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11listopada 1970 roku. Jak zwy-
kle o tej porze roku, było duszno 
i upalnie. Temperatura w mieście 
wynosiła 30 stopni Celsjusza, ale 

na lotnisku była znacznie wyższa. Słoń-
ce silnie prażyło, rozgrzewając betonowy 
pas startowy. Gorące powietrze męczyło 
oczekujących od pewnego czasu przed-
stawicieli władz, dziennikarzy i pracow-
ników ambasady. Samolot wylądował bez 
problemów i podkołował na miejsce dla 
gości. Po kilku minutach zatrzymały się 
silniki iła 18 i podjechał pojazd ze schod-
kami. Czarny rolls-royce phantom w oto-
czeniu motocykli eskorty stał nieopodal, 
chłodząc klimatyzacją wnętrze.

Trzy minuty po 11.00 marsz. Marian 
Spychalski pojawił się na trapie i zszedł, 
by się przywitać z oczekującymi. Tytuł 
przewodniczącego Rady Państwa, któ-
ry nosił, nie miał swojego odpowiednika 
w świecie dyplomacji, dlatego w krajach 
anglojęzycznych tłumaczono go „Mr. Pre-
sident” i traktowano Spychalskiego jak 
głowę państwa, mimo że urząd, który 
pełnił, był zupełnie fasadowy. Spychal-
ski witał się z kolejnymi dygnitarzami, 
zgodnie z protokołem dyplomatycznym. 
Oczekiwali na niego miejscowi notable 
z Komisarzem Stanu Wyjątkowego na 
czele, przedstawiciele polskiej ambasady 
i konsulatu, sowiecki ambasador, działa-
cze Towarzystwa Przyjaźni Pakistańsko-
-Radzieckiej. Uścisk dłoni marszałek miał 
doskonale wyćwiczony.

Takie powitanie na lotnisku w Kara-
czi było piątym w ciągu ostatnich dni, 
ostatnim przewidzianym w czasie wi-
zyty w Pakistanie. Gdy Spychalski wy-
mieniał uprzejmości z przedstawicielką 
Polonii, kilka metrów obok – pięć, może 

Zamach na    „prezydenta”
Paweł Miedziński

Marszałek Marian Spychalski 
nie mógł przypuszczać, że wizyta 
w egzotycznym Pakistanie nieomal 
skończy się dla niego śmiercią.
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  Marian Spychalski, 
marszalek Polski; 
Warszawa, 1965 rok
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sześć – dostrzegł ciężarówkę oznakowa-
ną symbolami narodowego przewoźnika 
gospodarzy – Pakistan International Air-
lines. Pojazd nie jechał szybko, ale wprost 
w kierunku szpaleru witających, po czym 
nagle przyspieszył. Rozległ się kobiecy 
krzyk i ciężarówka wjechała w tych, któ-
rym moment wcześniej marszałek poda-
wał dłoń. Niezatrzymywana pojechała 
dalej, wlokąc ze sobą ciała i zderzając 
się z motocyklem obstawy honorowej. 
Przestrzeń wypełniły wrzaski, nawoły-
wania i przekleństwa w językach polskim, 
urdu i angielskim. Po kilkunastu minutach 
podjechał podnośnik i udało się wydobyć 
uwięzionych pod kołami. Trzy osoby nie 
żyły, jedna zmarła w karetce. Osiemna-
ście, w tym troje dzieci, zostało rannych.

Chaos na lotnisku, pośpiech 
w szpitalu
Początkowo nie było jasne, co się wyda-
rzyło – czy był to nieszczęśliwy wypadek, 
czy zamach. Zapanował chaos – jedni po-

biegli, by wyciągać rannych, inni zasty-
gli w bezruchu. Ośmiu funkcjonariuszy 
Biura Ochrony Rządu, na czele ze swoim 
szefem, było równie zaskoczonych sy-
tuacją co dzieci dyplomatów oczekujące 
z kwiatami na marszałka Polski. Ten ostat-
ni przerwał powitania i, zgodnie z suge-
stią gospodarzy, udał się wraz z ofi cera-
mi ochrony do budynku portu lotniczego. 
Sytuacja rozegrała się tak szybko, że ża-
den z nich nie tylko nie sięgnął po broń, 
by powstrzymać zamachowca, ale nawet 
nikt nie osłaniał Spychalskiego. Zdawa-
ło się, że masakrująca ludzi ciężarówka 
zahipnotyzowała tych, którzy patrzyli na 
rozgrywające się wydarzenia.

„Mr. Presidentowi” towarzyszył w po-
dróży do Pakistanu wiceminister spraw 
zagranicznych Zygfryd Wolniak. Roz-
trzęsiony Spychalski chciał z nim usta-
lić dalsze działania. Wolniaka jednak nie 
było w poczekalni terminalu. Zaczęto 
go szukać. Jedni twierdzili, że pojechał 

Zamach na    „prezydenta”
Paweł Miedziński
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  Powtarzalność ceremonii powitania na każdym etapie podróży spowodowała, 
że w Karaczi wydano polecenie, by pracownicy mediów udali się od razu 
do samochodów, które miały przewieźć delegację do miasta; ta decyzja być może 
uratowała im życie, choć na pewno pozbawiła szansy na zrobienie zdjęcia 
na miarę „World Press Photo”

  Ciężarówka użyta przez zamachowca; płk Jan Górecki raportował 
 później, że polecił polskiej ekipie fi lmowców i fotoreporterowi z CAF 
 udokumentować miejsce zdarzenia; zrobiono to jednak dopiero 
 po upływie dłuższego czasu, a nie – jak zapewnił swoich przełożonych – 
 zaraz po zdarzeniu 
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karza BOR, umyła ciało, które zostało 
złożone do prowizorycznej trumny. Stro-
na polska nalegała na pośpiech, chcąc jak 
najszybciej odlecieć. W rezultacie trum-
na do Taszkientu leciała niezamknięta, 
gdyż nie chciano czekać, aż znajdzie 
się w szpitalu odpowiedni śrubokręt do 
przykręcenia wieka. Gospodarze zapro-
ponowali specjalny samolot do przewie-
zienia zwłok, którym lecieliby także rzą-
dowi ofi cjele. Odrzucono tę propozycję.

Do Spychalskiego zadzwonił prezy-
dent Pakistanu Yahya Khan. Górecki pro-
ponował, by do telefonu podszedł ktoś 
inny i udawał przewodniczącego Rady 
Państwa. Spychalski odrzucił jednak tę 
sugestię i przyjął kondolencje. O 15.15 
samolot wystartował w drogę powrotną 
przez Związek Radziecki. Pół godziny 
po odlocie Spychalskiego z Taszkientu, 
gdzie miał międzylądowanie, wysłano 
radiotelegram z ambasady do MSZ. Nie 
informowano w nim jednak o zamachu, 
lecz o wypadku na lotnisku i śmierci Wol-
niaka. Co ciekawe, treść telegramu zosta-
ła przekazana nie tylko wiceministrowi, 
lecz także Komendzie Wojewódzkiej MO 
w Katowicach z prośbą o dostarczenie do 
Komitetu Wojewódzkiego PZPR dla jego 
I sekretarza, Edwarda Gierka.

  Chociaż do Pakistanu poleciał fotoreporter CAF, 
to agencja dostarczyła polskiej prasie zdjęcia z serwisu 
Associated Press; „Express Wieczorny” i „Gazeta 
Krakowska” opublikowały zdjęcie pakistańskiego 
fotoreportera, przedstawiające polskich dyplomatów 
niosących trumnę ze szpitala w Karaczi

  Towarzyszący Marianowi Spychal-
skiemu przedstawiciele polskich 
mediów nie widzieli i nie zarejestro-
wali momentu zamachu; ani opera-
tor Dziennika Telewizyjnego, ani dwaj 
operatorzy Polskiej Kroniki Filmowej, 
ani fotoreporter CAF nie uwiecznili na 
kliszach najdramatyczniejszej chwili; 
znajdowali się bowiem – na polecenie 
Mariana Kruczkowskiego z Biura Prasy 
KC – w oddalonym o dwieście metrów 
wozie prasowym, który miał jechać 
w kolumnie z lotniska do rezydencji; 
ofi cjalne powitanie dokumentowali fo-
toreporterzy pakistańscy: jeden z nich 
dostał się pod koła ciężarówki i poniósł 
śmierć na miejscu, operator lokalnej 
telewizji został ranny – ich zniszczone 
aparaty i kamera leżały jeszcze jakiś 
czas na płycie lotniska

z ranną dziewczynką do szpitala, inni, 
że sam został ranny i przebywa w klini-
ce. Jeszcze inni, że nie żyje. Gospodarze 
nalegali na przejazd do rezydencji. Spy-
chalski nie umiał się zdecydować. Być 
może bał się kolejnego zamachu w trak-
cie przejazdu kolumny pojazdów.

W recepcji terminalu lotniska powstał 
sztab. Stąd wyruszano do konsulatu, do 
szpitala i do portu, by z pokładu stoją-
cego tam polskiego statku nadać infor-
macje do kraju. W tym czasie przepa-
kowano bagaż podręczny z pojazdów, 
sprawdzono go i załadowano z powro-
tem na pokład samolotu. Iła przeparko-
wano; szef BOR, płk Jan Górecki, który 
poleciał ze Spychalskim, nie chciał się 
zgodzić na tankowanie z cysterny, lecz 
z losowo wybranego zbiornika. Butelkę 
z próbką paliwa przekazano do ambasa-
dy, drugą zabrano na pokład.

Pakistańczycy grali na zwłokę, naj-
pierw informując, że Wolniak żyje, ale 
jest nieprzytomny, później, że jego stan 
jest krytyczny, a gdy do szpitala dotarli 
przedstawiciele ambasady – że zmarł. 
Żona zabitego, korzystając z pomocy le-
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Raport Góreckiego
Dramatyczne zdarzenie zelektryzowa-
ło media. Korespondenci zagranicznych 
agencji – AFP, AP, UPI, Reuter – natych-
miast nadali szczegółowe komunikaty do 
swoich central, te z kolei rozesłały je do 
odbiorców na całym świecie. Informacje 
agencji, zebrane przez nasłuch i ocenio-
ne przez Stanisława Kanię, ówczesnego 
kierownika Wydziału Administracyjne-
go KC PZPR, zostały przesłane dalej, do 
wybranych członków KC. Nie było sensu 
ukrywać zamachu. Biuro Prasy KC przy-
gotowało odpowiedni komunikat i wyra-
ziło zgodę na oszczędne informowanie 
społeczeństwa na łamach gazet. Pierwsza 
ofi cjalna informacja była nader lakoniczna: 
„Minister Wolniak zmarł w szpitalu, kie-
rowca stracił panowanie nad kierownicą”. 
Nie znalazła się tam naturalnie wzmian-
ka o tym, o czym informowali korespon-
denci zachodni, mianowicie że zamacho-
wiec miał krzyczeć podczas zatrzymania 

„Śmierć komunistom!”. Za agencjami pra-
sowymi liczne gazety na całym świecie po-
dawały tę informację na swoich szpaltach.

4 listopada na biurko ministra spraw 
wewnętrznych Kazimierza Świtały tra-

fi ł sześciostronicowy raport szefa BOR. 
Górecki nie miał kierowanej przez siebie 
służbie nic do zarzucenia. Nie bez zna-
czenia było to, że w chwili zdarzenia był 
on na miejscu i bezpośrednio odpowia-

  Anglojęzyczny dziennik „Dawn” z 2 listopada 1970 roku zamieścił zdjęcia 
wykonane w chwili uderzenia ciężarówki oraz z przebiegu akcji ratunkowej

  Na terminalu portrerty marszałka Polski Mariana Spychalskiego i prezydenta Pakistanu, gen. Yahyi Khana; 
w sali recepcyjnej zorganizowano punkt opatrunkowy dla lżej rannych
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dał za bezpieczeństwo Spychalskiego. 
Nawet gdyby chciał, nie miał na kogo 
przerzucić odpowiedzialności. Górecki, 
będąc sędzią we własnej sprawie, nad-
mieniał, że wizyta została poprzedzona 
rekonesansem, który przeprowadzili am-
basador PRL w Pakistanie, Alojzy Barto-
szek, oraz zastępca szefa BOR, płk Ste-
fan Pawłowski. Pozytywnie oceniono 
stosunek pakistańskiej bezpieki, „mimo 
nieżyczliwości szefa Protokołu Dyplo-
matycznego”, do życzeń i oczekiwań 
strony polskiej.

Jak wynika z raportu szefa BOR, jesz-
cze przed wizytą Spychalskiego ustalono 
szczegółowo trasy przejazdu, układ po-
jazdów w kolumnie, sposób zabezpiecze-
nia hoteli, samolotu etc. Arshad Husain, 
szef policji w liczącym 2,5 mln ludno-
ści Karaczi, zapewniał, że „miejscowe 
elementy kryminalne” będą pod nadzo-
rem policji, a wrogich wystąpień poli-
tycznych nie należy się spodziewać. Na 
lotnisku samolot miał zaś być chronio-
ny przez policję i wojsko. Port lotniczy 
trzy dni przed przyjazdem delegacji pla-
nowano poddać kontroli. W materiałach 
dotyczących przegotowania wizyty nie 
było cienia wzmianki o potencjalnych 
zagrożeniach. A MSZ powinien był być 
dobrze zorientowany – w Karaczi działał 
bowiem konsulat generalny PRL.

Górecki w swym raporcie nie pozosta-
wiał wątpliwości: „Wypadek zaistniały na 
lotnisku w Karaczi był zorganizowanym 
zamachem”. Świadczyć o tym miały od-
wołanie przez gospodarzy zaplanowane-
go zwiedzania stoczni (z uwagi na strajki) 
oraz pojawienie się w mieście samocho-
dów „z propagandą wizualną i słowną 
przeciwko wizycie”. Istotniejsze jednak 
były oczywiste fakty bezpośrednio zwią-
zane z samym zdarzeniem – kierowca 
czekał w ciężarówce na dogodny mo-
ment i ruszył tak, aby trafi ć w cel. Górecki 
w swoim raporcie informował ministra 
o działającej w Karaczi „skrajnie prawi-
cowej antykomunistycznej partii fanaty-
ków muzułmańskich fi nansowanej przez 
CIA”, walczącej przeciwko obecnemu 
prezydentowi Pakistanu, „posiadającej 
zdecydowane wpływy w Zarządzie Paki-
stańskich Linii Lotniczych”. Bez podawa-
nia źródła informował też, że „w ostatnich 
dniach krążyły po Karaczi pogłoski, że 
przygotowują oni w związku z wizytą ak-
cję protestacyjną na ulicach miasta”. Jeśli 
zatem szef BOR wiedział o tym wszyst-
kim, dlaczego nie uczynił nic, by przeciw-
działać zamachowi? Zapewne dlatego że 
były to informacje zebrane post factum, 
głównie z rozmów z osobą przedstawia-
jącą się jako dziennikarz „Izwiestii”. Gó-
recki żalił się na pakistańską policję. Win-

ne, jego zdaniem, były także media, które 
informowały o wizycie i jej planowanym 
przebiegu. Szef BOR wyciągał zarazem 
wnioski na przyszłość – były to postulaty 
lepszego rekonesansu przed wizytą, po-
głębionej analizy sytuacji wewnętrznej 
odwiedzanego kraju oraz zwiększenia „sił 
i środków służby ochronnej”.

Minister spraw zagranicznych Stefan 
Jędrychowski w tajnej pilnej notatce liczą-
cej siedemnaście stron maszynopisu, ro-
zesłanej aż do 67 towarzyszy z KC PZPR, 
informował, że zamach był działaniem 
celowym, szczegółowo przygotowanym 
i obliczonym na storpedowanie rozwija-
jących się stosunków polsko-pakistań-
skich. Skompromitowanie rządu Pakista-
nu miało przekreślić politykę zbliżania 
się Islamabadu do państw socjalistycz-
nych. Opinia ta była powtórzeniem słów 
sowieckiego ambasadora w Pakistanie, 
obecnego w trakcie zamachu na lotnisku. 
W notatce zabrakło konkretów – takich 
jak choćby ten, że w 1970 roku w Paki-
stanie przebywało zaledwie dziewięciu 
polskich specjalistów. 

Stryczek dla zamachowca, 
Powązki dla wiceministra
Nie czekając na wyniki śledztwa i nie 
licząc się z logiką zdarzeń, uznano, że 
zamach był celowym spiskiem „sił im-

  Pakistańczycy próbowali choć symbolicznie uhonorować 
zmarłego wiceministra Zygfryda Wolniaka, niosąc jego 
trumnę z karawanu; nie pozwolono im

  W Taszkiencie trumnę zamieniono na cynkową; 
na Okęciu Spychalskiego przywitali Władysław Gomułka 
i inni członkowie Biura Politycznego KC PZPR
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perialistycznych”. Tymczasem prezy-
dent Pakistanu powołał specjalną ko-
misję do zbadania katastrofy. Na jej 
czele stanął sędzia Sądu Najwyższego, 
Mohamed Yaqub Khan. Śledztwo pro-
wadziły niezależnie od siebie wywiad, 
kontrwywiad, Centralna Agencja Wy-
wiadowcza Pakistanu oraz policja. Po-
dejrzanymi byli zarówno islamiści, jak 
i nieliczna powojenna emigracja polska. 
Aresztowano dziesięciu podejrzanych, 
przesłuchano sto osób.

Zamachowcem okazał się Abdullah 
Feroz, trzydziestodwuletni potomek 
przesiedleńców z Indii. Imał się wielu 
zawodów. Po zawarciu zaaranżowane-
go małżeństwa i narodzinach córki co-
raz bardziej radykalizował się religij-
nie. Rodzina uznała go za psychicznie 
chorego, jednak zamiast na leczenie, 
trafi ł do armii. Tam został wyszkolo-
ny na kierowcę i skierowany do służby 
w pułku artylerii. W 1969 roku zatrud-
nił się w pakistańskich liniach lotni-
czych, gdzie obsługiwał różne pojazdy 
pomocy technicznej. Dostał naganę za 
to, że odmówił prowadzenia autobusu, 
gdy obok mężczyzny na pojedynczym 
siedzeniu usiadła kobieta. Fanatycznie 
nastawiony, zdecydował się na reali-
zowanie „misji” wobec tych, których 
uznawał za wrogów religijnych. Potrą-
cił kierowanym przez siebie autobu-
sem kobietę przechodzącą przez jezd-
nię. Został skazany na cztery miesiące 
ciężkiego więzienia, ale ostatecznie za-
warł ugodę z bratem poszkodowanej. 
W pracy koledzy nazywali go „pomy-
leniec” i skarżyli się na jego religijną 
agitację. Po ogłoszeniu stanu wyjątko-
wego napisał list do prezydenta Yahyi 
Khana z żądaniem natychmiastowego 
wprowadzenia szariatu. Szybko się 
rozczarował i uznał, że dyktator rów-
nież jest jego wrogiem. Pewnego dnia 
zobaczył w gazecie zdjęcie, na którym 
Khan witał się z gościem z Polski na 
lotnisku w Islamabadzie.

31 października Feroz miał nocną 
zmianę, którą kończył o 7.30. O wizycie 
Spychalskiego dowiedział się z plaka-
tów rozwieszonych na mieście. Ustalił, 
że oczekiwany gość pochodzi z kraju 

chrześcijańskiego, co wystarczyło do 
obrania przybysza za cel zamachu. 
Z chrześcijaństwem wiązał upadek 
moralności, który panował jego zda-
niem w Pakistanie – kobiety pracowały, 
a wojskowa junta chętnie obracała się 
w kręgu kultury Zachodu. Po zmianie 
pojechał do domu, poszedł do fryzjera, 
gdzie przystrzygł włosy i brodę, umył 
się, wyczyścił służbowy mundur, po-
żegnał się z żoną i powrócił na lotnisko, 
gdzie czekał na przylot „ważnej oso-
bistości”. Po drodze rozmawiał z kie-

także fotoreporter rządowego Depar-
tamentu Prasy, Mirza Ashraf Ali Baig, 
oraz fotoedytor agencji AP na Pakistan, 
Mohhamed Yasin. W drodze do szpitala 
zmarł Chaundhry Nazir Ahmed – za-
stępca szefa wywiadu. Zamachowiec 
zatrzymał się ok. 20 m od stratowanych 
ludzi. Otworzył drzwi i podniósł ręce 
w górę, poddając się nadbiegającym po-
licjantom. Został wstępnie przesłuchany 
na posterunku na lotnisku. Był zszoko-
wany i wręcz zawstydzony faktem, że 
się pomylił i zabił nie te osoby, które 

rowcą o „świętej wojnie”, pomstował 
na to, że musi oglądać „nagie kobiety” 
w czasie swojej pracy. Znając zwyczaje 
panujące na lotnisku, wyszukał wolny 
pojazd – ciężarówkę rozwożącą posiłki. 
Kluczyki były w stacyjce.

Ruszył powoli. Minął kolumnę pojaz-
dów reprezentacyjnych i wozów ochro-
ny. Gdy znalazł się na wysokości dziobu 
iljuszyna, policjant ręką nakazał mu się 
zatrzymać, a chwilę później użył gwizd-
ka. Feroz zakręcił i nagle przyspieszył.

Wolniak stał tyłem do nadjeżdżają-
cego pojazdu. Zginął na miejscu. Obok 
stała jego żona, dalej ambasador Bar-
toszek i konsul Władysław Duda. Bar-
toszek leżał w kałuży krwi, był blady, 
ale okazało się, że żyje. Śmierć ponieśli 

planował. Wbrew temu, co pisała póź-
niej część zachodniej prasy, nie krzyczał 
„Śmierć komunistom!”. W niczym nie 
zmieniło to jego losu – został skazany 
na karę śmierci i powieszony.

Wolniaka pochowano z honorami na 
Powązkach. Dla Spychalskiego wizyta 
w Pakistanie była ostatnią podróżą ofi -
cjalną. Dwa miesiące później został zmu-
szony do rezygnacji ze stanowiska, które 
przejął Józef Cyrankiewicz, zmuszony 
z kolei do odejścia z fotela premiera 
w czasie Grudnia ’70. Pułkownik Gó-
recki nadal szefował BOR-owi i awan-
sował na generała brygady. Z funkcji 
odwołano go w kwietniu 1981 roku.
Paweł Miedziński – historyk, pracownik Oddziało-
wego Biura Edukacji Publicznej IPN w Szczecinie
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