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Tomasz Balbus

I. W kierunku prawdy (o naturze agentury UB/SB)
Dzia∏alnoÊç sieci konfidencjonalnych s∏u˝b bezpieczeƒstwa PPR/PZPR2, jednego z podstawowych narz´dzi pracy operacyjnej zniewalajàcego Polaków komunistycznego aparatu represji, nale˝y obecnie – co naturalne – do problemów spo∏ecznie nieoboj´tnych. Ju˝ chocia˝by z tego wzgl´du zagadnienie to wymaga
1

2

Poszczególne etapy ˝ycia i dzia∏alnoÊci Franciszka Niepokólczyckiego zostanà szerzej omówione w przygotowywanej biografii prezesa II Zarzàdu G∏ównego WiN. Dalej – w opracowaniu wprowadzajàcym do niniejszej edycji êród∏owej – sygnalizuj´ jedynie najwa˝niejsze zagadnienia zwiàzane z publikowanymi tutaj
dokumentami.
Tym terminem okreÊlam formacje bezpieczeƒstwa polskiej partii komunistycznej (strukturalnie i ideologicznie jej podporzàdkowane), w tym m.in. UB/SB, Informacj´ Wojskowà/WSW, wywiad wojskowy. W latach 1944–1989 schemat podleg∏oÊci kierownictwa PPR/PZPR/PRL Moskwie by∏ doÊç prosty: polityczne
decyzje o charakterze strategicznym by∏y podejmowane przez Józefa Stalina i jego nast´pców. Instrukcje
wykonawcze o charakterze operacyjnym wdra˝a∏o kierownictwo odpowiednich pionów i rodzajów s∏u˝b
bezpieczeƒstwa Zwiàzku Radzieckiego. Polska partia komunistyczna (szczególnie Êcis∏e kierownictwo –
Biuro Polityczne) oraz inne prowincjonalne partie dzia∏ajàce w paƒstwach satelickich ZSRR w Europie
Ârodkowo-Wschodniej sprawowa∏y polityczny nadzór nad funkcjonowaniem swoich s∏u˝b bezpieczeƒstwa.
Przekazywanie poleceƒ o charakterze politycznym odbywa∏o si´ podczas odpraw krajowych przywódców
poszczególnych partii w rezydencjach Józefa Stalina oraz poprzez inne kana∏y rozkazodawcze, w tym wojskowe, wywiadowcze, dyplomatyczne, towarzyskie. W pierwszym okresie PRL osobnà strukturà nadrz´dnà
nad funkcjonariuszami UB byli równie˝ doradcy sowieccy, zwani wówczas powszechnie sowietnikami.
W Polsce bezpoÊrednie prze∏o˝enie wytycznych z dziedziny polityki na instrukcje operacyjne odbywa∏o si´
na linii BP PPR/PZPR–MBP/KdsBP/MSW. Wykonaniem zajmowa∏y si´ jednostki terenowe s∏u˝b bezpieczeƒstwa. Zob. np. wspomnienia odpowiedzialnego za nadzór nad MBP cz∏onka Êcis∏ego kierownictwa
partii Jakuba Bermana (T. Toraƒska, Oni, Warszawa 2004, s. 289–418). W tym kontekÊcie kuriozalnie
brzmi okreÊlanie komunistycznych s∏u˝b bezpieczeƒstwa jako „polskie s∏u˝by specjalne” (por. np. L. Pawlikowicz, Tajny front zimnej wojny. Uciekinierzy z polskich s∏u˝b specjalnych 1956–1964, Warszawa 2004).
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pog∏´bionych studiów. Baza êród∏owa dla tego rodzaju badaƒ jest znacznie lepiej
zachowana ni˝ na przyk∏ad dokumentacja zwiàzana z penetracjà przez niemieckie
s∏u˝by bezpieczeƒstwa polskiego podziemia. Gestapo i inne przeznaczone do zwalczania dà˝eƒ niepodleg∏oÊciowych Polaków formacje niemieckie znacznà cz´Êç swoich dokumentów zdo∏a∏y zniszczyç lub wywieêç z ziem polskich. Pozosta∏e zasoby
przej´∏y wkraczajàce na ziemie polskie tu˝ za frontem wydzielone grupy sowieckich
s∏u˝b bezpieczeƒstwa (NKWD/NKGB, „Smiersz”) lub te˝, na terenie Niemiec, dosta∏y si´ r´ce s∏u˝b specjalnych aliantów zachodnich. Niewielka ich cz´Êç, wykorzystana operacyjnie przez bezpiek´, pozosta∏a w Polsce. Funkcjonariusze UB/SB, instytucji majàcej chroniç uzyskanà z moskiewskiego nadania w∏adz´ polskich
komunistów3, nie zdà˝yli przeprowadziç zniszczeƒ w stopniu uniemo˝liwiajàcym
obecnie szersze badania. Przyczyni∏ si´ do tego obowiàzujàcy we wszystkich tego rodzajach s∏u˝bach (nie tylko przecie˝ biurokracji sowieckiej i satelickiej) system wielokrotnego przetwarzania informacji jednostkowej (w aktach operacyjnych i Êledczych, raportach specjalnych i okresowych ró˝nego szczebla).
Jedno z wa˝niejszych pytaƒ, jakie muszà sobie postawiç badacze akt komunistycznej bezpieki, brzmi dzisiaj: jak powinniÊmy oceniaç dzia∏alnoÊç konfidentów
UB/SB, tego „polskiego NKWD” (bo taki faktycznie by∏ charakter tych s∏u˝b), wymierzonà w osoby, Êrodowiska, oddzia∏y partyzanckie, czy te˝ organizacje konspiracyjne walczàce w latach 1944–1989 o niepodleg∏oÊç Polski?4 Niewàtpliwy pozostaje
fakt, ˝e przy wydawaniu takich sàdów ka˝dy przypadek powinien byç rozwa˝any, zarówno przez historyków, jak i w danych Êrodowiskach, których dotyczy, indywidualnie, z uwzgl´dnieniem wszelkich mo˝liwych do ustalenia okolicznoÊci, w tym tych
dotyczàcych z∏amania, momentu podj´cia i okresu kontynuowania pracy konfidencjonalnej danej osoby, jej przebiegu i aktywnoÊci, przede wszystkim jednak skutków

3

4

Uto˝samianie (obecnie jeszcze doÊç powszechne – szczególnie semantyczne) dzia∏alnoÊci UB/SB z ochronà interesów narodowych Polaków i Polski jest nieporozumieniem. OÊrodkami dyspozycji dla narodowych
czy paƒstwowych s∏u˝b specjalnych sà suwerenne w∏adze paƒstwowe, z regu∏y rzàd danego paƒstwa (chocia˝ tutaj modele oÊrodków decyzyjnych i kontrolnych bywajà ró˝ne). W∏adze PRL nie by∏y suwerenne,
a ich s∏u˝by bezpieczeƒstwa tworzono g∏ównie dla zwalczania polskich dà˝eƒ niepodleg∏oÊciowych. Por.
np.: J. Kurtyka, Âwiaty przeciwstawne: komunistyczna bezpieka wobec podziemia niepodleg∏oÊciowego,
„Pami´ç i SprawiedliwoÊç” 2004, nr 1/5, s. 12 i n.; P. Ko∏akowski, NKWD i GRU na ziemiach polskich
1939–1945, Warszawa 2002, s. 297. O tajnych s∏u˝bach RP por. natomiast: A. Misiuk, S∏u˝by specjalne
II Rzeczypospolitej, Warszawa 1998, s. 8 i n.
Z ostatnich publikacji zob.: „Zwyczajny” resort. Studia o aparacie bezpieczeƒstwa 1944–1956, red. K. Krajewski, T. ¸abuszewski, Warszawa 2005; Instrukcje pracy operacyjnej aparatu bezpieczeƒstwa (1945–1989),
oprac. T. Ruzikowski, Warszawa 2004; Metody pracy operacyjnej aparatu bezpieczeƒstwa wobec koÊcio∏ów
i zwiàzków wyznaniowych 1945–1989, red. A. Dziurok, Warszawa 2004.
Christopher Andrew i Oleg Gordijewski okreÊlajà UB jako „polskà kopi´” NKWD (KGB, Warszawa 1997,
s. 305). Próbujàc oceniaç i bilansowaç ró˝norodne sfery dzia∏alnoÊci PPR/PZPR oraz jej s∏u˝b bezpieczeƒstwa (w tym agentury), trzeba mieç na uwadze równie˝ szerszy, globalny, kontekst konstrukcji Zwiàzku Radzieckiego. Warto tutaj zwróciç uwag´ na zawartà w studium W∏odzimierza Marciniaka definicj´ „kr´gów”
sowieckiego imperium: „Centrum geopolitycznej przestrzeni imperialnej stanowi∏a ponadterytorialna organizacja partii komunistycznej. »Wewn´trznym kr´giem« imperium by∏a Rosyjska Sowiecka Federacyjna
Republika Socjalistyczna, czyli dominium partii komunistycznej, które z samej swojej istoty nie powinno
mieç ˝adnej autonomii, a wi´c tak˝e w∏asnej partii komunistycznej. Republiki zwiàzkowe tworzy∏y pierwszy kràg imperium. By∏y one zwiàzkowymi nie dlatego, ˝e le˝a∏y wzd∏u˝ granic ZSRR. Stanowi∏y one korytarz pomi´dzy jàdrem ZSRR a Êwiatem zewn´trznym. Zagwarantowane w Konstytucji »prawo do
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wynik∏ych z dzia∏aƒ agenturalnych dla innych osób. Tych inwigilowanych, rozpracowywanych, Êciganych, aresztowanych, torturowanych. Równie˝ przez agentur´ mordowanych5, zabijanych z wyroków trybuna∏ów wojskowych6 lub te˝ skrytobójczo likwidowanych przez „szwadrony Êmierci” PPR/UB7.
Skala problemu do rozpoznania jest znaczna: rok 1949, tylko w sieciach UB8 –
50 tys. konfidentów, 1950 – 57 tys., 1951 – 65 tys., 1952 – 78 tys., 1953 – 85 tys., 1954
– 76 tys., 1955 – 36 tys. W czasie gdy wy˝szy oficer Komendy G∏ównej AK9 i jeden
z ostatnich przywódców Polski Podziemnej, p∏k Franciszek Niepokólczycki, w koƒcu 1956 r. opuszcza∏ mury Wronek, dzia∏a∏o w Polsce 20 tys. konfidentów SB. Gdy
umiera∏ w 1974 r., od kilkunastu lat osaczony przez sieç ukierunkowanych na niego
co najmniej kilkunastu donosicieli, by∏o ich 22 tys. Dziesi´ç lat póêniej, gdy podkomendni ministra spraw wewn´trznych PRL gen. Czes∏awa Kiszczaka mordowali kapelana „SolidarnoÊci” ks. Jerzego Popie∏uszk´, stan siatek agenturalnych przekracza∏ ju˝ 70 tys. „osobowych êróde∏ informacji”10. Jak w najbardziej ponurym okresie
stalinizmu... I nie jest to bynajmniej koniecznoÊç historycznej lustracji, ale co najmniej w przypadkach przywódców (liderów politycznych bàdê spo∏ecznych, organi-

5

6

7

8

9
10

wyjÊcia« by∏o tylko eufemizmem »prawa do wejÊcia« w sk∏ad przysz∏ej Êwiatowej republiki sowieckiej. Trzeci kràg stanowi∏a totalitarna wspólnota. Poczàtkowo tworzy∏y je republiki ludowe – Buchara, Chorezm,
Mongolia i Tuwa, a po II wojnie Êwiatowej tak˝e nowe »demokracje ludowe«. Z czasem kraje »socjalistycznej orientacji« utworzy∏y czwarty kràg imperialny. Mi´dzynarodowy ruch robotniczy, partie komunistyczne, które »jeszcze« nie zdoby∏y w∏adzy, stanowi∏y piàty kràg imperium. Skoncentrowanà i wizualnà formà
demonstracji tych geopolitycznych kr´gów imperium by∏y narady partii komunistycznych i robotniczych,
czyli przeglàd imperialnych namiestników. Osoby te wyznaczone zosta∏y przez Imperium, aby odpowiada∏y za powierzone im terytoria” (W. Marciniak, Rozgrabione imperium. Upadek Zwiàzku Sowieckiego i powstanie Federacji Rosyjskiej, Kraków 2004, s. 31).
Z ostatnich publikacji zob.: Kryptonim „Orze∏”. Warszawski Okr´g Narodowego Zjednoczenia Wojskowego
w dokumentach 1947–1954, wybór i oprac. K. Krajewski, T. ¸abuszewski, J. Paw∏owicz, L. ˚ebrowski, Warszawa 2004; K. Krajewski, J. Paw∏owicz, Agentura WUBP w Warszawie wykorzystywana w 1949 r. przeciwko
podziemiu niepodleg∏oÊciowemu, „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989” 2004, nr 1, s. 245–285;
„Wtyczka bezpieki” w oddziale partyzanckim. Raport z przeprowadzonych dzia∏aƒ operacyjnych, oprac.
M. Korkuç, „Zeszyty Historyczne WiN-u” 2003, nr 19–20, s. 409–418; Czy ktoÊ przebije ten mur? Sprawa
Stanis∏awa Pyjasa, wst´p i oprac. F. Pyjas, A. Roliƒski, J. Szarek, Kraków 2001.
W tym polowych sàdów dywizyjnych „ludowego” wojska, wojskowych sàdów garnizonowych, wojskowych
sàdów rejonowych, wojskowych sàdów okr´gowych. Szerzej: F. Musia∏, Sàdownictwo wojenne i wojskowe,
„Zeszyty Historyczne WiN-u” 2003, nr 19–20, s. 67–90; K. Szwagrzyk, Zbrodnie w majestacie prawa
1944–1954, Warszawa 1999.
Zob. np.: P. ¸apiƒski, S. Poleszak, Pos∏aƒcy Êmierci. Kombinacje operacyjne aparatu bezpieczeƒstwa na Bia∏ostocczyênie 1949–1950, „Pami´ç i SprawiedliwoÊç” 2003, nr 1 (3), s. 133–152; T. Kurpierz, Likwidacja
zgrupowania Narodowych Si∏ Zbrojnych Henryka Flamego „Bartka” w 1946 roku – próba rekonstrukcji dzia∏aƒ aparatu bezpieczeƒstwa, ibidem 2004, nr 1 (5), s. 107–132; K. Krajewski, T. ¸abuszewski, „Zwyczajny”
resort. Ludzie i metody „bezpieki” 1944–1956. Katalog wystawy, [Warszawa 2004].
Na terenie Polski oprócz sieci agenturalnych jednostek UB (ró˝nego szczebla) dzia∏a∏a równie˝ prawie zupe∏nie nierozpoznana do dzisiaj agentura s∏u˝b bezpieczeƒstwa ZSRR, a tak˝e znana szczàtkowo agentura innych formacji komunistycznego aparatu represji, w tym wojsk pogranicznych, wojsk wewn´trznych, Informacji Wojskowej/WSW, milicji (równie˝ wykonujàca zadania polityczne, a nie tylko „kryminalne”).
Szerzej: M. Ney-Krwawicz, Komenda G∏ówna Armii Krajowej 1939–1945, Warszawa 1990.
T. Ruzikowski, Tajni wspó∏pracownicy pionów operacyjnych aparatu bezpieczeƒstwa 1950–1984, „Pami´ç
i SprawiedliwoÊç” 2003, nr 1 (3), s. 109–132. Liczby te obejmujà tylko siatki agenturalne UB/SB, nie
uwzgl´dniajà sieci innych komunistycznych s∏u˝b bezpieczeƒstwa majàcych uprawnienia do dzia∏alnoÊci
operacyjnej, w tym przeprowadzania werbunków (z ostatnich publikacji: P. Piotrowski, Kufel i jego kompania. Tajni wspó∏pracownicy wojskowych s∏u˝b specjalnych, „Biuletyn IPN” 2005, nr 3 (50), s. 49–54 oraz
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zatorów grup konspiracyjnych, czy te˝ dowódców niepodleg∏oÊciowego podziemia)
podstawowy obowiàzek historyka, rzetelnego badacza, rozpoznania, kto w danej
sprawie i okresie „by∏ kim”. Faktycznie. Komunistyczne s∏u˝by bezpieczeƒstwa, majàce najpierw przy sowieckim wsparciu zagwarantowaç przej´cie, a nast´pnie utrzymanie w∏adzy przez polskich komunistów, dzia∏a∏y na terenie naszego kraju pó∏ wieku. Prawie tak d∏ugo, jak stacjonowa∏y tutaj si∏y zbrojne Zwiàzku Radzieckiego,
b´dàce wówczas g∏ównym gwarantem utrzymania wp∏ywów Moskwy w zniewolonej
Polsce, majàce byç równie˝, o czym trzeba pami´taç, ariergardà do planowanego
ataku ZSRR na paƒstwa zachodnie. Dzisiaj ju˝ jak bana∏ brzmi stwierdzenie, ˝e
gdyby nie Sowieci, polscy komuniÊci nie byliby zdolni do przej´cia i utrzymania
w Polsce przez kilkadziesiàt lat w∏adzy11. Te polityczne i operacyjne uwarunkowania
dzia∏alnoÊci agentury komunistycznych „specs∏u˝b” trzeba mieç tutaj równie˝
na uwadze.
Stopniowo podczas badania przej´tych w ostatnich latach przez s∏u˝by archiwalne
IPN dziesiàtek kilometrów dokumentów UB/SB historycy rozpoznajà z∏o˝one dzieje
tego dramatycznego dla Polski okresu. Cz´sto jest to obraz skrzywiony, widziany przez
pryzmat spiskowych teorii dziejów polskich „czekistów”, ale równie cz´sto tak˝e rzeczywisty, szczegó∏owy, bardzo wyrazisty... Oprócz wielu przyk∏adów autentycznego
bohaterstwa, czy te˝ godnych postaw zachowywanych np. w ci´˝kim Êledztwie mo˝emy tam znaleêç równie˝ czyny haniebne. Aby jednak mo˝na by∏o zrozumieç i oceniç
tamten czas i ówczesne postawy ludzi, nie tylko historycy, paƒstwo, ale i poszczególne
Êrodowiska, muszà zmierzyç si´ z tym trudnym spadkiem po PRL. Dotyczy to równie˝
Êrodowisk weteranów Polski Podziemnej, a dla nich jest to byç mo˝e prawda najtrudniejsza, bo dotyczàca ich dowódców i autorytetów, podkomendnych, kolegów z konspiracji (partyzantki), niekiedy te˝ cz∏onków najbli˝szych rodzin12.

II. Geneza sprawy
Sprawy operacyjne prowadzone wobec ˝o∏nierzy (dzia∏aczy Polski Podziemnej)
i zawieszane po ich tzw. realizacji (aresztowaniach) funkcjonariusze UB/SB uaktywniali ponownie w latach pi´çdziesiàtych. Wówczas to – wiosnà 1956 r. – komuniÊci

11

12

wczeÊniejsze opracowania W. Tkaczewa i Z. Palskiego, a tak˝e: T. Ruzikowski, Agenci, ibidem, s. 36–48; H.
G∏´bocki, Policja tajna przy robocie. Z dziejów paƒstwa policyjnego w PRL, Kraków 2005, s. 121–132 –
rozdz.: Zarobki tajnych wspó∏pracowników SB w Krakowie; S. Cenckiewicz, Oczami bezpieki. Szkice i materia∏y z dziejów aparatu bezpieczeƒstwa PRL, Kraków 2004).
Z ostatnich badaƒ zob.: P. Gontarczyk, Polska Partia Robotnicza. Droga do w∏adzy 1941–1944, Warszawa
2003.
Np. w sprawie rozpracowania kieleckich struktur AK-WiN (p∏k. Jana Zientarskiego i jego podkomendnych) rol´ zdrajcy i wieloletniego prowokatora odgrywa∏ szef Oddzia∏u II tamtejszego okr´gu. Dokumenty analityczne z 1961 r. tak charakteryzujà jego s∏u˝b´ dla UB/SB: „W latach 1945–1946 TW 333 [Marian
Obninski „Stefan”], b´dàcy na kontakcie wiceministra b[y∏ego] MBP i innych odpowiedzialnych pracowników [by∏ego] MBP, zosta∏ cz´Êciowo zdekonspirowany w czasie rozpracowania b[y∏ej] Komendy G∏ównej. Na podstawie materia∏ów TW zostali aresztowani i skazani m.in. Zientarski, Borzobohaty, A. Heda
(»Szary«) i inni. W mi´dzyczasie poczynionych by∏o szereg przedsi´wzi´ç zmierzajàcych do uchronienia
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og∏osili kolejnà (po 1945, 1947 i 1952 r.) amnesti´ dla „politycznych”. Uwolnionych
zosta∏o z aresztów Êledczych, wi´zieƒ i obozów pracy tysiàce ˝o∏nierzy i cywilnych
dzia∏aczy niepodleg∏oÊciowego podziemia. JednoczeÊnie w nowych miejscach pobytu (pracy) UB/SB „zabezpieczy∏a” ich standardowymi metodami. Jednym z podstawowych narz´dzi kontroli postaw, poglàdów politycznych, ˝ycia prywatnego zwalnianych by∏a pozyskiwana w ich Êrodowiskach zawodowych, towarzyskich, a tak˝e
rodzinnych agentura. Konfidenci (w tym ci wywodzàcy si´ równie˝ z szeregów lub
obrze˝y podziemia niepodleg∏oÊciowego), zwani w ˝argonie funkcjonariuszy bezpieki tajnymi wspó∏pracownikami – de facto – b´dàcy z regu∏y jedynie bezwolnymi narz´dziami realizacji celów operacyjnych (a nie równorz´dnymi „wspó∏pracownikami”), przez nast´pnych kilka lub kilkanaÊcie lat (ci cenniejsi nawet kilkadziesiàt)
zaczynali odgrywaç swoje nowe role.
Jak ju˝ wspomniano, w grudniu 1956 r., na dwa dni przed Êwi´tami Bo˝ego Narodzenia, zwolniony z ci´˝kiego wi´zienia we Wronkach zosta∏ równie˝ p∏k Franciszek Niepokólczycki – „wycieƒczony szkielet” – jak okreÊli∏ go potem bliski znajomy,
pp∏k dypl. Bronis∏aw Bronisz13. Mia∏ wówczas pu∏kownik prawie 55 lat. Przez nast´pnych kilka musia∏ poruszaç si´ o lasce, jednak z zauwa˝alnà dla spostrzegawczego obserwatora sylwetkà oficera s∏u˝by sta∏ej okresu mi´dzywojennego. Inwigilujàcy go ju˝
w Warszawie konfident „Karpiƒski” zauwa˝y∏ równie˝ t´ cech´ pu∏kownika: „Charakteryzujàc osob´, z którà pierwszy raz mia∏em kontakt, musz´ przyznaç, ˝e nie odbiega ona od typowej postawy przedwojennych wy˝szych oficerów. Sama postawa,
sylwetka i sposób bycia – bez zarzutu, typowego oficera zawodowego sprzed wojny”14. Wigili´ ten legendarny ju˝ wówczas dla wielu ˝o∏nierzy Polski Podziemnej oficer (szczególnie tych ze struktur dywersji i konspiracji poakowskiej) móg∏ sp´dziç ju˝
pod Warszawà, wspólnie z rodzinà. Dopiero wtedy dowiedzia∏ si´ o Êmierci jednego
z dwóch synów, odznaczonego Krzy˝em Walecznych uczestnika bitwy pod Monte
Cassino, podchorà˝ego saperów 2. Korpusu gen. W∏adys∏awa Andersa, zmar∏ego tragicznie w sierpniu 1946 r. na Wyspach Brytyjskich i tam pochowanego15. Odzyskujàcy wówczas „wolnoÊç” pu∏kownik, charakteryzujàcy si´ „dobrym wychowaniem i manierami oficerskimi”, jak zauwa˝y∏ potem równie˝ spostrzegawczy „Karpiƒski”16,

13

14
15

16

TW 333 i wykazania, ˝e nie mia∏ on nic wspólnego z org[anami] BP. W paêdzierniku 1956 r. Êrodowisko
AK z Okr´gu Kieleckiego rozpocz´∏o analizowaç fakty i okolicznoÊci aresztów i podejrzenia zacz´∏y znów
padaç pod adresem TW 333. Dzi´ki swemu sprytowi TW 333 wykaza∏, ˝e z org[anami] BP nie mia∏ nic
wspólnego. Z biegiem czasu Êrodowisko to zacz´∏o dochodziç do wniosku tego samego, opierajàc swe
twierdzenia na tym, ˝e TW 333 ˝y∏ i ˝yje w skromnych warunkach, mimo ˝e ˝ona jego podj´∏a prac´, zosta∏ usuni´ty z wojska, nie awansowa∏ pod wzgl´dem spo∏ecznym i zachowa∏ archiwum AK (za naszà zgodà)” (AIPN, 0208/255, t. II, Wniosek z 14 XII 1961 r., k. 164–165). Najcenniejsza agentura pozostajàca
na kontaktach najwy˝szych oficerów z kierownictwa poszczególnych pionów MBP jest dotychczas bardzo
s∏abo rozpoznana, mo˝na powiedzieç, ˝e jeszcze nawet nieznana.
Cyt. za: ibidem, 0192/68, t. V, Przemówienie nad otwartà mogi∏à Êp. F. Niepokólczyckiego wyg∏oszone
na cmentarzu parafialnym w Brwinowie k. Warszawy, k. 129.
Ibidem, t. III, Doniesienie „Karpiƒskiego” z 11 IX 1962 r., k. 392–395.
K. Iranek-Osmecki, Powo∏anie i przeznaczenie. Wspomnienia oficera Komendy G∏ównej AK, Warszawa 2004,
s. 528.
AIPN, 0192/68, t. III, Doniesienie „Karpiƒskiego” z 11 IX 1962 r., k. 392–395.
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odmówi∏ wystosowania jakichkolwiek podaƒ o tzw. rehabilitacj´17. Faktycznie nigdy
takiej procedury, s∏u˝àcej g∏ównie propagandowej legitymizacji w∏adzy polskich komunistów, przechodziç nie musia∏. I dobrze o tym wiedzia∏.
W PRL pu∏kownik musia∏ do koƒca ˝ycia egzystowaç na uboczu z obecnymi w tle
otaczajàcymi go konfidentami SB. Ju˝ w 1958 r. dzi´ki dziesiàtkom raportów przekazywanych przez tzw. osobowe êród∏a informacji bezpieka mia∏a doÊç precyzyjny obraz jego poglàdów politycznych oraz planów i zamierzeƒ18. Nie wiedzàc o podwójnej
roli konfidentów, pu∏kownik traktowa∏ cz´Êç z nich jak kolegów, znajomych, towarzyszy broni, przyjació∏ domu. Nawet chyba nie przepuszcza∏, ˝e bliscy mu z racji wspólnych prze˝yç podczas wojny i okupacji ludzie mogà okazaç si´ donosicielami, którzy
po ka˝dym z nim spotkaniu w tzw. lokalach konspiracyjnych – tajnych mieszkaniach
SB w Warszawie – b´dà pisaç wielostronicowe raporty, nagrywaç na taÊmy podsuwane im przez oficerów operacyjnych cz´sto paszkwilanckie donosy, braç za to pieniàdze, przyjmowaç „upominki”, kupowane z tzw. funduszu operacyjnego, czyli inaczej
mówiàc: tej cz´Êci bud˝etu bezpieki przeznaczonej na pozyskiwanie i finansowanie
sieci konfidentów. B´dà te˝ wysy∏ani w zagraniczne delegacje do paƒstw Europy
Zachodniej w okresie, gdy paszport by∏ dla wielu nagrodà g∏ównà za przyj´cie zleceƒ
od peerelowskiego wywiadu. Jednym z najbardziej aktywnych, umieszczonym w bliskim otoczeniu pu∏kownika, posiadajàcym jego ca∏kowite zaufanie, by∏ rejestrowany
w kartotekach MSW PRL jako „Bross” vel „Mociƒski” konspirator z pi´knà kartà
dzia∏aƒ niepodleg∏oÊciowych podczas okupacji niemieckiej (m.in. oficer Kedywu
Okr´gu Wileƒskiego, „bohater AK”, jak napisze o nim, i trzeba to przyznaç, bez ˝adnej przesady, jego kolega z wileƒskiego Gimnazjum oo. Jezuitów i oficer tamtejszego
okr´gu AK)19. Z Niepokólczyckim „Bross” zna∏ si´ jeszcze z lat trzydziestych z bliskiego im Wilna. Potem ∏àczy∏a ich równie˝ wspólna s∏u˝ba w jednym pionie akowskiej
dywersji, elitarnym Kedywie. W PRL pu∏kownik uwa˝a∏ „Brossa” przez ca∏y okres
swojej znajomoÊci nie tylko za przywódc´ „ideowego grupy wileƒskiej”, ale i swojego
przyjaciela. Powierzy∏ mu równie˝ organizowanie pomocy materialnej, finansowej
i organizacyjno-prawnej, Êwiadczonej na pó∏ konspiracyjnie mi´dzy innymi dla by∏ych
˝o∏nierzy i dzia∏aczy Polski Podziemnej, a nadsy∏anej przez „polski Londyn”. Dwukrotnie (w latach 1958 i 1966) wysy∏a∏ go równie˝ w misje zagraniczne do czo∏owych
przedstawicieli polskiej emigracji politycznej i wojskowej na Zachodzie, misje ca∏kowicie kontrolowane przez komunistyczne s∏u˝by bezpieczeƒstwa, mi´dzy innymi
dzi´ki obszernym i szczegó∏owym memoria∏om agenturalnym (bo nie by∏y to zwyk∏e
raporty) sk∏adanym po przyjeêdzie do kraju przez konfidenta „Brossa”20. Nigdy pu∏17

18

19

20

Od marca 1955 r. staraniem ˝ony pu∏kownika (Anny) sprawy rewizyjne prowadzi∏ obroƒca wojskowy dr
Kazimierz Ostrowski z Krakowa.
AIPN, 0259/166, t. I, Informacja dotyczàca dzia∏alnoÊci F. Niepokólczyckiego b[y∏ego] cz∏[onka] II Kom
[endy] WiN z 20 X 1958 r., k. 83–86.
Ibidem, 0192/68, t. III, Charakterystyka agenta ps. „Bross” z 15 XI 1958 r., k. 57–58. Cyt. za: Z. B∏a˝ejewicz, W walce z wrogami Rzeczypospolitej. Partyzanckie wspomnienia z Wileƒszczyzny i Podlasia, oprac. J. Gillern, Zwierzyniec–Rzeszów 2003, s. 221.
Cyt. za: AIPN, 0192/68, t. II, Informacja sporzàdzona na podstawie danych uzyskanych od agenta „Brossa” na spotkaniu w dniu 14 IX 1957 r., k. 36; ibidem, t. III, Notatka dotyczàca sprawy kryptonim „Wino”
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kownik nie dowiedzia∏ si´, ˝e „Bross” od czasu swojego zwolnienia z wi´zienia a˝
do Êmierci prezesa II Zarzàdu G∏ównego WiN by∏ zdrajcà Polski Podziemnej, s∏u˝àcym od pierwszej po∏owy lat pi´çdziesiàtych (poczàtkowo jeszcze jako konfident celny) z pe∏nym oddaniem UB/SB.

III. „Figurant” – Franciszek Niepokólczycki (szkic wprowadzajàcy)
Przedstawione dalej w formie wyboru êróde∏ dokumenty sà typowymi cennej dla
SB agentury Êrodowiskowej otaczajàcej w PRL jednego z ostatnich przywódców
Polski Podziemnej. Jako by∏y skazaniec z pi´tnem wyroku Êmierci by∏ on jako tzw.
figurant a˝ do Êmierci kwalifikowany przez bezpiek´ jako osoba potencjalnie niebezpieczna dla w∏adzy PZPR. „˚ycie nie skàpi∏o mu bolesnych i ci´˝kich prze˝yç,
które zawsze znosi∏ po ˝o∏niersku, godnie i bez s∏owa skargi”, stwierdzi p∏k Jan
Zientarski ju˝ na pogrzebie pu∏kownika21. Jak tysiàce innych ˝o∏nierzy Polski Podziemnej, przez wiele lat rozpracowywanych przez SB, by∏ dla komunistów wrogiem22. W tym czasie, przez lata, nie pami´ta∏a o pu∏kowniku, targana Êrodowiskowymi konfliktami i skutecznie penetrowana przez komunistyczne s∏u˝by
bezpieczeƒstwa, emigracja polityczna23. Innà z przyczyn jego nieobecnoÊci w historiografii Polski dziejów najnowszych by∏a równie˝ Êcis∏a konspiracja, zarówno w AK
(szczególnie w Zwiàzku Odwetu, jak i Kedywie), jak i potem, ju˝ w WiN. „Mniej sà
znane szerszemu ogó∏owi, stwierdza∏ por. in˝. Stanis∏aw Lis-Koz∏owski „MÊcigniewicz”24 w 1975 r., kolejne dzieje sektora sabota˝u i dywersji. Jeszcze mniej, sàdzàc

21

22

23

24

z 2 III 1959 r., k. 525; ibidem, Analiza materia∏ów sprawy agenturalnego opracowania nr 267 dotyczàcej rodziny Kazimierza Iranka-Osmeckiego zamieszka∏ej w kraju oraz samego K. Iranka-Osmeckiego przebywajàcego w Anglii z 24 V 1957 r., k. 535–540. W koƒcu lat pi´çdziesiàtych „Bross” vel „Mociƒski” z polecenia Franciszka Niepokólczyckiego odwiedzi∏ polskie Êrodowiska emigracyjne w Wielkiej Brytanii, Francji,
Belgii Watykanie i Rzymie, sk∏adajàc z tych misji szczegó∏owe memoria∏y agenturalne dla SB.
SPP w Londynie, Teczka osobowa Franciszka Niepokólczyckiego, Przemówienie p∏k. Jana Zientarskiego
na pogrzebie p∏k. F. Niepokólczyckiego w czerwcu 1974 r., b.p.
Zob. równie˝: Polacy i Niemcy przeciwko dyktaturze komunistycznej, oprac. J. Szarek, Kraków 2004, s. 3 (katalog wystawy), a tak˝e opracowanie êróde∏ dotyczàce postaci jednego z pi∏sudczyków, ukazanej przez pryzmat materia∏ów UB/SB: „Figurant Herzog”. Postaç Józefa Herzoga w dokumentach s∏u˝b bezpieczeƒstwa
PRL, wst´p i oprac. M. Hanik, „Sowiniec. Materia∏y historyczne Centrum Dokumentacji Czynu Niepodleg∏oÊciowego” 2003, nr 23.
W jednym z konspiracyjnych listów z 1958 r. Êwiadomy tej sytuacji p∏k Franciszek Niepokólczycki pisa∏
do przebywajàcego w Londynie gen. Tadeusza Pe∏czyƒskiego: „Drogi Generale! Pisz´ ma∏o. Postaram si´
w przysz∏oÊci pisaç wi´cej. Licz´ na w∏aÊciwà ocen´ moich warunków obecnych i zwiàzanà z tym koniecznoÊç zachowania Êcis∏ej tajemnicy na tamtym terenie. Nie boj´ si´ odpowiedzialnoÊci przed w∏adzami, ale
nie chc´, by ktoÊ [przez] lekkomyÊlnoÊç spowodowa∏ jakieÊ konsekwencje. Trzeba pilnie uwa˝aç na wywiad
rosyjski. Niestety, nie wszyscy doceniajà tutaj w kraju, a przypuszczam – i na tamtym terenie, jego si∏´
i mo˝liwoÊci” (AIPN, 9192/68, t. IV, Wielce Szanowny Panie i Drogi Generale, k. 55). Istotne dla rozpoznania dziejów najnowszych Polski lat 1939–1989 zespo∏y dokumentów wytworzonych przez komunistyczne s∏u˝by specjalne (w tym UB/SB, Informacj´ Wojskowà/WSW, wywiad wojskowy) znajdujà si´ nadal
w zamkni´tym dla historyków tzw. zbiorze zastrze˝onym IPN.
W liÊcie do gen. Tadeusza Pe∏czyƒskiego (przekazanym równie˝ konspiracyjnie do Londynu) Niepokólczycki tak charakteryzowa∏ porucznika: „Jeden z najdzielniejszych moich oficerów z Powstania Warszawskiego [...]. Kierowa∏ roz∏adowywaniem niewypa∏ów pocisków artyleryjskich i bomb lotniczych, bo to by∏o
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z dotàd opublikowanej literatury, znana jest postaç jego twórcy [...]. We wspomnieniach ˝o∏nierzy AK Kedywu nie wymienia si´ wy˝szych dowódców. Na ogó∏ nie
orientowano si´ nawet w górnych szczeblach organizacji. Wymaga∏y tego wzgl´dy
konspiracyjne – zna∏o si´ swego bezpoÊredniego dowódc´, co najwy˝ej nast´pnego
w starszeƒstwie, zna∏o si´ podkomendnych, i to cz´sto jedynie najbli˝szych. ˚o∏nierze »ZoÊki« znali si´ mi´dzy sobà, ale nie znali zwierzchników powy˝ej dowódcy batalionu. [Aleksander] Kamiƒski napisa∏ Kamienie na szaniec jeszcze w konspiracji25.
Nie wiedzia∏, kto kierowa∏ dywersjà, a nawet gdyby wiedzia∏, to nie móg∏by o tym pisaç. Saperzy, póêniej Kedywiacy [kpt. Józefa Pszennego] »Chwackiego« – wiedzieli
jedynie o dowódcy saperów okr´gu, póêniejszym dowódcy Kedywu Okr´gu Warszawskiego (kpt. póêniej mjr sap. Jerzy Lewiƒski, przed utworzeniem Kedywu szef
Zwiàzku Odwetu na Okr´g Warszawski). I jedni, i drudzy zdawali sobie oczywiÊcie
spraw´, ˝e istnia∏ oÊrodek kierujàcy ca∏oÊcià, wszystkimi akcjami – tak w Warszawie,
jak i w innych okr´gach – i ˝e mia∏ swego szefa. Ale opisywali tylko te dzia∏ania,
w których sami brali udzia∏ lub z którymi byli blisko zwiàzani, i wymieniali te osoby,
z którymi si´ osobiÊcie stykali. I jest tak nadal. W ogromnej wi´kszoÊci publikacji
wydanych w kraju, dotyczàcych AK, ani nazwisko, ani pseudonimy »Teodora« nie sà
nawet wspomniane [...]. Dziwiç mo˝e natomiast fakt, ˝e w publikacjach ukazujàcych
si´ na Zachodzie nazwisko »Teodora« pomijane jest milczeniem”26.
Aby jednak w∏aÊciwie mo˝na by∏o oceniç zaprezentowane dalej êród∏a konfidencjonalne, trzeba przynajmniej zarysowaç sylwetk´ pu∏kownika – „figuranta” sprawy
operacyjnej SB, jego dzia∏alnoÊç konspiracyjnà i, co trzeba tutaj podkreÊliç, wyjàtkowo trudnà egzystencj´ w PRL. Niewàtpliwie nale˝y on dzisiaj do szeregu najwybitniejszych ˝o∏nierzy i przywódców Polski Podziemnej w XX w. Jednak jak wielu
czo∏owych polskich dzia∏aczy niepodleg∏oÊciowych tego okresu, poza biogramami
i cennym tomem studiów wydanym w Krakowie w ramach „Zeszytów Historycznych
WiN-u” (zawierajàcym najnowsze wyniki badaƒ)27, jest prawie zupe∏nie nieobecny

25

26

27

niezb´dne dla zdobycia mater[ia∏ów] wyb[uchowych], bez których nie by∏oby granatów [...]. Por. »MÊcigniewicz« odnalaz∏ mnie po 28 latach. Jego osiàgni´cia po tylu latach w dziedzinie spo∏ecznej i innych sà godne
najwy˝szego uznania. Opowie o nich [sam]. Na pewno nie pominà∏em tego dzielnego oficera w awansie i odznaczeniach. By∏o to w ostatnich dniach powstania. Bardzo mnie zale˝y na tym, aby te sprawy odszukaç,
gdy˝ inaczej sta∏aby si´ krzywda cz∏owiekowi bardzo zas∏u˝onemu. Chodzi o awans na kapitana, V[irtuti]
M[ilitari], K[rzy˝] Z[as∏ugi z Mieczami], K[rzy˝] W[alecznych] (SPP w Londynie, Teczka osobowa Franciszka Niepokólczyckiego, List p∏k. F. Niepokólczyckiego do gen. T. Pe∏czyƒskiego z 16 III 1972 r., b.p.).
Wielokrotnie wznawiane: A. Kamiƒski, Kamienie na szaniec, oprac. K. Heska-KwaÊniewicz, Katowice
1995, a tak˝e: Bohaterowie „Kamieni na szaniec” w Êwietle dokumentów, oprac. T. Strzembosz, Warszawa
1996.
S. Lis-Koz∏owski, Teodor (wyjàtek z „Fragmentów wspomnieƒ z okupacji i powstania”), „Zeszyty Historyczne” (Pary˝) 1976, nr 38, s. 180, 187, 189. Maszynopis tej publikacji znajduje si´ w teczce osobowej Niepokólczyckiego w SPP w Londynie. Sylwetka pu∏kownika nie wyst´puje w wydanych na poczàtku lat pi´çdziesiàtych w Londynie wspomnieniach Komendanta G∏ównego AK (wydanie krajowe: T. Bór-Komorowski,
Armia Podziemna, pos∏owie i przypisy W. Bartoszewski, A. K. Kunert, Warszawa 1994) ani w monumentalnym dziele ukazujàcym walk´ Polaków w okresie wojny (Polskie Si∏y Zbrojne w drugiej wojnie Êwiatowej,
t. III: Armia Krajowa, Londyn 1950). Wynika∏o to jednak ze wzgl´dów bezpieczeƒstwa. Pu∏kownik przebywa∏ wówczas w wi´zieniu z wyrokiem do˝ywocia.
SPP w Londynie, Arkusz ewidencyjny KW-3 F. Niepokólczyckiego (skoroszyty KW); CAW, nr AP/1765,
Teczka osobowa Franciszka Niepokólczyckiego; „Zeszyty Historyczne WiN-u” 2002, nr 18; T. Balbus,
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w historiografii III Rzeczypospolitej. Zwróciç w tym miejscu trzeba równie˝ uwag´
na fakt, ˝e dotychczas ˝aden z czterech prezesów WiN nie posiada nie tylko opracowanej biografii28, ale chocia˝by nawet krytycznie wydanego wyboru êróde∏ o charakterze biograficznym29.
1. „Postaç naczelna”
Zas∏ugi p∏k. Franciszka Niepokólczyckiego30 dla Polski Podziemnej sà nie
do przecenienia – szczególnie wk∏ad organizacyjny i koncepcyjny w budow´ pionu
sabota˝owo-dywersyjnego, organizacji s∏u˝b saperskich, uruchomienia produkcji
uzbrojenia oraz wypracowania, w nowej sytuacji politycznej lat 1945–1946, nowych
metod dzia∏alnoÊci niepodleg∏oÊciowego podziemia. „Nie umniejszajàc w niczym innym postaciom walki z okupantem, nale˝y zdaç sobie spraw´, ˝e sabota˝ i dywersja
by∏y »codziennà, bie˝àcà«, walkà czynnà, walkà z bronià w r´ku. Mo˝na by jà porównaç do walki w pierwszej linii frontu. Niepokólczycki przez ca∏y czas okupacji by∏
naczelnà postacià na tym odcinku polskiego podziemia” – stwierdza∏ jego podkomendny31. Zanim jednak pu∏kownik doszed∏ do wysokich funkcji w strukturach dowódczych AK-WiN, musia∏ przebyç drog´ typowà dla wielu oficerów II Rzeczypospolitej, zaczynajàcych swojà s∏u˝b´ dla Niepodleg∏ej pod komendà Józefa
Pi∏sudskiego.

28

29

30

31

Franciszek Niepokólczycki (1901–1974), KOSP 2002, t. I, s. 307–313; „Dardanele”. Delegatura WiN za granicà (1946–1949), oprac. S.J. Rostworowski, Wroc∏aw 1999; P. Dubiel, J. Kozak, Polacy w II wojnie Êwiatowej, kim byli, co robili, Warszawa 2003, s. 114–115; A. Kuler, Niepokólczycki Franciszek [w:] Ma∏opolski
s∏ownik biograficzny uczestników dzia∏aƒ niepodleg∏oÊciowych 1939–1956, Kraków 1997, t. I, s. 109–111;
A.K. Kunert, S∏ownik biograficzny konspiracji warszawskiej 1939–1944, Warszawa 1987, t. II, s. 136–138;
idem, Kalendarium zbrodni. Polska Podziemna przed sàdami Polski Ludowej 1944–1956. Wybrane sylwetki
straconych i zmar∏ych w wi´zieniach [w:] Armia Krajowa. Dramatyczny epilog, red. K. Komorowski, Warszawa 1994, s. 203–204; T. Strzembosz, Franciszek Niepokólczycki [w:] Polski s∏ownik biograficzny, t. XXIII,
Wroc∏aw 1978; A. Zagórski, Przywódcy WiN-u (11). Franciszek Niepokólczycki, „Orze∏ Bia∏y” 1995, nr 9
(12), s. 15; idem, Niepokólczycki Franciszek [w:] Zrzeszenie „WolnoÊç i Niezawis∏oÊç” w dokumentach, red.
M. Huchla i in., Wroc∏aw 2000, t. VI, cz. 3: Noty biograficzne, s. 470–473 (tam obszerny wybór bibliografii;
dalej cytowane jako WiN z numerem tomu); idem, Schemat organizacyjny WiN-u (1945–1948), cz. I: Zarzàdy g∏ówne, „Zeszyty Historyczne WiN-u” 1992, nr 2, s. 7–21.
Wydana na poczàtku lat dziewi´çdziesiàtych skromna, ale i pionierska wówczas praca jego podkomendnego, Gabriela Brz´ka „Dewajtisa”, szkicujàca sylwetk´ prezesa Zrzeszenia (O ¸ukaszu Ciepliƒskim „P∏ugu:
komendancie IV Komendy G∏ównej WiN), jest ju˝ dzisiaj niewystarczajàca. Stanowi jednak dobry punkt
wyjÊcia do przygotowania niezb´dnej dla historiografii Polski Podziemnej biografii ostatniego prezesa
WiN. Z ostatnich prac zob. równie˝: Z. Zblewski, Dzia∏alnoÊç mjr. ¸ukasza Ciepliƒskiego od grudnia 1944
do kwietnia 1945, „Zeszyty Historyczne WiN-u” 2003, nr 19–20, s. 91–166; „Kapitulacja” ¸ukasza Ciepliƒskiego, oprac. W. Frazik, ibidem, s. 401–408.
Np. na wzór tomów ukazujàcych sylwetki komendantów g∏ównych AK (Genera∏ Stefan Rowecki „Grot”
w relacjach i w pami´ci zbiorowej, oprac. A.K. Kunert, T. Szarota, Warszawa 2003; Genera∏ Tadeusz Bór-Komorowski w relacjach i dokumentach, oprac. A.K. Kunert, Warszawa 2000).
W ró˝nych okresach swojej dzia∏alnoÊci konspiracyjnej u˝ywajàcego pseudonimów „Franek”, „Horyƒ”,
„Halny”, „Jaros∏aw”, „Lipek”, „Marek”, „Meyer”, „Teodor”, „Szubert”, „˚ejmian” oraz policyjnego nazwiska Franciszek Mazur. Awanse przyznane przez w∏adze polskie: podporucznik (1 VIII 1922), porucznik (1 VIII 1924), kapitan (1935), major (19 III 1939), podpu∏kownik (11 XI 1941), pu∏kownik (28 IX
1944) (CAW, AP/1765, Teczka osobowa Franciszka Niepokólczyckiego; SPP w Londynie, Teczka osobowa
Franciszka Niepokólczyckiego; APP w Warszawie, Materia∏y dotyczàce Franciszka Niepokólczyckiego).
S. Lis-Koz∏owski, op. cit., s. 190.
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Rocznik 1902, ws∏awiony brawurowà ucieczkà z aresztu Êledczego bolszewickiej
Czeka w grudniu 1918 r., m∏odociany, bo wtedy kilkunastoletni konspirator z polskiej
enklawy na Ukrainie – ˚ytomierszczyzny (urodzony w ˚ytomierzu) – jeden z najm∏odszych ˝o∏nierzy tamtejszej placówki wywiadowczej Polskiej Organizacji Wojskowej32 ze znanej Komendy Naczelnej – III kpt. Leopolda Lisa-Kuli, absolwent
peowiackiej Szko∏y Wywiadowczej, dywersant i wywiadowca – dywersant na froncie
wo∏yƒskim, szybko awansowany na komendanta ˝ytomierskiego Okr´gu POW, nast´pnie skierowany do s∏u˝by w Oddziale II SG33. Z przekonaƒ, jak wielu wyros∏ych
z peowiackiej konspiracji i czynu legionowego ˝o∏nierzy Marsza∏ka, pi∏sudczyk, i to
taki fundamentalny, wileƒski, kresowy34. W latach trzydziestych oficer G∏ównego
Inspektoratu Si∏ Zbrojnych, dzia∏acz ruchu weteranów POW, w chwilach wolnych s´dzia lekkoatletyczny i szermierz. W jego opinii s∏u˝bowej z paêdziernika 1935 r. prze∏o˝eni stwierdzali: „Poza s∏u˝bà nie potrafi o niczym innym mówiç jak o s∏u˝bie”35.
Od sierpnia 1939 r. pe∏ni∏ funkcj´ dowódcy 60. batalionu saperów armii „Modlin”. Na poczàtku wrzeÊnia pod Ciechanowem os∏ania∏ ze swoim batalionem eskadr´ obserwacyjnà stacjonujàcà na lotnisku ko∏o folwarku Soko∏ówek. Zwyci´ska
walka zosta∏a tam stoczona przez ˝o∏nierzy mjr. Niepokólczyckiego z nacierajàcymi
oddzia∏ami niemieckiej dywizji pancernej. W koƒcu pierwszej dekady wrzeÊnia, gdy
zda∏ dowództwo batalionu, zosta∏ wyznaczony do dalszej pracy sztabowej. Po przekazaniu spraw zwiàzanych z pe∏nieniem dotychczasowej funkcji zosta∏ mianowany
szefem Wydzia∏u Organizacyjnego (Ogólnego) Dowództwa Saperów armii „Modlin”. W po∏owie wrzeÊnia dotar∏ do broniàcej si´ Warszawy. Wzià∏ czynny udzia∏
w obronie miasta (pozostawa∏ w bezpoÊredniej dyspozycji gen. Juliusza Rómmla),
a nast´pnie tworzeniu si´ centrali konspiracji wojskowej36. Jako wspó∏twórca, jednego z najwa˝niejszych pionów SZP-ZWZ-AK, organizator przygotowywanego przez
jego podkomendnych w Warszawie, ostatecznie z przyczyn technicznych niezreali32
33

34

35
36

Szerzej: T. Na∏´cz, Polska Organizacja Wojskowa 1914–1918, Wroc∏aw 1984.
AIPN, 0192/68, t. III, Pismo naczelnika Wydzia∏u Ogólnego CA MSW do z-cy komendanta wojewódzkiego MOdsSB w Warszawie w sprawie s∏u˝by w Oddziale II Sztabu G∏ównego WP dotyczàce F. Niepokólczyckiego, 31 III 1958 r., k. 79; SPP w Londynie, Teczka osobowa Franciszka Niepokólczyckiego, Przemówienie pp∏k. dypl. B. Bronisza na pogrzebie p∏k. F. Niepokólczyckiego w czerwcu 1974 r., b.p.
„Nawiàzujàc do marsza∏ka Pi∏sudskiego Józefa, jest [on] pe∏en uwielbienia” – informowa∏ w 1971 r. SB jeden z konfidentów otaczajàcych pu∏kownika (AIPN, 0192/68, t. V, Doniesienie „Ch∏opickiego” z 14 V
1971 r., k. 71). A. Pep∏oƒski, Wywiad w wojnie polsko-bolszewickiej 1919–1920, Warszawa 1999, s. 104,
126–128, 176. Autor ten pisze: „Z raportu Eweliny Niewiarowskiej, ps. »Hajduczanka«, wys∏anej przez
KN-III w celu zbadania okolicznoÊci aresztowaƒ w ˚ytomierzu, wynika∏o, ˝e tylko F. Niepokólczycki »Lipek« i »Zgorzelski« [Stanis∏aw Zgorzelski „Bohun”] zachowali niez∏omnà postaw´ wobec przes∏uchujàcych. F. Niepokólczycki zosta∏ aresztowany 4 XII 1919 r. o pó∏nocy. CzekiÊci skonfrontowali go z [Leonem]
Wiszniewskim, ps. »Wampir«, który obcià˝y∏ go, zeznajàc, i˝ otrzymywa∏ od »Lipka« rozkazy, gdy˝ by∏ kierownikiem placówki. F. Niepokólczycki zdecydowa∏ si´ na ucieczk´ podczas przechodzenia ulicà do aresztu. Po zmyleniu poÊcigu i opuszczeniu miasta ukrywa∏ si´ w futorze u swoich krewnych od 5 do 27 XII
1919 r. Przez ten okres kontynuowa∏ dzia∏alnoÊç wywiadowczà z pozosta∏ymi cz∏onkami organizacji i dwa
razy wysy∏a∏ kurierów z raportami do Oddzia∏u II Frontu Wo∏yƒskiego [...]. F. Niepokólczycki przyby∏
do Warszawy 3 II 1920 r. i przedstawi∏ raport w sprawie okolicznoÊci aresztowaƒ w okr´gu ˝ytomierskim”
(ibidem, s. 127–128).
CAW, AP/1765, Teczka osobowa Franciszka Niepokólczyckiego, Roczna lista kwalifikacyjna za 1935 r., b.p.
Zob. Warszawa we wrzeÊniu 1939 roku. Obrona i ˝ycie codzienne, red. Cz. Grzelak, Warszawa 2004.
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zowanego, zamachu na Adolfa Hitlera, nale˝a∏ do Êcis∏ego grona dowódczego
pionu wojskowego Polski Podziemnej. W Warszawie zosta∏ zaprzysi´˝ony do konspiracji przez gen. Micha∏a Tokarzewskiego-Karaszewicza „Torwida”37. Po prawie
dwudziestu latach s∏u˝by wojskowej ponownie przysz∏o mu wówczas organizowaç
konspiracj´. Mia∏ do niej dobre przygotowanie z okresu dzia∏aƒ w siatkach i wywiadzie POW. Lis-Koz∏owski trafnie zauwa˝y∏: „Dopiero jednak II wojna Êwiatowa –
kampania 1939 r., a przede wszystkim s∏u˝ba w Armii Krajowej w ró˝nych jej
etapach – da∏y mo˝noÊç zab∏yÊni´cia jego wyjàtkowym talentom dowodzenia i organizacyjnym”38. Dodajmy: talentom jednak w ZWZ-AK, ze wzgl´du na jawnie okazywane pi∏sudczykowskie poglàdy, w pewnym okresie równie˝ niedocenianym i deprecjonowanym.
Po z∏o˝eniu przysi´gi Niepokólczycki otrzyma∏ swojà pierwszà nominacj´ w organizujàcym si´ podziemiu. Objà∏ funkcj´ szefa sztabu Dywersji (Referatu III-C) w Oddziale III (Operacyjnym) Dowództwa G∏ównego SZP (jednoczeÊnie pe∏ni∏ te˝ funkcj´ szefa organizowanego Wydzia∏u Saperów przy dziale III-A). Zalà˝ki „sztabu
Dywersji”39 zosta∏y zorganizowane jeszcze w listopadzie i grudniu 1939 r. Komórka ta
powsta∏a w oparciu o zespó∏ sk∏adajàcy si´ z oficerów s∏u˝by sta∏ej o specjalnoÊciach
saperskich, a w latach 1942–1943 stanowi∏a kadr´ Wydzia∏u Saperów, Kedywu Komendy G∏ównej, Kedywu Okr´gu Warszawskiego, poszczególnych komend okr´gowych SZP-ZWZ-AK. Zespo∏y saperskie podkomendnych Niepokólczyckiego wejdà
potem równie˝ jako pierwsze do organizowanego przez niego Zwiàzku Odwetowego
(potem dopiero utrwali∏a si´ nazwa: Zwiàzek Odwetu), „wewn´trznej, bardzo silnie
zakonspirowanej organizacji, z w∏asnà siecià ∏àcznoÊci, odci´tà od innych komórek
zwiàzku”40. On sam sta∏ si´ na nast´pnych kilka lat jednà z najbardziej poszukiwanych
przez niemieckie s∏u˝by bezpieczeƒstwa osób znajdujàcych si´ na terenie Polski. To
on wszak odpowiada∏ za dzia∏ania dywersyjne przeprowadzane przez setki ˝o∏nierzy
podziemia: twórca i szef Zwiàzku Odwetu (od lipca 1940 r. struktura ta przej´∏a nadzór nad bie˝àcà dzia∏alnoÊcià bojowà), organizator s∏u˝b saperskich (i podziemnych
37

38
39

40

SPP w Londynie, Teczka osobowa Franciszka Niepokólczyckiego, Przemówienie pp∏k. dypl. B. Bronisza
na pogrzebie p∏k. F. Niepokólczyckiego w czerwcu 1974 r., b.p.; D. Baliszewski, Polski zamach na Hitlera,
„Newsweek” 2004, nr 42; D. Bargie∏owski, Pierwsza szesnastka, „Rzeczpospolita”, 29 V 2004; idem, Pierwszy, „Karta” 1992, nr 9, s. 8–9; idem, Po trzykroç pierwszy. Micha∏ Tokarzewski-Karaszewicz. Genera∏ broni,
teozof, wolnomularz, kap∏an KoÊcio∏a liberalno-katolickiego, Warszawa 2001, t. II, s. 134–135, 167, 172–173,
178, 252; Z. Broƒski „Uskok”, Pami´tnik (1941 – maj 1949), wst´p i oprac. S. Poleszak, Warszawa 2004,
s. 245–246.
S. Lis-Koz∏owski, op. cit., s. 181.
W jego sk∏ad wchodzili saperzy, podkomendni mjr. Franciszka Niepokólczyckiego: mjr Kazimierz Mizerek, mjr Zenon Schreyer, kpt. dypl. Jan Wojciech Kiwerski, kpt. Wac∏aw Janaszak, kpt. Jerzy Lewiƒski, por.
Jan Kajus Andrzejewski, por. in˝. Zbigniew Lewandowski, por. Mieczys∏aw Kurkowski, por. Ludwik Wàsikowski (M. Ney-Krwawicz, Komenda..., s. 29–31).
T. Strzembosz, W stron´ zachodzàcego s∏oƒca. ˚yciorysy wpisane w polskà histori´, Warszawa 2003, s. 129;
Cyt. za: idem, Rzeczpospolita podziemna. Spo∏eczeƒstwo polskie a paƒstwo podziemne 1939–1945, Warszawa
2000, s. 85. W. Borodziej i in., Polska Podziemna 1939–1945, Warszawa 1991, s. 99; A. Borkiewicz-Celiƒska,
Batalion „ZoÊka”, Warszawa 1990, s. 98. Szerzej: M. Ney-Krwawicz, Komenda..., s. 210–211; idem, Armia
Krajowa. Si∏a zbrojna Polskiego Paƒstwa Podziemnego, Warszawa 1993, s. 52, 206; A. Przemyski, Ostatni komendant genera∏ Leopold Okulicki, Lublin 1990, s. 36; T. Szarota, Stefan Rowecki „Grot”, Warszawa 1983,
s. 137; Polskie Si∏y Zbrojne..., s. 439–450 i n.
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placówek naukowo-badawczych), wspó∏twórca elitarnego Kedywu i jednoczeÊnie
od jesieni 1942 do wrzeÊnia 1943 r. „prawa r´ka” swojego szefa (zast´pca), pierwszego emisariusza Rzàdu RP na Uchodêstwie skierowanego do kraju, gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”, w 1953 r. z wyroku komunistycznego trybuna∏u powieszonego
w Warszawie, by∏ wówczas w samym centrum konspiracji wojskowej. Mia∏ równie˝
bezpoÊredni dost´p do gen. Stefana Roweckiego „Grota”41. Niepokólczycki stwierdzi∏ potem o tym okresie swojej s∏u˝by konspiracyjnej: „MyÊmy nie u˝ywali terminu
Wielka Dywersja, tylko Dywersja. Ja by∏em poczàtkowo za∏o˝ycielem tego odcinka.
Mianowicie z mojej inicjatywy gen. Rowecki kaza∏ wydaç rozkaz w tej sprawie. Ja ten
rozkaz przedstawi∏em gen. Roweckiemu, który ten rozkaz zatwierdzi∏. Rozpocz´∏a si´
organizacja terenu, nast´pnie organizacja zaopatrzenia, szkolenia, tak ˝e pierwsze
wyniki z terenu krakowskiego by∏y ju˝ w koƒcu roku 1941. Potem [struktury i dzia∏alnoÊç] rozwin´∏y si´ na terenie ca∏ego G[eneralnego] G[ubernatorstwa], przerzucajàc
[ludzi] równie˝ na tereny tak zwane przy∏àczone do Reichu. Niektóre elaboraty42 posz∏y na teren Rzeszy niemieckiej, a potem od momentu [wojny] niemiecko-rosyjskiej
tak˝e teren dawnej wschodniej Polski by∏ obj´ty naszà dywersjà”. Tak by∏o do 1943 r.43
Jednà z g∏oÊniejszych operacji dywersyjnych, przeprowadzonych pod osobistym nadzorem Niepokólczyckiego jako szefa Zwiàzku Odwetu, z udzia∏em p∏k. dypl. Antoniego ChruÊciela „Montera (komendanta Okr´gu Warszawskiego) i kpt. Jerzego Lewiƒskiego „Chuchry” (komendanta okr´gu ZO), by∏a seria skoordynowanych ze sobà
w czasie i miejscu akcji oznaczonych kryptonimem „Wieniec I”, polegajàcych na jednoczesnym przerwaniu po∏àczeƒ kolejowych w´z∏a warszawskiego44. Saperzy przeprowadzili rozpoznanie miejsc detonacji i przygotowali plany akcji. W ostatniej chwili decyzjà Komendanta G∏ównego AK gen. Stefana Roweckiego „Grota”
przeprowadzono operacj´ bez przed∏u˝ajàcego si´ oczekiwania na przewidywane
bombardowanie Warszawy przez lotnictwo sowieckie, zapuszczajàce si´ jeszcze wówczas nad stolic´ Polski. W nocy z 7 na 8 paêdziernika 1942 r. siedem patroli minerskich odpali∏o na peryferiach warszawskiego w´z∏a kolejowego otaczajàcego miasto
41

42
43

44

AIPN, 0192/68, t. I, F. Niepokólczycki, Dzia∏alnoÊç saperów AK, mps, 1953 r., k. 39–45; ibidem, Protokó∏
przes∏uchania F. Niepokólczyckiego z 22 I 1953 r., k. 25 i n.; ibidem, t. II, Teodor [F. Niepokólczycki], Genera∏ brygady Emil Fieldorf, mps, 1957 r., k. 29. Zob. równie˝: M. Fieldorf, L. Zachuta, Genera∏ „Nil”. August Emil Fieldorf. Fakty, dokumenty, relacje, Warszawa 1993; J. R. Rybicki, Notatki szefa warszawskiego Kedywu, Warszawa 2003; Dziennik bojowy oddzia∏u dyspozycyjnego „A” Kedywu Okr´gu Warszawa Armii
Krajowej. Warszawa 1–30 sierpnia 1944, Warszawa 1994; Mokotowski oddzia∏ Kedywu Okr´gu Warszawa Armii Krajowej, Warszawa 1997; Oddzia∏ kobiecy warszawskiego Kedywu. Dokumenty z lat 1943–1945, Warszawa 2002; A. Zagórski, Fieldorf August Emil [w:] WiN..., t. VI, cz. 2, s. 161–163; S. Marat, J. Snopkiewicz,
Zbrodnia. Sprawa genera∏a Fieldorfa-Nila, Warszawa 1989; K. Komorowski, Koncepcje i rozwój organizacyjny. Operacja „Burza” i Powstanie Warszawskie 1944, red. K. Komorowski, Warszawa 2004, s. 47; I. Rowecka-Mielczarska, Ojciec. Wspomnienia córki gen. Stefana Grota-Roweckiego, Warszawa 1990, s. 248; M. Ney-Krwawicz, Komenda..., s. 121–123, 216–221, 268; T. Szarota, op. cit., s. 171; Polskie Si∏y Zbrojne...,
s. 462–457 i n.
Chodzi o instrukcje prowadzenia walki sabota˝owej.
W tym roku KG AK uruchomi∏a dzia∏alnoÊç Kedywu, pionu prowadzàcego szerszà dzia∏alnoÊç dywersyjnà. Cyt. za: AIPN Kr, 07/639, t. V, Protokó∏ rozprawy g∏ównej w sprawie II ZG WiN (zeznania F. Niepokólczyckiego), k. 191.
Ibidem, Protokó∏ rozprawy g∏ównej w sprawie II ZG WiN (zeznania Z. Lewandowskiego), k. 281.
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kilka du˝ych ∏adunków wybuchowych, zrywajàc tory kolejowe i wysadzajàc w powietrze jadàce pociàgi. „Niezale˝nie od tego, kto tego sabota˝u dokona∏ – pisa∏ konspiracyjny »Biuletyn Informacyjny« – stwierdziç trzeba, ˝e w ka˝dym razie jest to najbardziej planowy z dotychczasowych aktów sabota˝owych, których widownià by∏ kraj”45.
Z kolei córka gen. „Grota” oceni∏a t´ akcj´ jako „bardzo celne uderzenie w newralgiczne miejsce machiny wojennej w czasie najci´˝szych walk na froncie wschodnim”46.
Statystyka dzia∏alnoÊci sabota˝owo-dywersyjnej pionu podporzàdkowanego Niepokólczyckiemu przedstawia si´ imponujàco. Druga po∏owa 1941 r.: uszkodzono 2 tys.
parowozów i 3 tys. wagonów, wykolejono 91 transportów, wysadzono 3 mosty; druga
po∏owa 1942 r.: uszkodzono 1,6 tys. parowozów, spalono 5,4 tys. wagonów. Od 1941
do 1943 r. uszkodzono 7 tys. parowozów i 20 tys. wagonów; zniszczono 1,6 tys. cystern
z benzynà i 5 tys. ton benzyny w sk∏adach; wykonano wadliwie 100 tys. pocisków artyleryjskich, 570 tys. kondensatorów elektrycznych, 1,7 tys. obrabiarek; ∏àcznie wykonano oko∏o 25 tys. aktów sabota˝u i oko∏o 57 tys. zamachów na Niemców i ich kolaborantów (konfidentów)47. Niepokólczycki organizowa∏ wówczas od podstaw,
a nast´pnie sam uczestniczy∏ równie˝ w pracach Biura Studiów Ârodków Walki Sabota˝owo-Dywersyjnej, tworzy∏ Biura Badaƒ Technicznych, pisa∏ artyku∏y do konspiracyjnej „Insurekcji”48. „Pod jego kierownictwem i z jego inspiracji – trafnie zauwa˝y∏
pp∏k dypl. Bronis∏aw Bronisz – powstaje wiele cennych instrukcji technicznych, produkuje si´ Êrodki wybuchowe i granaty. Wiele g∏oÊnych akcji dywersyjnych i sabota˝owych mocno daje si´ okupantowi we znaki”49. Do jego obowiàzków nale˝a∏ tak˝e
ogólny nadzór na bie˝àcym wytwarzaniem Êrodków walki, wykorzystywanie specjalistów ró˝nych kierunków technicznych i zakonspirowanych placówek naukowo-badawczych dla potrzeb podziemia50. Sta∏ si´ równie˝ koordynatorem i bezpoÊrednim
wykonawcà pomocy dostarczanej ˝ydowskim bojownikom walczàcym w likwidowanym przez Niemców getcie warszawskim. Jeszcze na prze∏omie 1941 i 1942 r. jego
podkomendni rozpocz´li sondowanie mo˝liwoÊci nawiàzania kontaktów z grupami
˝ydowskich konspiratorów. Podleg∏e mu patrole saperskie wesz∏y do akcji w kwietniu
1943 r. Jak si´ póêniej mia∏o okazaç, ta akcja pomocy udzielonej powstaƒcom z warszawskiego getta mia∏a cztery lata póêniej najprawdopodobniej zawa˝yç na ˝yciu pu∏kownika51.
45
46
47
48
49

50

51

Cyt. za: A. Kunert, Ilustrowany przewodnik po Polsce Podziemnej 1939–1945, Warszawa 1996, s. 149–150.
Cyt. za: I. Rowecka-Mielczarska, op. cit., s. 249.
S. Lis-Koz∏owski, op. cit., s. 184.
Szerzej: M. Ney-Krwawicz, Komenda..., s. 122–124, 202.
SPP w Londynie, Teczka osobowa Franciszka Niepokólczyckiego, Przemówienie pp∏k. dypl. B. Bronisza
na pogrzebie p∏k. F. Niepokólczyckiego w czerwcu 1974 r., b.p.
AIPN, 0192/68, t. I, F. Niepokólczycki, [Produkcja uzbrojenia przy Kwatermistrzostwie KG AK], mps,
1955 r., k. 53–54; K. Satora, Podziemne zbrojownie polskie 1939–1944, Warszawa 2001, s. 47, 49, 56. Do
jego najbli˝szych wspó∏pracowników w tym zakresie nale˝eli: prof. Zygmunt Szymanowski, prof. Józef
Zawadzki, prof. Irena Maternowska, doc. Henryk Gnoiƒski, dr Czes∏aw Bogus∏awski, kpt. in˝. Przemys∏aw
Kraczkiewicz, in˝. Czes∏aw Honowski, in˝. Jan Rybkowski. Opracowywali oni m.in. instrukcje walki sabota˝owo-dywersyjnej (M. Ney-Krwawicz, Komenda..., s. 30; idem, Armia..., s. 132; T. Strzembosz, Oddzia∏y szturmowe konspiracyjnej Warszawy 1939–1944, Warszawa 1983, s. 22–23; T. Bór-Komorowski, op. cit., s. 90.
AIPN Kr, 07/639, t. V, Protokó∏ rozprawy g∏ównej w sprawie II ZG WiN (zeznania Z. Lewandowskiego),
k. 280. Zob. równie˝: S. Korboƒski, Polacy, ˚ydzi i Holocaust, Warszawa–Komorów 1999, s. 54–55, 65–72;
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Powstanie warszawskie, najkrwawsza po Stalingradzie bitwa miejska II wojny
Êwiatowej, sta∏o si´ apogeum kilkuletnich przygotowaƒ do jawnej walki zbrojnej
z Niemcami. Przez ca∏y czas walk w Warszawie Niepokólczycki, kwaterujàcy mi´dzy
innymi w gmachu PKO, w kamienicy przy ul. Koszykowej oraz w lokalu kierownika
Oporu Spo∏ecznego Kierownictwa Walki Podziemnej i dyrektora Departamentu
Spraw Wewn´trznych Delegatury Rzàdu Stefana Korboƒskiego „Zieliƒskiego” przy
ul. Kruczej, by∏ szefem s∏u˝b saperskich, a nast´pnie tak˝e szefem produkcji uzbrojenia, podlegajàc faktycznemu dowódcy ca∏oÊci si∏ powstaƒczych gen. Antoniemu
ChruÊcielowi „Monterowi”52. Jego podkomendny stwierdzi∏ potem: „W okresie powstania p∏k Niepokólczycki pomaga∏ szefowi saperów Okr´gu Warszawskiego. Zorganizowa∏ przede wszystkim produkcj´, którà zresztà prowadziliÊmy od samego poczàtku konspiracji. Rozpocz´∏a si´ w pierwszym roku i trwa∏a do koƒca [...]. Aby daç
piechocie broƒ, zorganizowaliÊmy wytwórni´ granatów r´cznych i min przeciwczo∏gowych. KorzystaliÊmy z rozbieranych bomb i niemieckich niewypa∏ów”53. Pu∏kownik musia∏ zdawaç sobie ju˝ wówczas spraw´, ˝e upadek III Rzeszy zbli˝a si´ nieuchronnie. Zapewne, jak tysiàce ˝o∏nierzy podziemia, zadawa∏ sobie wtedy pytania
o zmieniajàcy si´ coraz bardziej na niekorzyÊç Polski stosunek Sowietów do Rzàdu
RP przebywajàcego na uchodêstwie w Londynie, pozostajàcych w kraju polityków
Rady JednoÊci Narodowej, podziemnej armii – armii, której by∏ jednym z wy˝szych
oficerów.
Po upadku powstania Niepokólczycki wraz z innymi oficerami AK, w tym
szefem BiP KG i przysz∏ym organizatorem WiN, p∏k. Janem Rzepeckim, zosta∏
osadzony w obozie jenieckim w Woldenbergu54. Mia∏ szcz´Êcie, ˝e dosta∏ si´ do niewoli niemieckiej, a nie zosta∏, jak oficerowie okr´gów kresowych AK, w tym Wileƒsko-Nowogródzkiego, Lwowskiego, czy te˝ powstaƒcy z obszaru Polski Lubelskiej,
aresztowany przez sowieckie s∏u˝by bezpieczeƒstwa, idàce od wschodu „na Berlin”,
w Êlad za jednostkami frontowymi Armii Czerwonej. Nie przechodzi∏ koszmaru brutalnych przes∏uchaƒ, nie by∏ nak∏aniany do wspó∏pracy agenturalnej, zdrady swoich
dowódców, wydawania podkomendnych, stawiany przez trybuna∏ami wojennymi
„wyzwolicieli”, wi´ziony w ∏agrach na „nieludzkiej ziemi”, zmuszany do niewolniczej pracy55. Dzi´ki wymuszeniu przez aliantów na chylàcej si´ ku upadkowi III Rzeszy uznania AK za si∏y sojuszników zachodnich by∏ jeƒcem wojennym, a nie „polskim bandytà”, jak ˝o∏nierzy i dzia∏aczy Polski Podziemnej okreÊlali Sowieci i polscy

52

53
54

55

idem, Polskie Paƒstwo Podziemne. Przewodnik po Podziemiu z lat 1939–1945, Bydgoszcz, b.r.w., s. 126–139.
AIPN, 0192/68, t. I, F. Niepokólczycki, Dzia∏alnoÊç saperów AK, mps, 1953 r., k. 43–44; ibidem, B. Owczarek, Oddzia∏ III KG AK, mps, 1952 r. (oprac. MBP), k. 20–22; ibidem, F. Niepokólczycki, Struktura organizacyjna broni saperów [KG] ZWZ-AK, mps, 1953, k. 23–24; M. Ney-Krwawicz, Komenda..., s. 349; S.
Korboƒski, W imieniu Rzeczypospolitej, Warszawa 1991, s. 310.
AIPN Kr, 07/639, t. V, Protokó∏ rozprawy g∏ównej w sprawie II ZG WiN, k. 283.
AIPN, 0298/639, t. II, W∏asnor´czne zeznanie R. Paszkowskiego z 22 XI 1951 r., k. 1 i n.; ibidem, 0298/422,
Notatka dotyczàca przebiegu Êledztwa w sprawie J. Rzepeckiego z 29 IV 1953 r., k. 76.
A. Kunert, Ilustrowany przewodnik...; idem, Kalendarium zbrodni. Polska Podziemna przed sàdami Polski Ludowej 1944–1956. Wybrane sylwetki straconych i zmar∏ych w wi´zieniach [w:] Armia Krajowa. Dramatyczny
epilog, red. K. Komorowski, Warszawa 1994; F. Gryciuk, P. Matusak, Represje NKWD wobec ˝o∏nierzy podziemnego Paƒstwa Polskiego w latach 1944–45. Wybór êróde∏, Siedlce 1995, t. I–II; J. Âlaski, ˚o∏nierze
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komuniÊci. W niemieckim obozie te˝ konspirowa∏. Jeden z podkomendnych pu∏kownika tak mówi∏ potem o jego planach: „P∏k Niepokólczycki przebywa∏ w grupie
siedmiu oficerów. W grupie tej by∏ [te˝] p∏k [Jan] Rzepecki, [p∏k Antoni] Sanojca.
Na ogó∏ by∏ zupe∏nie ˝yczliwy [sic!], dlatego ˝e trzyma∏ si´ on w pewnym gronie
i planowa∏ prowadzenie pewnej walki i pewnych zadaƒ na przysz∏oÊç [...]. Gdy by∏em na izbie chorych, zwróci∏ si´ do mnie p∏k Niepokólczycki, jakie sà mo˝liwoÊci
wyprodukowania granatów, które b´dà potrzebne wtedy, gdyby Niemcy, wyprowadzajàc ich z obozu [chcieli rozstrzelaç], [i by] mogli si´ [temu] przeciwstawiç.
Z pierwszej rozmowy56 wyczu∏em, ˝e chodzi∏o o to, aby w krótkim czasie znaleêç si´
w kraju. Niestety, mo˝liwoÊci i choroba nie pozwoli∏y mi przystàpiç [do spisku]”57.
Po zakoƒczeniu wojny zwolniony z obozu jenieckiego Niepokólczycki pozosta∏
nadal w niepodleg∏oÊciowym podziemiu. Po powrocie do kraju pe∏ni∏ mi´dzy innymi
funkcj´ prezesa Zarzàdu Obszaru Po∏udniowego, a nast´pnie szefa II Zarzàdu
G∏ównego WiN58. Sàdz´, ˝e to w∏aÊnie on, a nie chwiejny ludowiec p∏k Rzepecki,
predestynowany by∏ od samego poczàtku do obj´cia kierownictwa podziemia niepodleg∏oÊciowego jeszcze wiosnà 1945 r., w ramach Delegatury Si∏ Zbrojnych, a nast´pnie pierwszego Zarzàdu G∏ównego WiN. Sta∏o si´ jednak inaczej. Z ró˝nych
wzgl´dów sprawy kadrowe by∏y potem ju˝ nie do odwrócenia. Gdy od poczàtku
1946 r., ju˝ w okresie nasilania si´ komunistycznego terroru, dzia∏ajàc w wyjàtkowo
trudnych warunkach, pe∏ni∏ funkcj´ prezesa Zrzeszenia, zdo∏a∏ nawiàzaç ∏àcznoÊç
z agendami Rzàdu RP na Uchodêstwie, placówkami dyplomatycznymi Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych w Polsce, wys∏a∏ te˝ emisariuszy na Zachód. Przewieêli oni mi´dzy innymi „Memoria∏ WiN” do Rady Bezpieczeƒstwa ONZ, ukazujàcy
tragicznà sytuacj´ zniewalanej Polski59. Widzia∏ g∏´boki sens kontynuowania, nowymi metodami dostosowanymi do sytuacji, walki o niepodleg∏oÊç Polski. „Dla mnie
istnienie WiN by∏o koniecznoÊcià w warunkach, jakich wówczas byliÊmy. Jego [tj.
p∏k. J. Rzepeckiego] akcji o charakterze polityczno-propagandowym nie mo˝na by∏o uwa˝aç za d∏ugotrwa∏à, bo to jest prawie niemo˝liwe w tym ustroju. Trzeba by∏o
szukaç innej formy walki, ale nie wolno by∏o kapitulowaç. Ciàg∏oÊç walki by∏a dla
mnie oczywistà, formy jej – ró˝ne. Czy byliÊmy na to przygotowani? W minimalnym
stopniu. ZaniedbaliÊmy wiele w tej dziedzinie. Trzeba by∏o braç na tym odcinku przyk∏ad od wrogów [...]. Te˝ o godnoÊç narodowà i ˝o∏nierskà nam sz∏o, tym wszystkim,
co poczynajàc od Wilna i Lwowa, jechali do obozów i wi´zieƒ. Tak by∏o póêniej w Lublinie, Bia∏ymstoku, Rzeszowie, Krakowie itd. Przecie˝ na nas, akowców, w marcu

56
57

58

59

wykl´ci, Warszawa 1996; Z. Zblewski, Mi´dzy wolnà Polskà a „siedemnastà republikà”. Z dziejów oporu spo∏ecznego na terenie województwa krakowskiego w latach 1945–1947, Kraków 1998; T. ˚enczykowski, Dramatyczny rok 1945, Londyn 1982; idem, Polska Lubelska, Warszawa 1990.
Przeprowadzonej z pu∏kownikiem po uwi´zieniu w Woldenbergu.
AIPN Kr, 07/639, t. V, Protokó∏ rozprawy g∏ównej w sprawie II ZG WiN (zeznania Z. Lewandowskiego),
k. 281.
Z. Zblewski, Okr´g Krakowski Zrzeszenia „WolnoÊç i Niezawis∏oÊç 1945–1948. Geneza, struktury, dzia∏alnoÊç,
Kraków 2005, wg indeksu; T. Strzembosz, Rzeczpospolita..., s. 366; Z. S. Siemaszko, Dzia∏alnoÊç genera∏a
Tatara (1943–1949), Lublin 2004, s. 287–288.
Szerzej: „Dardanele”. Delegatura WiN-u za granicà (1946–1949), wst´p, dobór tekstów, przypisy S.J. Rostworowski, Wroc∏aw 1999.
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1945 r. w Cz´stochowie i Warszawie polowano jak na psy, a w Krakowie w czerwcu
1945 r. prze˝y∏em dwie ∏apanki, jak za niemieckich czasów”, tak o tym dramatycznym okresie pisa∏ pu∏kownik ju˝ w koƒcu lat pi´çdziesiàtych do jednego ze swoich
przyjació∏ w Londynie (wspomnianego ju˝ pp∏k. Kraczkiewicza)60. Za jego prezesury struktury WiN prowadzi∏y najbardziej aktywnà dzia∏alnoÊç propagandowo-informacyjnà, stopniowo ograniczanà dopiero po sfa∏szowanym przez komunistów czerwcowym referendum 1946 r. Ten okres dzia∏alnoÊci pu∏kownika (de facto wówczas
przywódcy Polski Podziemnej), szczególnie jego zamierzenia koncepcyjno-organizacyjne, problemy z „terenem” (aktywnoÊç oddzia∏ów partyzanckich), a tak˝e ówczesna myÊl polityczna Zrzeszenia, wymagajà jeszcze dalszych badaƒ êród∏owych61.
W tym czasie z ka˝dym tygodniem komuniÊci umacniali si´ u w∏adzy przekazanej im (i zabezpieczonej) przez Sowietów. Trzy lata póêniej znany dowódca partyzancki z Lubelszczyzny, Zdzis∏aw Broƒski „Uskok”, na krótko przed Êmiercià spowodowanà dzia∏alnoÊcià agenta UB, zapisa∏ w swoim pami´tniku gorzkà diagnoz´
ówczesnej sytuacji kraju: „Polska tonie w czerwonej powodzi...”62.
2. „Osta∏ ci si´ ino sznur...”
Nie dane by∏o p∏k. Franciszkowi Niepokólczyckiemu przez d∏u˝szy czasu staç
na czele Polski Podziemnej. „Zaledwie zaczà∏em dobieraç przede wszystkim ludzi
i szkoliç jako tako kadry, sam poszed∏em za kraty, i to zawdzi´czajàc wskazówkom
jednego z dawnych moich znajomych towarzyszy, które to wskazówki przys∏a∏ z wi´zienia. Sta∏o si´ to 22 paêdziernika 1946 r., kiedy to [dyrektor Wydzia∏u Âledczego
MBP mjr Józef] Ró˝aƒski zjawi∏ si´ u mnie w lokalu w towarzystwie kogoÊ z naszych”, napisa∏ potem z goryczà w jednym z konspiracyjnych listów przekazanych
przez kuriera do „polskiego” Londynu63. Aresztowanie prezesa II Zarzàdu G∏ównego WiN by∏o wówczas znaczàcym sukcesem komunistycznych s∏u˝b bezpieczeƒstwa64. W wi´zieniu znalaz∏ si´ bowiem cz∏owiek nr 1 w hierarchii Polski Podziemnej. Mo˝na powiedzieç, ˝e ten paêdziernikowy sukces komunistycznej bezpieki by∏
równorz´dny z wczeÊniejszym o trzy lata czerwcowym sukcesem nazistowskich s∏u˝b
bezpieczeƒstwa, kiedy to w Warszawie przy ul. Spiskiej 14 aresztowany zosta∏ Ko60
61

62

63

64

AIPN, 9192/68, t. IV, List F. Niepokólczyckiego do P. Kraczkiewicza z 1958 r., b.p.
Z ostatnich prac zob.: Z. Zblewski, Okr´g Krakowski..., passim; A. G. Kister, Studium zniewalania. Walka
aparatu bezpieczeƒstwa z polskim zbrojnym podziemiem niepodleg∏oÊciowym na Lubelszczyênie (1944–1947),
Kraków 2005, s. 133 i n.
Cyt. za: Z. Broƒski „Uskok”, op. cit., s. 265. Zob. równie˝: D. Baliszewski, A.K. Kunert, Ilustrowany przewodnik po Polsce Stalinowskiej 1944–1956, Warszawa 1999, t. I: 1944–1956; K. Krajewski i in., ˚o∏nierze wykl´ci. Antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944, Warszawa 2002 (wyd. II poprawione i uzupe∏nione);
Zrzeszenie „WolnoÊç i Niezawis∏oÊç” w dokumentach, red. M. Huchla i in., t. I: Wrzesieƒ 1945 – czerwiec
1946, t. II: Lipiec 1946 – styczeƒ 1947, t. III: Luty – listopad 1947, t. IV: Delegatura Zagraniczna WiN, t. V:
Dzia∏alnoÊç zbrojna WiN, t. VI, cz. 1–3: Cztery zarzàdy g∏ówne WiN przed sàdami PRL; Noty biograficzne,
Wroc∏aw 1997–2000, „Zeszyty Historyczne WiN-u” 1992–2004, nr 1–22.
List prezesa II ZG WiN p∏k. Franciszka Niepokólczyckiego „Teodora” do pp∏k. Przemys∏awa Kraczkiewicza
[w:] Drogi do niepodleg∏oÊci 1944–1956/1980–1989. Nieznane êród∏a do dziejów najnowszych Polski, red. W.
Wrzesiƒski, Wroc∏aw 2001, s. 66.
Zob. W. Frazik, Rozbicie II Zarzàdu G∏ównego WiN, „Zeszyty Historyczne WiN-u” 2002, nr 18, s. 123–162;
M. ¸atyƒski, Nie paÊç na kolana. Szkice o polskiej polityce lat powojennych, Wroc∏aw 2002, s. 16.
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mendant G∏ówny AK gen. Stefan Rowecki „Grot”. Sprawa trójki agentów niemieckich s∏u˝b bezpieczeƒstwa: Ludwika Kalksteina, Blanki Kaczorowskiej i Eugeniusza
Âwierczewskiego, odpowiedzialnych za aresztowanie genera∏a, jest ju˝ doÊç dobrze
znana65. Sprawa zdrajcy, który wyda∏ i doprowadzi∏ grup´ operacyjnà „polskiego
NKWD” – MBP – do lokalu pu∏kownika przy ul. Szramka 15 w Zabrzu, wymaga ciàgle jeszcze poszukiwaƒ êród∏owych.
Kierownictwo MBP usi∏owa∏o poczàtkowo „kupiç” aresztowanego pu∏kownika
i pozyskaç go dla interesów politycznych umacniajàcych si´ przy w∏adzy polskich komunistów. WczeÊniej tego rodzaju metody przynosi∏y bezpiece istotne efekty operacyjne (np. sprawa p∏k. Jana Rzepeckiego i jego z∏amanych – przez postaw´ dowódcy – podkomendnych). „Ró˝ne by∏y perypetie do procesu i po procesie. Mia∏em
wyjÊç w ogóle bez procesu w marcu 1947 r. i to z wielkim hukiem, bo z awansem generalskim, Virtuti Militari IV klasy, Grunwaldem itp. Pos∏yszano ode mnie w tej
sprawie – nie. Potem Ró˝aƒski rozpoczà∏ ze mnà doÊç ciekawy dialog od s∏ów z Wesela: »Mia∏eÊ...(opuÊci∏ s∏owo chamie) czapk´ z piór, osta∏ ci si´ ino sznur«. Przy tej
okazji przejecha∏ si´ po wszystkich moich prze∏o˝onych w Londynie”66, pisa∏ w latach szeÊçdziesiàtych Niepokólczycki w liÊcie adresowanym do osiad∏ego w Wielkiej
Brytanii pp∏k. Przemys∏awa Kraczkiewicza, notabene wywiezionym za granic´ przez
jednego z konfidentów (ww. „Brossa” – „Mociƒskiego”) i tà drogà przej´tego przez
komunistyczne s∏u˝by bezpieczeƒstwa67. We wrzeÊniu 1947 r. pu∏kownik zosta∏ skazany przez pp∏k. dr. Romualda Klimowieckiego68 w g∏oÊnym procesie krakowskim
dzia∏aczy WiN i PSL na kar´ Êmierci. Oskar˝a∏ go znany z oszczerczych mów w procesach ludzi Polski Podziemnej (Niepodleg∏ej), te˝ jak pu∏kownik wilniuk, p∏k Stanis∏aw Zarakowski69.
Z wyroku trybuna∏u wojskowego mia∏ zostaç zamordowany w krakowskich kazamatach UB70, jak jego podkomendni z WiN: senator II Rzeczypospolitej Józef Ostafin71, wywodzàcy si´ z rodziny ormiaƒskiej oficer WP pp∏k Walerian Tumanowicz72,
wi´zieƒ Gross Rosen i polityczny analityk Zrzeszenia Alojzy Kaczmarczyk73. Zdo∏a∏
jednak prze˝yç. Z jakich przyczyn ocala∏ dowódca, podczas gdy stracono jego trzech
65

66
67
68
69

70

71
72
73

A. Chmielarz, A.K. Kunert, Spiska 14. Aresztowanie genera∏a „Grota” Stefana Roweckiego, Warszawa 1983;
W. Grabowski, Kalkstein i Kaczorowska w Êwietle akt UB, „Biuletyn IPN” 2003, nr 8–9 (43–44), s. 87–100;
T. Szarota, op. cit.
List prezesa II ZG WiN..., s. 66–67.
Ibidem, s. 67.
K. Szwagrzyk, S´dziowie w procesie krakowskim, „Zeszyty Historyczne WiN-u” 2002, nr 18, s. 211–222.
Idem, Zbrodnie, s. 185–190; J. Poksiƒski, „TUN”. Tatar – Utnik – Nowicki. Represje wobec oficerów Wojska
Polskiego w latach 1949–1956, Warszawa 1992, s. 83–84; S. Korboƒski, W imieniu Kremla, oprac. A.K. Kunert, Warszawa 1997, s. 320–321.
Wyrok Wojskowego Sàdu Rejonowego w Krakowie w sprawie przeciwko cz∏onkom II Zarzàdu G∏ównego WiN-u (znak akt Sr. 978/47), „Zeszyty Historyczne WiN-u” 1992, nr 1, s. 89–130; WiN w dokumentach..., t. VI,
cz. 1: Cztery Zarzàdy G∏ówne WiN przed sàdami PRL, s. 161–312; Z. Zblewski, Mi´dzy wolnà Polskà a „siedemnastà republikà”. Z dziejów oporu spo∏ecznego na terenie województwa krakowskiego w latach 1945–1947,
Kraków 1998, s. 113; R. Terlecki, Dyktatura zdrady. Polska w 1947 roku, Kraków 1991, s. 96–104.
D. Suchorowska, Zbrodnia w imieniu prawa. Józef Ostafin (1894–1947), Kraków 1995.
Z. Zblewski, Walerian Józef Tumanowicz (1894–1947), KOSP 2004, t. II, s. 531–538.
Idem, Alojzy Kaczmarczyk, „Zeszyty Historyczne WiN-u” 2002, nr 18, s. 295–300.
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ludzi, nie jest do dzisiaj jeszcze w pe∏ni wyjaÊnione74. Nie napisa∏ ˝adnej proÊby o u∏askawienie. Ratowaç musia∏a go wtedy jego najbli˝sza rodzina oraz byli podkomendni. On sam nie chcia∏ wchodziç w ˝adne uk∏ady z „bolszewikami”. Byç mo˝e by∏ to,
a przychylam si´ tutaj do tezy Tomasza Strzembosza, skutek interwencji Ró˝aƒskiego: „Us∏ysza∏em wtedy od niego – pisa∏ w swoich wspomnieniach Profesor (o którym
b´dzie dalej równie˝ mowa w raportach esbeckich konfidentów) – nigdzie nie zanotowanà wersj´, ˝e zapewne ˝yje, dlatego i˝ podleg∏e mu jednostki saperskie AK na jego rozkaz walczy∏y pod gettem w kwietniu 1943 r., by dokonaç wy∏omu w otaczajàcym
go murze. Twierdzi∏ tak, bo przyszed∏ do jego celi wi´ziennej z∏ej s∏awy p∏k Józef Ró˝aƒski, ˚yd i jeden z czo∏owych ludzi M[inisterstwa] B[ezpieczeƒstwa] P[ublicznego],
i zapyta∏, czy to prawda, ˝e broni∏ ˚ydów z getta warszawskiego. Gdy potwierdzi∏, jedyny raz poda∏ mu r´k´”75. Wàtpliwa to zapewne by∏a dla pu∏kownika Polski Podziemnej przyjemnoÊç spotkania (chyba kolejnego) z jednym z g∏ównych oprawców
centrali „polskiego NKWD”, jednak jak si´ dzisiaj wydaje, teza postawiona przez Tomasz Strzembosza zas∏uguje na dalsze gruntowne zbadanie.
JednoczeÊnie podczas tego kilkutygodniowego spektaklu trwa∏a szeroko zakrojona nagonka propagandowa wymierzona w postawionych przed komunistycznym
trybuna∏em polskich dzia∏aczy niepodleg∏oÊciowych. Uczestniczyli w niej równie˝
uczeni uniwersyteccy. W ramach zorganizowanych przez w∏adze kampanii nienawiÊci podpisywali si´ pod rezolucjami, uchwa∏ami, listami, wymierzonymi w skazanych
podkomendnych pu∏kownika i jego samego haniebnymi kalumniami. Byli ju˝ wówczas o krok od wejÊcia na drog´ trafnie zdefiniowanà swego czasu na ∏amach londyƒskich „WiadomoÊci” przez Barbar´ Toporskà. Na temat „wciàgania” przez komunistów ludzi w machin´ propagandowà, a nast´pnie ich wykorzystywania dla
w∏asnych celów politycznych autorka ta pisa∏a: „Metody sowietyzacji nie zaniedbujà nigdy studiów psychologicznych. Dlatego nacisk wymagaƒ zwi´ksza si´ stopniowo, wed∏ug przys∏owiowej formu∏y »od ∏yczka do rzemyczka«. Najpierw chodzi
o rzecz b∏ahà; o udzia∏ w t∏umie jakiejÊ zbiorowej manifestacji; potem o z∏o˝enie ju˝
swojego podpisu pod jakimÊ nieprzyjemnym oÊwiadczeniem i wówczas na usprawiedliwienie pozostaje argument, ˝e »wszyscy to robià« i to, ˝e si´ tego b∏azeƒstwa nie
bierze na serio. Z ka˝dym dniem jednak wymagania wzrastajà, ˝àda si´ coraz wi´kszego zaanga˝owania. Wreszcie cz∏owiek, prawie nie uÊwiadamiajàc sobie drogi, jakà do tego doszed∏, w∏azi na trybun´ i gada rzeczy, których jeszcze rok czy dwa temu nie powiedzia∏by pod ˝adnym konkretnym przymusem. GodnoÊç osobista
podyktowa∏aby mu wówczas protestacyjne: nie! Teraz jednak godnoÊç osobista dzia∏a∏a w odwrotnym kierunku: aby nie utraciç szacunku dla samego siebie, stara si´
uwierzyç, ˝e mówi to, co myÊli”76. Z kolei gen. Marian Kukiel porówna∏ ten fakt po74

75
76

Na koniecznoÊç wyjaÊnienia przyczyn i okolicznoÊci u∏askawiania przez Boles∏awa Bieruta jednych, a mordowania innych skazanych na kar´ Êmierci ˝o∏nierzy i dzia∏aczy niepodleg∏oÊciowych wskazywa∏ ostatnio
Wojciech Frazik (Jak uwiarygodniç agenta? Stefan Sieƒko a wi´zienne losy Jerzego Woêniaka, „Zeszyty Historyczne WiN-u” 2004, nr 21, s. 325). Zob. równie˝: W. Frazik, T. Gàsiorowski, F. Musia∏, Z. Zblewski,
Wielkie procesy pokazowe w Krakowie. Wystawa, Kraków 2003.
T. Strzembosz, W stron´..., s. 132.
Cyt. za: R. Terlecki, Dyktatura zdrady. Polska w 1947 roku, Kraków 1991, s. 63.
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litycznej uleg∏oÊci przedstawicieli Êrodowisk naukowych do kolaboracji z w∏adzà
carskà. Przypomnijmy tutaj i s∏owa tego wybitnego historyka wojskowoÊci: „Ale
na tym nie koƒczy si´ dramat tych kilku m∏odych uczonych uwik∏anych w spraw´
krakowskà. Wyrok wydany na nich przez sàd wojskowy nie by∏ jedyny. Zanim sàd
ten orzek∏, wydano na nich jeszcze inny wyrok. Trzeba by∏o, by na nich, ludzi nauki,
wydali wyrok czo∏owi przedstawiciele Êwiata naukowego, na m∏odych cz∏onków uniwersytetu – rektorzy. Jakby przypomniano sobie rol´ rektora Pelikana przy Nowosilcowie w Wilnie. I postanowiono jà uwielokrotniç”77. Haniebny tekst pt. Kondotierzy, oczerniajàcy II Rzeczpospolità i Polsk´ Podziemnà, w poczytnym wówczas
„Przekroju”78 napisa∏ tak˝e Jerzy Waldorff79.
Tzw. proces krakowski dzia∏aczy konspiracyjnych II Zarzàdu G∏ównego WiN
i cz∏onków PSL to – jak dzisiaj wiemy – starannie wyre˝yserowany przez kierownictwo MBP i propagandzistów PPR (w tym Romana Werfla) pokazowy spektakl niemajàcy wiele wspólnego z zasadami rzetelnego post´powania sàdowego. Wprawdzie (z zewnàtrz) spektakl ten wyglàda∏ jak autentyczny: by∏ sàd, byli oskar˝eni, byli
obroƒcy, prokurator i s´dziowie, byli Êwiadkowie i publicznoÊç, zwyczajem prawodawstwa II Rzeczypospolitej równie˝ krucyfiks stojàcy na stole s´dziów, faktycznie
by∏ to tylko zwyk∏y trybuna∏ zwyci´zców. Przed wojskowym sk∏adem pos∏usznych wytycznym partii komunistycznej s´dziów stan´li dzia∏acze niepodleg∏oÊciowi i przedstawiciele ruchu ludowego, reprezentujàcego wówczas szerokie rzesze spo∏eczeƒstwa majàcego nadzieje, ˝e zwyci´stwo w zbli˝ajàcych si´ pierwszych po wojnie
wyborach do sejmu odniosà sami Polacy. W obliczu terroru, za∏amania si´ znacznej
cz´Êci wspó∏towarzyszy i gigantycznej nagonki propagandowej pu∏kownik zachowa∏
do koƒca godnà postaw´ ideowego przywódcy Polski Podziemnej. „W czasie procesu broni wspó∏oskar˝onych, godnie stawia czo∏a przypisywanym mu zarzutom, nie
wybiela si´, nie obwinia nikogo”80.
Podczas gdy wtedy robotnicy, urz´dnicy i uczeni s∏ali pot´pieƒcze i wiernopoddaƒcze adresy do komunistycznych w∏adz po wydaniu wyroku w sprawie „Niepokólczyckiego i towarzyszy”, dzia∏acze Êcis∏ego kierownictwa Polski Podziemnej plano77

78
79

80

Cyt. za: ibidem, s. 104. Zob. idem, Uniwersytet Jagielloƒski wobec procesu krakowskiego, „Zeszyty Historyczne WiN-u” 2002, nr 18, s. 235–248; F. Musia∏, Mi´dzy prawdà a propagandà. Przebieg procesu krakowskiego
na sali sàdowej i w propagandzie komunistycznej (11 VIII – 10 IX 1947), ibidem, s. 163–210; Komunistyczna
propaganda w zeznaniach oskar˝onych w procesie krakowskim, oprac. F. Musia∏, ibidem, s. 277–284; Terror
w mediach. Proces krakowski w prasie lokalnej, oprac. F. Musia∏, ibidem, s. 285–294.
J. Waldorff, Kondotierzy, „Przekrój” 1947, nr 124.
Dokument nr 60: Artyku∏ Jerzego Waldorffa pt. Kondotierzy dotyczàcy procesu sàdowego dzia∏aczy II ZG WiN
i PSL, odbywajàcego si´ w okresie sierpnia i wrzeÊnia 1947 roku przed Wojskowym Sàdem Rejonowym w Krakowie, fragmenty [w:] Drogi..., s. 68–69. Tam m.in. stwierdzenia: „Ilu˝ ich by∏o najdziwniejszego chowu patriotów, którzy z ustami pe∏nymi Ojczyzny sprzedawali korony królewskie agentom obcych domów panujàcych [...]. Kim˝e innym, jeÊli nie typem kondotierów, byli ludzie z epoki pi∏sudczyzny? [...]. Reprezentanci
owej w∏aÊnie sanacyjnej koncepcji politycznej przetrwali do dziÊ w organizacjach B[rygad] W[wywiadowczych] i WiN [...]. Po zlikwidowaniu dywersji »lasu« zlikwidowaniu ulega dywersja podziemia miejskiego.
Oby proces krakowski by∏ ostatnim z tego rodzaju smutnych procesów”. Zob. równie˝: SPP w Londynie,
Teczka osobowa Franciszka Niepokólczyckiego.
SPP w Londynie, Teczka osobowa Franciszka Niepokólczyckiego, Przemówienie pp∏k. dypl. B. Bronisza
na pogrzebie p∏k. F. Niepokólczyckiego w czerwcu 1974, b.p.
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wali, w razie zamordowania pu∏kownika, wykonaç odwetowe zamachy na funkcjonariuszy re˝imu. Akcja zosta∏a oznaczona kryptonim „R” (prawdopodobnie przyj´tym od pierwszej litery nazwiska szefa s∏u˝b bezpieczeƒstwa PPR gen. Stanis∏awa
Radkiewicza). Jej celem mia∏ staç si´ w∏aÊnie Radkiewicz lub, równie˝ podobnie jak
on zwiàzany jeszcze w okresie II Rzeczypospolitej z NKWD, gen. Marian Spychalski. Zlikwidowanie Radkiewicza planowane by∏o podczas majàcego nastàpiç pobytu na uroczystoÊciach do˝ynkowych w majàtku rolnym MBP w ¸omnej k. Warszawy. Jednym z wtajemniczonych w t´ akcj´ mia∏ byç ppor. Ryszard Widelski „˚bik”81.
Ostatecznie jednak do zamachu nie dosz∏o (sprawa ta wymaga jeszcze dalszych badaƒ). To nie by∏ ju˝ rok 1945 czy 1946, kiedy podziemie mia∏o jeszcze takie mo˝liwoÊci.
„Po wyroku nastàpi∏y d∏ugie lata wi´zienia – pisa∏ pu∏kownik w 1958 r. do pp∏k.
Przemys∏awa Kraczkiewicza przebywajàcego w Londynie – bo a˝ pe∏ne 122 miesiàce. Nie zmarnowa∏em ich. Wykorzysta∏em ka˝dego cz∏owieka, poza pojedynkà, ˝eby
nie marnowaç czasu. Wachlarz ludzi by∏ ciekawy – od profesorów wy˝szych uczelni
do analfabetów, od ludzi z moralnych szczytów do ostatnich i najgorszych odpadków
ludzkich. Wszyscy byli dla mnie ciekawi. Od wielu du˝o si´ nauczy∏em. Wiele czasu
poÊwi´ci∏em filozofii i innym zagadnieniom ogólnym, a specjalnie zajà∏em si´ matematykà i mechanikà budowli82. W zasadzie okres ten trzeba podzieliç na dwa podokresy. Pierwszy do roku 1949, tj. do czasu aresztowania ujawnionych. W tym czasie
uwa˝ano mnie (wspó∏towarzysze) za troch´ pomylonego. Rozumny by∏ [p∏k Jan]
Rzepecki i] p∏k [Jan Mazurkiewicz] »Rados∏aw«. Kiedy ich w styczniu [19]49 r.
aresztowano, zrozumiano, ˝e ja broni∏em pewnych wartoÊci. Logika przegra∏a, zacz´∏y si´ ludziom otwieraç oczy. Zrozumieli, ˝e inni stali si´ narz´dziem gry politycznej w rozgrywce wewn´trznej i z Londynem. Takà jest i b´dzie taktyka komunistów.
I wierz mi, niewiele dziÊ si´ zmieni∏o pod tym wzgl´dem. Drugi okres – dosyç ci´˝ki, tym [bardziej] ˝e niektórzy ujawnieni napisali setki stronnic83. Wiele z tego uderza∏o we mnie. JakoÊ z tego szcz´Êliwie wybrnà∏em. Troch´ jaÊniej na duszy zrobi∏o
si´, kiedy w prasie zacz´to po paêdzierniku 1956 r. przebàkiwaç o zdeptanej godnoÊci narodowej”84. Trudno dziÊ, w Êwietle wiedzy wy∏aniajàcej si´ z odtajnionych dokumentów „bezpieczeƒstwa”, nie zauwa˝yç, ˝e to p∏k Franciszek Niepokólczycki,
przewidujàc ju˝ w roku zakoƒczenia wojny, ˝e akcje amnestyjne og∏aszane przez
MBP wobec niepodleg∏oÊciowego podziemia mia∏y od samego poczàtku, zarówno
w 1945, jak i 1947 r., przede wszystkim cele operacyjne, mia∏ racj´...85
81

82

83
84
85

AIPN, 0259/224, Akta kontrolne Êledztwa R. Widelskiego; T. Swat, „... przed Bogiem i historià”. Ksi´ga ofiar
komunistycznego re˝imu w Polsce lat 1944–1956. Mazowsze, Warszawa 2003, s. 179–180.
Mo˝na tutaj dostrzec kontynuowanie, w specyficznych warunkach uwi´zienia, saperskiej pasji i wykszta∏cenia wojskowego pu∏kownika. O zetkni´ciu si´ z F. Niepokólczyckim w wi´zieniu wzmiankuje m.in. oficer Okr´gu Lubelskiego AK-WiN W∏adys∏aw Si∏a-Nowicki (Wspomnienia i dokumenty, oprac. M. Nowicka-Maruszczyk, Wroc∏aw 2002, t. II, s. 262).
Chodzi o tzw. zeznania w∏asne spisywane przez aresztowanych dla potrzeb operacyjno-Êledczych UB.
AIPN, 9192/68, t. IV, List F. Niepokólczyckiego do P. Kraczkiewicza z 1958 r., b. p.
Zob.: Dwa dokumenty dotyczàce stosunku UB do akcji ujawniania cz∏onków AK w 1945 roku, oprac.
Z. Zblewski, „Zeszyty Historyczne Win-u” 2002, nr 17, s. 251–255; Odezwa z 17 II 1947 r. przygotowujàca
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3. „Pod Marsza∏kiem i Cz´stochowskà”
Gdy ju˝ po odbyciu wyroku w grudniu 1956 r. p∏k Franciszek Niepokólczycki
zmierza∏ z Wronek do Warszawy, Polska, o którà walczy∏ w POW, której s∏u˝y∏ w szeregach korpusu oficerskiego II Rzeczypospolitej i strukturach KG AK, o którà bi∏
si´ w powstaniu warszawskim i którà mia∏ nadzieje wywalczyç, w∏àczajàc si´ do organizowania antysowieckiej konspiracji niepodleg∏oÊciowej, ju˝ nie istnia∏a. Jej elity polityczne, gospodarcze, spo∏eczne, by∏y wyniszczone przez Niemców, Sowietów
i polskich komunistów86. Nie by∏o or∏a z koronà, w granicach wasalnego wobec Moskwy paƒstwa nie by∏o Wilna, miasta tak bliskiego pu∏kownikowi, nie tylko z racji jego wieloletniej tam s∏u˝by, ale i urodzenia si´ jednego z synów. By∏a Polska rzàdzona przez funkcjonariuszy PZPR, paƒstwo podleg∏e Kremlowi, jeden z zewn´trznych
elementów satelickiego systemu Zwiàzku Sowieckiego87. W∏adz´ sprawowa∏ „krajowy” komunista W∏adys∏aw Gomu∏ka. Po Êmierci jego poprzednika, Boles∏awa Bieruta, zosta∏ on w paêdziernikowych zawirowaniach 1956 r. zaakceptowany przez
Moskw´. Niepodleg∏oÊciowe podziemie zbrojne i konspiracja polityczna by∏y rozbite, spo∏eczeƒstwo spacyfikowane, tzw. legalna opozycja zlikwidowana, KoÊció∏ katolicki infiltrowany i atakowany. Po okresie masowego terroru nast´powa∏a „paêdziernikowa odwil˝”. Kilka miesi´cy przed zwolnieniem pu∏kownika z Wronek na krótko
spokój w∏adzy zak∏ócili robotnicy Poznania. Zbuntowali si´ i wyszli na ulice, by walczyç o godne ˝ycie. Wg Niepokólczyckiego by∏ to „g∏os narodu domagajàcy si´ wolnoÊci i demokracji”, a „walka o polskoÊç toczy si´ i nadal toczyç si´ b´dzie”88. Pancerne kolumny „ludowego” wojska i formacje „bezpieczeƒstwa”, zabijajàc
kilkudziesi´ciu demonstrantów, szybko jednak zgniot∏y protest zbuntowanego miasta. W takiej sytuacji po ponad dziesi´ciu latach sp´dzonych za murami wi´zieƒ,
wchodzi∏ w trudnà rzeczywistoÊç PRL przywódca Polski Podziemnej z 1946 r. Mieszka∏ najpierw w Milanówku, nast´pnie od prze∏omu 1969 i 1970 r. w pobliskim Brwinowie. A˝ do Êmierci egzystowaç musia∏ w pó∏konspiracji, ostro˝nie, chocia˝ raz po
raz w∏àcza∏ si´ w ró˝ne inicjatywy spo∏eczne89. Ju˝ w sierpniu 1957 r. wszed∏ do komitetu powo∏anego dla uczczenia pami´ci zamordowanego przez Niemców prezydenta Warszawy Stefana Starzyƒskiego. Grono to w krótkim czasie zdo∏a∏o zebraç
fundusze na pomnik prezydenta, ods∏oni´ty w paêdzierniku tego roku w Alei Zas∏u˝onych cmentarza Powàzkowskiego90. W∏àczy∏ si´ te˝ w spotkania saperskiego ko∏a
oficerów rezerwy, wspó∏pracowa∏ z Muzeum Wojska Polskiego91.

86
87
88

89
90
91

akcj´ ujawnienia Zrzeszenia „WolnoÊç i Niezawis∏oÊç” w Bia∏otockiem, oprac. S. Poleszak, ibidem,
s. 247–250; L. Pietrzak, Amnestia 1947 roku i jej wykonanie przez organa bezpieczeƒstwa [w:] Podziemie zbrojne na Lubelszczyênie wobec dwóch totalitaryzmów 1939–1956, red. S. Poleszak, A. Pu∏awski, Warszawa 2002,
s. 57–65
J. Kurtyka, Polska 1944–1956: z dziejów agonii i podboju [w:] KOSP 2002. t. 1, s. LVI.
A. Skrzypek, Mechanizmy uzale˝nienia. Stosunki polsko-radzieckie 1944–1957, Pu∏tusk 2002, s. 451.
AIPN, 0192/68, t. III, Charakterystyka sprawy F. Niepokólczyckiego sporzàdzona na podstawie materia∏ów
z lat 1957–1958 z 13 VI 1958 r., k. 525.
Ibidem, Notatka dotyczàca sprawy kryptonim „Wino” z 2 III 1959 r., k. 523–527.
M.M. Drozdowski, Stefan Starzyƒski prezydent Warszawy, Warszawa 1980, s. 326.
SPP w Londynie, Teczka osobowa Franciszka Niepokólczyckiego, Przemówienie pp∏k. W.S. Godka na
pogrzebie p∏k. F. Niepokólczyckiego w czerwcu 1974 r., b.p.
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Polskich komunistów, zarówno tych dzia∏ajàcych w II Rzeczypospolitej, w okresie okupacji, jak i PRL, uwa˝a∏ pu∏kownik za narodowy od∏am „bolszewików”. „Cele polityki rosyjskiej w stosunku do Polski a˝ za dobrze by∏y mi znane, jak równie˝
zna∏em sam bolszewizm (wszak wywodz´ si´ z KN-III POW), a tam dobrze odczuliÊmy wszystko na w∏asnej skórze”, napisa∏ potem do jednego ze swoich emigracyjnych przyjació∏92. Dodajmy tutaj te˝, i˝ skutków tej w∏adzy móg∏, zarówno on, jak
i jego rodzina, doÊwiadczaç wielokrotnie. Walczàc w wojnie 1920 r., dobrze wiedzia∏,
czym dla Polski i Europy móg∏ si´ zakoƒczyç marsz na zachód, „przez trupa Polski”,
bolszewickich armii. Stryj ˝ony, pu∏kownik kawalerii W∏adys∏aw Obuch-Woszczatyƒski, zosta∏ zamordowany przez Sowietów w 1939 r. ˚ona Anna („wychowana
zosta∏a w tradycjach podobnych jak jej mà˝”93) wraz z dwoma synami ze Zwiàzku
Sowieckiego wyszli potem wraz z armià gen. W∏adys∏awa Andersa. Wac∏aw (syn)
wraz z matkà znalaz∏ si´ w obozie przejÊciowym zorganizowanym dla Polaków w Rodezji94. Tam z polskiej prasy dowiedzieli si´, ˝e Franciszek jest w Krakowie postawiony przed wojskowym trybuna∏em. W sierpniu 1947 r. osiemnastoletni wówczas
Wac∏aw z matkà przyjecha∏ do Polski. Zdà˝yli jeszcze zobaczyç Franciszka podczas
wyg∏aszania przez p∏k. Zarakowskiego oskar˝ycielskiej mowy, jednej z wielu, jakie
ten czo∏owy prokurator wojskowy re˝imu mia∏ w okresie s∏u˝by dla partii komunistycznej wyg∏osiç przeciw Polakom niegodzàcym si´ z sowieckim dyktatem. Podczas
uwi´zienia Franciszka, gdy w pierwszej po∏owie lat pi´çdziesiàtych Anna przebywa∏a w Milanówku i Rembertowie, sama by∏a rozpracowywana przez UB w sprawie
obiektowej o kryptonimie „Ocean” oraz inwigilowana przez konfidentów (w tym
„Zar´b´” i „Wacka”)95.
Zwolnienie z wi´zienia w koƒcu 1956 r. Franciszka Niepokólczyckiego nie oznacza∏o, ˝e UB/SB przestaje si´ interesowaç osobà pu∏kownika. Jak wszyscy inni
„amnestionowani” ˝o∏nierze podziemia niepodleg∏oÊciowego, tak i on, a mo˝e w∏aÊnie szczególnie on, czo∏owy oficer KG AK i prezes II ZG WiN, podlega∏ od momentu wyjÊcia Êcis∏ej inwigilacji prowadzonej w ramach tzw. sprawy ewidencyjno-obserwacyjnej96. Tym bardziej ˝e w przechwyconym w tym samym roku przez
funkcjonariuszy zajmujàcych si´ perlustracjà korespondencji liÊcie do znajomych
mia∏ on stwierdziç, ˝e „walka nadal trwa, dajàc tym do zrozumienia swoje nieprzejednane stanowisko z zamiarem udzia∏u w tej walce”97. Dlatego te˝ bardzo szybko
zjawili si´ u niego, „zgodnie z otrzymanymi instrukcjami”, konfidenci. Jak dzisiaj
wiemy, co najmniej kilkunastu. Kilku z nich mo˝emy bez zbytniej przesady okreÊliç
mianem dobrych znajomych pu∏kownika. Przynajmniej Niepokólczyccy tak sàdzili,
92
93
94
95

96

97

List prezesa II ZG WiN..., s. 66–67.
S. Lis-Koz∏owski, op. cit., s. 192.
AIPN, 0192/68, t. III, Notatka dotyczàca rodziny F. Niepokólczyckiego z 8 I 1959 r., k. 580–581.
Ibidem, t. II, Wyciàg z notatki operacyjnej do rozpracowania obiektowego kryptonim „Ocean” za miesiàc
luty 1954 r., k. 21–22; ibidem, t. III, Notatka s∏u˝bowa dotyczàca F. Niepokólczyckiego z 15 II 1957 r.,
k. 516–517.
Ibidem, t. III, Postanowienie o za∏o˝eniu sprawy ewidencyjno-obserwacyjnej kryptonim „Wino” na F. Niepokólczyckiego z 8 II 1957 r., k. 510–511.
Ibidem, t. V, Notatka dotyczàca figuranta sprawy operacyjno-obserwacyjnej nr 4175 kryptonim „Wino” z 22
X 1968 r., k. 2, 57–58.
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zapraszajàc ich na rodzinne uroczystoÊci, kombatanckie spotkania, rocznicowe nabo˝eƒstwa. Nie by∏ jednak pu∏kownik Êwiadomy stanu stopniowego osaczania go.
Tomasz Strzembosz swego czasu chyba doÊç zasadnie zauwa˝y∏ u Niepokólczyckiego cech´ „∏atwowiernoÊci dziecka”. Pomimo bowiem doÊwiadczeƒ pu∏kownika
zwiàzanych z POW-iackà szko∏à wywiadowczà, zarówno teoretycznà, jak i praktycznà (w ramach przyfrontowej dywersji), potem tak˝e krótkim epizodem zwiàzków
z Oddzia∏em II SG WP, nast´pnie, mo˝na powiedzieç, „uniwersytetem” w tym zakresie przerobionym przez niego w konspiracji AK-WiN, musz´ zgodziç si´ tutaj z tà
diagnozà Profesora. Bezpieka mia∏a te˝ u∏atwione zadanie z powodu rozleg∏ych
kontaktów utrzymywanych wówczas przez pu∏kownika. ˚ywo bowiem interesowa∏
si´ on sprawami Polski i Êrodowisk akowskich. Stara∏ si´ pomagaç, jak tylko móg∏,
nie tylko swoim by∏ych podkomendnym, ale i zupe∏nie nieznanym sobie AK-wcom
z innych obszarów i okr´gów, w tym wilniukom, jak np. „prawej r´ce” wszystkich kolejnych komendantów Okr´gu Wileƒskiego AK, powracajàcemu w po∏owie lat pi´çdziesiàtych z Workuty ppor. Stanis∏awowi Kia∏ce „Boles∏awowi”98. Organizowa∏
równie˝ pomoc dla zwalnianych z wi´zieƒ dzia∏aczy i ˝o∏nierzy WiN. „StanowiliÊmy
ongiÊ niejako emanacj´ politycznà AK po 1945 roku. DziÊ wszyscy sà bardziej doÊwiadczeni i dojrzali. Plewy odpad∏y, a ziarno jest zdrowe i mocno zespolone ze sobà ideologicznie, choç bez ˝adnej wi´zi organizacyjnej. Wierzymy mocno w zdrowy
instynkt, celowoÊç woli walki i ostatecznego zwyci´stwa narodu” – pisa∏ pu∏kownik
w konspiracyjnym liÊcie z czerwca 1958 r. do przebywajàcego w Londynie gen. Stanis∏awa Kopaƒskiego99.
Niektóre ze spotkaƒ pu∏kownika, odbywane w latach szeÊçdziesiàtych ze znajomymi z okresu s∏u˝by w szeregach Polski Podziemnej, zapewne musia∏y przebiegaç
w atmosferze takiej, jakà sugestywnie przedstawi∏ na ∏amach paryskich „Zeszytów
Historycznych” przebywajàcy wtedy w Buenos Aires wspomniany ju˝ Stanis∏aw Lis-Koz∏owski: „»Teodor« by∏ tradycjonalistà w najlepszym s∏owa tego znaczeniu. Tradycj´ zachowywa∏ i tworzy∏. W pokoju, w którym przyjmowa∏ odwiedzajàcych go,
w skromnym mieszkaniu w Brwinowie, na pustych poza tym Êcianach wisia∏y jedynie dwie du˝e fotografie Marsza∏ka, Cz´stochowska i przy drzwiach wejÊciowych
symbol Polski Walczàcej – kuta w ˝elazie kotwica, pod nià taki˝ ma∏y kinkiet z woskowà Êwiecà. Zapala∏o si´ jà – a by∏ to przywilej wnuka – tylko wówczas, gdy goÊciem by∏ dawny towarzysz broni – akowiec”100. Niepokólczyccy nie wiedzieli jednak,
˝e z ka˝dego spotkania z „Frankiem” pozyskani konfidenci przekazywali SB kilku
lub nawet kilkunastostronicowe raporty. Z wykonywanych misji zagranicznych zlecanych przez Niepokólczyckiego liczy∏y nawet ponad 20 stron g´stego maszynopisu:
dok∏adny opis faktów, daty, miejsca, kto z kim i gdzie, co mówi∏, co zamierza robiç,
jak odnosi si´ do w∏adzy i aktualnych wydarzeƒ politycznych, jakie ma cechy charakteru, na jakim poziomie materialnym ˝yje, z kim si´ przyjaêni, a z kim jest skonflik98

99
100

Szerzej zob.: Stanis∏aw Kia∏ka. Legenda wileƒskiej konspiracji. Materia∏y biograficzne i pisma wybrane, wyd.
J. Malinowski, Bydgoszcz 2000.
AIPN, 1092/68, t. IV, Wielce Szanowny Panie Generale..., k. 65.
S. Lis-Koz∏owski, op. cit., s. 192.

215

Sklad tom III copy

29/04/2006

09:16

Page 216

Artyku∏y i dokumenty
towany. W taki sposób nie tylko istotne informacje dotyczàce Êrodowisk akowskich
w Polsce i emigracji politycznej na Zachodzie, ale i te z kr´gu towarzyskich i prywatnych plotek doÊç szybko trafia∏y do SB. Niektórzy z nich bardzo szybko stoczyli si´
do poziomu zwyk∏ych donosicieli zajmujàcych si´ sprawami obyczajowymi, czy te˝
aferami finansowymi. Inni weszli na drog´ niebezpiecznych dla wielu prowokatorów, jak chocia˝by „Kleszewski” (wówczas pp∏k dypl. w stanie spoczynku), dzia∏ajàcy zarówno w Polsce, jak i w Êrodowiskach emigracji w Londynie101. Jak wynika z zachowanych dokumentów operacyjnych wi´kszoÊç z nich nie próbowa∏a nawet graç,
podawaç fa∏szywych informacji, odmawiaç dalszego prowadzenia dla SB konfidencjonalnych dzia∏aƒ. Dzi´ki drugiej, tajnej roli informatorzy ci mieli zazwyczaj dobre
posady w urz´dach i firmach paƒstwowych, mogli podró˝owaç po Europie Zachodniej (z regu∏y z wyznaczonymi im przez komunistyczny wywiad zadaniami operacyjnymi), ich dzieci otrzymywa∏y „zielone Êwiat∏o” w staraniu si´ o przyj´cie na studia.
W stosunku do pu∏kownika wszyscy oni (dalej wymienieni) do koƒca okazywali tylko jedno oficjalne kombatanckie i patriotyczne, oblicze.
Udzia∏ pu∏kownika w pó∏konspiracyjnych spotkaniach by∏ych oficerów AK, dzia∏aniach opozycji politycznej, w tym charakter jego kontaktów w Warszawie z dzia∏aczami organizacji konspiracyjnej „Ruch”102 (np. cc. mjr. Marianem Go∏´biewskim
„Irkà”, Boles∏awem Stolarzem), wymaga jeszcze dalszych badaƒ103. Niewàtpliwie
101

102

103

AIPN, 0296/89, t. II, Notatka z analizy materia∏ów archiwalnych nr 265/III do sprawy kryptonim „Omega”
z 25 VII 1970 r., passim.
Z ostatnich publikacji: P. Byszewski, Kryptonim „Rewident”. SB na tropie „Ruchu”, „Biuletyn IPN” 2005,
nr 3/50, s. 83–93 (tam podstawowa bibliografia).
K.A. Tochman, Pu∏kownik Marian Go∏´biewski, „Zeszyty Historyczne WiN-u” 1997, nr 10, s. 19–41.
W jednej z analiz SB stwierdzano: „Przedsi´wzi´cia zmierzajàce do ustalenia okolicznoÊci powstania nielegalnego zwiàzku »Ruch« wskazujà, ˝e istotnà rol´ spe∏ni∏a w tym grupa dzia∏aczy sanacyjnego re˝ymu,
g∏ównie pi∏sudczyków oraz przywódców antypaƒstwowej organizacji WiN” (AIPN, 0296/89, t. II, Inspiratorzy powstania nielegalnego zwiàzku „Ruch” z 5 VIII 1970 r., k. 326). A. Zagórski, Go∏´biewski Marian
[w:] WiN..., t. VI, cz. 2, s. 190–195; P. Byszewski, Marian Go∏´biewski [w:] Opozycja w PRL. S∏ownik biograficzny 1956–89, Warszawa 2002, t. I, s. 311–312. Ten ostatni autor, przygotowujàcy rozpraw´ doktorskà
o „Ruchu”, pisze: „[Go∏´biewski], poczàwszy od 1959 roku, uczestniczy∏ w nieudanej próbie utworzenia
tajnej organizacji antykomunistycznej, zrzeszajàcej by∏ych ˝o∏nierzy Armii Krajowej. Na jej czele mieliby
stanàç m.in. by∏y prezes II Zarzàdu WiN p∏k Franciszek Niepokólczycki oraz prof. Ignacy Czuma. W Êwietle ówczesnej du˝ej wiedzy operacyjnej SB sprawa ta wymaga równie˝ dalszych badaƒ. Jak si´ jednak wydaje, taka aktywnoÊç pu∏kownika o charakterze prac koncepcyjnych i organicznych mog∏a byç prowadzona”. W 1958 r. funkcjonariusze SB konstatowali: „Z dotychczas uzyskanych materia∏ów (kilka êróde∏)
wynika, ˝e Niepokólczycki jest jednym z najaktywniejszych w Êrodowisku b[y∏ych] cz∏[onków] podziemia.
Uda∏o mu si´ skupiç wokó∏ swej osoby ca∏y szereg ludzi o podobnych poglàdach. Grupa ta staje si´ najbardziej niebezpiecznà w obecnej sytuacji” (AIPN, 0192/68, t. II, k. 102). W czerwcu 1958 r. SB konstatowa∏a: „Dzia∏alnoÊç t´ [p∏k F. Niepokólczycki] nie zamierza prowadziç drogà konspiracyjnà, lecz chodzi tutaj
o dzia∏alnoÊç ideowego oddzia∏ywania, podtrzymywania patriotyzmu polskiego i ca∏kowitego wyzwolenia
si´ od wp∏ywów rosyjskich, komunistycznych, jak równie˝ ludzi, którzy zwiàzani sà z Rosjà” (ibidem, t. III,
Charakterystyka sprawy F. Niepokólczyckiego sporzàdzona na podstawie materia∏ów z lat 1957–1958 z 13 VI
1958, k. 554). W grudniu 1958 konfident „Bross” informowa∏ oficera prowadzàcego mjr. Stefana Turleja:
„[F. Niepokólczycki] projektuje, bez tworzenia organizacji, bez tworzenia aparatu, zorganizowanie Biura Studiów, które opracowywa∏oby pewne zagadnienia na nasz wewn´trzny u˝ytek, np. stosunki wewnàtrzpartyjne,
polityka rolna, polityka przemys∏owa, handel zagraniczny, stosunki w krajach obozu socjalistycznego, stosunki Polska – Zwiàzek Radziecki, stosunki Zwiàzek Radziecki – Chiny to sà rzeczy, które on teraz rzuca w przestrzeƒ rzeczy, o których on myÊli” (ibidem, Doniesienie agenturalne „Brossa” z 23 XII 1958 r., k. 188).
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jednak informacje o jego kontaktach z pionierami odradzajàcej si´ po latach terroru, a nast´pnie czasie marazmu i zniech´cenia, opozycji niepodleg∏oÊciowej ju˝
w 1965 r., poprzez konfidentów „Kleszewskiego” i „Mociƒskiego” vel „Brossa”,
szybko dotar∏y do SB104. Jeszcze na poczàtku lat siedemdziesiàtych, w zwiàzku
ze sprawà rozbitego „Ruchu” (majàcego komórki organizacyjne w Lublinie, ¸odzi,
Toruniu, Warszawie, Wroc∏awiu), cywilni wywiadowcy chodzili w Warszawie za schorowanym ju˝ pu∏kownikiem krok w krok. Poddawanemu tzw. obserwacji zewn´trznej „figurantowi” esbecy nadali wtedy roboczy kryptonim „Nietoperz”105. Jak wynika z dokumentów operacyjnych, funkcjonariusze SB czynili w tym czasie intensywne
zabiegi, starajàc si´ zebraç obcià˝ajàce pu∏kownika zeznania. Dowodem, zresztà
bardzo kruchym, na udzia∏ pu∏kownika w konspiracji mia∏ byç telefon oraz adresy
miejsca zamieszkania i pracy Niepokólczyckiego znalezione przez SB w skonfiskowanych kalendarzykach mjr. Go∏´biewskiego oraz zeznania jednego z aresztowanych Êwiadczàce, ˝e otrzymywa∏ materia∏y propagandowo-informacyjne „Ruchu”106.
Jak wynika z dokumentów SB, podobnie jak podczas dochodzenia prowadzonego
przez UB w latach 1946–1947 (i póêniej ju˝ w wi´zieniach, gdzie by∏ wielokrotnie
poddawany Êledztwu), nieformalnie przes∏uchany w sprawie „Ruchu” przez inspektora Wydzia∏u II Departamentu III MSW pp∏k. Tadeusza Krawczyka, stara∏ si´ graç
i sondowaç wiedz´ strony przeciwnej107. Szko∏a wywiadu POW i s∏u˝ba w siatce Oddzia∏u II SG WP okaza∏a si´ dla niego przydatna równie˝ w PRL.
JednoczeÊnie w tym samym okresie otaczajàcy wówczas pu∏kownika informatorzy alarmowali oficerów SB o ciàgle „wrogiej” wobec komunizmu postawie Niepokólczyckiego. W 1970 r. „Janek” pisa∏ do funkcjonariusza prowadzàcego: „[Stanis∏aw] Salmonowicz, jak twierdzi, ze Êledztwa wywnioskowa∏, ˝e u jego wuja
Muzyczki Ludwika zam[ieszka∏ego] w Krakowie mo˝e byç przeprowadzona rewizja,
nawet chyba ju˝ jà przeprowadzono. Ubolewa nad stratà materia∏ów historycznych.
Potwierdza, ˝e z wujem Muzyczkà przeprowadzi∏ ktoÊ rozmowy na temat podj´cia
dzia∏alnoÊci konspiracyjnej. Zdaniem Salmonowicza Muzyczka nie kwapi si´ do ta104

105

106

107

AIPN, 0296/89, t. II, Notatka z analizy materia∏ów archiwalnych nr 265/III do sprawy kryptonim „Omega”
z 25 VII 1970 r., k. 203.
Ibidem, 0192/68, t. V, Zadanie na prowadzenie obserwacji z 7 I 1971 r. wobec F. Niepokólczyckiego, podejrzanego o przynale˝noÊç do nielegalnego zwiàzku „Ruch”, k. 144; ibidem, Komunikat dotyczàcy F. Niepokólczyckiego z dnia 23 I 1971 r. z godz. 5.20–20.00, k. 145; ibidem, Komunikat dotyczàcy obserwacji
F. Niepokólczyckiego z dnia 25 I 1971 r. z godz. 6.00–20.00, k. 148–149; ibidem, Komunikat dotyczàcy obserwacji figuranta ps. „Nietoperz” z dnia 26 I 1971 r. z godz. 7.00–19.00, k. 151–152; ibidem, Komunikat
dotyczàcy obserwacji figuranta ps. „Nietoperz” z dnia 30 I 1971 r. z godz. 7.00–17.10, k. 153–154.
Ibidem, t. V, Notatka z 10 IX 1970 r., k. 17; ibidem, t. III, Notatka s∏u˝bowa dotyczàca figuranta sprawy
operacyjno-obserwacyjnej nr 4175 kryptonim „Wino” F. Niepokólczyckiego z 22 X 1968 r., k. 508; ibidem,
t. V, Wyciàg z protoko∏u przes∏uchania Mariana Go∏´biewskiego z 31 VIII 1970 r., k. 31–32; ibidem, Wyciàg z przes∏uchania M. Go∏´biewskiego z 1 IX 1970 r., k. 33–34; ibidem, Wyciàg z przes∏uchania B. Stolarza z 9 IX 1970 r., k. 35–37; ibidem, Wyciàg z protoko∏u przes∏uchania B. Stolarza z 11 IX 1970 r., k. 39;
ibidem, Protokó∏ przes∏uchania M. Go∏´biewskiego z 25 XI 1970 r., k. 46–50; M. Zajàczkowski, Marian Go∏´biewski (1911–1996), KOSP 2004, t. II, s. 141–148.
Ibidem, 0192/68, t. V, Notatka z rozmów przeprowadzonych z F. Niepokólczyckim w dniach 22 i 26 I 1971 r.
na okolicznoÊç jego znajomoÊci i powiàzaƒ z aresztowanym cz∏onkiem nielegalnego zwiàzku „Ruch”
M. Go∏´biewskim, k. 64–67.
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kiej dzia∏alnoÊci. W uprzednio przeprowadzonych rozmowach z kombatantami Salmonowicz odniós∏ wra˝enie, ˝e »spiskuje tylko Niepokólczycki«, nie poda∏ jednak
nic dok∏adniejszego”108. Schorowany pu∏kownik, nie by∏ ju˝ wówczas sk∏onny
do „konspiry”, jednak ten zapis, jak sàdz´, dobitnie Êwiadczy, ˝e prawie a˝ do Êmierci by∏ on uwa˝any, zarówno przez Êrodowiska antykomunistyczne, jak i bezpiek´,
za AK-owski autorytet, zdolny wytyczaç dalszà drog´ walki o Polsk´.
4. „Z kompleksem honoru”
Gwoli prawdy trzeba przyznaç, ˝e Franciszek Niepokólczycki nie by∏ prosto definiowalnà osobowoÊcià. Wr´cz przeciwnie. Nie mia∏ ∏atwego charakteru, by∏ pami´tliwy, mo˝e niekiedy nawet a˝ za bardzo. Wyznawane przez niego zasady wp∏ywa∏y
cz´sto równie˝ i na ocen´ postaw innych ludzi. Jeszcze w opinii z Wronek naczelnik
tamtejszego wi´zienia stwierdza∏: „Podczas odbywania kary w tutejszym wi´zieniu
zachowywa∏ si´ spokojnie – wynika∏o to jednak z wyrachowania na urzàdzenie si´
w warunkach wi´ziennych – w owym okresie. Przez ca∏y okres odbywania kary pozostawa∏ w przekonaniu, ˝e jest on skazanym nies∏usznie. W rozmowach z prze∏o˝onymi [tj. funkcjonariuszami S∏u˝by Wi´ziennej i Dzia∏u Specjalnego UB] [sugerowa∏], ˝e nigdy nie zwróci si´ do [komunistycznych] w∏adz polskich o jakàkolwiek
ulg´, jak równie˝ nie pozwala∏ to robiç swojej rodzinie – w tym wypadku wykazywa∏
negatywny stosunek do w∏adz i urz´dów”. Stwierdza∏ równie˝, ˝e „wobec funkcjonariuszy S[∏u˝by] W[i´ziennej] zachowywa∏ si´ lekcewa˝àco – wyra˝a∏o si´ to tym, ˝e
108

Ibidem, t. V, Doniesienie „Janka” z 23 XI 1970 r., k. 61. Na prze∏omie 1970 i 1971 r., najprawdopodobniej
w zwiàzku ze sprawà wykrytej organizacji „Ruch”, masakrà robotników na Wybrze˝u i zmianà ekipy rzàdzàcej PZPR, centrala SB poleci∏a poprzez „doÊwiadczone i sprawdzone êród∏a informacji z ró˝nych Êrodowisk”, czyli zaufanà agentur´, zebraç od czo∏owych weteranów Polski Podziemnej odpowiedzi sonda˝owe na nast´pujàce na pytania: 1. Czy w aktualnej sytuacji odnowy i zaistnia∏ych wydarzeniach istniejà
warunki do powstania konspiracji?; 2. Jakie elementy i w jakich stopniach mogà byç do tego anga˝owane?;
3. Skàd mo˝e to przyjÊç? Konfident „Bross” vel „Mociƒski” informowa∏ w marcu 1971 r. oficera prowadzàcego kpt. Karola Paw∏owicza, i˝ p∏k F. Niepokólczycki mia∏ odnoÊnie do zadanych mu tych pytaƒ stwierdziç: „1. Tak. Cel ostateczny w obecnej sytuacji jest znany od dawna. O ten cel walczymy bez ustanku. Jedni Êwiadomie, inni (tych jest mnóstwo) intuicyjnie, na wyczucie. Nale˝a∏oby wysi∏ki skoordynowaç. Brak
d∏ugofalowego programu z rozbiciem na fazy i okreÊlenia celów w poszczególnych fazach. Obecne zadanie
najbardziej wyrobionych i Êwiadomych jednostek to inspiracja w ró˝nych i mo˝liwie wszystkich zasadniczych Êrodowiskach wg programu i planu. To cz´Êciowo robi si´, ale nieplanowo. W dziedzinie uÊwiadamiania narodu [w zakresie] prawdy historycznej robi wspania∏à robot´ [p∏k Jan] Z[ientarski] i ju˝ po∏o˝y∏
nieocenione zas∏ugi w walce z zak∏amaniem. 2. Nie wolno organizowaç centrali tutaj, tylko tam. Tutaj
przedstawiciele w ró˝nych Êrodowiskach i miejscach, niepowiàzani mi´dzy sobà. 3. Stanowczo wykluczyç
tutaj wi´kszoÊç starych dzia∏aczy pol[itycznych] i woj[skowych]. Zaanga˝owanie ich z ró˝nymi nawykami
mo˝e byç wr´cz katastrofalne dla sprawy. Wi´kszoÊç z nich chciwa na pieniàdze i pragnie staç si´ popularnymi. Tacy sà nam niepotrzebni, tym bardziej ˝e w obecnej sytuacji cechuje ich nie rozum polityczny, ale
g∏upota [...]. Rozmawia∏em z Zientarskim, Niepokólczyckim i Plutà – pisa∏ „Mociƒski”. Twierdzà oni, ˝e
organizacja konspiracyjna zasadniczo przyda∏aby si´, ale wszyscy oni nie widzà mo˝liwoÊci w aktualnych
warunkach jej prowadzenia i dzia∏ania. Nie widzà oni, kto móg∏by nià pokierowaç, wykluczajàc mo˝liwoÊci starszych. Moim zdaniem konspiracja mo˝e powstaç wÊród m∏odego pokolenia. To jest pokolenie, które nie konspirowa∏o podczas wojny. Ch´tna do tego b´dzie m∏odzie˝” (AIPN, 0192/68, t. V, Doniesienie
„Mociƒskiego” z 30 III 1971 r., k. 73–74). Trudno nie przyznaç, ˝e w tezach pu∏kownika (pkt 1) widaç nie
tylko genez´ ideowà, ale i równie˝ elementy kszta∏tu organizacyjnego i metod walki o niepodleg∏oÊç Polski póêniejszej opozycji demokratycznej drugiej po∏owy lat siedemdziesiàtych, uformowanej nast´pnie
w wielomilionowy ruch „SolidarnoÊci”.
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osob´ swà przecenia∏ ponad wszystko, natomiast do prze∏o˝onych – szczególnie
na ni˝szym stanowisku s∏u˝bowym – wykazywa∏ pych´ i zarozumia∏oÊç”109.
Z kolei w 1969 r. konfident „Ch∏opicki” informowa∏ SB: „[Niepokólczycki], jak
twierdzi, do wszystkich si´ zrazi∏ ze wzgl´du na pojednawczy stosunek do rzeczywistoÊci, a szczególnie ZBoWiD. Za najbardziej mu bliskiego uznaje b[y∏ego] komendanta Okr´gu Radomsko-Kieleckiego [AK] »Mieczys∏awa«” – [p∏k. Jana] Zientarskiego. Spotyka si´ z nim cz´sto i jak powiedzia∏, bardzo go szanuje”110. Wiele
z przekazów êród∏owych, w tym opinie jego prze∏o˝onych z okresu s∏u˝by wojskowej, czy te˝ relacja Tomasza Strzembosza, wskazujà na wyst´pujàce u pu∏kownika
poczucie du˝ej wartoÊci w∏asnej. Natomiast jeszcze inny konfident, „Karpiƒski”, pisa∏ w jednym z raportów: „Impulsywny, zarozumia∏y, z kompleksem honoru. MyÊli
szybko, decyzje podejmuje b∏yskawicznie”111. ¸atwo popada∏ te˝ pu∏kownik w d∏ugi
i k∏opoty finansowe, a sk∏onnoÊci te wypominali mu raz po raz, ju˝ w latach dwudziestych i trzydziestych, w okresowych opiniach jego prze∏o˝eni z wojska. Podobne
k∏opoty miewa∏ równie˝ w PRL.
Po wyjÊciu z wi´zienia by∏ te˝, mniej lub wi´cej (w zale˝noÊci od okresu), skonfliktowany z p∏k. Janem Rzepeckim, p∏k. Antonim Sanojcà i p∏k. Józefem Rybickim.
Tak˝e z kilkoma innymi wy˝szymi oficerami AK. Ró˝ne by∏y tego przyczyny, by
wspomnieç tutaj tylko uleg∏à wobec UB, niekiedy nawet graniczàcà ze zdradà podkomendnych, postaw´ p∏k. Rzepeckiego, przyj´tà po jego aresztowaniu w listopadzie 1945 r. i realizowanà w ramach „akcji ujawnienia terenu”, czyli wydawania ludzi, mieszkaƒ konspiracyjnych, archiwów i funduszy112. Niepokólczycki zupe∏nie nie
móg∏ zrozumieç motywów takiego naiwnego post´powania swojego poprzednika,
organizatora i pierwszego prezesa WiN, doÊwiadczonego wszak konspiratora – równie˝ na nag∏oÊnionym propagandowo procesie113. Pami´ta∏ te˝ rol´ niektórych osób,
jakà odegra∏y one w krakowskim spektaklu. „Rozmi´kczano mnie w ten sposób – pisa∏ o przygotowaniach do procesu – ˝e przys∏ano do celi przed procesem stenogramy sàdowe zeznaƒ [p∏k. Jana] Rzepeckiego, [p∏k. Antoniego] Sanojcy, [pp∏k. Józe109

110
111
112

113

Cyt. za: Franciszek Niepokólczycki w opiniach aparatu represji, oprac. W. Frazik, „Zeszyty Historyczne WiN-u” 2002, nr 18, s. 272–273.
AIPN, 0192/68, t. V, Doniesienie „Ch∏opickiego” z 25 VIII 1969 r., k. 23.
Ibidem, t. III, Doniesienie „Karpiƒskiego” z 11 IX 1962 r., k. 392–395.
P. Lipiƒski, Raport Rzepeckiego. Historia twórcy antykomunistycznego podziemia, Warszawa 2005, s. 74–76,
86–88. Andrzej Krzysztof Kunert stwierdza∏: „Przy ujawnieniu Rzepeckiego pojawia si´ najostrzejszy problem: co ono pociàga∏o za sobà? Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e wszystkie akcje ujawnieniowe dawa∏y bezpiece
ewidencj´ ludzi podziemia, która by∏a b∏yskawicznie wykorzystywana. Pytanie kolejne, doÊç zasadnicze: czy
ci inteligentni ludzie, na wysokich stanowiskach, obyci z okupacjà, mieli prawo wierzyç zapowiedziom, s∏owom honoru komunistów, ˝e nie b´dzie represji? Wydaje si´, ˝e nie powinni. Bo niby dlaczego? Pomijajàc ju˝ jakieÊ supertajne rozkazy, których zwykli ludzie nie znali, wystarczy∏o przeczytaç gazet´, w∏àczyç radio, ˝eby us∏yszeç w maju 1945 roku zapowiedê ministra bezpieczeƒstwa [Stanis∏awa] Radkiewicza
o obcinaniu ràk przeciwnikom w∏adzy ludowej. Radkiewicz to powiedzia∏ ponad dziesi´ç lat przed [Józefem] Cyrankiewiczem, któremu zapami´tano podobne ostrze˝enie. Radkiewicz ostrzega∏, ˝e nie wypuÊcimy z d∏oni m∏ota odbudowy, ale te˝ nie wypuÊcimy z drugiej d∏oni karzàcego miecza sprawiedliwoÊci. Co
chwil´ ktoÊ znika∏, kogoÊ aresztowano. Mamy chyba prawo wymagaç od przywódców podziemia wyobraêni i przewidywania” (ibidem, s. 79).
I Zarzàd G∏ówny Zrzeszenia „WolnoÊç i Niezawis∏oÊç” przed komunistycznym sàdem, oprac. A. Zagórski,
„Zeszyty Historyczne WiN-u” 1995, nr 7, s. 143–210.
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fa] Rybickiego i [pp∏k. Ludwika] Muzyczki. OczywiÊcie w wyciàgu. Po ich przeczytaniu nie chcia∏em napisaç zeznaƒ przed procesem na papierze i nie chcia∏em powiedzieç, co b´d´ zeznawa∏ w sàdzie. To samo zrobi∏ Stanis∏aw Mierzwa. U˝yto wtedy
innego sposobu – pozwolono spacerowaç z moimi towarzyszami na spacerze razem.
Ci, inspirowani przez [mjr. Józefa] Ró˝aƒskiego, wywierali na mnie presj´, abym,
nie atakowa∏ re˝imu na procesie. By∏em gotów to zrobiç, lecz musia∏em ulec wobec
wspó∏towarzyszy, gdy˝ pad∏o zdanie: Zgubicie nas i siebie”114. Innym z oficerów AK
wy˝szego i Êredniego szczebla mia∏ za z∏e anga˝owanie si´, wspólnie z bojówkarzami GL/AL, PPR-wcami i UB-owcami, w dzia∏alnoÊç ZBoWiD. Te antagonizmy
szybko zauwa˝yli i wykorzystywali funkcjonariusze SB, starajàc si´ za pomocà konfidentów podsycaç konflikty i dezintegrowaç Êrodowiska akowskie. Wielokrotnie
na koƒcu raportów agenturalnych otaczajàcych pu∏kownika konfidentów mo˝na
znaleêç wytyczne oficerów prowadzàcych dla swoich informatorów, aby starali si´
pog∏´biaç konflikty pomi´dzy Niepokólczyckim a Rybickim, Sanojcà, czy te˝
Mazurkiewiczem. Niewàtpliwie by∏ te˝ bezkompromisowym antykomunistà i niepodleg∏oÊciowcem. Zarówno w wi´zieniu, jak i na „wolnoÊci” nie wik∏a∏ si´ w uk∏ady z partià komunistycznà. Kadrowych funkcjonariuszy PPR/PZPR i jej s∏u˝b bezpieczeƒstwa uznawa∏, jeÊli nie za zdrajców, to przynajmniej za kolaborantów
„bolszewików”. Nie chcia∏ mieç z nimi nic wspólnego. Uwa˝a∏ równie˝ na swoich
dawnych znajomych, oficerów przedwojennego korpusu saperów, czy te˝ niektórych
weteranów AK, wst´pujàcych do PZPR. „Sà tak˝e niektórzy nasi dawni koledzy,
którzy sà partyjnikami – pisa∏ w konspiracyjnym liÊcie do przebywajàcego w Londynie p∏k. Tadeusza Zaniewskiego – a byç partyjnikiem to znaczy tak˝e na ka˝de ˝àdanie udzielaç informacji o takich jak ja. Tote˝ nic dziwnego, ˝e unikam tego dawnego Êrodowiska. Wymaga tego moje dobro osobiste i innych”115.
T´ nieugi´tà postaw´ Niepokólczyckiego chyba najbardziej trafnie zdefiniowa∏
swego czasu jego podkomendny „[W PRL] nadal pozosta∏ wierny swym idea∏om.
Nie przez jakiÊ upór czy zatwardzia∏oÊç, czy zaw´˝enie horyzontów, lecz z g∏´boko
przemyÊlanego przeÊwiadczenia o s∏usznoÊci swego stanowiska. Z ˝elaznà konsekwencjà odrzuca∏ wielokrotnie wszelkie sugestie, odpowiada∏ odmownie na propozycje, które nie zgadza∏y si´ z linià jego dotychczasowego post´powania, nie by∏y
zgodne z jego poj´ciem ˝o∏nierskiego honoru. A propozycje te mog∏yby mu zapewniç nie tylko du˝o dostatniejsze i wygodniejsze bytowanie, ale przede wszystkim bezpieczniejsze i spokojniejsze ostatnie lata ˝ycia”116. Trzeba przyznaç, ˝e a˝ do Êmierci, egzystujàc w trudnych warunkach PRL, p∏k Franciszek Niepokólczycki godnie
reprezentowa∏ Polsk´ Podziemnà117. G∏´boko te˝ wierzy∏, ˝e Polacy wczeÊniej czy
póêniej odzyskajà niepodleg∏oÊç, ale muszà w tym kierunku dzia∏aç, przynajmniej
w tzw. pracy organicznej. Wspomniany ju˝ tutaj Stefan Korboƒski zapami´ta∏ go
114
115
116
117

List prezesa II ZG WiN..., s. 67.
AIPN, 9192/68, t. IV, List F. Niepokólczyckiego do T. Zaniewskiego z 1958 r., b.p.
S. Lis-Koz∏owski, op. cit., s. 191.
Odnotujmy tutaj, ˝e Franciszek Niepokólczycki by∏ odznaczony dwukrotnie Virtuti Militari V klasy, trzykrotnie (co najmniej – kwestia ta wymaga jeszcze dalszych ustaleƒ) Krzy˝em Walecznych, Z∏otym Krzy˝em
Zas∏ugi z Mieczami, Srebrnym Krzy˝em Zas∏ugi i Krzy˝em Niepodleg∏oÊci. To odznaczenia nadane
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z okresu spotkaƒ w czasie okupacji niemieckiej i powstania warszawskiego jako
„niepoprawnego optymist´”118.
5. „Teodor” i „Tomasz”
W kontekÊcie zaprezentowanych dalej raportów agentury komunistycznych
s∏u˝b bezpieczeƒstwa warto zwróciç równie˝ uwag´ na jednà z wyjàtkowych przyjaêni p∏k. Franciszka Niepokólczyckiego. Traktujà o niej bowiem równie˝ publikowane
dokumenty, a i postaç to wyjàtkowa. Z ówczesnego Êrodowiska historyków dziejów
najnowszych (jak˝e wielu zas∏uguje dzisiaj bardziej na miano propagandzistów re˝imu) pu∏kownik mia∏ tylko jednego zaufanego badacza, póêniejszego wybitnego profesora historii najnowszej Polski. Przynajmniej o innych wymowne êród∏a wiele wiedzàcej SB nic nie wspominajà. By∏ nim zmar∏y ostatnio w Warszawie dzia∏acz
harcerski, znawca i pionier (ju˝ w latach szeÊçdziesiàtych XX w.) niezale˝nych, rzetelnych badaƒ nad dziejami Polski Podziemnej, Tomasz Strzembosz.
¸àczy∏y ich nie tylko serdeczne i przyjacielskie stosunki. ¸àczy∏ ich równie˝ ˚ytomierz, miasto urodzenia „Teodora” i miejsce przyjÊcia na Êwiat ojca „Tomasza”119.
Profesor poÊwi´ci∏ potem we wspomnieniach obszerne fragmenty swoim naukowym
kontaktom z pu∏kownikiem. Przytoczmy tutaj jeden z tych fragmentów, chocia˝by
ze wzgl´du na mo˝liwoÊç poznania swoistych zasad bezpieczeƒstwa, stosowanych
przez Niepokólczyckiego w kontaktach z nieznajomymi, a tak˝e majàc na uwadze
fakt, jak trudna, prawie konspiracyjna, musia∏a byç wtedy praca historyka próbujàcego rozwik∏aç wielowarstwowe tajemnice Polski Podziemnej. Tej Polski opluwanej
wówczas w oficjalnej propagandzie w∏adz, oczernianej w publikacjach historyków –
propagandzistów z PZPR, której ˝o∏nierze i dzia∏acze znajdowali si´ jednoczeÊnie
ca∏y czas w sferze aktywnych dzia∏aƒ operacyjnych s∏u˝b bezpieczeƒstwa polskiej partii komunistycznej. „W 1966 r., po kilku latach pracy nad akcjami zbrojnymi okupowanej Warszawy120 – pisa∏ Profesor – doszed∏em do wniosku, ˝e bez rozszyfrowania
struktur podziemnych oddzia∏ów walki bie˝àcej nie rusz´ z miejsca. Nigdy nie b´d´
dobrze wiedzia∏, kto naprawd´ jest wykonawcà danej akcji, w jaki sposób dany oddzia∏ bojowy powiàzany jest z macierzystà organizacjà, komu naprawd´ podlega.
Twórcà jednej z pierwszych autonomicznych i najwa˝niejszych struktur akcji bie˝àcej
ZWZ, a potem AK – Zwiàzku Odwetu, o którym nawet w wydanej w Londynie monografii121 napisano bardzo niewiele i ogólnikowo, by∏ mjr/pp∏k saperów Franciszek
Niepokólczycki. Dowiedzia∏em si´ od któregoÊ z oficerów KG AK, ˝e p∏k Niepokólczycki (przez niektórych tytu∏owany genera∏em – taki stopieƒ nadano mu po wojnie

118
119

120
121

mu przez w∏adze II Rzeczypospolitej, Polskiego Paƒstwa Podziemnego oraz Rzàd RP na Uchodêstwie. Odznaczeƒ, awansów i stanowisk od funkcjonariuszy PRL/PZPR, pomimo sk∏adanych mu wielu propozycji,
nigdy nie przyjmowa∏.
S. Korboƒski, W imieniu Rzeczypospolitej..., s. 320.
Z. Iwanicka, Genera∏ Franciszek Niepokólczycki, mps, 2003 (referat wyg∏oszony na sesji Towarzystwa
Naukowego w ˚ytomierzu, w zbiorach T.B.).
T. Strzembosz, Akcje zbrojne podziemnej Warszawy 1939–1944, Warszawa 1983.
Polskie Si∏y Zbrojne w II wojnie Êwiatowej, Londyn 1950 (Warszawa 1999), t. III: Armia Krajowa.
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w Londynie122) pracuje na Pradze w pewnej spó∏dzielni przy ul. Radzymiƒskiej, produkujàcej probówki itp. Poszed∏em, przedstawi∏em si´, poprosi∏em o rozmow´. Pu∏kownik niby wyrazi∏ zgod´, niby rozmawialiÊmy – ale nic z tego nie wychodzi∏o. Na
kolejnym spotkaniu opowiada∏ mi jakieÊ zdarzenie o dziesi´ciorz´dnym znaczeniu,
jakiÊ ma∏o znaczàcy incydent, odk∏ada∏ rozmow´ – a mnie si´ bardzo spieszy∏o.
Wreszcie, gdy za którymÊ razem poszed∏em wieczorem do obskurnego baraczku, zasta∏em go jakby odmienionego, uÊmiechni´tego, rozluênionego. Od razu spyta∏: Czy
pan jest synem Andrzeja Strzembosza? Potwierdzi∏em. A jak paƒski ojciec by∏ nazywany w m∏odoÊci? – »Dado«. A gdzie si´ urodzi∏? – Dok∏adnie to w ˚ytomierzu, ale
mieszka∏ w dzieciƒstwie w Oleksiƒcu niedaleko P∏oskirowa, pod Jarmoliƒcami. To
b´d´ mówi∏! Zatka∏o mnie. Dlaczego? Bo widzi pan, moja ˝ona, Anna Obuch-Woszczatyƒska, kiedy mia∏a 3–4 lata, to siada∏a na kolanach paƒskiego ojca, a on jej opowiada∏ bajki. Gdy mia∏a miejsce ta rozmowa, mój ojciec ˝y∏ jeszcze (zmar∏ w grudniu
1968 r.). Potwierdzi∏ – dalej ju˝ mog∏em sobie sam wszystko doÊpiewaç. Ojciec mia∏
pewien wrodzony talent: wspaniale opowiada∏ bajki, które sam na poczekaniu wymyÊla∏. I bardzo lubi∏ dzieci. Nam tak˝e bajek nigdy nie czyta∏, tylko opowiada∏ – samo
si´ jakoÊ snu∏o. A by∏y to bajki przeciekawe, fantastyczne, kolorowe, opowiadane ciep∏ym g∏osem, z pi´knà modulacjà, weso∏e. Gdy mia∏ 15–16 lat, czasem przyje˝d˝a∏
do majàtku Obuch-Woszczatyƒskich na Podolu i wtedy ma∏a Ania wdrapywa∏a si´
mu na kolana i prosi∏a: Dada, opowiedz bajk´. I Dado opowiada∏. Tak to dzi´ki bajkom opowiadanym ma∏ej Ani jeszcze przed I wojnà Êwiatowà na dalekim Podolu
zyska∏em seri´ niezwykle wa˝nych, szczerych relacji, dotyczàcych m.in. Zwiàzku
Odwetu, pierwszej autonomicznej struktury bojowej ZWZ-AK, powsta∏ej ju˝ po
20 czerwca 1940 r.123. Póêniej zaprzyjaêni∏em si´ serdecznie z p∏k. Niepokólczyckim,
spotykaliÊmy si´ dziesiàtki razy, a kiedy chorowa∏, wystarczy∏o zadzwoniç do jego domu w Brwinowie, by uzyskaç jakaÊ wa˝nà dla mnie w danym momencie wiadomoÊç
[...]. Jednak i w naszych kontaktach by∏y momenty o tragicznej wymowie. Ju˝ podczas
pierwszej powa˝nej, d∏ugiej rozmowy (17 marca 1967 r.) po którymÊ z zadanych mu
pytaƒ nagle wybuchnà∏: Pan mi zadaje te same pytania, co oficer Êledczy. RzeczywiÊcie. Pyta∏em go systematycznie, metodycznie o genez´ Zwiàzku Odwetu, o jego
struktury, ludzi, zadania, podleg∏oÊç, aktywnoÊç. By∏o i paradoksem i dramatem, ˝e
prosowiecki ubek i polski historyk pytali go o to samo, w podobnej kolejnoÊci, a on
w pierwszym wypadku mia∏ obowiàzek k∏amaç, gmatwaç, milczeç, a teraz sam chcia∏
mówiç tylko prawd´ [...]. Moje relacje okaza∏y si´ relacjami pierwszymi i ostatnimi,
bo chyba z nikim wi´cej – poza swoimi podkomendnymi – nie chcia∏ rozmawiaç
o przesz∏oÊci. Chcia∏bym w tym miejscu wyraziç mu najg∏´bszy szacunek i wdzi´cznoÊç za odwag´ mówienia prawdy”124.
122
123

124

Informacja b∏´dna.
Gen. Stefan Rowecki „Grot” wyda∏ rozkaz utworzenia Zwiàzku Odwetowego (Odwetu) jako kierowniczego organu walki bie˝àcej w zakresie dzia∏aƒ sabota˝owo-dywersyjnych 20 IV 1940 r. (M. Ney-Krwawicz,
Komenda..., s. 47, 112, 210–211; T. Strzembosz, Oddzia∏y szturmowe..., s. 30).
T. Strzembosz, W stron´..., s. 130–132. W teczce osobowej pu∏kownika w SPP w Londynie znajduje si´ niedatowana (sporzàdzona w latach szeÊçdziesiàtych) odr´czna notatka charakteryzujàca m.in. wy˝szych oficerów KG AK, w tym „Halnego”, z adnotacjà: „Tworzyç i propagowaç legend´ AK prawdziwà i historycznà.
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W PRL obaj „niez∏omni”, Tomasz Strzembosz i Franciszek Niepokólczycki, mówili i pisali prawd´, co wówczas, gdy istnia∏a re˝imowa cenzura, a kierunki badaƒ
z zakresu historii najnowszej wyznaczali cz´sto funkcjonariusze PZPR, nie by∏o rzeczà ∏atwà. O „Franku” i „magistrze Strzemboszu, który pisze histori´ wszystkich akcji warszawskich”, jak raportowali rozpracowujàcy obu konfidenci SB125, traktuje
tak˝e kilka przytoczonych dalej raportów agenturalnych. Pu∏kownik stara∏ si´ byç
te˝ wówczas przewodnikiem dla historyka. Kierowa∏ badacza dziejów podziemia
do swoich by∏ych podkomendnych. Bez pozwolenia ze strony swojego dowódcy nie
powiedzieliby wówczas osobie obcej s∏owa na temat konspiracyjnych tajemnic. I tak
do historyka, dzi´ki Niepokólczyckiemu, trafili mi´dzy innymi szef Biura Badaƒ
Technicznych Wydzia∏u Saperów i zast´pca szefa Kedywu Okr´gu Warszawskiego
mjr Zbigniew Lewandowski „Szyna” oraz szef Zwiàzku Odwetu Podokr´gu Zachodniego Obszaru Warszawskiego mjr Zygmunt Niezgoda-K∏oniecki126. Spotkanie
z tym ostatnim odnotowa∏ równie˝ w swoich wspomnieniach Tomasz Strzembosz:
„Gdy wszed∏ do mego pokoju, przybra∏ postaw´ zasadniczà i zameldowa∏: Melduje
si´ major saperów Zygmunt Niezgoda-K∏oniecki. Na rozkaz i z polecenia genera∏a
[sic!] Niepokólczyckiego b´d´ rozmawia∏ z panem. B´d´ mówi∏ prawd´ i tylko prawd´. S∏uchajàc tego meldunku i ja stanà∏em na bacznoÊç, a potem uÊcisnà∏em mocno
d∏oƒ majora. W ten doÊç szczególny sposób ujawni∏ si´ dobitnie znany mi wczeÊniej
fakt, ˝e ˝o∏nierze Z[wiàzku] O[dwetu] sk∏adali na r´ce swoich dowódców osobnà
przysi´g´, zobowiàzujàcà ich do bezwzgl´dnego przestrzegania tajemnicy. Niektórzy uwa˝ali do koƒca ˝ycia, ˝e nikt nie mo˝e ich z tego zwolniç, mjr K∏oniecki uzna∏,
˝e mo˝e to uczyniç tylko szef Zwiàzku Odwetu, p∏k Niepokólczycki, i da∏ temu wyraz. By∏a to jedna z najbardziej m´czàcych rozmów. Bodaj przez dwie godziny cyzelowaliÊmy pó∏torastronicowà relacj´”127. Profesor ju˝ w 1978 r. wprowadzi∏ do monumentalnego Polskiego s∏ownika biograficznego sylwetk´ i dokonania „wykl´tego”
pu∏kownika128. To najprawdopodobniej w∏aÊnie poprzez swoje naukowe kontakty
z pu∏kownikiem Tomasz Strzembosz wszed∏ z raportów esbeckich konfidentów w zakres tzw. aktywnego zainteresowania operacyjnego SB.
Znawca dziejów Polskiego Paƒstwa Podziemnego, który wszak podczas prowadzenia swoich badaƒ zatknàç musia∏ si´ te˝ z wieloma mitomanami, usi∏ujàcymi
przekazaç historykowi g∏ównie swoje „zas∏ugi”, majàcy szeroki obraz Êrodowiska
weteranów KG AK, w liÊcie do autora napisa∏ potem z uznaniem o pu∏kowniku:
„Nawiàza∏em z nim znajomoÊç w 1966 r., gdy by∏ on pracownikiem skromnej Spó∏-

125
126

127
128

Fr[anciszek] Niepokólczycki zorganizowa∏ 3 osoby, które piszà na podstawie relacji i materia∏ów nades∏anych przez dawnych akowców. Konieczne jest pisanie relacji do szuflady. Obserwuje si´ du˝à ofensyw´ wydawnictw na temat AL”. Prawdopodobnie autorem notatki by∏ kurier pu∏kownika wys∏any z PRL do Londynu – ww. rtm. Zygmunt Augustowski.
AIPN, 0192/68, t. III, Doniesienie „Zbigniewa” z 20 XII 1967 r., k. 588–589.
Ibidem, t. IV, Notatka dotyczàca Z. K∏onieckiego b[y∏ego] wspó∏pracownika F. Niepokólczyckiego z 8 XI
1957 r., k. 11–12. Zob. równie˝: J. Gozdawa-Go∏´biewski, Obszar Warszawski AK, Lublin 1992, passim;
T. Strzembosz, Oddzia∏y szturmowe, passim; A. Zagórski, K∏oniecki (K∏onicki) Zygmunt [w:] WiN..., t. VI,
cz. 2, s. 313–315; idem, Schemat organizacyjny WiN, „Zeszyty Historyczne WiN-u” 1992, nr 2, s. 8.
T. Strzembosz, W stron´..., s. 134–135.
Idem, Franciszek Niepokólczycki [w:] PSB, t. XXIII, 1978.
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dzielni przy ul. Radzimiƒskiej w Warszawie. Mog´ z dumà stwierdziç, ˝e byliÊmy zaprzyjaênieni [...]. Pomimo obryzgiwania go b∏otem przez wielu ludzi, w tym tak˝e
kolegów z KG AK, wyjàtkowo szanuj´ pami´ç tego cz∏owieka, który by∏ byç mo˝e
czasem pró˝ny, ale nigdy pyszny, zachowujàc nieco ∏atwowiernoÊci dziecka i mówi∏
mi tylko prawd´. Weryfikowa∏em jà wielokrotnie i zawsze ze skutkiem pozytywnym”129. Obaj musieli byç sobie bliscy nie tylko z racji wspólnych zainteresowaƒ wyst´pujàcych na styku badawczym weteran Podziemia – naukowiec. Musieli byç
przede wszystkim bliscy sobie ideowo. Jak sàdz´, zdanie konfidenta „Kleszewskiego” odnoszàce si´ do pu∏kownika i cytowane w szerszym kontekÊcie dalej w jednym
z publikowanych raportów: „chce zostawiç dobre imi´ niesplamione jakimÊ Êwiƒstwem”, mo˝emy równie˝ w pe∏ni przenieÊç na postaw´ ˝yciowà – w tym jako wybitnego naukowca – Tomasza Strzembosza. I obaj zostawili, nie tylko dobre imi´, ale
i swoje dzie∏a.
Profesor ˝egna∏ pu∏kownika, ju˝ na jego pogrzebie, jako ˝o∏nierza i dowódc´,
„cz∏owieka prawdy [...], cz∏owieka dobrego, otwartego i przyjaznego. Takiego, jakiego chcia∏oby si´ spotykaç w ˝yciu”130.
6. Sprawa kryptonim „Wino”
Sprawa rozpracowywania p∏k. Franciszka Niepokólczyckiego, trwajàca od poczàtków 1957 do po∏owy 1974 r., zosta∏a oznaczona w aktach kryptonimem „Wino”,
zapewne nadanym przez oficera SB od skrótu Zrzeszenia „WolnoÊç i Niezawis∏oÊç”,
którego pu∏kownik by∏, jak ju˝ wspomniano, w apogeum dzia∏alnoÊci tej struktury
Polski Podziemnej drugim prezesem. W 1959 r. sprawa ewidencyjno-obserwacyjna,
w której rozpracowywano tylko Niepokólczyckiego, zosta∏a przerejestrowana
na spraw´ grupowà, w której dzia∏aniom operacyjnym zosta∏o poddanych siedem
osób, przebywajàcych zarówno w PRL, jak i na emigracji w Londynie. Byli to oprócz
p∏k. F. Niepokólczyckiego: gen. Tadeusz Pe∏czyƒski (szef sztabu KG i zast´pca Komendanta G∏ównego AK, szef Gabinetu NW), dr Stanis∏aw Rudnicki (oficer Okr´gu Wileƒskiego AK), Jerzy Wiktor Prus-Strowski (dyrektor Departamentu Spraw
Wewn´trznych DR), Henryk Józewski (by∏y wojewoda wo∏yƒski, minister spraw wewn´trznych, doradca Komendantów G∏ównych ZWZ-AK), p∏k dypl. Kazimierz Iranek-Osmecki (szef Oddzia∏u II KG AK), pp∏k Przemys∏aw Kraczkiewicz (zast´pca
szefa Wydzia∏u Produkcji Konspiracyjnej Oddzia∏u IV KG AK)131.
Jak wynika z przebadanych dokumentów, metody rozpracowywania pu∏kownika
by∏y typowe dla osób uznanych za wa˝ne z punktu widzenia celów operacyjnych
bezpieki: otaczanie agenturà Êrodowiskowà, okresowa obserwacja zewn´trzna
(w aktach zachowa∏y si´ fotografie), perlustracja korespondencji, pods∏uchy telefo129
130

131

List T. Strzembosza do autora z 11 III 2004 (zbiory T.B.).
AIPN, 0192/68, t. V, Przemówienie T. Strzembosza nad trumnà p∏k. F. Niepokólczyckiego z 18 VI 1974 r.,
k. 145; SPP w Londynie, Teczka osobowa Franciszka Niepokólczyckiego, Przemówienie dr. T. Strzembosza na pogrzebie p∏k. F. Niepokólczyckiego w czerwcu 1974 r., b.p.
AIPN, 0192/68, t. III, Raport o zezwolenie na przerejestrowanie sprawy ewidencyjno-obserwacyjnej
na osob´ na spraw´ ewidencyjno-obserwacyjnà grupowà z 18 II 1959 r., k. 520–522.
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niczne, prowokacje stosowane przez zaanga˝owanych do sprawy konfidentów132.
Sieç roztoczona wokó∏ pu∏kownika by∏a budowana co najmniej przez kilkunastu
funkcjonariuszy centrali SB. Byli to: kpt. Aleksander Baczewski, mjr Tadeusz
Caban, mjr W.133 Cenkalski, p∏k Tadeusz Krawczyk, kpt. Micha∏ Jachimowicz,
kpt. Karol Paw∏owicz, mjr Stefan Turlej, kpt. Stanis∏aw Przanowski. Przez siedemnaÊcie lat szczególnie mjr/p∏k T. Krawczyk dog∏´bnie pozna∏ „spraw´ Niepokólczyckiego”, w tym równie˝ otaczajàcych go konfidentów. By∏ on bowiem tym funkcjonariuszem, który w styczniu 1957 r. przyjmowa∏ od jednego z nich pierwszy raport
agenturalny o kontaktach zwalnianego wówczas z wi´zienia pu∏kownika, i tym,
który w czerwcu 1974 r. przyjmowa∏ donosy ostatnie, dotyczàce przebiegu pogrzebu „Franka”. W aktach tych znajdujà si´ raporty konfidentów inwigilujàcych
pu∏kownika (lub o nim informujàcych), rejestrowanych jako: „Adam”, „Blondynka”, wspomniany ju˝ wczeÊniej „Bross” vel „Mociƒski”134, „Ch∏opicki”135, „Jan”,
132
133
134

135

Ibidem, Notatka s∏u˝bowa dotyczàca F. Niepokólczyckiego z 15 II 1957 r., k. 516–517.
Imi´ dotychczas nierozszyfrowane.
Zygmunt Augustowski, ur. w 1915 w rodzinie ziemiaƒskiej, rtm., absolwent Gimnazjum oo. Jezuitów i Wydzia∏u Prawa Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, oficer kontrwywiadu wojskowego z przydzia∏em
do 4. Pu∏ku U∏anów Zaniemeƒskich (na Wileƒszczyênie rozpracowywa∏ mi´dzy innymi komórki komunistyczne). Do konspiracji ZWZ-AK zaprzysi´˝ony w Warszawie. Kwatermistrz Odcinka V „Wachlarza”,
komendant OÊrodka Dywersyjnego nr 24 Turmonty (z placówkà w Dyneburgu), szef dywersji miejskiej
w Wilnie (tzw. Ma∏ego Kedywu – Oddzia∏u Specjalnego „Dworu”, konspiracyjnego garnizonu miejskiego,
a nast´pnie KO) i komendant oddzia∏u dyspozycyjnego Komendy Okr´gu. W siatce „Nie” przewidywany
do Êcis∏ego sztabu Komendy Okr´gu Wileƒskiego. Podczas powstania wileƒskiego przebywa∏ z OS w Wilnie, zasadniczo nie bra∏ udzia∏u w walkach, jak inni oficerowie „Dworu”. Pod okupacjà sowieckà pozosta∏
dowódcà OS w Wilnie wykonujàcego wyroki Êmierci na kolaborantach i konfidentach sowieckich s∏u˝b
bezpieczeƒstwa. W 1945 r. ewakuowa∏ si´ do Polski (wczeÊniej w misjach kurierskich jako rzekomy oficer
berlingowców przedziera∏ si´ do Polski centralnej). Oficer Komendy Okr´gu Wileƒskiego AK pp∏k. dypl.
Antoniego Olechnowicza „Pohoreckiego”, organizator siatki informacyjnej na Wybrze˝u. Aresztowany
przez UB na skutek dzia∏alnoÊci agenturalnej ∏àczniczki Reginy ˚yliƒskiej „Reginy”, z∏o˝y∏ szczegó∏owe
zeznania, w lipcu 1946 r. zbieg∏ z aresztu Êledczego w Sopocie. Ponownie aresztowany we wrzeÊniu 1949 r.,
wyrokiem WSR skazany na 10 lat wi´zienia, nast´pnie na kar´ Êmierci, zamienionà na do˝ywocie. „Po
aresztowaniu wymieniony przyczyni∏ si´ swoimi zeznaniami do szybkiego przeprowadzenia Êledztwa i zosta∏ wykorzystany operacyjnie przez w∏adze Êledcze, a nast´pnie przez w∏adze wi´zienne. Po wyjÊciu
na wolnoÊç by∏ nadal wykorzystywany operacyjnie, poczàtkowo przez Kierownictwo Ekspozytury Wilanów
MUdsBP na m. st. W-w´, nast´pnie przyj´ty na kontakt przez mjr. [Stefana] Turleja”. Przez wiele lat,
w kraju i za granicà „wykorzystywany” operacyjnie przez UB/SB jako „Bross” vel „Mociƒski”. Matka
Z.A. zajmowa∏a si´ w Wilnie skutecznie wykupem z ¸ukiszek aresztowanych Polaków, w tym ˝o∏nierzy AK.
Jak ustali∏a Helena Pasierbska, „tej ogromnie zacnej Pani, godnej matek z 1830, 1863 i 1918 r., zawdzi´cza∏o ˝ycie a˝ 25 osób. W 1944 r. zosta∏a odznaczona Z∏otym Krzy˝em Zas∏ugi z Mieczami przez gen.
[Aleksandra] Krzy˝anowskiego”. Brat Z.A. by∏ równie˝ ˝o∏nierzem Okr´gu Wileƒskiego AK. ˚ona w Wilnie, pe∏ni∏a funkcj´ szefowej zespo∏u ∏àczniczek Z.A”. Cyt. za: AIPN, 0192/68, t. III, Charakterystyka agenta ps. „Bross” z 15 XI 1958 r., k. 57–58; Z. B∏a˝ejewicz, W walce z wrogami Rzeczypospolitej. Partyzanckie
wspomnienia z Wileƒszczyzny i Podlasia, oprac. J. Gillern, Zwierzyniec–Rzeszów 2003, s. 22, 221; P. Koz∏owski, Jeden z wykl´tych. Zygmunt Szendzielarz „¸upaszko” 1910–1951, Warszawa 2002, s. 110–112; T. ¸abuszewski, K. Krajewski, Od „¸upaszki” do „M∏ota” 1944–1949. Materia∏y êród∏owe do dziejów V i VI Brygady
Wileƒskiej, Warszawa 1994, s. 45, 279; P. Niwiƒski, Okr´g Wileƒski AK
1944–1948, Warszawa 1999, wg indeksu; L. Tomaszewski, Wileƒszczyzna lat wojny i okupacji 1939–1945,
Warszawa 1999, wg indeksu; cyt. za: H. Pasierbska, Wileƒskie ¸ukiszki na tle wydarzeƒ wojny 1939–1944,
Gdaƒsk 2003, s. 65–66; Informacje P. Rokickiego i P. Niwiƒskiego.
„Urodzony w 1914, do 1939 wymieniony pracowa∏ jako oficer zawodowy w stopniu rotmistrza kawalerii.
W okresie okupacji wst´puje do ZWZ, gdzie nast´pnie pe∏ni funkcj´ z-cy naczelnika [sic!] Wydzia∏u
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„Karpiƒski”, „Kleszewski”136, „Krzysztof”, „Kwiatkowski”, „Maciejewski”, „Warszawski”, „Wiktor”, „Zbigniew” i „Zuzanna”137. Dzisiaj ju˝ wiemy, ˝e pozyskanie
i z∏amanie niekiedy doÊç znaczàcych postaci Êrodowiska weteranów nie by∏o wtedy
niczym nadzwyczajnym. By∏a to zwyk∏a pragmatyka systematycznego i trzeba przyznaç doÊç skutecznego docierania do wartoÊciowych z punktu widzenia SB tzw. osobowych êróde∏ informacji, podejmowania prób pozyskiwania osób wiele wiedzàcych, Êrodowiskowych liderów – w tym by∏ych dowódców ró˝nych szczebli i pionów
AK, w celu zapewniania sobie sta∏ego dop∏ywu wiarygodnych informacji pochodzàcych z ró˝nych Êrodowisk traktowanych jako potencjalne êród∏o niebezpieczeƒstwa
politycznego dla partii komunistycznej. Dzi´ki takim cennym i gorliwym konfidentom jak „Bross” czy „Ch∏opicki” zainstalowanym w Êrodowiskach akowskich funkcjonariusze SB wiedzieli bardzo du˝o o kr´gach kultywujàcych polskà tradycj´ niepodleg∏oÊciowà, byli na bie˝àco informowani o aktualnych dzia∏aniach, poglàdach,
zamierzeniach na przysz∏oÊç, a tak˝e sytuacji panujàcej w Êrodowiskach emigracyjnych. Czo∏owi przedstawiciele emigracji wojskowej, jak i politycznej przebywajàcy
na Zachodzie cz´sto nie doceniali wówczas skutecznoÊci komunistycznych s∏u˝b
bezpieczeƒstwa, prowadzàcych w ich Êrodowiskach przez ca∏y okres PRL intensywne dzia∏ania operacyjne, w tym penetracyjne i prowokacyjno-dezintegracyjne.
W sprawie p∏k. Franciszka Niepokólczyckiego konfidenci SB dzia∏ali dwukierunkowo i, mo˝na powiedzieç, równie˝ „panoramicznie”. Na pierwszym kierunku, wewn´trznym, przekazywali oficerom prowadzàcym informacje o ka˝dym swoim spotkaniu z „Frankiem”, w tym równie˝ sugestie, co nale˝a∏oby zrobiç z pu∏kownikiem
i jak go mo˝na „podejÊç”. Na drugim kierunku, zewn´trznym, okazywali si´ niebezpieczni równie˝ dla Êrodowisk emigracyjnych. Dzi´ki swojej dzia∏alnoÊci konfidencjonalnej otrzymywali paszporty i mogli swobodnie poruszaç si´ po Europie Zachodniej, docierajàc mi´dzy innymi do „polskiego” Londynu. Szczegó∏owo
relacjonowali komunistycznym s∏u˝bom bezpieczeƒstwa, tak przed wyjazdem, jak
i po przyjeêdzie, zlecane im przez pu∏kownika misje. Jedna z najwa˝niejszych tego
typu ekspedycji, kilkutygodniowa zagraniczna wyprawa „Brossa”, mia∏a miejsce
w koƒcu lat pi´çdziesiàtych. Listy sporzàdzone przez pu∏kownika i przekazane konfidentowi „Brossowi” w celu wywiezienia do Londynu zosta∏y skopiowane, a nast´pnie ich treÊç wykorzystana w ramach prowadzonych dzia∏aƒ operacyjnych. W 1970
r. starajàcemu si´ o paszport w celu „wyjazdu turystycznego” do Francji i W∏och p∏k.
Niepokólczyckiemu zosta∏o w kartotekach za∏o˝one na wniosek naczelnika Wydzia∏u II Departamentu III MSW pp∏k. Tadeusza Krawczyka zastrze˝enie na wyjazd

136
137

Organizacyjnego w KG AK. Tam zostaje awansowany do stopnia majora. Podczas pracy w KG AK pozna∏
wielu dzia∏aczy akowskich, z którymi do dnia dzisiejszego pozostaje w kontakcie. W okresie powstania warszawskiego jest oficerem operacyjnym w sztabie u »Montera«. Po wyzwoleniu do nielegalnej dzia∏alnoÊci
nie anga˝uje si´. W 1946 r. zostaje przez organa BP zawerbowany do wspó∏pracy. Wspó∏praca z wymienionym kontynuowana jest do dnia dzisiejszego. W okresie wspó∏pracy z wymienionym nie stwierdzono dwulicowoÊci, pracuje ch´tnie, za co jest wynagradzany pieni´˝nie” (AIPN, 0192/68, t. V, Charakterystyka
informatora ps. „Ch∏opicki” z 17 XI 1958 r., k. 578).
Wówczas mia∏ stopieƒ podpu∏kownika dyplomowanego WP w stanie spoczynku.
Przy pozosta∏ych konfidentach dotychczas brak pewnej identyfikacji.
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do wszystkich „paƒstw kapitalistycznych i Jugos∏awii”. Formu∏ka pretekstowa
brzmia∏a: „Obecnie podejrzany o prowadzenie antypaƒstwowej dzia∏alnoÊci”138.
Szeroki, wspomniany wy˝ej wachlarz ró˝nych spraw, w które anga˝owali si´ konfidenci, wskazuje równie˝ na ich z jednej strony instrumentalne wykorzystywanie
(w zale˝noÊci od potrzeb operacyjnych SB), z drugiej na du˝à szkodliwoÊç tej s∏u˝by dla wielu osób i Êrodowisk. Np. „Ch∏opicki” donosi∏ równie˝ na osoby ze Êrodowisk literackich b´dàcych w sierpniu 1970 r. wÊród ok. tysiàca innych na cmentarzu
Powàzkowskim w Warszawie na pogrzebie ˝o∏nierza Okr´gu Wileƒskiego AK Lecha
Leona Beynara (znanego wówczas pod literackim nazwiskiem Pawe∏ Jasienica)139.
Schy∏ek ˝ycia p∏k. Franciszka Niepokólczyckiego, kiedy zarówno on, jak i jego
˝ona borykali si´ z dolegliwoÊciami wieku, nie sk∏oni∏ funkcjonariuszy SB do zaprzestania dzia∏aƒ operacyjnych wymierzonych w jego osob´. By∏y one prowadzone nawet jeszcze w czerwcu 1974 r., gdy w Warszawie i Brwinowie trwa∏y ju˝ uroczystoÊci
pogrzebowe pu∏kownika, zmar∏ego, jak czytamy w nekrologu prasowym, „po d∏ugich i ci´˝kich cierpieniach”140. Oprócz kolegów i podkomendnych „Franka” towarzyszàcych mu w jego ostatniej drodze obecni byli tam równie˝ cywilni funkcjonariusze SB oraz co najmniej trzech konfidentów, wczeÊniej przez wiele lat
inwigilujàcych pu∏kownika. Jeden z nich obecny na pogrzebie wyg∏osi∏ „wrogie” komunistycznym w∏adzom przemówienie i... obserwowa∏ reakcje zebranych. Potem
napisa∏ raport. Innemu z nich oficer SB wystawi∏ w tych dniach znakomità opini´:
„W toku spotkania z »Maratonem« stwierdzi∏em, ˝e TW bez jakichkolwiek zb´dnych zahamowaƒ i skrupu∏ów informowa∏ i zdawa∏ relacj´ z przebiegu uroczystoÊci
[pogrzebowych] na intencj´ Niepokólczyckiego. »Maraton« w tym przypadku wykona∏ zadanie i zda∏ z niego relacj´ w sposób typowy dla tajnego osobowego êród∏a informacji SB. Dotychczasowy rozwój wspó∏pracy z »Maratonem« ca∏kowicie potwierdza s∏usznoÊç zastosowanej w stosunku do niego naszej taktyki, zak∏adajàcej
odpowiednie jednanie go i wiàzanie z SB”141. Dodajmy tutaj, ˝e w koƒcu czerwca
Radio Wolna Europa, „g∏os Wolnej Polski”, przypomnia∏o skrótowo Polakom sylwetk´ i dzia∏alnoÊç niepodleg∏oÊciowà zmar∏ego pu∏kownika, zapowiadajàc jednoczeÊnie, ˝e „jego patriotycznym zas∏ugom poÊwi´cimy osobnà audycj´”142. Sprawa
kryptonim „Wino” w zwiàzku ze Êmiercià pu∏kownika zosta∏a przez p∏k. Tadeusza
Krawczyka zakoƒczona w sierpniu 1974 r.143

138

139

140

141

142
143

AIPN, 0192/68, t. V, Postanowienia o zastrze˝eniu wyjazdu za granic´ z 14 IX 1970 r., k. 40. Warunkiem
wydania paszportu by∏o z∏o˝enie przez pu∏kownika zeznaƒ obcià˝ajàcych skonfliktowanego z nim przez
wiele lat w okresie PRL p∏k. Józefa Rybickiego „Macieja”. Odmówi∏.
J. Siedlecka, Ob∏awa. Losy pisarzy represjonowanych, Warszawa 2005, s. 364–365 (tam b∏´dnie m.in.:
Z. Augustyƒski i F. Niepokulczycki).
„˚ycie Warszawy”, 16 VI 1976 r. W szpitalach pu∏kownik sp´dzi∏ pi´ç ostatnich tygodni ˝ycia (SPP w Londynie, Teczka osobowa Franciszka Niepokólczyckiego, Przemówienie pp∏k. dypl. B. Bronisza na pogrzebie
p∏k. F. Niepokólczyckiego w czerwcu 1974 r., b.p.
Szerzej: T. Balbus, Ostatnia droga zwolennika „wolnej Polski”. UroczystoÊci pogrzebowe p∏k. Franciszka Niepokólczyckiego w czerwcu 1974 roku w dokumentach SB, „Niepodleg∏oÊç” (w druku).
AIPN, 0192/68, t. V, Serwis nas∏uchu WE z 28 VI 1974 r., k. 138.
Ibidem, Wniosek o zakoƒczenie sprawy kryptonim „Wino” z 10 VIII 1974 r., k. 154.
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Dwa lata póêniej, w czerwcu 1976 r., w katedrze Êw. Jana w Warszawie z inicjatywy oficerów korpusu saperów II Rzeczypospolitej oraz oficerów Polski Podziemnej odprawione zosta∏o przez proboszcza katedry ks. pra∏ata Jerzego Baszkiewicza144 w intencji pu∏kownika uroczyste nabo˝eƒstwo. Udzia∏ w mszy wzi´∏o ok. 300
osób. Jej celem by∏o mi´dzy innymi „przypomnienie spo∏eczeƒstwu dzia∏alnoÊci i zas∏ug jednego z najwybitniejszych dowódców AK”145. WczeÊniej zosta∏y zamówione
nekrologi w „˚yciu Warszawy” i „S∏owie Powszechnym” (druk wstrzyma∏a jednak
cenzura), w koÊcio∏ach warszawskich podkomendni pu∏kownika rozlepili kilkanaÊcie
klepsydr informujàcych o nabo˝eƒstwie. „W dniu 11 czerwca o godz. 19.15 – czytamy
w sprawozdaniu z tej uroczystoÊci – przed nagrobkiem ksià˝àt mazowieckich zebrali si´ wojskowi przybyli na uroczystoÊç146. W nawie g∏ównej przed prezbiterium rozes∏ano ca∏un z p∏onàcà gromnicà, symbolem nieboszczyka. Po obu stronach ca∏unu
stan´∏a asysta honorowa [z∏o˝ona] z 8 oficerów, kawalerów ord[eru] Virtuti Militari. Przy nagrobku ksià˝àt mazowieckich sformowa∏a si´ kolumna z∏o˝ona z 6 trójek
– ka˝da trójka mia∏a wiàzank´ kwiatów147. Sk∏adanie kwiatów rozpocz´∏a rodzina
Êp. genera∏a [sic!]. Teraz od nagrobka ksià˝àt mazowieckich zbli˝a∏a si´ kolumna.
Na czele kroczy∏ gen. Jan Zientarski, niosàc kwiaty ze wst´gami orderu VM. Jego
asyst´ stanowili kpt. Józef Bujniewicz, ps. »Jacek«, b[y∏y] adiutant gen. [sic!] Niepokólczyckiego, oraz rtm. 4. pu∏ku u∏anów Zygmunt Augustowski, bliski przyjaciel nieboszczyka”...148
Raporty dzia∏ajàcej w latach 1957–1974 w otoczeniu pu∏kownika agentury SB,
w tym „bliskiego przyjaciela nieboszczyka” (jak na Êrodowiska akowskie wyjàtkowo
gorliwego konfidenta), zajmujà kilka grubych tomów zachowanych do dzisiaj akt.
Przy krytycznej analizie tych dokumentów trzeba stwierdziç, ˝e jest to dzisiaj wr´cz
kopalnia informacji nie tylko do samej biografii pu∏kownika, ale równie˝ ˝ycia
i dzia∏alnoÊci wy˝szych oficerów Polski Podziemnej, nieznanych dotychczas wydarzeƒ z ˝ycia Êrodowisk weteranów niepodleg∏oÊciowego podziemia, relacji przedstawicieli KoÊcio∏a katolickiego z kr´gami akowskimi, a tak˝e do historii penetrowanej
przez komunistyczne s∏u˝by bezpieczeƒstwa emigracji polskiej, osiad∏ej po zakoƒ144

145

146

147

148

Nabo˝eƒstwo koncelebrowali przybyli z ró˝nych stron Polski: ks. p∏k Aleksander Iwanicki (z Elblàga), ks.
mjr Serafin Opa∏ko (pra∏at z Ko∏a), ks. kapelan Wac∏aw Kar∏owicz (z Goc∏awka; wyg∏osi∏ podczas nabo˝eƒstwa mow´ okolicznoÊciowà), ks. kapelan Stanis∏aw Witkowski (z Sadyby), ks. Jan Sikora (kanonik
z Wo∏omina), o. Eustachy Rakoczy (paulin z Cz´stochowy).
SPP w Londynie, Teczka osobowa Franciszka Niepokólczyckiego, Sprawozdanie z uroczystego nabo˝eƒstwa w dniu 11 VI 1976 r. w katedrze Êw. Jana w Warszawie w drugà rocznic´ Êmierci genera∏ brygady [sic!]
Êp. F. Niepokólczyckiego, b.p.
Zaproszenia otrzyma∏o m.in. czterech genera∏ów wywodzàcych si´ z okresu II Rzeczypospolitej oraz biskup ∏om˝yƒski Miko∏aj Sasinowski, podczas wojny kapelan polskich wojsk lotniczych we Francji, Afryce
Pó∏nocnej i Wielkiej Brytanii, w PRL duszpasterz Êrodowisk weteranów PSZ na Zachodzie i Polski Podziemnej.
W sk∏ad trójek wchodzi∏a delegacja 3. batalionu saperów z Wilna, ˝o∏nierze Polski Podziemnej z komórek
zajmujàcych si´ w okresie okupacji niemieckiej produkcjà granatów, Kedywu oraz przedstawiciele okr´gów AK, s∏u˝b ∏àcznoÊci i kawalerii.
SPP w Londynie, Teczka osobowa Franciszka Niepokólczyckiego, Sprawozdanie z uroczystego nabo˝eƒstwa w dniu 11 VI 1976 r. w katedrze Êw. Jana w Warszawie w drugà rocznic´ Êmierci genera∏a brygady
[sic!] Êp. F. Niepokólczyckiego, b.p.
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czeniu wojny na Zachodzie. To jednak równie˝ dokumenty druzgocàce mity kilku
osób, przez wiele lat wykorzystywanych przez UB/SB jako narz´dzia dzia∏alnoÊci
operacyjnej. Rekapitulujàc: z dzisiejszej perspektywy historycznej widaç ju˝ doÊç
przejrzyÊcie, ˝e z czasem Êrodowiska, nie tylko akowskie – wojskowe, ale i inne Polski Podziemnej, w tym polityczne (narodowców, ludowców, socjalistów), zosta∏y
doÊç skutecznie podziurawione konfidentami UB/SB. Taki stan trzeba jednak, jak
sàdz´, rozpatrywaç w szerszym kontekÊcie infiltracji ca∏ego spo∏eczeƒstwa przez
bezpiek´, szczególnie Êrodowisk dziennikarskich, artystycznych, naukowych, wojskowych, a tak˝e z uwzgl´dnieniem podobnych studiów porównawczych prowadzonych w odniesieniu do innych paƒstw satelickich Moskwy.
Prowadzàc badania nad dzia∏alnoÊcià UB/SB, nie mo˝na równie˝ traciç z pola
widzenia samych funkcjonariuszy, „technicznie” (operacyjnie, dochodzeniowo) wykonujàcych zlecenia polityczne kierownictwa polskiej partii komunistycznej. To oni
bowiem byli sprawcami wielu tragedii ˝yciowych bohaterów Polski Podziemnej, ˝o∏nierzy konspiracji, dzia∏aczy antykomunistycznej opozycji, czy te˝ zwyk∏ych ludzi,
cz´sto zupe∏nie przypadkowo uwik∏anych w „polityk´”. Oprócz prowadzenia studiów dotyczàcych polskich ruchów, organizacji i Êrodowisk niepodleg∏oÊciowych
w XX w. niezb´dne jest obecnie przygotowywanie opracowaƒ monograficznych, tomów studiów i edycji êród∏owych, ukazujàcych funkcjonariuszy oraz kierunki, metody i skutki ich s∏u˝by dla komunistów, tej drugiej strony, grupujàcej oprawców, ludzi przez pó∏ wieku d∏awiàcych dà˝enia Polaków do odzyskania wolnoÊci
i suwerennoÊci paƒstwowej149. Tak jak potrzebna by∏a i jest wiedza dotyczàca roli gestapo i NKWD (a o dzia∏aniach s∏u˝b sowieckich ciàgle jeszcze bardzo mia∏o wiemy), tak niezb´dne sà równie˝ pog∏´bione studia nad Êrodowiskami, strukturami
i dzia∏alnoÊcià UB/SB150. Wszak po zdobyciu i umocnieniu si´ przy w∏adzy przez polskich komunistów to w znacznej mierze sami Polacy, wprz´gani w narzucone przez
Sowietów struktury zniewalania w∏asnego narodu, niszczyli odradzajàce si´ co pewien czas dà˝enia niepodleg∏oÊciowe spo∏eczeƒstwa. Wtedy dopiero b´dziemy mogli powiedzieç, ˝e staraliÊmy si´ zbli˝yç si´ do zrozumienia trudnych postaw ludzi
i ich wyborów, jakie musieli wówczas podejmowaç. Zarówno tych, którzy w okresie
komunistycznej dyktatury o Polsk´ „Wolnà i Niezawis∏à” starali si´ ró˝nymi metodami walczyç w konspiracji (partyzantce, opozycji), jak i tych z „polskiego NKWD”,
którzy dà˝enia te pod kierunkiem sowieckich doradców-rezydentów w myÊl wytycznych Sowietów dla PPR i póêniej PZPR prawie przez pó∏ wieku d∏awili. Mo˝na po149

150

Przyk∏adem udanych badaƒ regionalnych mo˝e byç tutaj wydana ostatnio praca Dariusza Iwaneczki Urzàd
Bezpieczeƒstwa w PrzemyÊlu 1944–1956, Rzeszów 2004.
Dotychczas zosta∏a wydana tylko jedna, ograniczona chronologiczne, monografia UB, powsta∏a jeszcze na
podstawie dokumentów b´dàcych w dyspozycji UOP: Z. Nawrocki, Zamiast wolnoÊci. UB na Rzeszowszczyênie 1944–1949, Rzeszów 1998. Obecnie brakuje badaczom przede wszystkim monografii problemowej
RBP/MBP/KdsBP. W przygotowaniu w IPN znajduje si´ praca zbiorowa (pod red. K. Szwagrzyka) rekonstruujàca obsad´ personalnà kadr kierowniczych MBP, WUBP i PUBP. Dobrym przewodnikiem do badaƒ
pozostaje równie˝ opracowany przez funkcjonariuszy SB i wydany przez Miros∏awa Piotrowskiego informator Ludzie Bezpieki w walce z Narodem i KoÊcio∏em. S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa w Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej w latach 1944–1978. Centrala, Lublin 1999.
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wiedzieç, ˝e by∏y to, jak stwierdza Janusz Kurtyka, nie tylko dwa „Êwiaty przeciwstawne”151, ale równie˝ i dwie strony barykady, trwajàcej przez kilkadziesiàt lat walki o Polsk´.

IV. Notka edytorska
Dokumenty o charakterze doniesieƒ konfidencjonalnych, w tym te pochodzàce
od agentury UB/SB, wymagajà wnikliwej analizy i weryfikacji zawartych w nich informacji. Przy umiej´tnym i krytycznym z nich korzystaniu pozostajà one jednak
cennym êród∏em dla historyka (szczególnie do badaƒ biograficznych)152. Podejmowane w ostatnim pi´tnastoleciu próby deprecjonowania ich wartoÊci informacyjnej,
cz´sto przez osoby niewiele wiedzàce o sposobie ich wytwarzania, obiegu i wykorzystaniu (polityków, publicystów, dziennikarzy, historyków niemajàcych stycznoÊci
z tego rodzaju dokumentacjà), sà ju˝ dzisiaj zupe∏nie niewiarygodne. Bezpieka pozostawi∏a po sobie olbrzymià baz´ informacyjnà, obecnie powoli i stopniowo rozpoznawanà.
Publikowane dalej raporty pochodzà ze wspomnianych akt operacyjnych SB,
sprawy „aktywnej” w latach 1957–1974 i oznaczonej kryptonim „Wino”, przechowywanych obecnie w archiwum IPN w Warszawie. Dokumenty te ukazujà przez pryzmat „oka i ucha” konfidentów nie tylko samà sylwetk´, dzia∏alnoÊç spo∏eczno-kombatanckà i zachowywanà do koƒca ˝ycia w PRL patriotycznà postaw´ przywódcy
Polski Podziemnej z 1946 r., ale równie˝ stosowane przez komunistyczne s∏u˝by bezpieczeƒstwa metody g∏´bokiej penetracji, pozyskiwanie z∏amanych liderów Êrodowiskowych do dzia∏aƒ operacyjnych (w tym dezintegracyjnych i prowokacyjnych), wyciàganie od nich wszelkich informacji, w tym tych natury psychologicznej
i prywatnej, przydatnych do skuteczniejszego zwalczania przejawów dzia∏aƒ opozycyjnych i dà˝eƒ niepodleg∏oÊciowych Polaków. Ukazujà one równie˝ szerokie spektrum wiedzy, jakie z czasem zdoby∏a SB na temat poszczególnych osób, jak i ca∏ych
Êrodowisk weteranów Polski Podziemnej, KoÊcio∏a katolickiego, organizacji spo∏ecznych, a tak˝e kr´gów polskiej emigracji politycznej i wojskowej.
Cytat w tytule zosta∏ zaczerpni´ty z poczàtkowych fragmentów raportu inwigilujàcego pu∏kownika konfidenta SB o ps. „Zbigniew”153. Przytaczane dokumenty doty151
152

153

J. Kurtyka, Âwiaty przeciwstawne..., s. 11–22.
Na temat specyfiki i wykorzystania akt UB/SB jako êród∏a do wielokierunkowych badaƒ z zakresu historii
najnowszej z ostatnich publikacji zob. m.in.: W. Frazik, F. Musia∏, Akta agenturalne w pracy historyka, „Zeszyty Historyczne WiN-u” 2003, nr 19–20, s. 315–340; E. Zajàc, Akta operacyjne S∏u˝by Bezpieczeƒstwa, ibidem, s. 341–360; M.J. Chodakiewicz, Kilka s∏ów o metodologii, „Aparat Represji w Polsce Ludowej
1944–1989” 2004, nr 1, s. 13–25; A. Dudek, Z. Zblewski, Materia∏y operacyjne s∏u˝b specjalnych PRL jako
êród∏o historyczne. Uwagi metodologiczne, ibidem, s. 26–34; R. Âmietanka-Kruszelnicki, Protokó∏ przes∏uchania jako êród∏o historyczne, „Pami´ç i SprawiedliwoÊç” 2003, nr 1 (3), s. 199–208; A. Paczkowski, Archiwa
aparatu bezpieczeƒstwa PRL jako êród∏o: co ju˝ zrobiono, co mo˝na zbadaç, ibidem, s. 9–22; E. Zajàc, Wst´p
do badaƒ nad archiwami SB [w:] H. G∏´bocki, Policja..., s. 24–51.
AIPN, 0192/68, t. V, Doniesienie „Zbigniewa” z 20 III 1973 r., k. 102.
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czà okresu od opuszczenia wi´zienia przez p∏k. Franciszka Niepokólczyckiego a˝
do jego Êmierci. Ze wzgl´du na koniecznoÊç selekcji informacji z cz´sto bardzo obszernych raportów, niekiedy nawet liczàcych po kilkadziesiàt stron maszynopisu, niniejszy wybór musia∏ byç ograniczony. Wybierajàc dokumenty do druku, stara∏em si´
ukazaç przez pryzmat tych materia∏ów z jednej strony samego egzystujàcego w PRL
pu∏kownika, z drugiej bardzo du˝y zasób wiedzy o ludziach i ró˝nego rodzaju przedsi´wzi´ciach Êrodowiskowych, nie tylko akowskich, ale i koÊcielnych, emigracyjnych,
naukowych, jaki dzi´ki dzia∏alnoÊci agentury szybko zdobywali funkcjonariusze SB.
Opuszczenia w tekÊcie zosta∏y zaznaczone nawiasami. Zrezygnowano z pisania nazwisk wersalikami, co wynika∏o z pragmatyki kancelaryjnej typowej dla dokumentów
s∏u˝b specjalnych. Poprawiono b∏´dnie zazwyczaj podawane w aktach nazwisko pu∏kownika (Niepokulczycki). Uzupe∏nienia w nawiasach kwadratowych pochodzà
od autora edycji. Dokumenty zosta∏y opatrzone przypisami objaÊniajàcymi154.

154

Pomini´to dane biograficzne osób powszechnie znanych.
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Dokumenty (wybór)
Nr 1
1957 styczeƒ 29, Warszawa – Wyciàg z doniesienia TW „Kwiatkowskiego” o wyjÊciu z
wi´zienia by∏ego komendanta WiN p∏k. Franciszka Niepokólczyckiego przed∏o˝ony mjr.
SB Tadeuszowi Krawczykowi

[...] Jerzy Kawiƒski1, b[y∏y] kierownik wywiadu politycznego III Kom[endy] WiN,
zakomunikowa∏ mi, ˝e zosta∏ wypuszczony z wi´zienia b[y∏y] komendant WiN [p∏k
Franciszek] Niepokólczycki [...].

èród∏o: AIPN, 0192/68, t. II, k. 11, orygina∏, mps.

1

Jerzy Kawiƒski „Orda” (ur. 1912), pochodzi∏ z Bia∏ej Cerkwi, w okresie okupacji niemieckiej ˝o∏nierz AK,
po wejÊciu Sowietów kierownik komórki wywiadu politycznego III ZG WiN oraz na terenie Obszaru Centralnego siatki kryptonim „Stomil”, rozpracowywa∏ PPR, UB, MO, jednostki „ludowego” wojska i pododdzia∏y sowieckie, mieszka∏ w Brwinowie. Aresztowany przez UB w styczniu 1947 r., wyrokiem WSR w Warszawie z sierpnia tego roku skazany na 8 lat, wi´ziony na Mokotowie i we Wronkach, zwolniony w 1954.
Mieszka∏ w Brwinowie i LeÊnej Podkowie, pracowa∏ w warsztacie rzemieÊlniczym wyrobów z tworzyw
sztucznych. Wówczas rozpracowywany przez Sekcj´ I Wydzia∏u I Departamentu III MSW, inwigilowany
m.in. przez „Kwiatkowskiego” (A. Zagórski, Kawiƒski Jerzy [w:] WiN..., t. VI, cz. 2, s. 308–309; AIPN,
0192/68, t. V, Doniesienie „Kwiatkowskiego” z 21 XII 1973, Informacja dot. J. Kawiƒskiego „Ordy” b[y∏ego] kierownika komórki wywiadu III Komendy WiN, k. 113).
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Nr 2
1957 sierpieƒ 3, Warszawa – Doniesienie TW „Kwiatkowskiego” o konsolidacji poakowskich Êrodowisk opozycyjnych po paêdzierniku 1956 r. z∏o˝one mjr. SB Tadeuszowi Krawczykowi

W dniu 2 bm. by∏em u Jerzego Kawiƒskiego w Brwinowie [...]. Kawiƒski, jak tylko zahaczy∏em na temat konfliktów mi´dzy p∏k. [Janem] Rzepeckim1 a innymi dowódcami z AK, oceni∏ to, ˝e jest to objaw pewnego rodzaju walki o wp∏ywy w Êrodowisku akowskim. Powiedzia∏ mi charakterystycznà rzecz, a mianowicie, ˝e po
paêdzierniku [1956 r.] powsta∏y trzy nowe oÊrodki polityczne, dzia∏ajàce aczkolwiek
nieoficjalnie, to jednak za wiedzà rzàdu. OÊrodek pierwszy skupia si´ wokó∏ prymasa [Stefana] Wyszyƒskiego. Nale˝y doƒ [p∏k Franciszek] Niepokólczycki, [Jan] Hoppe2,
1

2

Jan Rzepecki (1898–1983), „Bia∏ynia”, „Burmistrz”, „Górski”, „Kasa”, „Kosa”, „Krawczyk”, „O˝óg”,
„Prezes”, „Rejent”, „S´dzia”, „Âlusarczyk”, „Wojnar”, „Wolski”, p∏k dypl., dr, ˝o∏nierz Legionów, od 1918
w WP, dowódca kompanii, absolwent i wyk∏adowca WSWoj, dowódca batalionu Oficerskiej Szko∏y Piechoty, wyk∏adowca CWP w Rembertowie. We wrzeÊniu 1939 szef Oddzia∏u III sztabu armii „Kraków”. W konspiracji szef sztabu Okr´gu Warszawa-miasto SZP-ZWZ, od 1940 szef BiP KG ZWZ-AK, uczestnik powstania warszawskiego. W 1945 zast´pca Komendanta Wojskowego Kraju, szef DSZ, organizator i prezes
I ZG WiN. Aresztowany w listopadzie 1945, wyrokiem WSR w Warszawie skazany na 8 lat. Po u∏askawieniu i zwolnieniu w „ludowym” wojsku. Wi´ziony ponownie w latach 1949–1955. Po zwolnieniu pracownik
naukowy PAN, autor wielu prac naukowych, publikacji historycznych i wspomnieniowych, w tym Wspomnienia i przyczynki historyczne, Warszawa 1956 (AIPN, 0298/422, Akta kontrolne Êledztwa J. Rzepeckiego; S. Korboƒski, Bohaterowie paƒstwa podziemnego – jakich ich zna∏em, Warszawa 1990, s. 121–124; A. K.
Kunert, S∏ownik konspiracji warszawskiej, Warszawa 1987, t. I, s. 137–139 (dalej: S∏ownik... z numerem tomu); G. Mazur, Biuro Informacji i Propagandy SZP-ZWZ-AK 1939–1945, Warszawa 1990, s. 382–283; M.
Ney-Krwawicz, Komenda G∏ówna Armii Krajowej 1939–1945, Warszawa 1990, s. 457–458; P. Lipiƒski, Raport Rzepeckiego. Historia twórcy antykomunistycznego podziemia, Warszawa 2005; S. Salmonowicz, M. Ney-Krwawicz, G. Górski, Polskie Paƒstwo Podziemne, Warszawa 1999, s. 104; A. Zagórski, Rzepecki Jan [w:]
WiN..., t. VI, cz. 3, s. 608–610; I Zarzàd G∏ówny Zrzeszenia „WolnoÊç i Niezawis∏oÊç” przed komunistycznym
sàdem, oprac. A. Zagórski, „Zeszyty Historyczne WiN-u” 1995, nr 7, s. 143–210 (dalej: I ZG WiN); Z.
Zblewski, Okr´g Krakowski Zrzeszenia „WolnoÊç i Niezawis∏oÊç” 1945–1948. Geneza, struktury, dzia∏alnoÊç,
Kraków 2005, wg indeksu).
Jan W∏adys∏aw Hoppe (1902–1969), „Jan Chmielewski”, harcerz, uczestnik wojny z bolszewikami, dzia∏acz
ruchu pracowniczego, redaktor tygodnika „Jutro Pracy”, kierownik Referatu Spo∏ecznego Sekretariatu
Generalnego BBWR, sekretarz Walerego S∏awka i Rady Naczelnej Stra˝y Przedniej, od 1935 pose∏
na Sejm RP, sekretarz Prezydium Sejmu, wybrany na sekretarza Klubu Poselskiego OZN (odmówi∏ przyj´cia funkcji), wspó∏pracownik Stefana Starzyƒskiego, prezes Towarzystwa Przyjació∏ Woli. W konspiracji
twórca organizacji konspiracyjnej „Warszawianka”, z którà wszed∏ do „Unii” Jerzego Brauna i objà∏ tam
funkcj´ wiceprezesa, a nast´pnie do SP, gdzie równie˝ by∏ wiceprezesem, redagowa∏ podziemnà „Reform´” i „Naród”, by∏ cz∏onkiem Komisji Doradczej przy dyrektorze Departamentu Informacji i Prasy DR.
W powstaniu warszawskim redagowa∏ „Kurier Sto∏eczny”, wspó∏pracowa∏ tak˝e z „Barykadà Powstaƒczà”,
po kapitulacji bra∏ udzia∏ w pracach RJN i DR. Po nieudanej akcji przerzucenia go samolotem do Londynu zamieszka∏ w Piotrkowie. Po wejÊciu Sowietów dzia∏a∏ w kierownictwie SP. W marcu 1945 aresztowany
przez Sowietów i wywieziony do Swierd∏owska, do Polski powróci∏ w listopadzie 1947. Odnowi∏ kontakty
z dzia∏aczami SP, uczestniczy∏ w zebraniach „Tygodnika Warszawskiego”, pracowa∏ w Warszawie w „Tygodniku Handlowym” i Naczelnej Radzie Kupieckiej. Aresztowany w lutym 1949, wyrokiem WSR w Warszawie z kwietnia 1951 skazany na do˝ywocie, wi´ziony na Mokotowie i we Wronkach, zwolniony w lipcu
1956. Mieszka∏ w Brwinowie, wyje˝d˝a∏ do W∏och, gdzie utrzymywa∏ kontakty z emigracyjnymi dzia∏aczami chrzeÊcijaƒskiej demokracji, wspó∏pracowa∏ z Józefem Czapskim. Autor Wierzy∏em... (artyku∏y), Warsza-
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Artyku∏y i dokumenty
[Jerzy] Braun3 (z przedwojennego „Merkuriusza”) i inni. Zapyta∏em czy oÊrodek ten
ubiera si´ w piórka demokratyzmu. Na to uzyska∏em odpowiedê, ˝e
owszem, ale raczej demokratyzmu liberalnego, a nie ludowego. OÊrodek ten cieszy
si´ poparciem polonii zagranicznej. Otacza, przy pomocy Êrodków dostarczanych
przez Poloni´, opiekà wi´êniów politycznych i tych, którzy wyszli z wi´zienia. Kawiƒski dosta∏ z tego oÊrodka paczk´ kawy. Drugi oÊrodek to grupa tworzona przez [W∏odzimierza] Lechowicza4 (b[y∏ego] ministra aprowizacji) na terenie Str[onnictwa]
Demokratycznego. Trzeci oÊrodek to w∏aÊnie Êrodowisko akowskie, w którym toczy
si´ walka mi´dzy [p∏k. Janem] Rzepeckim, [p∏k. Janem] Mazurkiewiczem5,

3

4

5

wa 1938. W 1972 w Londynie ukaza∏y si´ jego Wspomnienia, przyczynki, refleksje (W. Grabowski, Polska tajna administracja cywilna 1940–1945, Warszawa 2003, s. 236, 513; A.K. Kunert, S∏ownik..., t. II, s. 66–67;
idem, Ilustrowany przewodnik..., s. 489; K. Madej, Jan W∏adys∏aw Hoppe (1902–1969), KOSP 2004, t. II,
s. 165–169).
Jerzy Bronis∏aw Braun (1901–1975), „Bronis∏aw”, „In˝ynier Z.”, „Rogowski”, „Zet”, polonista, dzia∏acz
skautingu i ZHP, dramaturg, eseista i poeta (autor pieÊni P∏onie ognisko i szumià knieje), uczestnik wojny
z bolszewikami w roku 1920, redaktor „Zetu”. W poczàtkowym okresie okupacji organizator konspiracyjnej grupy „Nowa Polska” oraz „Unii” (nast´pnie wiceprzewodniczàcy), redaktor „Kultury Jutra”, od stycznia 1944 przedstawiciel SP w RJN, od marca 1945 po aresztowaniu w zasadzce i porwaniu „szesnastu” p.o.
przewodniczàcy RJN, do lipca 1945 ostatni delegat Rzàdu RP na Kraj. Aresztowany w listopadzie 1945,
zwolniony w roku nast´pnym, redaktor „Tygodnika Warszawskiego”, rozpracowywany w sprawie kryptonim „Màciciele”, ponownie aresztowany w grudniu 1948 i skazany na do˝ywocie, wi´ziony w jednej celi
z p∏k. F. Niepokólczyckim. Zwolniony w 1956. W 1966 wyjecha∏ do Rzymu. Autor mi´dzy innymi wspomnieƒ Czasy i ludzie (P. Dubiel, J. Kozak, Polacy w drugiej wojnie Êwiatowej. Kim byli, co robili, Warszawa
2003, s. 25–26; A.K. Kunert, Ilustrowany przewodnik..., s. 461; idem, S∏ownik..., t. I, s. 48–49; J. Siedlecka,
Ob∏awa. Losy pisarzy represjonowanych, Warszawa 2005, s. 45–80).
W∏odzimierz Lechowicz (1911–1986), „Kamil”, „Malski”, „Morski”, „Partyka”, „Zych”, „Tomasz Tomaszewski”, „Tomasz Morski”, dzia∏acz KPP i PPR, pracownik Referatu Informacyjnego DOK w Warszawie,
oficer Oddzia∏u Informacji Sztabu G∏ównego GL/AL, za zgodà Mariana Spychalskiego i Alfreda Jaroszewicza jako „wtyczka” komunistyczna objà∏ funkcj´ naczelnika Urz´du Âledczego PKB m.st. Warszawy przy
Delegaturze Rzàdu na Kraj oraz dywersji przy KWP, jako „wtyczka” PPR wszed∏ równie˝ do ZG SD, walczy∏ w powstaniu warszawskim jako ˝o∏nierz AK, po upadku powstania w BiP KG AK. Po wojnie dyrektor
Departamentu Osiedleƒczego MZO, od lutego 1947 do wrzeÊnia 1948 minister aprowizacji i handlu, pose∏ na sejm, wiceprzewodniczàcy CK SD. W wyniku wewn´trznych rozgrywek w polskiej partii komunistycznej aresztowany w paêdzierniku 1948 (sprawa Mariana Spychalskiego i in.). Âledztwo przeszed∏ w specjalnym wi´zieniu Departamentu X MBP w Miedzeszynie, usi∏owa∏ pope∏niç tam samobójstwo,
podejmowa∏ g∏odówki, w lipcu 1955 w procesie „kiblowym” skazany na 15 lat, zwolniony w maju 1956. Jak
stwierdzi∏ Janusz Marszalec, „mimo okropnych tortur nie przesta∏ czuç si´ komunistà i cz∏onkiem partii”.
Dzia∏a∏ nadal w SD, by∏ pos∏em, ambasadorem, przewodniczàcym Komitetu Drobnej WytwórczoÊci, organizatorem i redaktorem naczelnym „Kuriera Polskiego”. Autor wspomnieƒ B´dziesz przeklina∏ ten dzieƒ
wyd. w Warszawie w 1989 (P. Dubiel, J. Kozak, op. cit, s. 95; K. Moczarski, Zapiski, oprac. A.K. Kunert,
Warszawa 1991, s. 122, 164–321; M. Ney-Krwawicz, Komenda..., s. 447; J. Marszalec, Ochrona porzàdku
i bezpieczeƒstwa publicznego w Powstaniu Warszawskim, Warszawa 1999, s. 348–349).
Jan Mazurkiewicz (1896–1988), „Rados∏aw”, „S´p”, „Zag∏oba”, „Zocha”, gen. bryg., cz∏onek „Zarzewia”
i Zwiàzku Strzeleckiego, od 1914 w Legionach, od 1918 w POW (ju˝ wówczas wspó∏pracowa∏ z podch.
F. Niepokólczyckim), oficer WP, w latach trzydziestych inspektor ZS w Wilnie, od 1938 wyk∏adowca CWP
w Rembertowie, w 1939 komendant odcinka po∏udniowo-zachodniego dywersji pozafrontowej. W konspiracji organizator i komendant TOW, w 1944 szef Kedywu KG AK. W powstaniu warszawskim dowódca
zgrupowania „Rados∏aw”. W 1945 komendant Obszaru Centralnego „Nie”-DSZ. Aresztowany przez UB
1 VIII 1945. Po zwolnieniu inicjator akcji ujawniania podziemia akowskiego, przewodniczàcy Centralnej
Komisji Likwidacyjnej ds. AK. Ponownie wi´ziony w latach 1949–1956. Po zwolnieniu wiceprezes
ZO ZBoWiD w Warszawie, od 1965 wiceprzewodniczàcy ZG zwiàzku. W 1980 mianowany genera∏em
przez w∏adze komunistyczne (AIPN Wr, 053/628, t. II, k. 155, M.N. Naglicki, Dane organizacyjne, gospodarcze i osobowe oraz przebieg pracy w Oddziale II SG WP w latach 1918–1929, mps, Legnica, listopad
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„Zgodnie z instrukcjà spotka∏em si´…”
[p∏k. Ludwikiem] Muzyczkà6 i innymi. Powa˝nà rol´ odgrywa tutaj ZBoWiD [...].
Zapyta∏em, gdzie przebywa, co porabia i jak si´ ustosunkowuje do powy˝szych grup
politycznych [pp∏k Wincenty] Kwieciƒski7. Kawiƒski odpowiedzia∏ mi na to, ˝e nie
rozmawia∏ jeszcze z Kwieciƒskim obszerniej, gdy˝ ten wyjecha∏ gdzieÊ z ˝onà na wypoczynek. Nadmieni∏ mi tylko, ˝e Kwieciƒski by∏ samozwaƒczym, w pewnym sensie,
komendantem WiN. Po aresztowaniu jego poprzednika (o ile si´ nie myl´ Rzepeckiego8) nada∏ sobie stopieƒ pu∏kownika9 i przejà∏ komendantur´ w swoje r´ce.
Kawiƒski mimochodem wspomnia∏, ˝e jak by∏ u niego w domu Niepokólczycki, to
przypadkowo zgadali si´, ˝e matka Kwieciƒskiego jest przyrodnià siostrà ˝ony
Niepokólczyckiego. Odkrycie tego faktu – jak mówi Kawiƒski – wytworzy∏o mi´dzy
nimi pewnà za˝y∏oÊç [...].

èród∏o: AIPN, 0192/68, t. II, k. 29, orygina∏, mps.

6

7

8
9

1950; AIPN, 0298/655, t. I, Raport z wyników Êledztwa za okres 1–10 I 1951 w sprawie siatki „Rados∏awa”
i CKW PPS, k. 16–17; D. Baliszewski, A.K. Kunert, op. cit., wg indeksu; A.K. Kunert, S∏ownik..., t. I–III,
wg indeksu; idem, Ilustrowany przewodnik..., s. 525–526; S. Korboƒski, Bohaterowie..., s. 125–127; S. Mazurkiewicz, Jan Mazurkiewicz „Rados∏aw”, „S´p”, „Zag∏oba”. 1914–1944, Warszawa 1994; T. Strzembosz, W
stron´..., s. 136–138; M. Ney-Krwawicz, Komenda..., s. 449; I ZG WiN, s. 203; Z. Zblewski, Okr´g Krakowski..., s. 183–184).
Ludwik Muzyczka (1900–1977), „August”, „Benedykt”, „Jacek”, „Ludwik”, „Su∏kowski”, „Wilk”, pp∏k,
˝o∏nierz Legionów, oficer WP, dziennikarz, dzia∏acz ZS, we wrzeÊniu 1939 komisaryczny prezydent m. Inowroc∏awia, wspó∏organizator Organizacji Or∏a Bia∏ego, od 1941 szef Biur Wojskowych w KG ZWZ-AK,
jednoczeÊnie zajmowa∏ si´ tworzeniem Wojskowej Administracji Ziem Nowych i Wojskowego Korpusu
S∏u˝by Bezpieczeƒstwa, w 1945 wspó∏twórca WiN, aresztowany 22 XII 1945, wyrokiem WSR w Warszawie
z 3 II 1947 skazany na 10 lat wi´zienia, zwolniony 23 XII 1948, ponownie aresztowany 20 X 1950, wyrokiem SW dla m.st. Warszawy z 3 V 1954 skazany na 5 lat. Zwolniony 25 IX 1954. Mieszka∏ w Krakowie
(A. Kuler, Muzyczka Ludwik [w:] MSBUDN 1939–1956, Kraków 1997, t. II, s. 94–96; M. Ney-Krwawicz,
Komenda..., s. 451; A. Zagórski, Muzyczka Ludwik [w:] WiN..., t. VI, cz. 3, s. 457–460; S. Salmonowicz,
Ludwik Muzyczka 1900–1977. Polityk i ˝o∏nierz, Warszawa 1992).
Wincenty Jerzy Kwieciƒski (1916–1984), „D-3”, „G∏óg”, „I-1”, „J-1”, „Jur”, „Krzemieƒ”, „Lotny”, „Lotny”, „Maƒkut”, „Proboszcz”, „Witek”, „Witold Kamiƒski”, „V-T”, „S-1”, pp∏k, ukoƒczy∏ Korpus Kadetów
we Lwowie i z pierwszà lokatà Szko∏´ Podchorà˝ych Artylerii w Toruniu, praktyk´ odbywa∏ w 6. pu∏ku artylerii lekkiej. W wojnie obronnej 1939 dowódca baterii 6. pal 6. DP armii „Kraków”, ci´˝ko ranny. W konspiracji ZWZ-AK dzia∏a∏ w ∏àcznoÊci Komendy Obwodu Opatów, od 1940 pracowa∏ w kontrwywiadzie Komendy Okr´gu Warszawa. Po wejÊciu Sowietów szef Wydzia∏u Informacji Obszaru Centralnego
„Nie”-DSZ-WiN, z-ca komendanta Obszaru Centralnego, po p∏k. F. Niepokólczyckim prezes III ZG WiN,
reprezentant Zrzeszenia w KPOPP. Aresztowany przez UB w styczniu 1947, wyrokiem WSR w Warszawie
z grudnia 1947 skazany na do˝ywcie, zwolniony w kwietniu 1957. Mieszka∏ w Warszawie, pracowa∏ w spó∏dzielczoÊci, sekretarz Honorowego Komitetu Budowy Pomnika Powstania Warszawskiego. Zmar∏ w Warszawie, pochowany przez ks. Jerzego Popie∏uszk´ („Dardanele”, s. 488–489; A.K. Kunert, S∏ownik..., t. 2,
s. 113–114. J. Marszalec, Ochrona porzàdku i bezpieczeƒstwa publicznego w Powstaniu Warszawskim, Warszawa 1999, s. 346–348; A. Zagórski, Kwieciƒski Wincenty [w:] WiN..., t. VI, cz. 2, s. 769–372; Z. Zblewski,
Okr´g Krakowski..., s. 133).
Faktycznie p∏k. Franciszka Niepokólczyckiego. P∏k Jan Rzepecki by∏ pierwszym prezesem WiN.
Ostatni awans W. Kwieciƒskiego na podpu∏kownika mia∏ miejsce ju˝ w sierpniu 1945 (A.K. Kunert, S∏ownik..., t. 2, s. 113).
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Artyku∏y i dokumenty
Nr 3
1957 paêdziernik 10, Warszawa – Doniesienie TW „Brossa” o organizowaniu przez p∏k.
Franciszka Niepokólczyckiego pomocy dla by∏ych ˝o∏nierzy AK z∏o˝one mjr. SB Stefanowi Turlejowi

Dnia 9 X [19]57 r. zosta∏em zaproszony telefonicznie przez Niepokólczyckiego,
gdzie o godzinie 8.45 zajecha∏em do prywatnego mieszkania wymienionego. Niepokólczyckiego zasta∏em wraz z ˝onà w mieszkaniu. Warunki domowe takie, jak poda∏em poprzednio. Po przywitaniu si´ i wymianie zdaƒ, co s∏ychaç, zacz´liÊmy rozmawiaç na nast´pujàce tematy. Niepokólczycki postawi∏ przede mnà propozycj´, abym
stanà∏ na czele rozdawnictwa darów i niesienia pomocy dla by∏ych AK-owców i ich
rodzin pochodzàcych z terenu b[y∏ego] Okr´gu Wileƒskiego. Prosi∏ równoczeÊnie,
abym delegowa∏ jakàÊ znanà kobiet´, która pracowa∏a w sztabie wileƒskiej AK, ma
znajomoÊci wÊród ludzi, b[y∏ych] cz∏onków AK. Omawiajàc to zagadnienie, wyliczyliÊmy szereg nazwisk, zatrzymujàc si´ przy Dziewulskiej-[¸osiowej] Anieli1, by∏ej
∏àczniczce p∏k. [Lubos∏awa Krzeszowskiego] „Ludwika”2, szefa sztabu Okr´gu
1

2

Aniela Dziewulska-¸osiowa (ur. 1916), „Krystyna”, córka profesora USB, ukoƒczy∏a Wydzia∏ Matematyczno-Przyrodniczy USB, zast´pca asystenta przy tamtejszej katedrze astronomii. W konspiracji w Wilnie
wyk∏ada∏a na tajnych kompletach, od 1942 w wileƒskiej ZWZ-AK, ∏àczniczka Oddzia∏u III Komendy
Okr´gu, od 1943 w dyspozycji szefa sztabu okr´gu pp∏k. Lubos∏awa Krzeszowskiego „Ludwika”, kierowa∏a ∏àcznoÊcià zewn´trznà i wewn´trznà sztabu okr´gu, prowadzi∏a archiwum, organizowa∏a odprawy kadry.
Po wejÊciu Sowietów nadal kierowa∏a ∏àcznoÊcià zreorganizowanej Komendy Okr´gu Wileƒskiego AK.
Aresztowana przez NKWD w paêdzierniku 1944, Êledztwa przesz∏a w wi´zieniu na ul. Ofiarnej w Wilnie,
wyrokiem Trybuna∏u Wojennego NKWD z sierpnia 1945 skazana na 10 lat obozu pracy, wi´ziona w Prawieniszkach, w IT¸ w Mesju-Komi oraz w obozach na terenie obwodu Irkuckiego, nast´pnie na bezterminowym zes∏aniu w Krasnojarskim Kraju, do Polski powróci∏a w 1956. Mieszka∏a w Warszawie, pracowa∏a
naukowo w Instytucie Meteorologii i Hydrologii, a nast´pnie Instytucie Geofizyki PAN, uzyska∏a stopieƒ
doktora i tytu∏ docenta (przed emeryturà kierownik Zak∏adu Fizyki Atmosfery). Autorka m.in. ksià˝ek
Konwój strzela bez uprzedzenia oraz Mówià, o Panie, ˝eÊ nas upokorzy∏ (L. Kostecki, Dziewulska Aniela [w:]
S∏ownik Polski Walczàcej na Kresach Pó∏nocno-Wschodnich Rzeczypospolitej, Bydgoszcz 1998, s. 70–72;
¸àczniczki Okr´gu Wileƒsko-Nowogródzkiego Armii Krajowej. Wspomnienia, informacje biograficzne, Bydgoszcz 2001 (tam wspomnienia Dz. Odnaleêç w∏aÊciwà drog´..., s. 78–99); R. Korab-˚ebryk, Operacja wileƒska AK, Warszawa 1985, s. 294, 452, 450; J. Wo∏konowski, Okr´g Wileƒski Zwiàzku Walki Zbrojnej Armii
Krajowej w latach 1939–1945, Warszawa 1996, s. 105, 197, 271, 295, 318, 350).
Lubos∏aw Krzeszowski (1897–1965), „Ludwik”, p∏k, syn pu∏kownika armii carskiej, studiowa∏ w Instytucie
Handlowym w Kijowie, s∏u˝y∏ w 21. Pu∏ku Strzelców Syberyjskich i I Korpusie Polskim na Wschodzie,
od 1918 w WP, wyk∏ada∏ w Oficerskiej Szkole Artylerii w Toruniu oraz tamtejszej Szkole Strzelca CWA.
W wojnie obronnej 1939 dowódca OÊrodka Zapasowego 24. pal w Tarnopolu. W konspiracji w Warszawie
tworzy∏ Organizacj´ Wojskowà „Wilki”, w której objà∏ funkcj´ szefa sztabu, po wcieleniu OWW do ZWZ-AK skierowany przez gen. Stefana Roweckiego „Grota” do Wilna na stanowisko szefa sztabu i zast´pcy
komendanta okr´gu pp∏k. Aleksandra Krzy˝anowskiego „Wilka”, od czerwca 1944 komendant Okr´gu
Wileƒskiego, wyznaczony przez KG do organizacji siatki „Nie” na Wileƒszczyênie, 17 lipca 1944 w Wilnie
aresztowany przez Sowietów. Po rozmowach z gen. Iwanem Sierowem i z∏o˝eniu szczegó∏owych zeznaƒ
wykorzystywanych nast´pnie operacyjnie przez NKWD i „Smiersz” zgodzi∏ si´ przejÊç do s∏u˝by w armii
Zygmunta Berlinga. W 1950 przeniesiony na emerytur´, zmar∏ w Warszawie. Podejrzewany przez historyków i oficerów Komendy Okr´gu Wileƒskiego AK o dzia∏alnoÊç agenturalnà na rzecz Sowietów (L. Tomaszewski, Wileƒszczyzna lat wojny i okupacji 1939–1945, Warszawa 1999, s. 672–673. R. Korab-˚ebryk, op.
cit., wg indeksu; J. Wo∏konowski, op. cit., wg indeksu).
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Wilno. Do koƒca miesiàca paêdziernika [19]57 r. Komitet Paƒ ma byç zorganizowany i w najbli˝szym czasie Niepokólczycki ma spotkaç si´ z ksi´dzem Kliszkà, aby
omówiç te sprawy. TreÊcià pomocy ma byç pomoc tylko ludziom, jak si´ wyrazi∏ Niepokólczycki, b[y∏ym] cz∏onkom AK i ich rodzinom. Niepokólczycki podkreÊli∏ tu, ˝e
jego osoba nie musi odgrywaç oficjalnej roli, ja musz´ staç na boku, a zasadniczà rol´ kierowniczà, oficjalnà ma spe∏niaç Komitet Paƒ.. Ja b´d´ spe∏nia∏ tylko rol´ technicznà rozmowy z [ks.] Kliszkà itp., gdy˝ inaczej zacz´∏yby si´ rozgrywki, rozróby polityczne. Pomoc powinna iÊç nie w kierunku konsumpcyjnym, ale produkcyjnym, to
znaczy nie dawaç ludziom pieni´dzy, aby ich [nie] przyzwyczajaç do zawodowego ˝ebractwa, ale pomóc im w czymÊ, co da∏oby im êród∏o utrzymania (poza lekarstwami
i odzie˝à), np. kowalowi kupiç narz´dzia, gdy˝ ∏atwiej dostanie prac´ w PGR, rolnikowi zakupiç inwentarz ˝ywy i martwy, rzemieÊlnikowi warsztat rzemieÊlniczy, m∏odzie˝y nale˝y pomóc w stypendiach, szczególnie studentom, rodzinom b[y∏ych] Êrodowisk AK-owskich [...] Niepokólczycki poruszy∏ równie˝ drugà stron´ pomocy,
a mianowicie: wg posiadanych przez niego informacji w Stanach Zjednoczonych sà
ludzie, którzy chcieliby pomóc Polsce, ale wyraênie poza prymasem3, oÊwiadczajà,
˝e dobrze by∏oby, aby nawiàzaç z nimi kontakt i poszukaç w tej sprawie odpowiedniego cz∏owieka. [...]. Niepokólczycki jest przeciwnikiem nale˝enia do ZBoWiD,
gdy˝ uwa˝a, ˝e szare masy nale˝àce do ZBoWiD s∏u˝à dla rozgrywek personalnych
ludzi z gór AK-wskich, np. [p∏k Jan Mazurkiewicz] „Rados∏aw”, [pp∏k Tadeusz
Sztumberk-]Rychter4. [P∏k Jan] Rzepecki, który ma dobre rozeznanie polityczne
i jest cz∏owiekiem màdrym, wycofa∏ si´ z w∏adz Zw[iàzku] Bojown[ików] o WolnoÊç
i Dem [okracj´]. Niepokólczycki uwa˝a, ˝e trzeba byç pe∏nym szacunku i uznania
zas∏ug dla ludzi z góry AK-owskiej, którzy sà ju˝ po szeÊçdziesiàtce, którzy w czasie
wojny mieli 20–30 lat, gdy˝ ci ludzie, prowadzàc np. akcj´ pomocy, b´dà jà prowadziç obiektywnie, bez oglàdania si´ na innych, bezinteresownie, w przeciwieƒstwie
do starych, których ka˝da czynnoÊç ma na celu zyskanie popularnoÊci, korzyÊci osobiste i wzgl´dy ambicjonalne [...]. Przechodzàc do wypadków w Warszawie5, Niepokólczycki uwa˝a, ˝e obecnie rozruchy w Warszawie sà przez kogoÊ inspirowane. Pot´pia [je i mówi], ˝e to naprawd´ nie czas na takie wystàpienia, osobiÊcie ma
zastrze˝enia, co do celowoÊci wyprowadzenia do akcji bojówek robotniczych, które
na skutek nieznajomoÊci techniki rozp´dzania t∏umów bijà w wi´kszoÊci postronnych gapiów. Twierdzi, ˝e ju˝ dosyç wys∏ugiwania si´ celom Zachodu, który przez 18

3
4

5

Stefanem Wyszyƒskim.
Tadeusz Sztumberk-Rychter (1907–1972), „˚egota”, pp∏k, od 1929 w WP, absolwent Szko∏y Podchorà˝ych
Artylerii. W wojnie obronnej 1939 w sztabie 6. DP. W konspiracji organizator Podziemia w okolicach Radomia, dowódca oddzia∏u partyzanckiego w Zamojskiem, szef sztabu, a nast´pnie dowódca 27. DP AK
przebijajàcej si´ z Wo∏ynia na Lubelszczyzn´, aresztowany przez „Smiersz”, wywieziony do Zwiàzku Sowieckiego. Do kraju wróci∏ w 1948, dzia∏a∏ w „Pax” i ZBoWiD, autor wspomnieƒ Artylerzysta Piechurem (P.
Dubiel, J. Kozak, op. cit, s. 172–173).
We wrzeÊniu 1957 r. w∏adze zlikwidowa∏y wydawanie b´dàcego symbolem „odwil˝y” po 1956 r. tygodnika
m∏odej inteligencji „Po prostu”. W zwiàzku z tà decyzjà na poczàtku paêdziernika dosz∏o w Warszawie
do kilkudniowych wieców, protestów i demonstracji, spacyfikowanych przez formacje milicyjne, w tym
ZOMO (A. Dudek, T. Marsza∏kowski, Walki uliczne w PRL 1956–1989, Kraków 1999, s. 64–80).
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lat6 da∏ dowód, ˝e chodzi mu o w∏asne interesy – Poznaƒ7, W´gry8. Na temat ewentualnej rozmowy Niepokólczycki – prymas wysunà∏em sugesti´ [bp. Antoniego] Baraniaka9, ˝e dobrze by∏oby, aby wprowadzi∏ go, tj. Niepokólczyckiego, jakiÊ ksiàdz
([o. Tomasz] Rostworowski10). O ile by∏yby trudnoÊci z przyjazdem Rostworowskiego, wysunà∏em kandydatur´ ks. [Tadeusza] Fedorowicza11 z Lasek. Niepokólczycki
prosi∏, aby rozmawiaç z ks. Fedorowiczem, który jest przyjacielem prymasa [...].
èród∏o: AIPN, 0192/68, t. II, k. 39–40, orygina∏, mps.
6
7

8
9

10

11

Tj. od wybuchu II wojny Êwiatowej.
Chodzi o poznaƒski bunt spo∏eczny z czerwca 1956 r. Z ostatnich prac zob. album: S. Jankowiak, P. Machcewicz, A. Rogulska, Zranione miasto. Poznaƒ w czerwcu 1956, Poznaƒ–Warszawa 2003; E. Makowski, Poznaƒski Czerwiec 1956. Pierwszy bunt spo∏eczeƒstwa w PRL, Poznaƒ 2001; P. Machcewicz, Polski rok 1956,
Warszawa 1993.
Tj. zd∏awione przez Sowietów powstanie w´gierskie z 1956 r.
Antoni Baraniak (1904–1977), abp, salezjanin, Êwi´cenia kap∏aƒskie przyjà∏ w 1930 w Krakowie, pracowa∏
jako wychowawca w domach w Kleczy Dolnej, Czerwiƒsku i Warszawie, w latach 1927–1933 studiowa∏
w Rzymie, uzyska∏ doktorat z teologii i prawa kanonicznego, pracowa∏ w Rocie Rzymskiej i Kongregacji
Soboru, po powrocie sekretarz prymasa Augusta Hlonda, a nast´pnie równie˝ prymasa Stefana Wyszyƒskiego. Od 1951 biskup sufragan gnieênieƒski, aresztowany razem z prymasem, wi´ziony przy ul. Rakowickiej w Warszawie, zwolniony w 1955, jednak nadal izolowany w m. Marsza∏ek k. Ostrzeszowa. Od 1957 metropolita poznaƒski, osobiÊcie anga˝owa∏ si´ w wydawanie przez w∏adze zezwoleƒ na budow´ koÊcio∏ów,
represjonowany przez SB, w 1969 dzi´ki jego staraniom w Stolicy Apostolskiej utworzono w Poznaniu Papieski Wydzia∏ Teologiczny (obecnie Wydzia∏ Teologiczny UAM), uczestniczy∏ w obradach Soboru Watykaƒskiego i Synodach Biskupów w Rzymie, cz∏onek Komisji G∏ównej Episkopatu, zmar∏ w Poznaniu (E.
Nawrot, Antoni Baraniak [w:] Leksykon duchowieƒstwa represjonowanego w PRL w latach 1945–1989, Warszawa 2002, t. I, s. 7–8; P. Nitecki, Biskupi KoÊcio∏a w Polsce w latach 965–1999. S∏ownik biograficzny, Warszawa 2000, s. 18; zob. równie˝: J. ˚aryn, KoÊció∏ w Polsce w latach prze∏omu (1953–1958), Warszawa 2000,
wg indeksu).
Tomasz Rostworowski (1904–1974), „Ksiàdz Marek”, dzia∏acz harcerski (od 1937 harcmistrz) w Lublinie,
jezuita, przed wybuchem wojny przebywa∏ w Lublinie, Wilnie (prefekt Gimnazjum Êw. Kazimierza) i Lwowie. W okresie okupacji wyk∏adowca tajnych kompletów w Warszawie, kapelan Szarych Szeregów, uczestnik akcji ratowania ˚ydów, w powstaniu sanitariusz oraz kapelan batalionu „Gustaw” i KG AK, po kapitulacji ukrywa∏ si´ w ruinach. Po wojnie prowadzi∏ w ¸odzi rekolekcje dla m∏odzie˝y akademickiej,
zorganizowa∏ tam Caritas Academica, wspiera∏ dzia∏alnoÊç Sodalicji Mariaƒskich i Juventus Christiana, organizowa∏ pomoc materialnà dla represjonowanej z powodów politycznych m∏odzie˝y, w tym ˝o∏nierzy AK.
Aresztowany przez UB w styczniu 1950, we wrzeÊniu 1951 skazany przez WSR w Warszawie na 12 lat. Wi´ziony na Mokotowie i we Wronkach, zwolniony we wrzeÊniu 1956. Dalszà pos∏ug´ duszpasterskà prowadzi∏ w ¸odzi, Kaliszu i Lublinie (KUL), przez wiele lat inwigilowany przez SB. Wyjecha∏ do Rzymu, w 1967
zosta∏ kierownikiem Sekcji Polskiej Radia Watykaƒskiego. Do Polski powróci∏ w 1973 (T. Toborek, Tomasz
Rostworowski (1904–1974), KOSP 2004, t. II, s. 462–465; P. Dubiel, J. Kozak, op. cit., s. 142).
Tadeusz Fedorowicz (1907–2002), ukoƒczy∏ Wydzia∏ Prawa UJK, Szko∏´ Podchorà˝ych Artylerii we W∏odzimierzu Wo∏yƒskim, metropolitalne Seminarium Duchowne we Lwowie, pracowa∏ jako wikariusz w Tarnopolu, a nast´pnie jako sekretarz ds. dobroczynnoÊci lwowskiego „Caritasu”. Aresztowany przez NKWD
w kwietniu 1940, zwolniony po kilku tygodniach Êledztwa, dobrowolnie do∏àczy∏ do wywo˝onych ze Lwowa Polaków, znalaz∏ si´ w Republice Maryjskiej. Po utworzeniu armii gen. W∏adys∏awa Andersa kapelan
rodzin wojskowych w Buzu∏uku, duszpasterz w Kazachstanie, w lutym 1943 aresztowany za odmow´ przyj´cia sowieckiego obywatelstwa, po zwolnieniu skierowany do armii Zygmunta Berlinga, gdzie zosta∏ kapelanem 4. DP, z którà przyby∏ do Polski. Po wydaleniu z „ludowego” wojska pe∏ni∏ funkcj´ kapelana Zak∏adu dla Ociemnia∏ych w ˚u∏owie na Lubelszczyênie, a do kwietnia 1947 oÊrodka w Laskach k. Warszawy.
Nast´pnie by∏ ojcem duchowym Seminarium w Kalwarii Zebrzydowskiej, spowiednikiem Seminarium
w Warszawie, kanonikiem kapitu∏y lwowskiej, z ràk Jana Paw∏a II otrzyma∏ godnoÊç infu∏ata. Zmar∏ w Laskach. Spisa∏ wspomnienia z okresu pobytu w ZSRR Drogi OpatrznoÊci (R. Dzwonkowski, Leksykon duchowieƒstwa polskiego represjonowanego w ZSRS 1939–1988, Lublin 2003, s. 222–224).
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Nr 4
1958 kwiecieƒ 28, Warszawa – Wyciàg z doniesienia TW „Warszawskiego” o próbie
pozyskania przez p∏k. Franciszka Niepokólczyckiego Êrodków od Polonii amerykaƒskiej
za poÊrednictwem KoÊcio∏a na pomoc dla wi´êniów politycznych w Polsce

[...] Ksiàdz [Czes∏aw] Bia∏ek1, [Stanis∏aw] Warnocki2 i p∏k [Franciszek] Niepokólczycki wys∏ali listy polecone do wszystkich biskupów w Polsce z proÊbà, aby zgodnie
z ˝yczeniem Polonii amerykaƒskiej i kanadyjskiej 50% sum przeznaczonych na pomoc dla biednych, za poÊrednictwem kardyna∏a [Stefana] Wyszyƒskiego rozprowadzanych po diecezjach, przeznaczyç na pomoc dla wi´êniów i b[y∏ych] wi´êniów politycznych oraz ich rodzin. Zadeklarowali pomoc przy dostarczaniu nazwisk
potrzebujàcych pomocy. Udzia∏ Niepokólczyckiego w tej akcji uwa˝aç nale˝y za powiàzanie jej z tym od∏amem AK i b[y∏ego] WiN, który nadal nieprzychylnie odnosi
si´ do obecnych w∏adz. Niepokólczycki bowiem uwa˝a si´ za jedynego uprawnionego do reprezentowania tych ludzi, gdy˝ – zdaniem jego – [p∏k Jan] Rzepecki i [p∏k]
„Rados∏aw” [Jan] Mazurkiewicz, idàc na wspó∏prac´ z obecnym rzàdem, sprzeniewierzyli si´ ideologii AK-owskiej. Utrzymuje b[ardzo] bliskie stosunki z Jerzym
[Prus-]Strowskim3, który z kolei uwa˝a si´ za ostatniego delegata b[y∏ego] rzàdu londyƒskiego na kraj w okresie do 1945 r. [...]. Sam Niepokólczycki stoi na stanowisku,
˝e obecne w∏adze paƒstwowo-partyjne nie potrafià wyprowadziç kraju z obecnego
1

2

3

Czes∏aw Bia∏ek (1920–1984), do Towarzystwa Jezusowego wstàpi∏ w Kaliszu w 1936, studiowa∏ filozofi´
w seminarium jezuitów w Nowym Sàczu, teologi´ w seminarium w Starej Wsi k. Brzozowa oraz w Warszawie, gdzie w 1950 zosta∏ wyÊwi´cony na kap∏ana. W okresie okupacji niemieckiej organizowa∏ pomoc dla
wi´êniów obozów koncentracyjnych, pomaga∏ w ucieczkach ˚ydów z getta w Nowym Sàczu. W powstaniu
warszawskim walczy∏ na Woli (ranny). Po wyÊwi´ceniu mieszka∏ w klasztorze w Poznaniu, zosta∏ aresztowany i wyrokiem tamtejszego WSR w grudniu 1953 skazany na 7 lat za pomoc organizacji konspiracyjnej,
zwolniony w 1956. Organizator Tymczasowego Komitetu Pomocy Wi´êniom Politycznym, w PRL wielokrotnie represjonowany za g∏oszenie patriotycznych kazaƒ, w 1973 na UAM obroni∏ doktorat z antropologii, w∏àczy∏ si´ w popieranie ruchu misyjnego, podczas stanu wojennego organizowa∏ pomoc dla represjonowanych. Autor m.in. ksià˝ki Jezuici polscy w Misji Zambelskiej (E. Nawrot, Bia∏ek Czes∏aw [w:] Leksykon
duchowieƒstwa represjonowanego w PRL w latach 1945–1989, Warszawa 2002, t. I, s. 12; D. Suchorowska,
Gurgacz. Popie∏uszko lat stalinowskich i wspólnicy jego losu, Kraków 1987 (wyd. podziemne), s. 100).
Stanis∏aw Warnocki (ur. 1907) „Wrzesiƒski”, buchalter kancelarii CWP w Rembertowie i firmy „E. Wedel”, urz´dnik MPiH. Od 1942 w PKB, wyk∏adowca, oficer inspekcyjny KG i zast´pca szefa Centrali S∏u˝by Âledczej mjr. Boles∏awa Kontryma „˚mudzina” w Centrali S∏u˝by Âledczej, organizator PKB w ¸ódzkiem i Lubelskiem. Po upadku powstania warszawskiego, w którym z powodu choroby nie bra∏ udzia∏u,
wyszed∏ z ludnoÊcià cywilnà. Po wejÊciu Sowietów dzia∏a∏ w PSL, mieszka∏ w Krynicy Górskiej, pow. L´borskim, Gdaƒsku i od 1948 w Warszawie. Aresztowany w styczniu 1949, Êwiadek oskar˝enia w procesie
„Startu”, wyrokiem SW w Warszawie z lipca 1952 skazany na do˝ywocie, zwolniony w 1956 (AIPN,
0192/68, Notatka dot. S. Warnockiego z 12 X 1958, b.p.; J. Marszalec, Ochrona porzàdku i bezpieczeƒstwa
publicznego w Powstaniu Warszawskim, Warszawa 1999, s. 377).
Jerzy Prus-Strowski „Wiktor”, ur. 1895, kierownik Biura Wojskowego Spraw Wewn´trznych, dyrektor i inspektor Departamentu Spraw Wewn´trznych DR, aresztowany przez UB 14 V 1949, skazany na 15 lat, po
zwolnieniu wspólnie z p∏k. F. Niepokólczyckim bra∏ udzia∏ w akcjach organizowania pomocy dla ˝o∏nierzy
AK represjonowanych przez komunistów. Wówczas zamieszka∏y w Warszawie, pracownik „Promidesu”
(W. Grabowski, op. cit., wg indeksu).
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impasu gospodarczego, ˝e sytuacja gospodarcza b´dzie si´ coraz bardziej pogarsza∏a, co b´dzie powodowa∏o pog∏´bianie si´ niezadowolenia ludnoÊci, zw∏aszcza robotników, i w konsekwencji mo˝e doprowadziç do powa˝nych rozruchów antyrzàdowych w ca∏ym kraju. W zwiàzku z tym uwa˝a, ˝e nale˝y przyjàç postaw´
oczekujàca, biernà, utrzymywaç mi´dzy sobà stosunki towarzyskie, ˝eby nie straciç
kontaktów. Trzymaç si´ z dala od ZBoWiD [...].

èród∏o: AIPN, 0192/68, t. II, k. 90–91, orygina∏, mps.
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Nr 5
1958 czerwiec 9, Warszawa – Doniesienie TW „Brossa” o próbach nawiàzania kontaktów ze znaczàcymi postaciami emigracji przez p∏k. Franciszka Niepokólczyckiego z∏o˝one mjr. SB Stefanowi Turlejowi
[Martyna] Niepokólczycka1 zatrudniona w „Orbisie” w ostatnim czasie wyjecha∏a
do Jugos∏awii, aby tam spotkaç si´ z synem2 [p∏k. dypl. Kazimierza] Iranka-Osmeckiego3 [...]. Niepokólczycki zaleca mi, bym na terenie Pary˝a spotka∏ si´ z [pp∏k. Józefem]
Macio∏kiem4, Rolewiczem Kazimierzem5, b[y∏ym] prac[ownikiem] O[ddzia∏u] II, z ta1
2
3

4

5

Martyna Niepokólczycka (c. Boles∏awa).
Jerzy Osmecki, póêniejszy mà˝ Martyny.
Kazimierz Wincenty Iranek-Osmecki (1897–1984), „Antoni”, „Heller”, „Jarecki”, „Makary”, „Pstràg”, p∏k
dypl., dzia∏acz Zwiàzku Strzeleckiego, ˝o∏nierz Legionów i armii austriackiej, ˝o∏nierz POW, absolwent
WSWoj., wyk∏adowca i kierownik katedry operacyjnej s∏u˝by sztabów, dowódca batalionu 36. pp. Legii
Akademickiej. W wojnie obronnej 1939 oficer do zleceƒ Naczelnego Kwatermistrza. W okresie okupacji
zast´pca kierownika ekspozytury wywiadowczej Oddzia∏u II Sztabu NW w Bukareszcie, emisariusz do kraju i emisariusz Komendanta G∏ównego ZWZ do Londynu, szef Oddzia∏u IV Sztabu NW w Londynie, nast´pnie zast´pca szefa Oddzia∏u Planowania. W marcu jako cichociemny zrzucony do kraju, szef Oddzia∏u IV i Oddzia∏u II KG AK, uczestnik powstania warszawskiego (pe∏nomocnik Dowódcy AK
w rokowaniach kapitulacyjnych; podpisa∏ uk∏ad o zaprzestaniu dzia∏aƒ wojennych). Po zwolnieniu z niewoli niemieckiej pozosta∏ na emigracji, wspó∏za∏o˝yciel Instytutu Józefa Pi∏sudskiego i Studium Polski
Podziemnej w Londynie, przewodniczàcy ZG Ko∏a b. ˚o∏nierzy AK, dyrektor Biura G∏ównej Komisji (i jej
przewodniczàcy) Skarbu Narodowego, g∏ówny organizator pomocy dla ˝o∏nierzy i dzia∏aczy Polski Podziemnej pozosta∏ych w PRL. Wspó∏autor edycji êród∏owej Armia Krajowa w dokumentach 1939–1945, autor wielu publikacji dotyczàcych dziejów Polski Podziemnej oraz wspomnieƒ Powo∏anie i przeznaczenie.
Wspomnienia oficera Komendy G∏ównej AK – ostatnie wyd: Warszawa 2004 (AIPN, 0192/68, t. III, Notatka dot. sprawy kryptonim „Wino” z 2 III 1959, k. 525; ibidem, Analiza materia∏ów sprawy agenturalnego
opracowania nr 267 dot. rodziny Kazimierza Iranka-Osmeckiego zamieszka∏ej w kraju oraz samego
K. Iranka-Osmeckiego przebywajàcego w Anglii z 24 V 1957, k. 535–540; ibidem, Charakterystyka ludzi
z emigracji. Kazimierz Iranek-Osmecki, 24 I 1956, k. 541–543;. A.K. Kunert, S∏ownik..., t. II, s. 69–71; idem,
S∏ownik kadry dowódczej, s. 381–382; M. Ney-Krwawicz, Komenda..., s. 435–436; K.A. Tochman, S∏ownik
biograficzny cichociemnych, OleÊnica 1994, t. I, s. 48–51; A. Zagórski, Iranek-Osmecki Kazimierz Wincenty
[w:] WiN..., t. VI, cz. 2, s. 239–241).
Józef Macio∏ek (1900–1973), „Dominik”, „Józef Ziemba”, „Kazimierz”, „Roman”, „Marian”, „Roch”,
„Tomm”, „˚uraw”, pp∏k, uczestnik wojny polsko-ukraiƒskiej, wyk∏adowca w Centralnej Szkole Podoficerskiej KOP w Osowcu, oficer batalionu „Kleck” k. NieÊwie˝a, dzia∏acz SL w Futomie k. Rzeszowa. W wojnie obronnej 1939 walczy∏ w 94. pp., zbieg∏ z niewoli niemieckiej, powróci∏ do Futomy. W konspiracji
ZWZ-AK dowódca Placówki B∏a˝owa, inspektor i komendant Podobwodu Rzeszów-Po∏udnie. W konspiracji poakowskiej dzia∏a∏ na terenie PrzemyÊla, Rzeszowa (by∏ aresztowany przez UB, zosta∏ odbity przez
˝o∏nierzy AK) i Krakowa, organizator i kierownik siatki informacyjno-propagandowej DSZ-WiN kryptonim „Stomil”, zast´pca prezesa Zarzàdu Obszaru Po∏udniowego pp∏k. ¸ukasza Ciepliƒskiego. We wrzeÊniu jako kurier prezesa II ZG WiN p∏k. F. Niepokólczyckiego przedosta∏ si´ drogà morskà do Londynu,
pe∏ni∏ funkcj´ organizatora i szefa Delegatury Zagranicznej WiN, nawiàza∏ wspó∏prac´ z wywiadem brytyjskim i amerykaƒskim, da∏ si´ wciàgnàç w operacj´ MBP kryptonim „Cezary” (prowokacyjny „V Zarzàd
G∏ówny WiN” w Polsce), zmar∏ w Londynie. („Dardanale”, s. 496–499; A. Zagórski, Macio∏ek Józef [w:]
WiN..., t. VI, cz. 2, s. 410–415; Z. Zblewski, Okr´g Krakowski..., wg indeksu).
Kazimierz Rolewicz (1898–1986), p∏k, „Bernard”, „Ira”, „Kama”, „Mila”, „Oko”, „Olgierd”, „Zbigniew
Solski”, „Zbyszek”, ˝o∏nierz armii austriackiej, uczestnik wojny polsko-ukraiƒskiej i polsko-bolszewickiej,
absolwent prawa UJK, naczelnik Wydzia∏u Spo∏eczno-Politycznego w Nowogródku i BrzeÊciu n. Bugiem.
W konspiracji ZWZ-AK szef BiP Okr´gu Kraków, cz∏onek redakcji „Ma∏opolskiego Biuletynu Informacyjnego”. Po wejÊciu Sowietów szef sztabu Okr´gu Kraków, po aresztowaniu p∏k. Przemys∏awa Nakoniecznikoffa-Klukowskiego przejà∏ obowiàzki komendanta okr´gu, aresztowany przez UB w Krakowie,
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kim zdaniem, aby nie przekazywaç ˝adnych informacji, lecz wykorzystaç ich do pomocy. To samo odnosi si´ do Niezbrzyckiego Jerzego6, b[y∏ego] prac[ownika] O[ddzia∏u
II], tylko spotkaç si´. Ponadto spotkaç si´ z Ryszardem Wragà, b[y∏ym] „dwójkarzem”, twórcà antybolszewickiej Ligi Obrony Narodu. Te spotkania powinien umo˝liwiç [pp∏k] Kraczkiewicz Przemys∏aw7. Podczas rozmowy ks. [Czes∏aw] Bia∏ek poda∏,
˝e ca∏à pomoc przeznaczonà na dzia∏alnoÊç, jakà prowadzi na terenie Poznania, robi
to przez ÊciÊle zakonspirowanà Sodalicj´ Mariaƒskà, w sk∏ad której wchodzi Karech,
zam. Poznaƒ, ul. D∏uga (b[rak] d[alszych] danych), i [Micha∏] ˚ak8, który zosta∏ dawno zwolniony z wi´zienia z procesu [ks. W∏adys∏awa] Gurgacza9. ˚ak chodzi w sutannie i nosi zdj´cie Gurgacza na tle bandy w górach [...].
èród∏o: AIPN, 0192/68, t. II, k. 97–98, orygina∏, mps.

6

7

8

9

zwolniony w okresie amnestii w sierpniu 1945. W WiN kierownik propagandy Zarzàdu Obszaru Po∏udniowego i zast´pca prezesa II ZG p∏k. F. Niepokólczyckiego. W sierpniu 1946 jako jego kurier przedosta∏ si´
w transporcie repatriantów francuskich do sztabu 1. Dywizji Pancernej w Meppen, skàd zosta∏ przerzucony do Londynu. Zamieszka∏ w Pary˝u, pe∏ni∏ funkcj´ zast´pcy szefa Delegatury Zagranicznej WiN pp∏k.
Józefa Macio∏ka, a nast´pnie równie˝ jej szefa, nawiàza∏ kontakty ze s∏u˝bami specjalnymi Francji, organizowa∏ placówk´ WiN w Monachium, zmar∏ w Pary˝u („Dardanele”, s. 533–534; A. Kuler, Kazimierz Rolewicz, KOSP 2002, t. I, s. 385–388; Z. Zblewski, Okr´g Krakowski..., wg indeksu).
Antoni Jerzy Niezbrzycki vel Ryszard Wraga (1920–1976), „Antonowicz”, ˝o∏nierz POW (KN-II), uczestnik wojny z bolszewikami, w latach 1920–1922 ˝o∏nierz armii ukraiƒskiej (petlurowskiej), polski attaché
wojskowy w konsulatach w Kijowie i Charkowie, od 1931 kierownik Referatu „Wschód” Wydzia∏u Wywiadowczego Oddzia∏u II SG. W 1940 dotar∏ do Francji, osadzony w obozie, ewakuowa∏ si´ do Wielkiej Brytanii, wyk∏ada∏ w szkole wywiadu, do 1949 mieszka∏ w Londynie, pe∏ni∏ funkcj´ kierownika jednego z wydzia∏ów w Ministerstwie Informacji, nast´pnie we Francji, zajmowa∏ si´ w Pary˝u studiami
sowietologicznymi, od 1958 pracowa∏ w USA w Bibliotece Kongresu, konsultant Instytutu Hoovera, autor
wielu prac naukowych, znawca carskiej Rosji i Sowietów. Archiwum prywatne zdeponowa∏ w Instytucie Józefa Pi∏sudskiego w Nowym Jorku (AIPN Wr, 053/628, t. II, Wykaz b[y∏ych] pracowników Oddzia∏u II
Sztabu G∏ównego WP z lipca 1952, k. 47; A. Misiuk, S∏u˝by specjalne II Rzeczypospolitej, Warszawa 1998,
s. 52 i n.; A. Pep∏oƒski, Wywiad w wojnie polsko-bolszewickiej 1919–1920, Warszawa 1999, s. 137, 162; idem,
Wywiad polski na ZSRR 1921–1939, Warszawa 1996, wg indeksu).
Przemys∏aw Kraczkiewicz (1897–1970), „Piotr”, „Rajmund”, „Sienkiewiczowski”, pp∏k, powstaniec wielkopolski, oficer WP, na prze∏omie 1919/1920 z-ca redaktora naczelnego „Wiedzy Technicznej”, od 1926 kierowa∏ pod Warszawà budowà „Ursusa”, nast´pnie inspektor Paƒstwowych Zak∏adów In˝ynierii i dyrektor techniczny tych zak∏adów, od 1940 w konspiracji, kierownik sabota˝u fabrycznego Zwiàzku Odwetu KG ZWZ,
szef produkcji sabota˝owo-dywersyjnych Êrodków walki, w 1942 w Kedywie KG AK, w latach 1943–1944
z-ca szefa Wydzia∏u Produkcji Konspiracyjnej Oddzia∏u IV KG AK, podczas powstania warszawskiego
w kierownictwie produkcji uzbrojenia, od 1945 mieszka∏ w Londynie (A.K. Kunert, S∏ownik.., t. II, s. 95–96).
Micha∏ ˚ak, ur. 1911, student Wydzia∏u Teologicznego UJ, organizowa∏ kwatery dla cz∏onków PAN, bra∏
udzia∏ w akcjach rekwizycyjnych, aresztowany przez UB w lipcu 1949 w Krakowie w sprawie ks. Gurgacza,
wi´ziony na Montelupich, skazany przez WSR na kar´ Êmierci, zamienionà na wieloletnie wi´zienie, zwolniony w 1958. Szerzej zob.: D. Suchorowska, Gurgacz. Popie∏uszko lat stalinowskich i wspólnicy jego losu,
Kraków 1987 (wyd. podziemne), s. 69–73.
W∏adys∏aw Gurgacz (1914–1949), jezuita, w 1939 aresztowany przez Sowietów w kolegium jezuickim
w Chyrowie, po zwolnieniu kontynuowa∏ studia filozoficzne w Starej Wsi oraz teologiczne w Cz´stochowie
i Warszawie, Êwiecenia kap∏aƒskie przyjà∏ w 1942 na Jasnej Górze. Po wejÊciu Sowietów pracowa∏ w szpitalu w Gorlicach oraz w Krynicy, gdzie by∏ kapelanem ss. s∏u˝ebniczek. Od 1948 kapelan Polskiej Podziemnej Armii Niepodleg∏oÊciowej, ˝o∏nierz oddzia∏u partyzanckiego Mieczys∏awa Rembiarza. Aresztowany
przez UB w lipcu 1949 w Krakowie, wyrokiem tamtejszego WSR z 13 VIII skazany na Êmierç, zamordowany w we wrzeÊniu na Montelupich (A. Kuler, W∏adys∏aw Gurgacz (1914–1949), KOSP 2002, t. I,
s. 151–154. Szerzej: D. Suchorowska, „.. postawcie mi krzy˝ brzozowy”– Prawda o tzw. sprawie ks. W∏adys∏awa Gurgacza kapelana Polskiej Podziemnej Armii Niepodleg∏oÊciowej 1948–1949, Warszawa 1998; idem,
Gurgacz. Popie∏uszko lat stalinowskich..., s. 100; J. Szarek, Urzàd Bezpieczeƒstwa wobec ksi´dza W∏adys∏awa
Gurgacza, „Dzieje Podkarpacia” (Krosno) 2003, t. VII, s. 143–148).
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Nr 6
1958 wrzesieƒ 16, Warszawa – Doniesienie TW „Ch∏opickiego” o aspiracjach p∏k. Franciszka Niepokólczyckiego do przewodzenia Êrodowisku poakowskiemu z∏o˝one kpt. SB
Karolowi Paw∏owiczowi

Dnia 29 sierpnia br. spotka∏em si´ z Niepokólczyckim w kawiarni „Dorotka”,
gdzie poprzednio umówiliÊmy si´ na to spotkanie. Przyszed∏, niosàc sporo paczek
(z zakupów). Zwróci∏ mi uwag´, ˝e êle wyglàdam. Rozmowa przesz∏a na temat mego b[y∏ego] szefa [p∏k. Antoniego] Sanojcy1. Niepokólczycki okreÊli∏ go jako cz∏owieka tchórzliwego, dodajàc, ˝e Sanojcowej nigdy nie zapomni jej post´powania
w roku 1945 z dolarami. Stwierdziwszy, ˝e ja nie wiem, o co chodzi, powiedzia∏, ˝e
Sanojcowa otrzyma∏a od niego (Niepokólczyckiego) kilkadziesiàt tysi´cy dolarów
z WiN celem przechowania, tymczasem odda∏a je UB, myÊlàc, ˝e za to zwolnià jej
m´˝a. Wyrazi∏em swoje zdziwienie z tego powodu i oburzenie. Niep[okólczycki]
powiedzia∏, ˝e b´dzie o tym mówi∏ wszystkim, aby wiedzieli, jacy sà Sanojcowie [...].
Z ca∏ej rozmowy wynika∏o, ˝e N[iepokólczycki] uwa˝a siebie obecnie za kogoÊ, kto
jest najbardziej powo∏any do „kierowania” AK-owcami. Dalej, ˝e ma otoczenie
(Êrodowisko) raczej ludzi m∏odszych. Sam odnosz´ wra˝enie, ˝e materialnie jemu
lepiej powodzi si´ ni˝ przedtem. Gdzie pracuje, nie pyta∏em. Wiem, ˝e ma du˝e
kontakty na episkopat. UmówiliÊmy si´, ˝e „przy okazji” porozmawiamy sobie. Nie
chcia∏em mu narzucaç terminów i swojej osoby [...].

èród∏o: AIPN, 0192/68, t. II, k. 102–103, orygina∏, mps.

1

Antoni Sanojca (1899–1990), „Cis”, „Knapik”, „Kortum”, „Lubicz”, „Marian”, „Skaleƒ”, p∏k, ˝o∏nierz
POW, Legionów i armii austriackiej, od 1919 w WP. W kampanii wrzeÊniowej 1939 d-ca batalionu 40. pp.
Strzelców Lwowskich. W konspiracji szef Oddzia∏u I Dowództwa G∏ównego SZP i KG ZWZ-AK, zast´pca szefa sztabu KG ds. organizacyjnych, ci´˝ko ranny w powstaniu warszawskim. Prezes (delegat) Obszaru Po∏udniowego DSZ-WiN, zast´pca prezesa I ZG WiN, aresztowany 5 XI 1945, wyrokiem WSR w Warszawie z 1947 skazany na 6 lat, u∏askawiony przez Boles∏awa Bieruta i zwolniony, ponownie wi´ziony
w okresie 1949–1953, po zwolnieniu pracowa∏ w Instytucie Organizacji i Mechanizacji Budownictwa, by∏
cz∏onkiem Rady Naczelnej ZBoWiD, w 1988 odmówi∏ przyj´cia od w∏adz komunistycznych stopnia genera∏a. Autor wielu publikacji (A.K. Kunert, S∏ownik..., t. I–III, wg indeksu; idem, S∏ownik kadry, s. 378–379;
idem, Sanojca Antoni, WPH 1990, nr 3–4, s. 213–214; M. Ney-Krwawicz, Komenda..., s. 458–459; A. Zagórski, Sanojca Antoni [w:] WiN..., t. VI, cz. 3, s. 620–622; Z. Zblewski, Okr´g Krakowski..., wg indeksu).
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Nr 7
1958 paêdziernik 30, Warszawa – Doniesienie TW „Brossa” ze spotkaƒ z czo∏owymi postaciami polskiej emigracji odbytych z rekomendacji p∏k. Franciszka Niepokólczyckiego1

W po∏owie czerwca br. otrzyma∏em2 polecenie wyjazdu za granic´ i powiàzania
kontaktów z szeregiem osób na emigracji. Swój objazd mia∏em zaczàç od Anglii.
Podstawà na nawiàzanie kontaktów by∏y listy pisane przez p∏k. Niepokólczyckiego
do szeregu osób w Anglii3 oraz drugie zadanie: zorganizowanie i osiàgni´cie pomocy emigracji dla pewnych ludzi w kraju. Podstawà do tego by∏y znowu listy Niepokólczyckiego i listy [bp. Antoniego] Baraniaka. Po przyjeêdzie do Anglii – droga
przesz∏a mi w sposób jak najbardziej normalny – znalaz∏em si´ w Anglii rano. Przyjecha∏em na umówione spotkanie z panià [Marià?] Karnkowskà do jej wuja, dawnego dzia∏acza ludowego, adwokata Bankowskiego, zam[ieszka∏ego] na Emperors
Gate 42 w Londynie, w tym samym domu, w którym mieÊci si´ Skarb Narodowy. Po
10 minutach, kiedy jeszcze nie zdà˝y∏em rozpakowaç walizki i umyç si´, zjawi∏ si´
pan, przedstawiajàc mi si´, ˝e jest [p∏k dypl. Kazimierz] Iranek-Osmecki. Czeka∏
na mój przyjazd od dawna na podstawie listu, który otrzyma∏ od Niepokólczyckiego
(list ten wys∏aliÊmy naszà drogà). Bardzo serdecznie mnie wita∏ i pyta∏ si´, jaki ja
mam zamiar, czy mam gdzieÊ lokum i jakie warunki. Powiedzia∏em, ˝e nie. Wi´c
w tej chwili postanowi∏, ˝e poniewa˝ nie ma u nich wolnych ˝adnych dyspozycyjnych
pokoi proponuje mi, ˝ebym zamieszka∏ w biurze [Adama] Cio∏kosza4, przewodniczàcego Egzekutywy, tzn. w dzieƒ mam korzystaç z prywatnego mieszkania osobistego p∏k. Iranka, który mieszka na Emperors Gate 43, a w nocy w biurze na zestawionych sto∏ach roz∏o˝´ sobie materac i mog´ spaç. I tak si´ sta∏o. Dosta∏em dwa
koce, materac, który trzyma∏em w przedsionku tam przez 6 tygodni. P∏k Iranek by∏
dla mnie ogromnie serdeczny. Stosunek by∏ typowy prze∏o˝onego do podw∏adnego
z czasów konspiracji, zupe∏nie inny jak normalnie w wojsku. Stwierdzam, ˝e osoba
p∏k. Iranka i sposób bycia jest b[ardzo] mi∏y i ujmujàcy. Przedstawi∏em zaraz Iran-

1

2
3

4

Poczàtkowe fragmenty obszernego, liczàcego ponad 20 stron maszynopisu – raportu z konspiracyjnej misji zleconej „Brossowi” przez p∏k. Franciszka Niepokólczyckiego (w przygotowaniu do druku).
Od p∏k. Niepokólczyckiego.
Edycja êród∏owa konspiracyjnych listów Franciszka Niepokólczyckiego do czo∏owych przedstawicieli polskiej emigracji wojskowej i politycznej w Londynie w przygotowaniu do druku.
Adam Cio∏kosz (1901–1978), ˝o∏nierz POW, uczestnik wojny z bolszewikami i III powstania Êlàskiego,
dzia∏acz m∏odzie˝owych organizacji socjalistycznych, od 1921 w PPS, pose∏ na Sejm RP, w procesie brzeskim skazany na 3 lata wi´zienia, przeciwnik wspó∏pracy z komunistami i Centrolewem. Od 1940 we Francji i Wielkiej Brytanii, sekretarz generalny PPS, cz∏onek Rady Narodowej i Komitetu Ministrów dla spraw
Kraju, przeciwnik uk∏adów z Sowietami. Po wojnie pozosta∏ na emigracji, wieloletni przewodniczàcy PPS,
cz∏onek w∏adz politycznych na Uchodêstwie, delegat Polski w Zgromadzeniu Ujarzmionych Narodów Europejskich, organizator pomocy dla kraju. Zmar∏ w Londynie. Autor Zarysu dziejów socjalizmu polskiego
(„Dardanele”, s. 444–445; P. Dubiel, J. Kozak, op. cit., s. 29; A. Zagórski, Cio∏kosz Adam Ludwik Maria [w:]
WiN..., t. VI, cz. 2, s. 126–127).
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kowi listy, które mia∏em, tzn. listy do [gen. Tadeusza] Pe∏czyƒskiego5, do [pp∏k. Przemys∏awa] Kraczkiewicza, do [gen. Stanis∏awa] Kopaƒskiego6, do p∏k. saperów Zawilskiego. W ciàgu paru dni Iranek urzàdzi∏ mi spotkanie z Pe∏czyƒskim [...]. Wst´pna rozmowa by∏a taka: Pe∏czyƒski wypytywa∏ si´ mnie o mój przyjazd, jak to zosta∏o
zorganizowane, jak sfinansowane, krótko wypytywa∏ si´ o mojà przesz∏oÊç. Nazwisko moje nie by∏o jemu obce sprzed wojny, z czasów wileƒskich, kiedy Pe∏czyƒski dowodzi∏ 5. Pu∏kiem Piechoty Legionów. OmówiliÊmy krótko, z kim mam si´ zobaczyç,
z kim rozmawiaç, o czym mówiç. Pe∏czyƒski sugerowa∏, ˝e warto si´ spotkaç z [Adamem] Cio∏koszem, ˝e warto si´ spotkaç z Kopaƒskim, ˝eby us∏yszeç odpowiedê
na listy, które da∏ Niepokólczycki. Poinformowa∏ mnie krótko, ˝e emigracja w Londynie jest doÊç dobrze spenetrowana przez wywiad warszawski, ˝ebym ja uwa˝a∏
na to, co mówi´, gdy˝ bardzo ∏atwo mo˝e to byç doniesione do Warszawy. Radzi∏ mi,
˝ebym jak najmniej przebywa∏ w towarzystwach polskich, ˝ebym nie plàta∏ si´ po instytucjach polskich, szczególnie po domu SPK7. W mi´dzyczasie nawiàza∏em kontakt z Henrykiem Zabielskim8, swoim dawnym kolegà i przyjacielem z Wilna, i przez
niego wszed∏em w towarzystwo wilnian, których w Londynie jest bardzo du˝o. Par´
dni póêniej odby∏a si´ rozmowa z gen. Kopaƒskim. Przekaza∏em mu list Niepokólczyckiego. Gen. Kopaƒski by∏ ogromnie serdeczny, rozmawia∏ ze mnà pó∏ godziny,
wyÊciskaliÊmy si´. Przypomnia∏ [sobie] mnie sprzed wojny, bez mojej inicjatywy
przypomnia∏ mego ojca9 i oÊwiadczy∏, ˝e spotkamy si´ jeszcze raz za par´ dni, gdzie
on da odpowiedê na list Niepokólczyckiego. Spotkanie z gen. Kopaƒskim odbywa∏o
si´ w mieszkaniu prywatnym p∏k. Iranka i w obecnoÊci p∏k. Iranka. Powtórne spo5

6

7
8

9

Tadeusz Pe∏czyƒski (1892–1985), „Adam”, „Alois”, „Grzegorz”, „Robak”, „Wolf”, gen. bryg., oficer Legionów, uczestnik wojny z bolszewikami, w okresie mi´dzywojennym dowódca pu∏ku piechoty dywizyjnej 19.
DP, od 1935 szef Oddzia∏u II Sztabu G∏ównego WP. W wojnie obronnej 1939 dowodzi∏ samodzielnym zgrupowaniem walczàcym na ty∏ach wroga. W konspiracji ZWZ-AK komendant Okr´gu Lublin, szef sztabu
KG i zast´pca Komendanta G∏ównego AK, wspó∏twórca koncepcji akcji „Burza”. Walczy∏ w powstaniu
warszawskim, w którym zginà∏ jego jedyny syn, Krzysztof, ps. „Kasztan”, a on sam zosta∏ ranny. Po zwolnieniu z niewoli niemieckiej pozosta∏ na emigracji. Pe∏ni∏ funkcj´ szefa Gabinetu NW, przewodniczy∏
Komisji Historycznej AK, wspó∏redagowa∏ wydawnictwo êród∏owe AK w dokumentach, zmar∏ w Londynie
(AIPN, 0192/68, t. III, Doniesienie „Tatry” dot. gen. T. Pe∏czyƒskiego z 7 IX 1959, k. 547; P. Dubiel,
J. Kozak, op. cit., s. 121–122; A.K. Kunert, S∏ownik..., t. I, s. 143–146; M. Ney-Krwawicz, Komenda...,
s. 453–454; T. Strzembosz, W stron´..., s. 135–136; S. Korboƒski, Bohaterowie..., s. 23–25).
Stanis∏aw Kopaƒski (1895–1976), gen. dyw., in˝ynier dróg i mostów, oficer rosyjskiej artylerii konnej
i I Korpusu Polskiego na Wschodzie, uczestnik wojny z bolszewikami (na froncie straci∏ oko), w okresie
mi´dzywojennym zast´pca dowódcy broni pancernej, dowódca pu∏ku artylerii motorowej, szef Oddzia∏u
III SG WP. Po kl´sce wojny obronnej 1939 mianowany we Francji przez gen. W∏adys∏awa Sikorskiego szefem broni pancernej, a nast´pnie dowódcà Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich w Syrii, po kapitulacji Francji wyprowadzi∏ brygad´ do brytyjskiej Palestyny, walczy∏ pod Tobrukiem i Ghazelà, dowodzi∏
nast´pnie 3. Dywizjà Strzelców Karpackich, od 1943 szef sztabu NW. Po wojnie pozosta∏ na emigracji, pe∏ni∏ funkcj´ generalnego inspektora PKPiR (z uprawnieniami NW), jeden z czterech polskich genera∏ów
uposa˝onych brytyjskà emeryturà. Autor Wspomnieƒ wojennych 1939–1946 („Dardanele”, s. 478–479;
P. Dubiel, J. Kozak, op. cit., s. 78–79; T. Kryska-Karski, Genera∏owie Polski Niepodleg∏ej, Warszawa 1991,
s. 43; A. Zagórski, Kopaƒski Stanis∏aw [w:] WiN..., t. VI, cz. 2, s. 323–324).
Stowarzyszenie Polskich Kombatantów.
Prawdopodobnie chodzi o Henryka Zabielskiego „Motylka”, absolwenta USB w Wilnie, cz∏onka Akademickiego Klubu Wileƒskich „W∏ócz´gów”. Zob. A. Srebrakowski, Wileƒscy „W∏ócz´dzy”, Wroc∏aw 1996.
Prowadzi∏ w Wilnie znanà aptek´.
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tkanie z gen. Kopaƒskim i ostatnie by∏o – nie b´d´ powtarza∏ treÊci listu Niepokólczyckiego, bo ona jest wiadoma – gdzie gen. Kopaƒski oÊwiadczy∏, ˝e ˝adnego rozkazu w roku 194510, kiedy Niepokólczycki by∏ komendantem WiN11 po aresztowaniu
[p∏k. Jana Rzepeckiego], w sprawie organizacji podziemia nie wysy∏a∏. On by∏ wtedy szefem Sztabu Naczelnego Wodza, Naczelnym Wodzem by∏ „Bór” [gen. Tadeusz
Bór-Komorowski]. Kopaƒski skonsultowa∏ si´ z „Borem” i sprawdzili, ˝e takiego
rozkazu nie by∏o. Rozkaz ten zosta∏ sfingowany. Jak ustali∏ gen. Kopaƒski, rozkaz
ten napisa∏ dzia∏acz partyjny, endek [Zygmunt] Berezowski12, który wys∏a∏ go przez
∏àcznika „Ga∏àzk´”13, piszàc go na jednej z maszyn Oddzia∏u VI Sztabu. Gen. Kopaƒski wyrazi∏ ubolewanie, ˝e taki fakt i taki rozkaz mia∏ miejsce, i stwierdzi∏, ˝e
w obecnej chwili nie ma warunków do pociàgni´cia do odpowiedzialnoÊci tego pana. JednoczeÊnie poleci∏ oÊwiadczyç Niepokólczyckiemu, ˝e nie ma ˝adnych pretensji z tytu∏u zeznaƒ Niepokólczyckiego na procesie, którymi obcià˝y∏ Kopaƒskiego.
Odwrotnie – jest pe∏en szacunku dla jego osoby i postawy i prosi przekazaç dla Niepokólczyckiego jak najserdeczniejsze pozdrowienia. Kopaƒski Niepokólczyckiego
osobiÊcie nie zna∏. Tyle co do genera∏a Kopaƒskiego. Odby∏a si´ te˝ rozmowa z genera∏em [W∏adys∏awem] Andersem, w mieszkaniu p∏k. Iranka. Anders bez trudu
przypomnia∏ [sobie] mnie z czasów korporacyjnych, stwierdzi∏ uprzejmie, ˝e ma∏o
si´ zmieni∏em w przeciwieƒstwie do niego, który wy∏ysia∏ ostatecznie. Rozmowa by∏a krótka, trwa∏a oko∏o pó∏ godziny, przewa˝nie wspominaliÊmy dawniejsze czasy.
Anders krótko wypytywa∏ si´ o mój pobyt w wi´zieniu, z kim z ciekawszych ludzi siedzia∏em. Czy nie obawiam si´ nosiç znaczka korporacyjnego i sygnetu. Ja natomiast
odpowiedzia∏em jemu, jak by∏em przes∏uchiwany na temat kontaktów z nim,
na podstawie gdzieÊ kiedyÊ zamieszczonych fotografii, w jakimÊ piÊmie ilustrowanym. Absolutnie nie interesowa∏y go sprawy AK-owskie. Zresztà gen. Pe∏czyƒski
przedtem oÊwiadczy∏ mi wyraênie, ˝eby Andersowi nic nie mówiç o grupie Niepokólczyckiego, ˝eby Andersowi nic nie mówiç o organizowaniu pomocy, gdy˝ jego te
10

11
12

13

P∏k. Niepokólczyckiemu chodzi∏o o wyjaÊnienie treÊci listu, który dotar∏ do niego na krótko przed aresztowaniem: „˚ejmian. Rzàd i naczelne W∏adze Si∏ Zbrojnych nie udzielajà poparcia ˝adnej organizacji o charakterze wojskowym lub uprawiajàcej wywiad wojskowy. Zalecam rozwiàzanie WiN. Poczuwamy si´ jednak do moralnego obowiàzku opieki nad by∏ymi ˝o∏nierzami AK i rodzinami po nich i tylko w tym zakresie
mo˝emy przyjÊç z pomocà. Techniczne rozwiàzanie zagadnienia przedstawi ustnie wasz wys∏annik”.
Od stycznia do paêdziernika 1945.
Zygmunt Berezowski (1891–1979), „OleÊnicki”, prawnik, polityk, publicysta, dzia∏acz ruchu narodowego,
uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, redaktor „Polityki Narodowej”, pose∏ na Sejm II RP, sekretarz KG
SN. W konspiracji w prezydium SN, z jego ramienia od stycznia 1944 cz∏onek RJN, w kwietniu 1944 przerzucony z tajnego làdowiska w Lubelskiem do Londynu, od listopada tr. minister spraw wewn´trznych
Rzàdu RP na Uchodêstwie i przewodniczàcy Komitetu ds. Kraju, w lutym 1945 wspó∏autor tekstu deklaracji rzàdowej protestujàcej przeciw ustaleniom zapad∏ym w Ja∏cie, pozosta∏ na emigracji, dzia∏a∏ tam
w kierownictwie SN, zmar∏ w Londynie (P. Dubiel, J. Kozak, op. cit., s. 18; A.K. Kunert, Ilustrowany przewodnik..., s. 453; K. Tarka, Emigracyjna dyplomacja. Polityka zagraniczna rzàdu RP na Uchodêstwie
1945–1990, Warszawa 2003, wg indeksu).
Byç mo˝e chodzi o Zygmunta Ziemi´ckiego (Ziemeckiego) „Ga∏àzk´”, w okresie okupacji ˝o∏nierza Kedywu, w powstaniu warszawskim uczestnika walk na Starówce i ˚oliborzu, w 1945 majàcego przebywaç
w Londynie, nast´pnie dzia∏ajàcego w Polsce, w 1948 aresztowanego przez UB, skazanego na wieloletnie
wiezienie, przez jakiÊ czas wi´zionego w jednej kilkudziesi´cioosobowej celi wspólnie z p∏k. Niepokólczyckim, zwolnionego w po∏owie lat pi´çdziesiàtych.
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rzeczy nie interesujà. Jego zainteresowaniem jest wielka polityka, którà prowadzi∏
II Korpus. Anders powiedzia∏, ˝e jeszcze chcia∏by si´ ze mnà zobaczyç. W par´ dni
póêniej mia∏em spotkanie z pu∏kownikiem [Wincentym] Bàkiewiczem14, w obecnoÊci p∏k. Iranka i te˝ w jego mieszkaniu. P∏k Bàkiewicz interesowa∏ si´ dzia∏alnoÊcià
grupy wileƒskiej15 po przyjeêdzie z Wileƒszczyzny do Warszawy16. OÊwiadczy∏, ˝e
do niego w roku [19]45 na jesieni zjawi∏ si´ ∏àcznik [pp∏k. dypl. Antoniego] Olechnowicza17 [Edmund Zbigniew] Bukowski18 w towarzystwie przedwojennego oficera
czynnej s∏u˝by sta∏ej ˝andarmerii Morelewskiego19, który obecnie przebywa w Ame14

15

16

17

18

19

Wincenty Bàkiewicz, pp∏k dypl., szef Referatu „Rosja” Biura Studiów Oddzia∏u II SG WP, szef Oddzia∏u II sztabu armii gen. W∏adys∏awa Andersa (IPMS w Londynie, kolekcja W. Bàkiewicza; AIPN
Wr, 053/628, t. II, Wykaz b[y∏ych] pracowników Oddzia∏u II Sztabu G∏ównego WP z lipca 1952, k. 3;
A. Pep∏oƒski, Wywiad Polskich Si∏ Zbrojnych na Zachodzie 1939–1945, Warszawa 1995, s. 149–150; idem,
Wywiad polski na ZSRR 1921–1939, Warszawa 1996, s. 41, 47, 194, 288; A. Misiuk, S∏u˝by specjalne II Rzeczypospolitej, Warszawa 1998, passim; Z.S. Siemaszko, Dzia∏alnoÊç genera∏a Tatara (1943–1949), Lublin
2004, wg indeksu).
Chodzi o siatk´ konspiracyjnà Okr´gu Wileƒskiego AK pp∏k. dypl. Antoniego Olechnowicza „Pohoreckiego” (szerzej zob.: P. Niwiƒski, Okr´g Wileƒski AK w latach 1944–1948, Warszawa 1999).
Chodzi o ewakuacj´ ˝o∏nierzy struktur terenowych i oficerów Komendy Okr´gu Wileƒskiego AK do Polski przeprowadzonà przez pp∏k. dypl. A. Olechnowicza „Pohoreckiego” w 1945 (szerzej zob.: P. Niwiƒski,
Okr´g Wileƒski..., passim).
Antoni Olechnowicz (1905–1951), „Krzysztof”, „Kurkowski”, „Lawicz”, „Metoer”, „Pohorecki”, „Roman
Wrzeski”, pp∏k dypl., absolwent SPP w Ostrowi Mazowieckiej, Wy˝szej Szko∏y Nauk Politycznych przy Instytucie Naukowo-Badawczym Europy Wschodniej w Wilnie i WSWoj., oficer sztabowy 20. DP w Baranowiczach i 33. DP w Grodnie. W wojnie obronnej 1939 kwatermistrz 33. DP, zbieg∏ z niewoli sowieckiej
i przedosta∏ si´ do Wilna. W konspiracji wileƒskiej szef Wydzia∏u Wojskowego Komisariatu Rzàdu, szef
Oddzia∏u I Sztabu Dowódcy Wojewódzkiego SZP/komendanta okr´gu ZWZ, komendant konspiracyjnego Garnizonu m. Wilna, inspektor Inspektoratu „A” (Wilno i pow. wileƒsko-trocki), dowódca I zgrupowania partyzanckiego. Po wejÊciu Sowietów ponownie w konspiracji: szef Oddzia∏u I, szef sztabu i zast´pca
komendanta Okr´gu Wileƒskiego AK, od kwietnia 1945 ostatni komendant okr´gu, przeprowadzi∏ udanà
ewakuacj´ ˝o∏nierzy do Polski, gdzie zreorganizowa∏ eksterytorialne struktury okr´gowe. Nie uzna∏ dowództwa DSZ i odmówi∏ podporzàdkowania si´ kierownictwu WiN. W oparciu o siatk´ konspiracji wileƒskiej prowadzi∏ dzia∏alnoÊç legalizacyjnà, samopomocowà, wywiadowczà, podporzàdkowa∏ oddzia∏y partyzanckie podleg∏e mjr. Zygmuntowi Szendzielarzowi „¸upaszcze” (5. i 6. Brygada Wileƒska), nawiàza∏
∏àcznoÊç ze sztabem NW. Aresztowany przez UB w czerwcu 1948 we Wroc∏awiu podczas akcji „X”, wyrokiem WSR w Warszawie skazany w 1950 na kar´ Êmierci, w lutym 1951 zastrzelony w wi´zieniu na Mokotowie (P. Niwiƒski, Antoni Olechnowicz (1905–1951), KOSP 2002, t. I, s. 325–329; L. Tomaszewski, Wileƒszczyzna lat wojny i okupacji 1939–1945, Warszawa 1999, s. 675–677).
Edmund Zbigniew Bukowski (1918–1950), „Zbyszek”, ˚ukowski”, student USB, w okresie okupacji ˝o∏nierz konspiracyjnego Ko∏a ¸àcznoÊci (siatka Kó∏ Pu∏kowych) w Wilnie, bliski wspó∏pracownik komendanta por. Stefana Czernika „Orwata” (kurier, ∏àcznik, radiooperator), w 1942 aresztowany przez wileƒskie
gestapo, wykupiony przez rodzin´, kursowa∏ na trasie Wilno–Warszawa–Wilno, przewo˝àc sprz´t radiowy
i szyfry. 17 lipca 1944 podczas próby nawiàzania ∏àcznoÊci radiowej z Londynem aresztowany przez
NKWD i postrzelony podczas nieudanej próby ucieczki, zbieg∏ ze szpitala, musia∏ uciekaç z Wilna. W okresie powstania na warszawskiej Pradze zorganizowa∏ komórk´ ∏àcznoÊci Komendy Okr´gu Wileƒskiego
AK, a nast´pnie w 1945 siatk´ lokali konspiracyjnych przeznaczonych dla ewakuowanych ˝o∏nierzy Okr´gu Wileƒskiego AK. Zosta∏ kurierem ostatniego komendanta okr´gu pp∏k Antoniego Olechnowicza „Pohoreckiego”. Wielokrotnie przedostawa∏ si´ za granic´, nawiàzujàc kontakty ze Sztabem NW, w kraju
wspó∏organizowa∏ siatk´ wywiadowczà kryptonim „Krzysztof”. Aresztowany przez UB w czerwcu 1948
podczas akcji „X”, w listopadzie 1949 wyrokiem WSR w Warszawie skazany na kar´ Êmierci, zastrzelony
w kwietniu 1950 w wi´zieniu na Mokotowie (P. Niwiƒski, Edmund Zbigniew Bukowski (1918–1950), KOSP
2002, t. I. s. 80–81).
Jan Flawian Morelewski (ur. 1913), „Miller”, „Morel”, „Mrówka”, „Pu∏aski”, „Roland”, por., absolwent
studiów prawno-ekonomicznych Uniwersytetu Poznaƒskiego, s∏u˝b´ wojskowà odby∏ w 27. pu∏ku u∏anów
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ryce. Bàkiewicz da∏ Bukowskiemu 5 tys. dolarów z poleceniem, ˝eby ten wróci∏
do Warszawy i poleci∏ Olechnowiczowi, ˝eby grupa Olechnowicza nie przejawia∏a
˝adnej dzia∏alnoÊci, gdy˝ nie czas na to. Nast´pnie wys∏a∏ jeszcze przez tego˝ Bukowskiego dwa razy po 5 tys. dolarów, czyli razem 15 tys. dla Olechnowicza. JednoczeÊnie oÊwiadczy∏, ˝e grupa wileƒska u Anglików nie ma absolutnie ˝adnej opinii.
Ma nawet opini´ z∏à, bo Bukowski nawiàzywa∏ kontakty i sprzedawa∏ wiadomoÊci
wywiadowi niemieckiemu, wywiadowi angielskiemu, wywiadowi francuskiemu i genera∏owi [Klemensowi] Rudnickiemu20. I ˝e zorganizowanie jakiejkolwiek pomocy
dla tej grupy b´dzie bardzo utrudnione. On postara si´ coÊ zrobiç. Po za tym wypytywa∏ si´ dok∏adnie o przebieg samego siedzenia, z kim siedzia∏em i pobie˝nie o sytuacj´ w Polsce. Trzeba stwierdziç, ˝e p∏k Bàkiewicz jest dobrze zorientowany na temat sytuacji wewn´trznej w Polsce i ma doÊç prawdziwy obraz tego, co si´ dzieje
w Polsce. Poza tym w sposób anegdotyczny opowiada∏ wiele ró˝nych przejÊç swoich
z Rosji [...].

èród∏o: AIPN, 0192/68, t. II, k. 130–132, orygina∏, mps.

20

w NieÊwie˝u, pracowa∏ jako referendarz Ministerstwa Przemys∏u i Handlu, od 1938 w s∏u˝bie sta∏ej korpusu ˝andarmerii, po ukoƒczeniu CW˚ w Grudziàdzu przydzielony do 1. plutonu ˝andarmerii w Wilnie, jednoczeÊnie pracowa∏ naukowo, przygotowujàc na seminarium prof. Jerzego Panejki rozpraw´ doktorskà
na temat s∏u˝b bezpieczeƒstwa paƒstwa, ze wzgl´du na wybuch wojny obronionà dopiero w 1966 ju˝
na emigracji). W wojnie obronnej 1939 dowódca 3. konnego plutonu ˝andarmerii przy 3. Wileƒskiej Brygadzie Kawalerii, zbieg∏ z niewoli sowieckiej i przedosta∏ si´ do Wilna. W konspiracji w Komisariacie Rzàdu, w ZWZ-AK Okr´gu Wileƒskiego prokurator, dowódca dyonu ˝andarmerii i szef bezpieczeƒstwa Komendy, oficer ds. specjalnych komendanta okr´gu, redaktor „Czynu”, oficer sztabu 6. Brygady mjr.
Franciszka Koprowskiego „Konara”, oficer polowej Komendy Okr´gu z mp. w Dziewieniszkach i Wo∏korabiszkach pod Wilnem. Po wejÊciu Sowietów ponownie w konspiracji w Komendzie Okr´gu Wileƒskiego
AK, w 1945 kurier ostatniego komendanta okr´gu pp∏k. dypl. Antoniego Olechnowicza „Pohoreckiego”
do sztabu 1. Dywizji Pancernej w Meppen. Od 1946 na emigracji (Niemcy, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone), dzia∏acz akowski, polonijny i spo∏eczny, w tym wspó∏organizator i prezes Fundacji AK w USA,
dyrektor Kongresu Polonii Amerykaƒskiej, cz∏onek Rady Narodowej RP, w 1984 odebra∏ od prezydenta
Ronalda Reagana order Legion of Merit, jakim zosta∏ uhonorowany gen. Stefan Grot-Rowecki. Autor wielu publikacji z zakresu polityki i historii oraz wspomnieƒ Pokolenie akowskie, Bydgoszcz 1994 – tam bibliografia przedmiotowa prac Morelewskiego (J. Malinowski, Jan Flawian Morelewski [w:] S∏ownik Polski Walczàcej na Kresach Pó∏nocno-Wschodnich Rzeczypospolitej, Bydgoszcz 1995, t. I, s. 27–30).
Klemens Rudnicki (1897–1992), gen. bryg., skaut, ˝o∏nierz Legionu Wschodniego gen. J. Hallera i armii
austriackiej, uczestnik wojny z bolszewikami, w II RP oficer liniowy, wyk∏adowca taktyki WSWoj. W wojnie obronnej dowodzi∏ 9. pu∏kiem u∏anów. W konspiracji szef sztabu Komendy Okr´gu SZP w Krakowie
i Komendy Obszaru Lwowskiego. Aresztowany przez NKWD, zwolniony po uk∏adzie Sikorski – Majski.
W armii gen. W∏adys∏awa Andersa dowódca 6. DP „Lwów”, walczy∏ pod Monte Cassino, zdobywa∏ Ankon´ i Boloni´, po gen. S. Maczku przejà∏ dowodzenie 1. Dywizjà Pancernà, w s∏u˝bie pozostawa∏ do demobilizacji PKPiR w 1949. Pozosta∏ na emigracji, mieszka∏ pod Londynem (P. Dubiel, J. Kozak, op. cit.,
s. 145).
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Nr 8
1959 luty 17, Warszawa – Stenogram doniesienia TW „Mociƒskiego” o zainteresowaniu p∏k. Franciszka Niepokólczyckiego bie˝àcymi wydarzeniami politycznymi z∏o˝onego
mjr. SB Stefanowi Turlejowi

W piàtek (13 II 1959 r.) rozmawia∏em z Niepokólczyckim. Wi´c Niepokólczycki
powiedzia∏, ˝e my w∏aÊciwie jesteÊmy pozbawieni wiadomoÊci i w pogoni za sprawami zarobkowymi nie interesujemy si´ ca∏ym szeregiem spraw blisko nas stojàcych.
˚eby nie byç zaskoczonym w momencie, który mo˝e przyjÊç lada chwila, jakiejÊ
zmiany, musimy interesowaç si´ nast´pujàcymi sprawami. Oni prosili mnie, ˝ebym
ja w miar´ swoich mo˝liwoÊci w ramach wolnego czasu zwróci∏ uwag´ na nast´pujàce zagadnienia: na sprawy mi´dzynarodowe, na sprawy wewn´trzne krajowe, jakie
sà odg∏osy w partii, z KC, co KC myÊli na temat obecnej sytuacji. Trzeba zdobyç wiadomoÊci, co si´ dzieje w oÊrodkach ZBoWiD, w oÊrodku „Wikliny” (to jest oÊrodek
„Rados∏awa” [p∏k. Jana Mazurkiewicza]), co mówi [gen. Stanis∏aw] Tatar1, trzeba
dotrzeç do ludzi, którzy majà tam jakieÊ „chody”, mo˝liwoÊci. Ja mu powiedzia∏em,
˝e tam ˝adnych „chodów” nie mam. Wi´c on powiedzia∏, ˝e trzeba poszukaç, trzeba pomyÊleç, trzeba podchodziç, trzeba pod tym kàtem chodziç po Warszawie – jak
si´ wyrazi∏. Proponowa∏, ˝e mo˝e [pp∏k. Remigiusza] Grocholskiego2 wykorzystaç
w sensie jakichÊ wiadomoÊci, bo [gen. Stanis∏aw] Tatar do niego przychodzi, [gen.

1

2

Stanis∏aw Tatar (1896–1980), „Erazm”, „Tabor”, gen. bryg., ˝o∏nierz armii rosyjskiej i I Korpusu Polskiego
na Wschodzie, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, wyk∏adowca taktyki artylerii w WSWoj. W wojnie
obronnej 1939 dowódca artylerii 3. DP Leg. Oraz oficer 1. DP Leg., zbieg∏ z niewoli niemieckiej. Szef Oddzia∏u Organizacyjnego/Operacyjnego KG ZWZ-AK i zast´pca Komendanta G∏ównego, przeciwnik ujawnienia Si∏ Zbrojnych w Kraju przed wkraczajàcymi na ziemie polskie Sowietami, w kwietniu–maju 1944
przerzucony do Londynu. Objà∏ tam funkcj´ zast´pcy Szefa Sztabu NW ds. Kraju, wspó∏pracownik premiera Stanis∏awa Miko∏ajczyka, dowódca artylerii 1. Korpusu Polskiego w Wielkiej Brytanii. Powróci∏
do Polski. Wspólnie z p∏k. Stanis∏awem Nowickim i Marianem Utnikiem zorganizowa∏ potajemny przerzut
zasobów z∏ota FON (ok. 200–300 kg) z siedziby PSZ w Londynie do Polski, gdzie zagin´∏o w niewyjaÊnionych okolicznoÊciach, najprawdopodobniej rozgrabione przez komunistycznych dygnitarzy. Aresztowany
i w 1951 w „procesie genera∏ów” skazany na do˝ywocie. Do koƒca ˝ycia bojkotowany przez cz´Êç Êrodowisk kombatancko-niepodleg∏oÊciowych (P. Dubiel, J. Kozak, op. cit., s. 177–178; Z. S. Siemaszko, op. cit.;
M. Ney-Krwawicz, Komenda..., s. 464; J. Poksiƒski, „TUN”. Tatar – Utnik – Nowicki. Represje wobec oficerów Wojska Polskiego w latach 1949–1956, Warszawa 1992; T. Strzembosz, W stron´..., s. 128–130; A. Zagórski, Tatar Stanis∏aw [w:] WiN..., t. VI, cz. 3, s. 728–730).
Remigiusz Grocholski (1888–1965), „Brochwicz”, pp∏k, wychowany w rodzinie ziemiaƒskiej, ˝o∏nierz armii
rosyjskiej, III Korpusu Polskiego na Wschodzie i POW, oficer w Naczelnym Dowództwie III powstania Êlàskiego, adiutant marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego, rotmistrz pu∏ku u∏anów i strzelców konnych, od 1934
w stanie spoczynku, pracownik PUWFiPW. W wojnie obronnej 1939 walczy∏ na Wo∏yniu. W konspiracji zast´pca dowódcy (pp∏k. J. W∏odarkiewicza), a po jego Êmierci dowódca „Wachlarza”, nast´pnie w Kedywie.
W powstaniu warszawskim dowódca pu∏ku „Waligóra”, ci´˝ko ranny (P. Dubiel, J. Kozak, op. cit., s. 50–51;
C. Chlebowski, „Wachlarz”, Warszawa 1990; M. Ney-Krwawicz, Komenda..., s. 434).
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Juliusz] Rómmel3 do niego przychodzi. W ka˝dym razie prosi∏, ˝ebym ja to mia∏
na uwadze [...].
èród∏o: AIPN, 0192/68, t. II, k. 206, orygina∏, mps.

3

Juliusz Rómmel (1881–1967), gen. dyw., oficer rosyjskiej artylerii konnej, od 1918 w WP, uczestnik wojny
z bolszewikami, w okresie mi´dzywojennym inspektor armii. W wojnie obronnej 1939 dowodzi∏ armià
„¸ódê” os∏aniajàcà stolic´, a nast´pnie od 8 wrzeÊnia armià „Warszawa”. W przeddzieƒ kapitulacji miasta
przekaza∏ gen. Micha∏owi Tokarzewskiemu-Karaszewiczowi swoje uprawnienia od Naczelnego Wodza
do organizacji podziemnej armii. Odszed∏ z oficerami do niewoli niemieckiej. Po wojnie powróci∏ do Warszawy. Od 1946 w stanie spoczynku, dzia∏a∏ w Radzie Naczelnej ZBoWiD. Autor wydanych w Warszawie
w 1958 r. wspomnieƒ Za Honor i Ojczyzn´. Wspomnienia dowódcy Armii „¸ódê” i „Warszawa” (P. Dubiel,
J. Kozak, op. cit., s. 144).
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„Zgodnie z instrukcjà spotka∏em si´…”
Nr 9
1959 listopad 12, Warszawa – Wyciàg z doniesienia TW „Ch∏opickiego” o heroicznym
zachowaniu p∏k. Franciszka Niepokólczyckiego w wi´zieniu

[...] Opowiada∏ [Emil Kumor „KrzyÊ”] o Franku N[iepokólczyckim], ˝e w∏aÊnie
wczoraj (11 XI) widzia∏ si´ z nim, ˝e wypuÊcili go 22 XII 1956 r. w formie urlopu,
gdy˝ siedzia∏ 11 lat i jeszcze pozosta∏o mu coÊ oko∏o 1,5 roku. Zaproponowano mu
wczeÊniejsze wyjÊcie z wi´zienia, ale on odmówi∏. Mówi∏, ˝e póki inni jego podkomendni siedzà, on nie mo˝e korzystaç z propozycji. F[ranciszek] N[iepokólczycki]
êle wyglàda [...].

èród∏o: AIPN, 0192/68, t. II, k. 8–9, orygina∏, mps.

Sklad tom III copy

29/04/2006

09:16

Page 252

Artyku∏y i dokumenty
Nr 10
1959, Warszawa – Doniesienie TW „Wiktora” o nieporozumieniach p∏k. Franciszka
Niepokólczyckiego z oportunistycznym Êrodowiskiem poakowskim

Po d∏u˝szym niewidzeniu si´ spotka∏em si´ z Franciszkiem Niepokólczyckim.
Zetkni´cie nasze by∏o wynikiem inicjatywy z jego strony. Rozmowa mia∏a charakter
banalny. Niepokólczycki notyfikowa∏ na wst´pie, ˝e jest poró˝niony z moimi towarzyszami broni. Z „Maciejem” – [pp∏k. Józefem] Rybickim1, pomimo ˝e mieszka
w pobli˝u niego w Milanówku – nie widujà si´. „Rados∏awa” – [p∏k. Jana] Mazurkiewicza omija i udaje, ˝e nie widzi go. Z [p∏k. Janem] Rzepeckim to samo. Niepokólczycki znalaz∏ si´ na pozycji osamotnionej. Nie pasuje do dawnej grupy i twierdzi, ˝e ró˝ni go od innych akowskich pu∏kowników b[ardzo] wiele. Ró˝nice te majà
charakter polityczny i spo∏eczny. Twierdzi on, ˝e znajdujàca si´ w Warszawie b[y∏a]
grupa czo∏ówki dowódczej AK – nieszczerze []a si´ z systemem, dorabiajàc takà czy
innà oportunistycznà teori´, przy wewn´trznej wrogoÊci do Polski Ludowej i treÊci
spo∏ecznej, jakà reprezentuje dzisiejsza Polska. Innà postaw´ ma Niepokólczycki.
Twierdzi on o sobie, ˝e stara si´ wed∏ug swojej najlepszej woli i najprawid∏owszego
rozeznania w ostatnich latach swego ˝ywota byç najbardziej po˝ytecznym spo∏ecznie. Sam pracuje w Stow[arzyszeniu] Wynalazców Polskich, zarabia oko∏o 3500 z∏
miesi´cznie i jest wicedyrektorem jednego z produkcyjnych zak∏adów. Praca przynosi mu zadowolenie [...].

èród∏o: AIPN, 0192/68, t. II, k. 264, orygina∏, mps.

a
1

W oryginale fragment wykropkowany, nieczytelny. Byç mo˝e: brata∏a, uk∏ada∏a si´ „z systemem”?
Józef Rybicki (1901–1986), „Andrzej”, „Maciej”, „S1”, pp∏k, nauczyciel, dr filozofii w zakresie filologii klasycznej i historii staro˝ytnej, uczestnik wojny z bolszewikami, absolwent i asystent USB, komendant Obwodu Tomaszów Lubelski SZP, d-ca TOW w Cz´stochowie, wyk∏adowca tajnych kompletów, od 1943 z-ca
szefa, a nast´pnie szef Kedywu Okr´gu Warszawskiego AK, mimo delegowania go do organizacji „Nie”
walczy∏ w powstaniu warszawskim, w 1945 szef Kedywu KG AK, komendant Okr´gu Warszawa i Obszaru
Centralnego DSZ, wspó∏tworzy∏ WiN, w którym objà∏ funkcj´ prezesa Obszaru Centralnego, po aresztowaniu (5 XI 1945) p∏k. Jana Rzepeckiego „O˝oga”, p.o. prezesa WiN, aresztowany 22 XII 1945, wyrokiem
WSR w Warszawie z 3 II 1945 skazany na 10 lat, zwolniony w 1954. Cz∏onek Spo∏ecznego Komitetu Przeciwalkoholowego, honorowy cz∏onek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, bibliofil, dzia∏acz opozycji
demokratycznej, wspó∏za∏o˝yciel KOR. Rozpracowywany przez SB mi´dzy innymi w sprawie krypt. „Defraudant” (A.K. Kunert, S∏ownik..., t. III, s. 152–153; P. Sowiƒski, Józef Rybicki [w:] Opozycja w PRL. S∏ownik biograficzny 1956–89, Warszawa 2002, t. I, s. 311–312; S. Sosabowski, Józef Rybicki, „Zeszyty Historyczne” (Pary˝) 1987, nr 82, s. 16–18; T. Strzembosz, W stron´..., s. 138–141; W. WiÊniewski, Rzymianin z AK.
Rzecz o dr. Józefie Rybickim ps. „Andrzej”, „Maciej”, Warszawa 2001; A. Zagórski, Rybicki Józef Roman [w:]
WiN..., t. VI, cz. 3, s. 598–601; Z. Zblewski, Okr´g Krakowski..., wg indeksu; I ZG WiN, s. 195–196; J.R. Rybicki, Notatki szefa warszawskiego Kedywu, Warszawa 2003; Dziennik bojowy oddzia∏u dyspozycyjnego „A”
Kedywu Okr´gu Warszawa Armii Krajowej. Warszawa 1–30 sierpnia 1944, Warszawa 1994; Mokotowski oddzia∏ Kedywu Okr´gu Warszawa Armii Krajowej, Warszawa 1997; Oddzia∏ kobiecy warszawskiego Kedywu.
Dokumenty z lat 1943–1945, Warszawa 2002).
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„Zgodnie z instrukcjà spotka∏em si´…”
Nr 11
1960 styczeƒ 7, Warszawa – Doniesienie TW „Adama” o opiniach p∏k. Franciszka
Niepokólczyckiego na temat organizacji m∏odzie˝owych w PRL z∏o˝one kpt. SB Micha∏owi Jachimowiczowi

W Stowarzyszeniu Wynalazców Polskich znaleêli azyl b[yli] cz∏onkowie AK.
WÊród nich i [kpt.] Kazimierz Leski1, który odgrywa tam b[ardzo] powa˝nà rol´,
[mjr] Zbigniew Rotkiel2 dyrektor pionu chemicznego, a ostatnio doszlusowa∏
do nich Franciszek Niepokólczycki. Ten ostatni zatrudniony jest w pionie techniczno-administracyjnym i pracuje z du˝ym zapa∏em, wy˝ywajàc si´ w pracy [...]. Mia∏em
okazj´ rozmawiania z nim przed Êwi´tami Bo˝ego Narodzenia. Rozmowa toczy∏a
si´ dooko∏a problemów m∏odzie˝y. Niepokólczycki stwierdzi∏: „Partia po raz drugi
bankrutuje na odcinku m∏odzie˝owym. Zw[iàzek] M∏odzie˝y Socjalistycznej nie
wniós∏ nic do swego ruchu. Rozp∏ywa si´ m∏odzie˝, ucieka od organizacji. Brak
atrakcyjnoÊci ideologicznej, p∏ytkoÊç formy pracy. W sumie nuda. Jedynie jakie takie rezultaty obserwowaç mo˝na w Zw[iàzku] Harcerstwa Polskiego. Dlaczego? Bo
tam pozosta∏a zewn´trzna forma. Obozy, zbiórki, zabawy, ogniska, zloty i maszerowanie – a gaw´dy mniej sà nacechowane politycznym wydêwi´kiem [...]. W toku rozmowy pad∏o nazwisko: [Henryk] Józewski3. Niepokólczycki z du˝ym entuzjazmem
1

2

3

Kazimierz Leski (1912–2000), „D´bor”, „Bradl”, „Kazik”, kpt., in˝ynier, pracowa∏ w Holandii przy konstrukcji okr´tów wojennych (w tym ORP „Orze∏”). We wrzeÊniu 1939 podczas pilotowania samolotu zestrzelony przez Sowietów, zbieg∏ z niewoli. W organizacji konspiracyjnej „Muszkieterowie” szef kontrwywiadu i wywiadu komunikacyjnego, przeszed∏ do ZWZ w Warszawie, organizator komórki przerzutowej
„666” oraz komórki kontrwywiadowczej „997”, kurier zagraniczny. W powstaniu warszawskim dowodzi∏
kompanià, zdobywajàc gmach YMCA, nast´pnie szef sztabu Obszaru Zachodniego AK. Po wejÊciu Sowietów dzia∏a∏ nadal w komendzie tamtejszego obszaru DSZ. Aresztowany przez UB w listopadzie 1945,
w procesie I ZG WiN wyrokiem WSR w Warszawie z lutego 1947 skazany na 12 lat. Zwolniony w styczniu
1955. Obroni∏ doktorat, posiada∏ kilka patentów, pracowa∏ w Wydawnictwach Naukowo-Technicznych
i OÊrodku Informacji PAN. Autor ponad 150 publikacji naukowych oraz publikowanych wspomnieƒ ˚ycie
niew∏aÊciwie urozmaicone (A.K. Kunert, S∏ownik..., t. I–III, wg indeksu; P. Dubiel, J. Kozak, op. cit.,
s. 95–96; A. Zagórski, Leski Kazimierz [w:] WiN..., t. VI, cz. 2, s. 382–385; I ZG WiN, s. 195).
Zbigniew Rotkiel, mjr, oficer WP i ZWZ-AK, aresztowany przez UB, w 1952 skazany na przez WSR
w Warszawie na kar´ Êmierci, zamienionà na wieloletnie wi´zienie, w latach szeÊçdziesiàtych dyrektor pionu chemicznego Stowarzyszenia Wynalazców Polskich w Warszawie.
Henryk Józewski (1892–1981), „Mecenas”, „Niemirycz”, „Olgierd”, „Przemys∏aw”, „Âwi´cki”, studiowa∏
na Wydziale Fizyko-Matematycznym Uniwersytetu Êw. W∏odzimierza w Kijowie, zajmowa∏ si´ tam malarstwem, muzykà, organizowa∏ teatr, organizowa∏ polskie komórki niepodleg∏oÊciowe, od 1915 zast´pca komendanta POW w Kijowie, aresztowany i zes∏any przez w∏adze carskie do Satarowa, gdzie zorganizowa∏
Okr´g POW, od 1917 ponownie dzia∏a∏ w peowiackiej siatce w Kijowie, szef Wydzia∏u Politycznego, a nast´pnie komendant KN-III, w 1919 minister spraw wewn´trznych rzàdu Ukraiƒskiej Republiki Ludowej
Semena Petlury, od 1922 mieszka∏ w osadzie Butyƒ k. WiÊniowca na Wo∏yniu. Podczas przewrotu majowego pe∏ni∏ prawdopodobnie funkcj´ kuriera do specjalnych zleceƒ Józefa Pi∏sudskiego, nast´pnie zosta∏ kolejno cz∏onkiem, zast´pcà szefa i szefem Gabinetu Prezesa RM, od 1928 wojewoda wo∏yƒski, zwolennik
praktycznej asymilacji mniejszoÊci narodowych jako „pe∏noprawnych obywateli”, od 1929 minister spraw
wewn´trznych, od 1930 ponownie wojewoda wo∏yƒski wprowadzajàcy w ˝ycie polityk´ zgodnej egzystencji
Polaków i Ukraiƒców, od 1938 wojewoda ∏ódzki. W wojnie obronnej 1939 organizowa∏ dzia∏ania partyzanckie na Wo∏yniu i Polesiu. Od paêdziernika przebywa∏ w Warszawie. W konspiracji komendant Okr´gu
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zaczà∏ mówi∏ o walorach umys∏owych b[y∏ego] wojewody wo∏yƒskiego. Z jego s∏ów
wynika∏o, ˝e utrzymujà ze sobà sàsiedzkie kontakty, doÊç cz´sto muszà widywaç si´
i prze˝ywaç przesz∏oÊç [...].

èród∏o: AIPN, 0192/68, t. III, k. 263–264, orygina∏, mps.

Warszawa-miasto SZP i Okr´gu Warszawa-województwo ZWZ, prowadzi∏ rozmowy polityczne z politykami narodowymi, socjalistycznymi i ludowymi, wspólnie z Aleksandrem Kamiƒskim inicjowa∏ wydawanie
„Biuletynu Informacyjnego”, w 1940 ze wzgl´du na swojà przedwojennà dzia∏alnoÊç w obozie rzàdzàcym
usuni´ty ze stanowisk, pozosta∏ doradcà politycznym komendanta ZWZ-AK. Samodzielnie prowadzi∏
dzia∏alnoÊç konspiracyjnà, wydawa∏ podziemnà pras´, mieszka∏ w Jasieƒcu k. Grójca, Warszawie, Milanówku i Podkowie LeÊnej. Po wejÊciu Sowietów wydawa∏ konspiracyjne pismo „Polska Niezawis∏a”, nawiàza∏
kontakty z WiN, utrzymywa∏ kontakty z KPOPP i emigracjà, od 1947 po ucieczce z ob∏awy przeprowadzonej na niego przez UB w Podkowie LeÊnej ukrywa∏ si´ w wielu miejscowoÊciach na terenie kraju. Aresztowany w marcu 1953 w Jaszczowie na Lubelszczyênie, wyrokiem z wrzeÊnia 1954 skazany na do˝ywocie, wi´ziony by∏ na Mokotowie, w Rawiczu i we Wronkach, zwolniony w listopadzie 1956. Mieszka∏ w Warszawie,
zajmowa∏ si´ malarstwem, rozpracowywany przez SB w sprawie kryptonim „Wino” (M. Ga∏´zowski, Henryk Jan Józewski (1892–1981), KOSP 2004, t. II, s. 185–192; A.K. Kunert, S∏ownik..., t. I, s. 91–93; idem, Ilustrowany przewodnik..., s. 494–495; J. K´sik, Zaufany Komendanta. Biografia polityczna Jana Henryka Józewskiego 1892–1981, Wroc∏aw 1995; A. Zagórski, Józewski Henryk [w:] WiN..., t. VI, cz. 2, s. 275–277).
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„Zgodnie z instrukcjà spotka∏em si´…”
Nr 12
1960 styczeƒ 28, Warszawa – Doniesienie TW „Jana” o kontaktach p∏k. Franciszka Niepokólczyckiego i jego znajomych z emigracjà z∏o˝one kpt. SB Aleksandrowi Baczewskiemu

W dniu 22 I 1960 widzia∏em si´ w kawiarni „Ali Baba” przy ul. Miodowej
[w Warszawie] z Niepokólczyckim. W kawiarni tej jest on sta∏ym bywalcem, gdzie
odbywa spotkanie ze swymi znajomymi [...]. Niepokólczycki posiada bardzo du˝o
znajomych i stale mu si´ k∏aniajà ludzie w kawiarni [...]. W czasie spotkania przypadkowo przyszed∏ do kawiarni mecenas [Zygmunt] Augustowski z nieznanym
osobnikiem, zobaczywszy nas, przysiedli si´ do naszego stolika. Z rozmowy wynika∏o, ˝e Augustowski wr´czy∏ dla N[iepokólczyckiego] jakàÊ fotokopi´ jakiegoÊ dokumentu, której treÊci nie znam. W czasie tego spotkania Augustowski na kilka minut
odszed∏ od stolika, a za nim poszed∏ Niepokólczycki i rozmawiali ko∏o szatni. Z dyskusji zorientowa∏em si´, ˝e Augustowski zbiera jakieÊ dokumenty celem przes∏ania
ich [p∏k. dypl. Kazimierzowi] Irankowi-Osmeckiemu do Londynu. Prawdopodobnie
ma to byç [przekazane przez] jakiegoÊ znajomego cz∏owieka z AK. Osobnik, który
przyszed∏ na spotkanie z A[ugustowskim], ma oko∏o 60 lat, szczup∏y, niski, siwy.
Z rozmowy wynika∏o, ˝e jest b[ardzo] inteligentny i stale spotyka si´ z N[iepokólczyckim] i A[ugustowskim] [...]. Po przejÊciu z szatni umówi∏em si´ z N[iepokólczyckim] na nast´pne spotkanie. Augustowski natomiast sam zaproponowa∏ spotkanie,
gdy˝ chce postawiç ma∏à wódk´ [...].

èród∏o: AIPN, 0192/68, t. III, k. 271–272, orygina∏, mps.

Sklad tom III copy

29/04/2006

09:16

Page 256

Artyku∏y i dokumenty
Nr 13
1960 lipiec 8, Warszawa – Doniesienie TW „Warszawskiego” o spotkaniu p∏k. Franciszka Niepokólczyckiego z udajàcym si´ do Anglii by∏ym cz∏onkiem WiN z∏o˝one kpt. SB
Stanis∏awowi Przanowskiemu

Adam Obarski1, zatrudniony jako red[aktor] techniczny „Kuriera Polskiego”,
b[y∏y] cz∏onek WiN, wyje˝d˝a w najbli˝szym czasie do Anglii i w zwiàzku z tym Franciszek Niepokólczycki przyjà∏ Obarskiego – spotka∏ si´ z nim w kawiarni „Lucyna”
na ul. Sienkiewicza [w Warszawie] dn[ia] 23 czerwca i prosi∏ go, a˝eby odwiedzi∏
jego przyjació∏ w Anglii i poinformowa∏ ich o jego losie i prze˝yciach, jak równie˝
sytuacji w kraju, gdy˝ nie chce pisaç listów. Obarski zgodzi∏ si´ na propozycj´ i mieli si´ spotkaç powtórnie i bli˝ej omówiç t´ spraw´. Dalej Niepokólczycki wspomnia∏
o swojej pracy na terenie Zw[iàzku2] Wynalazców [Polskich], z której jest zadowolony, gdy˝ umo˝liwia mu poznanie wielu ciekawych ludzi, tym bardziej ˝e spotyka
du˝o b[y∏ych] cz∏onków AK, z którymi ∏atwo si´ porozumieç. Wspomina∏ te˝, ˝e
[kpt.] Kazimierz Leski jest ostatnio coraz bardziej odsuwany od wp∏ywu na te sprawy. [...] [Obarski] mówi∏, ˝e o [W∏odzimierzu] Lechowiczu krà˝à ró˝ne plotki, ˝e
w ka˝dej chwili ka˝dego mo˝e zdradziç, i nale˝y byç z nim ostro˝nym. Skar˝y∏ si´
na z∏e stosunki w redakcji, poniewa˝ jeden drugiego stara si´ wykoƒczyç [...].

èród∏o: AIPN, 0192/68, t. III, k. 302–203, orygina∏, mps.

1

2

Adam Tadeusz Obarski (1905–1973), „Adam”, „Boles∏aw”, „Dzianot”, „F-1”, „K∏os”, „P-1”, „R”, od 1924
dzia∏acz PPS, wspó∏organizator Zwiàzku Polskiej M∏odzie˝y Socjalistycznej, studiowa∏ na Wydziale Filozoficznym UW, dzia∏a∏ w OM TUR, publikowa∏ w prasie socjalistycznej, pracowa∏ w redakcji „Robotnika”
i „Expressu Porannego”. W wojnie obronnej 1939 walczy∏ w Warszawie. W okresie okupacji pracowa∏
w RGO, udziela∏ pomocy ukrywajàcym si´ ˚ydom oraz zbieg∏ym z niewoli jeƒcom angielskim i francuskim.
W konspiracji dzia∏a∏ w kierownictwie Okr´gu Warszawa podmiejska PPS-WRN. W czasie powstania by∏
cz∏onkiem sztabu Gwardii Robotniczej, kierowa∏ równie˝ redakcjà „Robotnika”, zbieg∏ z obozu w Pruszkowie. Po wejÊciu Sowietów pracowa∏ w Ministerstwie Odbudowy, jako „wtyczka” Podziemia wstàpi∏ do re˝imowej PPS, jednoczeÊnie dzia∏a∏ w konspiracyjnej partii socjalistycznej, kontynuatorce WRN, wszed∏
do KPOPP oraz w DSZ-WiN (szef propagandy Zarzàdu Obszaru Centralnego i doradca polityczny prezesa obszaru pp∏k. Wincentego Kwieciƒskiego „Lotnego”. Aresztowany przez UB w grudniu 1946, wyrokiem
WSR w Warszawie w grudniu 1947 skazany na 15 lat. Wi´ziony na Mokotowie i w Rawiczu, zwolniony
w 1953. Mieszka∏ w Warszawie, pracowa∏ jako sekretarz redakcji „Kuriera Polskiego”, redakcji czasopisma
„Przemys∏ Materia∏ów Budowlanych” oraz Wydawnictwie „Arkady” (A. Zagórski, Obarski Adam Tadeusz
[w:] WiN..., t. VI, cz. 3, s. 480–481).
Tj. Stowarzyszenia.
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„Zgodnie z instrukcjà spotka∏em si´…”
Nr 14
1962 grudzieƒ 11, Warszawa – Stenogram rozmowy TW „Mociƒskiego” o relacjach p∏k.
Franciszka Niepokólczyckiego ze Êrodowiskiem przedwojennych oficerów przed∏o˝ony
kpt. SB Karolowi Paw∏owiczowi

Po mszy, która odby∏a si´ w koÊciele Dominikanów na ul. Freta za dusz´ [pp∏k.
dypl. [Jana] Lamersa1, d∏u˝szy czas rozmawia∏em z p∏k. [dypl. Józefem Kazimierzem] Plutà-Czachowskim [...]. [Henryk] Józewski ma pretensje do Franka Niepokólczyckiego, ˝e ten od pó∏ roku nie pokaza∏ si´ ani razu u niego, a przecie˝ Józewski uwa˝a Niepokólczyckiego za swego ucznia i wychowanka jeszcze z czasów POW
w ˚ytomierzu [...].

èród∏o: AIPN, 0192/68, t. III, k. 364 i n., orygina∏, mps.

1

Jan Lamers (1897–1957), „Florian”, p∏k dypl., ˝o∏nierz Legionów, w 1933 ukoƒczy∏ WSWoj., we wrzeÊniu
1939 dowódca oddzia∏u „Szack” oraz szef sztabu Grupy „Kowel”, w konspiracji ZWZ-AK komendant Obwodu I ÂródmieÊcie Okr´gu Warszawa-miasto, szef Wydzia∏u Mobilizacji i Odtwarzania Si∏ Zbrojnych Oddzia∏u I KG AK, w powstaniu warszawskim szef sztabu Grupy „Pó∏noc” p∏k. dypl. Karola Ziemskiego
„Wachnowskiego” (M. Ney-Krwawicz, Komenda..., s. 446).
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Artyku∏y i dokumenty
Nr 15
1962 wrzesieƒ 11, Warszawa – Doniesienie TW „Karpiƒskiego” zawierajàce charakterystyk´ p∏k. Franciszka Niepokólczyckiego

W dniu 9 wrzeÊnia br. by∏em w Milanówku celem nawiàzania kontaktu z p∏k.
Franciszkiem Niepokólczyckim. Otrzyma∏em adres Niepokólczyckiego od [p∏k.
dypl. Józefa Kazimierza] Pluty-Czachowskiego1, jak równie˝ zezwolenie na powo∏anie si´ przy spotkaniu na jego osob´ [...]. Przedstawi∏em si´, powo∏ujàc si´ na Plut´,
jak równie˝ na [Ann´] Derna∏owiczowà2, przedstawi∏em swà proÊb´, aby pomóg∏ mi
w mojej pracy naukowej na temat stosunków polsko-w´gierskich w latach
1939–1945. Niepokólczycki ca∏à sprawà przejà∏ si´, gdy˝ jak wywnioskowa∏em, jest
bardzo impulsywny i sprawami okupacji w dalszym ciàgu ˝yje [...]. Opowiada∏ o swoich dwóch wnukach, którym chce zostawiç dobre imi´, niesplamione jakimÊ Êwiƒstwem. Ponownie wróci∏ do swoich zami∏owaƒ i tego, co obecnie robi – praca zawodowa i dokszta∏canie si´ w dziedzinie najnowszej sztuki wojennej i zastosowanie
saperów dzia∏aniach wojny nuklearnej. Powiedzia∏: „Gdybym dzisiaj stanà∏ na stanowisku sztabowym, wiem, co i jak mam robiç, znam wszelkie prace na ten temat,
a zastosowanie wojsk in˝ynieryjno-saperskich mam w ma∏ym palcu”. Wyrazi∏ si´:
„W partii znowu ukaza∏o si´ zielone Êwiat∏o dla nas, powinniÊmy wykorzystaç i pisaç histori´ prawdziwà, a nie »jajecznic´«, w której tylko s∏owa ja, ja i jeszcze raz ja,
sà na pierwszym miejscu, wypowiadane przez ró˝nego rodzaju typy – które znajà tylko ma∏e rzeczy, a i te przedstawiajà w dogodnej dla siebie sytuacji”. JeÊli chodzi
o pomoc w mojej sprawie, obieca∏ si´ skontaktowaç z niejakim [Wac∏awem] Felczakiem3. Felczak jest z zawodu historykiem okresu Czartoryskiego i wyk∏ada na Uni1

2
3

Józef Kazimierz Pluta-Czachowski (1898–1979), „Go∏dyn”, „Kuczaba”, „Paprzyca”, p∏k dypl., dzia∏acz tajnego skautingu, „Zarzewia” i PDS, od 1914 w Legionach i POW, od 1918 w s∏u˝bie sta∏ej WP, oficer ∏àcznikowy mi´dzy sztabem 7. DP a dowództwem III powstania Êlàskiego, absolwent WSWoj., od 1932 szef
sztabu i zast´pca komendanta g∏ównego ZS, od 1934 dowódca batalionu 85. pp, od 1936 szef Oddzia∏u Wyszkoleniowego KOP. We wrzeÊniu 1939 szef sztabu 18. DP. W konspiracji komendant g∏ówny Organizacji
Or∏a Bia∏ego, zast´pca komendanta Obszaru Kraków-Âlàsk ZWZ, szef Oddzia∏u V KG ZWZ-AK, z-ca
szefa sztabu KG ds. technicznych, dowodzenia i ∏àcznoÊci, ci´˝ko ranny w powstaniu warszawskim. W 1945
wi´ziony w Zwiàzku Sowieckim, z Kazachstanu powróci∏ w grudniu 1945, w latach 1949–1956 wi´ziony
przez UB. Mieszka∏ w Warszawie. Rozpracowywany przez SB mi´dzy innymi w sprawie kryptonim „Utrwalacz” (A.K. Kunert, S∏ownik..., t. I, s. 129–131; idem, S∏ownik kadry..., s. 378; idem, Ilustrowany przewodnik..., s. 551; M. Ney-Krwawicz, Komenda..., s. 454).
Anna Derna∏owiczowa z d. Lubomirska.
Wac∏aw Felczak (1916–1993), „Lech”, „Lechicki”, „Nowiƒski”, „Peregrinus”, „Wac∏aw”, „˚ak-Jacques”,
absolwent studiów historycznych w Poznaniu, dzia∏acz m∏odzie˝owego ruchu chrzeÊcijaƒsko-spo∏ecznego
(brat, Zygmunt, dzia∏acz NPR i SP, póêniejszy wicewojewoda rzàdu warszawskiego), stypendysta w Budapeszcie, gdzie zbiera∏ materia∏y do doktoratu z zakresu stosunków polsko-w´gierskich, przesy∏a∏ korespondencje m.in. do „Dziennika Bydgoskiego” i „Kuriera Poznaƒskiego”, do Polski powróci∏ latem 1939.
W konspiracji zorganizowa∏ cywilnà s∏u˝b´ kurierskà z Krakowa przez Zakopane na W´gry oraz baz´ przerzutowà w Budapeszcie. Tras´ t´ przebywa∏ wielokrotnie w latach 1941–1944, zajmowa∏ si´ równie˝ w ramach Placówki „W” szyfrowaniem depesz i odprawianiem innych kurierów oraz pracà w Instytucie Polskim, gdzie pe∏ni∏ funkcj´ z-cy dyrektora (Zbigniewa Za∏´skiego). Pe∏ni∏ równie˝ funkcj´ kuriera konspiracji
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„Zgodnie z instrukcjà spotka∏em si´…”
wersytecie Jagielloƒskim w Krakowie. Podczas okupacji by∏ stale na W´grzech i zna
sprawy dotyczàce kontaktów w´gierskich bardzo dobrze. Niepokólczycki d∏ugo opowiada∏ o zorganizowanych przez siebie oddzia∏ach tzw. Zwiàzek Odwetu, które nast´pnie przemieni∏y si´ w Kedyw4 [...]. Charakteryzujàc osob´ Niepokólczyckiego,
z którym pierwszy raz mia∏em kontakt, musz´ przyznaç, ˝e nie odbiega on od typowej postawy przedwojennych wy˝szych oficerów. Sama postawa, sylwetka i sposób
bycia – bez zarzutu, typowego oficera zawodowego sprzed wojny. Dobrze wychowany, maniery oficerskie. Impulsywny, zarozumia∏y, z kompleksem honoru. MyÊli
szybko, decyzje podejmuje b∏yskawicznie – pytanie tylko, czy decyzje i obietnice
spe∏nia, na tyle nie znam go. Nale˝y do grupy, jak ja jà nazywam, „nieprzejednanych”. Sàdy i sformu∏owania podobne jak u Pluty, Muzyczki. O tych samych ludziach z AK – te same opinie, z tym ˝e wyra˝anie tych opinii bardziej dosadne, bezkompromisowe. Stara si´ na s∏uchaczu wywrzeç opini´ cz∏owieka twardego,
bezkompromisowego, idàcego prostà drogà, droga, jak sam si´ wyrazi∏, „honoru Polaka prawdziwego”. W rozmowie podkreÊla to, mówiàc mi´dzy wierszami o swoim
wyroku i przebywaniu w wi´zieniu, podkreÊlajàc swojà nieugi´tà postaw´. Robi wra˝enie cz∏owieka, który w g∏´bi swego przekonania jest „m´czennikiem sprawy polskiej”. „M´czeƒstwo” to lubi obnosiç i tym si´ chwaliç. Lubi imponowaç, mi´dzy innymi powiedzia∏: „To, ˝e powstanie nie uda∏o, si´ to wina êle u˝ytych oddzia∏ów
Kedywu, gdyby oddzia∏y te zamiast chroniç Dowództwo AK u˝yto do zdobycia mostów i ich utrzymania, w myÊl moich planów, powstanie by∏oby zwyci´skie – tak, mówi´ to otwarcie, jest pan piàtym... raz, dwa, trzy, cztery – tak piàtym cz∏owiekiem,
któremu otwarcie to mówi´” [...].

èród∏o: AIPN, 0192/68, t. III, k. 392–395, orygina∏, mps.

4

polskiej z podziemiem dzia∏ajàcym na W´grzech, S∏owacji i w Jugos∏awii. Od 1943 przebywa∏ na W´grzech,
pracujàc dla Departamentu Informacji i Prasy DR, uczestniczy∏ w pracach konspiracyjnego Instytutu Europy Ârodkowej W lipcu 1944 przypadkowo aresztowany przez w´gierskà policj´, po przekazaniu do gestapo zbieg∏ z aresztu w Ro˝niawie, powróci∏ do kraju, dotar∏ do 1. psp AK w Gorcach (oddzia∏ kpt. Juliana
Zapa∏y „Lamparta”), nast´pnie przedosta∏ si´ do Bratys∏awy, zbierajàc informacje o powstaniu s∏owackim.
Na poczàtku 1945 zamieszka∏ w Krakowie. Pozosta∏ w s∏u˝bie kurierskiej Polski Podziemnej. Kursowa∏
m.in. do Pary˝a i Londynu, ewakuowa∏ na Zachód zagro˝onych aresztowaniem przez UB ˝o∏nierzy/dzia∏aczy podziemia niepodleg∏oÊciowego. W grudniu 1948 aresztowany na terenie Czechos∏owacji, przekazany
UB, w kwietniu 1951 wyrokiem WSR w Warszawie skazany na do˝ywocie, wi´ziony we Wronkach i Rawiczu, zwolniony w 1956. Pracowa∏ jako asystent prof. Henryka Wereszyckiego na UJ, doktorat obroni∏
w 1962, habilitowa∏ si´ w 1968, tytu∏ profesora otrzyma∏ dopiero krótko przed Êmiercià. Opublikowa∏ wiele prac naukowych, w tym Histori´ W´gier i Histori´ Jugos∏awii, wspó∏pracowa∏ z „Tygodnikiem Powszechnym”, do 1986 rozpracowywany i n´kany przez SB. Od po∏owy lat siedemdziesiàtych wspó∏pracowa∏ z w´gierskà opozycjà narodowà i jak twierdzi Wojciech Frazik, „odegra∏ ogromnà rol´ w jej kszta∏towaniu”,
w 1987 wspó∏organizowa∏ jednà z g∏ównych partii opozycyjnych, FIDESZ (Zwiàzek M∏odych Demokratów), w 1989 mia∏ zosta∏ ambasadorem RP w Budapeszcie, stan zdrowia nie pozwoli∏ mu jednak na wyjazd
(W. Frazik, Wac∏aw Felczak (1916–1993), KOSP 2004, t. II, s. 108–117; P. Dubiel, J. Kozak, op. cit., s. 42;
informacje W. Frazika).
Kedyw zosta∏ zorganizowany na prze∏omie 1942/1943 w wyniku scalenia Zwiàzku Odwetu, „Wachlarza”
i Organizacji Specjalnych Akcji („Osa”). Zob. G. Mazur, Zwiàzek Odwetu i Kedyw [w:] Armia Krajowa.
Szkice z dziejów Si∏ Zbrojnych Polskiego Paƒstwa Podziemnego, red. K. Komorowski, Warszawa 2001,
s. 237–238 i n.

259

Sklad tom III copy

29/04/2006

09:16

Page 260

Artyku∏y i dokumenty
Nr 16
1963 listopad 30, Warszawa – Wyciàg z doniesienia TW „Mociƒskiego” o stosunku prominentnych osób polskiej emigracji do p∏k. Franciszka Niepokólczyckiego

Je˝eli chodzi o stosunek emigracji do ludzi w kraju, Niepokólczycki ma bardzo
dobrà mark´ – jako cz∏owiek honoru, oficer odwa˝ny, wyterminowanya, dobra postawa w procesie, tylko polityczne zero. Czego ˝àdaç od oficera saperów – polityki?
Wszystkie rozgrywki polityczne Niepokólczyckiego sà niebezpieczne, bo mogà
skoƒczyç si´ smutnie dla niego, nie [tylko niego, ale i] dla kogoÊ innego, albo dla ludzi, którzy z nim trzymajà si´1 [...]. [Gen. Tadeusz] Pe∏czyƒski Niepokólczyckiego lubi, ma do N[iepokólczyckiego] s∏aboÊç. [Pp∏k] Kraczkiewicz Przemys∏aw jest jego
wielkim przyjacielem, [p∏k Kazimierz] Iranek[-Osmecki] jest w ogóle przyjacielem
prawie nas wszystkich. Dla niego cz∏owiek z AK, który przyjecha∏ z kraju, jest przyjacielem. Niepokólczycki ma dobrà mark´ u [gen. Stanis∏awa] Kopaƒskiego, natomiast [gen. W∏adys∏aw] Anders prawie zupe∏nie nie orientuje si´ w jego osobie –
musia∏em naÊwietliç sytuacj´. [August] Zaleski2 w ogóle nie wiedzia∏, kto to jest
Niepokólczycki [...].

èród∏o: AIPN, 0192/68, t. III, k. 426, orygina∏, mps.

a
1

2

Tak w oryginale, byç mo˝e b∏´dnie zapisany wyraz zdeterminowany.
Podejmowane wówczas przez pu∏kownika dzia∏ania Êwiadczà wr´cz o czymÊ zupe∏nie przeciwnym: daleko
posuni´tej ostro˝noÊci, ochronie ludzi, wyczuciu sytuacji politycznej.
August Zaleski (1883–1972), studiowa∏ prawo na UW i ekonomi´ w Londynie, w 1915 wys∏any przez Józefa Pi∏sudskiego do Anglii w celu prowadzenia pracy propagandowej, od 1918 w s∏u˝bie dyplomatycznej
RP, pose∏ Polski w Szwajcarii, Grecji i W∏oszech, w latach 1926–1932 minister spraw zagranicznych, senator BBWR, prezes Rady Nadzorczej Banku Handlowego i Polsko-Amerykaƒskiej Izby Handlowej. W latach 1939–1941 minister spraw zagranicznych w rzàdzie gen. W∏adys∏awa Sikorskiego (odszed∏ w geÊcie
protestu przeciw uk∏adowi z Sowietami), w wielu paƒstwach organizowa∏ polskie placówki dyplomatyczne,
w lipcu 1940 przez dwa dni pe∏ni∏ funkcj´ premiera. W latach 1943–1945 szef Kancelarii Cywilnej Prezydenta, wyznaczony przez W∏adys∏awa Raczkiewicza na jego nast´pc´ na stanowisku prezydenta, wbrew
Konstytucji z 1935 nie ustàpi∏ po up∏ywie siedmioletniej kadencji, powodujàc na uchodêstwie dwuw∏adz´
(P. Dubiel, J. Kozak, op. cit., s. 192).
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„Zgodnie z instrukcjà spotka∏em si´…”
Nr 17
1966 luty 9, Warszawa – Doniesienie TW „Ch∏opickiego” o niech´ci p∏k. Franciszka
Niepokólczyckiego do by∏ych kolegów z AK z∏o˝one pp∏k. SB Tadeuszowi Krawczykowi

18 stycznia spotka∏em si´ z Frankiem Niepokólczyckim. Jak zwykle bardzo krytycznie i nieprzyjaênie jest nastawiony do dawnych kolegów z AK. Wr´cz wrogo, jak
zwykle, mówi o [p∏k.] „Rados∏awie”, Mazurkiewiczu Janie. Zarzuca mu wys∏ugiwanie si´ w∏adzom, materializm (kawiarnia) i twierdzi, ˝e ujawnienie AK, które przeprowadzi∏ „Rados∏aw” zaraz po wyzwoleniu1, jest jego najwi´kszà zbrodnià, która
zemÊci∏a si´ na ca∏okszta∏cie postawy ówczesnej konspiracji [...].

èród∏o: AIPN, 0192/68, t. III, k. 469–470, orygina∏, mps.

1

Mowa o dekonspiracji struktur wojskowych Polski Podziemnej z 1945 przeprowadzonej przez p∏k. Jana
Mazurkiewicza, zwanej powszechnie akcjà „Rados∏awa”. Powsta∏y wówczas, wykorzystywane przez UB
do dzia∏aƒ operacyjnych, Komisje ds. Likwidacji AK. Przebieg i konsekwencje wynik∏e z tej akcji dla Êrodowisk akowskich, a tak˝e zebrane wówczas aktywa operacyjne UB, zas∏ugujà na osobne studium
(A. Chmielarz, Ujawnianie Armii Krajowej [w:] Armia Krajowa. Dramatyczny epilog, red. K. Komorowski,
Warszawa 1994, s. 115–130; Z. Gwozdek, Akcja „Rados∏awa” w woj. bia∏ostockim, „Rubie˝e” 1992, nr 2–3;
Dwa dokumenty dotyczàce stosunku UB do akcji ujawniania cz∏onków AK w 1945 roku, oprac. Z. Zblewski,
„Zeszyty Historyczne WiN-u” 2002, nr 17, s. 251–255; G. Mazur, Likwidacja i demobilizacja krakowskich
struktur Armii Krajowej [w:] Kraków w czasie drugiej wojny Êwiatowej, Kraków 1992, s. 99–102; T. Lenczewski, Deklaracja p∏k. Jana Mazurkiewicza „Rados∏awa” z 8 IX 1945 r., „Zeszyty Historyczne” (Pary˝) 1990,
z. 93, s. 189).
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Artyku∏y i dokumenty
Nr 18
1967 grudzieƒ 20, Warszawa – Doniesienie TW „Zbigniewa” o zaanga˝owaniu si´ p∏k.
Franciszka Niepokólczyckiego w akcj´ nadawania odznaczeƒ by∏ym ˝o∏nierzom AK
z∏o˝one mjr. SB W. Cenkalskiemu

Powtórnie odwiedzi∏em ob. Franciszka Niepokólczyckiego. Mia∏ on znacznie
wi´cej czasu i rozmowa przeciàga∏a si´ oko∏o 3 godzin. W czasie rozmowy oÊwiadczy∏ mi, ˝e sà przysy∏ane Krzy˝e AK do Polski z Anglii. Uda∏em, ˝e po raz pierwszy
s∏ysz´ to od niego. Mówi∏ mi, ˝e na pewno nadeÊlà i mi krzy˝, tylko nie wie kiedy.
Mówi∏, ˝e widocznie majà mo˝noÊç ustalenia obecnych adresów ludzi, do których
chcà nades∏aç to odznaczenie. Widocznie ktoÊ za tym chodzi i informuje listownie
czy ustnie ludzi, którzy ewentualnie przyje˝d˝ajà w tym celu z Anglii. Nadmieni∏ mi,
˝e do tej akcji musieli si´ przygotowaç ju˝ dawniej, bo kilka osób, jak s∏ysza∏, dosta∏o odznaczenia na adresy zesz∏oroczne, obecnie nieaktualne [...]. Obecnie spotyka
si´ z historykiem Szarych Szeregów – mgr. Tomaszem Strzemboszem1, który pisze
histori´ wszystkich akcji warszawskich z ramienia Biura Historii Najnowszej na Rynku Starego Miasta2. W przysz∏ym roku spotkania te b´dà cz´stsze i wi´cej materia∏u mu dostarczy. Skierowa∏em rozmow´ na obecne tematy polityczne [...].

èród∏o: AIPN, 0192/68, t. III, k. 588–589, orygina∏, mps.

1

2

Tomasz Strzembosz (1930–2004), syn Adama (pochodzàcego z Podola dzia∏acza Zetu i DR, uczestnika powstania warszawskiego, prawnika) oraz Zofii (pochodzàcej z Mazowsza sanitariuszki podczas wojny z bolszewikami), w Warszawie mieszka∏ z rodzinà do lata 1944, potem w Milanówku i Krakowskiem. Do Warszawy powróci∏ w 1946, harcerz, studiowa∏ histori´ na UJ i UW, inwigilowany przez UB ze wzgl´du
na kontakty ze Êrodowiskiem duszpasterskim w koÊciele Êw. Anny w Warszawie, pracowa∏ w Archiwum Akt
Dawnych, wyrzucony z pracy po donosach tamtejszego Ko∏a ZMP, gdy odmówi∏ prowadzenia komunistycznej agitacji, pracowa∏ nast´pnie w Muzeum Historycznym m. Warszawy, po 1956 bra∏ udzia∏ w spotkaniach
Êrodowisk niezale˝nego harcerstwa i Szarych Szeregów, dzia∏a∏ w KiK. W latach 1966–1983 pracowa∏ w Instytucie Historii PAN w Warszawie, doktorat w 1972, habilitacja w 1982 na KUL. Od 1980 dzia∏acz „SolidarnoÊci”, po wprowadzeniu stanu wojennego dzia∏a∏ w podziemnych strukturach niezale˝nej oÊwiaty,
w latach 1982–1989 wspó∏przewodniczàcy konspiracyjnej Rady Edukacji Narodowej. W latach 1984–1989
adiunkt, docent i cz∏onek Rady Wydzia∏u Nauk Humanistycznych KUL, mi∏oÊnik turystyki pieszej i górskiej, poza ZHP tworzy∏ struktury niezale˝nego harcerstwa, w tym przewodniczàcy ZHR. Od 1991 profesor KUL i ISP PAN, autor kilkunastu pionierskich ksià˝ek oraz wielu artyku∏ów i studiów z dziejów Warszawy i Polski Podziemnej (szczególnie Kresów Pó∏nocno-Wschodnich, partyzantki i konspiracji
antysowieckiej, warszawskiej AK), a tak˝e wspomnieƒ W stron´ zachodzàcego s∏oƒca. ˚yciorysy wpisane
w polskà histori´ (Warszawa 2003). ˚onaty by∏ z Marylà Dawidowskà, siostrà Aleksandra („Alka” z Kamieni na szaniec A. Kamiƒskiego). Brat bliêniak, Adam, by∏ s´dzià, profesorem prawa, prezesem SN (W. Borek, A. Urbaƒski, Strzembosz – portret rodzinny, Kraków 1995; M. Kindziuk, Cz∏owiek o jednej twarzy. Sylwetka prof. Tomasza Strzembosza, „Niedziela” 2004, nr 45; Polska. Walka, opozycja, niepodleg∏oÊç. Studia
z dziejów II RP, Polskiego Paƒstwa Podziemnego i PRL. Praca dedykowana dla prof. dr. hab. Tomasza Strzembosza z okazji 70-tych urodzin, red. A.F. Baran, Sandomierz 2000, s. 12–26).
Instytut Historii PAN w Warszawie.
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„Zgodnie z instrukcjà spotka∏em si´…”
Nr 19
1968 lipiec 10, Warszawa – Meldunek przygotowany na podstawie doniesienia TW
„Zbigniewa” o aktywnoÊci naukowej i towarzyskiej p∏k. Franciszka Niepokólczyckiego
z∏o˝ony mjr. SB W. Cenkalskiemu

W dniu 25 maja br. zgodnie z otrzymanymi instrukcjami odwiedzi∏em ob. Franciszka Niepokólczyckiego w jego miejscu pracy, Warszawa, ul. Radzymiƒska 641[...].
Oko∏o godziny 11 przyby∏ ob. Niepokólczycki, witajàc si´ ze mnà serdecznie. Wypytywa∏ mnie o ró˝ne szczegó∏y z obecnego ˝ycia osobistego. Nast´pnie rozmowa zesz∏a na tematy okupacyjne i obecne. Powiedzia∏em mu na wst´pie, ˝e s∏ysza∏em jego prelekcj´ w radiu i telewizji o wytwarzaniu Êrodków walki przez podleg∏y mu
oddzia∏ KG AK saperów2. RzeczywiÊcie transmitowano jego relacj´ w dniu 19 maja
1968 r. w godzinach popo∏udniowych. Ob. Niepokólczycki namawia∏ mnie do napisania swojej relacji z grupy „Akademia”, która powsta∏a w paêdzierniku 1939 r.
w Warszawie. Ostatnio kilkakrotnie odwiedza∏ go historyk mgr [Tomasz] Strzembosz, który w swojej pracy doktorskiej pisze temat: „Warszawa w walce”3 i zbiera relacje m.in. od Franciszka Niepokólczyckiego. Nast´pnie rozmowa zesz∏a na osob´
[p∏k. Jana Mazurkiewicza] „Rados∏awa” i [p∏k. Józefa] Rybickiego z Kedywu. Do
„Rados∏awa” ma animozje za „sypanie” go w roku 1945 r., co po raz pierwszy
oÊwiadczy∏ [...].

èród∏o: AIPN, 0192/68, t. III, k. 485–486, orygina∏, mps.

1
2
3

Spó∏dzielnia „Polmedic” Inwalidów i Emerytów Kolejowych.
Wydzia∏ Saperów Oddzia∏u III KG AK.
Prawdopodobnie chodzi o prace T. Strzembosza Akcje zbrojne podziemnej Warszawy 1939–1944, Warszawa
1983, oraz Oddzia∏y szturmowe konspiracyjnej Warszawy 1939–1944, Warszawa 1983.
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Artyku∏y i dokumenty
Nr 20
1968 lipiec 10, Warszawa – Informacja przygotowana na podstawie doniesienia TW
„Zbigniewa” o wspó∏pracy naukowej p∏k. Franciszka Niepokólczyckiego z historykiem
Tomaszem Strzemboszem z∏o˝ona mjr. SB W. Cenkalskiemu

Zgodnie z instrukcjami odwiedzi∏em ob. Franciszka Niepokólczyckiego, b[y∏ego]
kom[endanta] II Komendy WiN. W czasie rozmowy powiedzia∏ mi, ˝e pracuje nad
odcinkiem okupacyjnym w ramach prac nad historià Warszawy z ob. [Tomaszem]
Strzemboszem. Prace te idà powoli z powodu braku pe∏nych materia∏ów, odleg∏ego
czasu dzielàcego wypadki od terminu relacji. Jest to praca zakrojona i zaprojektowana na okres co najmniej 2–3 lat. Ob[ywatel] Strzembosz Tomasz poprzednio zbiera∏ i opracowywa∏ materia∏y historyczne „Szarych Szeregów”, a mi´dzy innymi z harcerskich batalionów „ZoÊka”, „Parasol”, „Zenon”, „Pi´Êç”, „Wigry” itp. W
rozwini´tym temacie jego prac jest szeroki udzia∏ harcerskich oddzia∏ów warszawskich w walce z okupantem w okresie powstania i okupacji. Ob. Franciszek Niepokólczycki nadal êle si´ czuje (serce). [...] Nasz stosunek przyjacielski jest bez zmian.
Dowiadywa∏ si´ o moje ˝ycie obecne i mego syna [...].

èród∏o: AIPN, 0192/68, t. III, k. 491, orygina∏, mps.
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„Zgodnie z instrukcjà spotka∏em si´…”
Nr 21
1968 paêdziernik 5, Warszawa – Doniesienie TW „Ch∏opickiego” o zarzutach p∏k. Franciszka Niepokólczyckiego wobec niektórych oficerów AK z∏o˝one pp∏k. SB
Tadeuszowi Krawczykowi
25 IX [19]68 r. odwiedzi∏ mnie p∏k Franek Niepokólczycki, b[y∏y] szef II Kom[endy] WiN [...]. Zarzuca mu [p∏k. Janowi Mazurkiewiczowi „Rados∏awowi”] szafowanie mianem twórcy Kedywu, którym w∏aÊciwie jest on. Twierdzi, ˝e po „Nilu”
([gen. AuguÊcie] Fieldorfie)1 on2 jako nast´pca3 przedstawia∏ plany dywersji, sabota˝u i w ogóle dzia∏aƒ na wschodzie. Mówi∏, ˝e by∏ przeciwny planowi „Burza”4, ˝e
wysuwa∏ koncepcj´, która da si´ streÊciç s∏owami: Je˝eli wejdà Sowieci na nasze ziemie, stosowaç nale˝y bierny sabota˝. Jego zdaniem [gen. Tadeusz] Pe∏czyƒski by∏ jego wrogiem, a dowodem tego jest fakt, ˝e on jako szef oddz[ia∏ów] KG nie by∏
na odprawie dotyczàcej wybuchu powstania i ˝e powiadomiono go po wybuchu powstania nie z winy ∏àcznoÊci, lecz niewàtpliwie Pe∏czyƒskiego, który chcia∏ go skoƒczyç5. Mówi∏, ˝e opiera si´ teraz na m∏odzie˝y (ok. 30–40 lat), zarówno inteligenckiej, jak i robotniczej, ˝e ma kontakty z jej Êrodowiskami i twierdzi, ˝e sà nale˝ycie
przygotowani do rozpatrywania zagadnieƒ politycznych [...].
èród∏o: AIPN, 0192/68, t. III, k. 499, orygina∏, mps.
1

2
3

4

5

August Emil Fieldorf (1895–1953), „Jordan”, „Lutyk”, „Maj”, „Nil”, „Sylwester”, „WaluÊ”, „Weller”, gen.
bryg., dzia∏acz Zwiàzku Strzeleckiego, ˝o∏nierz I Brygady Legionów I armii austriackiej, uczestnik kampanii wileƒskiej, odsieczy dla Lwowa i wojny z bolszewikami, oficer KOP, w okresie mi´dzywojennym absolwent SPP, w czasie przewrotu majowego walczy∏ w Warszawie, od 1931 w dyspozycji PUWFiPW, przebywa∏ we Francji, od 1935 dowódca Samodzielnego Batalionu KOP „Troki”, od 1937 zast´pca dowódcy
baonu KOP „Wilno”, od 1938 dowódca 51. pp. w Brze˝anach. W wojnie obronnej 1939 dowódca tego pu∏ku w ramach 12. DP. Przebywa∏ we Francji i Wielkiej Brytanii. We wrzeÊniu 1941 przerzucony do kraju.
W konspiracji inspektor KG AK, komendant Obszaru Bia∏ostockiego, organizator i szef Kedywu, cz∏onek
KWP, organizator i zast´pca dowódcy „Nie”. W marcu 1945 przypadkowo aresztowany przez NKWD, nierozpoznany, pod fa∏szywym nazwiskiem wywieziony do Zwiàzku Sowieckiego (Ural). Do kraju powróci∏
w 1947, ujawni∏ si´, w 1950 aresztowany przez UB, odmówi∏ udzia∏u w montowanym przez MBP prowokacyjnym „V Zarzàdem G∏ównym WiN”, w kwietniu 1952 wyrokiem SW w Warszawie skazany na Êmierç, powieszony w lutym 1953 (P. Dubiel, J. Kozak, op. cit., s. 42; A.K. Kunert, S∏ownik..., t. I, s. 66–68; A. Kuler,
August Emil Fieldorf (1895–1953), KOSP 2002, s. 127–131; M. Fieldorf. L. Zachuta, Zabójstwo sàdowe genera∏a „Nila”, „Zeszyty Historyczne WiN-u” 1997, nr 10, s. 242–246; Wspólna sprawa. Z akt Êledczych G∏ównego Zarzàdu Informacji Wojska Polskiego, ibidem 1998, nr 11, s. 225–248; J. Kurtyka, Na szlaku, passim;
M. Ney-Krwawicz, Komenda..., s. 432; M. Fieldorf, L. Zachuta, Genera∏ „Nil”. August Emil Fieldorf. Fakty,
dokumenty, relacje, Warszawa 1993; Z. Zblewski, Okr´g Krakowski..., s. 51, 73).
Tj. Franciszek Niepokólczycki.
Niepokólczycki pe∏ni∏ funkcj´ zast´pcy szefa Kedywu KG AK od stycznia do poczàtku wrzeÊnia 1943. Nast´pcà gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” by∏ od lutego 1944 pp∏k Jan Mazurkiewicz.
Z ostatnich prac zob. Operacja „Burza” i Powstanie Warszawskie 1944, pod red. K. Komorowskiego, Warszawa 2004; T. Gàsiorowski, G. Je˝ewski, „Burza” Armia Krajowa w 1944 r., Kraków 2004 (katalog wystawy); G. Ostasz, A. Zagórski, Akcja „Burza” w Inspektoracie AK Rzeszów, Kraków 2003.
Teza wàtpliwa, niepotwierdzona êród∏owo, najprawdopodobniej by∏a to wina szwankujàcej ∏àcznoÊci, a nie
rozgrywek personalnych wewnàtrz KG AK. W 1958 genera∏ pisa∏ do pu∏kownika: „Jestem pewien, ˝e Pan
widzi, czuje i docenia g∏´boki sens idei, której razem s∏u˝yliÊmy i dla której wydobyliÊmy z siebie olbrzymi
wysi∏ek bojowy, zarówno na ziemiach wschodnich, jak i w stolicy. Jestem pewien, ˝e tak jest, bo przecie˝
Panu los kaza∏ o lata ca∏e d∏u˝ej ni˝ wielu spoÊród nas dawaç Êwiadectwo wiernoÊci ˝o∏nierskiej dla sprawy. I dawa∏ je Pan jak nikt inny, bez uchybienia, bez chwili s∏aboÊci. Prosz´ przyjàç te s∏owa jako wyraz
prawdziwego i g∏´bokiego uznania”.
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Artyku∏y i dokumenty
Nr 22
1968 paêdziernik 11, Warszawa – Wyciàg z doniesienia TW „Kleszewskiego” zawierajàcego opinie p∏k. Franciszka Niepokólczyckiego o oficerach AK wspó∏pracujàcych
z re˝imem komunistycznym

P∏k Niepokólczycki odnosi∏ si´ do mnie nad wyraz nieufnie. Dopiero gdy [p∏k
Jan] Zientarski1 zaczà∏ mnie wychwalaç pod niebiosa, mój patriotyzm, zdolnoÊç,
wiernoÊç, sprawnoÊç – wtedy nieco si´ zmieni∏ [w stosunku] do mnie. Jan Zientarski podkreÊla∏, ˝e wychowa∏ sobie sztab – mnie widzi jako szefa sztabu, a ma jeszcze
w zanadrzu kilku bardzo zdolnych i dzielnych ludzi. Odnios∏em wra˝enie, ˝e Jan
Zientarski zgrywa si´ przed Niepokólczyckim, ˝e ma oddanych sobie ludzi, a Niepokólczycki – nie ma nikogo. Ja oczywiÊcie gorliwie wtórowa∏em, zapewniajàc, ˝e jestem oddany na Êmierç i ˝ycie s∏awnemu d-cy Kieleckiego Korpusu AK – Zientarskiemu. Niepokólczycki narzeka∏, ˝e musi ci´˝ko pracowaç, by ˝yç, gdy taki [p∏k
Jan] Rzepecki, Tatar i [p∏k Jan] Mazurkiewicz to zamo˝ni ludzie, którzy ˝yjà bez wysi∏ku, otoczeni dobrobytem. Da∏ do zrozumienia, ˝e „poszli na wspó∏prac´ z re˝imem”, a on i Janek, tj. Zientarski, nie poszli na to, wi´c muszà si´ m´czyç na staroÊç. Niepokólczycki uwa˝a si´ za m´czennika narodowego, którego kiedyÊ uczczà
jak [Waleriana] ¸ukasiƒskiego, poniewa˝ sp´dzi∏ w wi´zieniu komunistycznym 10
i pó∏ roku, z czego 3 lata w izolatce, jak si´ wyrazi∏. Niepokólczycki wydaje mi si´
przemàdrza∏y, wszystkich i wszystko krytykuje, typowy bufon i bombiarz sanacyjny
[...].
èród∏o: AIPN, 0192/68, t. III, k. 505, orygina∏, mps.
1

Jan Zientarski (1894–1982) „Ein”, „In˝ynier”, „Mieczys∏aw”, p∏k, cz∏onek Zwiàzku Strzeleckiego, od 1914
w Legionach, II Brygadzie Polskiego Korpusu Posi∏kowego i II Korpusie Polskim na Wschodzie, od 1918
w WP, dowódca 13. pp. i piechoty dywizyjnej 10. DP. we wrzeÊniu 1939 dowódca Oddzia∏u Wydzielonego
(armia „¸ódê”). Internowany na W´grzech (dzia∏acz OPW), do kraju powróci∏ w 1941. W konspiracji inspektor KG AK, ostatni komendant Okr´gu Radomsko-Kieleckiego, w czasie „Burzy” dowódca Korpusu
Kieleckiego AK. Aresztowany przez UB latem 1945, zwolniony na czas akcji „Rados∏awa”, ponownie aresztowany w 1946 w zwiàzku z zaanga˝owaniem si´ w dzia∏alnoÊç WiN, wyrokiem WSR w Kielcach skazany
na 7 lat, zwolniony w styczniu 1950. Mieszka∏ w Warszawie, pracowa∏ w „Inco”, przez wiele lat rozpracowywany (w tym poprzez zamontowanà w domu aparatur´ pods∏uchowà), równie˝ przes∏uchiwany i represjonowany przez SB (sprawa kryptonim „As”), aresztowany w 1962, zwolniony po krótkim Êledztwie, bliski
przyjaciel p∏k. F. Niepokólczyckiego. „Najbardziej wrogo w obecnym okresie wyst´pujà cz∏onkowie AK
z Okr´gu Kielce, których dowódcà by∏ Zientarski [...]. Jako stary legionista jest zdecydowanym wrogiem komunizmu i postawà swojà mo˝e oddzia∏ywaç wrogo na innych cz∏onków AK” – 1957; „W czasie pobytu
w wi´zieniu zachowanie si´ Zientarskiego by∏o wrogie, nie wykazywa∏ ˝adnej skruchy. Wypowiedzi jego cechowa∏ wrogi stosunek do PRL w ogóle, a w szczególnoÊci do ZSRR. Sta∏ te˝ na stanowisku, [˝e] lepiej zginàç, ni˝ ustàpiç komunistom. Liczy∏ zawsze na to, ˝e ustrój Demokracji Ludowej nie potrwa d∏ugo i ˝e przyjdzie chwila, ˝e jego ludzie oswobodzà go [...]. Posiada on du˝à popularnoÊç wÊród cz∏onków kieleckiej AK,
jest w dalszym ciàgu uwa˝any za wodza ziemi kieleckiej. Nale˝y si´ liczyç z tym, i˝ w ka˝dej chwili mo˝e on
wciàgnàç doÊç powa˝nà iloÊç ludzi do wrogiej dzia∏alnoÊci” – 1959 (AIPN, 0208/255, t. I, Akta sprawy operacyjnej kryptonim „As”. W. Borzobohaty, „Jod∏a”, Warszawa 1988, passim; A.K. Kunert, S∏ownik kadry...,
s. 416; T. ¸aszczewski, Zientarski Jan [w:] WiN..., t. VI, cz. 3, s. 812–815; I ZG WiN, s. 202).
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„Zgodnie z instrukcjà spotka∏em si´…”
Nr 23
1969 sierpieƒ 14, Warszawa – Doniesienie TW „Zbigniewa” o spotkaniu towarzyskim
z p∏k. Franciszkiem Niepokólczyckim i jego rodzinà z∏o˝one pp∏k. SB Tadeuszowi
Krawczykowi

Dnia 9 sierpnia tr. spotka∏em si´ z Frankiem Niepokólczyckim u niego w Brwinowie. Jest nadzwyczaj zadowolony z otrzymanego mieszkania, obok którego mieszka równie˝ i jego syn [Wac∏aw]. W towarzystwie ˝ony, syna i wnuka robiliÊmy zdj´cia pomnika poleg∏ych ˝o∏nierzy 36. pp. w 1939 r.1 Przy pomniku jest tablica,
na której figuruje napis, ˝e pomnik zosta∏ postawiony m.in. staraniem ZBoWiD.
Franek prosi∏, aby tak ujàç [zdj´cie], aby nie by∏o widaç tej tablicy. Ma zamiar wys∏aç te fotografie do Londynu do [gen. Karola] Ziemskiego2 przez [rtm. Zygmunta]
Augustowskiego. Obawia si´, ˝e gdyby Ziemski zobaczy∏ ten napis, „szlag by go trafi∏” [...]. Ze wzgl´du na obecnoÊç ˝ony, syna i wnuka rozmowa nie mog∏a mieç charakteru bardziej rzeczowego. Mamy si´ spotkaç po wywo∏aniu zdj´ç [...].

èród∏o: AIPN, 0192/68, t. V, k. 28, orygina∏, mps.

1

2

Zdj´cia zosta∏y zdobyte przez SB (prawdopodobnie przekazane przez samego „Zbigniewa”) i w∏àczone
do akt sprawy rozpracowania p∏k. Niepokólczyckiego.
Karol Ziemski (1895–1974), „Kozuba”, „Wachnowski”, gen. bryg., ˝o∏nierz armii rosyjskiej i I Korpusu
Polskiego na Wschodzie, w 1918 wspó∏organizator Warszawskiej Legii Akademickiej, uczestnik odsieczy
dla Lwowa, dowódca batalionu 36. pp. LA, oficer sztabowy, zast´pca komendanta CWP, a nast´pnie dowódca 36. pp. LA, na czele którego walczy∏ w wojnie obronnej 1939. W konspiracji SZP-ZWZ-AK dzia∏a∏
w Komendzie Okr´gu Warszawskiego i KG, gdzie od 1942 by∏ szefem piechoty. W powstaniu dowodzi∏
Grupà „Pó∏noc” walczàcà na Starym MieÊcie i ˚oliborzu, odznaczy∏ si´ zaci´tà obronà Starówki, likwidacjà objawów paniki, po ewakuacji kana∏ami do ÂródmieÊcia zosta∏ zast´pcà dowódcy Warszawskiego Korpusu AK gen. Antoniego ChruÊciela. Po zwolnieniu z niemieckiej niewoli pozosta∏ na emigracji, pe∏ni∏
funkcje komendanta oÊrodków pojenieckich i szefa Polskiej Misji Wojskowej w brytyjskiej strefie okupacyjnej Niemiec, wspó∏organizowa∏ Stowarzyszenie Kombatantów Polskich (by∏ jego prezesem), pe∏ni∏
funkcj´ wiceprzewodniczàcego Rady Naczelnej Ko∏a AK i cz∏onka Rady Narodowej, w 1964 awansowany
do stopnia genera∏a brygady, zmar∏ w Londynie (P. Dubiel, J. Kozak, op. cit., s. 195; M. Ney-Krwawicz, Komenda..., s. 469; A. K. Kunert, Ilustrowany przewodnik..., s. 608; idem, S∏ownik..., t. I, s. 167–168).
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Artyku∏y i dokumenty
Nr 24
1969 sierpieƒ 29, Warszawa – Doniesienie TW „Ch∏opickiego” o spotkaniu z p∏k. Franciszkiem Niepokólczyckim z∏o˝one pp∏k. SB Tadeuszowi Krawczykowi

Powtórnie odwiedzi∏em ob. Franciszka Niepokólczyckiego w miejscu pracy. Nareszcie ustaliliÊmy kilka danych wst´pnych dotyczàcych poczàtku dzia∏alnoÊci „Akademii” w roku 1939 do po∏owy 1940. W czasie rozmowy naturalnie zaczà∏ wieszaç
psy na ob. [pp∏k. Józefie] Rybickim. Jest on zdania, ˝e Rybicki jest kuzynem ob.
[Zygmunta] Rybickiego – rektora UW1 i ponadto jest prowokatorem m∏odzie˝y uniwersyteckiej2 [...].

èród∏o: AIPN, 0192/68, t. V, k. 24, orygina∏, mps.

1

2

Zygmunt Rybicki (1926–1989), prawnik, prorektor UW, odpowiedzialny za wpuszczenie w marcu 1968
na teren uczelni komunistycznych bojówek i formacji milicyjnych pacyfikujàcych studencki protest, odpowiedzialny równie˝ za represje wobec studentów i kadry naukowej, zaliczany przez historyków do zwolenników Mieczys∏awa Moczara (J. Eisler, Marzec 1968. Geneza – przebieg – konsekwencje, Warszawa 1991, wg
indeksu. Marzec ’68. Mi´dzy tragedià a pod∏oÊcià, wst´p, wybór i oprac. G. So∏tysiak, J. St´pieƒ, b.m.w, 1998,
s. 178. Oblicza marca 1968, red. K. Rokicki, S. St´pieƒ, Warszawa 2004).
Zarzut bezpodstawny, prawdopodobnie chodzi o aktywnoÊç spo∏eczno-politycznà pp∏k. J. Rybickiego.
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„Zgodnie z instrukcjà spotka∏em si´…”
Nr 25
1970 grudzieƒ 23, Warszawa – Doniesienie TW „Ch∏opickiego” o reakcji p∏k. Franciszka Niepokólczyckiego na wydarzenia grudniowe 1970 r. z∏o˝one p∏k. SB Tadeuszowi
Krawczykowi

Niepokólczycki Franciszek – b[y∏y] szef II Kom[endy] WiN twierdzi, ˝e siedzi cicho i stara si´ byç z dala od wszystkich kontaktów. Cieszy si´ ze zmian, lecz te˝ nie
spodziewa si´ konkretnych posuni´ç mówiàcych o jakiejÊ „odwil˝y”. Jest czujny, bo
s∏ysza∏ o aresztowaniach1, i swój czas dzieli na prac´ i dom. Jeszcze nigdy nie by∏ taki pracowity. Jego zdaniem utrzymanie [si´] tow. [Józefa] Cyrankiewicza2 by∏oby
wysoce niew∏aÊciwe. Przemówienie tow. [Edwarda] G[ierka]3 uwa˝a za dobre, lecz
dodaje, ˝e „oni wszyscy jednakowi”. On równie˝ widzi ca∏e z∏o w dyktacie Zw[iàzku] Sow[ieckiego] [...].

èród∏o: AIPN, 0192/68, t. V, k. 62, orygina∏, mps.

1
2

3

Sprawa organizacji „Ruch”.
Józef Cyrankiewicz, wówczas przewodniczàcy Rady Paƒstwa PRL (Centrum w∏adzy. Protoko∏y posiedzeƒ
kierownictwa PZPR. Wybór z lat 1949–1970, oprac. A. Dudek, A. Kochaƒski, K. Persak, Warszawa 2000, wg
indeksu; W. Janowski, A. Kochaƒski, Informator o strukturze i obsadzie personalnej centralnego aparatu
PZPR 1948–1990, red. K. Persak, Warszawa 2000, s. 49).
Edward Gierek, wówczas pierwszy sekretarz KC PZPR (Centrum w∏adzy, wg indeksu; W. Janowski, A. Kochaƒski, op. cit., wg indeksu).
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Artyku∏y i dokumenty
Nr 26
1971 styczeƒ 28, Warszawa – Doniesienie TW „Ch∏opickiego” o stosunku p∏k. Franciszka Niepokólczyckiego do Êrodowisk kombatanckich z∏o˝one p∏k. Tadeuszowi Krawczykowi

15 I [19]71 spotka∏em si´ z Niepokólczyckim Frankiem, b[y∏ym] szefem II Kom[endy] WiN. Twierdzi, ˝e odczuwa wyraênie „interesowanie si´ jego osobà”. Mi´dzy innymi mówi, ˝e przyby∏ do niego do biura jakiÊ m´˝czyzna, którego pozna∏, b´dàc w wi´zieniu. Powo∏ujàc si´ na wspólne prze˝ycia, prowokowa∏ go, mówiàc, ˝e
„teraz coÊ trzeba robiç”. Niepokólczycki Franek bardzo ma∏o go zna i uwa˝a zainteresowanie si´ jego osobà za prowokacj´. Zwróci∏ si´ te˝ do Franka o po˝yczk´.
F[ranciszek] po˝yczy∏ mu 200 z∏. Poczynania prymasa i jego oÊwiadczenie podczas
„op∏atka” dla kombatantów Niepokólczycki uwa˝a za sprzeniewierzenie i b[ardzo]
krytykuje polityk´ prymasa. Na op∏atku nie by∏, gdy˝ uwa˝a, ˝e by∏ inspirowany
przez szumowiny. Do nich zalicza Zygmunta Dziarmag´[-Dzia∏yƒskiego], [p∏k. Józefa Kazimierza] Plut´-Czachowskiego, gen. Tatara Stanis∏awa, którego b[ardzo]
krytykuje, oraz gen. [Mieczys∏awa] Borut´-Spiechowicza1. Przemówienie Boruty
u prymasa i jego uzurpatorskie wystàpienie rzekomo w imieniu wszystkich kombatantów nazwa∏ typowym dla Boruty. Mówiàc o ostatnich wydarzeniach, nie spodziewa si´ zasadniczych zmian w ogólnym post´powaniu w∏adz w stosunku do b[y∏ych]
akowców, twierdzàc jednak, ˝e partia jeszcze raz okaza∏a si´ politycznie bardzo nieudolnà i s∏abà, a partyjni jedynie figurantami, karierowiczami [...].

èród∏o: AIPN, 0192/68, t. V, k. 63, orygina∏, mps.

1

Mieczys∏aw Boruta-Spiechowicz (1894–1985), „Kopa”, gen. bryg., dzia∏acz skautingu i Zwiàzku Strzeleckiego, oficer II Brygady Legionów, walczy∏ w obronie Lwowa, nast´pnie oddelegowany do Francji do „B∏´kitnej Armii”, gdzie dowodzi∏ pu∏kami strzelców, uczestnik wojny z bolszewikami, dowódca 22. Górskiej
DP. W wojnie obronnej 1939 walczy∏ na czele GO „Bielsko” („Boruta”) armii „Kraków”, we Lwowie aresztowany przez Sowietów, zwolniony po uk∏adzie Sikorski – Majski, dowodzi∏ 5. DP, z którà przeszed∏ do Iranu, od 1943 dowódca I Korpusu Polskiego w Szkocji. Do Polski powróci∏ w grudniu 1945, zasta∏ zast´pcà
szefa Departamentu Piechoty i Kawalerii MON, przez w∏adze komunistyczne awansowany do stopnia gen.
dyw., w 1946 przeniesiony do rezerwy, mieszka∏ w Skolwinie pod Szczecinem i od 1964 w Zakopanem.
Rozpracowywany przez krakowskà SB, uczestniczy∏ w akcji obrony Cmentarza Orlàt we Lwowie, wspó∏pracownik ROPCiO, goÊç honorowy I Zjazdu NSZZ „SolidarnoÊç” w Gdaƒsku, zmar∏ w Zakopanem jako
najstarszy genera∏ II Rzeczypospolitej ˝yjàcy w PRL (P. Dubiel, J. Kozak, op. cit., s. 195; A. K. Kunert, Ilustrowany przewodnik..., s. 460).
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„Zgodnie z instrukcjà spotka∏em si´…”
Nr 27
1971 luty 10, Warszawa – Doniesienie TW „Ch∏opickiego” o opiniach p∏k. Franciszka
Niepokólczyckiego na temat przemian w kraju po grudniu 1970 r. z∏o˝one p∏k. SB Tadeuszowi Krawczykowi

B[y∏y] kom[endant] II Kom[endy] WiN Franek Niepokólczycki ogólnie stwierdza, ˝e [po grudniu 1970 r.] niczego nie oczekiwa∏ i dlatego si´ nie zawiód∏. Jego
zdaniem wp∏yw Zw[iàzku] Sow[ieckiego] jest tak wielki, ˝e spo∏eczeƒstwo nic nie
wywalczy. Zarzuca tow. [Edwardowi] G[ierkowi], ˝e ju˝ uleg∏ Moskwie i z ka˝dym
miesiàcem b´dzie coraz bardziej przykr´ca∏ Êrub´. Cieszy si´, ˝e z pewnoÊcià dojdzie do rozgrywki: tow. G[ierek] – tow. [Mieczys∏aw] Moczar1 [...].

èród∏o: AIPN, 0192/68, t. V, k. 68, orygina∏, mps.

1

Mieczys∏aw Moczar – w∏aÊc. Myko∏a Demko (1913–1986), gen. dyw., w latach trzydziestych w KPP, aresztowany za dzia∏alnoÊç komunistycznà, w latach okupacji pracowa∏ dla sowieckiego wywiadu i NKWD, dowódca GL/AL w ¸ódzkiem, Kieleckiem, Lubelskiem. Po wejÊciu Sowietów szef WUBP w ¸odzi, od 1956
minister PGR, nast´pnie wiceminister spraw wewn´trznych, od 1964 do 1968 szef tego resortu, w PZPR
przywódca frakcji „partyzantów”, w latach 1964–1972 prezes ZG ZBoWiD, w latach 1956–1981 cz∏onek
KC PZPR, 1968–1971 sekretarz KC, 1970–1981 cz∏onek BP, od 1971 do 1981 prezes NIK, w latach
1976–1980 cz∏onek RM, od 1981 do 1983 wiceszef FJN (K. Lesiakowski, Mieczys∏aw Moczar „Mietek”. Biografia polityczna, Warszawa 1998; P. Gontarczyk, Fa∏szywa biografia [rec.], „Zeszyty Historyczne WiN-u”
1999, nr 13, s. 287–303; idem, Polska Partia Robotnicza. Droga do w∏adzy 1941–1944, Warszawa 2003, wg indeksu; Centrum w∏adzy. Protoko∏y posiedzeƒ kierownictwa PZPR. Wybór z lat 1949–1970, oprac. A. Dudek,
A. Kochaƒski, K. Persak, Warszawa 2000, wg indeksu; W. Janowski, A. Kochaƒski; Informator o strukturze
i obsadzie personalnej centralnego aparatu PZPR 1948–1990, red. K. Persak, Warszawa 2000, s. 68–69. Polska – ZSRR. Struktury podleg∏oÊci. Dokumenty WKP (b) 1944–1949, oprac. G.A. Bordiugow i in., Warszawa 1995, wg indeksu).
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Artyku∏y i dokumenty
Nr 28
1971 czerwiec 18, Warszawa – Doniesienie TW „Zbigniewa” o sytuacji rodzinnej p∏k.
Franciszka Niepokólczyckiego z∏o˝one p∏k. SB Tadeuszowi Krawczykowi

Zgodnie z zaproszeniem do b[y∏ego] kom[endanta] II Kom[endy] WiN ob. Franciszka Niepokólczyckiego do Brwinowa na dzieƒ 16 V [19]71 odwiedzi∏em go w nowym miejscu zamieszkania. Ob. Franciszek Niepokólczycki obecnie zamieszkuje
na ulicy Pszczelarskiej nr 12/17 w nowych blokach w Brwinowie. Syn jego Wac∏aw1
mieszka z rodzinà na tej samej klatce schodowej po sàsiedzku. Ob. Franciszek Niepokólczycki zajmuje mieszkanie 2 pokoje plus kuchnia, i takie samo zajmuje jego
syn z ˝onà i dzieçmi. Mieszkanie jest umeblowane, skromnie, lecz gustownie. Widaç,
˝e na nowe miejsce nie zabrano starych mebli, zastawiajàc miejsce w nowym mieszkaniu na nowe. Syna ob. Niepokólczyckiego, wspó∏pracownika „Pax”, zna∏em ju˝
od prawie 15 lat. ˚ony jego nie zna∏em uprzednio, jak i ˝ony ob. Niepokólczyckiego, choç rozmawia∏em kilkakrotnie przez telefon. ˚ona ob. Niepokólczyckiego nie
by∏a obecna – wyjecha∏a na wycieczk´ z kole˝ankà. Poniewa˝ by∏em zaproszony
na obiad, przynios∏em ze sobà kwiaty i czekoladki dla pani i dzieci oraz koniak dla
m´˝czyzn. Zasta∏am ju˝ tam dziennikarza ob. Andrzeja Dàbkowskiego-Korczaka,
który zamierza∏ w czasie tej wizyty nagraç dla Polskiego Radia reporta˝ z bezpoÊrednich relacji Niepokólczyckiego i moich z okresu powstania konspiracji w roku
1939/1940. [...]. Tematem mia∏o byç powstanie „Akademii” – Sam[odzielnej] Grupy
Dywersyjno-Sabota˝owej w ramach PSZ, ZO, ZWZ, PZP i AK, za∏o˝enia i zadania
organizacyjne oraz instrukcje i program prac wojskowych. W domu ob. Niepokólczyckiego by∏em przyj´ty mile i serdecznie, tak jak dawniej, zarówno przez niego samego, jak i syna i synowà. W czasie przygotowaƒ do obiadu rozmawialiÊmy we trójk´ tj. A[ndrzej] Dàbkowski, ob. Niepokólczycki i ja. Naturalnie z racji starszeƒstwa
prowadzi∏ ca∏à rozmow´ ob. Niepokólczycki i w∏aÊciwie rozmowa te˝ mia∏a aspekt
programowy dotyczàcy przypomnienia poszczególnych drobnych i wa˝nych fragmentów ca∏ej sprawy. Kilkakrotnie ob. Niepokólczycki zwraca∏ si´ do mnie o dopowiedzenie lub sprostowanie faktów, które zatar∏y mu si´ w pami´ci, a ja je doskonale pami´tam [...]. Pod koniec obiadu przyszed∏ do ob. Franciszka Niepokólczyckiego
goÊç, który w czasie przedstawiania si´ mruknà∏ coÊ niewyraênie pod nosem i ja odwdzi´czy∏em si´ mu tym samym. Rysopis: wiek ok. 60–65, spora ∏ysina od szczytu
g∏owy, pp∏k lub p∏k WP, saper, ˝o∏nierz spod Monte Cassino, imi´ Zygmunt, oczy
niebieskie. Widaç, ˝e dobry znajomy, zaprzyjaêniony z domem i domownikami.
W rozmowie swobodny, choç powÊciàgliwy. Nieznany mi z okresu okupacji lub
przez te 30 lat tak si´ zmieni∏ jego rysopis. W czasie rozmowy ob. Niepokólczycki
nie nawiàzywa∏ do naszej znajomoÊci, wi´c prawdopodobnie jej nie by∏o. TreÊç i sposób rozmowy nie zosta∏a przez ob. Niepokólczyckiego zmieniona – a wi´c pe∏ne za1

Szerzej: AIPN, 0192/68, t. III, Meldunek nr 106 „Zbigniewa” (krótka charakterystyka Wac∏awa Niepokólczyckiego), k. 436–437.

272

Sklad tom III copy

29/04/2006

09:16

Page 273

„Zgodnie z instrukcjà spotka∏em si´…”
ufanie – zresztà i tak rozmowa by∏a prowadzona w konfrontacji faktów historycznych. Mi´dzy innymi analizowano prac´ ob. Tomasza Strzembosza dotyczàcà dziejów historii najnowszej, jak powstanie Armii i Gwardii Ludowej itp.2 GoÊç po godzinie wyszed∏, nie wypada∏o od razu przystàpiç do ustalania jego to˝samoÊci, co zrobi´
nast´pnym razem. Ok. godz. 17.30 zbli˝a∏a si´ nast´pna fala deszczu i burzy, co
zmusi∏o nas (brak p∏aszczy) – mnie i ob. Andrzeja Dàbkowskiego-Korczaka do po˝egnania si´ i odjazdu do Warszawy, co uczyniliÊmy razem. Oboje m∏odzi Niepokólczyccy goràco i serdecznie zapraszali mnie do siebie, proszàc uprzednio o skomunikowanie si´ telefonicznie celem ustalenia daty na poczàtku lipca, co uczyni´ [...].

èród∏o: AIPN, 0192/68, t. V, k. 81–84, orygina∏, mps.

2

Prawdopodobnie chodzi o prac´ T. Strzembosza Piony walki bie˝àcej warszawskich organizacji konspiracyjnych w latach 1939–1942, Warszawa 1971.
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Artyku∏y i dokumenty
Nr 29
1973 marzec 20, Warszawa – Doniesienie TW „Zbigniewa” o spotkaniu z p∏k. Franciszkiem Niepokólczyckim i jego ocenie sytuacji polskich emigrantów w Anglii z∏o˝one p∏k.
SB Tadeuszowi Krawczykowi

Zgodnie z instrukcjà odwiedzi∏em b[∏ego] szefa II Kom[endy] WiN Franciszka
Niepokólczyckiego w miejscu pracy. Przywitanie mia∏o charakter serdeczny i kole˝eƒski. Poczàtkowo opowiada∏ mi o sobie. Choruje na dwunastnic´, ale pracuje. Syn
jego [Wac∏aw] by∏ nie tak dawno w Anglii. Wg jego relacji Polonia angielska coraz
mniej zajmuje si´ sprawami politycznymi, a coraz wi´cej dr˝y o sprawy osobiste. Jest
to spowodowane coraz trudniejszymi warunkami ˝ycia w Anglii, wzrastajàcà dro˝yznà. W Zwiàzku B[y∏ych] Kombatantów w Londynie nowe osoby. Te, które pracowa∏y, odesz∏y lub wyjecha∏y w Êwiat. Niepokólczycki pyta∏ mnie o utrzymywanie kontaktów z Tomaszem Strzemboszem, co potwierdzi∏em. Nalega∏, aby daç Tomaszowi
Strzemboszowi ca∏y pe∏ny materia∏ [...]. Sytuacj´ politycznà (o dziwo?) ocenia
w sposób prawid∏owy, dowodzàc, ˝e jedynie post´p naukowo-techniczny mo˝e doprowadziç do poprawy stopy ˝yciowej zwyk∏ego obywatela [...].

èród∏o: AIPN, 0192/68, t. V, k. 102, orygina∏, mps.
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„Zgodnie z instrukcjà spotka∏em si´…”
Nr 30
1973 marzec 20, Warszawa – Notatka p∏k. SB Tadeusza Krawczyka ze spotkania z TW
„Zbigniewem”, który przekaza∏ mu informacj´ o poglàdach p∏k. Franciszka Niepokólczyckiego na ZBoWiD

W dniu 25 IV [19]74 r. odby∏em spotkanie z TW „Zbigniewem”, który poinformowa∏ mnie, ˝e w dniu 25 IV [19]74 r. przeprowadzi∏ rozmow´ z b[y∏ym] szefem II
Komendy WiN, Franciszkiem Niepokólczyckim zam[ieszka∏ym] w Brwinowie. Niepokólczycki, pomimo ˝e czuje si´ w s∏abej kondycji fizycznej (73 lata oraz dokuczliwa choroba wrzodów na ˝o∏àdku – wybiera si´ do szpitala na operacj´), zainteresowany jest wydarzeniami spo∏eczno-politycznymi w kraju. Zainteresowany jest
obecnie zbli˝ajàcym si´ Kongresem ZBoWiD, mimo [˝e] – jak sam twierdzi – do tej
organizacji jako b[y∏y] WiN-owiec nie nale˝y. Uwa˝a, ˝e AK-wcy, cz∏onkowie
ZBoWiD powinni wszelkimi si∏ami staraç si´ przeforsowaç swoich ludzi do Zarzàdu ZBoWiD, gdy˝ jest to jedyna organizacja w Polsce, gdzie si´ mówi o dzia∏alnoÊci
AK i przy pomocy której, umiej´tnie wykorzystujàc ten szyld, mo˝na podtrzymaç
nasze tradycje akowskie, eksponowaç naszà walk´ z okupantem, a przy tym integrowaç nasze Êrodowisko. Uwa˝a, ˝e gdy do wy∏àcznej w∏adzy w ZBoWiD dojdà AL-owcy, to doprowadzà do tego, ˝e do ZBoWiD b´dzie wolno nale˝eç tylko cz∏onkom
organizacji lewicowych i ˝o∏nierzom I i II Armii WP, no i mo˝e niektórym kombatantom z 1939 r. Karta Kombatanta – co prawda wiele obiecuje, ale wg niego otrzymanie jej b´dzie tak ograniczone, ˝e znowu dostanà [jà ci], co walczyli w organizacjach lewicowych. Jego zdaniem [p∏k] Mazurkiewicz Jan, ps. „Rados∏aw”, pomimo
˝e si´ zeÊwini∏ i przeszed∏ na stron´ re˝imu, zrobi∏ sporo dobrego dla niektórych
akowców i pomimo jego uleg∏oÊci w stosunku do partii i rzàdu, nale˝a∏oby podtrzymaç jego pozycj´ w ZBoWiD. Na temat nadchodzàcej rocznicy powstania warszawskiego Niepokólczycki powiedzia∏: spotka∏em si´ ze swym znajomymi, planowaliÊmy
obchodziç to b[ardzo] uroczyÊcie, nawet wykorzystaç oficjalne uk∏ony komunistów
i w oparciu o sfery rzàdowe doprowadziç do szerokiego wyeksponowania tej rocznicy, a co za tym idzie pokazaç nasze – akowców – role w wyzwoleniu Polski, jednak
zorientowaliÊmy si´, ˝e re˝im tylko oficjalnie traktuje nas [poprawnie], a nie dopuÊci do zrealizowania naszych zamiarów, stàd uroczystoÊci oprócz oficjalnych „rzàdowych” odb´dà si´ b[ardzo] skromnie, mo˝e jakieÊ prywatne spotkanie w ma∏ej grupie, mo˝e kler nam pomo˝e i odb´dzie si´ par´ nabo˝eƒstw, i to wszystko. Ogólnie
wydarzenia polityczne Niepokólczycki ocenia nast´pujàco: kiedyÊ nas sprzedali
Francuzi i Anglicy, teraz mo˝e chcieliby nam pomóc, ale nie majà ju˝ nic do gadania. Natomiast staliÊmy si´ jak gdyby towarem przetargu pomi´dzy USA a ZSRR,
co prawda wi´ksze szanse majà Rosjanie, bo u nas siedzà, a i rzàd te˝ socjalistyczny. W naszych sferach b[y∏ych] legionistów, akowców myÊl niepodleg∏oÊciowa coraz
wi´cej zamiera, nikt nie chce nas traktowaç powa˝nie. M∏odzie˝ myÊli jak tu zarobiç pieniàdze i wy˝yç si´, zdarzajà si´ jednostki o du˝ym patriotyzmie, ale to wyjàtki.
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Artyku∏y i dokumenty
Widaç, ˝e Niepokólczycki, pomimo wieku i choroby, chcia∏by odegraç jakàÊ rol´
w swoim Êrodowisku, ale [to] ju˝ nie [jest] dzia∏acz o sile fizycznej, mo˝e raczej duchowy przywódca, próbujàcy podtrzymaç tradycj´ sanacyjnà [...].
èród∏o: AIPN, 0192/68, t. V, k. 118–119, orygina∏, mps.
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„Zgodnie z instrukcjà spotka∏em si´…”
Nr 31
1973 wrzesieƒ 28, Warszawa – Doniesienie TW „Ch∏opickiego” o uczestnictwie p∏k.
Franciszka Niepokólczyckiego w uroczystoÊciach na Jasnej Górze z∏o˝one p∏k. SB Tadeuszowi Krawczykowi

Z Frankiem Niepokólczyckim – b[y∏ym] szefem II Komendy WiN widzia∏em si´
26 bm. O swym udziale w uroczystoÊciach dnia 23 bm. na Jasnej Górze mówi z wielkim entuzjazmem1. By∏ tam wraz ze swym starszym wnukiem, który pracuje i uczy
si´. Wed∏ug s∏ów F[ranka] uroczystoÊci prowadzi∏ biskup ∏om˝yƒski ([Miko∏aj] Sasinowski)2. Jego kazanie zdaniem Niepokólczyckiego, jak si´ wyrazi∏, by∏o „mocne”,
gdy˝ podkreÊla∏ znaczenie naszego wojska na Zachodzie i udzia∏ AK w latach wojny. Biskup jakoby podkreÊli∏, ˝e wÊród zebranych wierzàcych sà obecnie najwy˝si
b[yli] oficerowie [AK z] tamtych lat. Zapytany Franek Niepokólczycki przeze mnie,
kto by∏ jeszcze, odpowiedzia∏, ˝e z KG AK nie widzia∏ nikogo, ani te˝ nie wie, kto
móg∏ byç. On sam oraz [rtm.] Zygmunt Augustowski – b[y∏y] oficer wileƒskiego
Okr´gu AK, byli zaproszeni przez ksi´˝y na obiad, ale te˝ tam nikogo specjalnie
„wa˝nego” nie zauwa˝y∏. Twierdzi, ˝e uroczystoÊç zarówno na nim, jak i na wnuku
wywar∏a wielkie wra˝enie. Obaj z Augustowskim wrócili póêno do domu b[ardzo]
zm´czeni [...].

èród∏o: AIPN, 0192/68, t. V, k. 109, orygina∏, mps.

1

2

Wówczas pu∏kownik wzià∏ udzia∏ w pielgrzymce kombatantów na Jasnà Gór´. I7 X 1973 uczestniczy∏ natomiast i przemawia∏ na zjeêdzie Duszpasterzy Polski Walczàcej zorganizowanym w Niepokalanowie.
Miko∏aj Sasinowski (1909–1982), bp, Êwi´cenia przyjà∏ w 1936 w ¸om˝y, podczas wojny kapelan wojsk lotniczych PSZ we Francji, Afryce Pó∏nocnej i Wielkiej Brytanii, do Polski wróci∏ w 1946. Studiowa∏ prawo
na UW, od 1957 kanonik kapitu∏y ∏om˝yƒskiej, profesor i rektor (1967) seminarium duchownego, od 1970
biskup ∏om˝yƒski, duszpasterz Êrodowisk kombatanckich (P. Nitecki, Biskupi KoÊcio∏a w Polsce w latach
965–1999. S∏ownik biograficzny, Warszawa 2000, s. 18).

277

Sklad tom III copy

29/04/2006

09:16

Page 278

Artyku∏y i dokumenty
Nr 32
1974 styczeƒ 25, Warszawa – Notatka przygotowana na podstawie doniesienia TW
„Zbigniewa”, zawierajàca opini´ p∏k. Franciszka Niepokólczyckiego o zmniejszaniu si´
wp∏ywu Êrodowisk kombatanckich na ˝ycie kraju, przed∏o˝ona p∏k. SB Tadeuszowi
Krawczykowi

W dniu 25 I [19]74 r. podczas spotkania z TW „Zbigniewem” poinformowa∏ on,
˝e w dniu 19 I [19]74 r. spotka∏ si´ z Niepokólczyckim Franciszkiem, b[y∏ym]
kom[endantem] II Komendy WiN, zam[ieszka∏ym] w Brwinowie. Spotkanie trwa∏o
b[ardzo] krótko, gdy˝ Niepokólczycki spieszy∏ si´ do pracy. Niepokólczycki u˝ala∏
si´ do TW, ˝e jest b[ardzo] chory (˝o∏àdek i nogi), i to powoduje u niego brak wszelkich zainteresowaƒ. Niemniej jednak wyra˝a∏ nast´pujàce opinie: czuje si´ b[ardzo]
stary i on, jak i jemu podobni nie mogà mieç ˝adnych wp∏ywów na rozwój wydarzeƒ
spo∏eczno-politycznych i gospodarczych w kraju; polityka Êwiatowa, tak paƒstw socjalistycznych, jak i kapitalistycznych, dà˝y do pewnej pokojowej stabilizacji; my,
starzy oficerowie Armii Krajowej, mo˝emy pozostawiç tylko wspomnienia m∏odszym pokoleniom. Musimy si´ staraç w∏aÊnie nak∏aniaç ich do myÊlenia naszymi kategoriami, co jest b[ardzo] trudne, bo m∏odzie˝ jest zainteresowana zdobyciem dóbr
materialnych. Sam Niepokólczycki próbuje kszta∏towaç poglàdy swoich wnuków
[...]; Niepokólczycki zainteresowany by∏, jak daleko TW jest zaanga˝owany w pisaniu historii oddzia∏u Kedywu krypt. „Akademia” [...]. Na zakoƒczenie rozmowy Niepokólczycki prosi∏ TW o kolejne spotkanie, ale jak b´dzie zdrowszy – ustalono kontakt telefoniczny w m[iejscu] pracy N[iepokólczyckiego] [...].

èród∏o: AIPN, 0192/68, t. V, k. 115–116, orygina∏, mps.
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„Zgodnie z instrukcjà spotka∏em si´…”
Nr 33
1974 czerwiec 19, Warszawa – Doniesienie TW „Ch∏opickiego” o uroczystoÊciach ˝a∏obnych po Êmierci p∏k. Franciszka Niepokólczyckiego z∏o˝one p∏k. SB Tadeuszowi
Krawczykowi

17 czerwca br. w katedrze Êw. Jana w Warszawie odby∏o si´ nabo˝eƒstwo
za zmar∏ego b[y∏ego] szefa II Kom[endy] WiN Fr[anciszka] Niepokólczyckiego. Mimo wyznaczonej godziny 13.00, a wi´c w godzinach pracy – przyby∏o na nabo˝eƒstwo b[ardzo] du˝o osób1. Przewag´ stanowili naturalnie starsi wiekiem i kobiety2.
Nabo˝eƒstwo by∏o [kon]celebrowane przez 5 ksi´˝y3. W kazaniu wyg∏oszonym przez
ksi´dza, prócz innych zas∏ug zmar∏ego, ksiàdz4 podkreÊla∏ specjalnie umi∏owanie
przez Niepokólczyckiego „niepodleg∏oÊci”. Kilka razy wyrazi∏ si´ s∏owem „Nie”, co
– jak sàdz´ – chcia∏ nawiàzaç do nazwy tej organizacji. Inicjatorem nabo˝eƒstwa
w katedrze by∏ kom[endant] Okr´gu radomsko-kieleckiego AK – [p∏k] Zientarski
Jan5. Po nabo˝eƒstwie nastàpi∏a eksportacja zw∏ok do Brwinowa, gdzie w dniu nast´pnym, tj. 18 VI br. o godz. 15, odby∏o si´ drugie nabo˝eƒstwo i pogrzeb. Zmar∏y
wyrazi∏ bowiem ˝yczenie pochowania go w Brwinowie. Do Brwinowa na t´ uroczystoÊç przyby∏o jednak znacznie mniej ludzi, chocia˝ ma∏y koÊció∏ by∏ wype∏niony6.
Urzàdzeniem i przebiegiem mszy i pogrzebu zajmowa∏ si´ b[y∏y] oficer wileƒskiego
okr´gu AK [rtm.] Zygmunt Augustowski, majàc za „szefa” Zientarskiego. Pro1

2

3

4

5

6

Ponad 1000 osób, w tym „du˝o inteligencji warszawskiej, której obecnoÊç mia∏a wydêwi´k wyraênie polityczny” (SPP w Londynie, Teczka osobowa Franciszka Niepokólczyckiego, Pogrzeb Êp. p∏k. Franciszka
Niepokólczyckiego zmar∏ego 11 VI 1974, b.p.).
Podkomendni pu∏kownika z szeregów Polski Podziemnej i koledzy ze s∏u˝by wojskowej z okresu II Rzeczypospolitej.
De facto siedmiu, w tym pi´ciu oficerów AK: ks. mjr. Jerzego Baszkiewicza (proboszcza archikatedry), ks.
pra∏ata mjr. Wac∏awa Kar∏owicza (szerzej o nim dalej), ks. pra∏ata mjr. Kietliƒskiego (pracownika kurii polowej), ks. kanonika ppor. Jana Sikor´, ks. kanonika kpt. Jana Romaniuka, o. W∏adys∏awa Jaƒczaka (prowincja∏a oo. jezuitów) i o. Edwarda Gorzkowskiego (rektora koÊcio∏a oo. Jezuitów przy katedrze) (SPP
w Londynie, Teczka osobowa Franciszka Niepokólczyckiego, Pogrzeb Êp. p∏k. Franciszka Niepokólczyckiego...).
Egzort´ wyg∏osi∏ ks. pra∏at mjr Wac∏aw Kar∏owicz „Andrzej Bobola”, ur. 1907, Êwi´cenia kap∏aƒskie przyjà∏ w 1932. We wrzeÊniu 1939 uczestnik obrony Warszawy, ˝o∏nierz ZWZ-AK, katecheta tajnego nauczania (poczàtkowo mieszka∏ na Woli na plebanii parafii Êw. Wojciecha, potem w przybudówce katedry Êw. Jana), obs∏ugiwa∏ równie˝ konspiracyjne lokale kontaktowe, kapelan powstania warszawskiego w batalionie
„Gustaw-Antoni”, wspó∏organizator i duszpasterz powstaƒczego szpitala przy ul. D∏ugiej. Organizator parafii na warszawskim Goc∏awiu, dzia∏acz opozycji politycznej, organizator pielgrzymek weteranów Polski
Podziemnej, na prze∏omie XX/XXI wieku rezydent parafii w Olszynce Grochowskiej.
Wart´ honorowà przy trumnie pe∏nili m.in.: b. prezydent Warszawy Julian Kulski, p∏k dypl. Tadeusz Wasilewski, p∏k Jan Zientarski, pp∏k dypl. Bronis∏aw Bronisz, pp∏k Juliusz Szychiewicz, mjr Stanis∏aw Skrzecz,
rtm. Zygmunt Augustowski, por. Karol Âwi´torzecki, por. Edward Tejwan, por. Rados∏aw Ossowski, por.
Juliusz Kloss, ppor. Wac∏aw Sidorkiewicz. Poduszk´ z VM niós∏ adiutant pu∏kownika, kpt. Józef Bujniewicz (SPP w Londynie, Teczka osobowa Franciszka Niepokólczyckiego, Pogrzeb Êp. p∏k. Franciszka Niepokólczyckiego...).
Ok. 500 osób, „w tym du˝o miejscowej m∏odzie˝y” (SPP w Londynie, Teczka osobowa Franciszka Niepokólczyckiego, Pogrzeb Êp. p∏k. Franciszka Niepokólczyckiego...).

279

Sklad tom III copy

29/04/2006

09:16

Page 280

Artyku∏y i dokumenty
boszcz koÊcio∏a7 wyg∏osi∏ kazanie doÊç powÊciàgliwe i raczej rzeczowe. PodkreÊli∏
jednak, ˝e zmar∏y by∏ wi´ziony niesprawiedliwie i, jak si´ wyrazi∏, „za grzechy innych”. Po nabo˝eƒstwie doÊç du˝y kondukt przeszed∏ na cmentarz z [parafialnà] orkiestrà miejscowà8. Nad mogi∏à9 pierwsze przemówienie wyg∏osi∏ z-ca prezydenta
Warszawy [Stefana] Starzyƒskiego10 [Julian] Kulski11. Poruszy∏ raczej inicjatyw´ spo∏ecznà zmar∏ego, wyra˝ajàcà si´ dà˝eniem do upami´tnienia zmar∏ego St[arzyƒskiego] przez postawienie mu pomnika. Nast´pni mówcy jednak zacz´li coraz bardziej
„wojowniczo” poruszaç przesz∏oÊç zmar∏ego. B[y∏y] of[icer] [p∏k in˝. Bronis∏aw]
Bronisz, powo∏ujàc si´ na êród∏a oficjalne, pras´, MON, przekonywa∏ zebranych, ˝e
wszyscy ci, co walczyli o Polsk´, majà jednakowe zas∏ugi. Zastrzeg∏ si´, ˝e zmar∏y poszed∏ „innà drogà” ni˝ on – Bronisz, ale zas∏ugi zmar∏ego sà znane i cenione. Wie,
˝e cierpia∏, b´dàc niewinnie skazany na Êmierç. ˚e by∏ wi´ziony i torturowany, a wyszed∏ schorowany. Sàdz´, ˝e przemówienie Bronisza podekscytowa∏o innych, bo nast´pne przemówienia, których zdaje si´ by∏o siedem12, by∏y coraz bardziej burzliwe,
a atmosfera przykra. Podkomendny zmar∏ego, jakiÊ oficer z konspiracji (nazwisko
ustal´), podkreÊli∏, ˝e zmar∏y by∏ torturowany w Polsce, o którà walczy∏, ˝e Polska
musi byç niepodleg∏a, ˝e on tu na oczach wszystkich ∏amie znaczek rozpoznawczy,
wojskowy, na którym jest orze∏ z koronà. Cz´Êç znaczka rzuca do grobu, aby tak jak
my, doczeka∏ si´ or∏a z koronà. Nast´pnie mówi∏ m´˝czyzna Szaw∏owski13, który
przedstawi∏ si´ jako zwyk∏y saper – podkomendny. Powiedzia∏, ˝e pasa∏ g´si, a teraz
jest Êpiewakiem w operze, ale wie, ˝e zmar∏y powinien byç chowany bardziej uroczy7

8

9

10

11

12

13

Ks. Jan Durka, kapelan AK z Pragi, wi´zieƒ Mokotowa. Obecny by∏ równie˝ ww. ks. pra∏at mjr Wac∏aw
Kar∏owicz.
Trumn´ pu∏kownika wióz∏ „parokonny karawan” w asyÊcie honorowej weteranów 4. Pu∏ku U∏anów Zaniemeƒskich (pu∏kownik zarówno podczas s∏u˝by w Wilnie, jak i ju˝ w PRL przyjaêni∏ si´ z wieloma oficerami z tej jednostki), poduszk´ z VM niós∏ mjr Adam Malewski, wdow´ prowadzi∏ p∏k dypl. Tadeusz Wasilewski (SPP w Londynie, Teczka osobowa Franciszka Niepokólczyckiego, Pogrzeb Êp. p∏k. Franciszka
Niepokólczyckiego...).
Pu∏kownik zosta∏ pochowany obok kwater ˝o∏nierzy 36. pp. Legii Akademickiej poleg∏ych we wrzeÊniu
1939 r.
Zob. m.in.: M. M. Drozdowski, Stefan Starzyƒski prezydent Warszawy, Warszawa 1980; Archiwum prezydenta Warszawy Stefana Starzyƒskiego, praca zbiorowa, Warszawa 2004.
Julian Kulski (1892–1976), ˝o∏nierz Legionów, od 1918 do 1919 komendant Okr´gu Warszawskiego Milicji Ludowej, nast´pnie do 1921 roku w WP, od 1927 pracownik Ministerstwa Skarbu, od 1932 dyrektor Paƒstwowego Monopolu Spirytusowego, w lutym 1935 mianowany wiceprezydentem Warszawy, od paêdziernika 1939 do lipca 1944 prezydent Warszawy. We wrzeÊniu 1939 komendant cywilny obrony
przeciwlotniczej i cz∏onek Komitetu Obywatelskiego przy dowództwie Armii Warszawa. W paêdzierniku
1939 mianowany przez Niemców komisarycznym burmistrzem Warszawy. Funkcj´ sprawowa∏ za zgodà
w∏adz Polskiego Paƒstwa Podziemnego.
Mowy po˝egnalne wyg∏osili p∏k Jan Zientarski (w imieniu Polski Podziemnej), Julian Kulski (w imieniu
Komitetu Uczczenia Pami´ci Prezydenta Stefana Starzyƒskiego), p∏k in˝. Bronis∏aw Bronisz (w imieniu
korpusu saperów II Rzeczypospolitej), dr Tomasz Strzembosz (w imieniu historyków „II wojny Êwiatowej”), rtm. Zygmunt Augustowski, p∏k in˝. W∏odzimierz Seweryn Godek (w imieniu oficerów Centrum
Wyszkolenia Saperów w Modlinie), rtm. Zygmunt Augustowski (w imieniu „przyjació∏ z garnizonu Wilno
i u∏anów Zaniemeƒskich”), kpt. Tadeusz Garliƒski – najprawdopodobniej jako przedstawiciel „zak∏adu
pracy” (SPP w Londynie, Teczka osobowa Franciszka Niepokólczyckiego, Pogrzeb Êp. p∏k. Franciszka Niepokólczyckiego...).
Prawdopodobnie chodzi o kpt. Wac∏awa Szaw∏owskiego „Bogdana”, oficera Komendy Inspektoratu Bia∏a
Podlaska AK.

280

Sklad tom III copy

29/04/2006

09:16

Page 281

„Zgodnie z instrukcjà spotka∏em si´…”
Êcie. ˚e zmar∏y by∏ po wi´zieniu schorowany. Wezwa∏ m∏odzie˝ i zebranych, aby widzieli prawd´ w historii, o czym dziÊ nawet mówiç nie wolno. WyjaÊni∏, ˝e jego syn
te˝ by∏ schorowany po wi´zieniu (czy badaniu), ˝e le˝a∏ w ∏ó˝ku kilka lat chory i dlatego on mo˝e mówiç o prawdzie. Te przemówienia wywo∏a∏y pewne szmery i g∏osy
wÊród zebranych. Ja s∏ysza∏em jakieÊ – mo˝e to by∏y protesty na nierzeczowe przemówienia – by∏y to g∏osy kobiece. Wówczas przemawiajàcy donoÊnym g∏osem powiedzia∏: „Prosz´ nie przeszkadzaç – komu si´ nie podoba – mo˝e odejÊç”. Równie˝
przemówienie [rtm. Zygmunta] Augustowskiego by∏o burzliwe. Twierdzi∏, ˝e zmar∏ego chowajà oprócz rodziny jego najbli˝si koledzy i podw∏adni. Mówi∏, ˝e wÊród zebranych jest du˝o wilnian, ˝e Wilno i Podole, na którym si´ urodzi∏ zmar∏y – to dwie
ostoje Polski, z której wywodzà si´ najlepsi synowie Polski: [Adam] Mickiewicz, [Juliusz] S∏owacki, [Józef] Pi∏sudski i wielu innych. Zientarski przed przemówieniem
powiedzia∏, ˝e mówi w imieniu kolegów z AK, ˝e b´dzie czyta∏. Dawniej mówi∏ z pami´ci, ale w „obecnych czasach” lepiej jest czytaç. Jak mi póêniej wyjaÊni∏a Augustowska – Z[ientarski] celowo czyta∏, aby „w razie czego” móg∏ pokazaç, co przeczyta∏14. Istotnie jego przemówienie nie by∏o podburzajàce. Na zakoƒczenie mówi∏
rzeczowo i spokojnie przedstawiciel spó∏dzielni15, w której pracowa∏ zmar∏y [...]16.

èród∏o: AIPN, 0192/68, t. V, k. 121–123, orygina∏, mps.

14
15

16

Zob. akta sprawy operacyjnej p∏k. J. Zientarskiego (AIPN, 0208/255, t. I–VII, Sprawa kryptonim „As”).
Wspomniana ju˝ wczeÊniej Spó∏dzielnia „Polmedic” Inwalidów i Emerytów Kolejowych przy ul. Radzymiƒskiej 64 w Warszawie (nast´pnie Warszawa W∏ochy, ul. Wielkie ¸uki 5/t). Pu∏kownik przez wiele lat by∏
tam odpowiedzialnym za zamówienia i produkcjà eksportowà kierownikiem zak∏adu.
„Nad otwartà jeszcze mogi∏à odÊpiewano Bo˝e coÊ Polsk´ (wyraênie: Ojczyzn´ wolnà racz nam wróciç,
Panie)” (SPP w Londynie, Teczka osobowa Franciszka Niepokólczyckiego, Pogrzeb Êp. p∏k. Franciszka
Niepokólczyckiego...).
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W odpowiedzi Panu Tomaszowi Balbusowi
Wielce Szanowny Panie Doktorze!
W numerze 1/3/2006 „Aparatu Represji w Polsce Ludowej 1944–1989” odniósł się
Pan w sposób pośredni do tytułu wydanej przeze mnie książki Tajny front zimnej wojny.
Uciekinierzy z polskich służb specjalnych 1956–1964. W przypisie nr 2 na stronie 193
stwierdził Pan, że ze względu na uzależnienie aparatu bezpieczeństwa PRL od Związku
Radzieckiego oraz z uwagi na popełnione przez niego zbrodnie nie reprezentował on interesów narodowych, a co za tym idzie „w tym kontekście kuriozalnie brzmi określanie
komunistycznych służb bezpieczeństwa jako »polskie służby specjalne« (por. np. L. Pawlikowicz, Tajny front...)”.
Czując się niniejszym wywołany do odpowiedzi, stwierdzam wszelako, iż w pełni
podtrzymuję zasadność przytoczonego przeze mnie określenia „polskie służby specjalne”.
W przeciwieństwie bowiem do sugerowanego przez Pana kryterium opartego o zakres „suwerenności” zastosowałem inne, oparte na znaczeniu potocznym. Moje stanowisko pozwolę sobie uzasadnić na kilku niebudzących kontrowersji przykładach:
1. Fakt popełniania przez służby specjalne ciężkich przestępstw (w tym także ewidentnych zbrodni) przeciwko własnym obywatelom nie daje podstaw do odżegnywania się od
opisywania ich jako służb danego państwa. Nie wywołują bowiem kontrowersji określenia
takie jak np. niemieckie Gestapo, rumuńska Securitate, jugosłowiańska UDB czy irański
Vevak, mimo iż zapewne wielu ludzi w dzisiejszych Niemczech, Rumunii, Serbii, Chorwacji, Kosowie czy spośród irańskiej diaspory mogłoby sformułować zarzuty, iż obraża to ich
godność, uderza w dumę narodową bądź poczucie sprawiedliwości (jak wiadomo, żaden
człowiek, przychodząc na świat, nie wybiera sobie Ojczyzny!). Dotyczy to także – wbrew
pozorom – nader licznych służb w wielu innych krajach świata, zwłaszcza w Azji, Afryce, Ameryce Południowej oraz Łacińskiej, gdzie – za ich przyczyną – dochodziło i (co
gorsza) dochodzi do drastycznych naruszeń najbardziej elementarnych praw człowieka.
W niektórych przypadkach podobne problemy dotyczyły nawet służb państw szczycących
się długimi tradycjami demokratycznymi. Wspomnę tu choćby o wywiadzie francuskim
SDECE, który w latach 1956–1961 był odpowiedzialny za śmierć co najmniej 103 osób,




Pomniejsze są bowiem integralną częścią ich działalności, np. oficerowie dowolnej służby wywiadowczej (niezależnie od ustroju państwa, na rzecz którego pracują) zdobywający tajne dokumenty
innego państwa każdorazowo dopuszczają się przestępstwa szpiegostwa, co determinuje konieczność
całkowitego zatajenia dokonywanych przez nich działań.
Nawet w stosunkowo demokratycznej Argentynie służby odpowiadają za „zaginięcie” 20–30 tys.
obywateli w latach 1972–1979, co stanowi kilkukrotność tak bardzo rozreklamowanych zbrodni dokonanych w latach 1973–1980 w sąsiednim Chile (ok. 3500 ofiar), ale – mówiąc cynicznie – to nie
Chile było głównym eksporterem zboża do ówczesnego Związku Radzieckiego – zob. R. Faligot,
R. Kauffer, Służby specjalne. Historia wywiadu i kontrwywiadu na świecie, Iskry, Warszawa 1998,
s. 629–630, 635–639.

551

Listy do redakcji

w większości obywateli różnych państw europejskich dostarczających broń dla powstańców w Algierii. Podobne środki stosowały w stosunku do IRA służby brytyjskie (ok. 40
ludzi zlikwidowanych przez Special Air Service w latach siedemdziesiątych). Czy zatem
w następstwie tych zdarzeń powinniśmy zaprzestać używania w ich nazwach przymiotników „narodowych”?
2. Nawet w stosunku do służb tzw. państw satelickich, w oczywisty sposób uzależnionych od Związku Radzieckiego, owych przymiotników używa się powszechnie. Na
przykład w opisie zamachu na Papieża w 1981 roku używa się sformułowania „bułgarskie
służby”, czy też „bułgarski ślad”, a nie – faktograficznie bardziej przecież ścisłych, jednak
drętwych językowo, a mogących nawet zdezorientować mniej uświadomionego czytelnika – określeń typu „służby BRL”, czy też „ślad BRL”. Taki sposób opisu jest także
powszechnie stosowany w literaturze dotyczącej rywalizacji wywiadowczej doby zimnej
wojny, której część zamieściłem w bibliografii książki. Aby jednak nie narażać Pana na konieczność sprawdzającej moje wywody kwerendy, pozwolę sobie przywołać choćby liczne raporty Centralnej Agencji Wywiadowczej, odtajnione dzięki amerykańskiej ustawie
o wolności dostępu do informacji, a zamieszczone na stronie internetowej – http://www.
foia.cia. gov. Proszę samemu porównać, ile rekordów otworzy się po wpisaniu hasła „polish secret services” (oczywiście tych sprzed 1989 roku), a ile po wpisaniu „secret services
of People’s Republic of Poland”.
Nie sposób też nie zauważyć, iż książka dotyczy okresu od października 1956 do
grudnia 1964 r. Zryw październikowy, jednoznacznie antyradziecki i antykomunistyczny
w wymowie, doprowadził do zdecydowanego zwiększenia polskiej autonomii politycznej
oraz – odczuwalnej wyraźnie dla przeciętnego obywatela – liberalizacji społeczno-gospodarczej. Można by rzec, iż cezura 1956 roku dzieli okres PRL-u (pod względem skali oraz
brutalności represji) na dwa zupełnie różne etapy. W pierwszym liczba śmiertelnych ofiar
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P. Krop, Sekrety wywiadu francuskiego, Rytm-Bellona, Warszawa 1999, s. 532.
Zob. E. Turska, Moda na pamiętniki żołnierzy jednostek specjalnych – rząd stawia tamę, „Rzeczpospolita”, 5–6 X 1996.
Nawet wśród wydanych przez Instytut Pamięci Narodowej książek można wprost znaleźć takie tytuły
[choćby znakomite skądinąd opracowanie – Służby bezpieczeństwa Polski i Czechosłowacji wobec
Ukraińców (1945–1989)].
Dotyczy to w znacznym stopniu także zmiany form radzieckiej kontroli nad polskimi specsłużbami,
o czym szczegółowo piszę w Tajnym froncie... Takie fakty jak: zdecydowane ograniczenie roli doradców radzieckich (a nawet ich formalne wycofanie z etatów MSW oraz MON, co wszelako nie było
równoznaczne z przecięciem systemu zależności), wykorzystanie uzyskanych przez wywiad zapisów
z podsłuchu zięcia Chruszczowa do wytknięcia mu przez Gomułkę niedopuszczalności wykorzystywania gry opcją niemiecką dla podminowywania polskiego status quo w odniesieniu do tzw. Ziem
Odzyskanych, wreszcie objęcie przez – nader niechętnie widzianego przez Moskwę (o czym jakże
dobitnie świadczą wspomnienia Piotra Jaroszewicza!) Mieczysława Moczara stanowiska ministra
spraw wewnętrznych – świadczą o pojawieniu się pewnego zakresu autonomii także w zakresie relacji pomiędzy służbami bloku. Według twierdzeń majora Wiktora Szejmowa (z byłego VIII Zarządu
Głównego KGB) już w połowie lat siedemdziesiątych oficerowie KGB w Polsce byli poddawani
– zapewne nieoficjalnej – inwigilacji, a raz w pobliżu Moskwy zatrzymano dwóch Polaków, gdy dokonywali operacji wywiadowczej przy radzieckim obiekcie wojskowym i ze zdziwieniem ustalono,

W odpowiedzi Panu Tomaszowi Balbusowi

sięgnęła kilkudziesięciu tysięcy, w drugim – trwającym trzydzieści trzy lata – nie przekroczyła (wedle dostępnych danych) tej będącej efektem kilku krwawych dni coup d’etat
Józefa Piłsudskiego z maja 1926 roku!
Co do proponowanego przez Pana oparcia się na kryterium „suwerenności”, to jest ono
– mimo pewnych pozorów obiektywizmu – dalekie od doskonałości. W odniesieniu do
dwudziestowiecznej historii Polski okazałoby się bowiem, iż poza latami 1918–1939 oraz
po 1989 roku wszelkie struktury stworzone na obczyźnie – także w najlepszej intencji budowy niepodległego bytu państwowego – nie mogą być uznane za w pełni suwerenne. Dotyczy to choćby pierwszego etapu (do tzw. kryzysu przysięgowego) działalności Legionów
zakładanych przez Józefa Piłsudskiego za cenę współpracy z austriackim wywiadem i za
austriackie pieniądze. Twierdzenia te można odnieść także do funkcjonujących w okresie
II wojny światowej na Zachodzie Polskich Sił Zbrojnych (w tym służb Oddziału II). Gdyby
bowiem były one w pełni suwerennie, to ich działalność na Wyspach Brytyjskich powinna
się zakończyć dopiero w końcu lat osiemdziesiątych! Fakt ich pospiesznego rozwiązania
tuż po wojnie świadczy nader dobitnie, iż władze Zjednoczonego Królestwa – uznając
realia – poświęciły je na ołtarzu swych jałtańskich zobowiązań. Jednakże mimo iż obie formacje nie odpowiadały definicji w pełni samodzielnych, to do ich opisu w rodzimej historiografii – wyłącznie ze względu na szacunek dla ich niewątpliwych zasług – powszechnie
stosowano przymiotnik „polskie”.
Ponadto należy zauważyć, że kryterium „suwerenności” często ma się nijak do kwestii
„represyjności”. Do „suwerennych” służb możemy bowiem zaliczyć nie tylko amerykańską
CIA, ale też radzieckie KGB, niemieckie Gestapo, jugosłowiańską UDB-ę, czy – w bardzo
znacznym stopniu – rumuńską Securitate (komunizm przecież nie zawsze był tożsamy
z brakiem suwerenności!). Z drugiej strony nie można tego powiedzieć o tzw. Organizacji
Gehlena, przynajmniej do momentu przekształcenia jej w Bundesnachrichtendienst!
Jak widać, każdy medal ma dwie strony. Trwałe oceny historyczne były zawsze budowane na rzetelnych odniesieniach chronologiczno-przestrzennych. Dlatego zanim posłuży
się Pan w swych sądach – po raz wtóry – określeniem „kuriozalny” (curiosum – według
słownika języka polskiego – rzecz lub zjawisko osobliwe, budzące zdumienie swą niezwykłością lub dziwacznością), proszę upewnić się, czy – przypadkiem – sam zarzut nie będzie
z nim tożsamy.
Z poważaniem
Leszek Pawlikowicz



że działali na zlecenie polskiego wywiadu (co, oczywiście, nie oznacza, że w wielu innych dziedzinach nie współpracowano w zdobywaniu informacji z państw zachodnich) – zob. V. Sheymov, Tower
of Secrets, Naval Institute Press, Annapolis 1993, s. 16.
Zob. rewelacyjną, choć niemal niezauważoną, książkę Ryszarda Świętka Lodowa ściana. Sekrety
polityki Józefa Piłsudskiego 1904–1918, Platan, Kraków 1998.
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