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S∏awomir Cenckiewicz

W marcu 1955 r., po powrocie delegacji Komitetu do spraw Bezpieczeƒstwa Publicznego z Moskwy, w czasie spotkania Antoniego Alstera, Jana Ptasiƒskiego i Witolda Sienkiewicza z Boles∏awem Bierutem, Jakubem Bermanem, Edwardem Ochabem i Franciszkiem Mazurem w∏adze PRL podj´∏y decyzj´ o powo∏aniu „komitetu
specjalnego dla organizowania powrotu emigrantów do kraju”. Tak rozpoczyna∏a si´
tzw. druga akcja reemigracyjna – jedna z najwi´kszych operacji bezpieki, wymierzona w Êrodowiska polskiej emigracji politycznej1.
W realizacji i propagowaniu akcji reemigracyjnej mia∏y wziàç udzia∏ placówki dyplomatyczne, prasa, rozg∏oÊnie radiowe oraz wybitni przedstawiciele ró˝nych Êrodowisk kulturalnych – literaci, aktorzy, sportowcy i ludzie KoÊcio∏a. W czasie wspomnianej odprawy krajowej w komitecie jeden z funkcjonariuszy resortu mia∏
powiedzieç, ˝e przed bezpiekà stan´∏o obecnie „ogromne zadanie, tj. ofensywne
dzia∏anie w kierunku rozbicia emigracji”2. „Aby dobrze biç wroga, trzeba wpierw

1

2

Szerzej na ten temat akcji remigracyjnych zob: P. Zi´tara, Emigracja wobec Paêdziernika. Postawy polskich
Êrodowisk emigracyjnych wobec liberalizacji w PRL w latach 1955–1957, Warszawa 2001, s. 43 i n.;
A. Friszke, ˚ycie polityczne emigracji, Warszawa 1999, s. 235–241; 1956. Polska emigracja a Kraj. Antologia
êróde∏, praca zbiorowa pod redakcjà Mariana M. Drozdowskiego, Warszawa 1998, s. 287–348 i inne;
J. Nowak-Jezioraƒski, Wojna w eterze. Wspomnienia 1948–1956, t. 1, Londyn 1986, s. 174 i inne;
S. Cenckiewicz, Od pierwszej reemigracji do drugiej reemigracji. Aparat bezpieczeƒstwa PRL wobec polskiej
emigracji politycznej w latach 1944–1956, [w:] Polska emigracja polityczna. Informator MSW (reprint),
Warszawa 2004, V–XLIV; idem, Geneza, dzia∏alnoÊç i udzia∏ rozg∏oÊni „Kraj” w akcji reemigracyjnej
(1955–1957). Przyczynek do studiów nad politykà PRL wobec emigracji i Polonii, „Niepodleg∏oÊç” 2003/2004,
t. LIII–LIV, s. 114–226; idem, Oczami bezpieki. Szkice i materia∏y z dziejów aparatu bezpieczeƒstwa PRL,
Kraków 2004, s. 29–160.
Fragment protoko∏u odprawy krajowej Komitetu do spraw Bezpieczeƒstwa Publicznego w dniach 24–26
marca 1955 r., s. 4, kopia w zbiorach autora.
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nale˝ycie poznaç sytuacj´ i stosunki” – stwierdzi∏ z kolei p∏k Józef Czaplicki w maju 1955 r., majàc na myÊli nowy rozdzia∏ w stosunkach kraj – emigracja3.
Udzia∏ bezpieki w akcji reemigracyjnej regulowa∏a instrukcja przewodniczàcego
Komitetu do spraw Bezpieczeƒstwa Publicznego W∏adys∏awa Dworakowskiego
nr 0105/55 z 18 paêdziernika 1955 r. o akcji powrotu „powrzeÊniowej reakcyjnej
emigracji politycznej”4. Zobowiàzywa∏a ona wszystkie jednostki operacyjne do wzi´cia aktywnego udzia∏u w akcji repatriacyjnej. Plan dzia∏aƒ operacyjnych podzielono
na trzy etapy. Pierwszy z nich dotyczy∏ gruntownego rozpoznania na drodze „operacyjnej i oficjalnej” stosunków panujàcych w poszczególnych ugrupowaniach i Êrodowiskach emigracyjnych. „Na podstawie uzyskanych materia∏ów b´dziemy w stanie
w∏aÊciwie zorganizowaç prac´ operacyjnà, wytypowaç ewentualnych kandydatów do
operacyjnego wykorzystania oraz w∏aÊciwie zorganizowaç akcj´ propagandowà.
W tym celu wykorzystywaç agentur´, osoby wyje˝d˝ajàce za granic´ i utrzymujàce
korespondencj´ oraz repatriantów, którzy powrócili z Zachodu, z którymi w zale˝noÊci od potrzeb nale˝y przeprowadziç rozmowy” – czytamy w dokumencie komitetu5.
W drugim etapie chodzi∏o o podj´cie dzia∏aƒ o charakterze operacyjnym zmierzajàcych do „pozyskiwania dla kraju osób wp∏ywowych na emigracji, powiàzanych
tam ró˝nymi wi´zami handlowymi, majàtkowymi itd., którzy posiadajà w kraju rodziny i wyra˝ajà ch´ç ich odwiedzenia. Zaproponowaç zaproszenie ich do kraju na
wycieczk´, zjazd czy te˝ konferencj´”6. Ostatnià – trzecià cz´Êcià dzia∏aƒ operacyjnych – obj´to osoby, które posiadajà rodziny w kraju, nie sà niczym zwiàzane z zagranicà, a majà wàtpliwoÊci i obawiajà si´ podjàç decyzj´”. W ich przypadku resort
zaleca∏ „spowodowaç drogà cz´Êci agentury oraz rodzin i znajomych wys∏anie listów
nawo∏ujàcych do powrotu, które u∏atwià im zdecydowaç si´ zg∏osiç na repatriacj´”7.
Departament III zajà∏ si´ m.in. szkoleniem funkcjonariuszy oddelegowanych do
pracy z reemigrantami w regionach (do grudnia 1955 r. przeprowadzono instrukta˝
w Gdaƒsku, Olsztynie, Stalinogrodzie i Opolu), kierowaniem propagandà repatriacyjnà na ∏amach prasy i kontrolà korespondencji pomi´dzy emigrantami a ich rodzinami w kraju8.
Nadzór nad reemigracjà pe∏ni∏a p∏k Julia Brystygier, do której sp∏ywa∏y niemal
wszystkie wa˝niejsze informacje na temat realizacji zadaƒ operacyjnych zarówno
poza granicami PRL, jak i w kraju. Równie˝ prezentowana poni˝ej obszerna notatka p∏k. Józefa Czaplickiego z 1 grudnia 1955 r. adresowana by∏a do p∏k Brystygierowej. Pe∏niàcy obowiàzki szefa departamentu wywiadowczego Czaplicki omawia∏
3

4

5
6
7
8

S. Cenckiewicz, Geneza Towarzystwa ¸àcznoÊci z Polonià Zagranicznà „Polonia”. Protokó∏ nr 6 z zebrania
Komitetu do Spraw Bezpieczeƒstwa Publicznego odbytego w dniu 17 maja 1955 r. w Warszawie, „Pami´ç
i SprawiedliwoÊç” 2002, nr 1, s. 164.
Do tej pory nie uda∏o mi si´ dotrzeç do tego dokumentu. Dysponujemy jedynie resortowym omówieniem
instrukcji nr 0105/55. Zob. AIPN, 00231/116, t. 1, Notatka omawiajàca kierunek dzia∏aƒ operacyjnych
aparatu bezpieczeƒstwa w zwiàzku z akcjà repatriacyjnà, bez daty [1955 r.] i autora, k. 184–192.
AIPN, 00231/116, t. 1, Notatka omawiajàca kierunek..., k. 190.
Ibidem, k. 190.
Ibidem.
AIPN, 00231/116, t. 2, Notatka s∏u˝bowa dot[yczàca] w∏àczenia si´ Wydzia∏u III na odcinku repatriacji,
Warszawa, 3 XII 1955 r., k. 270.
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w niej efekty prowadzonej od wiosny 1955 r. akcji remigracyjnej. Jeden z ust´pów
notatki poÊwi´cono udzia∏owi Departamentu I w tym przedsi´wzi´ciu. „Nasz udzia∏
w akcji repatriacyjnej – pisa∏ dyrektor Departamentu I – jest nieoficjalny i polega
przede wszystkim na rozpoznawaniu sytuacji i problemów emigracji oraz inspirowaniu powstawania pewnych tendencji w Êrodowiskach emigracyjnych, opracowywaniu
niektórych bardziej znanych dzia∏aczy, celem spowodowania ich powrotu do kraju,
tworzeniu pewnych grup, których zadaniem jest bàdê rozwijanie akcji repatriacyjnej, bàdê tworzenie tak zwanej legalnej emigracji, oraz analizowaniu rozwoju akcji
na poszczególnych terenach, sygnalizowaniu zauwa˝onych niedociàgni´ç i przeciwdzia∏aniu obcym wywiadom w dà˝eniu do wykorzystania akcji repatriacyjnej dla
swoich celów. Praca naszego Departamentu ma równie˝ bardzo szerokie mo˝liwoÊci oddzia∏ywania na rozwój akcji repatriacyjnej przez opracowywanie i Êciàganie do
kraju ludzi wybitniejszych z poszczególnych Êrodowisk emigracyjnych, co w powa˝nym stopniu os∏abia te Êrodowiska i wytwarza sytuacj´ sprzyjajàcà naszej akcji”9.
Prezentowany dokument pochodzi ze zbiorów Biura Udost´pniania i Archiwizacji Dokumentów IPN w Warszawie i przechowywany jest pod sygnaturà 00231/116,
tom 2, karty 252–269.

9

Ibidem, Notatka p.o. dyrektora Departamentu I p∏k. J. Czaplickiego dot[yczàca] akcji repatriacyjnej,
Warszawa, 1 XII 1955 r., k. 264. Kilka tygodni wczeÊniej Komitet do spraw Bezpieczeƒstwa Publicznego
podjà∏ uchwa∏´ „w sprawie wznowienia pracy wywiadowczej”. Poza zarysowywaniem ofensywnych celów
wywiadowczych wzgl´dem „krajów kapitalistycznych” (USA, Anglii, Niemiec Zachodnich, Francji
i Watykanu) w uchwale znalaz∏y si´ równie˝ fragmenty dotyczàce polskiej emigracji. W uchwale z 10
listopada 1955 r. w∏adze wy∏o˝y∏y prawdziwe cele akcji reemigracyjnej: „stosowanie agenturalnooperacyjnych przedsi´wzi´ç majàcych na celu os∏abienie i parali˝owanie dzia∏alnoÊci reakcyjnych
oÊrodków emigracyjnych. Pog∏´bienie sprzecznoÊci w ich obozie, demaskowanie i kompromitowanie
przywódców oraz odrywanie od nich mas emigracyjnych. Udzielanie poparcia dzia∏aczom i grupom, które
pragnàc skorzystaç ze stworzonych mo˝liwoÊci, zmieniajà swój stosunek do Kraju i chcà wróciç lub
nawiàzaç pozytywnà wspó∏prac´ z Krajem”. Zob. J. Lencznarowicz, Rola Towarzystwa „Polonia” w polityce
PRL wobec Polonii w krajach zachodnich, „Przeglàd Polonijny” 1996, z. 1 (79), s. 45.
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Nr 1
1955 grudzieƒ 1 – Notatka p∏k. Józefa Czaplickiego dla p∏k Julii Brystygier na temat realizacji akcji reemigracyjnej przez jednostki Departamentu I Komitetu ds. Bezpieczeƒstwa Publicznego

Warszawa, dnia 1 grudnia 1955 r.
Tow. [Julia] Brystygiera1
ÂciÊle tajne
Notatka
dot[yczàca] akcji repatriacyjnej
Plan notatki
1. Dane liczbowe.
2. Stosunek emigracji do repatriacji.
3. Kontrakcja ze strony emigracji.
4. Stosunek do repatriacji czynników oficjalnych.
5. Praca Dep[artamentu] I w akcji repatriacyjnej.
6. Praca placówek PRL w akcji repatriacyjnej.
7. Wnioski.
I. Dane liczbowe
W ramach akcji repatriacyjnej dotychczas powróci∏o do Kraju w czasie od
17 VIII do 20 b[ie˝àcego] m[iesiàca] 672 repatriantów z krajów kapitalistycznych.
W tym 263 ludzi rekrutuje si´ ze starej emigracji, a 409 ludzi z nowej emigracji.
Wed∏ug krajów wyglàda to nast´pujàco:
z Francji – 245
z Anglii – 96
z NRF – 70
z Belgii – 60
z USA – ok. 10
z Ameryki P∏d. – ok. 25
z innych – 141.
a
1

Nazwisko p∏k Julii Brystygier wpisano odr´cznie.
Julia Brystygier (1902–1975) – z domu Prajs lub Preiss, ps. „Luna”; ukoƒczy∏a Wydzia∏ Humanistyczny
Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie (1926 r.); doktoryzowa∏a si´ z mediewistyki; od 1931 r. nale˝a∏a do Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy; kierownik Sekcji 3 Resortu Bezpieczeƒstwa Publicznego (1944 r.); kierownik Wydzia∏u III Dep. I MBP (1945 r.); p. o. dyrektor Dep. V MBP (1945 r.); Dyrektor Dep. V MBP (1950 r.); Dyrektor Dep. III MBP (1954 r.); Dyrektor Dep. III Kom. do spraw BP
(1955 r.); zwolniona z resortu 16 listopada 1956 r.
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Akcja w ostatnim okresie wykazuje tendencj´ rozwojowà. Wskazuje na to fakt,
˝e wi´kszoÊç z liczby 672 repatriantów przyby∏o w miesiàcach paêdzierniku i listopadzie. Ostatnie dni bm. wskazujà na dalszy rozwój akcji. Np. w ciàgu 10 dni listopada, tj. od 10 do 20 u[bieg∏ego] m[iesiàca] liczba kandydatów zg∏aszajàcych si´ do powrotu wzros∏a o 10% w porównaniu do stanu z miesiàca paêdziernika.
Obecnie zg∏osi∏o si´ do repatriacji oko∏o 180 osób, w tym z:
Francji – 24
Anglii – 5
NRF – 6
Brazylii – ok. 130
Belgii – 3
innych – 9.
Powy˝sze cyfry pochodzà z okresu od 20 XI br. do 1 XII 1955 r.
Wi´kszoÊç z ww. zg∏oszonych do dipisi2, np. z Brazylii 36 osób – to dipisi.
Poza tym szereg wypowiedzi emigrantów wskazuje na to, ˝e akcja repatriacyjna
b´dzie w dalszym ciàgu wzrastaç, a wiosnà 1956 r. osiàgnie o wiele wy˝szy wskaênik,
gdy˝ b[ardzo] du˝o ludzi nosi si´ z zamiarem powrotu do Kraju w okresie wiosennym 1956 r.
II. Stosunek emigracji do repatriacji
Idea powrotu do Kraju z bronià w r´ku staje si´ w obecnej sytuacji niepopularnà, gdy˝ wià˝e si´ ona z ponownym zniszczeniem Kraju, z odrodzeniem agresywnoÊci militaryzmu niemieckiego, a wi´c z groêbà utraty Ziem Zachodnich – jednym
s∏owem masy emigracyjne zaczynajà zdawaç sobie spraw´ z tego, ˝e trzecia wojna
godzi w podstawowe, ˝yciowe interesy ca∏ego Narodu polskiego. Wszystko to zmusza trzeêwiej myÊlàce jednostki do zastanowienia si´ nad dotychczasowà politykà
emigracji. Na tle tej sytuacji daje si´ zauwa˝yç doÊç du˝e przegrupowanie wÊród
emigracji, jeÊli chodzi o jej stosunek do Polski Ludowej, mimo ˝e nie obserwujemy
zarysowania si´ na wi´kszà skal´ lojalnoÊci wobec Kraju.
O tworzeniu si´ nowych koncepcji czy tendencji w Êrodowisku emigracyjnym
Êwiadczyç mo˝e szereg artyku∏ów publikowanych w prasie i wypowiedzi nieoficjalnych poddajàcych pewnej krytyce dzia∏alnoÊç w okresie minionych dziesi´ciu lat,
poddajàcych pewnej rewizji jej stosunek do Kraju, a nawet zawierajàcych aluzje,
czy te˝ mniej lub wi´cej wyraêne propozycje nawiàzania wspó∏pracy. Jako przyk∏ady mo˝na tu wymieniç wystàpienia [Klaudiusza] Hrabyka3, [Stanis∏awa] Mackie-

2

3

Dipisi – poj´cie pochodzàce od angloj´zycznego skrótu „DP” (displaced persons – osoby wywiezione). Mianem „dipisów” okreÊlano Polaków, którzy w wyniku II wojny Êwiatowej znaleêli si´ w obozach dla cudzoziemców w zachodnich strefach okupacyjnych Niemiec. Byli to przede wszystkim wi´êniowie oflagów i osoby wywiezione na roboty.
Klaudiusz Hrabyk (1902–1989) – dzia∏acz Organizacji M∏odzie˝y Narodowej; wspó∏za∏o˝yciel Zwiàzku
Filaretów; uczestnik wojny polsko-bolszewickiej i trzeciego powstania Êlàskiego; dzia∏acz endecki; m.in.
cz∏onek Rady Naczelnej M∏odzie˝y Wszechpolskiej i tajnej Ligii Narodowej; w 1933 r. nale˝a∏ do za∏o˝y

399

Sklad tom II aktualny

29/04/2006

09:03

Page 400

Artyku∏y i dokumenty
wicza4, [Jana] Mat∏achowskiego5, [Stefana] Korboƒskiego6, paryskiej „Kultury”
i innych. OczywiÊcie, ˝e zmiany u niektórych od∏amów majà na celu nie zawsze
zbli˝enie si´ do Kraju, lecz cz´sto odrobienie straconego autorytetu i zaj´cie bardziej wygodnego stanowiska do walki z nami.
Du˝e znaczenie dla kszta∏towania si´ nastrojów w emigracji i jej stosunku do
Kraju w ogóle mia∏ powrót b[y∏ego] premiera „rzàdu” londyƒskiego Hugona
Hankego7 i innych bardziej znanych dzia∏aczy. Fakty te w po∏àczeniu ze wzrastajàcà
iloÊcià ludzi powracajàcych powodujà rozprzestrzenianie si´ myÊli o powrocie do
Kraju. Niezale˝nie od intencji autorów czy wydawców – publikowanie na ∏amach

4

5

6

7

cieli Zwiàzku M∏odych Narodowców i nawo∏ywa∏ do porzucenia historycznych podzia∏ów; w marcu 1934 r.
wystàpi∏ ze Stronnictwa Narodowego i zwiàza∏ si´ z obozem pi∏sudczykowskim; w 1937 r. wstàpi∏ do Obozu Zjednoczenia Narodowego; po wybuchu wojny ewakuowa∏ si´ do Lwowa, gdzie objà∏ redakcj´ „Dziennika Polskiego”; w paêdzierniku 1939 r. powróci∏ do Warszawy, gdzie przebywa∏ podczas okupacji niemieckiej; redaktor pi∏sudczykowskiego „S∏owa Polskiego” i „Przeglàdu Politycznego”; wspó∏za∏o˝yciel
i dzia∏acz Obozu Polski Walczàcej; powstaniec warszawski; po wojnie przebywa∏ na terenie zachodnich
Niemiec; nale˝a∏ do za∏o˝ycieli Ligi Niepodleg∏oÊci Polski na terenie Niemiec; od 1949 r. w Stanach Zjednoczonych; dzia∏acz LNP i Instytutu Pi∏sudskiego w Nowym Jorku; by∏ przeciwnikiem dzia∏alnoÊci Radia
Wolna Europa i wspó∏pracy cz´Êci emigrantów z wywiadami paƒstw zachodnich; w latach 1954–1955 zaczà∏ utrzymywaç kontakty z agendami PRL w Stanach Zjednoczonych; w 1959 r. powróci∏ do Polski; by∏
tajnym wspó∏pracownikiem Departamentu I MSW.
Stanis∏aw Cat Mackiewicz (1896–1966) – wybitny publicysta, konserwatysta i monarchista; dzia∏acz „Zetu”
i ˝o∏nierz POW; uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1920 r.; za∏o˝yciel, wydawca i redaktor naczelny
wileƒskiego S∏owa (1922–1939); zwolennik Józefa Pi∏sudskiego; w latach 1928–1935 pose∏ na sejm z ramienia BBWR; w 1939 r. przez wi´ziony w Berezie Kartuskiej za domaganie si´ dymisji rzàdu Felicjana
S∏awoja Sk∏adkowskiego; we wrzeÊniu 1939 opuÊci∏ kraj i przebywa∏ na emigracji; przeciwnik polityki
gen. W∏adysawa Sikorskiego; w latach 1954–1955 premier rzàdu na emigracji; w 1956 r. wróci∏ do Polski.
Jan Mat∏achowski (1906–1985) – dzia∏acz narodowy; w czasie studiów na Uniwersytecie Jana Kazimierza
we Lwowie jeden z przywódców M∏odzie˝y Wszechpolskiej; od 1935 r. cz∏onek Zarzàdu G∏ównego M∏odzie˝y Wszechpolskiej; w latach 1935–1939 cz∏onek Komitetu G∏ównego SN; jeden z liderów grupy J´drzeja Giertycha i Kazimierza Kowalskiego; po 1939 r. cz∏onek kierownictwa Narodowo-Ludowej Organizacji
Walki; od 1942 r. cz∏onek Wojennego Zarzàdu G∏ównego SN (ps. „Ostoja”); od 1944 r. cz∏onek Zarzàdu
G∏ównego SN „Kwadrat”; jesienià 1945 r. uda∏ si´ na emigracj´ do Londynu; by∏ wspó∏za∏o˝ycielem Studium Polski Podziemnej, cz∏onkiem Ko∏a ˚o∏nierzy Armii Krajowej; w konflikcie wewnàtrzemigracyjnym
nale˝a∏ do zdecydowanych stronników prezydenta Augusta Zaleskiego; po 1956 r. jako jeden z pierwszych
odwiedza∏ i bra∏ udzia∏ w spotkaniach w ambasadzie PRL w Londynie; w 1962 r. powróci∏ do PRL; w latach osiemdziesiàtych nale˝a∏ do czo∏owych dzia∏aczy Polskiego Zwiàzku Katolicko-Spo∏ecznego; wspierany przez SB (m. in. wspólnie z TW ps. „Wysoki” – Witoldem Olszewskim), zwalcza∏ grup´ Janusza Zab∏ockiego w PZKS.
Stefan Korboƒski (1901–1989) – adwokat; dzia∏acz ludowy; cz∏onek POW; uczestnik wojny polsko-bolszewickiej; w czasie II wojny Êwiatowej m.in. szef Kierownictwa Walki Cywilnej przy Delegaturze Rzàdu na
Kraj; powstaniec warszawski; po wojnie cz∏onek w∏adz naczelnych PSL; w 1947 r. wybrany pos∏em na sejm;
wraz ze Stanis∏awem Mikoajczykiem potajemnie wyemigrowa∏ z Polski; przebywa∏ w Stanach Zjednoczonych; dzia∏acz m.in. Zgromadzenia Europejskich Krajów Ujarzmionych.
Hugon Hanke (1904–1964) – dzia∏acz Êlàski; premier rzàdu RP na uchodêstwie; cz∏onek Polskiej Organizacji Wojskowej; bra∏ udzia∏ w III powstaniu Êlàskim; dzia∏acz ChrzeÊcijaƒskiego Zjednoczenia Zawodowego, ChrzeÊcijaƒskiej Demokracji i Stronnictwa Pracy; podczas II wojny Êwiatowej przydzielony do I Dywizji Pancernej (do grudnia 1943 r.); nast´pnie pracownik Ministerstwa Spraw Wewn´trznych; po wojnie
pozosta∏ na emigracji; stronnik prezydenta Augusta Zaleskiego; cz∏onek IV Rady Narodowej RP i I Rady
Rzeczypospolitej Polskiej; minister bez teki w rzàdzie gen. Romana Odzierzyƒskiego i Jana Hryniewskiego; od lipca 1954 r. do wrzeÊnia 1955 r. by∏ premierem rzàdu emigracyjnego; od 1953 r. wspó∏pracowa∏
z wywiadem PRL (ps. „Wa˝ny”); we wrzeÊniu 1955 r. powróci∏ do kraju; wiceprezes Towarzystwa ¸àcznoÊci z Wychodêstwem „Polonia”; wspó∏pracownik rozg∏oÊni „Kraj”.
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prasy emigracyjnej artyku∏ów dot. akcji repatriacyjnej, a w szczególnoÊci dot. powrotu osób bardziej znanych – przyczynia si´ do rozszerzenia si´ dyskusji o sprawie powrotu, co w powiàzaniu z naszà akcjà propagandowà, przy jej uaktywnieniu i w∏aÊciwym ustawieniu, niewàtpliwie przyczyni si´ do zwi´kszenia liczby powracajàcych.
Je˝eli chodzi o stosunek emigracji – przede wszystkim nowej – do sprawy repatriacji, to trzeba tu wprowadziç pewne zró˝nicowanie, a mianowicie: kierownictwo
poszczególnych oÊrodków emigracyjnych i do∏y cz∏onkowskie wraz ze Êrednim aktywem. Ponadto stosunek ten trzeba rozpatrywaç w Êwietle rozbicia emigracji na poszczególne oÊrodkami ich wzajemnego sk∏ócenia. I tak np. kierownictwo ka˝dego
z oÊrodków jest zainteresowane w os∏abieniu drugiego, nawet jeÊli ma si´ to staç
wskutek powrotu do Kraju mniejszej lub wi´kszej liczby cz∏onków innego oÊrodka.
Niemniej jednak w sumie kierowniczy aktyw poszczególnych oÊrodków – poza nielicznymi wyjàtkami – zdecydowanie przeciwstawia si´ akcji repatriacyjnej, mówiàc
o dziejowej roli emigracji itp., przy czym winà za powrót takiego czy innego dzia∏acza obarcza si´ zawsze kierownictwo danego oÊrodka.
Wr´cz odmiennie sytuacja przedstawia si´ wÊród do∏ów organizacyjnych i Êredniego aktywu poszczególnych oÊrodków, a specjalnie dotyczy to tej cz´Êci cz∏onków,
która nie zdo∏a∏a zapewniç sobie dobrych warunków materialnych i boryka si´ z powa˝nymi trudnoÊciami. W Êrodowisku tym coraz jaÊniej i szerzej krystalizuje si´ poglàd, ˝e trwanie przy dotychczasowym kursie „wyzwolenia Kraju” oznacza w praktyce rezygnacj´ z powrotu do Kraju w ogóle, stàd wynika, ˝e stosunek tej grupy do
kwestii repatriacji i Kraju jest inny, bardziej pozytywny. Choç i tu jest wiele g∏osów
b´dàcych wyrazem oddzia∏ywania wrogiej propagandy.
Je˝eli chodzi o spraw´ stosunku przeci´tnego emigranta do kwestii powrotu,
mo˝na tu jako materia∏ ilustrujàcy przytoczyç dokumenty przesy∏ane przez Biuro
„W”8. Jako pewne uogólnienia wyprowadzone na podstawie analizy tych dokumentów mo˝na wysunàç nast´pujàce momenty:
1. Sprawa powrotu jest ˝ywa i aktualna we wszystkich Êrodowiskach emigracyjnych,
a szczególnie wÊród tych ludzi, którzy nie zdo∏ali sobie stworzyç za granicà dobrych
warunków materialnych.
2. Wielu emigrantów wypowiada si´ wrogo o sprawie powrotu, lecz jak mo˝na wywnioskowaç, wynika to cz´sto z nieÊwiadomoÊci tych ludzi, którzy og∏upiani sà przez
pras´ i propagand´ reakcyjnej emigracji, a do których nie dotarliÊmy z naszà pracà
propagandowà, i cz´sto nie wiedzà oni, jak wyglàda naprawd´ sytuacja w Polsce Ludowej.
3. Wi´kszoÊç wypowiedzi jest pozytywna, wynika z nich, ˝e istnieje spora grupa
ludzi, zamierzajàcych w najbli˝szym czasie powróciç do Kraju lub te˝ okreÊlajà termin powrotu na wiosn´ 1956 r.
4. Istnieje te˝ spora grupa ludzi niezdecydowanych, którzy nie powracajà do Kraju,
obawiajàc si´ represji, lub w ogóle chcà zorientowaç si´, jak zorganizujà sobie ˝ycie
ci, którzy wracajà w pierwszej kolejnoÊci.
8

Biuro „W” – jeden z pionów MSW, zajmujàcy si´ m.in. perlustracjà korespondencji.
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5. Z Kraju wychodzi ca∏y szereg rzeczywiÊcie bardzo dobrych listów i stosunkowo
niewielka tylko iloÊç osób odradza swoim bliskim czy znajomym powrót do Kraju,
straszàc ich brakiem wolnoÊci, terrorem, trudnoÊciami materialnymi itp. Niemniej
jednak trzeba zaznaczyç, ˝e nawet ta stosunkowo niewielka iloÊç wrogich listów wychodzàcych z Kraju przynosi du˝e szkody. Âwiadczà o tym sygna∏y otrzymywane
drogà agenturalnà oraz same dokumenty Biura „W”.
6. Emigracj´ bardzo nurtuje kwestia amnestii9, którà cz´sto poruszajà w artyku∏ach
prasowych i listach do krewnych i znajomych. Jest te˝ cz´Êç g∏osów, szczególnie ze
strony ludzi znajdujàcych si´ pod wp∏ywem wrogiej propagandy, którym nie odpowiada sformu∏owanie o „wybaczaniu winy”10 – sàdzà oni, ˝e to sformu∏owanie dotyczy ka˝dego emigranta i ˝e za win´ uwa˝a si´ sam pobyt poza granicami Kraju.
Dla pe∏niejszego odzwierciedlenia ustosunkowania si´ emigracji do akcji repatriacyjnej celowym b´dzie pokazanie, jak kszta∏tuje si´ ten stosunek w poszczególnych krajach, w których znajdujà si´ wi´ksze skupiska emigracji. I tak na przyk∏ad:
Z naj˝ywszym przyj´ciem spotka∏a si´ akcja repatriacyjna na terenie Francji,
o czym Êwiadczy chocia˝by fakt, ˝e dotychczas najwi´cej emigrantów powróci∏o w∏aÊnie z tego kraju. Wynika to niewàtpliwie stàd, ˝e emigracja polska we Francji jest
w swej masie bardziej post´powa, proletariacka i patriotyczna oraz ˝e proces wynaradawiania si´ zachodzi tam znacznie wolniej ni˝ w takich krajach jak np. USA. Niemniej istotnym jest te˝ fakt, ˝e spo∏eczeƒstwo francuskie jest bardziej post´powe i ˝e
˝ywsze sà w nim sympatie dla Polski Ludowej. Poza obiektywnymi czynnikami, które determinujà stosunek emigracji polskiej we Francji do akcji repatriacyjnej, istnieje równie˝ czynnik subiektywny, a mianowicie dobra praca naszych placówek, które
potrafi∏y szerzej rozwinàç prac´ z Polonià, a przez to samo zbli˝yç si´ do Polski Ludowej. Podobnie warunki obiektywne kszta∏tujà si´ równie˝ w Belgii, lecz trzeba
przyznaç, ˝e ta dogodna sytuacja nie jest przez nas w pe∏ni wykorzystana mi´dzy innymi na skutek s∏abej pracy tamtejszych placówek dyplomatyczno-konsularnych.
Inaczej natomiast kszta∏tuje si´ sytuacja w takich krajach jak np. Anglia i NRF.
Emigracja w tych krajach znajduje si´ pod wi´kszym i bardziej bezpoÊrednim wp∏ywem wrogiej propagandy. Ró˝ny jest te˝ przekrój klasowy i polityczny emigracji
w tych krajach, mianowicie w wi´kszym stopniu jest ona nasycona kadrà b[y∏ych]
wojskowych, dzia∏aczy przedwojennych stronnictw politycznych, funkcjonariuszy
przedwojennego aparatu paƒstwowego, którzy sà wrogo ustosunkowani do Polski
Ludowej i znajdujà w tych krajach bardzo sprzyjajàce warunki dla prowadzenia
dzia∏alnoÊci skierowanej przeciwko Krajowi.
Niemniej nale˝y stwierdziç, ˝e i w tych krajach akcja repatriacyjna spotka∏a si´
z du˝ym odg∏osem, którego êróde∏ mo˝na dopatrywaç si´ w tym, ˝e emigracja w tych
krajach, a szczególnie w NRF, ˝yje w gorszych warunkach materialnych, ˝e powa˝na jej cz´Êç ma w kraju rodziny, krewnych, znajomych, w∏asne domy itp. Jako moment charakteryzujàcy przebieg akcji repatriacyjnej w NRF i stosunek emigracji do
9
10

Ustaw´ amnestyjnà Sejm PRL uchwali∏ 27 kwietnia 1956 r.
Sformu∏owanie o „wybaczaniu win” znalaz∏o si´ m.in. w liÊcie pi´çdziesi´ciu intelektualistów z 26 lipca
1955 r., w którym wzywano emigrantów do powrotu do kraju.
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tej akcji mo˝na przytoczyç fakt, ˝e dotychczas powróci∏o do kraju ponad 30 b[y∏ych]
wartowników. Fakt ten jest o tyle charakterystyczny, ˝e w NRF nie mamy placówek
dyplomatycznych oraz ˝e oddzia∏y wartownicze sà Êrodowiskiem zamkni´tym, do
którego mamy stosunkowo trudne dotarcie, a które znajduje si´ przy tym pod silnym i bezpoÊrednim wp∏ywem wrogiej propagandy. Trzeba dodaç, ˝e ci, którzy dotychczas powrócili, majà spe∏niç rol´ swego rodzaju sondy, tzn. ˝e powrót innych
uzale˝niony jest od sygna∏ów, jakie nadejdà od tych, którzy wrócili.
Odmiennie zareagowa∏a na akcj´ repatriacyjnà emigracja polska w USA. Ró˝nica polega na tym, ˝e mimo i˝ emigracji tej wiadomo jest o akcji, to jednak iloÊç powracajàcych jest stosunkowo niska, jeÊli weêmiemy pod uwag´ licznà rzesz´ emigrantów tam przebywajàcych. Ten stan rzeczy uwarunkowany jest szeregiem
przyczyn, z których najwa˝niejszymi sà: lepsze warunki materialne emigracji polskiej w USA, szybko post´pujàcy proces wynaradawiania si´, trudnoÊci w prowadzeniu pracy propagandowej itp.
Du˝o lepiej przedstawiajà si´ perspektywy rozwoju akcji repatriacyjnej na terenie Ameryki P∏d. Jak wynika z otrzymanych informacji, z samej Brazylii zg∏osi∏o si´
na wyjazd 130 osób, z czego 19 wyjecha∏o ju˝ do Kraju. Fakt ten Êwiadczy, ˝e emigracja polska w tym kraju ˝ywo interesuje si´ akcjà repatriacyjnà.
Reasumujàc, mo˝na stwierdziç, ˝e akcja repatriacyjna odbi∏a si´ g∏oÊnym echem
w Êrodowisku repatriacyjnym, ˝e wywiera ona du˝y wp∏yw na uk∏ad stosunków
i kszta∏towanie si´ sytuacji w tym Êrodowisku. O znaczeniu akcji Êwiadczy równie˝
wzmagajàca si´ kontrakcja, w której g∏ównà spr´˝ynà obecnie staje si´ T[ymczasowa] R[ada] J[ednoÊci]N [arodowej]11 jako oÊrodek najmniej dotkni´ty tà akcjà i wysuwajàcy si´ zdecydowanie na pierwsze miejsce w Êrodowisku emigracyjnym.
IV. Kontrakcja ze strony emigracji
Najszybciej na naszà akcj´ zareagowa∏a wroga cz´Êç emigracji, która rozpocz´∏a na
∏amach prasy kampani´ przeciwdzia∏ania, publikujàc odezw´ Rady Trzech12 i szereg
artyku∏ów szkalujàcych Polsk´ Ludowà (wykorzystano tu m.in. spraw´ przywódców
reakcyjnego podziemia okupacyjnego, ludzi osàdzonych za wrogà dzia∏alnoÊç itp.).
Jako inne formy przeciwdzia∏ania wymieniç mo˝na:
– aktywizacj´ ugrupowaƒ najbardziej wrogich Polsce Ludowej,
– próby organizowania komitetów bezpieczeƒstwa,
– imprez´ z 20 XI br. w Manchester,
11

12

Tymczasowa Rada JednoÊci Narodowej (1954–1961) – swego rodzaju emigracyjny parlament, utworzony
przez polityków tzw. obozu zjednoczenia (Polska Partia Socjalistyczna, Stronnictwo Narodowe, Stronnictwo Pracy, PSL – Od∏am JednoÊci Narodowej, Liga Niepodleg∏oÊci Polski, Stronnictwo Pracy i Stronnictwa Demokratyczne) po fiasku tzw. misji zjednoczeniowej, której w 1952 r. podjà∏ si´ gen. Kazimierz Sosnkowski; Departament I MSW rozpracowywa∏ Rad´ pod kryptonimem „Cyrk”.
Rada Trzech (1954–1959) – kolegialny odpowiednik urz´du prezydenta RP na uchodêstwie, powsta∏y
w 1954 r. po fiasku tzw. misji zjednoczeniowej gen. K. Sosnkowskiego; w sk∏ad Rady Trzech wchodzili:
Tomasz Arciszewski (1954–1955); W∏adys∏aw Anders (1954–1959); Edward Raczyƒski (1954–1959) i Tadeusz Komorowski (1956–1959).
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– ulotk´ o wrogiej treÊci wydanà w formie ulotki P[olskiego] T[owarzystwa] K[ulturalno]-S[po∏ecznego]13,
– zaproszenie 48 do Pary˝a14,
– apelowanie do rzàdów paƒstw kapitalistycznych o przeciwdzia∏anie naszej akcji,
– apelowanie o pi´tnowanie i szanta˝owanie tych, którzy chcà powróciç do Kraju
lub utrzymujà kontakty z naszymi placówkami,
– robienie wielkiego szumu wokó∏ ludzi uciekajàcych z Polski celem odstraszenia
ch´tnych do repatriacji (np. ucieczka dwóch studentów przez Ba∏tyk i marynarza
Henzla w Anglii),
– wystàpienie o popraw´ bytu emigrantów znajdujàcych si´ w szczególnie trudnej sytuacji, np. wystàpienie [Józefa] Gawliny15, min[istra] ds. uchodêstwa w N[iemieckiej]
R[epublice] F[ederalnej], wystàpienia w parlamencie angielskim itp.
Te wszystkie formy przeciwdzia∏ania naszej akcji plus wywieranie ró˝nymi sposobami nacisku na osoby wykazujàce ch´ç repatriowania si´ stwarzajà niewàtpliwie
trudnoÊci w rozwoju naszej akcji.
Jako przyk∏ady wywierania nacisku na niektóre osoby, by nie wyje˝d˝a∏y one do
Kraju, wymieniç mo˝na: spraw´ Szwajdlera z USA, który ju˝ zdecydowa∏ si´ na repatriacj´ – w ostatniej chwili wyjazd swój od∏o˝y∏. Podobnie Szumski i Sarczyƒski,
równie˝ z USA, odwlekajà swój wyjazd do Kraju, co jest niewàtpliwie wynikiem obawy przed pogró˝kami i szanta˝em ze strony reakcyjnej emigracji, jak i czynników
oficjalnych USA.
Ten nacisk reakcyjnej emigracji na tych, którzy wyra˝ajà ch´ç powrotu, obserwujemy nie tylko na powy˝szych przyk∏adach i nie tylko na terenie USA. Potwierdzajà
to równie˝ materia∏y z Biura „W”, ˝e cz´Êç ludzi odwleka swój wyjazd do Kraju, co
jest niewàtpliwie wynikiem tego nacisku.
Jest to wyraênie widoczne w Anglii i Francji.
Pod naciskiem reakcyjnej propagandy od∏o˝y∏ swój wyjazd Szewczyk W∏adys∏aw
– dzia∏acz Êredniego szczebla WRN z Anglii.
Na terenie Anglii kontrakcja emigracji jest bardzo silna, gdy˝ znajduje ona b. du˝e poparcie ze strony najsilniejszego ugrupowania – TRJN. Jako przyk∏ad kontrpropagandy emigracji polskiej w Anglii jest uroczystoÊç zorganizowania z okazji 11 listopada przez TRJN, na której Lis (dzia∏acz P[olskiego] S[tronnictwa] L[udowego])
13

14

15

Chodzi o druk ulotny b´dàcy trawestacjà Apelu „Kraj” z 26 lipca 1955 r. przygotowany przez nieznanà grup´ emigrantów w „polskim Londynie”, firmowany rzekomo przez Polskie Towarzystwo Kulturalno-Spo∏eczne (prore˝imowa organizacja za∏o˝ona z inspiracji w∏adz PRL na terenie Anglii) i podpisany przez 22
represjonowanych i pomordowanych w okresie stalinowskim dzia∏aczy politycznych i oficerów Wojska Polskiego.
W oÊwiadczeniu redakcji „Kultury” z listopada 1955 r. na temat listu intelektualistów z 26 lipca 1955 r. znalaz∏o si´ tak˝e zaproszenie wszystkich jego sygnatariuszy „do Maisons-Laffitte na przyjacielskà rozmow´
z emigrantami”, która mia∏a byç pierwszym krokiem na drodze nie tylko do wzajemnego „zbli˝enia” i „zrozumienia” kraju i polskiego wychodêstwa, ale poczàtkiem dyskusji intelektualistów z Zachodu i Wschodu.
Do spotkania jednak nie dosz∏o.
Józef Feliks Gawlina (1892–1964) – arcybiskup; genera∏ dywizji; biskup polowy Wojska Polskiego
(1933–1964); Êwi´cenia kap∏aƒskie otrzyma∏ w 1921 r.; sakr´ biskupià otrzyma∏ z ràk prymasa Polski Augusta Hlonda 19 marca 1933 r.; po wojnie opiekun polskiego uchodêstwa.
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wyg∏osi∏ przemówienie, w którym ostro napi´tnowa∏ ró˝ne tendencje rodzàce si´
u poszczególnych dzia∏aczy emigracyjnych w sprawie stosunku do Kraju.
Z terenu Francji jako przyk∏ady organizowania szanta˝u i nacisku mo˝na wymieniç og∏oszenie list zg∏aszajàcych si´ do repatriacji w paryskiej „Syrenie”, rozsy∏anie
na indywidualne adresy wrogich apelów przez organizacj´ Paix et Liberte, akcja
przeciwko nauczycielstwu i szko∏om polskim, np. w Sedan, itp. Poza tymi formami
reakcja ucieka si´ równie˝ do pogró˝ek indywidualnych, np. pogró˝ki Janicza w stosunku do Michalaka z PSL, który wyrazi∏ ˝yczenie na repatriacj´, itp.
Dla zwekslowania naszej akcji repatriacyjnej na dogodne dla reakcji tory i dla
skompromitowania jej w oczach emigracji u˝ywa si´ i innych metod, jak np. wys∏anie do Kraju na indywidualne adresy oko∏o 60 listów podpisanych przez umys∏owo
chorych przebywajàcych w szpitalu w Anglii z proÊbà o umo˝liwienie repatriacji
i opieki nad nimi.
Powy˝sze przyk∏ady mówiàce o silnym ataku reakcji na repatriacj´ nie spotka∏y
si´ dotychczas odpowiednio skutecznym przeciwdzia∏aniem zarówno ze strony placówek, jak i ze strony wszystkich instytucji pracujàcych nad repatriacjà.
Szczególnie wyczuwa si´ brak zdobywania i odpowiedniego wykorzystywania
materia∏ów, które by demaskowa∏y poczynania reakcyjnej emigracji wobec akcji repatriacyjnej.
Na czo∏o w kontrakcji przeciw repatriacji wysuwa si´ oÊrodek Tymczasowej Rady
JednoÊci Narodowej. Powrót Hankego oÊrodek ten stara si´ wykorzystaç dla os∏abienia grupy zamkowej. TRJN, zwalczajàc akcj´ repatriacyjnà, potrafi∏a w pewnym
stopniu umocniç swojà pozycj´ w emigracji i wysunàç si´ na czo∏o innych ugrupowaƒ.
Obecnie oÊrodek ten jest najbardziej energiczny w kontrakcji przeciw repatriacji. Stoi on na stanowisku, ˝e akcj´ repatriacyjnà trzeba aktywnie zwalczaç. W tym
celu skierowane sà wszelkie nawo∏ywania do emigracji. TRJN w obecnej sytuacji
(konferencja genewska, akcja repatriacyjna) lansuje koncepcj´, ˝e kwesti´ Kraj – emigracja mo˝na jedynie rozwiàzaç przez wyzwolenie Kraju przy pomocy mocarstw zachodnich. I dalej, ˝e zadaniem emigracji jest odegraç misj´ dziejowà wobec Kraju,
a mianowicie – naciskaç na mocarstwa zachodnie, by doprowadzi∏y do wyzwolenia
Kraju (obecnie rzadziej u˝ywa si´ s∏owa: przy pomocy wojny, a cz´Êciej mówi si´
o nacisku dyplomatycznym na Zwiàzek Radziecki).
Z wi´kszym spokojem i nie tak krzykliwie zareagowa∏ na akcj´ repatriacyjnà
obóz P[olski] N[arodowy] K[omitet] D[emokratyczny]16. PNKD, uwa˝ajàc siebie za
najbardziej demokratyczny oÊrodek emigracyjny, uwa˝a, ˝e koncepcja stawiania na
wyzwolenie Kraju jest w obecnej sytuacji nierealnà. Kwesti´ Kraj–emigracja, wg
PNKD mo˝na obecnie rozwiàzaç przez dogadanie si´ ze Zwiàzkiem Radzieckim na
temat Polski. Stàd w oficjalnych dokumentach tego oÊrodka nie zaleca si´ powrotu,
a mówi si´ o tym, ˝e na to jeszcze nie pora. Natomiast prasa PNKD na równi z prasà TRJN zwalcza repatriacj´.
16

Polski Narodowy Komitet Demokratyczny (1950–1955) – organizacja polityczna za∏o˝ona i kierowana
przez Stanis∏awa Miko∏ajczyka w Stanach Zjednoczonych; komitet sprzeciwia∏ si´ tzw. legalizmowi i idei
paƒstwa na wygnaniu; tworzyli go g∏ównie dzia∏acze PSL i SP.
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Najbardziej skompromitowany w oczach emigracji powrotem Hankego do Kraju obóz zamkowy zareagowa∏ na repatriacj´ niejednolicie. Oprócz pot´pienia tych,
którzy powrócili do Kraju, obóz ten stara si´ wmówiç emigracji, ˝e g∏ównà przyczynà powodzenia akcji repatriacyjnej jest brak zjednoczenia si´ wokó∏ legalizmu. Ró˝ni dzia∏acze tego obozu w odpowiedzi na repatriacj´ snujà swoje koncepcje, majàce
na celu wykorzystanie nastrojów wÊród emigracji dla wyp∏yni´cia na powierzchni´
˝ycia politycznego. OÊrodek zamkowy, jako ca∏oÊç nie ma zdecydowanego stanowiska w sprawie repatriacji. Na naradach z poszczególnymi przedstawicielami ró˝nych
ugrupowaƒ emigracyjnych omawiano kwesti´ repatriacji, ale bez jasnego stanowiska. W prasie tego obozu daje si´ zauwa˝yç prób´ obrony przed atakami ze strony
TRJN w zwiàzku z repatriacjà. Wystàpienia dzia∏aczy tego obozu przeciwko akcji
repatriacyjnej nie sà tak ostre jak TRJN.
Mimo pewnych ró˝nic w zaj´ciu stanowiska do akcji repatriacyjnej przez poszczególne oÊrodki emigracyjne ˝ycia politycznego nale˝y stwierdziç, ˝e akcja nasza
zosta∏a ogólnie przyj´ta wrogo przez gór´ emigracyjnà i ˝e zmusi∏a poszczególnych
dzia∏aczy do rewizji swojego dotychczasowego stanowiska w kwestii Kraj – emigracja.
G∏ówne argumenty w przeciwdzia∏aniu akcji repatriacyjnej u˝ywane w zasadzie
przez wszystkie ugrupowania polityczne sprowadzajà si´ do:
1. Zdyskredytowania naszej akcji repatriacyjnej, u˝ywajàc do tego argumentu jakoby akcja ta by∏a prowadzona na „rozkaz Kremla”.
2. Zdyskredytowania tych dzia∏aczy, którzy podpisali apel wzywajàcy do powrotu i organizujàcych akcj´ repatriacyjnà, u˝ywajàc do tego celu argumentów, ˝e dzia∏ajà oni z inspiracji „bezpieki” itp.
3. Metody zastraszenia mas emigracyjnych trudnymi warunkami ˝ycia w Polsce,
brakiem wolnoÊci, rzekomym terrorem, wyciàgajàc z lamusa spraw´ 1617 z [Leopoldem] Okulickim18 na czele, spraw´ [Stefana] Wyszyƒskiego19, ró˝ne ucieczki z Kraju itp.
V. Stosunek do repatriacji czynników oficjalnych
Niektórzy kierownicy naszych placówek dyplomatycznych porozumiewali si´ ju˝
z odpowiedzialnymi pracownikami Ministerstwa Spraw Zagranicznych krajów urz´dowania w sprawie akcji repatriacyjnej. Np. ambasador [Romuald] Spasowski20 roz17

18

19
20

Chodzi o pokazowy „proces szesnastu”, który w dniach 18–21 czerwca 1945 r. urzàdzono porwanym przez
NKWD w marcu 1945 r. przywódcom Polski Podziemnej w Moskwie. Leopold Okulicki zosta∏ skazany na
10 lat wi´zienia, Jan Stanis∏aw Jankowski na 8 lat, zaÊ inni przywódcy podziemia otrzymali wyroki do 5 lat,
trzech zosta∏o uniewinnionych.
Leopold Okulicki (1898–1946) – cz∏onek Zwiàzku Strzeleckiego i legionista; ˝o∏nierz 1920 r.; obroƒca
Warszawy w 1939 r.; komendant Zwiàzku Walki Zbrojnej we Lwowie; w styczniu 1941 r. aresztowany i wi´ziony przez NKWD; szef sztabu w tworzonej na terenie Zwiàzku Sowieckiego Armii Polskiej; od 3 paêdziernika 1944 r. ostatni komendant AK; sàdzony w „procesie szesnastu”, po którym zmar∏ lub zosta∏ zamordowany.
Chodzi najpewniej o aresztowanie w 1953 r. i uwi´zienie (1953–1956) prymasa Polski Stefana Wyszyƒskiego.
Romuald Spasowski – wieloletni dyplomata PRL, m.in. ambasador Polski Ludowej w Stanach Zjednoczonych; po wprowadzeniu stanu wojennego poprosi∏ w∏adze Stanów Zjednoczonych o azyl polityczny.
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mawia∏ z podsekretarzem stanu Murphym, który aczkolwiek ogólnikowo i niech´tnie, stwierdzi∏ jednak, ˝e ka˝dy cudzoziemiec mo˝e wyjechaç ze Stanów Zjednoczonych bez przeszkód. Rozmowa prowadzona by∏a w niezbyt przyjemnej atmosferze,
którà spowodowa∏ sam Murphy.
Ambasador Gajewski rozmawia∏ z sekretarzem stanu Chamanem, który nie da∏
konkretnej odpowiedzi, motywujàc to nieznajomoÊcià rzeczy (jest tam od niedawna) i koniecznoÊcià przekonsultowania si´ z premierem. Niemniej stwierdzi∏, ˝e sàdzi, i˝ rzàd francuski zajmie w tej sprawie pozytywne stanowisko.
Podobne rozmowy przeprowadzili kierownicy placówek w Norwegii, Belgii,
i Szwajcarii. Wszyscy trzej uzyskali zapewnienie, ˝e rzàdy tych krajów sà pozytywnie
ustosunkowane do naszej akcji repatriacyjnej.
Mimo zapewnieƒ, ˝e oficjalnie nie b´dà czynione ˝adne trudnoÊci w rozwoju akcji repatriacyjnej – znane sà nam fakty bezpoÊredniego ingerowania w t´ spraw´.
Np. we wrzeÊniu na terenie Danii policja duƒska przes∏uchiwa∏a Kutowicza Izydora
na okolicznoÊç jego zg∏oszenia si´ do powrotu. Z podobnymi faktami spotkaliÊmy
si´ równie˝ na terenie Francji i w innych krajach. W St[anach] Zjednoczonych powstaje specjalny komitet do badaƒ dzia∏alnoÊci placówek obozu socjalizmu, który
zostaje wyodr´bniony z senackiej komisji do badania dzia∏alnoÊci antyamerykaƒskiej. Ambasada PRL w Waszyngtonie jest ostatnio bardzo mocno inwigilowana, co
jest wyrazem nieprzychylnego stanowiska rzàdu USA wobec akcji repatriacyjnej.
O tym samym Êwiadczy fakt wzmocnienia posterunku policyjnego przed naszà
placówkà w Buenos Aires.
Na terenie Holandii placówka nasza sta∏a si´ centrum zainteresowania ca∏ej prasy i propagandy reakcyjnej, gdy˝ niew∏aÊciwe za∏atwienie sprawy Toet-Weiher Marii
zosta∏o wykorzystane jako pretekst do wszcz´cia akcji. Dodajàc do tego bardzo s∏abà prac´ poselstwa po linii emigracyjnej – powodzenie akcji repatriacyjnej na tym
terenie sta∏o si´ w tej chwili bardzo wàtpliwe.
Jako dalsze przyk∏ady negatywnego ustosunkowania si´ czynników oficjalnych
paƒstw kapitalistycznych do naszej akcji mo˝na podaç fakt wzmo˝enia si´ propagandy wrogiej przeciwko naszemu Krajowi i akcji repatriacyjnej. Cz´ste podkreÊlanie, np. w propagandzie amerykaƒskiej, ˝e nikt nie mo˝e byç zmuszany do repatriacji, sprawà marynarzy z „Gottwalda” i „Pracy”. Ka˝dy nasz krok zmierzajàcy do
nak∏onienia marynarzy do powrotu spotka∏ si´ z wielkà wrzawà propagandowà i innymi przeszkodami, co w konsekwencji doprowadzi∏o do braku dalszej realnej perspektywy w tej sprawie. W nagonce tej bra∏o udzia∏ radio amerykaƒskie, prasa i FBI,
które bardzo silnie inwigilowa∏o naszych pracowników.
Wszystkie te fakty wskazujà, ˝e stanowisko czynników oficjalnych wobec naszej
akcji jest niesprzyjajàce.
Dla przedstawienia ca∏okszta∏tu stosunku paƒstw kapitalistycznych do akcji repatriacyjnej trzeba dodaç, ˝e usi∏ujà one wykorzystaç t´ akcj´ dla nas∏ania do Kraju wywiadowczej agentury. Âwiadczà o tym sygna∏y uzyskane z terenu, jak równie˝ fakty
zg∏aszania si´ niektórych osób do naszych w∏adz. Osoby te podajà, ˝e poszczególne
wywiady, np. I[ntelligence] S[ervice] angielski, werbowa∏y je przed wyjazdem do pra407
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cy wywiadowczej. Akcja nasy∏ania agentury do Kraju drogà repatriacji b´dzie niewàtpliwie przybiera∏a na sile w miar´ up∏ywu czasu i zwi´kszania si´ liczby powracajàcych.
VI. Praca Departamentu I w akcji repatriacyjnej
Nasz udzia∏ w akcji repatriacyjnej jest nieoficjalny i polega przede wszystkim na
rozpoznawaniu sytuacji i problemów emigracji oraz inspirowaniu powstawania pewnych tendencji w Êrodowiskach emigracyjnych, opracowywaniu niektórych bardziej
znanych dzia∏aczy celem spowodowania ich powrotu do kraju, tworzeniu pewnych
grup, których zadaniem jest bàdê rozwijanie akcji repatriacyjnej, bàdê tworzenie tak
zwanej legalnej emigracji, oraz analizowaniu rozwoju akcji na poszczególnych terenach, sygnalizowaniu zauwa˝onych niedociàgni´ç i przeciwdzia∏aniu obcym wywiadom w dà˝eniu do wykorzystania akcji repatriacyjnej dla swoich celów.
Praca naszego Departamentu ma równie˝ bardzo szerokie mo˝liwoÊci oddzia∏ywania na rozwój akcji repatriacyjnej przez opracowywanie i Êciàganie do kraju ludzi
wybitniejszych z poszczególnych Êrodowisk emigracyjnych, co w powa˝nym stopniu
os∏abia te Êrodowiska i wytwarza sytuacj´ sprzyjajàcà naszej akcji.
W ramach naszego udzia∏u w akcji repatriacyjnej spowodowaliÊmy powrót do
Kraju dziewieciu osób o bardziej znanych nazwiskach, a mi´dzy innymi – Szczypiorski21, Brydak, Florczyk22 i innych, jak Halski, Magolski, W∏odarczyk itp. w tym równie˝ 3 marynarzy ze statku „Prezydent Gottwald”. W wyniku naszej pracy mi´dzy innymi spowodowaliÊmy równie˝ powrót do Kraju oko∏o 40 wartowników
z O[ddzia∏ów] W[artowniczych] w Niemczech zachodnich. Poza tymi faktami na
konto naszego Departamentu nale˝y równie˝ zaliczyç dostarczanie adresów emigrantów, na które wysy∏ane sà apele nawo∏ujàce ich do powrotu.
Na terenie NRF w Berlinie powsta∏a placówka, której zadaniem jest prowadzenie akcji repatriacyjnej na Niemcy Zach. Placówkà tà opiekuje si´ nasz Departament. Placówka repatriacyjna w Berlinie stosuje mi´dzy innymi takà form´ pracy,
jak wysy∏anie niektórych spoÊród zg∏aszajàcych si´ osób do NRF, by prowadzili oni
prac´ propagandowà w Êrodowisku emigracyjnym. Np. ostatnio wys∏ano z takim zadaniem Âwiercza Kazimierza.
W celu aktywnego wp∏ywania na rozwój akcji repatriacyjnej osoby, które wróci∏y do Kraju (chodzi o ludzi znanych na emigracji), wykorzystywane by∏y zarówno
w akcji propagandowej (wystàpienia w radio, publikacje ich wspomnieƒ itd.), dla
g∏´bszego rozeznania Êrodowisk, z których si´ wywodzà (np. Szczypiorski), i dla oddzia∏ywania przy pomocy listów na swoich najbli˝szych pozosta∏ych za granicà w kierunku nak∏aniania ich do powrotu (np. marynarze z „Gottwalda”).
Aby zabezpieczyç rozwój akcji repatriacyjnej, zaplanowaliÊmy szereg przedsi´wzi´ç operacyjnych, które majà na celu os∏abiç ostrza wrogiej dzia∏alnoÊci poszczególnych ugrupowaƒ i wytworzyç sprzyjajàcy klimat polityczny w tych Êrodowiskach.
21

22

Chodzi zapewne o Adama Szczypiorskiego (1895–1979) – dzia∏acza PPS; w latach 1928–1929 pos∏a na
sejm; w 1957 r. Szczypiorski powróci∏ do kraju; wspó∏za∏o˝yciel Komitetu Obrony Robotników.
Leszek Florczyk – dzia∏acz PPS; by∏y publicysta emigracyjny, wspó∏pracowa∏ m.in. z paryskà „Kulturà”.
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Do tych przedsi´wzi´ç zaliczyç nale˝y:
1. Opracowanie szeregu czo∏owych dzia∏aczy emigracyjnych celem Êciàgni´cia ich
do Kraju. Np. z PSL-u – Pluciƒskiego, [Zygmunta] Zaremb´23, Homera, Lisa-Michoƒskiego i Michalskà, z S[tronnictwa] P[racy] – ˚ywin´, z WRN – [Romualda]
Szumskiego, [Artura] Szewczyka, z O[bozu] N [arodowo]-R[adykalnego] – [Jerzego]
Pàczkowskiego, z S[stronnictwa] N[arodowego] – Kaima i Szwajdlera, z Z[jednoczenia] P[olskiego] U[chodêstwa] W[ojennego] – Quindta-Osieckiego, ze Êrodowiska
wojskowego – Ostrowskiego, Tomalaka i Goppolta, ze Êrodowiska literacko-kulturalnego – Oleƒskà, Czuchowskiego, [Adama] Marczyƒskiego25, [Antoniego] Cwojdziƒskiego26, [Zofi´] Kossak-Szczuckà27 i innych, i cz´Êç marynarzy – uciekinierów z „Pracy” i „Puszczyka”. Poza tym pracujemy równie˝ nad Êciàgni´ciem do Kraju
b. premiera „rzàdu londyƒskiego” – Cat-Mackiewicza. Z wieloma z ww przeprowadzono ju˝ rozmowy, które wskazujà na to, ˝e plany te mogà byç realizowane.
2. Du˝o pracy poÊwi´ca si´ równie˝ na organizowanie tzw. grup inicjatywnych,
których zadaniem b´dzie opowiedzenie si´ za Rzàdem PRL i nawo∏ywanie emigrantów do powrotu.
W obecnym okresie zarysowujà si´ ju˝ takie grupy na terenie Francji, USA i Brazylii.
W sk∏ad takiej grupy na terenie Francji wchodzà: [Aleksander] ¸adoÊ28, Dobrzelewski, Zdrojewski, Krakowski i [Jerzy] Langrod29. Jak z tego wynika, grupa sk∏adajàca si´ z takich ludzi ma b[ardzo] szerokie mo˝liwoÊci dzia∏ania. Dotychczas jednak
nie wysz∏a ona jeszcze ze stadium organizacyjnego i wymagaç b´dzie wiele pracy
i mocnego kierownictwa tà grupà, by osiàgnàç po˝àdany wynik.
Na terenie USA grupa taka jeszcze nie powsta∏a, ale zarysowujà si´ ju˝ pewne
osoby ze Êrodowiska inteligencji, jak Wierzyƒski, Waƒkowicz, które skupione sà wokó∏ Hrabyka.
W Brazylii natomiast rezydentura prowadzi prac´ nad zorganizowaniem takiej
grupy z Cegie∏kowskim, Wójcikiem i innych.
Nale˝y tu zaznaczyç, ˝e nasza praca nad zorganizowaniem tych grup musi byç
prowadzona bardzo ostro˝nie i z du˝à czujnoÊcià, gdy˝ wg dotychczasowych obserwacji w wielu wypadkach z inicjatywà tà wychodzà w∏aÊnie ci ludzie, a nie my, np.
Hrabyk zaproponowa∏ nam wspó∏prac´. Niemniej mimo naszych wàtpliwoÊci co do
samego Hrabyka i innych prac´ nale˝y prowadziç nadal, zachowujàc przy tym czujnoÊç i pryncypialnoÊç w sprawach politycznych.
23

24
25
26

27

28

Chodzi najpewniej o socjalist´ Zygmunta Zaremb´ (1895–1967) – czo∏owego dzia∏acza PPS; dzia∏acza
Paƒstwa Podziemnego; wspó∏pracownika Radia Wolna Europa i „G∏osu Ameryki”.
Chodzi najpewniej o Adama Marczyƒskiego (1908–1985) – malarza, grafika, scenografa i pedagoga.
Chodzi najpewniej o Antoniego Cwojdziƒskiego – komediopisarza.
Zofia Kossak-Szczucka (1890–1968) – powieÊciopisarka; w czasie wojny dzia∏aczka Rady Pomocy ˚ydom
„˚egota”; po wojnie na emigracji w Londynie; aktywistka Polskiego Czerwonego Krzy˝a; powróci∏a do
kraju w 1957 r.
Chodzi najpewniej o Aleksandra ¸adosia – ministra stanu w gabinecie gen. W∏adys∏awa Sikorskiego; dzia∏acza ruchu ludowego; w latach 1946–1947 reprezentanta PSL we Francji.
Jerzy Langrod (1903–1991) – prawnik; uczestnik wojny 1920 r.; w czasie II wojny Êwiatowej w niewoli niemieckiej; od 1948 r. na emigracji we Francji; wolnomularz.
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3. Obecny okres w akcji repatriacyjnej wymaga od nas g∏´bokiego rozeznania
Êrodowisk emigracyjnych, gdy˝ dotychczasowe obserwacje kontrakcji emigracji
i czynników oficjalnych wskazujà na to, ˝e czynione sà z ich strony próby przechwycenia inicjatywy w swoje r´ce i wygrania na bazie tej akcji.
Z analizy nastrojów emigracji w zwiàzku z akcjà repatriacyjnà wynika, ˝e reakcji
chodzi o to, by ró˝nymi sposobami akcj´ naszà skierowaç na dogodne im tory i by
rozwinàç szerokà polemik´ z nami wokó∏ sprawy stosunku emigracji do Kraju i na
odwrót starajàc si´ w tym zdyskontowaç t´ dyskusj´ i odwróciç uwag´ masy emigracyjnej od powrotu do Kraju. Liczà przy tym niewàtpliwie na wrogie oddzia∏ywanie
w sensie podbudowania „ducha oporu” w niektórych Êrodowiskach w Kraju.
Wobec tej sytuacji naszym zadaniem jest równie˝ uaktywnienie pracy nad zdobywaniem agentury w konkretnych Êrodowiskach emigracyjnych, by przy jej pomocy os∏abiaç te Êrodowiska, rozeznawaç i zabezpieczaç w∏aÊciwy rozwój akcji repatriacyjnej.
VII. Krótka charakterystyka pracy placówek PRL w akcji repatriacyjnej
Powa˝ny wp∏yw na przebieg i rozwój akcji repatriacyjnej ma praca placówek
PRL w krajach kapitalistycznych.
Placówki majà mo˝liwoÊci najszczerszego styku z emigracjà, a tym samym oddzia∏ywania poprzez swojà prac´ propagandowà na kszta∏towanie si´ sytuacji w tym
Êrodowisku i rozwijanie akcji repatriacyjnej.
Analiza dotychczasowej pracy placówek pozwala stwierdziç, ˝e poza nielicznymi
wyjàtkami nie wykorzystujà one dostatecznie posiadanych mo˝liwoÊci rozwijania
akcji repatriacyjnej. G∏ównie chodzi tu o w∏aÊciwe ustawienie i szerokie rozwini´cie
pracy propagandowej, tak by mog∏a ona stanowiç skutecznà przeciwwag´ reakcyjnej
propagandy. Dla tego celu nie wystarczy rozsy∏anie biuletynów czy w ogóle materia∏ów wydawanych przez „Kraj”, co jest jeszcze g∏ównà formà pracy propagandowej
niektórych placówek. Dobre rezultaty mo˝na osiàgnàç przede wszystkim przez ˝ywà
i bezpoÊrednià prac´ z ludêmi. Chodzi tu o stosowanie takich form pracy, jak: przeprowadzanie przez pracowników placówek rozmów z ludêmi ze Êrodowiska emigracyjnego, wykorzystywanie osób zg∏aszajàcych si´ na powrót i utrzymujàcych z nami
kontakty do oddzia∏ywania na kràg swoich bliskich i znajomych, o wykorzystanie ich
w demaskowaniu poczynaƒ reakcyjnej emigracji, jej przywódców, zamierzeƒ itp.
Drugà niemniej wa˝nà dziedzinà pracy placówek jest sprawa za∏atwienia spraw
repatriacyjnych. Sygna∏y otrzymane z terenu wskazujà, ˝e ca∏y szereg placówek za∏atwia te sprawy biurokratycznie, przewlekle, co spotyka si´ z bardzo z∏ym wydêwi´kiem wÊród osób ch´tnych do powrotu.
O braku przygotowania placówek do aktywnego w∏àczenia si´ w akcj´ Êwiadczà
równie˝ takie fakty jak odwo∏anie przez Poselstwo w Buenos Aires marynarza Póêniaka do którejÊ z placówek europejskich. Trzeba jednak powiedzieç, ˝e s∏aba praca placówek w akcji wynika te˝ z przyczyn obiektywnych, a mianowicie ze s∏abej obsady kadrowej. Personel placówek przyzwyczai∏ si´ do zamkni´tego, odizolowanego
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od emigracji trybu pracy, który by∏ stosowany przez szereg lat. Stàd te˝ ludziom tym
bez dop∏ywu m∏odych wykwalifikowanych kadr trudno niejednokrotnie przestawiç
si´ na szerokà prac´ w emigracji, a cz´sto te˝ nawet nie potrafià tego zrobiç.
VIII. Wnioski
1. W celu stworzenia lepszych warunków dla rozwoju akcji repatriacyjnej nale˝y
dà˝yç do dalszego pog∏´bienia rozbicia emigracji, a w szczególnoÊci jej najaktywniejszych oÊrodków (TRJN, PNKD itp.). Nasza praca w tej kwestii winna zmierzaç
do rozbijania na drobne grupy od wewnàtrz poszczególnych ugrupowaƒ, przeciwstawiania, kompromitowanie przywódców, którzy szczególnie wrogo wyst´pujà przeciwko nam. Chodzi tu przyk∏adowo o pog∏´bienie rozgrywek wewn´trznych w ∏onie
WRN, zainspirowanie sprzecznoÊci w ∏onie TRJN (wykorzystujàc fakt, ˝e jest to zlepek organizacji, w którym poszczególne ugrupowania starajà si´ wysunàç na pierwsze miejsce).
2. Ze wzgl´du na to, ˝e najbardziej pr´˝nym, wrogo dzia∏ajàcym ugrupowaniem
emigracyjnym jest TRJN, którego dotychczasowa pozycja nie zosta∏a zachwiana,
np. przez powrót do Kraju powa˝niejszego dzia∏acza, co daje mu obecnie pewnà
przewag´ nad innymi oÊrodkami (jako oÊrodkowi „nieskompromitowanemu”), wysuwa si´ koniecznoÊç Êciàgni´cia stamtàd jednego lub kilku z powa˝niejszych dzia∏aczy.
Praca nasza nad opracowywaniem i Êciàgni´ciem poszczególnych dzia∏aczy do
Kraju winna koncentrowaç si´ wokó∏ najbardziej znanych emigracji osób, których
powrót odbi∏by si´ w tym Êrodowisku szerokim echem.
3. Praca nasza zmierzajàca do uaktywnienia akcji repatriacyjnej winna iÊç w kierunku zdobywania agentury umo˝liwiajàcej dotarcie do g∏ównych Êrodowisk emigracyjnych, co pozwoli∏oby nam czyniç ró˝ne przedsi´wzi´cia operacyjno-polityczne
zmierzajàce do rozbicia emigracji i zapewnienia powodzenia repatriacji.
4. Bardzo istotnym zagadnieniem w naszej pracy operacyjnej zmierzajàcej do
rozwoju akcji repatriacyjnej jest tworzenie tzw. grup inicjatywnych z ludzi wywodzàcych si´ ró˝nych Êrodowisk politycznych, których zadaniem by∏oby opublikowanie
apelu wzywajàcego emigrantów do powrotu do Kraju i uznania w∏adz PRL.
Nasza praca przy pomocy takich grup stwarza∏aby sprzyjajàcà atmosfer´ do powstania tzw. legalnej emigracji, np. warto by zainteresowaç si´ „niezale˝nymi” nauczycielami szkó∏ polskich we Francji, które w obecnej chwili znalaz∏o si´ w trudnych warunkach materialnych, co mo˝na by wykorzystaç i na tej bazie dà˝yç do
przeciàgni´cia nauczycielstwa na naszà stron´.
5. Wa˝nà rzeczà jest zwrócenie wi´kszej uwagi na dzia∏alnoÊç PTKS na terenie
Anglii i podobnych organizacji na innych terenach, w∏àczajàc w to redakcje pism post´powych. Dobra praca tej organizacji mo˝e przynieÊç nam b[ardzo] du˝o po˝ytku
w budowaniu sprzyjajàcego nam klimatu wÊród emigracji polskiej.
Obecny stan tej organizacji, po deportacji Malickiego, wskazuje na to, ˝e PTKS
prócz pomocy materialnej wymaga równie˝ pomocy organizacyjnej.
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Artyku∏y i dokumenty
6. Je˝eli chodzi o prac´ polityczno-propagandowà, w dalszym ciàgu aktualnymi
pozostajà wnioski wysuni´te przez nas w poprzednich opracowaniach dot. akcji repatriacyjnej i pracy na odcinku Polonii.
7. Aby nasza propaganda by∏a bardziej skuteczna, musi ona podchwytywaç nastroje nurtujàce emigracj´ i wszelkie momenty, których wykorzystanie mo˝e przynieÊç dobre rezultaty. Przyk∏adowo: mo˝na tu wysunàç chocia˝by taki moment, jak
prowadzenie w obecnym okresie akcji propagandowej pod has∏em: najbli˝sze Êwi´ta sp´dzamy z rodzinami w Kraju.
p.o. dyrektor Departamentu I
Czaplicki J[ózef]29 – p∏k

èród∏o: AIPN, 00231/116, t. 2, k. 252–269.

29

Józef Czaplicki (ur. 1911) – od 1944 r. w Ministerstwie Bezpieczeƒstwa Publicznego; m.in. wicedyrektor
Departamentu I MBP (1945–1946) i dyrektor Departamentu VII MBP (1946–1947); w okresie akcji reemigracyjnej pe∏ni∏ funkcj´ wicedyrektora i dyrektora Departamentu I Komitetu do spraw Bezpieczeƒstwa
Publicznego i MSW.
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