braku wojska na danym 
terenie i słabości Obrony Cywilnej „Strzelec” – obok strażaków ochotników – stanie się 
jedyną zorganizowaną i zdyscyplinowaną grupą, która będzie mogła wesprzeć władze 
w sytuacji kryzysowej. 

Związek Strzelecki, skupiając członków miejscowej społeczności i działając na jej 
rzecz, staje się również liderem w budowie społeczeństwa obywatelskiego. 

Zapał i możliwości szkoleniowe Związku Strzeleckiego powinny zostać wykorzy-
stane przez państwo w tworzeniu powszechnej obrony narodowej (terytorialnej) oraz 
systemu ratowniczego.  

Mimo upływu niemal 100 lat od powołania Związku Strzeleckiego we Lwowie 
i Towarzystwa Sportowego „Strzelec” w Krakowie nie wydaje się, by idea strzelecka 
uległa dezaktualizacji. Wychowanie patriotyczno-obywatelskie i szkolenie obronne 
(wojskowe) nadal powinny być ważnymi elementami w kształtowaniu charakteru mło-
dego człowieka i obywatela Rzeczypospolitej. Warto, by również wojsko i struktury 
państwowe bardziej zainteresowały się działalnością strzelców i, korzystając z ich za-
pału, włączyły organizacje strzeleckie do systemu bezpieczeństwa państwa – zgodnie 
z doświadczeniami przedwojennymi. 

46 P. Wywia ł, Związek Strzelecki w tworzeniu bezpieczeństwa narodowego Polski. Tradycja i wyzwa-
nia XXI wieku, Łódź 2009, s. 83-84.





SZLAKI LEGIONOWE W KRAKOWIE I MAŁOPOLSCE

Andrzej Zaręba

W 2014 r. będziemy obchodzić setną rocznicę wybuchu I wojny światowej. Nie 
jestem numerologiem, ale termin „sto lat” w realiach życia ludzkiego oznacza, że wyda-
rzenie przechodzi do dziedziny historycznej abstrakcji. Wydarzenia takie bywają trakto-
wane z nabożną czcią. Są dobrym pretekstem do zbierania dzieci w szeregi i ustawiania 
kompanii honorowych w mundurach. Na tle takich abstrakcyjnych wydarzeń oficjalne 
drętwe mowy nabierają na chwilę kolorów, odbijając światło historycznej legendy. Ale 
wyobraźnia jest martwa. Życie ulatuje. 

Sto lat oznacza, że okrutne prawa biologii zerwały ostatni most łączący przeszłość 
z teraźniejszością. Bohaterowie, zmęczeni własnym heroizmem i zwyczajnością, śpią 
już spokojnie okryci kirem ziemi jak ich koledzy, którzy zostali na szlakach bitew.

I wtedy jedynym środkiem przywracania życia pozostaje wyobraźnia. A nakarmić 
ją można tylko materią pamiątek i zabytków. 

Rzeczy materialne i krajobrazy – jeśli tylko nie zostaną zniszczone przez nieświa-
domych swej tożsamości barbarzyńców – trwają jak wyspy przeszłości. Podróż przez te 
wyspy może przynieść plan trasy turystycznej zwanej bardzo umownie trasą legionową.

Temat Legionów jest często wykorzystywany przez współczesnych polityków. 
Zdumiewające jednak, że pośród tych niezliczonych deklaracji uwielbienia dla Józefa 
Piłsudskiego i idei legionowej nie doczekaliśmy się ani żadnego poważnego muzeum 
poświęconego Legionom, ani upamiętniającego je szlaku turystycznego.

Historia ruchów strzeleckich w Krakowie i Galicji zaczyna się w 1908 r. Po nie-
udanej rewolucji w Królestwie do Krakowa przybyła grupa aktywistów PPS, a wraz 
z nimi Józef Piłsudski. Obok lewicowego ruchu niepodległościowego tworzyły się na 
zasadzie szlachetnej rywalizacji organizacje strzeleckie podkreślające swój chrześcijań-
ski rodowód. Powstał ruch skautowski, „Sokół” tworzył również oddziały strzeleckie. 
Na wsiach młodzież chłopska przystępowała do Drużyn Bartoszowych.

Specyficzny, ściśle ideowy charakter ruchów strzeleckich spowodował, że dziś 
ślady materialne łączące się z przygotowaniami do wybuchu powstania narodowego 
są nieliczne. Trasy turystyczne związane z wydarzeniami wojennymi oferują zaintere-
sowanym najczęściej wiele historycznych miejsc oraz bogate zbiory muzealne. Ruch 
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strzelecki opierał się na oddolnych inicjatywach społecznych i był w rzeczywistości 
obywatelskim pospolitym ruszeniem. Przez sześć lat przed wybuchem wojny (w czasie 
kryzysu bośniackiego nikt jeszcze nie zdawał sobie sprawy z tego, jak prędko przyjdzie 
wcielić w życie przysięgę strzelecką) nie zdołano w zasadzie wypracować żadnej trwałej 
tradycji wojskowej. Jak większość dotychczasowych powstań narodowych, także i to – 
choć przecież od początku powiązane wojskowo z monarchią habsburską – opierało się 
na systemie improwizacji. Starano się, co prawda, manifestować publicznie tożsamość 
strzelców i z tego powodu opracowano mundury i znaki legionowe. Liczba chętnych 
i czynnych uczestników szkoleń była jednak stosunkowo niewielka, dlatego mundury 
nie wyróżniały się żadną ekstrawagancją. Wyjątkiem były uniformy kawalerii legiono-
wej, ale te pojawiły się dopiero po wybuchu wojny. Odzienie i wyposażenie organizowa-
no we własnym zakresie. Najczęściej wzorowano się na modelach austro-węgierskich. 

Dla muzealnika brak regulaminu, zgodnie z którym wyposażano by wojska, na-
stręcza znacznych trudności przy tworzeniu ekspozycji. Być może brak jasnych wska-
zówek co do umundurowania powoduje, że znalezienie prawdziwego uniformu strze-
leckiego z okresu poprzedzającego wybuch wojny jest po prostu prawie niemożliwe. 
Strzelec nie posiadał własnego systemu logistycznego produkującego mundury. Więk-
szość ochotników posiadała jedynie niektóre elementy zalecanego umundurowania. 
Ochotnikami byli zazwyczaj ludzie niezbyt zamożni, toteż zakup munduru, który podle-
gał szybkiemu zużyciu, był dla nich znacznym wydatkiem. Uniformy zamawiano u lo-
kalnych krawców; zapewne każdy różnił się w szczegółach wykonania. Zatem nawet 
gdyby istniał jakiś kompletny mundur strzelecki, jest mało prawdopodobne, że byli-
byśmy go w stanie rozpoznać. Nie znamy ówczesnej praktyki krawieckiej, a zakłady, 
które wówczas produkowały mundury, zmiotły z powierzchni ziemi II wojna światowa, 
komunizm i bezustanne zmiany ekonomiczne w kraju.

W zbiorach muzealnych zobaczyć możemy co prawda „mundury legionowe”, ale 
niestety lwia ich część to odzienie noszone na paradach i w garnizonach. Większość po-
chodzi z końcowego okresu istnienia Legionów (warto przypomnieć, że ruch legionowy 
zakończył swój krótki a burzliwy żywot w 1916 r.) albo wręcz z czasów, kiedy Le-
giony, a właściwie ich pozostałości, zastąpiono Korpusem Posiłkowym bądź Polnische 
Wehrmacht. W imię prawdy historycznej należy o tym fakcie pamiętać. Najbogatszy 
w zbiory pochodzące z okresu I wojny światowej jest dział militariów mieszczący się 
w Nowym Gmachu Muzeum Narodowego przy alei 3 Maja. Znajduje się tam między 
innymi prawie kompletny mundur podporucznika 2 Pułku Ułanów legionowych. Jak na 
to wskazuje kolor sukna (Feldgrau), pochodzi on z końca I wojny światowej.

Obecnie nie tylko zauważamy brak materialnych śladów umundurowania – z wy-
jątkiem metalowych orłów czy niezwykle rzadkich odznak służby w Legionach – nie 
możemy też liczyć na porównywalne w armiach regularnych ślady placów ćwiczeń 
i koszar. Strzelcy byli amatorskim wojskiem „po godzinach”. Korzystali z urządzeń ar-
mii austriackiej albo z zaimprowizowanych placów i budynków.

Wydaje się, że właśnie dlatego ważna jest ochrona i upamiętnienie miejsc, w któ-
rych strzelcy często bywali. W Krakowie – tu bowiem istniał liczny garnizon austriacki 
i jego obszerne zaplecze – takich punktów jest jeszcze sporo. Opisywanym wielokrotnie 
placem ćwiczeń były Błonia. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności podlegają one ochro-
nie konserwatorskiej, a ponadto stały się ważnym elementem identyfikacji miasta i nie 
grozi im zabudowanie chaotycznym labiryntem banalnej architektury.
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Znacznie mniej szczęścia miała dawna strzelnica garnizonowa mieszcząca się na 
Woli Justowskiej. Strzelnica ta – wielofunkcyjny obiekt z kilkoma galeriami i torami do 
strzelań długodystansowych – funkcjonowała do późnych lat 80. Jej związki z historią 
legionową były, rzecz jasna, starannie zacierane. Prawdziwa katastrofa nastąpiła w po-
łowie lat 90. ubiegłego wieku, kiedy obszar strzelnicy stał się własnością prywatnego 
operatora. W tym czasie wzrosły ceny działek w Krakowie i rozpoczęły się parcelacje 
gruntów pod zabudowę. Położenie tego obiektu w jednym z najbardziej atrakcyjnych 
miejsc w mieście skazało go na zagładę. Nikt przy tym w ówczesnych warunkach nie 
wskazał na znaczenie utrzymania obiektu z punktu widzenia zarówno tożsamości miej-
sca, jego legionowej przeszłości, jak i rozwoju strzelectwa w Polsce.

Na strzelnicy znajdował się unikatowy w skali całego regionu tor do strzelań 
karabinowych na dystansie 300 metrów. Parcelacje obiektu rozpoczęto od zabudowy 
w bliskim sąsiedztwie, co stworzyło precedens. Następnie strzelnica została zamknięta, 
ponieważ przestała spełniać normy bezpieczeństwa (z uwagi na zbyt bliską zabudowę 
mieszkalną, na co jednak przecież wydawano wcześniej zgodę, choć istotnie sąsiedztwo 
obiektu mogło stwarzać zagrożenie dla nowych lokatorów). Po uzgodnieniu likwida-
cji torów dla pewności natychmiast przekształcono dawną strzelnicę w „obiekt rekre-
acyjny”, stawiając na torze strzeleckim w pobliżu kulochwytu ogromnych rozmiarów 
dmuchaną halę, gdzie umieszczono kluby fitnessowe i do gry w palanta dla znudzonych 
przedstawicieli krakowskiego establishmentu. W ostatnim etapie zagłady historycznej 
strzelnicy wydano zgodę na zabudowę reszty torów. Pragnienie zniszczenia tego waż-
nego punktu na mapie legionowej tożsamości miasta było wielkie. Nie przeprowadzono 
żadnych badań archeologicznych na obiekcie przygotowanym do likwidacji, mimo że 
jego charakter mógł skłaniać do przypuszczeń, że badania takie wniosą sporo wiedzy do 
historii legionowej i militarnej Krakowa.

Kopiec Marszałka Piłsudskiego jest chyba najlepiej znanym obiektem związanym 
z historią Legionów. Jego budowę rozpoczęto w 1935 r. po śmierci Józefa Piłsudskie-
go. Kopiec tworzy oś wraz z sąsiednim kopcem Kościuszki. Oba powstały w obrębie 
dawnej austro-wegierskiej fortyfikacji – wokoło kopca Kościuszki zbudowano fort nr 3. 
Dziś fortyfikacja ta stanowi jeden z najcenniejszych zabytkowych obiektów, zaś kopiec 
Piłsudskiego został usypany w miejscu, gdzie znajdował się szaniec ziemny dla artyle-
rii, powiązany zresztą w systemie kierowania ogniem z pozycją Fort Kościuszko.

Do kopca Marszałka Piłsudskiego dotrzeć można z centrum miasta na kilka sposo-
bów. Gdy wybierzemy drogę nieco dłuższą, prowadzącą ulicą Księcia Józefa, natrafimy 
na kolejny relikt legionowy. Kierując się w stronę klasztoru Kamedułów, skąd prowadzi 
szlak na kopiec Marszałka, dotrzemy do miejsca, gdzie ustanowiona została szkoła ar-
tylerii Legionów w Przegorzałach. Jak widać, o artylerzystach legionowych łatwo się 
zapomina. Bez nich jednak Legiony pozostałyby związkiem piechoty, swego rodzaju 
folklorem militarnym, jakiego nie brakowało w armii austro-wegierskiej. Powstanie ar-
tylerii ochotniczej przed wybuchem wojny było niemożliwe z przyczyn technicznych 
i finansowych. Związki artylerii utworzono dzięki niespożytej energii kilku oficerów, 
z których jeden, por. Mieczysław Jełowicki (strona konfliktu z oficerami I Brygady), 
jest dziś postacią znaną jedynie wąskiemu gronu specjalistów. Przegorzały i ośrodek 
szkolenia artylerii bywają kojarzone z dowódcą późniejszego 1 Pułku Artylerii legiono-
wej – Ottokarem Brzozą-Brzeziną, Czechem, byłym oficerem austro-węgierskiej arty-
lerii polowej.
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Rano (czwartek 10 IX 1914 roku) zostałem posłany do Przegorzał, dokąd udałem się 
konno. W koszarach zakwaterowana jest kawaleria i artyleria Legionów. Są to właściwie 
kadry, gdyż 3 szwadrony mają dotychczas 82 konie i niedużo więcej ułanów, zaś artyleria 
12 koni. Dowódcą ułanów jest b. porucznik 13. p uł. austriackich Zbigniew Dunin-Wą-
sowicz, artylerii zaś por. rez. austr. Ottokar Brzezina. Dowódcą przyszłego pułku ułanów 
i organizatorem kawalerii jest płk z 4. p uł. austr. Józef Cyrus Sobolewski. Legioniści-ka-
walerzyści i artylerzyści przeważnie z inteligencji, inżynierowie, studenci politechniki itp.1

Ośrodek szkolenia artylerzystów w Przegorzałach nie był jedynym miejscem, gdzie 
uczono sztuki kanonierskiej. Wcześniej pododdziały były skoszarowane w Łagiewni-
kach, zaś późniejszy dywizjon haubic legionowych otrzymał do dyspozycji fort Krowo-
drza. W jego miejscu dziś znajduje się park Wyspiańskiego. W obydwu miejscach próżno 
by szukać jakiegokolwiek śladu upamiętnienia ośrodków szkolenia artylerzystów. O ile 
w okolicach parku Wyspiańskiego nie zachował się nawet ślad wału fortu, o tyle w Ła-
giewnikach napotkamy nieco reliktowej zabudowy z okresu I wojny światowej. Ślady te 
znikają jednak w zawrotnym tempie. Ciekawym miejscem wartym włączenia w obręb 
szlaku jest stary cmentarz szpitalny położony niedaleko sanktuarium Bożego Miłosier-
dzia w Łagiewnikach. Co prawda listy zmarłych nie są dostępne, a w spisie znaleźć moż-
na tylko adnotacje o żołnierzach austro-węgierskich, jednak w rzeczywistości w szpitalu 
leżeli i umierali także legioniści. Jak wspomniano, w Łagiewnikach nie wyodrębniono 
miejsc upamiętniających czyn legionowy. Bez wątpienia ów niewielki cmentarz mógłby 
stanowić element szlaku; warto roztoczyć opiekę nad nim oraz nad obecnymi tu relikta-
mi architektury i drzewostanu jako miejscami pamięci narodowej.

Ważnym punktem na mapie pamiątek legionowych jest dworzec kolejowy w Pła-
szowie. To właśnie z tego dworca wyruszyła na wyprawę karpacką grupa legionowa gen. 
Trzasko-Durskiego, składająca się z utworzonych właśnie pułków 2 i 3 (Zieliński, Haller).

Fotografie peronu ówczesnej stacji płaszowskiej kojarzą się dziś z późniejszą 
II Brygadą.

Niedaleko dworca płaszowskiego, na cmentarzu podgórskim, najstarszej istnie-
jącej nekropolii Krakowa, znajduje się mogiła legionowa, jedna z kilku w mieście. 
Niewielki obelisk został utrzymany w stylu austriackich pomników na mogiłach polo-
wych (tego typu mogiła Nieznanego Żołnierza znajduje się przy drodze na Sandomierz, 
w Prusach, niedaleko Nowej Huty). Motywem charakterystycznym jest czapka wojsko-
wa. W tym przypadku austriacką czapkę wojskową zastąpiła maciejówka.

W sąsiedztwie cmentarza podgórskiego mieści się stacja kolejowa Bonarka z po-
zostającym w stanie niemal nienaruszonym budynkiem stacyjnym i typową aleją kaszta-
nową. Bonarka była miejscem postoju austriackiego pociągu pancernego, który zdobyto 
w 1918 r. Jego wagony i lokomotywa stały się rdzeniem składu pancernego znanego 
w historii jako PP „Śmiały”. W chwili przejmowania pociągu Legiony co prawda na-
leżały już do historii, ale przejęcie władzy w Krakowie w 1918 r. było wynikiem dzia-
łalności niepodległościowej, co podkreślał inspirator przewrotu, ówczesny komendant 
jednej z krakowskich kompanii asystencyjnych, por. Antoni Stawarz. Choć Stawarz sam 
nigdy legionistą nie był, ruch legionowy stanowił dla niego bezpośrednią inspirację do 
działania. Zwieńczeniem lat pracy konspiracyjnej ochotników ruchu strzeleckiego było 

1 A. Krasicki, Dziennik z kampanii rosyjskiej 1914-1916, wstęp P. Łossowski, Warszawa 1988, 
s. 66.
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przęjecie komendy w mieście przez płk. Bolesława Roję, bohatera bitwy pod Mołotko-
wem, dowódcę legionowego 4 Pułku Piechoty.

Kolejnym miejscem pamięci jest pomnik żołnierzy ochotników w Bieżanowie. 
Pomniki takie były u nas traktowane jako zbiorcze miejsca pamięci, toteż także ten ma 
w cokół wmurowane tablice poświęcone ofiarom II wojny światowej.

Ścisły związek z dziejami Legionów łączy kamienicę przy ulicy Garncarskiej, 
w której mieszkał gen. Zygmunt Zieliński, w 1914 r. komendant 2 Pułku Piechoty Le-
gionów; to właśnie z tym pułkiem odbył generał ciężką kampanię karpacką. Kolejno 
pełnił on funkcję dowódcy 2 Pułku Piechoty, II Brygady, a później na krótki czas objął 
komendę nad Legionami.

Zieliński był zawodowym austriackim oficerem piechoty; dowodzenie 13 Pułkiem 
Piechoty „Krakowskich Dzieci” stanowiło przed wojną szczyt jego kariery. Spensjono-
wany przed 1914 r., wstąpił do służby po utworzeniu Legionów 16 sierpnia tego samego 
roku. Był on człowiekiem skromnym, niewdającym się w polityczne spory. Jako mi-
sję traktował przekształcenie niedoszkolonych, acz pełnych zapału ochotników w re-
gularną armię, która mogłaby sprostać wyzwaniom nowoczesnej wojny. Energia, jaką 
Zieliński włożył w to przedsięwzięcie, sprawiła, że po rocznej kampanii w Karpatach 
II Brygada, bezlitośnie eksploatowana w tzw. drugorzędnym teatrze wojennym, nosiła 
przydomek „Żelaznej”. Człowiek ten był lubiany przez żołnierzy; odmiennie od prakty-
ki austriackich wojskowych dzielił z wojskiem trudy kampanii, potrafił dotrzeć do serca 
szeregowych, pozostając dla nich autorytetem. Narażał się razem ze swoimi żołnierza-
mi na pierwszej linii frontu. 

Szczątki gen. Zygmunta Zielińskiego spoczęły na cmentarzu Rakowickim, tuż 
obok obelisku upamiętniającego krwawą szarżę pod Rokitną oraz pomnika 8 Pułku Uła-
nów Księcia Józefa Poniatowskiego.

Cmentarz Rakowicki jest pełen pamiątek legionowych. Nieopodal obelisku Szar-
ży Rokitniańskiej, w sąsiedztwie pomnika Ofiar I Wojny Światowej, znajduje się aleja 
legionowa. Należy ona do części kwatery poległych z I wojny światowej. Leżą tu żoł-
nierze armii austro-węgierskiej; wielu z nich walczyło w jednostkach o polskim cha-
rakterze, pobierających rekrutów z terenu Galicji. Szereg mogił kończy się niewielkim 
pomniczkiem legionistów i małym obeliskiem Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego.

Aleja poległych legionistów nie jest jedynym miejscem związanym z Legionami 
na tej starej nekropolii. Niedaleko kaplicy cmentarnej znajduje się grobowiec rodziny 
Gwiazdomorskich. Pochowano tam szczątki Kazimierza Gwiazdomorskiego, adiutan-
ta 6 Pułku Piechoty, który zmarł na skutek powikłań po postrzale w czasie walk na 
Wołyniu w 1916 r. Jego śmierć była wstrząsem dla inteligenckich środowisk wspiera-
jących czyn legionowy, podobnie jak zaginięcie Stanisława Szarskiego, syna właści-
cieli Kamienicy Szarej, gdzie mieściły się biura strzeleckie w 1914 r. oraz tymczasowa 
noclegownia dla ochotników ruchu strzeleckiego. Kamienica Szara jest odnowiona, nie 
ma na niej śladu po dawnych właścicielach ani żadnej tablicy upamiętniającej ofiar-
ność Szarskich, którzy stracili syna w szeregach Legionów w czasie I wojny światowej 
(III batalion 1 pp, w stopniu sierżanta). W wyniku remontu wewnątrz budynku doko-
nano tak dalekich ingerencji, że mimo pozostawienia starej kostki brukowej miejsce to 
całkowicie utraciło swój pierwotny charakter.

Legiony co prawda pozostały siłami wyłącznie lądowymi, jednak wiadomo, że 
Komendant Piłsudski (zajmował mieszkanie przy ulicy Szlak 22, na budynku znajduje 
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się dziś tablica pamiątkowa wmurowana w okresie międzywojennym) starał się zorga-
nizować zalążek lotnictwa legionowego. Rzecz jasna wobec trudności zarządzania trze-
ma brygadami i z powodu braku dostatecznego finansowania pomysł ten nie doczekał 
się realizacji. Jednak w czasie wojny kilku pilotów austro-wegierskich było członkami 
POW i przygotowywało się do objęcia służby w lotnictwie polskim po jej zakończe-
niu. Jednym z nich był Stanisław Łodzia Tomicki, „legionista w delegacji lotniczej” 
w kompanii myśliwskiej Flik 3J na froncie włoskim. Jego przełożonym był inny pe-
owiak, Stefan Stec, wytrawny pilot myśliwski z trzema potwierdzonymi zestrzeleniami. 
Stanisław Tomicki, podporucznik rezerwy, zginął w starciu z brytyjskimi myśliwcami 
31 sierpnia 1918 r. Rodzinny grobowiec stanowi bardzo ciekawą pamiątkę sztuki sepul-
kralnej schyłkowej secesji. W centralnym miejscu usytuowano medalion z podobizną 
pilota i znak, jakim ozdobił on swój samolot.

Podobnie rzecz się przedstawia z dwoma innymi obiektami w obrębie Rynku – 
kamienicą Krzysztofory i Pałacem Spiskim. Pałac Spiski sąsiaduje z Krzysztoforami, 
gdzie zachowała się część ekspozycji poświęcona historii militarnej. Oba miejsca nie 
doczekały się jednak żadnej informacji, choćby skromnej tablicy przypominającej 
o tym, że znajdowały się tam miejsca koncentracji ochotników i prowizoryczne koszary.

Dnia 25 sierpnia 1914 roku zmówiłem się z kolegą biurowym Antonim Bieleckim, wy-
szliśmy sobie po godzinach biurowych niby na spacer, ale tym spacerem doszliśmy na Ry-
nek Krakowski do Pałacu Spiskiego, gdzie znajdowało się biuro werbunkowe legionów 
[…]2.

Przed wybuchem wojny oddziały ochotnicze uzależnione były, co oczywiste, od 
systemu zaopatrzenia armii austro-węgierskiej. Jak wynika z pamiętników, jednym 
z ważnych dla ruchu strzeleckiego miejsc były koszary 16 Pułku Landwery przy ulicy 
Siemiradzkiego. Budynek ten w świadomości pokolenia powojennego Krakowian ma 
złą sławę – mieściły się tam koszary MO, skąd wyjeżdżała część oddziałów ZOMO na 
pacyfikacje wystąpień społeczeństwa w czasie stanu wojennego. 

Landwera jednak nie miała nic wspólnego z milicją komunistyczną, zaś arsenał 
broni strzeleckiej pułku „Kraków” był wypożyczany grupom ochotniczym, które ma-
szerowały następnie na ćwiczenia strzeleckie w obiekcie na Woli Justowskiej. 

Musztrę ćwiczyli strzelcy w nieodległym Parku Krakowskim. Na kamienicach 
mieszczących się zarówno w otoczeniu Parku, jak przy ulicy Siemiradzkiego można 
dostrzec charakterystyczne dla tamtego okresu detale zdobnicze. Rejon ten posiada wie-
le ważnych miejsc dla zachowania tożsamości legionowej. Szczęśliwie przez wiele lat 
nie zabudowywano tych terenów. Dziś tylko krok dzieli nas od unicestwienia zabytków 
upamiętniających Legiony. Kompleksy koszarowe i wytwórnia tytoniu przy ulicy Dol-
nych Młynów są obecnie opuszczone. Jest to ostatni moment, aby obejrzeć zachowane 
szczegóły secesyjnego wystroju, nienaruszone założenie urbanistyczne, detale archi-
tektury i po prostu wczuć się w atmosferę przeszłości. We wspomnianym kompleksie 
swoje biura utrzymywały Polskie Drużyny Strzeleckie, które po 6 sierpnia połączyły 
się z ochotnikami „Strzelca” Józefa Piłsudskiego i stworzyły razem tzw. Kompanię 
Kadrową.

2 H. Tomza, Pamiętnik legionisty 1914-1915. Walki II Brygady Legionów w Karpatach Wschodnich, 
Warszawa 2008, s. 15, Historia w Pamiętnikach, t. 4.
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Komenda Związku Strzeleckiego mieściła się przy ulicy Siemiradzkiego 27 (w po-
bliżu koszar Landwery). Kwaterunek ochotników po wypowiedzeniu wojny Serbii znaj-
dował się obok Oleandrów w parku Jordana. Sztab „Strzelca” pod komendą Kazimierza 
Sosnkowskiego ulokowano u zbiegu ulic Dolnych Młynów i Rajskiej. Pomieszczenia 
dla Komitetu Obywatelskiego Polskiego Skarbu Narodowego wyodrębniono w budyn-
ku Towarzystwa Technicznego przy ulicy Straszewskiego 28. Sekcje skarbowa i żywno-
ściowa mieściły się przy Wiślnej 10, odzieżowa przy ulicy Pędzichów 15, sekcja trans-
portowa przy Straszewskiego 24, a opiekuńcza w Kamienicy Szarej3.

Objechaliśmy (wraz z generałem Baczyńskim) kwatery w Oleandrach, Parku Jordana, 
Sokole, Krzysztoforach, Ogrodzie Strzeleckim, wszędzie brak jeszcze rygoru wojskowego, 
ale jest zapał4.

Nieopodal skrzyżowania alei Trzech Wieszczów z ulicą Piłsudskiego znajduje się 
zabytkowa hala „Sokoła”. „Sokół” rywalizował przed wybuchem wojny z organizacja-
mi strzeleckimi, szczególnie tymi o lewicowym charakterze wyodrębnionymi z szere-
gów dawnej PPS-Frakcji Rewolucyjnej. Na kanwie ruchu sokolego zorganizowano po-
kaźnych rozmiarów oddziały paramilitarne. Z uwagi na zamożność członków „Sokół” 
był uważany za najlepiej wyekwipowaną część ochotniczego ruch strzeleckiego. Z sze-
regów „Sokoła” właśnie wywodzili się kadrowcy późniejszej II Brygady – Józef Haller, 
Zygmunt Zieliński, Bolesław Roja. Bieg wypadków po wybuchu wojny spowodował, 
że sale „Sokoła” stały się punktem koncentracji dla kolejnych rzutów wojsk ochotni-
czych, większość z nich weszła w skład Legionów już pod szyldem II Brygady i została 
wysłana na front karpacki.

Budynek „Sokoła” powszechnie bywa łączony z Józefem Piłsudskim, ale w rze-
czywistości miejsce to skupiało przez długi czas antagonistów „Strzelca”. 

Przy ulicy Rakowieckiej po dziś dzień zachowało się wiele obiektów pamiętają-
cych czasy Legionów. Tu mieściły się koszary i punkty zaopatrzenia armii austriackiej. 
Obok munduru najważniejszym elementem wyekwipowania żołnierzy była broń.

Dnia 26 września zdają kompanie II, III i IV batalionu wszystkie karabiny systemu 
Wendla, oczyszczone i naoliwione, do zbrojowni, urządzonej przy II batalionie w gmachu 
Sokoła, a następnego dnia pobierają z austriackiego magazynu uzbrojenia przy ulicy Ra-
kowickiej karabiny systemu Mannlicher-Schonauer M14 kaliber 6,5 mm w ilości po 1000 
sztuk na batalion wraz z bagnetami i amunicją w ilości po 160 sztuk na karabin. W dwa dni 
później to jest 29 września pobiera karabiny tego samego typu wraz z bagnetami i amunicją 
pierwszy batalion5.

Z Legionami jest też związany kościół św. św. Piotra i Pawła. Tu odprawiono uro-
czystą mszę z udziałem komendy garnizonu oraz twierdzy „Kraków” w dniu 4 wrze-
śnia 1914 r. Podobna uroczystość odbyła się w Kielcach. To właśnie w czasie przy-
sięgi na rynku kieleckim Włodzimierz Zagórski wplótł w słowa standardowej przy-
sięgi wojskowej dla austriackiego pospolitego ruszenia zdanie o wierności Królowi 

3 A. Pankowicz, Organizacja czynu zbrojnego w Krakowie 1906-1918, [w:] Kraków w czasie I woj-
ny światowej. Materiały Sesji Naukowej z okazji Dni Krakowa w roku 1988, Kraków 1990, s. 17, 
Rola Krakowa w Dziejach Narodu, t. 8.

4 A. Krasicki, op. cit., s. 73.
5 Drugi Pułk Piechoty Legionów Polskich, t. 1: Karpaty, Warszawa 1939, s. 56.
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Polskiemu Franciszkowi Józefowi I. Legioniści – wielu z nich Królewiaków – przyjęli 
to z entuzjazmem.

Z kościoła św. św. Piotra i Pawła pomaszerowano na Błonia, gdzie ochotnicy zło-
żyli przysięgę austriacką i zostali wcieleni do oddziałów jako „pospolite ruszenie”. Zna-
jomość tego faktu jest nikła, tymczasem to właśnie od tego momentu rozpoczyna się 
oficjalna historia Legionów Polskich.

Dziś ma się odbyć uroczyste zaprzysiężenie legionistów (piątek 4 IX 1914). Rano 
wstąpiłem do Komendy Legionów, gdzie nadeszło już pismo z AOK z Przemyśla o moim 
zamianowaniu i przeniesieniu do Legionów. Na godzinę 9-tą udałem się do kościoła gar-
nizonowego św. Piotra i Pawła. Nabożeństwem rozpoczęła się uroczystość zaprzysię-
żenia legionów. Gen. Baczyński z kpt. Zagórskim przyjechali autem, obydwaj zasiedli 
w stallach, a ja obok nich. W drugich stallach posłowie, członkowie NKN z prezydium 
na czele, dr Leo, prezydent m. Krakowa, profesor Władysław Leopold Jaworski, Zdzi-
sław Tarnowski. Mszę odprawił ks. St. Żytkiewicz, kapelan Legionów. Do mszy służyli 
legioniści, dwóch z oddziałów strzelca, dwóch z oddziałów Sokoła. Całą nawę kościoła 
wypełniły oddziały legionowe pod dowództwem swoich oficerów. Na zakończenie od-
śpiewano chórem: Boże coś Polskę. Po nabożeństwie oddziały legionowe wymaszero-
wały przy dźwiękach orkiestry Stowarzyszenia Młodzieży Rękodzielniczej na Błonia. 
Maszerowały: I batalion w sile 980 umundurowanych legionistów pod komendą Janu-
szajtisa, II batalion 800 legionistów pod komendą Fabrycego Kazimierza, III batalion 
Sokoli pod komendą Rucińskiego Szczęsnego 950 legionistów. IV batalion rekruci 760 
legionistów. Razem maszerowało 3500 żołnierzy Legionów Polskich pod polską ko-
mendą przez ulice Krakowa. Na Błoniach ustawiły się szeregami tworząc front w stronę 
Kopca Kościuszki, na prawym skrzydle stały dwa bataliony zupełnie już umundurowane. 
Tłumy krakowian zapełniały Błonia i otoczyły wojska legionowe. Pogoda wspaniała do-
daje świetności tej uroczystej chwili. Z władz wojskowych austriackich przybyli: komen-
dant wojskowy Krakowa gen. Mattuschka, komendant twierdzy gen. Kuk, z dostojników 
cywilnych prócz tych, którzy byli w kościele, prezes sadu Hausner, prof. Zoll i inni […]. 
Po przemówieniach zakomenderowano „do przysięgi”, oddziały obnażyły głowy, a kpt. 
Zagórski odczytał rotę przysięgi wojska austriackiego po polsku, zaczynającą się słowa-
mi – W obliczu Boga Wszechmogącego, przysięgam że Jego Cesarskiej Mości naszemu 
Najjaśniejszemu Monarsze i Panu Franciszkowi Józefowi I z Bożej Łaski Cesarzowi Au-
striackiemu etc, etc. 

Legioniści z prawą ręką wzniesioną do góry powtarzali słowa przysięgi. Po przysiędze 
oddziały uformowały się w kolumny i defilowały przed generalicją… Prowadził z doby-
tą szablą gen. Baczyński. […] Tłumy witały odmaszerowujące bataliony i obsypywały je 
kwiatami. Entuzjazm był ogólny, bo czyż to na sen nie wygląda: Kraków, Kopiec Kościusz-
ki, Wawel, a na tym tle maszerujące szeregi wojska pod znakiem Orła Białego i pod polską 
komendą. Generał austriacki, ale Polak dowodzi defiladą, austriaccy generałowie salutują 
polskim oddziałom, mówcy otwarcie mówią o wojsku polskim i głoszą wobec władz i ge-
nerałów austriackich: z wami przyszłość Narodu, z wami wolna Polska6.

6 A. Krasicki, op. cit., s. 49-51.
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TRASY MARSZOWE LEGIONÓW

Poza Krakowem istnieje kilka tras, które oparte są na szlakach marszowych strzel-
ców z pierwszego okresu wojny.

Najbardziej znaną z nich jest droga biegnąca z Błoń krakowskich (Oleandry) ku 
Kielcom. Prowadzi ona poprzez rogatkę twierdzy w fortach Węgrzce oraz Srebrna Góra. 
Następnie zmierza do granicy pomiędzy imperium rosyjskim a Austro-Węgrami w Mi-
chałowicach. Na pamiątkę przekroczenia granicy zaborów 6 sierpnia 1914 r. w okresie 
międzywojennym wzniesiono tu pomnik. Do naszych czasów nie zachował się w oko-
licy krajobraz nawiązujący do tamtych wydarzeń. Dosłownie na naszych oczach po-
wstają nowe budynki, usytuowane chaotycznie, w oderwaniu od tradycji. Kasztanową 
aleję prowadzącą z Krakowa do Michałowic zniszczyły szrotówek oraz solenie drogi 
w okresie zimowym. W tej chwili przy drodze pozostało już tylko kilka chorych drzew.

Trasą na Michałowice przemaszerowała jedynie Kompania Kadrowa. Z uwagi na 
ciasnotę gościńców i konieczność wykonania szybkiego marszu kolumny zostały skie-
rowane różnymi drogami, kadrówka wędrowała drogą najkrótszą. Kolejne punkty trasy 
to: Słomniki, Książ Wielki i Miechów. W Miechowie wszystkie maszerujące na Kielce 
kolumny zostały skoncentrowane i podążały dalej razem.

W Słomnikach nie znajdziemy żadnej pamiątki po wyprawie kieleckiej ani po Le-
gionach, mimo że miasto to było ważnym miejscem w pierwszych dniach kampanii. 
Rynek w miasteczku został doszczętnie oszpecony przez nieestetyczną betonową kost-
kę brukową oraz gigantyczny szalet miejski na środku skweru. Obok szaletu znajduje-
my figurę Matki Boskiej, jedyny pomnik sięgający czasów założenia II RP. Inskrypcja 
wskazuje na to, że owa figura obok innych funkcji upamiętnia również uchwalenie kon-
stytucji w 1921 r.

Domy wokoło rynku zostały w całości odnowione, pełno jest rozmaitych punktów 
sprzedaży jedzenia. Jedyny interesujący budynek na rynku znajduje się w stanie kry-
tycznym, podparty stemplami.

Opuszczając rynek słomnicki, posuwamy się ku Miechowowi. Po drodze mija-
my Książ Wielki – kolejne miasteczko, w którym maszerującym kolumnom rozdawano 
strawę. Był tam także punkt etapowy. Oczywiście Książ nie posiada żadnych obiektów 
oficjalnie upamiętniających Legiony, o muzeum czy izbie pamięci nie wspominając. 
Warto chronić resztki dawnego krajobrazu, który stanowi prawdziwą wartość. Wydaje 
się jednak wątpliwe, czy takie działania spotkają się ze zrozumieniem miejscowych gre-
miów decyzyjnych. Zabytki, jak wiadomo, przeszkadzają większości populacji.

Trasa kielecka jest znana z powodu corocznego marszu upamiętniającego wypra-
wę kadrówki. Lecz jeśli chodzi o atrakcyjność krajobrazową, inne szlaki wyprawy kie-
leckiej znacznie przewyższają drogę Kraków–Kielce.

TRASA BELINIACKA: KRAKÓW–KOCMYRZÓW–GOSZYCE–JĘDRZEJÓW

Jest to de facto szlak, którym wyruszono o trzy dni wcześniej niż uczyniła to 
Kompania Kadrowa. Szlak ten prowadzi równoległą do drogi kieleckiej drogą boczną. 
Wiedzie przez Kocmyrzów, a następnie zakręca na północ. Ponieważ jest to trasa bocz-
na, okolica ulegała mniejszej dewastacji. Znajduje się tu kilka punktów o szczególnej 
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wartości, między innymi słynny dwór w Goszycach, własność rodziny Zofii Zawiszan-
ki, kurierki organizacji niepodległościowych.

Obecnie w tej miejscowości zachowano do pewnego stopnia zabudowę tradycyj-
ną, znajdują się tu także ruiny folwarku. Widoczny dwór murowany, nieopodal obiekt 
odrestaurowany z drewna. Mijamy aleję starodrzewu i groblę z aleją wierzb z pewno-
ścią pamiętających wizytę siódemki wywiadowców Beliny-Prażmowskiego. Grupa ta 
rankiem 4 sierpnia spożyła w towarzystwie Zofii Zawiszanki śniadanie we dworze. Na-
stępnie ruszono forsownym marszem ku północy. Dwór w Goszycach był ważnym ele-
mentem planu Beliny rozpoznania pogranicza rosyjskiego. Stanowił oparcie logistyczne 
i punkt orientacyjny. Krajobraz wokoło Goszyc przez lata nie zmienił swego charakte-
ru. Tło wzgórz, zaoranych pól, łąk, szpalerów wierzb i rozsianych w przestrzeni nie-
wielkich osad rolniczych jest żywym wspomnieniem po wyprawie kawalerii, odbytej 
na poły dorożką, na poły furmanką. Okoliczne boczne drogi zapraszają do zjechania 
z trasy. Przy odrobinie wyobraźni można zobaczyć scenę, kiedy Rosjanie ewakuowali 
pas przygraniczny, a po gościńcach buszowały patrole żandarmerii i podwody „beków” 
ubezpieczających trasę marszu na Kielce.

Beliniacy przekroczyli granicę na punkcie kontrolnym w Baranie o drugiej w nocy 
3 sierpnia 1914 r. Zofia Zawiszanka sporządziła opis spotkania we dworze w Goszycach:

Zaraz nazajutrz miałam jechać do Krakowa wczesnym rannym pociągiem, celem zdania 
raportu. Kazałam się obudzić o 5 rano, toteż z głęboką niechęcią stwierdziłam, słysząc stu-
kanie w drzwi, że jest dopiero 4 ½ […]. Ale stukanie powiło się i to mocniej – jakiś męski 
głos przemówił: 

– To ja! 
Z półsennego zamroczenia wytrzeźwiła mnie od razu świadomość, że jest to głos Boń-

czy-Karwackiego […]. 
– Nas tu jest siedmiu w lesie, pierwszy oddział, czy możemy przyjść?
– Bończo, i wy się pytacie?
– …i dostać śniadanie i 2 pary koni na dalszą drogę?
– Ależ człowieku, choćby wszystkie konie! Czekajcie chwilkę, tylko coś zarzucę na 

siebie!7

Przy tej samej drodze znajduje się dwór Kleszczyńskich – Skrzeszowice.

Belina postanowił wracać do Krakowa, lecz nie wprost ze Słomnik szosą – mimo, że 
droga ta była najkrótsza i według wszelkiego prawdopodobieństwa wolna – ale tą samą 
drogą, którą przyjechał – poprzez Skrzeszowice-Goszyce. Motywem tej decyzji był zamiar 
zaopatrzenia się w konie i siodła we dworze w Skrzeszowicach i powrót do Krakowa, już 
jako oddziału kawaleryjskiego. Istotnie w Skrzeszowicach nie tylko zarekwirowano pięć 
koni z siodłami, ale w dodatku zwerbowano jednego z synów właściciela majątku Edwarda 
Kleszczyńskiego, studenta Akademii Rolniczej w Wiedniu, członka Drużyn Strzeleckich 
– późniejszego ułana Beliny ps. Dzik (nawiasem mówiąc, rekwizycja koni była pomyśla-
na przez Belinę jako represja za awanturę, którą starszy syn właściciela majątku zrobił 
przejeżdżającemu w dniu wczorajszym patrolowi „skrótem” przez podwórze folwarczne. 
Po wyjaśnieniu załagodzono sprawę i zakończono spożyciem śniadania). Następnie patrol 
zatrzymał się na parę godzin w Goszycach. W tym czasie zrobiono znane zdjęcie siódem-

7 Z. Zawiszanka, Poprzez fronty. Pamiętnik wywiadowczyni 1 Pułku Piech. Leg. z 1914 roku. Na 
podstawie notatek spisanych w lutym-marcu 1915 r., Warszawa 1928, s. 6-8.



TRASA KRAKOWSKA

Tablica pamiątkowa na domu przy ul. Szlak 22 
w Krakowie, w którym w latach 1910-1914 

mieszkał J. Piłsudski (fot. A. Zaręba)

Tablica pamiątkowa na domu Zygmunta Zie-
lińskiego przy ul. Garncarskiej 4 w Krakowie

Nagrobek legionisty na cmen-
tarzu Rakowickim w Krakowie 

(fot. A. Zaręba)



TRASA KRAKOWSKA

Pomnik na grobie „rokitniańczyków” na cmen-
tarzu Rakowickim w Krakowie (fot. A. Zaręba)

Nagrobek gen. Bolesława Wieniawy-Długo-
szows kiego na cmentarzu Rakowickim 

w Krakowie (fot. A. Zaręba)

Pomnik legionowy na cmentarzu Rakowickim 
w Krakowie (fot. A. Zaręba)



TRASA BELINIACKA

Dwór 
w Goszycach 

(fot. A. Zaręba)

Aleja w Goszycach 
(fot. A. Zaręba)

Stary dwór 
w Goszycach 

(fot. A. Zaręba)



TRASA BELINIACKA

Dwór w pp. Kleszczyńskich w Skrzeszowicach 
(fot. A. Zaręba)

Tablica poświęcona żołnierzom polskim walczącym 
w I wojnie światowej na cmentarzu w Słomnikach 

(fot. A. Zaręba)

Nagrobek na mogile żoł-
nierzy polskich poległych 
w I wojnie światowej na 
cmentarzu w Słomnikach 

(fot. A. Zaręba)



TRASA NOWOSĄDECKA

Tablica informacyjna na cmentarzu wojennym 
w Marcinkowicach (fot. A. Zaręba)

Pomnik na grobie legionistów na cmentarzu 
w Marcinkowicach (fot. A. Zaręba)

Cmentarz legionowy w Łowczówku 
(fot. A. Zaręba)



TRASA NOWOSĄDECKA

Pomnik legionowy na cmentarzu w Nowym Sączu 
(fot. A. Zaręba)

Monument legionowy 
w Pisarzowej (fot. A. Zaręba)

Napis na grobie legionisty 
4 pp Leg. Pol. na cmentarzu 

w Rabce (fot. A. Zaręba)



TRASA KRZESZOWICKA

Pomnik legionowy w Nawojowej Górze k. Krzeszowic 
(fot. A. Zaręba)

Tablica poświęcona J. Piłsudskiemu na pomniku 
w Nawojowej Górze (fot. A. Zaręba)

Tablica na pomniku w Nawojowej Górze 
(fot. A. Zaręba)



TRASA KRZESZOWICKA

Widok Paczółtowic (fot. A. Zaręba)

Obelisk legionowy w Paczółtowicach 
(fot. A. Zaręba)
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ki. […] Po obiedzie patrol wyruszył do Krakowa dokąd przybył – do Komendy Głównej 
Strzelca o godz. 4-ej po południu8.

Dalsza droga, nie mniej malownicza, prowadzi na Książ Mały do Jędrzejowa. Zba-
czając z trasy skrótem na Miechów, osiągniemy Racławice. Pole bitwy stanowi atrakcję 
turystyczną, choć – w Polsce należy to do standardu – nie posiada prawie żadnej oferty 
muzealnej, poza elementami związanymi bezpośrednio z bitwą w czasie powstania ko-
ściuszkowskiego. Dwór w Racławicach jest na razie opuszczony.

 W Racławicach ważnym obiektem jest willa Walerego Sławka. To murowany 
dworek, obecnie dość mocno zaniedbany. Poza adnotacją urzędową, że budynek stano-
wił prezent od towarzyszy, po dawnym właścicielu nie pozostał żaden ślad. Wewnątrz 
dworku wciąż czytelne jest założenie projektowe. Niestety całość przedstawia obraz 
upadku i całkowitego braku szacunku dla historii.

Dalej trasa prowadzi ku Miechowowi, przecinając drogę kielecką. Przejazd tą tra-
są, choćby tylko rowerem, dać może wyobrażenie, jak trudne i niebezpieczne zadanie 
otrzymał Belina i jego podwładni.

TRASA MARSZU PRZEZ KRZESZOWICE

Trzon oddziałów podążających ku północy 6 sierpnia 1914 r. ruszył drogą w stro-
nę Krzeszowic. Wśród nich był także Józef Piłsudski. Trasa ta jest do dziś dość dobrze 
oznaczona, prowadzi przez malownicze dolinki wśród skał i wzgórz ku Nawojowej Gó-
rze, następnie do Tenczynka. Przy skrzyżowaniu drogi z Nawojowej Góry z drogą Kra-
ków–Krzeszowice znajduje się wzniesiony przed II wojną światową pomnik poświęco-
ny Legionom. W ciągu ostatniego dwudziestolecia pomnik coraz bardziej przekształcał 
się w tło wystąpień politycznych miejscowych notabli. Dziś miejsce jest skwapliwie 
pokryte kostką betonową i z trudem tylko można dopatrzeć się elementów przedwo-
jennego założenia. Niemniej poza dworkiem myśliwskim, którego brama ulega syste-
matycznej dewastacji, trasa nie oferuje żadnych atrakcji związanych z Legionami czy 
I wojną światową.

Następnym punktem na trasie są Krzeszowice. Tam w 1914 r. koncentrowano 
i przegrupowywano oddziały nim przekroczyły granicę rosyjską. Przed wybuchem woj-
ny Krzeszowice były miejscem, gdzie organizowano ćwiczenia i dokąd prowadziły ćwi-
czebne trasy marszowe. Na rynku krzeszowickim odbywały się przemarsze strzelców. 
Częstym miejscem postojowym oraz punktem ćwiczeń był klasztor w Czernej. Klasztor 
jest malowniczo położony pośród bukowego lasu, na wzgórzu, nieopodal Paczółtowic. 
W klasztorze znajduje się muzeum poświęcone działalności misyjnej zakonu i postaci 
ojca Rafała Kalinowskiego. Nie ma jednak śladu po Legionach, choć pewne precedensy 
istnieją. W izbie muzealnej wystawiono gablotę z bronią palną, jakiej używali bracia 
zajmujący się ochroną obiektu i polowaniami. Oprócz tego na klasztornym cmentarzy-
ku pochowano kilku weteranów wojska polskiego.

8 J. Smoleński-Kolec, 1 Pułk Ułanów Leg. Pol. Beliny im. Józefa Piłsudskiego (zarys historyczny), 
„Beliniak” (Londyn) 1958, nr 8-9, s. 7.
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Z klasztoru w Czernej drogą leśną idziemy do Paczółtowic. Tam można zoba-
czyć jeszcze nienaruszony fragment krajobrazu wiejskiego. Widać drewniany kościół, 
a nieopodal pomnik poświęcony Legionom, wzniesiony w latach 30. Upamiętnia on 
przemarsz kolumny głównej strzeleckiej 6-7 sierpnia 1914 r. Na cokole znajduje się 
lista nazwisk ochotników legionowych z okolic Krzeszowic. Pomnik został postawiony 
blisko figury Chrystusa. Stanowi bardzo ciekawy przykład nawarstwiania się wątków 
religijnych i historycznych, tworzących tożsamość miejsca i podtrzymujących pamięć 
o minionych wydarzeniach. Podążając drogą w dół, dochodzimy do dawnej rosyjskiej 
granicy. To właśnie tutaj większość ochotników przeżyła chwilę wzruszeń, obalając po-
dział kraju na część rosyjską i austriacką. W Racławicach (nie mylić z Racławicami ko-
ściuszkowskimi) znajdowała się komora celna rosyjska oraz koszary dla jednostki stra-
ży granicznej. W sierpniu 1914 r. została ona szybko ewakuowana. Po zabudowaniach 
rządowych dzisiaj nie pozostał żaden ślad. Natomiast w pobliskiej Zawadzie, która leży 
przy jednym z gościńców na trasie ku dolinie ojcowskiej (dokąd maszerowali ochotni-
cy), znajdują się wyjątkowej urody krajobrazy jurajskie. Ciągle niczym nienaruszone, 
niemalże bajkowe z samotnymi ostojami skał wapiennych, starymi sosnami i rozległy-
mi łąkami. 

Trasa marszowa przecina drogę olkuską, będącą w zasięgu ostrzału artylerii kra-
kowskich fortów północnego rejonu, i wychodzi następnie prosto na drogę do Ojcowa, 
który był rosyjskim ośrodkiem wypoczynkowym na samej granicy. Strzelcy koncentro-
wali się do dalszego marszu w Ojcowie i Pieskowej Skale. Tam właśnie połączono ko-
lumny zaopatrzeniowe i wydawano posiłki. Następnie oddziały maszerowały ku Skale. 
Miejsca te miały wielkie emocjonalne znaczenie dla ochotników; nie należy zapominać, 
że wyruszali oni nie tyle na I wojnę światową, co do wzniecenia powstania, które w ich 
mniemaniu było „lepiej przygotowanym powstaniem styczniowym”. Skała, Miechów, 
okoliczne lasy – to miejsca licznych walk oddziałów powstańczych z Rosjanami. Spo-
sób myślenia o sobie jako o kontynuatorach powstania rzutował na działanie przyszłych 
legionistów. 

W Skale odbywały się przegrupowania, a następnie forsowny marsz gościńcem 
w stronę Słomnik. W samym miasteczku znajduje się banalnie odnowiony rynek z figu-
rą św. Floriana, po legionowej historii nie ma śladu. Na szczęście na pobliskim cmen-
tarzu komunalnym cudem zachowały się dwie mogiły żołnierzy z I wojny światowej. 
Legioniści nie są tam wyróżnieni, ale to jedyne miejsce, jakie można łączyć z wspo-
mnianymi wydarzeniami. Sam cmentarz stanowi przykład skandalicznej samowoli 
i parcelacji bez opamiętania. Działki zostały okrojone tak, że małe cmentarze z I wojny 
światowej są prawie zupełnie niewidoczne. Otoczenie jest bardzo nachalne i agresywne. 
Niestety, brak kultury estetycznej ostatnio wyróżnia lokalne społeczności.

Niezatarte wrażenie wywarło na mnie, podobnie zresztą i na innych żołnierzach pocho-
dzących z Galicji, przekroczenie granicy rosyjskiej. Urodzony i wychowany w zaborze au-
striackim, nigdy przedtem nie przekraczałem granic Galicji. Rosja była dla mnie czymś nie-
zwykłym, egzotycznym […]. Dlatego też moment przekraczania granicy rosyjskiej w dniu 
9 sierpnia przez nasze oddziały strzeleckie nabrał znaczenia symbolu, pasował niejako prze-
kraczający kordon na miarę powstańców 1830 i 1863 roku […]. Wzruszenie było ogromne. 
Coś ściskało człowieka za gardło, wielu płakało ze wzruszenia, wielu całowało ziemię9.

9 F. Paw łowski, Wspomnienia legionowe, Kraków 1994, s. 16-17.
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Po drodze mijamy Skałę i Słomniki – dwa miejsce godne uwagi. Dwór w Mino-
dze, koło Skały, otacza piękna kasztanowa aleja. Sam obiekt został sprzedany prywatne-
mu właścicielowi, jest obecnie zamknięty i nie posiada żadnych zbiorów muzealnych.

Znacznie ciekawszym miejscem są położone dalej Iwanowice. Centrum wsi ma 
ciągle czytelne założenia urbanistyczne, zachowały się elementy tradycyjnej zabudowy 
drewnianej. W starej karczmie znajduje się lokalne muzeum, niestety wciąż nieczynne.

Na dziedzińcu miejscowego kościoła parafialnego wznosi sie krzyż niepodległo-
ści. Z kościółka rozciąga się wspaniały widok na szpaler starych wierzb. Takie elementy 
krajobrazowe, będące tłem wydarzeń z 1914 r., stanowią dziś dziedzictwo narodowe, 
szczególnie że na trasach turystycznych brak jakiegokolwiek detalu czy obiektu o zna-
czeniu muzealnym w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. Minąwszy Iwanowice, tra-
sa dociera do Słomnik i tutaj, na głównym gościńcu kieleckim, łączy się ze szlakiem 
kadrówki.

POŁUDNIOWY SZLAK BOJOWY LEGIONÓW

Kolejnymi miejscami wartymi uwagi są trasy związane z kampaniami wojennymi 
z wczesnego okresu istnienia Legionów. W przypadku opisywanym tutaj szlak dotyczy 
wyłącznie późniejszej I Brygady (nazwa obowiązywała od 19 grudnia 1914 r.). Pułki 2 
i 3 walczyły w Karpatach Wschodnich w związku taktycznym generała kawalerii Karla 
von Pflanzer-Baltina.

Po wyprawie kieleckiej i rajdzie na Dęblin w listopadzie 1914 r. legioniści dotarli 
do twierdzy krakowskiej, jednak długo tu nie zabawili. W obawie przed ewentualnymi 
represjami rosyjskimi po zajęciu miasta (Kraków przygotowywał się właśnie do oblęże-
nia, zaś polskie społeczeństwo wykazywało swój tradycyjny „optymizm”, „hart ducha” 
i „wiarę we własne siły”, szykując się na rychły upadek twierdzy i prezentując przy tym 
iście sklepikarską przezorność) legioniści zostali w pośpiechu wysłani na południe, na 
Podhale, aby przegrupować się i odpocząć. Transport odbywał się trasą przez Suchą 
Beskidzką do Rabki. W tym miejscu należy wspomnieć o Mszanie Dolnej, mającej ko-
losalne znaczenie w epopei legionowej. Ten kurort położony kilka kilometrów od Rab-
ki był świadkiem unicestwienia tzw. Legionu Wschodniego. Ochotnicy ze wschodnich 
prowincji galicyjskich dotarli na miejsce koncentracji we wrześniu 1914 r. 

Nie posiadając wiarygodnych informacji na temat losów sił ochotniczych, ulegli 
rozprężeniu i w większości się rozeszli. Przyniosło to niepowetowaną stratę, ponieważ 
grupa wschodnia była bez porównania lepiej wyposażona i wyszkolona od zachodniej.

Józef Haller zdołał uratować dla idei legionowej około 800 ochotników. Stano-
wili oni następnie trzon 3 Pułku Piechoty Legionów, który niebawem został wysłany 
w Karpaty. Niestety w Mszanie nie ma śladów tego dramatycznego wydarzenia, nie-
mniej zachowały się jeszcze resztki krajobrazu z czasów I wojny światowej. Zatem 
przy odrobinie wyobraźni z takiej wyprawy można wynieść nieco wiedzy. Przytacza-
my opis wydarzenia, by dać podróżnikowi materiał do własnych poszukiwań śladów 
legionowych.

Coraz bardziej komplikuje się sprawa z Legionem Wschodnim, który ze Lwowa doszedł 
do Mszany Dolnej i tam obozuje. Legioniści tamci nie chcą podobno składać przysięgi 
austriackiej, sprawa jest w zawieszeniu […]. Chcący pozostać w Legionie mają w terminie 
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3 dniowym zameldować się w Komendzie Legionów i złożyć przepisaną przysięgę woj-
skową dla CK armii10.

Nieopodal Mszany, w okolicach Niedźwiedzia (Poręba Wielka), znajduje się mu-
zeum Władysława Orkana. Drewniana willa pisarza i poety, który był jednym z ojców 
duchowej tożsamości Legionów, to bodajże jedyna w okolicy placówka muzealna bez-
pośrednio z nimi związana. Muzeum nie posiada wielkich zbiorów, ale sama atmosfera 
domu wystarcza, by zbliżyć się do czasów niepodległościowego zrywu sprzed I woj-
ny światowej. Muzeum istnieje dzięki ofiarności i poświęceniu miejscowej działaczki 
i społeczniczki. Dzięki jej energii udało się odzyskać przynajmniej oryginalne meble 
ogrodowe właściciela.

 Ochotnicy koncentrowali się też w Bochni. Przed I wojną światową było to waż-
ne miasto garnizonowe; w koszarach bocheńskich stacjonował miedzy innymi elitar-
ny 2 Pułk Ułanów ks. Schwarzenberga. Wybuch wojny sprawił, że do Bochni przy-
był jeden ze zbiorczych batalionów legionowych pod komendą Kazimierza Fabrycego. 
Przyszli żołnierze, z których wielu było uciekinierami zza granicy zaboru rosyjskiego, 
przekraczali granicę nielegalnie (narażając się na zarzut szpiegostwa), by wstąpić do 
wojska polskiego, za jakie uważali Legiony Polskie. Oddziały stacjonowały w Boch-
ni, prawdopodobnie w częściowo zachowanych barakach koszarowych (w dzisiejszym 
miejskim parku). Na rynku bocheńskim znajduje się muzeum im Fischera. Na fasadzie 
wmurowano tablicę poświęconą czynowi niepodległościowemu. W parku można do-
strzec kilka pereł galicyjskiej architektury mieszczańskiej, tu także wznosi się obelisk 
poświęcony legionistom. Na pobliskim cmentarzu odnajdziemy mogiłę ofiar rabacji ga-
licyjskiej oraz groby poległych w I wojnie światowej. Nie ma na nim co prawda mogił 
legionistów, ale spoczywa tu wielu żołnierzy austriackich polskiego pochodzenia.

Komendy miejscowe Związku Strzeleckiego gromadzą w Bochni swych ochotników 
z II powołania. Zorganizowanie kompanii, a następnie batalionu, jest powierzone oficerowi 
strzeleckiemu Sikorskiemu Franciszkowi. Jeden z pierwszych przybywa oddział Związku 
Strzeleckiego z Wiednia pod dowództwem obywatela Czumy. W kilka dni później inne 
oddziały strzeleckie z drugiego powołania przybywają do Bochni. Kompania podgórska 
obywatela Dziekanowskiego, zostaje również wcielona do batalionu bocheńskiego. […] 
Batalion w Bochni ma już w połowie września stan etatowy w pełni pokryty11.

Żołnierze batalionu Fabrycego odbywali ćwiczenia w Nowym Wiśniczu. Zamek 
Lubomirskich może być zatem uważany za jeszcze jedno miejsce związane z Legio-
nami. Wiśnicz jest poza tym miejscem wartym uwagi z powodu wielu zachowanych 
elementów tradycyjnej architektury.

Podobnie Lipnica Murowana – tam znajdują się zabytkowe średniowieczne zało-
żenie rynku i XVIII-wieczny cmentarz. Miejscowość była punktem etapowym Legio-
nów w czasie marszu do bitwy pod Łowczówkiem.

Odpoczynek w Rabce zakończył się wysłaniem legionistów na pomoc walczącym 
Węgrom w operacji limanowsko-łapanowskiej. Sztab Piłsudskiego rozstawiono w Mar-
cinkowicach, nieodległej od Limanowej wiosce. Krajobraz okoliczny zanika w oczach, 

10 A. Krasicki, op. cit., s. 78.
11 2 Pułk Piechoty Legionów Polskich…, s. 32-33.
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zatem to chyba ostatnia chwila, żeby podziwiać tradycyjną architekturę, pamiętającą 
czasy Komendanta. W Pisarzowej obok kościółka parafialnego znajduje się obelisk po-
święcony czynowi legionowemu, mało znany i najczęściej omijany przez turystów. Tra-
sa wiedzie wzdłuż rzeki Smolnik i stanowi alternatywną trasę do Nowego Sącza. Go-
ściniec wzdłuż rzeki położony jest nieopodal linii kolejowej i w czasie wojny stanowił 
kręgosłup komunikacyjny, po którym poruszały się oddziały legionowe biorące udział 
w bitwie limanowskiej. Oś drogowa jest wyznaczona przez wioski Pisarzowa–Mordar-
ka–Męcina–Chomranice–Marcinkowice. Wzdłuż tej drogi rozgrywały się dramatyczne 
wydarzenia grudnia 1914 r., miedzy innymi rajd rozpoznawczy dywizjonu Beliny na 
Nowy Sącz. Pamiątką po walkach jest cmentarz wojenny w Pisarzowej, gdzie znajdują 
się wspólne kwatery legionistów, żołnierzy armii austro-węgierskiej i rosyjskiej.

Nowy Sącz stanowi ważny element historii Legionów, a szczególnie I Brygady. 
Oddziały Józefa Piłsudskiego wkroczyły do miasta 18 grudnia 1914 r. Ludność była 
w stanie euforii. Pamiętnikarze z lubością wspominali pobyt wśród Lachów i Górali, 
mieszkańcy odnosili się do legionistów z serdecznością i entuzjazmem. Nowy Sącz 
19 grudnia 1914 r. był świadkiem nadania oddziałom nazwy I Brygada. Na rynku od-
bywały się zgromadzenia i manifestacje patriotyczne. Kilka lat po wojnie upamiętniono 
Legiony osobnym obeliskiem cmentarnym wyodrębnionym z cmentarza wojskowego. 
Notabene kwatery na cmentarzu nowosądeckim z czasów I wojny światowej są jednym 
z najciekawszych założeń architektonicznych pośród nekropolii z tego okresu. Kwatery 
legionowe znajdują się nieopodal. Pochowano w nich żołnierzy legionowych poległych 
w różnych okresach I wojny światowej, często zmarłych z ran odniesionych w walkach. 
Pomnik jest utrzymany w monumentalnym stylu lat 30.

W Nowym Sączu wymęczona niedawnymi walkami o Limanową I Brygada Le-
gionów otrzymała rozkaz natychmiastowej dyslokacji w rejon Tarnowa. Wykonano 
forsowny marsz wzdłuż Dunajca, zatrzymując się na postoju w Zakliczynie. Zakliczyn 
posiada dziś jedną tablicę upamiętniającą odzyskanie niepodległości. Jest to niewielkie 
miasteczko, które zachowało swój unikalny charakter i pokaźną liczbę domów o trady-
cyjnej architekturze. Na rynku w przeddzień wigilii Bożego Narodzenia 1914 r. zebrały 
się jednostki legionowe przed wyruszeniem w stronę Tarnowa ku Łowczówkowi. Śla-
dów dawnego krajobrazu na terenie pobliskiego Zakliczyna jest sporo. Nie ma oczy-
wiście żadnych izb muzealnych, które przechowywałyby pamiątki z okresu I wojny 
światowej.

W okolicy Łowczówka legioniści rozkwaterowali się w zabudowaniach Lichwina, 
szczególnie ważne miejsce zajmuje w tej historii stara żydowska karczma w Lichwinie, 
gdzie zatrzymał się sztab z Komendantem Piłsudskim.

Z bitwą pod Łowczówkiem łączy się sporych rozmiarów cmentarz wojenny, na 
którym znaleźć można wiele mogił legionistów. Okolice Łowczówka są jednak syste-
matycznie zabudowywane przez deweloperów, dlatego istnieje duże prawdopodobień-
stwo, że całość krajobrazu zniknie wkrótce z powierzchni ziemi.

Nakreślony powyżej szlak był wynikiem terenowej kwerendy autora wykonanej 
w jesiennych miesiącach 2010 r. Z pewnością nie wyczerpuje zagadnienia, stanowi 
pewną propozycję projektu turystyki legionowej.

Część materiałów była gromadzona przez wiele lat. Z tego powodu można do-
strzec pewną prawidłowość, której podlegają zaróno pomniki, jak i krajobraz kulturo-
wy szlaku legionowego. Szlaku nie sposób oddzielić od wydarzeń I wojny światowej. 
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Dzieje się tak z tej przyczyny, że ruch strzelecki i Legiony były od pierwszego dnia 
wojny w ścisłym związku taktycznym i strategicznym z armią austro-węgierską. 

Bataliony legionowe nie osiągnęły samodzielności z przyczyn logistycznych czy 
może z powodu niemożności wypracowania niezależności w zaopatrzeniu i zarządzaniu 
oddziałami wojskowymi. Stąd też podjąłem decyzję o połączeniu miejsc pamięci I woj-
ny światowej z miejscami związanymi z Legionami – pod tym wszakże warunkiem, że 
legioniści brali udział w walkach na danym obszarze bądź wchodzili w skład jednostek 
operacyjnych lub też korzystali ze środków logistycznych armii austriackiej w danym 
terenie (stąd na przykład wzmianka o koszarach armii austriackiej). Taka metoda znaj-
duje swoje potwierdzenie w źródłach. Według Osterreich-Ungarns Letzter Krieg12 jed-
nostki legionowe wchodziły w skład jednostek operacyjnych armii austriackiej. Poza 
tym oddzielenie historii wojennej Legionów od dziejów I wojny światowej prowadzi 
do zatarcia prawdziwego znaczenia wydarzeń i do nieporozumień, dotyczących podej-
mowanych przez dowódców legionowych decyzji. Współcześni pasjonaci historii le-
gionowej często chwalą się wiedzą na temat personalnych sporów w łonie Legionów 
czy dokładną znajomością potyczek i bitew legionowych, ale jednocześnie nie wnikają 
w kwestie wyższych związków taktycznych i operacyjnych, którym podlegały Legiony, 
a nawet nonszalancko traktują historię I wojny światowej, w której brały udział. Pomi-
janie szerszego tła wydarzeń prowadzi do utraty świadomości historycznej.

Jeśli mowa o stopniu zachowania pamiątek I wojny światowej i Legionów, to moja 
obserwacja poczyniona w ciągu ostatnich 20 lat skłania do pesymistycznych wniosków. 
W ostatnich latach nie powstało ani jedno muzeum tematyczne, w którym można by 
zobaczyć pamiątki z okresu I wojny światowej. Jedyne muzeum związane z Legionami 
– Oleandry – jest w zasadzie twierdzą chorej wyobraźni kilku osób, gdzie wstęp mają 
tylko nieliczni, zaś sensowna ekspozycja od dawna nie istnieje.

Krajobraz Polski ulega systematycznemu niszczeniu. Dewastacja, która dawniej 
wiązała się z rozmyślnym złym traktowaniem schedy legionowej przez władze komu-
nistyczne oraz z brakiem pieniędzy, w ostatnich latach postępuje. Świadomość wartości 
krajobrazu, przyrody, zabytków techniki i cywilizacji jest w naszym społeczeństwie ka-
tastrofalnie niska. Przypływ unijnych pieniędzy dla prowincji i rozwój tzw. infrastruk-
tury spowodował banalizację krajobrazu i zastępowanie skromnej, ale szlachetnej i uni-
katowej architektury prowincjonalnej „centrami handlowymi” z plastiku i szkła, które 
przysłoniły to, co było w terenie najbardziej wartościowe. Niszczy się stare budynki 
i założenia urbanistyczne (ich jedyną winą jest podeszły wiek), ale jednocześnie, by 
zachować pozory, funduje się tablice „upamiętniające” i pomniki jednego autora. W ten 
sposób na naszych oczach bezpowrotnie znikają miejsca o ponadczasowej wartości. 
Śpieszmy się zatem kochać to, co jeszcze nam zostało – tak szybko bowiem odchodzi 
w niebyt…

12 E. Glaise-Horstenau, Österreich-Ungarns Letzter Krieg 1914-1918, Wien 1929-1938.



CZYN NIEPODLEGŁOŚCIOWY 
KRAKOWSKIEJ MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ W LATACH 1914-1920

(rekonesans badawczy)1

Maciej Gawlikowski

Temat udziału krakowskiej młodzieży szkolnej w konspiracji niepodległościowej 
początku XX w. i czynie zbrojnym lat 1914-1920 nie został dotychczas należycie opra-
cowany, nie ma żadnej całościowej publikacji dotyczącej tej kwestii. W dwudziesto-
leciu międzywojennym nie podjęto w tym celu działań, bohaterowie mieli bowiem po 
20-30 lat i uznano, że jest czas, że będzie to można zrobić równie dobrze później. Przez 
kolejne dziesięciolecia PRL temat ten był zakazany. Świadkowie, uczestnicy wydarzeń 
odeszli, rzadko kiedy zostawiając pisemne relacje.

W ramach kwerendy, oprócz zapoznania się ze wspomnieniami z tamtego okre-
su, zbadania zasobów Archiwum Państwowego i lektury archiwalnej prasy, odwiedzono 
pięć krakowskich liceów sięgających tradycją do początków ubiegłego wieku. Były to: 
I LO im. B. Nowodworskiego, II LO im. Jana III Sobieskiego, III LO im. J. Kocha-
nowskiego, IV LO im. T. Kościuszki i V LO im. A. Witkowskiego. Szukano informacji 
w ich archiwach, bibliotekach oraz wśród nauczycieli dokumentujących historię szkół. 

W większości placówek nie wykazano żadnego zainteresowania tematem, nikt 
z grona nauczycielskiego nie badał historii szkoły, z którą jest związany. Chlubnym 
wyjątkiem było Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego. W żadnej ze szkół 
archiwa nie obejmują okresu wcześniejszego niż ostatnie 20-30 lat. Starsze dokumen-
ty – jak poinformowano we wszystkich szkołach – zostały przekazane do Archiwum 
Państwowego. 

Zniszczenia wywołane II wojną światową praktycznie pozbawiły krakowskie gim-
nazja archiwów. Ocalała część została nierzadko zniszczona już w okresie PRL. Jak 

1 Tekst przygotowany w ramach projektu: „Ochotnicy na front. Krakowska młodzież szkolna i grono 
pedagogiczne krakowskich gimnazjów wobec walk o niepodległość w latach 1914-1921”, realizo-
wanego przez Fundację Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego w 2010 r.
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wynika z nieoficjalnie przekazanych informacji w dwóch szkołach, wiele dokumen-
tów dotyczących historii placówek, rękopisów, zdjęć, zapisków, zgromadzonych bez 
skatalogowania czy opisu, zostało w późnych latach 70. oddanych na makulaturę lub 
spalonych. 

W jednym przypadku (II LO) udało się małą część tych materiałów uratować dzię-
ki nauczycielom, którzy je wykradli i zabezpieczyli. Nie przekazano ich jednak do Ar-
chiwum Państwowego i praktycznie pozostają niedostępne. Według przekazanych in-
formacji zbiory te dotyczą późniejszego okresu, po 1920 r.

Niestety w Archiwum Państwowym w Krakowie zbiór dokumentów szkół śred-
nich sprzed II wojny światowej jest szczątkowy i nie obejmuje nawet materiałów, które 
– co wynika z wydawanego przez V LO albumu okolicznościowego2 – znajdowały się 
kiedyś w szkolnym archiwum.

Z kwerendy, którą pracownicy Archiwum przeprowadzili w swoich zbiorach na 
potrzeby niniejszego opracowania, wynika, że jedynymi dokumentami, w których mogą 
znajdować się informacje na temat młodzieży gimnazjalnej – ochotników na front w la-
tach 1914-1920, są:

– akta szkolne: Gimnazjum i Liceum im. B. Nowodworskiego (poz. 94/482), 
IV Gimnazjum im. H. Sienkiewicza (poz. 249/1434), Państwowego Seminarium Na-
uczycielskiego Męskiego im. G. Piramowicza (poz. 336/1386), Państwowego III Gim-
nazjum im. Jana III Sobieskiego (poz. 354/2302); akta pozostałych szkół średnich nie 
obejmowały okresu 1914-1920;

– zespół akt dotyczących oswobodzenia Krakowa w 1918 r. (sygn. 29/669/21);
– zespół akt osób i rodzin; tu wskazano dokumenty dotyczące Aleksandry Cze-

chówny (IT 428/39), Bronisławy Prus-Mierzwińskiej (29/645/375), Leona Bójki 
(29/690/3), rodziny Gubarzewskich (IT 1379) oraz Teofila Klimy;

– drobne zbiory składające się z dokumentów, zapisków i wspomnień kilkudzie-
sięciu osób.

Brak komputerowej bazy danych zasobów Archiwum oraz mało przejrzysty spo-
sób katalogowania zbiorów na fiszkach i arkuszach praktycznie uniemożliwiają pro-
wadzenie samodzielnych poszukiwań, wobec czego pozostało jedynie zapoznanie się 
z wynikami kwerendy przeprowadzonej przez pracowników Archiwum.

Akta szkolne nie zawierają żadnych sprawozdań na temat działalności gimnazjów, 
opisów, notatek z życia szkół. Są to wyłącznie arkusze klasyfikacyjne, zestawienia sta-
tystyczne i dokumenty księgowe nieprzydatne dla celów tego opracowania.

„Oswobodzenie Krakowa” to zespół akt zgromadzonych w Archiwum w pierw-
szych latach II Rzeczypospolitej dzięki staraniom Związku Uczestników Oswobodzenia 
Krakowa (ZUOK) – stowarzyszenia kombatantów, które zebrało relacje uczestników 
konspiracji 1918 r. oraz akcji uwalniania Krakowa od zaborców, a także zgromadziło 
urzędowe i wojskowe dokumenty dotyczące tamtych wydarzeń.

Prezesem ZUOK był Henryk Pachoński, radca miejski, profesor krakowskich 
szkół oraz dyrektor Seminarium Nauczycielskiego. 

2 W Krakowie przy Studenckiej. Księga Pamiątkowa wydana z okazji Jubileuszu 130-lecia V Liceum 
Ogólnokształcącego im. A. Witkowskiego w Krakowie 1871-2001, red. G. Ma łachowski, Kraków 
2001, s. 184.
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„Akta osób i rodzin” oraz wspomnienia, dzienniki i relacje zgromadzone w zespo-
le „Zbiory drobne” krakowskiego Archiwum, dotyczące okresu 1914-1920, nie zawie-
rają bezpośredniego opisu werbunku uczniów gimnazjalnych do polskiego wojska. 

Interesujący z punktu widzenia tematu kwerendy wydaje się jedynie pamiętnik 
Bronisławy Prus-Mierzwińskiej.

Kolejnym źródłem wiedzy na omawiany temat jest zbiór krakowskiej prasy co-
dziennej. Dla potrzeb kwerendy przejrzano następujące dzienniki:

– „Ilustrowany Kurier Codzienny”,
– „Czas”,
– „Nowa Reforma”,
– „Naprzód”,
– „Głos Narodu”,
– „Goniec Krakowski”,
– „Nowy Dziennik”.
Dokładne zapoznanie się ze wszystkimi wydaniami gazet z lat 1914-1920 prze-

kracza możliwości tej kwerendy, zwłaszcza że ówczesna prasa z reguły nie wydzielała 
informacji miejskich, a notki na temat poboru do wojska, ochotników i służb pomocni-
czych wojska publikowano nierzadko wśród drobnych informacji miejskich, co utrud-
nia ich zlokalizowanie.

Głównym źródłem wiedzy na temat udziału uczniów i nauczycieli w czynie zbroj-
nym lat 1914-1920 są roczne sprawozdania z działalności szkół średnich, jakie mie-
li obowiązek publikować ich dyrektorzy w omawianych latach. Zawarte w nich dane 
pozwalają w wielu przypadkach dokładnie określić, ilu uczniów walczyło na froncie 
w czasie I wojny światowej oraz w wojnie 1920 r. Niestety spisy uczniów służących 
w wojsku austriackim i w Legionach Polskich są najczęściej łączne.

Zbrojną walkę o niepodległość poprzedziło wiele lat konspiracji, także konspiracji 
gimnazjalnej.

KONSPIRACJA

Ze wspomnień nauczycieli i uczniów, m.in. opublikowanych w tomie Pół wieku 
wspomnień, wydanym w 1938 r. przez komitet obchodów w Gimnazjum im. Nowo-
dworskiego z okazji rocznicy odzyskania niepodległości3, wynika, że najaktywniej-
szą w Krakowie przed 1914 r. tajną organizacją niepodległościową była grupa „Zet”. 
Uczniów w jej szeregi werbował m.in. profesor historii z Gimnazjum św. Anny, dr Józef 
Lewicki. Tak wspominał go po latach jeden z uczniów:

Jako starszy ZETU, tajnej organizacji niepodległościowej w Krakowie, miał sobie po-
wierzone w tym czasie kierownictwo kilku grupami tajnych organizacji młodzieży w Ma-
łopolsce Zachodniej. Trzeba przyznać, że kierownictwo to sprawował w tych trudnych wa-
runkach umiejętnie i ostrożnie, osiągając wybitne wyniki, a nie narażając na szwank całej 
organizacji4.

3 Pół wieku wspomnień uczniów Gimnazjum im. B. Nowodworskiego (Św. Anny) w Krakowie, Kraków 
1938.

4 S. Karasiński, Garść wspomnień z ławy szkolnej, [w:] Pół wieku wspomnień…, s. 189.
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Oprócz budowy struktur i działalności samokształceniowej w organizacji „Zet” 
powołano oficjalny Komitet Samopomocy Młodzieży Szkolnej zajmujący się wzajem-
nym wsparciem, wymianą podręczników, organizacją kuchni dla biednej młodzieży.

Działało także wiele tajnych grup, m.in. Organizacja Młodzieży Narodowej, Orga-
nizacja Narodowo-Niepodległościowa „Zarzewie”; charakter patriotyczny miał również 
ruch harcerski, nazywany jeszcze wówczas skautingiem, oddziały „Sokoła”, a później 
Drużyny Strzeleckie.

Organizacje te skupiały rzesze młodych ludzi.
Uczeń Gimnazjum św. Anny Marian Borelowski w 1911 r. tak pisał w liście do 

przyjaciela: „Dążenie do odzyskania niepodległości jest naszym obowiązkiem, bo ten 
obowiązek sami na siebie nakładamy, bo chcemy, aby kwiat, który nazywa się Polska, 
przyniósł owoc, bo nas niewola dusi”5. Autor tych słów zginął w Karpatach, walcząc 
w szeregach Legionów Polskich.

Ksiądz Władysław Wicher wspominał konspiracyjne koła samokształceniowe, 
w których „przerabiano dokładnie historię Polski, literaturę, historię wojskową po-
wstań, a nawet częściowo ekonomię społeczną”6:

Młodzież kół niepodległościowych organizowała zbiorowe uczestnictwo w nabożeń-
stwach żałobnych za Kościuszkę, czy w rocznice powstań, zamieniając je w manifestacje 
patriotyczne wbrew regulaminowi gimnazjalnemu i przepisom. Nikt jednak nawet z naj-
więcej w naszym przekonaniu „austriackich” profesorów nie myślał karać młodzieży za 
samowolne opuszczanie lekcji szkolnych7. 

Dalej wspominał: 

Nic dziwnego, że na uroczystościach państwowych nikt nie chciał śpiewać hymnu 
„Boże wspieraj, Boże ochroń nam cesarza i nasz kraj”, albo śpiewający podkładali sło-
wa zgoła nielojalne, że wszelkie przemówienia za Austrią i cesarzem przyjmowane były 
ironicznie, niechętnie, nawet wrogo. Nie było też w gronie profesorskim w tym kierunku 
gorliwców. […] Pochody patriotyczne całej młodzieży bywały imponujące8.

We wszystkich wspomnieniach pojawiają się informacje na temat dużej uległości 
władz austriackich. Jak to oceniano, powodem była niechęć do eskalowania napięcia, 
do wzbudzania w wyniku represji postaw męczenników, mogących być osobowymi 
wzorami dla młodych. Uważano, że lepiej dopuścić do patriotycznego pochodu, niż 
czynić z niego owoc zakazany, który dodatkowo przyciągnie żądną wrażeń młodzież.

Zadziwiająco zgodne są te relacje także w ocenie świadomości narodowej gimna-
zjalistów, ich niepodległościowych dążeń.

Stanisław Karasiński, uczestnik tajnej organizacji szkolnej „Straż”, podległej 
„Zet-owi”, wspominał: „Nie zdarzyło się ani razu, by ktoś, komu udział w Organizacji 
zaproponowano, udziału tego odmówił. Nie zdarzyło się również, by ktoś do Organiza-
cji przyjęty, Organizację tę przed władzami zdradził”9.

5 S. Komar, Dwaj koledzy, [w:] Pół wieku wspomnień…, s. 135.
6 W. Wicher, Wspomnienia, [w:] Pół wieku wspomnień…, s. 160.
7 Ibidem, s. 161.
8 Ibidem, s. 162.
9 S. Karasiński, op. cit., s. 188.
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1914

W sierpniu 1914 r. do tworzących się na krakowskich Oleandrach Legionów cią-
gnęła młodzież chcąca czynem potwierdzić wierność ideałom. Wśród zgłaszających się 
do polskiego wojska nie brakowało krakowskich gimnazjalistów. Młodsi, niezdolni jesz-
cze do walki, pomagali Komendzie Placu – zbierali żywność, pełnili służbę pomocniczą.

W Sprawozdaniu Dyrekcji Państwowego I Gimnazjum Nowodworskiego, czyli 
św. Anny w Krakowie za rok szkolny 1915 czytamy: 

Gdy tylko pierwsze padły strzały, i zaświtała nadzieja lepszej przyszłości, pospieszyła 
młodzież w zaraniu wojny z pomocą, jaka leżała w granicach jej możności. Pod kierownic-
twem nauczycieli zorganizowano pomoc sanitarną przez udział w ekspedycji rannych, dy-
żurach po szpitalach i na dworcu kolejowym, załatwiając zlecenia rannych i pisząc im listy.

W roku szkolnym 1914/15 szeregi Legionów zasiliło 11 uczniów z I Szkoły Real-
nej, z czego najmłodszy chodził dopiero do IV klasy; z C.K. III Gimnazjum w Krako-
wie 37 ochotników spośród uczniów i 8 z grona profesorów. 

W pamiętniku Bronisławy Prus-Mierzwińskiej10 znajdujemy opis tworzenia oddzia-
łów „Strzelca” w podkrakowskich miejscowościach, głównie w Czernichowie. Mąż autor-
ki był nauczycielem w tamtejszej średniej szkole rolniczej, a ona, tworząc „Strzelca”, wer-
bowała jego uczniów. Czernichowscy Strzelcy dołączyli do tworzących się przed 6 sierp-
nia 1914 r. na krakowskich Oleandrach Legionów, część wstąpiła do zalążka polskiego 
wojska w trakcie „przemarszu do Kongresówki”. Co ciekawe, jak wynika z relacji autorki, 
nastroje wśród mieszkańców podkrakowskich wsi były nieco inne niż wśród krakowskiej 
inteligencji. Przed domem Prus-Mierzwińskiej zbierały się gromady matek, których syno-
wie poszli do Legionów, i wykrzykiwały: „Chcesz naszych synów na jatki wyprowadzić! 
Zabijemy cię!”. W okna leciały kamienie i grudy ziemi. Żandarmi też nie byli tak pobłaż-
liwi jak w Krakowie – bohaterka bywała zatrzymywana na komisariacie, wreszcie posta-
wiona przed sądem za „próbę wszczęcia polskiego powstania w Czernichowie”. 

Autorka wspomina o dużej pomocy, głównie aprowizacyjnej, którą organizowała 
dla Legionów za środki zebrane podczas publicznych zbiórek prowadzonych z udzia-
łem szkolnej młodzieży.

Krakowska prasa szeroko informowała o czynie legionowym, podkreślano też 
udział w polskim wojsku gimnazjalistów. Na przykład „Ilustrowany Kurier Codzienny” 
z 2 września 1914 r. zamieścił list z podziękowaniami, wysłany z frontu przez ucznia – 
ochotnika, adresowany do gimnazjalnego profesora, który namówił go do wstąpienia do 
„Strzelca”. 

Oprócz służby w Legionach gimnazjaliści ostatnich klas masowo otrzymywali 
karty powołania do armii austriackiej. Robili wszystko, by tego uniknąć.

Od służby w wojsku austriackim powołanych uczniów ratowali profesorowie, wy-
syłając tuż przed planowanym wyruszeniem marszkompanii na front wezwania szkolne 
do zgłoszenia się na egzaminy, co skutkowało parotygodniowym urlopem. Powtarzało 
się to wiele razy. Rekordzistom udało się tak dekować nawet dwa lata. Służyli, jak to się 
wówczas mówiło, „przy wojsku”, zamiast „w wojsku”11. 

10 Archiwum Państwowe w Krakowie (APKr), sygn. 29/645/375.
11 A. Bochnak, Kilka wspomnień z lat 1914-1917, [w:] Pół wieku wspomnień…, s. 197, 199; J. Bąk, 

Semper in Altum. Z dziejów szkół nowodworskich, Kraków 1976, s. 197.
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Pobór i zaciąg do Legionów był masowy. Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego 
I Gimnazjum Nowodworskiego, czyli św. Anny w Krakowie za rok szkolny 1916 za-
mieszcza listę 13 nauczycieli oraz 62 uczniów służących w wojsku. W Sprawozdaniu za 
kolejny rok – 1917 czytamy, że w wojsku służy 13 nauczycieli oraz 114 uczniów. 

Sprawozdanie Dyrekcji C.K. VI Gimnazjum w Krakowie (na Podgórzu) za rok 
szkolny 1917 zawiera listę nauczycieli służących w wojsku (5), uczniów powołanych do 
służby w roku szkolnym 1916/17 (16) oraz uczniów-żołnierzy przysłanych z wojska dla 
odbycia „czterotygodniowej nauki” (5).

Jak wynika ze Sprawozdania Dyrekcji Gimnazjum Realnego IV. w Krakowie, 
w roku szkolnym 1916/17 37 uczniów klas IV-VIII rozpoczęło służbę wojskową.

Sprawozdanie Dyrekcji C.K. III Gimnazjum w Krakowie za rok szkolny 1916/17 
zamieszcza obszerny tekst ks. A. Siudy pt. Udział w wojnie profesorów i uczniów c.k. 
gimnazjum trzeciego, spis nazwisk 8 nauczycieli, a także wszystkich uczniów służą-
cych w wojsku (w tym 37 ochotników, którzy wstąpili do Legionów w roku szkolnym 
1914/1915), biogramy uczniów, którzy zginęli na froncie w wyniku odniesionych ran, 
oraz opisuje okoliczności ich śmierci.

Cennym materiałem dla publikacji na temat udziału młodzieży gimnazjalnej 
w czynie legionowym lat 1914-1915 jest tekst Karola Dawidowskiego Młodzież a woj-
na12 będący opracowaniem ankiety przeprowadzonej wśród uczniów Gimnazjum im. 
Jana III Sobieskiego uczestniczących w walkach na froncie. Analiza dotyczy motywów 
wstąpienia do Legionów, stosunku młodzieży do zasad panujących w wojsku, reakcji 
na ogrom nieszczęść obserwowanych na froncie. Wśród młodzieży dominują nastroje 
mocno patriotyczne; generalna większość wypowiedzi przepełniona jest entuzjazmem 
i wolą walki o niepodległą Polskę.

Istnieją też świadectwa pozapatriotycznych motywów wstąpienia do polskiego 
wojska. Tak pisał jeden z uczniów:

Na niezdecydowanych ogromny wpływ miały panny, rade widzieć chłopców w Legio-
nie. Nie chciały znać tych, którzy tam się nie zgłosili. Wstyd było pokazać się na ulicy nie 
w mundurze legionisty.

Młodzież była dumna, że Legiony powstawały właśnie w Krakowie i tu była ich komen-
da. Spieszyła wczesnym rankiem na Błonia, do Oleandrów, by przypatrywać się ćwicze-
niom nowozaciężnych żołnierzy. Nazwiska wodzów: „Grzmot”, „Belina”, „Śmigły” są na 
ustach wszystkich. Najwięcej jednak podziwu mają dla Józefa Piłsudskiego13.

U niektórych przychodzi też refleksja, początkowy entuzjazm zaczyna słabnąć, 
a okrucieństwa bratobójczej nieraz wojny są coraz bardziej widoczne. Wspomina uczeń 
VI klasy: „Widok pokłutych przez legionistów żołnierzy rosyjskich – Polaków zmroził 
w nas krew”14. Mimo tych wątpliwości, jak piszą uczniowie, nie ma zwątpienia w cel, 
jakim jest wolna Polska.

Ci żołnierze-uczniowie, którzy nie zdążyli wcześniej zdać egzaminu dojrzałości, 
łączyli służbę z nauką. W ziemiankach, w okopach, na postojach czytali podręczniki, 

12 K. Dawidowski, Młodzież a wojna. 1914/15, [w:] Sprawozdanie Dyrekcji III Państwowego Gim-
nazjum im. Króla Jana Sobieskiego w Krakowie za rok szkolny 1937/38, Kraków 1938.

13 Ibidem, s. 6-7.
14 Ibidem, s. 7.
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dyskutowali z kolegami na temat szkolnego materiału. Z frontu przyjeżdżali do szkół 
na egzaminy. Matury zdawano w kilku terminach, w specjalnym, wojskowym trybie. 
Jak wynika ze Sprawozdania Kierownika C.K. Filii Gimnazjum św. Jacka w Krakowie 
za rok szkolny 1914/15, w specjalnym terminie zdawało egzamin dojrzałości 9 uczniów 
służących w wojsku. Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego I Gimnazjum Nowodwor-
skiego, czyli św. Anny w Krakowie za rok szkolny 1916 informuje o 13 uczniach zdają-
cych „wojenną maturę”.

Kazimierz Piwarski wspomina, że gdy w 1917 r. podczas uroczystości szkolnej 
w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego zabrzmiały dźwięki hymnu habsburskiego, mło-
dzież mimo komendy danej przez dyrektora nie wstała z ławek. Cieszący się ogromnym 
autorytetem stary dyrektor Kulczyński chodził od ławki do ławki, nakazując powstanie. 
Żaden z uczniów tego nie zrobił15.

Inny z uczniów, Władysław Wodniecki, powiesił portret cesarza do góry nogami. 
Tego było już za wiele nawet w tak łagodnym reżimie. Uczeń został relegowany i naukę 
kontynuował w Tarnowie. Wrócił jednak niebawem do Krakowa i w 1918 r. był świad-
kiem wyrzucania przez okno auli Collegium Novum UJ portretów Franza Josefa wprost 
na bruk. Niedługo później zginął w wojnie polsko-bolszewickiej16.

1918

Rok 1918 przyniósł długo oczekiwaną wolność. Oswobodzenie Krakowa spod 
władzy zaborców odbyło się z dużym udziałem młodzieży. 

Henryk Pachoński – w latach I wojny światowej „nauczyciel LIV szkoły oraz Se-
minarium Nauczycielskiego Męskiego” – w dokładnej relacji17 opisuje udział swoich 
uczniów w oswobodzeniu Krakowa. Na polecenie płk. Karola Hallera, uczestnika pol-
skiej konspiracji w austriackim wojsku, zorganizował on tajną grupę młodzieży, która 
na dany sygnał wzięła udział w rozbrajaniu na ulicach Krakowa obcych żołnierzy, w ak-
cji zdobycia koszar przy ul. Siemiradzkiego oraz w służbie wartowniczej przy zabezpie-
czeniu majątku upadającej władzy zaborczej, głównie wojskowych magazynów.

Dokumentują to również pisemne relacje podkomendnych Pachońskiego – 
uczniów Seminarium, m.in. obszerne wspomnienia Władysława Pachalskiego18.

Cała ta grupa uczniów wzięła udział na ochotnika w wojnie 1920 r.
Dokumenty, odezwy, oświadczenia powstającej w Krakowie polskiej władzy 

potwierdzają fakt ogromnego zaangażowania młodzieży w czyn niepodległościowy. 
Służba wartownicza i patrolowa składała się głównie z młodych ludzi, w dużej mierze 
gimnazjalistów.

Wydarzenia te opisano w Sprawozdaniu Dyrektora II Państwowego Gimnazjum 
św. Jacka w Krakowie za rok szkolny 1918/19. Młodzież wraz z gronem profesor-

15 K. Piwarski, Lata wojny w szkole, [w:] Pół wieku wspomnień…, s. 232.
16 Varia Sobiesciana. Księga pamiątkowa II Liceum (dawniej III Gimnazjum) im. Króla Jana III So-

bieskiego, [red. B. Mazan, T. Podgórski], Kraków 2008, s. 82.
17 APKr, sygn. 29/669/21, k. 613.
18 Ibidem, k. 389, 619.
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skim złożyła wówczas uroczyste ślubowanie wierności i miłości narodowi i państwu 
polskiemu:

Pod świeżym wrażeniem złożonego ślubowania wszyscy uczniowie katoliccy klas VI, 
VII i VIII wstąpili do Gwardii Narodowej lub Straży Obywatelskiej, aby utrzymywać po-
rządek w mieście, pilnować dniem i nocą przede wszystkim magazynów wojskowych, któ-
re obce żołdactwo i motłoch uliczny chciał rozdrapać. […] wielu z nich zgłosiło się do 
czynnej służby wojskowej.

Gwardię Narodową złożoną z uczniów szkół średnich zorganizował kpt. dr Stani-
sław Turowski, profesor Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego19.

Komenda miasta Krakowa 3 grudnia 1918 r. wyraziła młodzieży „najwyższe uzna-
nie”, podkreślając, że niektórzy uczniowie „pełnili dyżury po 48 godzin nieprzerwanie, 
dając tym przykładny dowód niezrównanej wytrwałości i poświęcenia”. Oświadczenie 
kończy się wezwaniem: „Cześć Wam, młodzieży polska!”20.

Istotne dla oddania nastrojów panujących w szkołach jest przemówienie wygło-
szone przez dr. Józefa Ujejskiego podczas inauguracji roku szkolnego w Gimnazjum 
św. Jacka21:

Ta tępa, bezmyślna twarz, co w każdej sali zdawała się śledzić was z ram portretu, nie 
będzie nam już przypominała, żeśmy w niewoli. Niektórzy usprawiedliwiają swoją ducho-
wą daninę niewolników tym, że ten najeźdźca zyskiwał na porównaniu, że on od tamtych 
dwu był lepszym. A lepszym nie był! Był tylko słabszym.

W Sprawozdaniu Dyrekcji Państwowego Gimnazjum im. Króla Jana III So bies-
kiego w Krakowie za rok szkolny 1918/19 napisano: 

W szeregach Gwardii Narodowej byli niemal w komplecie uczniowie VII a i b oraz 
VIII a i b, o ile nie zgłosili się wcześniej do służby wojskowej […], uczniowie klasy VI 
a i b […], w znacznej liczbie uczestniczyli w niej też przez czas krótszy uczniowie klasy V, 
z młodszych podejmowali się poszczególni uczniowie […] dobrowolnie służby łączniko-
wej i wartowniczej. Wstąpiło do służby wojskowej z kl. VII a uczniów 19 na 25, z kl. VIII 
b 13 na 22, z VII b 6, z VI 3, z V 1, z III b 1. Razem pełniło służbę uczniów 46. 32 uczniów 
zdawało specjalną „maturę wojenną”.

Oto informacja ze Sprawozdania Dyrekcji Państwowego I Gimnazjum Nowodwor-
skiego, czyli św. Anny w Krakowie za rok szkolny 1919: „Uczniowie klasy VIII nie byli 
klasyfikowani, ponieważ wstąpili do wojska polskiego w listopadzie 1918” (tu lista 
38 nazwisk).

I jeszcze Sprawozdanie Dyrekcji C.K. VI Gimnazjum w Krakowie (na Podgórzu): 
W roku 1918 „już to do wojska, już to do Gwardyi Narodowej pospieszyli wszyscy 
uczniowie klas VI, VII i VIII, a z klasy V uczniów 8-miu”.

19 Sprawozdanie Dyrektora Państwowego Gimnazjum św. Jacka w Krakowie za rok szkolny 1919, 
Kraków 1919, s. 13.

20 APKr, sygn. 29/669/21.
21 Sprawozdanie Dyrektora Państwowego Gimnazjum św. Jacka w Krakowie za rok szkolny 1919, 

s. 6-7.
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W dzienniku lekcyjnym klasy VII I Szkoły Realnej z roku szkolnego 1918/19 
znajduje się zapis: „W listopadzie 1918 wszyscy uczniowie klasy VII poszli na obronę 
Lwowa”. Klasa liczyła 18 uczniów. Wszyscy uczniowie klasy VII egzamin maturalny 
w 1918 r. „zdali zaocznie”, jak zapisano22. Ten zaoczny egzamin miał miejsce w dniach, 
w których uczniowie walczyli o Lwów. Choć nie było to może zgodne z przepisami, 
nikt nie protestował przeciw temu, żeby uznać za dojrzałych tych, którzy zdawali egza-
min w bohaterskiej walce o polski Lwów.

O zbrojnym czynie krakowskiej młodzieży informowała też prasa:
„Ilustrowany Kurier Codzienny” z 31 października 1918 r.:

Przy 4 pp Leg. zorganizowano Lotny Oddział Skautowy, złożony ze 100 harcerzy. Służ-
ba wartownicza, ordynansowa, pomocnicza w centrali telefonicznej. Trzy tygodnie później 
przekształcono go w Kompanię Skautową, która później wzięła udział w walkach o Prze-
myśl i Lwów. 

„Nowa Reforma” z 7 grudnia 1918 r.:

Do Lwowa odjechała kompania ochotników złożona z młodzieży krakowskich szkół 
średnich. Na jej czele stanął organizator – por. dr W. Abłamowicz.

„Wiarus” z 5 kwietnia 1919 r.:

W walkach z Ukraińcami brał udział oddział złożony ze 100 uczniów krakowskich 
szkół średnich, pod dowództwem por. dra Abłamowicza. Ukraińcy atakowali trzykrotnie 
dworzec w Sądowej Wiszni i trzykrotnie zostali odparci. Żołnierze, zmęczeni nieustanną 
walką, nie schodzili z pola. Walczyli z pogardą śmierci, z niezwykłą u 16-letnich chłopców 
determinacją. […] Cofnięto się do fabryki cykorii. Tam wytrzymano w nieustannym ogniu 
Ukraińców 14 dni. Reduta ocalała, broniona nadludzkim wysiłkiem. Połowa obrońców pa-
dła. Utrzymanie Sądowej Wiszni ocaliło Przemyśl.

1920

Tak wspominał Kazimierz Piwarski: „Gdy starsi koledzy ruszyli na odsiecz Lwo-
wa, niejeden z nas wyrywał się już wówczas i marzył o przywdzianiu munduru, jednak 
profesorowie zapał hamowali: przyjdzie na was czas, mówili”23.

Mieli rację, półtora roku później ci właśnie chłopcy stanęli w szeregach wojska 
broniącego Polski przed bolszewicką nawałą. „Ruszyliśmy wszyscy, na ochotnika, bo 
naszego rocznika pobór jeszcze nie obejmował”24. Do walki stanęła cała klasa.

Oto informacje z kolejnych Sprawozdań:
Sprawozdanie Dyrektora II Państwowego Gimnazjum św. Jacka w Krakowie za 

rok szkolny 1920/21 wymienia 83 ochotników wojny 1920 r., były to niemal całe klasy 
VII i VIII (jedna-dwie osoby nie służyły, zapewne niezdolne do tego fizycznie).

22 W Krakowie przy Studenckiej, s. 184. 
23 K. Piwarski, op. cit., s. 233.
24 Ibidem, s. 234.
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Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Gimnazjum w Myślenicach za rok szkolny 
1920/21: 16 ochotników wojny 1920 r., w tym jeden poległ pod Lwowem, dwóch zmar-
ło z odniesionych ran.

Sprawozdanie Dyrekcji III Państwowego Gimnazjum im. Króla Jana Sobieskiego 
w Krakowie za rok szkolny 1920/21: 96 ochotników wojny 1920 r.

Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego I Gimnazjum Nowodworskiego, czyli św. 
Anny w Krakowie za rok szkolny 1921: lista 105 uczniów (w tym 39 maturzystów) słu-
żących ochotniczo w wojsku w 1920 r.

Sprawozdanie Dyrekcji Państwowej Pierwszej Szkoły Realnej w Krakowie za rok 
szkolny 1920/21: lista 56 ochotników wojny 1920 r.

Sprawozdanie Dyrekcji Państwowej Szkoły Realnej w Wieliczce za rok szkolny 
1920/21: „Wstąpiło do wojska 46 uczniów, którzy trudom wojennym sprostać mogli, 
inni pełnili służbę pomocniczą przy miejscowym komitecie zaciągowym”, „7 grud-
nia 1920 r. urządziła szkoła uroczyste przywitanie uczniów-żołnierzy z odczytaniem 
odezwy, skierowanej do nich przez Pana Ministra Wyznań Rel[igijnych] i Oświecenia 
Publicznego”.

Takie powitania były regułą w krakowskich szkołach. Wracających ze zwycięskiej 
wojny witano ze wszystkimi należnymi im honorami, ułatwiano im też zdanie zaległych 
egzaminów. Tak we wspomnieniach ucznia wyglądał egzamin dojrzałości AD 1920 
w Gimnazjum im. Nowodworskiego: 

Oznajmiono nam, że władze szkolne udzieliły daleko idących zwolnień i że przewidzia-
ne jest zdawanie jednego tylko przedmiotu, i to z takiego, z którego odpowiedź może być 
pewnego rodzaju popisem ucznia. Mnie wyznaczono historię […]. W dzień matury spotka-
ła mnie jeszcze jedna niespodzianka. Przewodniczący, matematyk dyr. Kranz oświadczył 
maturzystom, że dla celujących uczniów, ochotników z 1920 roku, są jeszcze dalsze ulgi, 
wobec czego kilku z nas zostało z miejsca uznanych za dojrzałych25.

Listę poległych w walkach o niepodległość uczniów Gimnazjum im. Jana III So-
bieskiego zamieszcza sprawozdanie roczne dyrektora za rok szkolny 1937/38. Obejmu-
je ona 57 nazwisk zmarłych w wyniku odniesionych ran. Stan liczebny szkoły wynosił 
w 1914 r. około 600 uczniów.

Lista ta znajduje się na wmurowanej w gmachu szkoły w 1928 r. tablicy z napisem 
„Pro Patria mortuis MCMXIV-MCMXX”.

W podobny sposób uczciło pamięć poległych za Ojczyznę Gimnazjum im. Nowo-
dworskiego. Na wmurowanej w hallu szkoły tablicy uwieczniono nazwiska 2 profeso-
rów i 29 uczniów, którzy oddali życie w walce w latach 1914-1920.

Choć trudno określić nawet w przybliżeniu liczbę krakowskich gimnazjalistów, 
którzy na ochotnika wzięli udział w walkach o niepodległość w latach 1914-1920, 
z pewnością można powiedzieć, że udział ten był masowy, a w wojnie o polskie Kresy 
Wschodnie, a zwłaszcza w wojnie polsko-bolszewickiej, w pokoleniu gimnazjalistów 
klas średnich i starszych stanowił regułę, a nie wyjątek.

25 Ibidem, s. 236.



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 
KOMITETU OPIEKI NAD KOPCEM JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W 2009 ROKU

Andrzej Fischer

Sezon prac na kopcu poprzedził przegląd stanu stożka dokonany 10 kwietnia 2009 r. przez 
przedstawiciela Fundacji Miejski Park i Ogród Zoologiczny oraz wiceprzewodniczącego Komi-
tetu do spraw technicznych mgr. inż. Włodzimierza Śliwczyńskiego. Oceniono stan techniczny 
kopca po sezonie zimowym i omówiono planowane wiosenne prace pielęgnacyjne. Pod koniec 
kwietnia firma zieleniarska przystąpiła do realizacji zleconych przedsięwzięć.

W 2009 r. na kopcu i w pawilonie wykonane zostały następujące czynności pielęgnacyjne 
i remontowe:

– uzupełniono humusem komórki geowebu pokrywającego kopiec, powierzchnie trawiaste 
zboczy obsypane zostały nawozem i mieszanką nasion traw;

– na ścieżkach i placyku przed kopcem uzupełniano wypłukane spoiny i usunięto porasta-
jące je chwasty;

– zbocza były zraszane wodą wodociągową oraz zbieraną w specjalnych zbiornikach 
deszczówką;

– teren kopca był koszony, a otaczający go żywopłot przycięty i obsypany korą;
– w pawilonie pod kopcem z inicjatywy Komitetu kontynuowano prace remontowe, m.in. 

rozebrano od lat nieremontowany i nieużywany kuchenny piec kaflowy, uzupełniono wyposaże-
nie, zakupując lodówkę i szafki kuchenne;

– wykonano dodatkową kratę w czwartych drzwiach zabezpieczającą wejście do pawilonu 
i umożliwiającą bezpieczne wietrzenie dołu klatki schodowej;

– uporządkowano zwrócone Komitetowi pomieszczenia niskiego parteru pawilonu, wy-
korzystywane przez firmę ochroniarską; Komitet wymienił w nich uszkodzone zamki i dokonał 
naprawy drzwi.

Jak co roku, w sierpniu społecznie pracował na kopcu Zdzisław Szewczuk – członek Ko-
mitetu z Wrocławia; wykonywał m.in. prace porządkowe wokół stożka i w pawilonie.

Szczegóły działalności prowadzonej na terenach i w okolicy kopca zamieszczono w spra-
wozdaniu wiceprzewodniczącego do spraw technicznych mgr. inż. Włodzimierza Śliwczyńskiego.

Pomimo starań nadal nie udało się przywrócić całodobowej ochrony kopca przez firmę 
ochroniarską, nie udało się też uzyskać połączenia instalacji alarmowej w pawilonie z wartownią 
firmy strzegącej ZOO.

22 maja 2009 r. Małopolski Urząd Wojewódzki, z inicjatywy sekretarza Komitetu Edwarda 
Jankowskiego, zorganizował dla uczniów szkół krakowskich lekcję historii „Majówka pod Kop-
cem”, podczas której przedstawiciele Komitetu zapoznali zebranych z dziejami Mogiły Mogił. 

SPRAWOZDANIA
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Udział w uroczystym spotkaniu wzięło około 100 osób. Na zakończenie uczniowie złożyli wią-
zanki kwiatów pod krzyżem przy kopcu.

21 września 2009 r., w rocznicę powstania rządu Tadeusza Mazowieckiego, odbyła się pod 
kopcem kolejna uroczystość zasadzenia dębu.

W listopadzie, ze względu na trudności finansowe miasta, odwołano tradycyjny bieg nie-
podległości z kopca Józefa Piłsudskiego na kopiec Tadeusza Kościuszki.

31 stycznia 2009 r., Komitet zorganizował opłatek, wspólnie z Małopolskim Odziałem 
Związku Piłsudczyków i Towarzystwem im. Józefa Piłsudskiego. Świąteczne spotkanie tradycyj-
nie odbyło się w krypcie klasztoru oo. Dominikanów, po raz pierwszy bez udziału nieżyjącego 
już o. Adama Studzińskiego.

22 marca 2009 r., z okazji imienin Komendanta, w katedrze wawelskiej odprawiona zo-
stała uroczysta msza święta. Delegacja Komitetu złożyła, jak co roku, kwiaty na grobie Józefa 
Piłsudskiego.

1 kwietnia, po środowym zebraniu, członkowie Komitetu udali się na cmentarz Rakowicki, 
gdzie wzięli udział w uroczystościach pierwszej rocznicy śmierci o. gen. Adama Franciszka Stu-
dzińskiego – honorowego wiceprzewodniczącego Komitetu (zmarłego 2 kwietnia 2008 r.).

Członkowie Komitetu zaangażowali się w przygotowanie projektu nagrobka o. Adama, 
wykonanego staraniem Elżbiety Wyszyńskiej. Władze klasztoru Dominikanów zdecydowały 
się jednak zatwierdzić inny projekt. Delegacja Komitetu wzięła udział w poświęceniu nagrobka 
w dniu 2 czerwca 2009 r.

17 maja odbyły się zorganizowane przez Edwarda Jankowskiego obchody 74. rocznicy 
śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego. Uroczystości rozpoczęła msza święta w katedrze wa-
welskiej, po której w Krypcie Srebrnych Dzwonów młodzież Szkoły Podstawowej nr 61 im. 
Józefa Piłsudskiego przygotowała okolicznościowy program. Obecny był m.in. Prezes Instytutu 
Pamięci Narodowej prof. Janusz Kurtyka. Uroczystość zakończyło wspólne złożenie wieńca od 
Komitetu, Związku Piłsudczyków i Towarzystwa im. Józefa Piłsudskiego.

4 sierpnia rozpoczęły się uroczystości z okazji 95. rocznicy wymarszu I Kompanii Kadro-
wej, zainaugurowane otwarciem w Hallu Kamiennym Urzędu Miasta Krakowa wystawy foto-
graficznej, przygotowanej ze zbiorów Komitetu, a poświęconej pierwszemu po wojnie Marszowi 
Szlakiem Kadrówki. Następnego dnia w katedrze wawelskiej odprawiona została uroczysta msza 
święta za spokój duszy Marszałka i jego żołnierzy. Po uroczystościach w Krypcie Srebrnych 
Dzwonów na Rynku Głównym odbyła się kolejna lekcja śpiewania pieśni legionowych przygo-
towana przez zespół kabaretu Loch Camelot. W jej trakcie promowano okolicznościowe mone-
ty, wybite z inicjatywy wielokrotnego uczestnika Kadrówki prezesa NBP Sławomira Skrzypka. 
Wieczorem odbył się uroczysty apel uczestników Marszu przed nowo odsłoniętym pomnikiem 
Józefa Piłsudskiego na ulicy jego imienia. 

6 sierpnia rano, w Oleandrach, oficjalnie rozpoczął się XLIV (29. po wojnie) Marsz Szla-
kiem I Kompanii Kadrowej. Po uroczystym apelu uczestnicy przemaszerowali przez centrum 
miasta do Michałowic. Po złożeniu kwiatów pod obeliskiem, upamiętniającym obalenie słupów 
granicznych państw zaborczych, odbyło się pożegnanie Kadrówki przez władze Małopolski 
i Krakowa. W Marszu, jak co roku, licznie wzięli udział członkowie Komitetu. Funkcję Komen-
danta pełnił Jan Józef Kasprzyk, a wicekomendanta, z ramienia Komitetu, Andrzej Fischer. 

30 października 2009 r. członkowie Komitetu wzięli udział w uroczystościach 91. rocznicy 
oswobodzenia Krakowa spod władzy zaborczej.

11 listopada członkowie Komitetu uczestniczyli w uroczystościach 91. rocznicy odzyska-
nia Niepodległości.

6 grudnia, z okazji rocznicy urodzin Józefa Piłsudskiego, po uroczystej mszy świętej w ka-
tedrze wawelskiej, delegacja Komitetu złożyła kwiaty na grobie Marszałka.

Członkowie Komitetu wzięli również udział w następujących uroczystościach:
– 21 lutego w Waksmundzie w uroczystościach 62. rocznicy śmierci mjr. Kurasia „Ognia”;
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– 24 lutego w Urzędzie Miasta Krakowa w uroczystym spotkaniu kombatantów w 56. rocz-
nicę śmierci gen. Emila Fieldorfa „Nila”;

– 21 marca w wyjeździe zorganizowanym przez Duszpasterstwo Ludzi Pracy z Mistrzejo-
wic na groby kapelanów „Solidarności” – ks. Adolfa Chojnackiego w Juszczynie i ks. Kazimie-
rza Jancarza w Makowie Podhalańskim;

– 22 maja w Rzeszowie w sympozjum naukowym zorganizowanym przez Podkarpacki 
Związek Piłsudczyków w 130. rocznicę urodzin Symona Petlury;

– 27 września we Wrocławiu w uroczystości poświęcenia sztandaru wrocławskiego oddzia-
łu Związku Piłsudczyków; 

– 19 i 20 października w obchodach 95. rocznicy przybycia pierwszych oddziałów Legio-
nów Polskich do Łodzi;

– 20 października w odsłonięciu w hallu głównego budynku Akademii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie tablicy upamiętniającej rocznicę otwarcia uczelni przez Józefa Piłsudskiego w 1919 r.

31 marca na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krako-
wa (TMHiZK) wręczono wiceprzewodniczącemu Komitetu mgr. inż. Włodzimierzowi Śliwczyń-
skiemu przyznaną przez Wydział Towarzystwa nagrodę im. Klemensa Bąkowskiego.

W lipcu członek Komitetu Kazimierz Międzobrodzki został odznaczony Krzyżem Kawa-
lerskim Orderu Odrodzenia Polski.

26 września Zarząd Krajowy Związku Piłsudczyków RP (dawnego Towarzystwa Pamięci 
J. Piłsudskiego w Różanie) przyznał Komitetowi Honorową odznakę „Za zasługi dla Związku 
Piłsudczyków RP”, wydaną z okazji 20-lecia tej organizacji. Wyróżnienie przyznano Komitetowi 
na wniosek pana Zbigniewa Nowickiego ze Szczecina.

W październiku Ministerstwo Obrony Narodowej przyznało Komitetowi na wniosek Pre-
zesa Zarządu Głównego Związku Piłsudczyków Jana Józefa Kasprzyka Odznakę „Kustosza Tra-
dycji Chwały i Sławy Oręża Polskiego”.

11 listopada w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyła się uroczystość odznaczenia 
przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski 
za zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej przewodniczącego Komitetu dr. Jerzego 
Bukowskiego.

Komitet wydał wspólnie z Fundacją Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościo-
wego kolejny, podwójny numer „Sowińca” (nr 32/33), poświęcony pamięci o. gen. Adama 
Studzińskiego.

Z wykorzystaniem archiwalnych materiałów Komitetu na Uniwersytecie Rolniczym w Kra-
kowie powstała praca magisterska Agnieszki Teper o zielonych terenach Krakowa z uwzględnie-
niem kopca Józefa Piłsudskiego, w której wykorzystano archiwalne materiały Komitetu.

Na wniosek Komitetu Rada Dzielnicy I po raz kolejny zarezerwowała w swoim budżecie 
środki na dofinansowanie koncertu pieśni legionowych na Rynku Głównym w sierpniu 2010 r.

25 lutego 2009 r. w lokalu Towarzystwa przy ul. św. Jana 12 odbyło się coroczne Ogólne 
Zebranie Komitetu, na którym zaproponowano Wydziałowi Towarzystwa do zatwierdzenia obec-
ne władze w składzie: 

– przewodniczący: dr Jerzy Bukowski;
– wiceprzewodniczący ds. organizacyjnych: Andrzej Fischer;
– wiceprzewodniczący ds. technicznych: inż. arch. Włodzimierz Śliwczyński;
– sekretarz: Edward Jankowski;
– skarbnik: Małgorzata Marcinek-Marek;
 wiceprzewodniczący honorowi:
– Zenon Malik – z ramienia Kadetów II RP;
– Witold Tukałło – zasłużony przy odbudowie kopca; 
– Zdzisław Szewczuk – zasłużony przy odbudowie kopca.
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W składzie Wydziału TMHiZK pozostają dr Jerzy Bukowski oraz Andrzej Fischer, któ-
ry pełni funkcję skarbnika Towarzystwa. W składzie Komisji Kontrolującej Towarzystwa zasia-
da Ludomir Olkuśnik, który pełni również, z ramienia Komitetu, funkcję redaktora „Sowińca”. 
Anna Fischer wykonuje obowiązki archiwisty Komitetu.



SPRAWOZDANIE Z PRAC NA KOPCU JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W 2009 ROKU

Włodzimierz Śliwczyński

Minęło już 7 lat od odbudowy kopca. Aktualny stan sprawia wrażenie jego uniezależnienia 
od warunków atmosferycznych, tj. upału, deszczu czy mrozu. Niewielkie zniszczenia (wyrwanie 
kilkudziesięciu granitowych kostek z placyku i ścieżek wejściowych przez jak zwykle niezna-
nych sprawców) oraz uszkodzenie elektrycznej skrzynki podłączeniowej zasilania oświetlenia 
masztu zostały w miarę szybko usunięte.

Kopiec wymaga, zgodnie z instrukcją generalnego wykonawcy firmy Pebeka-bis, stałej 
pielęgnacji i konserwacji – dotychczas zadanie to realizowała Fundacja Miejski Park i Ogród 
Zoologiczny kierowana przez dyrektora dr. Józefa Skotnickiego, poprzez Firmę Zieleniarską.

W dniu 10 kwietnia kierownik Działu Remontowo-Budowlanego Fundacji MPiOZ Andrzej 
Nestorowicz oraz Włodzimierz Śliwczyński z ramienia KOnKJP dokonali przeglądu techniczne-
go kopca. Przegląd ten pozwolił określić zakres niezbędnych prac.

Dnia 22 kwietnia Firma Zieleniarska przystąpiła do prac. Dokonano wypełnienia na zbo-
czach kopca komórek Geowebu humusem (substraktem torfowym przygotowanym przez Zakład 
Torfowo-Borowinowy A. Różański Cieplinek), który wiosną został z nich wypłukany. Do tego 
zabiegu zużyto około 150 worków humusu. Następnie zbocza zostały obsiane mieszanką traw 
łąkowo-pastwiskowych (DLF Trifolium Seds Stience) oraz rozprowadzono nawóz Eko-Yara-Mi-
la z mikroskładnikami (bor, żelazo, magnez, cynk) – 10 worków. W maju i czerwcu uzupełniono 
komórki Geowebu humusem, dosiano mieszankę traw oraz wzbogacono podłoże nawozem. 

Wypłukane spoiny z nawierzchni ścieżek i placyku zostały wypełnione zaprawą piaskowo-
-cementową, a wcześniej usunięto rosnące na ścieżkach chwasty.

Nawierzchnia trawiasta na zboczach kopca była zraszana wodą z sieci wodociągowej me-
todą tradycyjną przy użyciu węża, trzykrotnie w ciągu roku. Zraszanie za pomocą zainstalowa-
nych armatek wodnych nadal jest niemożliwe z powodu braku w sieci wystarczającej mocy – 
35 kW. Zraszanie jest wykonywane w godzinach rannych lub popołudniowych.

Nadal z powodów finansowych nie było stałej ochrony kopca i pawilonu. Wyremontowa-
ne pomieszczenie w przyziemiu pawilonu (wykorzystywane wcześniej przez firmę ochroniarską 
„Solid”) zostało nam przekazane przez dyrekcję FMPiOZ w dniu 8 kwietnia. Należy podkreślić 
wielkie zaangażowanie Fundacji, w tym jej dyrektora J. Skotnickiego i pracowników nie tylko 
przy pielęgnacji kopca, ale także jego otoczenia, tzn. żywopłotu, ławek, zieleni, otaczających 
drzew i dróg dojazdowych.

Godny podkreślenia jest fakt częstego odwiedzania kopca przez mieszkańców Krakowa 
i okolic, przy czym są to nie tylko pojedyncze osoby, ale także grupy, np. wycieczki szkolne 
i przedszkolne, grupy piesze i rowerowe. W maju odbyło się spotkanie młodzieży ze szkół kra-
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kowskich (między innymi ze Szkoły Społecznej dyrektora Jerzego Gizy) z udziałem przedstawi-
cieli KOnKJP.

Przewiduje się także remont pawilonu i jego przebudowę. Ze względu na brak funduszy 
zakres przebudowy będzie ograniczony. W 2009 r. dokonano likwidacji trzonu kuchennego, 
udrożnienia kanałów wentylacyjnych, remontu pieców, instalacji elektrycznej, wymiany zam-
ków w drzwiach stalowych oraz wykonano kratę w przyziemiu. Do realizacji wymienionych prac 
przyczynił się w znacznej mierze Andrzej Fischer. Zakupił on również lodówkę, podgrzewacz 
elektryczny i szafki. Prace porządkowe w pawilonie wykonane zostały we własnym zakresie.

Burza z wyładowaniami atmosferycznymi powodowała uszkodzenia alarmu w pawilonie.
Jak co roku, członek Komitetu z Wrocławia Zdzisław Szewczuk w okresie poprzedzającym 

Marsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej i po jego zakończeniu (przez 8 dni) pracował przy kopcu 
i w pawilonie. Oczyścił murek kamienny okalający kopiec, uzupełnił brakujące kostki granitowe 
na ścieżkach i placyku przy wejściu, oczyścił szczeliny w nawierzchni kamiennej z chwastów. 
Z dachu pawilonu i wiaty uprzątnął liście i gałęzie, a także wykonał szereg prac porządkowych 
w pawilonie i wiacie.



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 
FUNDACJI CENTRUM DOKUMENTACJI CZYNU NIEPODLEGŁOŚCIOWEGO 

W 2009 ROKU

Adam Roliński

Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego z siedzibą w Bibliotece Ja-
giellońskiej zarejestrowana została 16 czerwca 1998 r.

Jej statutowym celem jest: „gromadzenie, zabezpieczanie, opracowywanie i udostępnianie 
materiałów historycznych dokumentujących zmagania niepodległościowe Polaków w XIX i XX 
wieku oraz prowadzenie działalności badawczej i edukacyjnej” (§ 7 statutu).

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA

Programy ogólne:

Program 1
Pozyskiwanie druków, archiwaliów i dokumentów
W roku sprawozdawczym Fundacja pozyskała 73 przybytki (w znacznej większości dary) 

– akcesje komputerowe 1986-2059, obejmujące kilka tysięcy jednostek – obecnie przebiega in-
wentaryzacja pozyskanych zbiorów.

Spośród nowych nabytków szczególną uwagę zwracają:
– zbiór prasy podziemnej i fotografii przekazany przez Leszka Śledzia, drukarza czasopi-

sma „Hutnik”,
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– dokumenty dotyczące działalności Krakowskiego Klubu Jazdy Konnej z lat 30. XX w. 
ze zbiorów kpt. J. Turaszwili (dokumenty sygnowane przez członków Zarządu Klubu: gen. Zyg-
munta Piaseckiego, dowódcę Krakowskiej Brygady Kawalerii, płk. Aleksandra Hertela i in.),

– materiały przekazane przez Alfreda Znamierowskiego: nagrania audycji z „Głosu Ame-
ryki”, zbiór wydawnictw emigracyjnych,

– zbiór wywiadów z redaktorami prasy drugiego obiegu przeprowadzonych przez dr. Pawła 
Należniaka,

– materiały przekazane przez rodzinę kpt. Franciszka Pększyca-Grudzińskiego (zbiór do-
kumentów, rękopisów, fotografii, wycinków prasowych dotyczący poległego w bitwie pod Mo-
dliborzycami 3 czerwca 1915 r. oficera Legionów Polskich),

– zbiór materiałów po Andrzeju Izdebskim, działaczu niepodległościowym z Krakowa 
(KPN),

– biblioteczka wydawnictw niezależnych NSZZ „Solidarność” Instytutu Nafty i Gazu 
w Krakowie,

– Archiwum NSZZ „Solidarność” Sekcji Oświaty w Krakowie i redakcji czasopisma „Soli-
darność Nauczycielska” zgromadzone przez śp. Wandę Żychowską.

Program 2
Opracowywanie pozyskanych nabytków
W 2009 r. kontynuowano opracowanie wydawnictw ciągłych drugiego obiegu, opraco-

wywano wstępnie (akcesyjnie) bieżące nabytki oraz kontynuowano opracowanie pozostałych 
materiałów. 

Digitalizacji poddano kilkadziesiąt kaset magnetofonowych, kilkanaście tytułów prasy dru-
giego obiegu oraz blisko 3 tys. stron innych dokumentów (łącznie 13 tys. skanów).

Wszystkie te prace wykonywane były przez dwóch pracowników zatrudnionych na ½ eta-
tu, jednego pracownika zatrudnionego na cały etat oraz jednego pracownika na 1/4 etatu (księgo-
wość). Do końca roku stan ten zwiększył się o trzy etaty.

Program 3
Udostępnianie zbiorów
W 2009 r. czytelnię FCDCN odwiedziło 319 czytelników (wzrost o 30% w porównaniu 

z rokiem 2008), którym udostępniono 1242 woluminy druków zwartych i ciągłych oraz kilka 
tysięcy sztuk jednostek specjalnych (fotografii, plakatów, druków ulotnych).

Przeprowadzono także kilkadziesiąt kwerend tematycznych.

WYDAWNICTWA:

A. Seria: Biblioteka Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego:

Program 4(nr rej. projektów 77)
Tom 28 – Antypolska akcja nacjonalistów ukraińskich w Małopolsce Wschodniej w świe-

tle dokumentów Rady Głównej Opiekuńczej 1943-1944, cz. 2, wstęp i oprac. Lucyna Kulińska 
i Adam Roliński, Dokumenty do Dziejów Stosunków Polsko-Ukraińskich 1939-1945, t. 3 (trzeci 
tom serii wydawniczej zawierającej dokumenty dotyczące stosunków polsko-ukraińskich na Kre-
sach w czasie II wojny światowej – w opracowaniu).

Program 5(101)
Tom 34 – NSZZ Solidarność Uniwersytetu Jagiellońskiego 1980-1983. Wybór dokumen-

tów, wybór, wstęp i oprac. Tomasz Gąsowski i Adam Roliński (wybór dokumentów dotyczących 
Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” UJ pochodzących z Archiwum KZ NSZZ „Solidar-
ność” UJ, przechowywanego w Fundacji CDCN, i krakowskiego oddziału IPN – w druku).
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Program 6(131)
Tom 37 – Józef Herzog – żołnierz niepodległości. Wspomnienia i dokumenty, oprac. i wstęp 

Przemysław Wywiał (wybór wspomnień, opracowań, przemówień oraz fragmenty koresponden-
cji urzędowej i osobistej mjr. Józefa Herzoga, żołnierza I Brygady Legionów Polskich, zawodo-
wego oficera II RP, znanego działacza niepodległościowego – w druku).

Program 7(132)
Tom 39 – Grzegorz Baziur, „Wierni Polsce Niepodległej”. Antykomunistyczna konspiracja 

młodzieżowa w województwie krakowskim w latach 1945-1956 (monografia obejmująca zesta-
wienie 72 młodzieżowych organizacji konspiracyjnych działających w województwie krakow-
skim w latach 1945-1956 – w druku).

Program 8(130)
Tom 40 – Czesław Blicharski, W służbie mojej małej Ojczyźnie Tarnopolem zwanej (kolej-

na część wspomnień twórcy Archiwum Tarnopolskiego – w opracowaniu).

B. „Sowiniec”. Materiały Historyczne Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległo-
ściowego i Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego:

Program 9(127)
„Sowiniec” Nr 34/35 - 2009 (czerwiec/grudzień) – numer poświęcony Czesławowi Bli-

charskiemu, twórcy Archiwum Tarnopolskiego z okazji 90. rocznicy urodzin.

C. Inne wydawnictwa:

Program 10(117)
Hauser Zbigniew, Podróże po cmentarzach Ukrainy. Dawne województwa I Rzeczypospo-

litej: wołyńskie, podolskie, bracławskie, kijowskie oraz Odessa, Kiszyniów i Tbilisi (kolejny tom 
publikacji przewodnika po cmentarzach polskich na Kresach).

Program 11(119)
Kulińska Lucyna, Działalność terrorystyczna i sabotażowa nacjonalistycznych organizacji 

ukraińskich w Polsce 1922-1939 (monografia dotycząca działalności terrorystycznej skrajnych 
organizacji ukraińskich w II Rzeczypospolitej).

Program 12(122)
O pomnikach, grobach i bohaterach Ziemi Krzeszowickiej, zebrała i oprac. Dorota 

Strojnowska (publikacja książkowa – w 2009 r. wykonano dokumentację fotograficzną pomni-
ków, tablic i nagrobków – w opracowaniu).

INNE PROGRAMY:

Program 13(108)
Rozbudowa serwisu internetowego: www.sowiniec.com.pl
Dalsza rozbudowa portalu Fundacji: www.sowiniec.com.pl. Uruchomienie podstrony 

www.wolynswiadkowie.info obejmującej prezentację relacji mieszkańców Wołynia z lat 1918-
-1939 i okresu II wojny światowej. Kontynuowano prace nad przygotowaniem indeksów: tytuło-
wego i osobowego obejmujących całość zbiorów katalogowanych w portalu.
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Program 14(112)
Współpraca z nauczycielami historii 
W 2009 r. kontynuowano współpracę z zespołem doradców metodycznych nauczania hi-

storii Wydziału Edukacji UMK. Zorganizowano kolejne spotkania z nauczycielami historii:
– 23 września 2009 r. – „Dramat wrześniowy 1939” – emisja filmu M. Bobka, Moje życie 

w mundurze. Dramat wrześniowy; referaty: Tomasz Gąsowski, Janusz Mierzwa, Piotr Mikietyń-
ski, wstęp do filmu dr Marek M. Tytko (w historycznej sali 56 Collegium Novum).

Program 15(134)
Wychowanie patriotyczne dla nauczycieli historii
Konwersatorium przygotowane wspólnie z Instytutem Historii UJ na II semestr roku aka-

demickiego 2009/2010 – prowadzenie dr Marek M. Tytko.

Program 16(126)
Wołyń – świadkowie, projekt oral history (dźwiękowa rejestracja wywiadów z mieszkań-

cami Wołynia – sporządzono 10 wywiadów przeprowadzonych przez Jakuba Gałęziowskiego).

Program 17(129)
Bibliografia zawartości czasopism drugiego obiegu
(w 2009 r. wykonano pierwszy etap projektu realizowanego wspólnie z Instytutem Pamięci 

Narodowej – przygotowanie bibliografii zawartości oraz sporządzenie indeksów do numerów 
1-250 „Tygodnika Mazowsze”, uruchomienie strony internetowej: www.drugiobieg.info)

Program 18(133)
Wyszliśmy z NZS. Działalność kulturalna NZS w latach osiemdziesiątych. Wystawa, Kra-

ków, październik 2009 (wystawa przygotowana we współpracy ze Stowarzyszeniem NZS 1980, 
kuratorzy wystawy: Adam Kalita i Adam Roliński).
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 
MAŁOPOLSKIEGO ODDZIAŁU ZWIĄZKU PIŁSUDCZYKÓW W KRAKOWIE 

W 2009 ROKU

Antoni Cieślik

Spotkaniem noworocznym w dniu 31 stycznia w krypcie klasztoru oo. Dominikanów 
Oddział Małopolski Związku Piłsudczyków rozpoczął kolejny rok swojej pracy programowej. 
W imieniu zmarłego 2 kwietnia 2008 r. o. gen. bryg. Adama Franciszka Studzińskiego opiekę 
duchową nad spotkaniem przejął o. Jerzy Bakalarz OP. Obecni byli o. Jerzy Pająk i ks. Stanisław 
Mól. Zebranych przywitał przewodniczący Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego 
(KOnKJP) dr Jerzy Bukowski. Po słowie wprowadzającym o. Jerzego Bakalarza składano sobie 
życzenia. Program artystyczny pt. „Hej kolęda kolęda” przygotowała młodzież Zespołu Szkół 
Przemysłu Spożywczego z pl. Jana Matejki 11 pod kierunkiem prof. Kazimierza Nowaka. Ko-
lejny rok pracy rozpoczął Zarząd w nieco zmienionym składzie. W miejsce zmarłego 20 lipca 
2008 r. śp. Antoniego Dłużenia powołano na członka Zarządu Stanisława Ożanę.

W roku sprawozdawczym Zarząd Związku odbył 13 posiedzeń oraz miały miejsce 3 spo-
tkania wszystkich członków z okazji dat rocznicowych 19 marca, 12 maja i 5 grudnia. Do Związ-
ku przystąpiło w roku sprawozdawczym 5 osób spoza Krakowa: 2 osoby z Gliwic, 1 osoba 
z Warszawy i 2 osoby z Warki.

Działalność Związku w okresie sprawozdawczym sprowadzała się do organizowania, 
częściej współorganizowania lub uczestniczenia w uroczystościach związanych z rocznicami 
historycznymi.

W dniu 16 stycznia w Sali Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczystość młodzieżowa 
z udziałem delegacji szkół krakowskich, której program poświęcony Powstańcom Styczniowym 
przygotowała młodzież (ZSPS).

W dniu 22 stycznia, w rocznicę wybuchu Powstania, Zarząd wziął udział w obchodach na 
cmentarzu Rakowickim, przy pomniku-mogile Powstańców.

W dniu 5 marca Zarząd Związku wspólnie z Towarzystwem Upamiętnienia Konfederacji 
Barskiej uczestniczył w uroczystości 241. rocznicy zawiązania konfederacji, połączonej z mszą 
świętą w kościele Braci Mniejszych Kapucynów z homilią o. J. Pająka. Po mszy młodzież zgro-
madziła się przy mogile konfederatów, a przedstawiciele klasy wojskowej XXV Liceum Ogól-
nokształcącego zaciągnęła wartę honorową, zaś młodzież Gimnazjum nr 2 pod kierunkiem Tade-
usza Gmyrka przygotowała program artystyczny.

W dniu 1 kwietnia na wniosek Przewodniczącego KOnKJP członkowie Zarządów Komite-
tu i Związku udali się na cmentarz Rakowicki, by oddać hołd zasłużonym działaczom ruchu nie-
podległościowego. Złożono kwiaty i zapalono znicze na grobach gen. Franciszka Studzińskiego 
– o. Adama, płk. Józefa Herzoga i płk. Romana Bąkowskiego.

Dnia 2 kwietnia, w czwartą rocznicę śmierci papieża Jana Pawła II Zarząd zorganizował 
w Wieliczce, w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej spotkanie z wiernymi i młodzieżą, w czasie 
którego grupa teatralna „Adalex” zaprezentowała spektakl pt. Oto jestem Panie.

Dnia 7 maja w sali Urzędu Miasta wzięto udział w zorganizowanym przez Muzeum Armii 
Krajowej spotkaniu z okazji 64. rocznicy zakończenia II wojny światowej.

W dniu 22 maja na zaproszenie Podkarpackiego Związku Piłsudczyków, delegacja z A. Fis-
cherem udała się do Rzeszowa na obchody 130. rocznicy urodzin Symona Petlury. Uroczystość 
rozpoczęła sesja naukowa w rzeszowskim ratuszu.
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Dnia 24 maja, w przeddzień 61. rocznicy śmierci rotmistrza Witolda Pileckiego, odbyła się, 
z inicjatywy prezesa Towarzystwa Parku im. H. Jordana, Kazimierza Cholewy, uroczystość po-
święcona pamięci bohatera. W uroczystości wzięła udział córka rotmistrza Zofia Pilecka-Optu-
łowicz. Po nabożeństwie majowym w intencji śp. rotmistrza, któremu przewodniczył o. Jerzy 
Pająk, wiersze patriotyczne recytowali Alicja Kondraciuk i Edward Jankowski.

W dniach 11 i 12 lipca na zaproszenie Zamowieckiego Komitetu Obchodów Rocznicy Po-
tyczki pod Udorzem Prezes Związku wziął udział w obchodach 65. rocznicy przeprowadzenia 
przez żołnierzy batalionu „Parasol” akcji specjalnej „Koppe”. Uroczystości miały miejsce w Kra-
kowie, Wolbromiu i Udorzu.

W dniu 1 września krakowscy piłsudczycy wzięli udział w zorganizowanej przez Urząd 
Miasta uroczystości w 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej.

W dniu 4 września członkowie Zarządu Związku uczcili 70 rocznicę wybuchu II wojny 
światowej uroczystym apelem w ZSPS. W programie artystycznym wystąpiła Alicja Kondraciuk, 
a muzykę do programu opracował Adam Legendziewicz.

W dniu 17 września, w 70. rocznicę agresji Rosji Sowieckiej na Polskę Zarząd Związku 
współuczestniczył w organizacji uroczystości rozpoczynającej się mszą świętą z homilią o. J. Pa-
jąka. Następnie uczestnicy przeszli pod pomnik Pamięci Ofiar Komunizmu i Pomnik Pamięci 
Ofiar Ludobójstwa Polskiej Ludności Kresów Południowo-Wschodnich, gdzie recytacja Romana 
Hnatowicza zakończyła uroczystość.

W tym samym dniu przy Krzyżu Katyńskim została odsłonięta tablica Pamięci Sybiraków 
oraz odczytano uchwałę Rady Miasta dotyczącą nadania placowi  przy kościele św. Idziego imie-
nia o. gen. bryg. Adama Studzińskiego.

W dniu 27 września delegacja piłsudczyków krakowskich udała się na uroczystość po-
święcenia sztandaru Wrocławskiego Oddziału Związku Piłsudczyków. Uroczystość odbyła się 
w kościele parafialnym XX Jezuitów we Wrocławiu, gdzie wrocławski oddział Związku Piłsud-
czyków ma swoją siedzibę. Uroczystość zgromadziła liczne grono piłsudczyków z całego kraju, 
młodzież strzelecką, harcerzy, kombatantów i sympatyków idei niepodległościowej marszałka 
Józefa Piłsudskiego, m. in. posłankę PiS Aleksandrę Natali-Świat. W uroczystości wziął udział 
Prezes Zarządu Głównego Związku Piłsudczyków Jan Józef Kasprzyk.

W dniach 1 i 2 października w Sali Rady Miasta działacze Związku uczestniczyli w obcho-
dach 20-lecia Związku Żołnierzy AK, przygotowując program artystyczny.

W dniach 8-10 listopada Prezes Związku uczestniczył w obchodach Święta Niepodległo-
ści w następujących szkołach: Szkole Podstawowej nr 61 im. J. Piłsudskiego, Gimnazjum nr 28 
i Szkole Podstawowej w Zagórzu.

W dniu 5 grudnia, w rocznicę urodzin Marszałka odbyło się przy pomniku J. Piłsudskie-
go krótkie spotkanie delegacji szkół noszących imię Marszałka. Prezes Związku wygłosił słowo 
okolicznościowe, a poezję poświęconą Marszałkowi recytowała A. Kondraciuk. Na zakończenie 
odśpiewano Marsz I Brygady.

W zakończeniu wymieniamy w porządku alfabetycznym najbardziej aktywnych członków 
Związku: Jerzy Bożyk, Antoni Cieślik, Andrzej Fischer, Alicja Kondraciuk, Adam Legendzie-
wicz, Maria Michta, Kazimierz Nowak, Stanisław Ożana, Wojciech Pająk i Adam Słupek.



CZY „HUGO” TO NA PEWNO LEON KOCHAŃSKI?

Zbigniew Zabokrzecki

W wydawanym przez Fundację Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego pe-
riodyku „Sowiniec” (2006, nr 28) prof. Jerzy Węgierski opublikował artykuł: Kim byli „Hilary” 
i „Hugo” w Lwowskiej Armii Krajowej i w Okręgowej Delegaturze Rządu (Wino).

Zawarte w tym artykule ustalenia prof. Jerzy Węgierski oparł na materiałach archiwalnych 
znajdujących się w Bibliotece Ossolineum, Wojskowym Instytucie Historycznym i Archiwum 
Akt Nowych. Niezależnie korzystał też z pomocy ludzi działających w owym czasie w konspira-
cji wojskowej i cywilnej w Okręgu Lwowskim AK i Okręgowej Delegaturze Rządu. Dotarł rów-
nież do ludzi, którzy mogli być potomkami osób używających pseudonimów „Hilary” i „Hugo”.

Sprawa ustalenia, kim był „Hilary”, wydaje się nieco mniej skomplikowana. Poszukując 
bowiem danych o działalności konspiracyjnej śp. Ojca, dotarłem do p. Inny Fieduszczak, dzia-
łaczki lwowskiego „Memoriału”, której udało się ustalić, że w Archiwum Służby Bezpieczeń-
stwa we Lwowie znajduje się „teczka” śp. Ojca z dokumentami obejmującymi okres od chwili 
Jego zatrzymania przez NKWD w dniu 14 lutego 1945 r. we Lwowie do procesu i wyroku Wo-
jennego Trybunału wojsk NKWD w Kijowie w dniu 23 stycznia 1946 r.

W wyniku wielu starań uzyskałem pomoc ze strony Konsulatu RP we Lwowie oraz Cen-
tralnego Archiwum MSWiA w Warszawie; w efekcie otrzymałem kserokopie dokumentów 
z „teczki” (nie wiem, czy są one kompletne, gdyż nie zawierają protokołów przesłuchań). Obec-
nie materiały te znajdują się w IPN w Warszawie – sygn. 177/515.

Natomiast ustalenie nazwiska osoby o pseudonimie „Hugo” w oparciu o dotychczas znane 
dokumenty archiwalne znajdujące się w Archiwum Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we 
Wrocławiu, Archiwum Akt Nowych w Warszawie i obecnie w Centralnym Archiwum Wojsko-
wym (d. AWiH) w Rembertowie okazuje się niewykonalne, gdyż materiały te zawierają tylko 
pseudonimy. Na ich podstawie możliwe jest jednak stwierdzenie, jakie funkcje organizacyjne 
pełnił „Hugo” w 1942 r. i w pierwszej połowie 1943 r. w ekspozyturze Wydziału Wojskowego 
„Teczka” w Stanisławowie oraz po wyjeździe do Lwowa, a następnie w drugiej połowie 1943 r. 
i w 1944 r. w Okręgowej Delegaturze Rządu we Lwowie, aż do wyjazdu do Warszawy. 

Istotną zmianę w tym zakresie wnosi współpraca, jaką podjął prof. Jerzy Węgierski z p. Ja-
niną Reich-Kochańską, córką przedwojennego Starosty i Naczelnika Wydziału w Urzędzie Wo-
jewódzkim w Stanisławowie. W wyniku informacji uzyskanych od p. Reich-Kochańskiej oraz 
w oparciu o opublikowane przez nią wspomnienia z okresu wojny prof. Jerzy Węgierski ustalił, 
że „Hugo” to Leon Kochański, ojciec p. Janiny Reich-Kochańskiej.

W 2006 r. p. Janina Reich-Kochańska przesłała mi kserokopię swoich wspomnień z okresu 
1939-1945 pt. Wspomnienia spisane po przeszło pięćdziesięciu latach, opublikowanych w cza-
sopiśmie „Zeszyty Tłumackie”. Jak pisze, wspomnienia te oparte są na listach, informacjach 

MISCELLANEA
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rodziny i znajomych oraz jej własnych. Są one na tyle szczegółowe, również w zakresie dat, 
że pozwoliłem sobie sporządzić kalendarium dat i miejsc pobytu Leona Kochańskiego oraz jego 
żony i dzieci w czasie wojny. 

I tak:
– po wkroczeniu sowietów przebywał on razem z rodziną do grudnia 1939 r. w Tłumaczu; 

zagrożony aresztowaniem wyjechał do Bolechowa, do brata Franciszka;
– jego żona pozostała w Tłumaczu i mimo trudnych warunków materialnych, co ważne, 

posłała starsze dzieci do szkoły; 12 kwietnia wraz z pięciorgiem dzieci i siostra Janiną została 
wywieziona do Kazachstanu, do miasta Kustanaj;

– w połowie czerwca 1940 r. Leon Kochański wraz z bratem Franciszkiem został areszto-
wany i przebywał w więzieniu w Stanisławowie, po mniej więcej dziesięciu miesiącach w wyni-
ku postępowania sądowego został uniewinniony i wrócił do Bolechowa; brat został skazany na 
długoletni pobyt w „łagrze”, gdzie zmarł;

– przed aresztowaniem i po uniewinnieniu Leon Kochański utrzymywał kontakt listowny 
z żoną przebywającą w Kazachstanie;

– po wkroczeniu Niemców w lecie 1941 r. powrócił do Tłumacza, podjął pracę w gospo-
darstwie rolnym „Liegenschaft” i pracował tam przez cały czas pobytu Niemców;

– sowieci w wyniku ofensywy wiosennej wkroczyli do Tłumacza w dniu 29 marca 1944 r.; 
walki na kierunku stanisławowskim trwały nadal. Kiedy Niemcy rozpoczęli kontrofensywę, wie-
lu mężczyzn, chcąc uniknąć wywiezienia na roboty, w końcu marca lub na początku kwietnia 
udało się do Czerniowiec zajętych przez sowietów – Kochański był wśród nich;

– w czasie pobytu w Czerniowcach otrzymał list od córki Janiny, która w 1943 r. została 
zmobilizowana do 1 Dywizji Kościuszkowskiej; w liście Janina poinformowała go, że matka 
z najmłodszą córką zostały przesiedlone z Kazachstanu do wsi Denhówka k. Kijowa;

– przebywając w Czerniowicach, Leon Kochański utrzymywał kontakt listowny z żoną 
i córką Janiną;

– po rozpoczęciu letniej ofensywy sowieckiej i ponownym zajęciu Tłumacza Kochański 
w końcu lipca powrócił tam z Czerniowiec;

– w listopadzie 1944 r. został aresztowany i przebywał w więzieniu w Stanisławowie, w lu-
tym 1945 r. dzięki staraniom siostry żony, Janiny, aktorki teatru Wojska Polskiego w Lublinie, 
został zwolniony z więzienia z poleceniem jak najszybszego wyjazdu do Polski;

– po mniej więcej miesięcznych staraniach otrzymał kartę repatriacyjną, ale w dniu 29 mar-
ca 1945 r., będąc już w pociągu, został z niego wysadzony; w tym samym dniu zachorował i po 
kilku dniach lekarz zdiagnozował tyfus plamisty. Kochański umieszczony na oddziale zakaźnym 
szpitala w dniu 10 kwietnia 1945 r. zmarł, został pochowany w Stanisławowie.

***
Rozległe aresztowania gestapo w końcu 1942 r. przeprowadzone w kierownictwie Komen-

dy AK Obwodu Stanisławowskiego i zagrożenie aresztowaniami w marcu 1943 r. wśród kierow-
nictwa Ekspozytury Wydziału Wojskowego „Teczki” Komendy Obszaru we Lwowie spowodo-
wały, że jej szef „Hugo” zmuszony był opuścić Stanisławów. 

W artykule dr. Grzegorza Mazura opublikowanym w wydawnictwie Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego „Studia Historyczne” (1991, R 34, z. 1) pt. Aresztowania żołnierzy Armii Krajowej 
w okręgu Stanisławów 1942-1943 na stronie 106 napisano o aresztowaniach przeprowadzonych 
w dniach 12 lub 20 marca 1943 r. w Ekspozyturze Wydziału Wojskowego „Teczka” w Stani-
sławowie Obszaru Lwów, w wyniku których: „Żołnierz konspiracji Piotr Góral ps. «Pietrek» 
wywiózł furmanką ze Stanisławowa współpracownika B. Warchałowskiego, K. Schanlela, 
łączniczkę R. Sidorową, Wandę Kubrecht ps. «Maria» oraz kilka innych osób. W rezultacie za-
grożenia Ekspozytury jej szef Zabokrzecki [oczywiście pomyłkowo podane nazwisko – przyp. 
Z.Z.] ps. «Marian» «Hugo», spalony też musiał opuścić Stanisławów i kierował jej pracą ze 
Lwowa”.
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Poniższe dokumenty archiwalne znajdujące się w Bibliotece Ossolineum, które dotyczą 
okresu marzec–lipiec 1944 r., wskazują na to, że „Hugo” przebywał we Lwowie lub jego okoli-
cach. Są to:

– „Meldunek organizacyjny” (ABNO sygn. 16598/II k. 13) z marca 1943 r. zawierający 
informację: „Aresztowania wskutek zbyt ścisłej współpracy i kontaktów ekspozytury WW z OII 
PZP zmusiły zarówno kierownika ekspozytury jak też jego zastępcę […] do wyjazdu do siedziby 
WW obszaru […]”; „Gestapo przeniosło swoje poszukiwania za obu ostatnimi na teren siedziby 
obszaru”; i dalej: „Sytuacja na terenie ekspozytury na okręg południowy przedstawia się w tej 
chwili w ten sposób, że powiaty są nienaruszone, a kierownik ekspozytury prowadzi robotę z sie-
dziby obszaru za pośrednictwem drugiego zastępcy pozostającego na miejscu”;

– „Dodatkowy raport tygodniowy za czas 7.III do 15.III” opracowany przez Biuro Infor-
macji i Propagandy Komendy Obszaru Lwów podpisany przez „Hilarego” zawierający dopisek 
podpisany: „Hugo”;

– pismo „Hugona” z dnia 28 marca 1944 r. do „Cezara” (mjr. Neugebauera), w którym au-
tor dziękuje za kilkuletnią współpracę i ubolewa, że nie zorganizowano ich osobistego spotkania 
(„Cezar” w marcu lub kwietniu wyjechał do Warszawy);

– pismo „Tomasza Niedzieli” z dnia 24 czerwca 1944 r. (Adama Ostrowskiego) wzywające 
„Hugona” na naradę ws. administracyjnych w dniu 30 czerwca 1944 r.;

– pismo „Tomasza Niedzieli” z dnia 30 czerwca 1944 r. mianujące „Hugona” na funkcję 
Kierownika Ochrony Pracy ODR we Lwowie. Pismo wyznacza dzień zaprzysiężenia i lokalizację;

– stosunkowo obszerne odręcznie pisane listy „Hugona”, jeden do „Ryszarda”, drugi do 
„Hilarego” , z dnia 16 lipca 1944 r. zawierające informacje organizacyjne i osobiste.

W liście do „Ryszarda” informacje organizacyjne dotyczą:
– obaw, czy celowe jest ujawnienie się po wkroczeniu sowietów na tereny Małopolski 

Wschodniej, grozi ono bowiem zakłóceniem stosunków między administracją polską a sowiec-
ką, zagrożone może zostać także osobiste bezpieczeństwo ujawniających się osób, co w jego 
przypadku ma wymiar szczególny, gdyż jako osoba znana w Stanisławowie „Hugo” bojkotował 
władze sowieckie podczas pierwszej okupacji, uchylając się od pracy i nie posyłając dzieci do 
szkoły. Wyróżniał się także nieprzejednanym, wrogim stanowiskiem wobec okupanta;

– negowania celowości kompletowania nowego zestawu Administracji w Obwodzie Ro-
hatyn po przekazaniu obwodu z województwa stanisławowskiego do tarnopolskiego, decyzję tę 
podjęto na naradzie w dniu 30 czerwca 1944 r. – potwierdza to udział „Hugona” w naradzie;

– stwierdzenia, że przejścia okupacyjne – ciągłe ukrywanie się – spowodowały zły stan 
zdrowia żony, którą wysłał do Warszawy, co zmusza go również do jak najszybszego wyjazdu, 
aby się nią opiekować, stąd prośba o dalszy dwutygodniowy urlop związany z wyjazdem do 
Warszawy.

Ponadto podano, że kontakt do Warszawy ma zarówno „Hilary”, jak i łączniczka „Hanka”; 
na czas nieobecności „Hugona” zastępstwo powierzono „Hilaremu”. 

***
List z dnia 16 lipca 1944 r. do „Hilarego” jest utrzymany w bardziej osobistym tonie, co, 

jak sądzę, koresponduje z moimi wspomnieniami ze Lwowa z okresu wiosny i lata 1944 r., pa-
miętam, że w tym czasie odwiedzał nas kilkakrotnie przełożony Ojca w konspiracji w naszym 
mieszkaniu przy ul. Bonifratrów. Ze względu, jak przypuszczam, na zmienione nazwisko i dzia-
łanie Ojca w konspiracji rodzice w zasadzie nie utrzymywali kontaktów nawet z bliskimi zna-
jomymi. Z wyjątkiem tego Pana i łączniczki o pseudonimie „Hanka” – p. Ireny Wiszniewskiej, 
która traktowana była jak członek rodziny. Natomiast nigdy nie słyszałem ani nazwiska, ani 
pseudonimu przełożonego Ojca. Dopiero po wielu latach z listu do „Hilarego” dowiedziałem się, 
iż używał on pseudonimu „Hugo”.

W liście tym „Hugo” zobowiązuje Ojca do przekazania listu do „Ryszarda” adresatowi, 
prosi go o poczynienie starań o pozostawienie go na dotychczasowym stanowisku w konspira-
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cji stanisławowskiej i zachowanie pomocy finansowej w czasie pobytu w Warszawie, do której 
wyjedzie 16 lipca 1944 r. Przekazuje też pozdrowienia dla Matki, co potwierdza, że poznał ją 
osobiście w czasie wizyt w naszym domu we Lwowie.

Te dwa listy, moim zdaniem, zawierają ważne informacje o stanie rodzinnym ich autora 
i jego zamierzeniach. 

Po pierwsze, „Hugo” przez cały czas okupacji sowieckiej, a następnie niemieckiej przeby-
wał na terenie Stanisławowa, a następnie we Lwowie wraz z rodziną.

Po drugie, trudno sobie wyobrazić, że osoba pełniąca przez kilka lat wysokie funkcje orga-
nizacyjne w konspiracji konfabulowała na temat swego stanu rodzinnego, tym bardziej że infor-
macje o tym charakterze przekazywał kierownictwu Delegatury przez „Hilarego”, jednego z wie-
loletnich współpracowników, który musiał znać prawdę na ten temat. 

W 2007 r. badacze z IPN opublikowali dokumenty archiwalne zebrane przez Komisję 
Wspólną Polsko-Ukraińską, dotyczące działań NKWD, które miały na celu likwidację struktur 
AK i Delegatury Rządu na terenie Obszaru Lwowskiego. Książka nosi tytuł: Operacja „SEJM” 
1944-19461. 

Dokumenty zamieszczone na stronach 1197-1205 i 1207-1217 dotyczą likwidacji Obwodo-
wej Komendy AK i Delegatury Rządu na terenie obwodu stanisławowskiego. W dniu 5 grudnia 
1945 r. aresztowano delegata Aleksandra Henisza, pseudonim „Henryk”, a następnie kilku człon-
ków Delegatury obwodu stanisławowskiego. W czasie przesłuchań Aleksander Henisz zeznał, że 
w 1943 r. delegatem obwodowym była osoba o nazwisku Duszniak, pseudonim „Hugo”, która 
na początku 1943 r. wyjechała do Lwowa, ale nadal utrzymywała kontakty organizacyjne ze Sta-
nisławowem. Po wyjeździe „Hugona” do Polski delegatem obwodowym został „Prawdzic”. Po 
jego aresztowaniu na delegata został powołany Henisz i pełnił tę funkcję do czasu aresztowania. 
Sądzony przez Trybunał Wojskowy wojsk NKWD w Stanisławowie został skazany na 10 lat obo-
zu, w którym zmarł 21 października 1947 r. Inny aresztowany w tej sprawie, E. Banisz, również 
zeznał, że kierownikiem obwodowym był Duszniak, pseudonim „Marian” – był to jeden z pseu-
donimów „Hugona”. 

Nazwisko Duszniak nie występuje w innych zeznaniach, jak również w dokumentach ar-
chiwalnych. Należy sądzić, że było to nazwisko fałszywe – legalizacyjne i nie wiadomo, czy 
„Hugo” posługiwał się nim jedynie na terenie Stanisławowa. Natomiast zeznania potwierdzają 
działalność i okresy działalności „Hugona” w Stanisławowie, a następnie we Lwowie, oraz jego 
wyjazd do „Polski”. 

Reasumując, po zestawieniu dat i miejsc pobytu „Hugona”, możliwych do ustalenia na 
podstawie dokumentów archiwalnych, w tym zeznań Aleksandra Henisza, z datami i miejsca-
mi pobytu, jak również datą i miejscem zgonu Leona Kochańskiego, przywołanymi we wspo-
mnieniach Janiny Reich-Kochańskiej, nasuwa się uzasadniona wątpliwość, czy „Hugo” to Leon 
Kochański.

Suwałki, 26 lipca 2010 r.

1  Operacja „SEJM” 1944-1946, kom. red. J. Bednarek [et al.], wybór dokumentów i red. nauk. 
W. Chudzik [et al.], tłum. K. Seń, W. Tarnawska, Warszawa–Kijów 2007, Polska i Ukraina 
w Latach Trzydziestych-Czterdziestych XX Wieku: nieznane dokumenty z archiwów służb specjal-
nych = Pol’ša ta Ukraïna u Tridcâtih-Sorokovih Rokah XX Stolìttâ; t. 6.
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W SPRAWIE KRAKOWSKIEGO KOMITETU KRZYŻA SOLIDARNOŚCI

Tadeusz Drwal
(koordynator Krakowskiego Komitetu Krzyża Solidarności)

W momencie gdy nie tylko nie zostały jeszcze nadane pierwsze nowo ustanowione od-
znaczenia, ale nadal trwają prace nad wprowadzającymi je w życie przepisami i procedurami 
wykonawczymi, zbyt wcześnie jest na składanie sobie gratulacji i rozsyłanie podziękowań tym 
wszystkim, bez których zaangażowania nasza inicjatywa nie przyniosłaby rezultatów. 

Wymieniając chronologicznie, pamiętamy o sygnatariuszach deklaracji poparcia dla nasze-
go Komitetu; o organizacjach, które od samego początku przyłączyły się do naszych działań; 
o koleżankach i kolegach, których bezinteresowna pomoc pozwoliła nam prowadzić działalność 
w najtrudniejszym, początkowym okresie; o wszystkich sygnatariuszach projektu ustawy podpi-
sanego 31 sierpnia ubiegłego roku w Krakowie; o politykach, w tym parlamentarzystach, którzy 
udzielili nam swojego poparcia i wbrew wielu przeciwnościom, nierzadko wręcz z wielką deter-
minacją, doprowadzili do tego, że ustawę udało się uchwalić tuż przed 30. rocznicą powstania 
„Solidarności”. Na indywidualne podziękowania będzie jeszcze czas, ale proszę, wybaczcie nam, 
że podczas krakowskich obchodów 30. rocznicy powstania „Solidarności” nie mogliśmy nie po-
dziękować naszym kolegom z małopolskiej „Solidarności”, którzy od samego początku naszej 
działalności niezłomnie nas wspierają. 

Poniżej zamieszczono tekst przemówienia wygłoszonego przeze mnie w imieniu Krakow-
skiego Komitetu Krzyża Solidarności 4 września 2010 r. w Teatrze im. Juliusza Słowackiego 
w Krakowie podczas uroczystej Sesji WZD NSZZ „Solidarność” Regionu Małopolskiego zwoła-
nej z okazji 30. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”. 

Panowie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy! 
Prawie dwa lata temu, gdy w gronie kilku kolegów rozpoczynaliśmy prace nad restytu-

owaniem Krzyża Niepodległości oraz ustanowieniem Krzyża Solidarności, osiągnięcie tego celu 
wydawało się prawie nierealne. A jednak udało się go osiągnąć. 

Niestety, z różnych powodów, ustawa weszła w życie zbyt późno, aby mogły być już teraz 
wręczane pierwsze Krzyże Wolności i Solidarności, które w większości powinny trafić do szere-
gowych, nikomu już dzisiaj nieznanych działaczy opozycji i podziemnej „Solidarności”. Nastąpi 
to dopiero za parę miesięcy. Nie to jednak jest najważniejsze. Najważniejsze jest, że wreszcie 
Rzeczpospolita Polska jednoznacznie oddziela ofiary od katów i mówi wyraźnie, kto przez te lata 
walczył w Jej obronie. My i tak wiemy, czego dokonaliśmy. Wiemy, że walcząc o „Solidarność”, 
walczyliśmy o Polskę. Wiemy, że w jakimś małym stopniu dzięki każdemu z nas „Solidarność” 
powstała, przetrwała, istnieje i będzie istnieć. I wiemy, że dzięki nam nie ma już pierwszych se-
kretarzy, służby bezpieczeństwa i sowieckich wojsk w Polsce, o czym wielu dziś nie pamięta lub 
nie chce pamiętać. Te odznaczenia najbardziej potrzebne są dla prawdy i przyszłości – aby nasze 
dzieci wiedziały, że Polska zawsze szanuje swoich obrońców i że nie da się zakłamać historii. 

Dziś w imieniu Krakowskiego Komitetu Krzyża Solidarności pragnę podziękować wszyst-
kim Członkom Prezydium i Pracownikom Zarządu Regionu, z którymi przez ponad półtora roku 
wspólnie pracowaliśmy nad realizacją tej idei. 

Pragnę podziękować Członkom Zarządu Regionu, który już na samym początku istnienia 
Komitetu udzielił nam oficjalnego poparcia i przez cały czas nas wspierał. Małopolska „Solidar-
ność”, nie licząc prywatnych darowizn, była jedynym finansowym sponsorem naszych działań. 
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Przede wszystkim jednak pragnę podziękować Wam wszystkim i wszystkim tym, których 
reprezentujecie, za to, że cała Małopolska „Solidarność” stała za nami murem w chwilach do-
brych i złych, że na jej poparcie zawsze mogliśmy liczyć. 

Przepraszam, nie jestem w stanie wymienić nazwisk wszystkich, którym należą się na-
sze podziękowania – jest Was zbyt wielu. I wielu z Was widzę na tej sali. Dziękuję, pamiętamy 
o tym, co zrobiliście. 

W szczególny sposób pragnę jednak podziękować Przewodniczącemu Zarządu Regionu 
Wojciechowi Grzeszkowi. Za osobiste zaangażowanie. Za determinację. Za to, że gdy problemy 
były największe i wielu wątpiło, czy opłaca się osobiście angażować – on bez wahania postawił 
na szali cały swój autorytet, nie dlatego, że wiedział, że wygramy, ale dlatego, że był przekonany, 
że nasze postulaty są słuszne. Na tym właśnie polega „Solidarność”. 

Nie mogę również nie wymienić przynajmniej nazwisk tych, którzy bezpośrednio zaanga-
żowali się w nasze działania, a którzy odeszli od nas 10 kwietnia – Grażyny Gęsickiej, Przemy-
sława Gosiewskiego, Janusza Krupskiego, Janusza Kurtyki, Macieja Płażyńskiego, Krzysztofa 
Putry i Zbigniewa Wassermanna. Cześć ich pamięci!

Gdy niektórzy z dawnych przywódców „Solidarności” dziś odwracają się od niej, próbu-
ją dzielić na starą i nową, sugerują, że powinna oddać swój sztandar do prowadzonego przez 
nich muzeum ich własnej chwały – rozumiem, że wielu działaczy Związku woli zajmować się 
dzisiejszymi problemami niż przeszłością. Pamiętajmy jednak słowa Marszałka Piłsudskiego: 
„Kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani 
nie ma prawa do przyszłości”. Jedyną godną i skuteczną odpowiedzią na zakusy, aby odebrać 
„Solidarności” jej przeszłość, jej korzenie, jej historyczny dorobek i zasługi jest to, aby być tej 
przeszłości orędownikiem i nadal ponosić za nią odpowiedzialność. Ta odpowiedzialność polega 
dziś w dużym stopniu na tym, aby zapewnić podstawową opiekę państwa, analogiczną do tej, 
jaka należna jest kombatantom, tym z kolegów odznaczanych Krzyżem Wolności i Solidarności, 
którzy żyją w skrajnym ubóstwie. 

Objęcie dawnych działaczy opozycji taką opieką jest uzasadnione chociażby dlatego, że 
w okresie PRL-u większość z nich była dyskryminowana w życiu zawodowym, miała ograniczo-
ne możliwości awansu w pracy czy też wręcz nie miała możliwości uzyskania lub zachowania 
dobrze płatnej pracy, przez co dzisiaj wielu otrzymuje znacząco niższe emerytury i renty. Wy-
pełnienie naszego obowiązku wobec nich wymaga nie tylko uhonorowania, ale także w miarę 
potrzeby otoczenia opieką socjalną, gdyż chleb bez honorów jest jałmużną, a honory bez chleba 
są pustymi gestami. 

Panie Przewodniczący Komisji Krajowej, zwracam się do Pana z apelem, korzystając 
z przetartych przez nas ścieżek, niech tę kampanię oficjalnie poprowadzi „Solidarność”.

Koleżanki i Koledzy! Tu, w Małopolsce, nasza „Solidarność” obejmuje nie tylko dzisiej-
szych członków Związku, lecz również tych, dzięki którym Związek powstał, przetrwał i istnieje, 
nawet jeśli dziś nie są już z nim bezpośrednio związani. Dlatego napawa nas szczególną dumą 
fakt, że mieliśmy swój udział w powstawaniu „Solidarności” w Krakowie. Uzurpując sobie pra-
wo mówienia nie tylko w imieniu naszego Komitetu, lecz także w imieniu naszych Koleżanek 
i Kolegów, którzy niedługo otrzymają Krzyże Wolności i Solidarności, a także w imieniu Kom-
batantów, którzy przez tyle lat upominali się o przywrócenie Krzyża Niepodległości, raz jeszcze 
wszystkim Wam z całego serca dziękuję!



Walery Choroszewski (1922-2010)

Kopiec na Sowińcu przed 
uroczystością złożenia ziem 
z pól bitewnych oraz miejsca 
katastrofy smoleńskiej – 

4 VIII 2010 (fot. Z. Ryba)

Od prawej strony: Jan Zabokrzecki 
vel Źrałko Józef, pseud. „Prawdzic”, 
„Hilary”, matka autora i Irena 
Wiszniewska ps. „Hanka” łączniczka 
Ojca i „Hugo” (z przodu autor 
z siostrą Teresą) – Lwów, czerwiec 
1944 (do artykułu Z. Za bokrzeckiego 

– fot. ze zbiorów rodzinnych)



Dąb posadzony 26 IV 2010 na Sowińcu w hołdzie ofi arom katastrofy smoleńskiej 
(fot. Z. Ryba)
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WALERY CHOROSZEWSKI (1922-2010)

Janusz Kamocki

Gdy w drugiej połowie grudnia 1999 r. wysiadłem z samolotu na londyńskim lotnisku, 
w hali przylotów czekał na mnie szczupły mężczyzna z tekturową tablicą, na której widniało 
moje nazwisko. Od dawna korespondowaliśmy ze sobą, wielokrotnie rozmawialiśmy przez taj-
ny kanał telefoniczny łączący kierownictwo „Zamku” z Rządem na Uchodźstwie; teraz po raz 
pierwszy uścisnęliśmy sobie dłonie. Witał mnie Walery Choroszewski, minister informacji rządu. 
Jego podpis znajdował się na wszelkich dokumentach dotyczących warunków przyjazdu do kraju 
Prezydenta na Uchodźstwie i przekazania przez niego legalnej władzy wybranym w Polsce poli-
tykom. Gdy nastąpiły pierwsze od wybuchu wojny wolne wybory prezydenckie i w najbliższych 
dniach miała zakończyć się działalność Rządu na Uchodźstwie, Choroszewski ułatwił mnie i Ro-
mualdowi Szeremietiewowi przybycie do Londynu, abyśmy mogli przedstawić prezydentowi 
i rządowi stanowisko krajowych ugrupowań niepodległościowych wobec tej sytuacji.

W piśmie, które podpisywał, a które miałem zaszczyt odczytać na placu Matejki w Krako-
wie podczas manifestacji 11 listopada 1999 r., jasno wskazano warunki umożliwiające powrót do 
Polski Prezydenta RP. Część już została spełniona, ale w dalszym ciągu pozostawały w Polsce 
wojska sowieckie, wciąż obowiązywała peerelowska konstytucja.

Walery Choroszewski urodził się 20 października 1922 r. w Wilnie. W tym mieście uczęsz-
czał do prywatnego gimnazjum, a po zajęciu Wilna przez Litwinów (zmieniono wówczas jego 
nazwisko na Valeras Choroševskis) należał do młodzieżowej konspiracji. Z rodzinnego miasta 
wyjechał dopiero w 1940 r. z zamiarem dostania się przez Estonię i Finlandię do Anglii, do Pol-
skiej Marynarki Wojennej. Udało mu się to dopiero w 1942 r., gdy opuścił ZSRR wraz z armią 
dowodzoną przez generała Andersa. Służył na ORP „Piorun”. Po wojnie pozostał w Anglii. Tam 
ukończył szkołę średnią, zdał maturę i studiował w szkole nauk politycznych i społecznych. Po-
czątkowo pracował w londyńskim City, gdzie przez długi czas pełnił funkcję dyrektora finan-
sowego The London School of Foregin Trade, a po dziesięciu latach pobytu na terenie Anglii 
założył własną międzynarodową agencję transportową (Odra Shiping Agency Limited), której 
dyrektorem pozostał do końca życia, aczkolwiek w ostatnich latach faktyczne jej kierownictwo 
przekazał synom –  Mikołajowi (Mikiemu) i Ryszardowi.

Pozostając na emigracji, czynnie włączył się w życie polityczne Polonii. Był sekretarzem 
Egzekutywy Zjednoczenia Narodowego, jak również wiceprzewodniczącym piłsudczykowskiej 
Niezależnej Grupy Społecznej, z ramienia której wszedł do Rady Narodowej RP, będącej odpo-
wiednikiem Sejmu, a następnie przez kilka kadencji był członkiem Rządu Rzeczypospolitej na 
Uchodźstwie, w którym objął początkowo tekę Ministra ds. Emigracji, a następnie tekę Ministra 
Informacji. Na tym stanowisku jego działalność niejednokrotnie przekraczała zakres wyłącznie 
informacji i kontaktów z prasą zagraniczną, do niego należała również łączność z działającymi 
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w kraju organizacjami niepodległościowymi. W rządzie Walery Choroszewski reprezentował 
stanowisko nam najbliższe – współpracy i pomocy grupom niepodległościowym w kraju. Dbał 
o kontakt z nimi; w małej miejscowości Ramsau w Austrii parokrotnie organizował spotkania 
z przedstawicielami tych organizacji. Nie zawsze było to łatwe; w emigracyjnym Londynie zna-
czącą rolę odgrywali socjaliści – zwłaszcza określana niekiedy „papieżycą emigracji” Lidia Cioł-
koszowa, wprost uważająca niektóre z podziemnych ugrupowań niepodległościowych (np. Ugru-
powanie Niepodległościowe „Zamek”) za faszystowskie. Podobnie jak nasze ugrupowania, uwa-
żał bezwarunkowe przekazanie insygniów prezydenckich Wałęsie za przedwczesne, dlatego też 
nie przybył do kraju wraz z prezydentem Ryszardem Kaczorowskim i z pozostałymi członkami 
rządu na tę uroczystość.

Do Polski po 1989 r. przyjeżdżał często, ale już prywatnie. Zatrzymywał się najczęściej 
w Gdańsku lub w Krakowie; w Warszawie załatwiał sprawy związane z Polskim Uniwersytetem 
w Wilnie (był prezesem działającego na emigracji Towarzystwa Przyjaciół Polskiego Uniwersy-
tetu w Wilnie, wspomagającego tę, nielegalną z punktu widzenia władz litewskich, uczelnię). Był 
członkiem Światowej Rady Badań Nad Polonią. We wrześniu 1999 r. brał czynny udział w kon-
ferencji „O likwidację skutków zmowy Hitler–Stalin” organizowanej w Senacie RP, dwukrot-
nie uczestniczył w konferencjach organizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim: „Europejski 
wymiar duszpasterstwa polonijnego” oraz „Polska–Polonia. Wzajemne oczekiwania”. Niestety, 
ciężka choroba nie pozwoliła mu przyjechać w lutym 2009 r. do Warszawy na kongres „Niepod-
ległościowe Uchodźstwo Polskie w Europie i Świecie i jego rola w pomocy Krajowi po układzie 
jałtańskim 1945-1990”, a planował wygłoszenie referatu pod tytułem „Obraz wszechstronnej po-
mocy Krajowi przez uchodźstwo”. Na jego prośbę wygłosiłem odczyt. Mimo choroby raz jesz-
cze przyjechał do Polski – gdy prezydent Lech Kaczyński 3 maja 2009 r. odznaczył go Krzyżem 
Komandorskim z gwiazdą Orderu Polski Odrodzonej. O nadanie mu tego orderu prosiły polskie 
ugrupowania niepodległościowe. Mimo choroby pragnął osobiście podziękować Prezydentowi 
za uhonorowanie. 

Ponadto był odznaczony Krzyżem Walecznych i Medalem Marynarki Wojennej oraz Krzy-
żem Komandorskim OOP nadanym mu na emigracji. W dniu 16 lutego 2010 r. zmarł w Londynie 
i tam został pochowany.

Całe życie służył Ojczyźnie, bronił godności, honoru i niepodległości Polski.
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sudskiego, działacz Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie

Cieślik Antoni – sekretarz Oddziału Małopolskiego Związku Piłsudczyków, wieloletni fotograf Komitetu 
Opieki nad Kopcem J. Piłsudskiego, ławnik sądowy

Drwal Tadeusz Wojciech – poeta, członek założyciel i przewodniczący Komitetu Przeciwko Represjom za 
Odmowę Służby Wojskowej (1981), działacz NSZZ „Solidarność”, internowany w Załężu (1982), 
w latach 1982-1988 na emigracji w USA, inicjator powołania Krakowskiego Komitetu Krzyża 
Solidarności

Fischer Andrzej – skarbnik-członek Wydziału Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, wi-
ceprzewodniczący do spraw organizacyjnych Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego

Gawlikowski Maciej – dziennikarz, działacz opozycji , początkowo konspiracji szkolnej, następnie KPN 
(1983-1990), autor filmów, artykułów i książek na temat historii najnowszej

Gąsowski Tomasz – prof. dr hab., historyk i publicysta, Kierownik Zakładu Historii Nowoczesnej Insty-
tutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, prezes Zarządu Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu 
Niepodległościowego

Giza Jerzy – pedagog, historyk wojskowości, założyciel i dyrektor szkół: Społecznej Szkoły Podstawowej 
nr 1 im. Józefa Piłsudskiego i Społecznego gimnazjum nr 1 im. Zbigniewa Herberta

Kamocki Janusz – dr, etnograf, żołnierz AK, pracownik Muzeum Etnograficznego w Krakowie, więzień 
polityczny PRL, działacz NSZZ „Solidarność” oraz struktur niepodległościowych (Ugrupowanie Nie-
podległościowe „Zamek”)

Kasprzyk Jan Józef - historyk i działacz społeczny, Prezes Związku Piłsudczyków (od 1998), Komendant 
Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej (od 1999), Komendant ZS „Strzelec” OSW (2002-2008), wi-
ceprezes Instytutu Józefa Piłsudskiego poświęconego Badaniu Najnowszej Historii Polski (od 2010), 
autor wielu publikacji z zakresu historii najnowszej i historii wojskowości, mieszka w Warszawie. 

Konieczna Maria – absolwentka historii UJ i filozofii PAT, pracownica Oddziałowego Biura Udostępniania 
i Archiwizacji Dokumentów Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie

Korkuć Maciej – absolwent historii UJ, dr, badacz historii zbrojnego podziemia antykomunistycznego 
w Małopolsce po 1945 r., pracownik Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej Oddział 
w Krakowie

Lewandowski Mariusz – absolwent prawa UJ, radca prawny, od 1982 działacz KPN, poseł na sejm RP 
I kadencji, badacz dziejów KPN

Melak Stefan (1946-2010) – działacz niepodległościowy, współzałożyciel Niezależnego Komitetu Ka-
tyńskiego w Warszawie, inicjator postawienia Pomnika Katyńskiego w tzw. Dolince Katyńskiej na 
cmentarzu Powązkowskim (1981), w stanie wojennym internowany, zginął w katastrofie lotniczej pod 
Smoleńskiem

Roliński Adam – historyk, kustosz Biblioteki Jagiellońskiej, od 1998 w Zarządzie Fundacji Centrum Doku-
mentacji Czynu Niepodległościowego, redaktor „Sowińca”

Ryba Małgorzata – członek Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego, wielokrotna uczestniczka 
Marszów Szlakiem I Kompanii Kadrowej

Skalski J. Władysław – przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w NZPS „Podhale” 
w Nowym Targu, w stanie wojennym internowany, badacz nowotarskich struktur NSZZ „Solidarność”

Śliwczyński Włodzimierz – mgr, inż., architekt, wiceprzewodniczący do spraw odnowy kopca Komitetu 
Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego.

Walusiak Dariusz – absolwent historii UJ, reżyser filmów dokumentalnych dotyczących najnowszej historii 
Polski

Wywiał Przemysław – absolwent historii UJ, absolwent podyplomowych studiów z zakresu bezpieczeństwa 
narodowego na Akademii Obrony Narodowej, członek Komitetu Opieki nad Kopcem J. Piłsudskiego

Zaręba Andrzej – absolwent ASP w Krakowie, dziennikarz, miłośnik i badacz historii wojskowości pol-
skiej okresu I wojny światowej
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