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PODZIĘKOWANIA
Miłym obowiązkiem, ale przede wszystkim wielką radością, jest dla autora pracy
doktorskiej możliwość podziękowania wszystkim mądrym, dobrym i życzliwym ludziom,
których wsparcie i pomoc przyczyniły się do jej powstania.
Pragnę niezwykle gorąco podziękować przede wszystkim mojemu Mistrzowi, dr hab.
Wojciechowi Jakubowskiemu, którego postawa jest dla mnie niezmienną inspiracją, za opiekę
nad niniejszą pracą i jej autorem.
Nie zdecydowałbym się na podjęcie studiów doktoranckich i rozpoczęcie kariery
młodego naukowca, gdyby nie dr Daniel Przastek, któremu jestem wdzięczny nie tylko za to,
że był i jest moim wzorem nauczyciela akademickiego, ale również za przyjacielską
życzliwość, którą mnie obdarzał.
Chciałbym również złożyć serdeczne podziękowania prof. dr. hab. Markowi
Jabłonowskiemu, Dyrektorowi Instytutu Dziennikarstwa UW, oraz prof. dr. hab. Januszowi
Adamowskiemu, Dziekanowi Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Dzięki ich
wsparciu oraz zaufaniu, jakiego udzielili mi jako młodemu doktorantowi, mogłem łączyć
pracę na rzecz naszej społeczności akademickiej z prowadzeniem badań naukowych.
Bardzo dziękuję także prof. dr. hab. Konstantemu Adamowi Wojtaszczykowi,
kierownikowi Katedry Europeistyki UW, w strukturach której funkcjonowałem jako
doktorant, a także wszystkim Koleżankom i Kolegom z Katedry – szczególnie zaś dr.
Łukaszowi Zamęckiemu, za dzielenie się ze mną swoim doświadczeniem i przemyśleniami na
temat metodologii mojej pracy doktorskiej.
Gorące podziękowania kieruję również w stronę prof. dr. hab. Stefana Jackowskiego z
Wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki UW, który gorąco zachęcał mnie do podjęcia
studiów doktoranckich, a także nauczył mnie, czym jest i powinien być uniwersytet.
Słowa szczerego podziękowania należne są również dr. Tomaszowi Łabuszewskiemu
z Instytutu Pamięci Narodowej oraz Stanisławowi Mazurkiewiczowi, dwóm poprzednim
„biografom” głównego bohatera moje pracy doktorskiej, za chętne dzielenie się ze mną swoją
wiedzą i doświadczeniem. Panu Mazurkiewiczowi, synowi „Radosława”, chciałbym również
bardzo gorąco podziękować za udostępnienie mi wielu materiałów źródłowych, bez których
napisanie niniejszej pracy zajęłoby mi znacznie więcej czasu i kosztowałoby dużo więcej
wysiłku.
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Na końcu podziękowania najważniejsze – dla całej mojej Rodziny, a przede
wszystkim dla moich Rodziców, bez których wsparcia, również materialnego, nie mógłbym
podjąć próby realizacji moje wielkiego marzenia, jakim jest praca na Uniwersytecie
Warszawskim.
Niniejszą pracę doktorską chciałbym zadedykować w całości osobie, która
mobilizowała mnie i wspierała na każdym etapie jej powstawania – mojej żonie Kasi.
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WYKAZ SKRÓTÓW
AAN
AIPN
AL
AK
BCh
BO
BP
CBKP
CBKPPiW
CBŻ
CKKP
CKR
CKW
CUP
CWP
DOK
DP
DSS
DSZ
FN
FJN
GZI
GZP
GL
IPN
KBW
KC
KdsBP
Kedyw
KG
KKWP
KN3
KP(b)U
KPP
KPRP
KPZB
KPZU
KRN
KW
KZM

Archiwum Akt Nowych
Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej
Armia Ludowa
Armia Krajowa
Bataliony Chłopskie
Biuro Organizacyjne
Biuro Polityczne
Centralne Biuro Komunistów Polskich
Centralne Biuro Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk
Centralne Biuro Żydowskie
Centralna Komisja Kontroli Partyjnej
Centralna Komisja Rewizyjna
Centralny Komitet Wykonawczy
Centralny Urząd Planowania
Centrum Wyszkolenia Piechoty
Dowództwo Okręgu Korpusu
Dywizja Piechoty
Departament Służby Sprawiedliwości
Delegatura Sił Zbrojnych na Kraj
Front Narodowy
Front Jedności Narodu
Główny Zarząd Informacji
Główny Zarząd Polityczny
Gwardia Ludowa
Instytut Pamięci Narodowej
Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Komitet Centralny
Komitet ds. Bezpieczeństwa Publicznego przy Radzie Ministrów
Kierownictwo Dywersji
Komenda Główna
Kodeks Karny Wojska Polskiego
Komenda Naczelna nr 3
Komunistyczna Partia (bolszewików) Ukrainy
Komunistyczna Partia Polski
Komunistyczna Partia Robotnicza Polski
Komunistyczna Partia Zachodniej Białorusi
Komunistyczna Partia Zachodniej Ukrainy
Krajowa Rada Narodowa
Komitet Wojewódzki
Komunistyczny Związek Młodzieży
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KZMP
KZMZU
MBP
MKK
MO
MON
MOPR
MSW
NDWP
NKWD/NKGB
NPW
NSW
OGPU
ONR
ORMO
PAN
PCK
PKWN
POW
PPR
PRL
PSBS
PSL
PSZ
PZPR
RBP
RP
SBO
SD
SL
SN
SG
SMIERSZ
TOW
UB
UJ
USRR
UW
WiN
WKP(b)
WOP
WSR

Komunistyczny Związek Młodzieży Polskiej
Komunistyczny Związek Młodzieży Zachodniej Ukrainy
Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego
„Mały Kodeks Karny”
Milicja Obywatelska
Ministerstwo Obrony Narodowej
Międzynarodowa Organizacja Pomocy Rewolucjonistom
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Naczelne Dowództwo Wojska Polskiego
Narodnyj Komissariat Wnutriennich Dieł / Narodnyj Komissariat
Gosudarstwiennoj Biezopasnosti
Naczelna Prokuratura Wojskowa
Najwyższy Sąd Wojskowy
Objediniennoje Gosudarstwiennoje Politiczeskoje Uprawlenije
Obóz Narodowo-Radykalny
Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej
Polska Akademia Nauk
Polski Czerwony Krzyż
Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego
Polska Organizacja Wojskowa
Polska Partia Robotnicza
Polska Rzeczpospolita Ludowa
Polski Samodzielny Batalion Specjalny
Polskie Stronnictwo Ludowe
Polskie Siły Zbrojne
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
Resort Bezpieczeństwa Publicznego
Rzeczpospolita Polska
Sekretariat Biura Organizacyjnego
Stronnictwo Demokratyczne
Stronnictwo Ludowe
Sąd Najwyższy
Sztab Generalny / Sztab Główny
Spiecjalnyje Mietody Rozobłaczenija Szpionow / „Smiert’ Szpionam”
Tajna Organizacja Wojskowa
Urząd Bezpieczeństwa
Uniwersytet Jagielloński
Ukraińska Socjalistyczna Republika Radziecka
Uniwersytet Warszawski
Wolność i Niezawisłość
Wszechzwiązkowa Komunistyczna Partia (bolszewików)
Wojska Ochrony Pogranicza
Wojskowy Sąd Rejonowy
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WP
ZBOWID
ZG
ZI
ZMK
ZMP
ZPP
ZSRR
ZUWZONID

Wojsko Polskie
Związek Bojowników o Wolność i Demokrację
Zarząd Główny
Zarząd Informacji
Związek Młodzieży Komunistycznej
Związek Młodzieży Polskiej
Związek Patriotów Polskich
Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich
Związek Uczestników Walki Zbrojnej o Niepodległość i Demokrację
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WSTĘP
Sprawa karna płk. Jana Mazurkiewicza „Radosława” należy do najmniej znanych
i zbadanych przejawów aktywności aparatu bezpieczeństwa Polski Ludowej. Jest to o tyle
zaskakujące, że dotyczyła jednej z najważniejszych postaci konspiracji wojskowej obozu
niepodległościowego czasu II wojny światowej, choć, jak słusznie zauważa Tomasz
Łabuszewski, sama w sobie „nie była zjawiskiem sądowym niezwykłym, ani dla okresu, w
którym się toczyła, ani – tym bardziej – dla praktyk aparatów bezpieczeństwa i
sprawiedliwości”1. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że Mazurkiewicz był nie tylko jednym z
najwyższych rangą oficerów i najważniejszych dowódców Armii Krajowej, dodatkowo
owianym legendą heroicznych walk dowodzonego przez niego Zgrupowania AK „Radosław”
w Powstaniu Warszawskim, lecz także jednym z twórców organizacji konspiracyjnej „Nie”
oraz wysokim stopniem oficerem Delegatury Sił Zbrojnych. Był on wreszcie najwyższym
stopniem dowódcą Armii Krajowej, który świadomie i dobrowolnie zdecydował się na
współpracę z powojennymi, władzami Polski Ludowej. Brak obszernego, monograficznego
opracowania tego wycinku dziejów najnowszej historii politycznej Polski budzi więc
uzasadnione zdziwienie i ciekawość badawczą.
Motywacja do naukowego zbadania tak przedstawionego zagadnienia jest jeszcze
silniejsza, gdy pod uwagę weźmie się niezwykle szeroki zakres badań prowadzonych w
zakresie

kształtowania

się

władzy

ludowej

w

powojennej

Polsce,

działalności

komunistycznego aparatu represji oraz postępującej stalinizacji polskiego życia politycznego i
społecznego. Można odnieść uzasadnione wrażenie, iż sprawom mającym w omawianym
okresie znacznie mniejszy ciężar gatunkowy poświęcono do tej pory znacznie więcej uwagi
niż sprawie „Radosława”. Jest to tym bardziej dziwne, jeśli weźmiemy pod uwagę coraz
większą dostępność archiwaliów wytworzonych przez organy powojennego komunistycznego
aparatu władzy.
Do tej pory podejmowano jedynie fragmentaryczne lub ramowe próby badań we
wspomnianym zakresie. Na uwagę zasługują tu przede wszystkim prace Stanisława
Mazurkiewicza2 oraz cytowanego już Łabuszewskiego3.

1

T. Łabuszewski, Sprawa „Radosława” – w kręgu urojonej konspiracji, [w:] A. Panecka (red.), Walka o
pamięć. Władze i społeczeństwo wobec Powstania Warszawskiego 1944-1989, Warszawa 2008, s. 50.
2
S. Mazurkiewicz, Jan Mazurkiewicz – „Radosław”, „Sęp”, „Zagłoba”, Warszawa 1994.
3
Zob. T. Łabuszewski, Sprawa „Radosława”…
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Pierwsza z nich jest niezwykle obszerną biografią Jana Mazurkiewicza, jednak w
zdecydowanej większości poświęconą jego działalności do zakończenia II wojny światowej.
Dodatkowo źródło to może być narażone na zarzut swoistej emocjonalności i braku
badawczego obiektywizmu spowodowanego faktem, że jego autorem jest syn „Radosława”.
Również data publikacji pracy, a co za tym idzie praktyczny brak dostępu autora do
nieudostępnianego wówczas zasobu archiwalnego aparatu represji Polski Ludowej, sprawia,
że jej znaczenie dla spraw omawianych w niniejszej pracy jest dalece niewystarczające.
Druga z nich ma zdecydowanie charakter zarysu, nakreślając jedynie ramy
zagadnienia. Należy jednak wspomnieć, że było to chyba pierwsze naukowe i głęboko
osadzone w źródłach archiwalnych opracowanie dotyczące sprawy „Radosława”. Cennym
uzupełnieniem było niewątpliwe wystąpienie „Deklaracja pułkownika Jana Mazurkiewicza
»Radosława« i amnestia 1945 r.”, wygłoszone przez Łabuszewskiego na konferencji
naukowej „Amnestie – drogi do zagłady czy »legalizacji«” 26 listopada 2010 r. w Warszawie,
którego publicystyczna wersja ukazała się w historycznym dodatku do „Rzeczpospolitej” 4.
Warto dodać, że obie pozycje stały się dla autora niniejszej pracy źródłem wiedzy oraz
niezwykle cennych inspiracji.
Warto wspomnieć również o artykułach Andrzeja Chmielarza 5, Zbigniewa Gwozdka6,
Tomasza Lenczewskiego 7 oraz Józefa Rybickiego8, jednak ze względu bądź to na datę
publikacji, liczne pomyłki i uproszczenia, czy też wspomnieniowy charakter – mają one
jedynie znaczenie uzupełniające i dalece nie wyczerpują tematów, które zarysowali jedynie
ich autorzy.
Zdecydowana większość prac poświęcona represjom aparatu bezpieczeństwa Polski
Ludowej oraz kształtowaniu się komunistycznej władzy w Polsce ma charakter historyczny.
Brakuje opracowań politologicznych, które ukazywałyby nie tylko faktografię, ale także
wskazywały rzeczywistych decydentów i odsłaniały mechanizmy funkcjonowania systemu
niedemokratycznego, w którym zarówno przepisy prawa jak i opisane przez nie procedury

4

Idem, Klęska dobrych intencji. Deklaracja „Radosława” i amnestia 1945 r., „Żołnierze Wyklęci 1943-1963.
Historia antykomunistycznego podziemia niepodległościowego w Polsce” (dodatek do „Rzeczpospolitej”, 2011,
z. 3, s. 13-17.
5
Zob. A. Chmielarz, Z żałobnej karty. Gen. Bryg. Jan Mazurkiewicz – „Zagłoba”, „Socha”, „Sęp”,
„Radosław” 1896-1988, „Wojskowy Przegląd Historyczny”, 1988, nr 3, s. 318-321;
6
Zob. Z. Gwozdek, Akcja "Radosława" w woj. Białostockim, „Rubieże” 1992, nr 2-3, s. 14-35.
7
Zob. T. Lenczewski, Deklaracja płk. Jana Mazurkiewicza – „Radosława” z 8 września 1945 r., „Zeszyty
Historyczne”, 1993, nr 189, s. 188-196.
8
Zob. J. Rybicki, Rok 1945, „Zeszyty Historyczne”, 1987, nr 82, s. 19-40.
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stanowią jedynie narzędzia w rękach rządzących, a nie nienaruszalne ramy postępowania
względem obywateli. Stąd próba politologicznego spojrzenia na opisywane zjawisko.
Niniejsza praca dotyczy sprawy karnej płk. Jana Mazurkiewicza „Radosława”. Warto
w tym miejscu zdefiniować, jak należy rozumieć pojęcie „sprawa »Radosława«” użyte w
tytule pracy i wielokrotnie pojawiające się na jej kartach. W literaturze przedmiotu istnieją
przynajmniej dwa główne sposoby jego definiowania. Po pierwsze, sprawą „Radosława”
określa się represje policyjne i sądowe, jakim w latach 1948-1956 poddano byłych żołnierzy
Zgrupowania AK „Radosław” oraz szerzej Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej Armii
Krajowej, ze względu na uznanie ich za element potencjalnie wrogi wobec władzy ludowej9.
Oczywiście Mazurkiewicz jest w takim ujęciu postacią centralną jako były dowódca
Zgrupowania oraz animator licznych akcji integracyjnych i społecznych środowiska jego
byłych żołnierzy w okresie powojennym. Po drugie, sprawą „Radosława” określa się również
sprawę tzw. kierownictwa konspiracji cywilnej, czyli represje jakim w latach 1949-1956
poddano rzekomych twórców nielegalnej organizacji współpracującej z tzw. spiskiem w
wojsku. Przywódcą tej wywrotowej działalności miał być oczywiście sam Mazurkiewicz, a
oskarżonymi byli także trzej byli oficerowie AK, jego bliżsi i dalsi współpracownicy: płk
Kazimierz Pluta-Czachowski „Kuczaba”, ppłk Dominik Ździebło-Danowski „Kordian” oraz
płk Jan Gorazdowski „Wolański” 10. Oczywiście sprawy te przenikały się na wielu
płaszczyznach, głównie ze względu na rzekomy udział w nielegalnej działalności tych
samych osób.
W niniejszej pracy terminem »sprawa „Radosława”« określa się ogół represji
policyjno-karnych zastosowanych przez Polskę Ludową wobec osoby Jana Mazurkiewicza,
bez względu na to, na potrzeby którego z prowadzonych śledztw były one stosowane.
Uzyskana w ten sposób perspektywa umożliwi głębszą refleksję na temat mechanizmu
funkcjonowania państwa totalitarnego względem jednostki. Przyjęcie takiej definicji narzuca
pewne oczywiste ograniczenia – w pracy wykorzystano przede wszystkim materiał źródłowy
dotyczący jednostki, czyli „Radosława”. Materiały dotyczące pozostałych osób zamieszanych
w liczne sprawy śledcze i sądowe, których elementem był Mazurkiewicz, zostały
wykorzystane wówczas, gdy miały znaczenie dla sprawy głównej. Należy jeszcze raz z całą
stanowczością podkreślić – niniejsza praca nie jest historią czy analizą ani sprawy byłych
żołnierzy Zgrupowania AK „Radosław”, ani sprawy kierownictwa konspiracji cywilnej.
9

Zob. T. Łabuszewski, Sprawa „Radosława”…, s. 52-53.
Zob. J. Poksiński, „TUN”. Tatar-Utnik-Nowicki, Warszawa 1992, s. 173.
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Celem niniejszej pracy jest przeanalizowanie sprawy „Radosława” jako procesu
decydowania politycznego. Autor dąży do określenia warunków politycznych decyzji
podejmowanych w tej sprawie przez organy państwa oraz zidentyfikowanie rzeczywistych
ośrodków decyzyjnych, wraz z ukazaniem ich wartości oraz motywacji. Bardzo ważnym
celem pracy jest wreszcie analiza procesu decyzyjnego i podjętych decyzji politycznych, a
także ukazanie sprzężenia zwrotnego pomiędzy ich implementacją oraz będącymi jej efektem
kolejnymi decyzjami politycznymi. Niezwykle istotnym celem jest również ukazanie
mechanizmu funkcjonowania niektórych organów państwa totalitarnego oraz jego
decydentów politycznych na przykładzie Polski Ludowej. Finalnym celem jest wyciągnięcie
wniosków odnośnie do procesu decyzyjnego oraz weryfikacja głównych i cząstkowych tez
pracy, a także odpowiedź na postawione pytania badawcze.
W takim ujęciu cel niniejszej pracy zgodny więc będzie z celami nauki o polityce,
której jedno z zadań można określić jako uogólnianie na gruncie politologicznym danych
pochodzących z historii11. Warto zwrócić uwagę na fakt, że granica pomiędzy przedmiotem
badań historycznych i politologicznych w obszarze najnowszej historii politycznej jest
nieostra, przez co nie sposób jednoznacznie stwierdzić, czy badania w danym obszarze są
pracami należącymi do historii czy politologii12. Sytuacja ta może rodzić problemy natury
metodologicznej. W rozważaniach o cienkiej granicy pomiędzy historią polityczną a nauką o
polityce nie wolno jednak zapominać, iż mają one znajdować „odzwierciedlenie we
wzajemnym przenikaniu, z jednej strony historycznego punktu widzenia w analizie
politologicznej, z drugiej zaś – roli badań politologicznych i teorii polityki w syntezie dziejów
politycznych społeczeństw”13. W takim ujęciu prace badawcze z zakresu nauki o polityce
mają szczególne znaczenie dla zrozumienia mechanizmów życia politycznego i jego
uwarunkowań w przeszłości oraz opisania i objaśnienia formy i funkcjonowania państwa oraz
jego organów w danej epoce14. Potwierdza to zgodność celów niniejszej pracy z celami nauki
o polityce. Nie wolno wreszcie zapominać o wskazaniach prof. Franciszka Ryszki, zgodnie z
którymi zwracanie się politologa ku przeszłości jest zadaniem szczególnie ryzykownym, ale i
niezbędnym, gdyż historyzm jest jedną z naczelnych dyrektyw metodologicznych dla nauki o

11

Zob. J. Woleński, Spór o status metodologiczny nauki o polityce, [w:] K. Opałek (red.), Metodologiczne i
teoretyczne problemy nauk politycznych, Warszawa 1975, s. 39.
12
Zob. A.J. Chodubski, Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk 2008, s. 127-128.
13
T. Klementewicz, Rozumienie polityki. Zarys metodologii nauki o polityce, Warszawa 2010, s. 98.
14
Por. Ibidem, s. 98-99.
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polityce, w której badacz powinien dążyć do wyodrębniania porządków kierujących
procesami politycznymi15.
Logiczną konsekwencją takiego podejścia do omawianego w niniejszej pracy
zagadnienia będzie wybór metody badawczej, uważanej za najbardziej specyficzną i swoistą
dla nauki o polityce, polegającej na wyjaśnianiu zjawisk i procesów politycznych, czyli
metody decyzyjnej16. Umożliwia ona wyodrębnienie podstawowych kategorii badanego
zjawiska politycznego, określenia ich cech, a także ukazania związków w obrębie przyjętych
kategorii i pomiędzy nimi17. Takie założenie metodologiczne również potwierdza zgodność
celów niniejszej pracy z celem nauki o polityce, określanym przez Ziemowita J. Pietrasia w
kontekście metody decyzyjnej jako „eksplanację, polegającą na wyjaśnianiu, dlaczego
zaistniały badane fakty, zjawiska czy procesy polityczne” 18.
Istnieje wiele rodzajów analizy decyzyjnej stosowanych współcześnie w politologii19.
Na potrzeby niniejszej pracy przyjęto jako podstawową, z punktu widzenia kryterium typu
rozumowania, koncepcję czynnikowej analizy decyzyjnej według Pietrasia, zakładającej, że
„ośrodek decyzyjny dąży do realizacji wybranych celów w sposób racjonalny, ale ulega
również emocjom, a cele polityczne są funkcją zaakceptowanego systemu wartości” 20. Z
punktu widzenia kryterium najważniejszego czynnika analizy decyzyjnej, jako uzupełniającą
przyjęto koncepcję organizacyjnej analizy decyzyjnej według tego samego autora,
zakładającej, że procesy decydowania politycznego są przede wszystkim funkcją działania
państwowych i partyjnych struktur organizacyjnych21.
Podstawowymi kategoriami analizy decyzyjnej przeprowadzonej na potrzeby
niniejszej pracy będą: sytuacja decyzyjna, rozumiana jako rzeczywistość polityczna
skłaniająca decydentów do działania; ośrodek decyzyjny, rozumiany jako podmiot
decydowania i działania politycznego; proces decyzyjny, rozumiany jako ciąg przyczynowoskutkowy, polegający na przekształceniu wejść systemu decyzyjnego w wyjścia, zgodnie z
celami i wartościami decydentów; decyzja polityczna, rozumiana jako akt świadomego
wyboru działania lub zaniechania politycznego; implementacja polityczna, rozumiana jako

15

Por. F. Ryszka, Nauka o polityce. Rozważania metodologiczne, Warszawa 1984, s. 307-344.
Zob. J.L. Sielski, Analiza decyzyjna, „Studia Politologiczne”, 2004, vol. 8, s. 291.
17
Ibidem, s. 293.
18
Z.J. Pietraś, Decydowanie polityczne, Warszawa-Kraków 2000, s. 13.
19
Por. A. Bodnar, Decyzje polityczne. Elementy teorii, Warszawa 1985, A. Bodnar (red.), Decyzje polityczne w
systemach społecznych, Warszawa 1987, J. L. Sielski, Pierwotne kategorie aksjologiczne analizy decyzyjnej,
Katowice 1997.
20
Z. J. Pietraś, op. cit., s. 28
21
Ibidem, s. 28.
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proces urzeczywistniania decyzji politycznej przy użyciu metod i środków działania
dostępnych i właściwym decydentom22. Takie określenie podstawowych kategorii analizy
decyzyjnej znajduje odzwierciedlenie w strukturze niniejszej pracy i zostało szerzej
omówione w dalszej części wstępu.

Rys. 1. Podstawowe kategoria analizy decyzyjnej według Pietrasia (źródło: Z.J. Pietraś, op. cit., s. 46).

Główna teza niniejszej pracy mówi, że sprawa „Radosława” wpisywała się w szerszy
kontekst działań władz Polski Ludowej, zmierzających do zidentyfikowania, odnalezienia i
zlikwidowania „wroga wewnętrznego”, a działania te miały charakter świadomy i
zaplanowany – mogą więc zostać przedstawione jako proces decydowania politycznego. Co
więcej, tak przedstawiona teza obejmuje również założenie, iż kolejne podejmowane i
implementowane decyzje polityczne rodziły nowe okoliczności, zmuszające decydentów do
uruchamiania kolejnych procesów decydowania politycznego.
Na potrzeby weryfikacji tezy głównej sformułowano tezy cząstkowe.
Pierwsza z nich mówi, że sprawa „Radosława” miała charakter rozwojowy – to znaczy
jej rola i znaczenie zmieniały się w czasie, w zależności od aktualnego stanu śledztwa.
Pierwotnie miała charakter sprawy środowiskowej byłych żołnierzy Kedywu, następnie
ewoluowała w kierunku rozprawy z kierownictwem rzekomej konspiracji cywilnej, by
finalnie stać się elementem jednej z najważniejszych spraw politycznych Polski Ludowej
przed 1956 r., czyli tzw. „afery TUN” – sprawy Tatar-Utnik-Nowicki, zakończonej tzw.
procesem generałów i licznymi sprawami „odpryskowymi”. Tak sformułowana teza
cząstkowa implikuje dwa kolejne twierdzenia. Po pierwsze, że „Radosław” poddany nie
został represjom ze względu na rzeczywistą działalność konspiracyjną, lecz stał się
brakującym elementów układanki aparatu bezpieczeństwa szukającego wroga wewnętrznego.
Po drugie, iż niewłaściwe jest traktowanie sprawy „Radosława” jako odpryskowej względem
spisku w wojsku, afery TUN czy walki z odchyleniem prawicowo-nacjonalistycznym.

22

Ibidem, s. 44-56.
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Druga z tez cząstkowych mówi, że działania represyjne podjęte w ramach sprawy
„Radosława” stanowią przykład rywalizacji dwóch organów aparatu bezpieczeństwa Polski
Ludowej – Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego oraz Głównego Zarządu Informacji, co
znajduje odzwierciedlenie w podejmowanych decyzjach politycznych.
Trzecia z nich mówi, że analiza sprawy „Radosława” może stanowić istotny
przyczynek do funkcjonowania systemu władzy w Polsce Ludowej w omawianym okresie.
Na potrzeby weryfikacji tezy głównej i tez cząstkowych sformułowano również tezy
rozdziałów, zawarte w dalszych częściach niniejszej pracy.
Praca składa się ze wstępu, czterech rozdziałów oraz zakończenia. W rozdziale
pierwszym wskazano na główne ośrodki decyzyjne w sprawie „Radosława”, ich genezę, i
strukturę, a także najważniejszych decydentów. W rozdziale drugim omówiono wyjściową
dla sprawy „Radosława” sytuację decyzyjną w latach 1944-1949, oraz sytuację decyzyjną w
latach 1953-1954, istotną dla późniejszych decyzji politycznych podejmowanych w sprawie.
W rozdziale trzecim poddano analizie przebieg procesu decyzyjnego w sprawie „Radosława”
w latach 1948-1956. W rozdziale czwartym zaprezentowano cztery najważniejsze decyzje
polityczne podjęte w trakcie sprawie „Radosława” oraz mechanizmy ich politycznej
implementacji. Zasadność połączenia w jeden rozdział dwóch podstawowych kategorii
teoretycznych analizy decyzyjnej oparta została na koncepcji Giandomenico Majone i Aarona
Wildavskiego, zgodnie z którą proces implementacji politycznej ma charakter ewolucyjny,
czyli polega na stałej ewolucji celów pod wpływem występujących skutków, bowiem ich
pojawienie się wywołuje konieczność antycypacji nowej rzeczywistości politycznej i
rekonstrukcji celów23. Każdy rozdział składa się z omówienia teoretycznych aspektów
podstawowych kategorii analizy decyzyjnej, których dotyczy, sformułowanych na podstawie
tego omówienia tez rozdziału oraz zasadniczej analizy materiału badawczego. W zakończeniu
poddano weryfikacji tezę główną, tezy cząstkowe oraz tezy rozdziału, a także przedstawiono
finalne wnioski odnośnie do dokonanej analizy decyzyjnej, a także zarysowano postulowane
dalsze kierunki badań w omawianym zakresie tematycznym. Struktura pracy ma więc
charakter problemowy, jednak w poszczególnych rozdziałach materiał przedstawiany jest, co
oczywiste, chronologicznie.
W niniejszej pracy przyjęto cezury czasowe 1945-1956. Cezurą początkową jest data 1
sierpnia 1945 r., a więc dzień pierwszego aresztowania „Radosława” przez funkcjonariuszy
MBP na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie w pierwszą rocznicę wybuchu Powstania
23

Zob. Ibidem, s. 157-158.
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Warszawskiego. Taki wybór uzasadniony jest kilkoma czynnikami. Po pierwsze, nie znane są
żadne przesłanki świadczące o ewentualnym oddzielnym traktowaniu sprawy „Radosława”
przez aparat bezpieczeństwa Polski Ludowej do momentu jego aresztowania – w sensie
operacyjno-organizacyjnym był on jedynie jedną z czołowych figur obozu poakowskiej
konspiracji niepodległościowej. Po drugie, bardzo szybka decyzja o podjęciu przez
„Radosława” współpracy w zakresie przeprowadzenia akcji ujawnienia żołnierzy byłej Armii
Krajowej z władzami komunistycznymi stworzyła dodatkowe możliwości działania dla
aparatu bezpieczeństwa i w szybkim czasie podniosła dlań znaczenie samego Mazurkiewicza.
Po trzecie, wcześniejsze losy „Radosława”, związane z przedwojenną służbą wojskową oraz
działalnością podczas drugiej wojny światowej, choć niewątpliwie związane są w sposób
oczywisty z osobą głównego bohatera niniejszej pracy, nie dotyczą jej meritum i zostały
jedynie zasygnalizowane w dalszej części wstępu.
Cezurą końcową jest data 21 kwietnia 1956 r., a więc dzień umorzenia śledztwa
przeciwko „Radosławowi”, uchylenia zastosowanego wobec niego aresztu tymczasowego
oraz wypuszczenia go na wolność. Taki wybór również powodowany był kilkoma istotnymi
czynnikami. Po pierwsze, data ta oznacza zakończenie procesu decyzyjnego oraz podjęcie i
implementację finalnej decyzji politycznej w sprawie Mazurkiewicza, dzięki czemu zakres
czasowy niniejszej pracy odpowiada zakresowi tematycznemu. Po drugie, struktura i
charakter materiału archiwalnego, czyli po prostu okres jego wytwarzania, jest zgodny z tak
przyjętymi cezurami czasowymi. Po trzecie wreszcie, przyjęcie takiej cezury końcowej
pozwala na nie odnoszenie się w niniejszej pracy do wydarzeń czerwca i października 1956 r.,
które, choć związane tematycznie z finałem sprawy „Radosława”, nie pozostawały z nią w
bezpośrednim związku. Tak przyjęte cezury czasowe pozwalają spojrzeć na omawiane
wydarzenia unikając zastosowania tradycyjnego pisania o najnowszej historii politycznej
Polski przede wszystkim przez pryzmat tzw. „polskich miesięcy”.
Mimo tak przyjętych cezur czasowych, autor zdecydował się w rozdziale pierwszym
nieco szerzej nakreślić tło polityczne okresu pomiędzy zakończeniem Powstania
Warszawskiego a cezurą początkową niniejszej pracy. Celem takiego manewru było
pełniejsze ukazanie wydarzeń, które co prawda nie mieszczą się ściśle w zakresie
dokonywanej analizy decyzyjnej, tworzą jednak cenne uzupełnienie i wyjaśnienie wielu
kwestii podnoszonych w dalszych częściach pracy.
Przygotowanie niniejszej pracy poprzedziła szeroka i dogłębna kwerenda archiwalna.
Zostały nią objęte przede wszystkim zasoby archiwalne Instytutu Pamięci Narodowej oraz
17

Archiwum Akt Nowych. Zdecydowanie najwięcej materiałów archiwalnych dotyczących
sprawy „Radosława” znajduje się w zasobie IPN. Do najważniejszych zespołów akt należą:
akta śledcze24, akta nadzoru25 oraz akta kontrolno-śledcze26 w sprawie Mazurkiewicza i
innych, a także materiały dotyczące podziemia WiN, Kedywu AK, PSL i CKW PPS 27.
Cennym uzupełnieniem była teczka zawierająca Charakterystykę nielegalnej organizacji
poakowskiej Zgrupowania „Radosława” z 1977 r.28 Spośród archiwaliów AAN kluczowe
znaczenie miała teczka osobowa „Radosława” z zespołu Biura Prezydialnego Prokuratury
Generalnej PRL29. Warto wspomnieć, że opracowaniu przez Oddział V Archiwów
Społecznych AAN znajduje się niezwykle bogata spuścizna prywatna „Radosława”
przekazana do Archiwum przez Stanisława Mazurkiewicza. Mimo wielokrotnych próśb,
autorowi

nie

udostępniono

wspomnianego

zespołu

w

zakresie

umożliwiającym

przeprowadzenie dogłębnej analizy, jednak pobieżna kwerenda pozwoliła wysnuć wniosek, że
znajdujące się w nim materiały archiwalne mogłyby stanowić cenne uzupełnienie dla
niniejszej pracy, jednak brak dostępu do nich w żaden sposób nie uniemożliwia
przeprowadzenia analizy decyzyjnej sprawy „Radosława”. Pełen wykaz archiwaliów
wykorzystanych przy napisaniu niniejszej pracy został zawarty w załączonej bibliografii.
Historia aparatu represji Polski Ludowej w latach 1944-1956 oraz historii politycznej
Polski tego okresu ma niezwykle bogatą literaturę. Autor dołożył wszelkich starań, by
wykorzystać wszystkie najważniejsze i, w miarę możliwości, najnowsze publikacje w tym
zakresie. Pełen wykaz literatury znajduje się w załączonej bibliografii.
Niezbędna wydaje się być jeszcze jedna uwaga metodologiczna. Niniejsza praca
doktorska jest przede wszystkim pracą źródłową, opartą o dokumenty wytworzone głównie
przez cywilny aparat bezpieczeństwa publicznego Polski Ludowej. Autor miał do czynienia z
materiałami o charakterze tajnym lub ściśle tajnym, które w zamyśle autorów nigdy nie miały
ujrzeć światła dziennego, a korzystać z nich miało tylko wąskie grono funkcjonariuszy
aparatu bezpieczeństwa. Dokumenty te mają swoją specyfikę, a bazowanie na nich wymaga
szczególnej ostrożności badawczej.

Ogólnie rzecz ujmując, wątpliwości odnośnie

wykorzystania archiwaliów wytworzonych przez organa bezpieczeństwa publicznego w
analizie politologicznej przyjmują postać dwóch podstawowych obaw – o kompletność i
24

AIPN 0330/217.
AIPN 765/321-336.
26
AIPN 01251/111.
27
AIPN 00231/93.
28
AIPN 0189/51.
29
AAN Prokuratura Generalna. Biuro Prezydialne, 4/676.
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wiarygodność dostępnych materiałów. Pierwszą obawę celnie ujął Zbigniew Siemiątkowski w
swojej pracy na temat miejsca wywiadu cywilnego w systemie sprawowania władzy
politycznej w Polsce Ludowej30. Drugiej z nich niezwykle ważny artykuł poświęcił Tomasz
Balbus31. Sformułował on niezwykle cenną listę czterech uwag dotyczących wykorzystania
archiwaliów komunistycznego aparatu represji, którą warto skonfrontować z zawartością
materiałów dotyczących sprawy „Radosława”:
 „uważna krytyka zewnętrzna i wewnętrzna dokumentów”32 – archiwalia dotyczące
sprawy „Radosława” są niezwykle obszerne, wspomniane już akta zarówno
śledcze, nadzoru, jak i kontrolno-śledcze są niezwykle obszerne i liczą po
kilkanaście tomów. W związku z tym istnieje możliwość zewnętrznego ich
weryfikowania. Cytowane w niniejszej pracy dokumenty zostały poddane
dogłębnej krytyce – niemal wszystkie z nich występują przynajmniej w dwóch
różnych teczkach. Wewnętrzna krytyka źródła była możliwa dzięki wysokiemu
stopniowi uporządkowania archiwaliów – poza nielicznymi wyjątkami brak jest
dokumentów o niewiadomej dokładnej dacie wytworzenia, poza zaledwie kilkoma
doniesieniami agenturalnymi, mającymi drugorzędne znaczenie dla dokonywanej
analizy, w pracy nie są cytowane dokumenty niewiadomego autorstwa;
 „weryfikacja (jeśli to możliwe) dokumentów za pomocą źródeł innej proweniencji
(relacje, wspomnienia), a także istniejących opracowań naukowych” 33 – ze względu
na

niezwykle

obszerną

i

bogatą

literaturę

dotyczącą

metod

działania

komunistycznego aparatu bezpieczeństwa istnieje również możliwość weryfikacji
dokumentów ze źródłami zewnętrznymi – krytyka taka został skrupulatnie
przeprowadzona przez autora;
 „wiedza o genezie, strukturach, działalności i obsadzie personalnej instytucji, która
wytworzyła daną dokumentację” 34 – postulat sformułowany w niniejszej uwadze
został przez autora spełniony w rozdziałach drugim i trzecim, w których dokonano
wnikliwej analizy zarówno genezy, struktury i obsady personalnej instytucji

30

Zob. Z. Siemiątkowski, Wywiad a władza. Wywiad cywilny w systemie sprawowania władzy politycznej PRL,
Warszawa 2009, s. 10-12.
31
Zob. T. Balbus, Badanie dokumentacji komunistycznego aparatu represji I (UBP, Informacji Wojskowej,
Milicji Obywatelskiej). Wybrane aspekty źródłoznawcze [w:] F. Musiał (red.), Wokół teczek bezpieki –
zagadnienia metodologiczno-źródłoznawcze, Kraków 2006, s. 193-211.
32
Ibidem, s. 210.
33
Ibidem.
34
Ibidem.
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wytwarzających dokumentację represji wobec „Radosława”, jak i mechanizm ich
funkcjonowania;
 „wiedza o celu powstania poszczególnych badanych dokumentów oraz ich autorach
i adresatach”35 – w trakcie przygotowywania niniejszej pracy autor dołożył
wszelkich starań w celu skonfrontowania treści badanych dokumentów z wiedzą
naukową o ich autorach, możliwych celach powstania oraz adresacie.
Podsumowując, należy raz jeszcze odnieść się do wątpliwości dotyczącej
kompletności dokumentacji archiwalnej. O ile obawa ta jest płonna w przypadku
dokumentów wytworzonych w sprawie „Radosława” przez cywilny aparat bezpieczeństwa, o
tyle w zasadzie nie zachowały się archiwalia śledcze wojskowego aparatu bezpieczeństwa, co
zaznaczone zostało w materiałach MSW36. Mimo to odtworzenie przebiegu śledztwa
prowadzonego przez wojskowy aparat bezpieczeństwa jest możliwe za pomocą analizy
materiały proweniencji cywilnej, w wielu miejscach odnoszącego się to działań
funkcjonariuszy GZI, oraz zapoznania się z relacjami osób zamieszanych w sprawę
„Radosława” składanych w okresie odwilży 1956 r., a także lekturę licznych dokumentów z
okresu lat 1956-1957, ukazujących mechanizmy „błędów i wypaczeń” w aparacie
bezpieczeństwa i wymiarze sprawiedliwości Polski Ludowej okresu stalinowskiego.
Kluczową postacią dla niniejszej analizy jest Jan Mazurkiewicz. Urodził się 27
sierpnia 1896 r. we Lwowie. Był synem Bazylego, bednarza prowadzącego własny warsztat,
oraz Franciszki Lebrand. Dzieciństwo spędził w Złoczowie, małym miasteczku we
wschodniej Galicji, gdzie pracował ojciec. Tam też w 1902 r. zaczął edukację w szkole
powszechnej. W 1906 r. zdał egzamin wstępny do gimnazjum klasycznego. Działał w ruchu
skautowskim, był członkiem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Wraz z rodziną
przeniósł się w 1911 r. do Lwowa, gdzie kontynuował naukę w VII Gimnazjum Miejskim. Od
1914 r. był członkiem Związku Strzeleckiego. Od momentu wybuchu pierwszej wojny
światowej służył w Legionach Polskich, najpierw w Baonie Lwowskim, potem w 1 Pułku
Piechoty I Brygady. Brał udział we wszystkich walkach oddziału, w grudniu 1914 r. został
ranny w bitwie pod Łowczówkiem i dostał się do rosyjskiej niewoli, z której zbiegł w
czerwcu 1915 r., po czym przedostał się do swojej jednostki. W październiku 1915 r.
ponownie ranny, został przewieziony do szpitala, po opuszczeniu którego ukończył kurs
podoficerski. W stopniu sierżanta został w lipcu 1916 r. przeniesiony do 6 Pułku Piechoty, w
35

Ibidem.
Charakterystyka nielegalnej organizacji poakowskiej Zgrupowania „Radosława” z 1977 r., AIPN 0397/704, k.
37.
36
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którym służył aż do kryzysu przysięgowego. Pełnił wówczas funkcję prezesa Rady
Żołnierskiej pułku, na skutek czego został aresztowany 4 września 1917 r. i osadzony w
więzieniu w Przemyślu – za czynny udział w kryzysie groziła mu kara śmierci. Wkrótce
potem został zwolniony i wcielony do armii austriackiej, z której zdezerterował 4 marca 1918
r. Przedarł się do II Korpusu Polskiego w Rosji, w szeregach którego walczył w bitwie pod
Kaniowem, gdzie dostał się do niewoli niemieckiej. Po kilku dniach udało mu się zbiec i
dołączyć do oddziału lotnego Komendy Naczelnej nr 3 Polskiej Organizacji Wojskowej. W
jego szeregach brał udział w licznych akcjach dywersyjnych, takich jak podpalenia
niemieckich transportów aprowizacyjnych czy wysadzenie mostu kolejowego pod Popielnicą,
oraz walkach z oddziałami niemieckimi i ukraińskimi. Infiltrował oddziały armii austriackiej,
skąd wyciągał legionistów polskich, ułatwiając im dezercję i dotarcie do polskich jednostek
wojskowych formowanych pod auspicjami Rosji. Był również odpowiedzialny za transport
materiałów wybuchowych. Jako kurier jeździł do Kijowa i Odessy. Od listopada 1918 r. był
żołnierzem Wojska Polskiego, wkrótce potem otrzymał przydział do Oddziału II Sztabu
Generalnego WP w Dowództwie Okręgu Korpusu II Lublin. W 1919 r. jako kurier przewoził
listy Józefa Piłsudskiego do Semena Petlury. W początkach pokoju otrzymywał różnego
rodzaju zadania dotyczące organizacji komórek Oddziału II SG na terenie kraju, m.in. w
Toruniu. Od 1924 r. pełnił służbę oficera narodowościowego w 13. Dywizji Piechoty. Brał
udział w przygotowaniach do przewrotu majowego na terenie okręgu lubelskiego. W 1930 r.
został przeniesiony do Oddziału II SG DOK III Wilno i Brześć, gdzie prowadził działalność
kontrwywiadowczą przeciwko ZSRR, w latach 1930-1934 działał pod przykrywką inspektora
Związku Strzleckiego. W 1934 r. ukończył kurs dowódców batalionu w Centrum
Wyszkolenia Piechoty w Rembertowie i przez pewien czas prowadził działalność
wykładowcy i instruktora, między innymi w 22. Pułku Piechoty w Siedlcach oraz 9. Dywizji
Piechoty. Od 1938 r. pracował jako wykładowca w CWP. Na przełomie 1938/1939 roku
uczestniczył w akcji wywiadowczo-dywersyjnej na terenie Węgier i Czechosłowacji o
kryptonimie „Łom”. W sierpniu 1939 r. został przeniesiony do Grupy Operacyjnej Dywersji
Oddziału II SG WP, tzw. Grupy „Zygmunt”. W trakcie Kampanii Wrześniowej pełnił funkcję
kierownika dywersji na południowo-zachodnim odcinku frontu. Realizując przedwojenne
koncepcje organizacji dywersji na terenach Rzeczpospolitej zajętych przez agresora, w
połowie września przebywając w Stanisławowie założył Tajną Organizację Wojskową. Po
zakończeniu Kampanii Wrześniowej przedostał się na Węgry, a następnie do Paryża. Za
wiedzą i na polecenie gen. Władysława Sikorskiego, nowego Naczelnego Wodza,
21

organizował kanały przerzutowe na terenie Węgier, gdzie powrócił już w grudniu 1939 r.
Został wówczas zaprzysiężony jako członek Związku Walki Zbrojnej i przydzielony do bazy
łączności z krajem o pseudonimie „Romek”. W wyniku konfliktu z przełożonymi w lecie
1940 r. wystąpił z ZWZ i powrócił do kraju jako Komendant Główny TOW, gdzie prowadził
działalność konspiracyjną i wywiadowczą. W styczniu 1943 r. nastąpiło scalenie TOW z AK,
a Mazurkiewicz od kwietnia 1943 r. pełnił funkcję drugiego zastępcy dowódcy Kedywu KG
AK, Emila Fieldorfa „Nila”. W dniu 1 lutego 1944 r. został dowódcą Kedywu. Na krótko
przed wybuchem Powstania Warszawskiego w lipcu 1944 r. mianowano go dowódcą
Zgrupowania AK „Radosław”, w skład którego wchodziły m.in. harcerskie bataliony „Zośka”
i „Parasol” oraz bataliony „Miotła” i „Czata 49”. Wraz ze Zgrupowaniem przeszedł cały
powstańczy szlak bojowy od Woli przez Muranów, Stare Miasto, Powiśle i Czerniaków aż po
Śródmieście i Mokotów – podczas walk był ciężko ranny37.

37

Zob. T. Łabuszewski, Sprawa „Radosława”…, s. 49-50, S. Mazurkiewicz, op. cit., s. 5-331, M. Ney-Krawicz,
Komenda Główna Armii Krajowej 1939-1945, Warszawa 1990, s. 449, M. Fieldorf, L. Zachuta, Generał
Fieldorf „Nil”. Fakty, dokumenty, relacje, Warszawa 2006, s. 1059, Akta osobowe Jana Mazurkiewicza z
Ministerstwa Spraw Wojskowych, Departamentu Piechoty, AIPN 765/334.
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ROZDZIAŁ 1. OŚRODKI DECYZYJNE I DECYDENCI
Zgodnie z przyjętą we wstępie czynnikową analizą decyzyjną według Pietrasia,
ośrodkiem decyzyjnym nazywać będziemy „system decyzyjny (…) czyli podmiot działania
politycznego”38. Może on być tożsamy z organem państwowym, ale może istnieć również
oddzielnie. Jest „homeostatem, podsystemem podejmującym decyzje polityczne w imieniu
systemu politycznego i dążącym do utrzymania dynamicznej równowagi pomiędzy systemem
oraz jego środowiskiem”39.
Kontynuując założenia poczynione we wstępie, a więc przyjmując czynnikową
koncepcję analizy decyzyjnej z uwzględnieniem najważniejszego czynnika organizacyjnego,
ośrodków decyzyjnych należy upatrywać w strukturach państwowych i partyjnych. Oznacza
to, że analiza decyzyjna prowadzona jest na poziomie podmiotów działań politycznych, przy
jednoczesnym założeniu, że mogą one ze sobą rywalizować. Takie rozumienie przyjętego
organizacyjnego typu analizy decyzyjnej uwzględnia fakt, że w wielu przypadkach zawiera
ona ustalenia analizy typu psychologicznego i mikrospołecznego 40.
Zgodnie z typologią przyjętą przez Pietrasia, ośrodki decyzyjne można podzielić
według

interesujących

nas

kryteriów

poziomu

decyzyjnego

(ośrodki

narodowe,

międzynarodowe i transnarodowe), miejsca ośrodka decyzyjnego w systemie politycznym
(ośrodki będące organami państwa; ośrodki nie będące organami państwa, ale będące
elementami systemu politycznego, ośrodki niekonstytucyjne powstające z połączenia
organów państwowych i niepaństwowych, ośrodki nieformalne), trwałości (ośrodki stałe i
powoływane ad hoc) oraz wewnętrznej struktury (ośrodki hierarchiczne i niehierarchiczne).
W niniejszej pracy nie zostanie uwzględnione kryterium skłonności do ryzyka, głównie ze
względu na brak jednoznacznej opinii na temat konsekwencji przyjęcia takiego czynnika w
literaturze przedmiotu oraz jego nieadekwatność względem tematu pracy41.
Dla niniejszej pracy niezwykle ważna jest refleksja nad zakresem podmiotowym
ośrodka decyzyjnego. Zgodnie z ustaleniami Pietrasia, stopień otwartości ośrodka
decyzyjnego w ujęciu podmiotowym oznaczał będzie liczbę decydentów politycznych
faktycznie mających wpływ na podejmowane decyzje. Odwołując się do punktu widzenia
socjologii stosunków politycznych, określa on ośrodek decyzyjny jako grupę rządzącą,
38

Z. J. Pietaś, op. cit., s. 48.
Ibidem, s. 76.
40
Zob. Ibidem, s. 26-28.
41
Zob. Ibidem, s. 77-80.
39
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skupiające osoby pełniące funkcje władcze, stanowiące polityczne kierownictwo danego
państwa42. Na marginesie rozważań o podstawowych kręgach decyzyjnych w państwach
demokratycznych, precyzuje on niezwykle interesujące w kontekście niniejszej pracy pojęcie
„wewnętrznego kręgu władzy”, rozumianego jako kilkuosobową grupę najważniejszych
decydentów, przytaczając jako jeden z przykładów ścisłe, kilkuosobowe kierownictwo
polityczne Polski Ludowej43.
Warto w tym miejscu wspomnieć również o pięciu typach podmiotów decyzji
politycznej według Jerzego Sielskiego. Zgodnie z tą koncepcją wyróżniamy podmioty
wiodące (inspirujące decyzję oraz zainteresowane jej podjęciem i realizacją zgodnie z
własnym interesem politycznym), podmioty wpływu (różnorodni uczestnicy procesu
decydowania

politycznego

oddziałujący

na

jego

przebieg),

podmioty

przeciwne

(alternatywne, przeciwne podmioty wpływu), podmioty decyzyjne (faktyczni decydenci) oraz
podmioty wykonawcze (aparat państwowy lub partyjny wcielający w życie decyzję
polityczną). Dodatkowo Sielski wprowadza rozróżnienie decydentów na formalnych
(zatwierdzających decyzje poprzez nadanie im odpowiedniej formy np. prawnej),
merytorycznych (mających największy i ostateczny wpływ na faktyczną treść decyzji
politycznej) oraz technicznych (odpowiedzialnych za implementację decyzji) 44.
Reasumując, w celu przeprowadzenia poprawnej i skutecznej analizy decyzyjnej
wydaje się absolutnie konieczne podjęcie próby identyfikacji ośrodków decyzyjnych i
decydentów, a zatem struktur państwowych i partyjnych oraz poszczególnych polityków i
dygnitarzy, mających zasadniczy wpływ na podejmowane decyzje polityczne.
W niniejszym rozdziale podjęto próbę wskazania ośrodków decyzyjnych i decydentów
w sprawie „Radosława”. Struktura rozdziału obejmuje ukazanie ośrodków decyzyjnych,
rozumianych jako organów państwa i partii politycznej, a więc Polski Ludowej i rządzącej nią
partii komunistycznej, a także decydentów, rozumianych jako osoby rzeczywiście sprawujące
władzę w zakresie istotnym dla tematu pracy. Mechanizmy funkcjonowania ośrodków
decyzyjnych oraz zachowania decydentów zostały jedynie zasygnalizowane w podsumowaniu
rozdziału – ich pełna analiza zawarta została, zgodnie z przyjętą na wstępie strukturą pracy, w
rozdziale trzecim.
Celem zwiększenia czytelności rozdziału, ośrodki decyzyjne pogrupowano wedle
klucza przedmiotowego i zhierarchizowano: analizie poddano kolejno partię komunistyczną,
42

Zob. Ibidem, s. 80-82.
Zob. Ibidem, s. 87-88.
44
Zob. J.L. Sielski, Pierwotne kategorie…, s. 98-99.
43
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cywilny i wojskowy aparat bezpieczeństwa, a także organa sądownictwa wojskowego.
Uzasadnienie takiego klucza oraz przyjętej hierarchii znaleźć można w zakończeniu oraz
treści kolejnych rozdziałów. Na analizę każdego ośrodka decyzyjnego składa się
prześledzenie genezy jego powstania, opis jego struktury organizacyjnej oraz zachodzących w
jej obrębie przeobrażeń, charakterystykę głównych decydentów, a także wnioski odnośnie do
faktycznego funkcjonowania ośrodków decyzyjnych. Celowym zabiegiem Autora jest ścisłe
rozdzielenie aspektów organizacyjnego i personalnego omawianych ośrodków decyzyjnych,
umożliwiające analizowanie tych aspektów na dwóch równoległych, uzupełniających się
płaszczyznach, co daje szerszą perspektywę do formułowania wniosków końcowych.

PARTIA KOMUNISTYCZNA
POLSKA PARTIA ROBOTNICZA

Geneza
Pomysłodawcą nazwy „Polska Partia Robotnicza” był Józef Stalin 45. Genezy
koncepcji utworzenia PPR należy niewątpliwie upatrywać przede wszystkim w wybuchu
wojny niemiecko-sowieckiej w czerwcu 1941 roku oraz w, będącej jego bezpośrednią
konsekwencją, próbie utworzenia militarnego i politycznego podziemia komunistycznego na
ziemiach polskich. Wybór nazwy nie był przypadkowy, gdyż z jednej strony pozwolił odciąć
się PPR od tradycji „sekciarskiej” i zdziesiątkowanej w czasach „Wielkiej Czystki”
Komunistycznej Partii Polski, z drugiej zaś umożliwiał partii uniknięcie jednoznacznej
bolszewickiej konotacji jej nazwy, co z kolei otwierało możliwości działania po lewej stronie
polskiej sceny politycznej46.
Powołanie partii poprzedziło powołanie pod patronatem Kominternu i kuratelą władz
radzieckich tzw. „grupy inicjatywnej”, składającej się z kilkunastu najbardziej zaufanych
polskich komunistów. Przeszli oni szkolenie ideowo-polityczne oraz konspiracyjne w kilku
ośrodkach organizowanych oficjalnie przez wspomniany Komintern, przy znacznym jednak
udziale NKWD. 26 września 1941 r. próba przerzucenia pierwszego rzutu „grupy
inicjatywnej” zakończyła się katastrofą lotniczą i śmiercią części jej członków. Dopiero w
45
46

Zob. P. Gontarczyk, Polska Partia Robotnicza. Droga do władzy (1941-1944), Warszawa 2003, s. 73.
Zob. Ibidem, s. 20-43, 73-78.
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nocy z 27 na 28 grudnia tego samego roku udało się wylądować w Wiązownie pod Warszawą
sześciorgu skoczków spadochronowych drugiego rzutu „grupy inicjatywnej”. Wkrótce po
przybyciu do kraju jej członkowie, odnawiając swoje przedwojenne kontakty, rozpoczęli
przygotowania do utworzenia masowej partii komunistycznej oraz jej zbrojnego ramienia 47.
5 stycznia 1942 r. w mieszkaniu przy ulicy Krasińskiego 18 na warszawskim
Żoliborzu odbyło się spotkanie członków „grupy inicjatywnej” z kilkoma członkami
komunistycznych grup politycznych i organizacji społecznej z terenu Warszawy, takich jak
Związek Walki Wyzwoleńczej, Rewolucyjne Rady Robotniczo-Chłopskie, Stowarzyszenie
Przyjaciół ZSRR czy grupa „Proletariusz” 48. Efektem spotkania było zaaprobowanie
przywiezionych

z

Moskwy

politycznych

wytycznych

dla

organizacji

podziemia

komunistycznego w Polsce oraz utworzenie Polskiej Partii Robotniczej 49.

Struktura
W początkowym okresie funkcjonowania PPR oficjalnym przywódcą partii był jej
Sekretarz. Razem z dwoma innymi członkami ścisłego kierownictwa tworzył on tzw. „Trójkę
Kierowniczą”, nazywaną również Sekretariatem Komitetu Centralnego PPR. Sekretarz
kierował całością działań politycznych i konspiracyjnych, podczas gdy jego zaufani
odpowiadali kolejno za działalność zbrojną i działalność agenturalną. Sam KC powstał
prawdopodobnie w czerwcu 1942 r., jednak istniał jedynie na papierze, a zasady członkostwa
w nim były niesprecyzowane. Ze względu na szczupłość kadry kierowniczej nowopowstałej
partii struktura KC była, w porównania do KC KPP, znacznie uproszczona – nie powołano w
jej ramach podstawowych jednostek organizacyjnych, czyli Wydziałów. W skład KC PPR
wchodzili funkcjonariusze partyjni odpowiedzialni między innymi za łączność radiową,
machinę wydawniczą oraz komórki legalizacji50.
Wiosną 1942 r. PPR rozpoczęła tworzenie swojego zbrojnego ramienia w postaci
Gwardii Ludowej. Członkostwo w PPR równoznaczne było z członkostwem w GL 51.
Formalnie działalność GL podporządkowana była decyzjom „Trójki Kierowniczej” KC PPR.
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GL posiadała kilkunastoosobowy Sztab Główny, budowany głównie na bazie przedwojennej
sowieckiej siatki agenturalnej w Polsce. Efektem takich założeń organizacyjnych było szybkie
powołanie wywiadu w postaci Oddziału Informacji SG GL52. Z czasem powstawać zaczęły
obwodowe i okręgowe komendy GL. W obliczu wojsk radzieckich nadciągających nad
granicę przedwojennej Polski, w styczniu 1944 r. przemianowano GL na Armię Ludową 53.
Struktura organizacyjna PPR na szczeblu centralnym oraz jej zmiany w kolejnych
miesiącach w znacznej mierze były warunkowane działaniami przywódców partii oraz ich
osobistymi relacjami, o czym będzie również mowa w dalszej części rozdziału. Zmiany te
miały w znacznym stopniu charakter personalny, a nie organizacyjny – warto jednak
wspomnieć, iż w miarę opuszczania kierownictwa partii przez członków „grupy inicjatywnej”
malało znaczenie Sekretariatu KC PPR, rosła zaś rola Sekretarza i KC 54. Od wiosny 1942 r.
rozpoczęto rozbudowę struktur terenowych PPR, wzorowanych na strukturach przedwojennej
KPP. Na strukturę terenową PPR składały się Obwody, których częściami były z kolei
Okręgi. Władzom okręgowym podlegały mniejsze komórki organizacyjne, takie jak Komitety
Dzielnicowe, Gminne i Powiatowe55.
Zasadnicza zmiana struktury organizacyjnej PPR nastąpiła dosyć niespodziewanie w
lecie 1944 r. Wraz z przesuwającą się linią frontu wschodniego i nadciągającymi oddziałami
Armii Czerwonej oraz Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR, a także perspektywą wybuchu
powstania w Warszawie, kierownictwo PPR przeniosło się do zajętego przez Sowietów
Lublina, pozostawiając w Warszawie tymczasowy „triumwirat” dla kierowania bieżącymi
sprawami partii. Już w Lublinie doszło w pierwszych dniach sierpnia do spotkania
kierownictwa PPR z przedstawicielami Centralnego Biura Komunistów Polskich w ZSRR,
organizacji powołanej przez WKP(b) do przejęcia władzy w Polsce po wkroczeniu do niej
wojsk radzieckich. Na spotkaniu tym podjęto decyzję o zastąpieniu „Trójki Kierowniczej”
nowym tworem, jakim było Biuro Polityczne KC PPR. Utrzymano funkcję Sekretarza partii, a
w kolejnych miesiącach ustalono skład personalny KC 56. Był to pierwszy etap przechodzenia
na grunt legalnej działalności partii na terenach zajętych przez wojska radzieckie, po którym
nastąpiła rozbudowa struktur terenowych – wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Z
czasem proces ten ogarnął kolejne ziemie przedwojennej Polski zajmowane przez wojska
radzieckie oraz Ziemie Odzyskane.
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10 września 1944 r. Biuro Polityczne KC PPR wydało „Instrukcję organizacyjną KC
PPR dla organizacji partyjnych na wyzwolonych terenach Polski”, która do momentu
zwołania I Zjazdu PPR regulowała kwestie struktury i zasad funkcjonowania partii. Po
wkroczeniu wojsk radzieckich i polskich do Warszawy w styczniu 1945 r. i rozpoczęciu
procesu przenoszenia kierownictwa PPR do stolicy zaczęło kształtować się nowe
kierownictwo partii. W KC znalazło się 18 działaczy komunistycznych, trzech kolejnych
dokooptowano w majowym plenum KC PPR. Od kwietnia 1945 r. zbierał się na regularnych
posiedzeniach Sekretariat KC PPR. Miał on charakter organu roboczego i składał się z
Sekretarza oraz kierowników najważniejszych wydziałów KC. O składzie osobowym
Sekretariatu KC decydowało Biuro Polityczne. W okresie pomiędzy majem 1945 r. a I
Zjazdem PPR powiększono zwiększono liczbę jego członków – od tej pory Biuro Polityczne
miało być siedmioosobowe. Dodatkowo w wyniku majowego plenum KC PPR zostało ono
zobligowane do opracowania projektu statutu partii. Kolejną ważną decyzją organizacyjną
majowego plenum KC PPR było powołanie Centralnej Komisji Kontroli Partyjnej 57.
Formalnie mechanizm funkcjonowania organów kierowniczych PPR określała
wspomniana już instrukcja organizacyjna z września 1944 r. Zakładała ona, iż działalność
partii opierać się będzie na kierowniczych instytucjach KC i jego Biurze Politycznym. KC w
drodze uchwały określał główne zadania polityczne oraz metody i formy działania partii, a
także wydawał zalecenia i instrukcje wytyczne odnośnie funkcjonowania całego aparatu
partyjnego. Biuro Polityczne miało w tym układzie pełnić funkcję konkretyzowania i
wyznaczania dokładnych kierunków działań58.
Podstawowymi komórkami organizacyjnymi KC PPR były wydziały. Najwcześniej,
bo już w sierpniu 1944 r., utworzono Wydział Organizacyjny. Powoływanie kolejnych
wydziałów związane było z rosnącym zaangażowaniem partii we wszystkie dziedziny życia
społeczno-politycznego w Polsce i ich postępującą monopolizacją. W okresie od września do
października 1944 r. powołano Wydział Zawodowy, Wydział Agitacji i Propagandy, Wydział
Kadr, Wydział Wojskowy oraz Wydział Rolny. W późniejszym okresie powołano również
Wydział Przemysłowy59.
Bardzo ważnym wydarzeniem dla uporządkowania spraw organizacyjnych był I Zjazd
PPR, który zwołało w lipcu 1945 r. plenum KC PPR, ustalając jego termin na październik
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1945 r. Ostatecznie z powodu kłopotów organizacyjnych odbył się on dopiero w grudniu
1945 r. Projekt statutu partii, opracowany przez KC PPR w październiku, dotarł do delegatów
dopiero na trzy tygodnie przed Zjazdem. Ostatecznie I Zjazd PPR obradował w Warszawie w
dniach 6-13 grudnia 1945 r., a jego najważniejszym efektem było przyjęcie Statutu60.
Zgodnie z przepisami uchwalonego Statutu, najwyższą władzą partii był Zjazd
Partyjny, zwoływany nie rzadziej niż raz na dwa lata. Zwoływany był przez Komitet
Centralny partii, który każdorazowo określał również normy przedstawicielstwa. Zjazd
nadzwyczajny mógł być zwołany z inicjatywy KC lub 1/3 członków partii. Poza
przyjmowaniem i zatwierdzaniem sprawozdań KC i innych centralnych instytucji partyjnych
oraz określania linii partii i dokonywania zmian w Statucie, Zjazd wybierał członków KC
oraz ich zastępców oraz Centralną Komisję Rewizyjną. Z kolei do kompetencji KC należało
wybieranie składu Biura Politycznego oraz Sekretariatu, oraz Sekretarza Generalnego.
Dodatkowo KC powoływał członków Centralnej Komisji Kontroli Partyjnej, do której
najważniejszych zadań należało kontrolowanie wykonywanie uchwał KC przez członków i
instytucje

partyjne

oraz

pociąganie

do

odpowiedzialności

łamiących

zasady

wewnątrzpartyjnego prawa61.
Zasadnicza struktura organizacyjna partii komunistycznej nie uległa zmianie aż do
powołania nowej organizacji partyjnej – Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Warto w
tym miejscu jednak wspomnieć o powołaniu do życia Biura Organizacyjnego KC PPR
uchwałą podjętą w dniu 3 listopada 1948 r. przez Plenum KC PPR 62. W jego skład wchodzili
członkowie Sekretariatu KC, kierownicy ważniejszych wydziałów KC, pierwsi sekretarze
KW w Warszawie, Łodzi i Katowicach oraz Przewodniczący Zarządu Głównego Związku
Młodzieży Polskiej63.
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Po sfałszowaniu referendum ludowego w czerwcu 1946 r. i wyborów do Sejmu
Ustawodawczego w 1947 r. oraz faktycznym rozprawieniu się z legalnie działającą opozycją
demokratyczną, władze Polskiej Partii Robotniczej zaczęły stopniowo ograniczać autonomię
głównej partii koalicyjnej w ramach Bloku Demokratycznego, czyli „odrodzonej” Polskiej
Partii Socjalistycznej. Narzędziami nacisku na socjalistów stały się zamiana na stanowisku
premiera (Edwarda Osóbkę-Morawskiego zastąpił Józef Cyrankiewicz), ogłoszenie
wymierzonej również w spółdzielców „bitwy o handel” w kwietniu 1947 r. oraz aresztowanie
w czerwcu 1947 r. Kazimierz Pużaka, jednego z przywódców konspiracyjnej Polskiej Partii
Socjalistycznej – Wolność Równość Niepodległość64.
Po wyborach przywódcy PPR uznali, że sytuacja polityczna w kraju została
opanowana i dojrzewa do połączenia dwóch głównych partii „postępowych”, przy czym przez
połączenie rozumieli wchłonięcie PPS przez PPR. Obradujący w dniach 14-17 grudnia 1947
r. XXVII Kongres PPS próbował bronić autonomii partii i nie wyszedł naprzeciw
zjednoczeniowym postulatom wysuwanym przez władze PPR. Na kilka miesięcy ustała
polityka nacisku na władze PPS, jednakże komuniści rozpoczęli działania oddolne, polegające
na zachęcaniu członków PPS do przechodzenia do PPR, które w niektórych przypadkach
zaowocowały wchłonięciem całych struktur terenowych PPS 65.
Konflikt wybuchł ze zdwojoną mocą w lutym 1948 r. Można wskazać trzy główne
powody takiej sytuacji:
Po pierwsze, w początkach 1948 r. KC PPR rozpoczął kampanię oskarżania
Centralnego Urzędu Planowania, obsadzonego przez działaczy PPS, o błędne metody
opracowywania planu gospodarczego na 1948 rok. Ponieważ Centralny Komitet
Wykonawczy PPS wystąpił w obronie koncepcji wypracowanej w CUP, w dniach 18-19 II
1948 r. odbyła się międzypartyjna dyskusja z udziałem przywódców PPR i PPS, na której
metody CUP potępiono jako „niemarksistowskie”. Do oskarżeń tych przychyliło się również
kilka czołowych postaci PPS. W efekcie tych wydarzeń doszło do zmian personalnych w
CUP i chociaż nadal pozostał on w orbicie wpływów PPS, zadanie opracowania planu
gospodarczego przekazano kontrolowanemu przez PPR Ministerstwu Przemysłu i Handlu 66.
Po drugie, zmieniała się sytuacja międzynarodowa w obozie państw satelickich
Związku Radzieckiego. Komunistyczny przewrót nastąpił w Czechosłowacji, rozpoczął się
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proces zjednoczeniowy partii robotniczych na Węgrzech, a analogiczny finalizował się
równolegle w Rumunii67.
Po trzecie, w łonie najwyższych władz PPR rozpoczęła się już walka z odchyleniem
prawicowo-nacjonalistycznym, do którego zresztą jako pretekstu użyto różnicę zdań
pomiędzy dygnitarzami partii komunistycznej w ocenie dorobku PPS68.
W zaistniałej sytuacji na wspólnym spotkaniu kierownictwa PPR i PPS 10 marca 1948
r. Józef Cyrankiewicz zadeklarował gotowość PPS do działań zjednoczeniowych, a 3 kwietnia
1948 r. na wspólnym posiedzeniu KC PPR i CKW PPS podjęto pierwsze decyzje
organizacyjne związane ze zjednoczeniem obu partii. Na przełomie maja i czerwca 1948 r. w
wyniku prac łączonej komisji programowej powstał dokument „Na drodze do jednej partii
klasy robotniczej”, będący ideową i programową podstawą zjednoczenia. W miarę rozwoju
walki z odchyleniem prawicowo-nacjonalistycznych w łonie PPR, PPS dokonywała daleko
idących zmian personalnych tak w kierownictwie (posiedzenie Rady Naczelnej PPS w dniach
18-22 września 1948 r.), jak i w szeregach partii (weryfikacja szeregowych członków partii),
zmierzających do całkowitej eliminacji oponentów koncepcji zjednoczeniowych. 23
października 1948 r. KC PPR i CKW PPS wydały wspólny komunikat o wyznaczeniu zjazdu
zjednoczeniowego (pierwotnie terminem miał być 8 grudnia 1948 r., potem zjazd przesunięto
na 15 grudnia). Został on poprzedzony wyborami delegatów na kongres wedle zasady, iż 1
delegat przypadał na 1000 członków partii. W efekcie w dniu 14 grudnia 1948 r. w
Warszawie obradowały II Zjazd PPR (1008 członków) oraz XXVIII Kongres PPS (520
członków), które podjęły jednobrzmiące uchwały o zjednoczeniu obu partii. Dzień później
rozpoczął się trwający do 21 grudnia 1948 r. zjazd zjednoczeniowy, na którym delegaci obu
partii powołali do życia Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą. Choć formalnie powstawała
ona z połączenia dwóch partii, o jej strukturze, zgodnej z zasadą centralizmu
demokratycznego, przesądzały już referaty delegatów odpowiedzialnych za sprawy
organizacyjne69.
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Struktura organizacyjna PZPR na szczeblu centralnym nie uległa zasadniczym
zmianom w stosunku do struktury organizacyjnej kierownictwa PPR, na której była zresztą
wzorowana.
Zgodnie z nowoprzyjętym Statutem, najwyższą władzą w partii był Kongres,
zwoływany raz na trzy lata w trybie zwyczajnym przez Komitet Centralny PZPR, lub w trybie
nadzwyczajnym z inicjatywy samego KC PZPR lub co najmniej połowy Komitetów
Wojewódzkich PZPR. Kongres rozpatrywał i zatwierdzał sprawozdania KC PZPR oraz
innych centralnych organów partii, uchwalał lub zmieniał program i statut, a także określał
linię i taktykę partii. Najważniejsze były jednak jego funkcje kreacyjne – określał liczbę
członków i zastępców członków KC, CKKP oraz CKR, a także dokonywał ich wyboru70.
W okresie pomiędzy Kongresami całością działań partii kierował Komitet Centralny.
Będąc faktycznie najważniejszym organem partii, koordynował i kontrolował jej działalność,
powoływał i obsadzał partyjne instytucje, rozporządzał partyjnymi kadrami i majątkiem.
Plenarne posiedzenia KC miały być zwoływane nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, w
praktyce jednak zwoływano je częściej, w miarę bieżących potrzeb politycznych. KC
wyłaniał Biuro Polityczne, Biuro Organizacyjne oraz Sekretariat, ustalał liczbę i dokonywał
wyboru ich członków, a także wybierał przewodniczącego KC oraz sekretarzy KC 71.
Biuro Organizacyjne KC PZPR było najliczniejszą centralną instancją decyzyjną KC,
a jego miejsce w strukturze najważniejszych organów partyjnych było analogiczne do BO KC
PPR. Jego podstawowym zadaniem była organizacja pracy kierownictwa partii w sprawach
bieżących. W wyniku reorganizacji BO KC PZPR we wrześniu 1949 r. zmniejszono liczbę
jego członków. Skład, liczba członków oraz aktywność tego organu wielokrotnie się
zmieniała. Choć faktycznie BO KC PZPR przestało zbierać się na posiedzeniach w marcu
1951 roku, to formalną decyzję o jego likwidacji podjął dopiero w marcu 1954 r. II Zjazd
PZPR72.
Zadania i działalność Biura Politycznego oraz Sekretariatu KC PZPR nie uległy
zmianie w stosunku do roli tych organów jeszcze w łonie KC PPR. Zasadnicze zmiany
struktury i funkcjonowania centralnych organów partii nastąpiły wiosną 1950 r. i zaczęły być
wprowadzane w życiu już od marca, choć formalnie zostały zaaprobowane przez IV Plenum
KC PZPR dopiero w dniu 10 maja 1950 r. Efektem wspomnianych zmian było powołaniu
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dwóch nowych organów: Sekretariatu Biura Organizacyjnego oraz Sekretariatu Biura
Politycznego, a także faktyczne, choć nieformalne, zaniknięcie Sekretariatu KC. Zgodnie z
zamierzeniami pomysłodawców zmian, SBO miał organizować bieżące sprawy organizacyjne
aparatu partyjnego, a SBP – sprawy ogólnopolityczne. W takim ujęciu SBO w zasadzie
niemal przejmował kompetencje Sekretariatu KC, a przynajmniej stawał się swoistym
kolegium sekretarzy KC. W założeniu zmiana ta miała umożliwić Biuru Politycznemu
kierowanie sprawami politycznymi partii w szerszej perspektywie, w praktyce jednak
nakładanie się na siebie kompetencji wszystkich wspomnianych organów sprawiało, że
sprawy o dużym znaczeniu politycznym omawiane były na posiedzeniach każdego z nich 73.
Decyzje o istotnych zmianach organizacyjnych w strukturze centralnych organów
partyjnych zapadły na II Zjeździe PZPR, który obradował w Warszawie w dniach 10-17
marca 1954 r. Zlikwidowano funkcję Przewodniczącego KC, wprowadzając jednocześnie
funkcję I Sekretarza KC PZPR. Zmniejszono obligatoryjną częstotliwość posiedzeń KC do
jednego na cztery miesiące. Uporządkowano również strukturę organów KC. Biuro
Polityczne miało kierować pracami KC pomiędzy jego posiedzeniami plenarnymi, podczas
gdy Sekretariat miał zajmować się sprawami organizacyjnymi i operacyjnymi aparatu
partyjnego. Dodatkowo funkcję wyboru członków CKKP przeniesiono z kompetencji Zjazdu
na KC74. W ogólnym zarysie struktura naczelnych władz PZPR nie uległa poważniejszym
zmianom do końca istnienia partii.
Komisja Biura Politycznego KC PZPR ds. Bezpieczeństwa Publicznego
W związku z rozpoczęciem przez aparat bezpieczeństwa w początkach 1949 r.
intensywnych działań wymierzonych w osoby ze szczytów komunistycznej władzy, na
szczeblu Sekretariatu KC PZPR zapadła decyzja o wzmocnieniu nadzoru nad działalnością
śledczą i operacyjną bezpieczeństwa oraz dodatkowo zinstytucjonalizowano mechanizm
sterowania tą działalnością. 24 lutego 1949 r. w celu „ogólnopolitycznego wzmocnienia
partyjnego aparatu bezpieczeństwa” 75 powołana została Komisja Biura Politycznego KC
PZPR ds. Bezpieczeństwa Publicznego, w skład której weszli Przewodniczący KC PZPR jako
przewodniczący, dwaj członkowie Biura Politycznego związani z aparatem bezpieczeństwa,
73

Zob. Ibidem, s. 26-29.
Zob. Ibidem, s. 12-13.
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Rezolucja Sekretariatu KC PZPR w sprawie pracy organów bezpieczeństwa, przyjęta na posiedzeniu w dniu
24 lutego 1949 r. [w:] A. Paczkowski (oprac.), Aparat bezpieczeństwa w latach 1944-1956. Taktyka, strategia,
metody. Część II. Lata 1948-1949, Warszawa 1996, s.20
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wiceministrowie bezpieczeństwa publicznego oraz sekretarz komitetu partyjnego w MBP76.
To właśnie na posiedzeniach Komisji podejmowano kluczowe decyzje odnośnie
najważniejszych śledztw i procesów w sprawach politycznych. Posiedzenia komisji nie były
protokołowane, ich uczestnicy sporządzali notatki, z których niemal żadne nie zachowały się
w archiwach do dnia dzisiejszego. Komisja formalnie zakończyła działalność na podstawie
decyzji Biura Politycznego podjętej na posiedzeniu w dniach 24-25 listopada 1954 r.,
przewidującej zlikwidowanie istniejących wówczas komisji Biura Politycznego77.

Komisja Biura Politycznego do spraw specjalnych
Wydarzenia lat 1953-1954 (przede wszystkim śmierć Józefa Stalina, upadek
Ławrentija Berii, a także ucieczka w dniu 5 grudnia 1953 r. za granicę Józefa Światły,
Dyrektora X Departamentu MBP, oraz niespodziewane ogłoszenie w dniu 28 września 1954
r. udzielenie mu przez władze Stanów Zjednoczonych azylu politycznego i rozpoczęcie
nadawania na falach Radia Wolna Europa audycji Zygmunta Błażyńskiego „Mówi Józef
Światło”, demaskującej mechanizmy funkcjonowania organów bezpieczeństwa publicznego
oraz przywódców Polski Ludowej78) powodowały sukcesywny spadek represyjności władzy
ludowej oraz organów bezpieczeństwa publicznego 79. Znalazły one odzwierciedlenie w
działalności i strukturze naczelnych organów partii komunistycznej – pod koniec 1954 roku
na wniosek Komisji ds. Bezpieczeństwa Publicznego Biuro Polityczne KC PZPR podjęło
decyzję o powołaniu Komisji ds. Osób Rehabilitowanych. Na jej wniosek na posiedzeniu
Biura Politycznego KC PZPR w dniu 10 marca 1955 r. ustaliło zasady postępowania ze
zwalnianymi z więzień i rehabilitowanymi80.
Na posiedzeniu Biura Politycznego KC PZPR w dniu 3 listopada 1955 r. podjęto
decyzję o powołaniu Komisji do spraw specjalnych, w skład której weszło czterech członków
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Zob. Ibidem, s. 8-9; Por. R. Spałek, Kierownictwo PZPR i MBP w poszukiwaniu „wroga wewnętrznego”.
Wokół drogi do procesu Mariana Spychalskiego w latach 1948-1956 [w:] K. Krajewski, T. Łabuszewski (red.),
„Zwyczajny resort”. Studia o aparacie bezpieczeństwa 1944-1956, Warszawa 2005, s. 500-501. Spałek
wskazuje na nieco szerszy i zmienny skład Komisji oraz stwierdza, że w charakterze nieformalnym działała ona
już przed jej oficjalnym powołaniem.
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Zob. Protokół Nr 16 posiedzenia Biura Politycznego w dniach 24-25 listopada 1954 r. [w:] A. Dudek, A.
Kochański, K. Persak (oprac.), Centrum władzy. Protokoły posiedzeń kierownictwa PZPR. Wybór z lat 19481970, Warszawa 2000, s. 133-134.
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Zob. Z. Błażyński, Mówi Józef Światło. Za kulisami bezpieki i partii 1940-1955, Londyn 1988, J. NowakJeziorański , Wojna w eterze, Kraków 2005, s. 135-155, A. Paczkowski, Trzy Twarze Józefa Światły. Przyczynek
do historii komunizmu w Polsce, Warszawa 2009.
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Zob. A. Paczkowski, Wstęp [w:] A. Paczkowski, G. Majchrzak (oprac.), Aparat bezpieczeństwa w Polsce w
latach 1953-1954. Taktyka, strategia, metody, Warszawa 2004, s. 20-25.
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Zob. J. Poksiński, „TUN”…, s. 143-144.
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Biura. Zlecono jej „rozpatrywanie wniosków Naczelnej Prokuratury Wojskowej i Prokuratury
Generalnej w tzw. sprawie Tatara i sprawach pochodnych” 81. Komisja miała przedstawić do
decyzji Biura swój stosunek do rozpatrzonych wniosków, a w sprawach osób już skazanych
lub oskarżonych o przewinienia mniejszej wagi oraz w sprawach udzielania przerw w
odbywaniu kary ze względów zdrowotnych decyzje mogła podejmować samodzielnie 82. Na
posiedzeniu Biura Politycznego w dniu 19 kwietnia 1956 r. uznano zasady pracy komisji za
słuszne i upoważniono ją do podejmowania decyzji 83.

DECYDENCI
Decydentów w sprawie „Radosława” spośród grona wysokich funkcjonariuszy
PPR/PZPR można podzielić na dwie grupy. Pierwszą z nich była tzw. „trójka kierownicza”,
czyli trzech najbardziej wpływowych dygnitarzy kierujących działalnością partii, będących
jednocześnie członkami Komisji Biura Politycznego ds. Bezpieczeństwa Publicznego:
Bolesław Bierut, Jakub Berman i Hilary Minc.
Bolesław Bierut urodził się w 1892 r. w Rurach Jezuickich, dzisiejszej dzielnicy
Lublina. Pseudonimy „Anatol”, „Bielak”, „Borzęcki”, „Janowski”, „Mietek”, „Mikołaj”,
„Tomasz”, „Tomasz Biały”, „Wacek” i „Wagner”. Ukończył szkołę elementarną w Lublinie i
kursy spółdzielcze przy Wyższej Szkole Handlowej w Warszawie, a także szkołę partyjną
KPP w ZSRR w latach 1924-1925 oraz Międzynarodową Szkołę Leninowską w ZSRR w
latach 1928-1930. Do 1912 r. pracował jako zecer i metrampaż, potem od 1915 r. był
kierownikiem i członkiem zarządu Lubelskiej Spółdzielni Spożywców, od 1921 r. również
członkiem rady nadzorczej Spółdzielni Spożywców w Warszawie, członkiem zarządu
Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, członkiem Stowarzyszenia Wolnomyślicieli
Polskich, a także członkiem Komisji Rewizyjnej Spółdzielni Wydawniczej „Książka”. Od
1912 r. był członkiem Polskiej Partii Socjalistycznej – Lewica, potem kolejno w KPRP oraz
KPP. Pełnił tam funkcje członka Centralnego Wydziału Spółdzielczego KC KPP w latach
1922-1925, funkcjonariusza partyjnego w Będzinie w 1925 r., kierownika Centralnej Techniki
Partyjnej w latach 1926-1927, członka Tymczasowego Sekretariatu KC KPP w 1927 r.,
sekretarze Komitetu Okręgowego w Łodzi w 1932 r. oraz członka Sekretariatu KC KPP oraz
81

Protokół Nr 64 posiedzenia Biura Politycznego w dniu 3 listopada 1955 r. [w:] A. Dudek, A. Kochański,
K. Persak, Centrum władzy…, s. 144-145.
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Zob. Ibidem.
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Zob. Protokół Nr 89 posiedzenia Biura Politycznego w dniu 19 kwietnia 1956 r. [w:] A. Dudek, A. Kochański,
K. Persak, Centrum władzy…, s. 159.
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Centralnego Wydziału Wojskowego w Gdańsku. W latach 1930-1931 z ramienia Kominternu
działał na terenie Austrii, Czechosłowacji i Bułgarii. W 1933 r. pełnił funkcję sekretarza KC
MOPR, następnie aresztowany, lata 1933-1938 spędził w więzieniu. Od 1939 r. przebywał na
terenie ZSRR, przede wszystkim w Mińsku, ale także m.in. w Kowlu i Kijowie.
Prawdopodobnie podjął wówczas współpracę z wywiadem sowieckim. Od 1943 r. ponownie
na terenie Polski, wstępuje do PPR, w tym samym roku zostaje członkiem KC oraz
Sekretariatu KC. Od 1944 r. był członkiem Biura Politycznego KC PPR. W 1948 r. pełnił
również funkcję Sekretarza Generalnego PPR oraz członka Biura Organizacyjnego KC PPR.
Od 1948 r. w PZPR, w latach 1948-1956 był członkiem KC PZPR oraz Biura Politycznego
KC PZPR, jednocześnie w latach 1948-1954 pełnił funkcje Przewodniczącego KC PZPR,
Przewodniczącego Sekretariatu KC PZPR oraz członka Biura Organizacyjnego KC PZPR.
Dodatkowo w latach 1950-1954 był Przewodniczącym Sekretariatu Biura Organizacyjnego
KC PZPR. Pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Biura Politycznego KC PZPR ds.
bezpieczeństwa publicznego w latach 1949-1954. W latach 1944-1956 był posłem do KRN, w
której sprawował funkcję Prezydenta, Sejmu Ustawodawczego oraz Sejmu PRL I kadencji. W
latach 1947-1952 był Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. W latach 1952-1954 pełnił
funkcję Prezesa Rady Ministrów RP. W latach 1952-1956 dodatkowo był przewodniczącym
Prezydium Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Narodowego. Zmarł w 1956 r. w Moskwie 84.
Jakub Berman urodził się w 1901 r. w Warszawie. Pseudonimy „Jakub” i „Gustaw”.
Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim (1925), gdzie również się
doktoryzował (1926). W trakcie studiów związał się z lewicową organizacją Związku
Akademickiego Młodzieży Socjalistycznej „Pochodnia”, od 1924 r. był członkiem ZMK,
potem również KZMP, w latach 1926-1928 działacz KC KZMP odpowiedzialny za
propagandę i agitację. W 1928 r. przeniesiono go do KPP, gdzie został sekretarzem
Podydziału Inteligenckiego przy Centralnym Wydziale Zawodowym. Pracował również jako
redaktor w Centralnej Redakcji Krajowej. W latach 1927-1939 pracował także w Biuletynie
Żydowskiej Agencji Prasowej. Po wybuchu wojny w 1939 r. przenosi się do Białegostoku,
gdzie zostaje inspektorem pracy. Od 1940 r. pracuje jako redaktor „Sztandaru Wolności” w
Mińsku. Wkrótce po wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej trafił do Moskwy, gdzie
pracował w redakcjach „Wolnej Polski”, „Nowych Widnokręgów” oraz, od 1943 r.,
84
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Zob. P. Gontarczyk, op. cit., s. 60, T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991, Warszawa 1991, s. 337-338, C.
Kozłowski, Namiestnik Stalina, Warszawa1993, Katalog pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy organów
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&subpageKatalogId=1&pageNo=1&osobaId=6085& (dostęp: 20 czerwca 2012 r.); Por. A. Garlicki, Bolesław
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Radiostacji im. Kościuszki. W latach 1941-1943 był wykładowcą i kierownikiem polskiego
kursu w szkole kominternowskiej w Kusznarenkowie koło Ufy. Od 1943 r. jeden z
organizatorów Związku Patriotów Polskich, potem pełnił w nim funkcję sekretarza wydziału
krajowego oraz, od 1944 r., członka Zarządu Głównego. Również w 1943 r. był jednym ze
współzałożycieli Polskiego Komitetu Narodowego, którego Komitetu Organizacyjnego był
członkiem. Na przełomie 1943/1944 r. był jednym z założycieli Centralnego Biura
Komunistów Polskich, w którym odpowiadał za sprawy krajowe i łączność z krajem. W 1944
r. był jednym z współtwórców Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, do którego
jednak nie wszedł, później otrzymał funkcję zastępcy kierownika Resortu Spraw
Zagranicznych. W 1945 r. został podsekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw
Zagranicznych, w latach 1945-1952 był podsekretarzem stanu w Prezydium Rady Ministrów,
uczestniczył również w posiedzeniach Centralnej Komisji Porozumiewawczej Stronnictw
Politycznych w latach 1945-1947. Był wiceprezesem Rady Ministrów w latach 1954-1956.
Był posłem do KRN, Sejmu Ustawodawczego oraz Sejmu PRL I kadencji. W PPR od 1944 r.,
równocześnie został członkiem Biura Politycznego KC PZPR oraz członkiem KC PZPR. W
1948 r. został członkiem Biura Organizacyjnego oraz Sekretariatu KC PPR, potem w latach
1948-1954 pełnił analogiczne funkcje w KC PZPR. Pełnił również funkcje członka KC PZPR
w latach 1948-1957 oraz członka Biura Politycznego KC PZPR w latach 1948-1956. Był
członkiem Komisji Biura Politycznego KC PZPR ds. bezpieczeństwa publicznego. Po śmierci
Bieruta w 1956 r. najpierw odszedł z Biura Politycznego KC PZPR oraz rządu, rok później
został usunięty z KC PZPR oraz wydalony z partii. W latach 1957-1968 był pracownikiem
redakcji historycznej w wydawnictwie „Książka i Wiedza”, później przeszedł na emeryturę.
Zmarł w 1984 r. w Warszawie85.
Hilary Minc urodził się w 1905 r. w Kazimierzu nad Wisłą. Studiował na
Uniwersytecie Warszawskim, a następnie na uniwersytetach w Paryżu i Tuluzie, doktor nauk
ekonomicznych. W czasie pobytu we Francji należał lub współpracował z Francuską Partią
Komunistyczną. Od 1922 r. był członkiem KPRP, następnie KPP. Po powrocie do Polski w
1928 r. pracował Głównym Urzędzie Statystycznym oraz jako konsultant naukowy
Ministerstwa Skarbu i Komisariatu Rządu w Gdyni. W trakcie II wojny światowej przebywał
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Zob. S. Marat, J. Snopkiewicz, Ludzie bezpieki. Dokumentacja czasu bezprawia, Warszawa 1990, s. 291-293,
T. Mołdawa, op.cit., s. 336, K. Szwagrzyk, Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza. T. 1 19441956, Wrocław 2005, s. 55, T. Torańska, Oni, Warszawa 2004, s. 291-292; Por. A. Sobór-Świderska, Jakub
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bezpieczeństwa państwa [w:] http://katalog.bip.ipn.gov.pl/showDetails.do?lastName=berman&idx=&katalogId=
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na terytorium ZSRR, gdzie w latach 1939-1943 pracował jako wykładowca ekonomii na
uniwersytecie w Samarkandzie. W latach 1943-1944 działał w ZPP i CBKP. Od 1943 r. w
pionie polityczno-wychowawczym 1. DP im. T. Kościuszki z ZSRR, najpierw jako oficer
polityczny, potem kolejno jako szef Wydziału Kulturalno-Oświatowego i szef Wydziału
Oświatowego, a następnie jako prokurator dywizyjny. Uczestniczył w bitwie pod Lenino,
karierę wojskową zakończył na stopniu podpułkownika. Był członkiem PPR od 1944 r. Pełnił
funkcje członka KC PPR oraz członka Biura Politycznego KC PPR w latach 1944-1948,
dodatkowo był również członkiem Biura Organizacyjnego KC PPR oraz Sekretariatu KC PPR
w 1948 r. Po 1948 r. w PZPR, gdzie pełnił funkcje członka KC PZPR w latach 1948-1959,
członka Biura Politycznego KC PZPR w latach 1948-1956 oraz członka Biura
Organizacyjnego KC PZPR i Sekretariatu KC PZPR w latach 1948-1954. W latach 19491954 był członkiem Komisji Biura Politycznego KC PZPR ds. bezpieczeństwa publicznego.
W latach 1944-1956 był posłem do KRN, Sejmu Ustawodawczego oraz Sejmu PRL I
kadencji. W 1944 r. pełnił funkcje kierownika Biura Ekonomicznego PKWN oraz szefa
Resortu Przemysłu PKWN. W latach 1944-1947 był ministrem przemysłu, następnie w latach
1947-1949 ministrem przemysłu i handlu. W latach 1945-1950 przewodził Komitetowi
Ekonomicznemu Rady Ministrów. W latach 1949-1954 pełnił funkcję wiceprezesa Rady
Ministrów i przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego. W latach
1954-1956 był I zastępcą prezesa Rady Ministrów. Od 1957 r. na emeryturze, w 1959 r. został
usunięty z funkcji członka KC PZPR oraz zmuszony do ustąpienia z partii. Zmarł w 1974 r. w
Warszawie86.
Drugą grupą decydentów w sprawie „Radosława” byli członkowie Komisji Biura
Politycznego do spraw specjalnych: Franciszek Mazur, Edward Ochab, Roman Zambrowski,
Aleksander Zawadzki oraz Władysław Matwin, który w marcu 1956 r. zastąpił Ochaba.
Franciszek Mazur urodził się w 1895 r. w Wolkowcach na Podolu. Pseudonimy
„Gajsler”, „Horenko”, „Krat” i „Stach”. Wykształcenie wyższe prawnicze. Od 1917 r. był
członkiem Polskiej Partii Socjalistycznej. W trakcie rewolucji październikowej przebywał na
terenie Rosji, brał udział w wojnie domowej, od 1919 r. był członkiem WKP(b). Po powrocie
do Polski w 1930 r. wstąpił do KPP, stając się członkiem Komitetu Centralnego. Więziony za
działalność w Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy. Drugą wojnę światową spędził na
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terytorium ZSRR, w 1945 r. powrócił do Polski. Od 1945 r. w PPR, do 1948 r. pełnił funkcje
członka KC oraz Sekretariatu KC PPR. W latach 1946-1948 kierownik Wydziału
Organizacyjnego KC PPR, dodatkowo w 1948 r. zastępca członka Biura Politycznego KC
PPR i członek Biura Organizacyjnego KC PPR. Od 1948 r. w PZPR, pełnił funkcje członka
KC PZPR w latach 1948-1959, kierownika Wydziału Organizacyjnego KC PZPR w latach
1948-1950, członka Biura Organizacyjnego KC PZPR w latach 1948-1954, członka
Sekretariatu Biura Organizacyjnego KC PZPR w latach 1950-1954 oraz Sekretarza KC PZPR
w latach 1950-1956. W latach 1948-1950 był zastępcą członka Biura Politycznego KC PZPR,
potem w latach 1950-1956 był członkiem Biura Politycznego KC PZPR. Później w latach
1959-1964 pełnił funkcję członka Centralnej Komisji Rewizyjnej PZPR. W latach 1946-1956
był posłem do KRN, Sejmu Ustawodawczego oraz Sejmu PRL I kadencji, w którym w latach
1952-1956

sprawował

funkcję

wicemarszałka.

W

latach

1952-1957

zastępca

przewodniczącego Rady Państwa, potem w latach 1957-1965 był ambasadorem PRL w
Czechosłowacji, następnie przeszedł na emeryturę. Zmarł w 1975 r. w Warszawie 87.
Edward Ochab urodził się w 1906 r. w Krakowie. Pseudonimy „Feliks”, „Łukasz”,
„Paweł”, „Ludwik”, „Adam”, „Wicek” i „Karol”. Wykształcenie wyższe, absolwent
Akademii Handlowej w Krakowie i Studium Spółdzielczego na Wydziale Rolnym
Uniwersytetu Jagiellońskiego, ekstern w Wyższym Studium Handlowym. W latach
dwudziestych był aktywnym działaczem ruchu spółdzielczego. Od 1929 r. był członkiem
KPP, za co był pięciokrotnie więziony – w sumie spędził w więzieniach ponad sześć lat. W
chwili wybuchu wojny znajdował się w więzieniu w Rawiczu, skąd przez Warszawę, gdzie
uczestniczył w jej obronie, przedostał się do Lwowa. Od 1939 r. był członkiem KZMP. Po
agresji Niemiec na ZSRR w 1941 r. zgłosił się na ochotnika do Armii Czerwonej, skierowano
go do tzw. strojbatalionów budujących umocnienia i fortyfikacje. Od 1943 r. w 1. DP im.
Tadeusza Kościuszki jako oficer polityczny. W początkach 1944 r. znalazł się w grupie
założycieli Centralnego Biura Komunistów Polskich. W 1944 r. pełnił funkcję kolejno
zastępcy dowódcy 1. Armii Wojska Polskiego ds. polityczno-wychowawczych oraz
pełnomocnika jej Rady Wojennej, karierę wojskową zakończył jako pułkownik. W latach
1944-1948 członek PPR, od 1944 r. jako członek Komitetu Centralnego. W latach 1945-1946
i 1948 był członkiem Sekretariatu KC PPR. Pełnił funkcję kierownika Wydziału Propagandy
KC PPR w latach 1945-1946. W latach 1946-1948 pełnił funkcję I sekretarza Komitetu
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Wojewódzkiego PPR w Katowicach. W 1948 r. członek Biura Organizacyjnego KC PPR i
zastępca członka Biura Politycznego KC PPR. Od 1948 r. w PZPR, pełnił kolejno funkcje
członka KC PZPR w latach 1948-1968, członka Biura Organizacyjnego KC PZPR w latach
1948-1954, członka Sekretariatu Biura Organizacyjnego KC PZPR w latach 1950-1954,
sekretarza KC PZPR w latach 1950-1956, 1957 i 1960-1965, p.o. sekretarze KC PZPR w
latach 1959-1960 oraz I sekretarza KC PZPR w 1956 r. W 1944 r. był zastępcą kierownika
Resortu Administracji Publicznej PKWN, w 1945 r. pełnił kolejno funkcje podsekretarza
stanu w Ministerstwie Administracji Publicznej oraz ministra administracji publicznej. W
latach 1947-1948 był Prezesem Rady Nadzorczej „Społem” Związku Gospodarczego
Spółdzielni RP, dodatkowo w 1948 r. pełnił funkcję prezesa Zarządu Centralnego Związku
Spółdzielczego, potem w latach 1948-1949 był przewodniczącym Komisji Centralnej
Związków Zawodowych. W latach 1949-1950 był wiceministrem obrony narodowej,
dodatkowo w 1950 r. pełnił funkcję szefa Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego,
awansowany wówczas do stopnia generała brygady. W latach 1952-1956 był sekretarzem i
członkiem Prezydium Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Narodowego. Pełnił funkcję
ministra rolnictwa w latach 1957-1959. Od 1961 r. był zastępcą przewodniczącego Rady
Państwa, a od 1964 jej przewodniczącym.

W latach 1965-1968 był przewodniczącym

Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu. W latach 1944-1969 poseł do KRN,
Sejmu Ustawodawczego i Sejmu PRL I-IV kadencji. W 1968 zrezygnował ze wszystkich
stanowisk państwowych w proteście przeciwko antysemickiej linii władz PZPR. Zmarł w
1989 r. w Warszawie88.
Roman Zambrowski urodził się w 1907 r. w Warszawie. Pseudonimy „Antek”,
„Stefan” i „Lutowicz”. Wykształcenie wyższe. Aktywista Komunistycznego Związku
Młodzieży, później członek KC KZM i jego I sekretarz. Po maturze pracował we Lwowie
jako pomoc murarska i w Krakowie jako robotnik w fabryce, potem został tzw. funkiem,
etatowym działaczem komunistycznym. Od 1928 r. w Komunistycznej Partii Polski. Po
rozwiązaniu KPP pracownik zakładu ślusarskiego. Na krótko przed wybuchem wojny w 1939
r. został zatrzymany przez policję i na podstawie decyzji administracyjnej umieszczony w
obozie w Berezie Kartuskiej. Uwolniony w wyniku radzieckiej agresji na Polskę, podjął pracę
w sowieckiej administracji,

jednak nie został przyjęty do WKP(b) w wyniku
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wewnątrzfrakcyjnych rozgrywek i oskarżeń o popieranie więzionego wówczas Alfreda
Lampe „Marka”. Po agresji niemieckiej na ZSRR w 1941 r. trafił do rejonu kujbyszewskiego,
gdzie pełnił kolejno funkcję zastępcy kierownika i kierownika szkół podstawowych w dwóch
sowchozach. W 1943 r. na ochotnika zgłosił się do 1. Dywizji Piechoty im. Tadeusza
Kościuszki, po bitwie pod Lenino pełnił funkcję zastępcy dowódcy batalionu saperów do
spraw polityczno-wychowawczych, karierę wojskową zakończył w 1944 r. w Lublinie jako
pułkownik pełniący funkcję szefa Zarządu Polityczno-Wychowawczego 1. Armii Wojska
Polskiego. Skierowany do pracy partyjnej, od 1944 r. był członkiem KC PPR, do 1945 r.
kierownikiem jego Wydziału Organizacyjnego. Od 1945 r. członek Biura Politycznego KC
PPR, w 1948 r. pełnił również funkcję członka Biura Organizacyjnego KC PPR. W latach
1945-1948 członek Sekretariatu KC PPR. Po utworzeniu PZPR członek KC PZPR w latach
1948-1964, Biura Politycznego KC PZPR w latach 1948-1963 oraz Biura Organizacyjnego
KC PZPR w latach 1948-1954. W latach 1948-1954 oraz 1956-1963 pełnił funkcję Sekretarza
KC PZPR. W latach 1944-1965 poseł do KRN, Sejmu Ustawodawczego oraz Sejmu PRL I-III
kadencji. W latach 1945-1947 członek Prezydium KRN, potem w latach 1947-1952
wicemarszałek Sejmu Ustawodawczego. Pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Specjalnej
do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym w latach 1945-1952. W latach
1947-1955 był członkiem Rady Państwa. Pełnił również funkcje przewodniczącego Komitetu
Rady Państwa i Rady Ministrów ds. Podziału Administracyjnego Kraju w latach 1954-1955
oraz ministra kontroli państwowej w latach 1955-1956. Wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli
w latach 1963-1968. Wydalony z PZPR w 1968 r. w wyniku wydarzeń marcowych. Zmarł w
1977 roku w Warszawie89.
Aleksander Zawadzki urodził się w 1899 r. w Dąbrowie Górniczej. Pseudonimy
„Bronek”, „Jeden”, „Kazik”. Pracował jako górnik i robotnik rolny. W latach 1918-1921
żołnierz Wojska Polskiego, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej. W latach dwudziestych
aktywista

Komunistycznego

Związku

Młodzieży

Polskiej.

Od

1923

r.

członek

Komunistycznej Partii Robotniczej Polski, przekształconej w 1925 r. w Komunistyczną Partię
Polski, oraz członek Komitetu Centralnego Związku Młodzieży Komunistycznej w Polsce. W
1924 uczestnik tajnych szkoleń politycznych w ZSRR. Po powrocie do kraju brał udział
komunistycznych akcjach sabotażowych i likwidacyjnych. W 1925 r. złapany przez policję i
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skazany przez sąd na 6 lat więzienia za współudział w zabójstwie oraz działalność przeciwko
państwu polskiemu. Z więzienia wyszedł w 1932 r. Niedługo potem ponownie przerzucony
do ZSRR i szkolony w zakresie działań dywersyjnych w Wojsku Polskim, do kraju powrócił
w 1934 r. jako członek KC KPP, później również kierownik Centralnego Wydziału
Wojskowego KPP. Ponownie ujęty przez policję w 1936 r., został w 1938 r. skazany na 15 lat
więzienia za kierowanie sowiecką siatką wywiadowczą na terenie Polski oraz działalność
przeciw niepodległości państwa polskiego. Uwolniony z więzienia w Brześciu nad Bugiem
we wrześniu 1939 r. po agresji ZSRR na Polskę. W latach 1939-1941 urzędnik sowieckiej
administracji i członek milicji, a także aktywista organizacji gospodarczych i społecznych. Po
wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej ewakuowany kolejno do Mińska i Moskwy, potem
skierowany do pracy partyjnej w Stalingradzie. W 1942 r. wcielony do Armii Czerwonej i
skierowany do tzw. strojbatalionów budujących umocnienia i fortyfikacje. Ze względu na stan
zdrowia zwolniony z armii, pracował jako górnik pod Nowosybirskiem. W 1943 r.
skierowany

do

pionu

polityczno-wychowawczego

polskich

jednostek

wojskowych

tworzonych w ZSRR pod dowództwem gen. Zygmunta Berlinga. W latach 1943-1944
członek ścisłych władz kolejno Związku Patriotów Polskich oraz Centralnego Biura
Komunistów Polskich, gdzie pełnił funkcję przewodniczącego. Od 1944 r. był jednym z
najważniejszych dygnitarzy politycznych w polskim wojsku w ZSRR, sprawując kolejno
funkcje zastępcy dowódcy 1. Korpusu Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR ds. politycznowychowawczych, zastępcy dowódcy 1. Armii Wojska Polskiego ds. politycznowychowawczych, członka Rady Wojennej Armii Polskiej w ZSRR, szefa tzw. Polskiego
Sztabu Partyzanckiego oraz zastępcy do spraw polityczno-wychowawczych Naczelnego
Dowódcy Wojska Polskiego. W miarę zajmowania ziem polskich przez Armię Radziecką
uczestniczył w budowie struktur władzy ludowej. Od 1944 r. członek Biura Politycznego KC
PPR, od 1945 r. również pełnomocnik Rządu Tymczasowego na Śląsk i Zagłębie
Dąbrowskie, w latach 1945-1948 wojewoda śląsko-dąbrowski, od 1948 r. członek Biura
Organizacyjnego KC PPR. Po utworzeniu PZPR w 1948 r. Sekretarz KC, członek Biura
Politycznego oraz Biura Organizacyjnego KC PZPR do 1964 r. W 1949 r. oraz w latach 19501952 wiceprezes Rady Ministrów PRL. W latach 1944-1964 poseł do Krajowej Rady
Narodowej, Sejmu Ustawodawczego oraz Sejmu PRL I-III kadencji. W latach 1949-1950
pełnił funkcję przewodniczącego Centralnej Rady Związków Zawodowych. W latach 19541956 członek Prezydium Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Narodowego, od 1956 r. jego
przewodniczący, następnie w latach 1956-1964 przewodniczący Prezydium Ogólnopolskiego
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Komitetu Frontu Jedności Narodu, w 1956 r. jego przewodniczący. W latach 1952-1964
pełnił funkcję przewodniczącego Rady Państwa, będąc formalnie głową państwa
komunistycznego. Zmarł w 1964 r. w Warszawie 90.
Władysław Matwin urodził się w 1916 r. w Grodźcu na Śląsku. Wykształcenie
średnie. Członek KZM i KPP. W 1935 r. aresztowany za działalność komunistyczną i
uwięziony na 20 miesięcy, wyrzucony ze studiów. Wyjechał do Czechosłowacji studiować
chemię, na krótko przed wybuchem wojny powrócił do Polski. Drugą wojnę światową spędził
w ZSRR, gdzie pracował jako górnik i hutnik. Studiował wieczorowo w Instytucie Metalurgii,
przez krótko był żołnierzem Armii Czerwonej. W latach 1943-1944 wykładał w szkole
oficerskiej w Riazaniu. Przedstawiciel ZPP w Teheranie w 1944 r., odwołany do Moskwy w
1945 r., gdzie został chargé d'affaires w polskiej ambasadzie. Od 1945 r. w PPR, w której w
roku 1947 i 1948 pełnił funkcję I sekretarza KW we Wrocławiu, w latach 1948-1964 członek
KC PZPR, dodatkowo I sekretarz KW we Wrocławiu w latach 1948-1949, I sekretarz
Komitetu Warszawskiego PZPR w latach 1952-1954, sekretarz KC PZPR w latach 1955-1963
oraz ponownie I sekretarz KW we Wrocławiu w latach 1957-1963. W latach 1949-1952 był
przewodniczącym ZG ZMP. W latach 1954-1957 z paromiesięczną przerwą pełnił funkcję
redaktora naczelnego „Trybuny Ludu”. Był posłem na Sejm PRL I-III kadencji w latach
1952-1965. W latach 1952-1956 był członkiem Prezydium Ogólnopolskiego Komitetu FN. W
1963 podejmuje studia matematyczne i w 1966 r. uzyskuje dyplom. W latach 1967-1968
dyrektor Centralnego Ośrodka Doskonalenia Kadr Kierowniczych. Potem pracował kolejno w
Instytucie

Maszyn

Matematycznych

w

latach

1970-1973,

Zjednoczeniu

Usług

Komputerowych ZETO w latach 1973-1976, gdzie pełnił funkcję dyrektora, oraz w Instytucie
Badań Systemowych PAN w latach 1976-199191.

CYWILNY APARAT BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
RESORT BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
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Geneza
Wbrew powszechnemu przekonaniu, nakazującemu szukać genezy komunistycznego
aparatu bezpieczeństwa w okresie powstawania Polski Ludowej, jego źródła personalnoorganizacyjne sięgają września 1940 r. Wtedy to na przedmieściach Smoleńska utworzono
tzw. Aleksandrowską Szkołę NKWD, przeznaczoną dla obywateli przedwojennego państwa
polskiego zamieszkujących tereny zajęte w 1939 r. przez Armię Czerwoną. Około dwustu
słuchaczy ukończyło przeszkolenie w marcu 1941 r. Część z nich została skierowana do pracy
operacyjnej w terenie zleconej przez NKWD, część trafiła na dalsze kształcenie w mieście
Gorki, gdzie przygotowywano kadry przyszłego aparatu bezpieczeństwa. Niektórzy przyszli
pracownicy wysokiego szczebla cywilnego aparatu bezpieczeństwa przeszli inną drogą,
zaczynając jako pracownicy i współpracownicy NKWD/NKGB oraz sowieckiego wywiadu.
Wiosną 1944 r. uruchomiono w Kujbyszewie specjalny kurs organizowany przez NKWD,
który w sierpniu ukończyło ok. dwustu absolwentów, z których prawdopodobnie niemal
wszyscy trafili do formowanego wówczas na ziemiach polskich komunistycznego aparatu
bezpieczeństwa92.
Warto także wspomnieć o utworzonym jesienią 1943 r. rozkazem dowódcy 1 Korpusu
Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR Polskiego Samodzielnego Batalionu Szturmowego,
przemianowanego później na Polski Samodzielny Batalion Specjalny, mający stać się w
przyszłości zalążkiem wojsk wewnętrznych93.

Struktura
Resort Bezpieczeństwa Publicznego powstał wraz z powołaniem do życia Polskiego
Komitetu Wyzwolenia Narodowego 21 lipca 1944 r. w Moskwie 94. W okresie od lipca do
grudnia 1944 r. kształtowała się struktura resortu: 1 sierpnia utworzono Sekretariat
kierownika resortu; Wydział Personalny i Kontrwywiad; 22 sierpnia utworzono Wydział
Ochrony PKWN; 30 sierpnia powołano Komendanturę odpowiedzialną za ochronę gmachów
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i obiektów podległych resortu; 1 września utworzono Wydział Cenzury odpowiedzialny za
perlustrację korespondencji; 26 września utworzono Biuro Prawne; w połowie września
utworzono Sekcję Więzienną, która 4 października została przemianowana na Wydział
Więziennictwa i Obozów; 17 października powołano Szkołę Oficerów Bezpieczeństwa, która
rozpoczęła działalność w grudniu; 20 grudnia utworzono Wydział Finansowy; 21 grudnia
wydzielono Specjalny Batalion Ochrony, podległy Wydziałowi Ochrony PKWN; 28 grudnia
uruchomiono organizowany już od sierpnia Wydział Wywiadu. Na mocy rozkazu Naczelnego
Dowódcy Wojska Polskiego kierownictwu resortu podporządkowano PSBS. Pozostawał on w
dyspozycji Wydziału Krajowego Zarządu Głównego Związku Patriotów Polskich 95. 7
października 1944 r. utworzono Milicję Obywatelską jako „prawno-publiczną formację
służby Bezpieczeństwa Publicznego”96, którą podporządkowano organizacyjnie kierownikowi
resortu. Od samego początku istnienia resortu organizowano jego struktury terenowe na
szczeblu województw i powiatów.
Całą działalność operacyjną w zakresie kompetencji przysługujących RBP realizować
miał ówczesny Kontrwywiad, do którego obowiązków należało „zwalczanie szpiegostwa
(głównie pozostałości niemieckiej agentury), likwidacja resztek niemieckiej administracji
okupacyjnej, ujawnianie zdrajców narodu polskiego oraz rozpracowywanie i zwalczanie
»reakcji«, cywilnych i wojskowych struktur Polskiego Państwa Podziemnego” 97. RBP składał
się z pionów, a jego trzonem był właśnie Kontrwywiad 98. Ze względu na charakter oraz temat
niniejszej pracy, w dalszej części rozdziału omówiony będzie niemal wyłącznie aparat
bezpieczeństwa sensu stricto oraz, w uzasadnionych przypadkach, pion więziennictwa, oba na
szczeblu centralnym. Uzasadnienie takiego podejścia znajduje się w dalszej części rozdziału.
Podstawową jednostką organizacyjną Kontrwywiadu były sekcje. Do końca 1944 r.
powołano m. in. sekcję ds. walki z wywiadem niemieckim, sekcję ds. walki z podziemiem
oraz sekcję obserwacyjną (inwigilacyjną) – każda z nich miała swoje odpowiedniki na
szczeblu wojewódzkim i powiatowym.
MINISTERSTWO BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
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Struktura

Do pierwszej i najistotniejszej w omawianym okresie reorganizacji struktury resortu
bezpieczeństwa doszło w momencie powołania przez Krajową Radę Narodową Rządu
Tymczasowego Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 31 grudnia 1944 r. W nowej strukturze
koalicyjnego rządu przewidziano istnienie Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, które
zastąpiło RBP99. Już 1 stycznia 1945 r. dotychczasowa kluczowa komórka organizacyjna na
szczeblu centralnym, Kontrwywiad, została przemianowana na I Departament, składający się
z ośmiu wydziałów: do walki z niemieckim szpiegostwem i pozostałościami podziemia
hitlerowskiego w Polsce (Wydział I), do walki z reakcyjnym podziemiem (Wydział II), do
walki z bandytyzmem politycznym (Wydział III), ochrona gospodarki narodowej (Wydział
IV), ochrona legalnych organizacji politycznych i społecznych przed infiltracją podziemia
(Wydział V), transport i łączność (Wydział VI), obserwacja zewnętrzna (Wydział VII) oraz
śledczy (Wydział VIII)100.
Struktura ministerstwa podlegała dalszym dynamicznym zmianom, już 2 stycznia
1945 r. powołany został Wydział Wywiadu, który od 21 czerwca funkcjonował jako Wydział
Samodzielny II. 5 stycznia 1945 r. powołano Wydział Gospodarczy, który od 12 kwietnia
funkcjonował jako Departament III, a 15 stycznia powołano Centralne Biuro Kontroli Prasy,
Publikacji i Widowisk. Nie był to koniec zmian organizacyjnych – 1 kwietnia 1945 r.
powołano Departament II (technika operacyjna, ewidencja i łączność); 14 kwietnia
wydzielono jeden z wydziałów, przekształcony potem w Samodzielny Wydział do Walki z
Bandytyzmem; 19 kwietnia zaś powołano Wydział ds. Funkcjonariuszy – podporządkowaną
bezpośrednio kierownictwu ministerstwa swoistą służbę wewnętrzną101.
Podstawowym zadaniem Departamentu II było gromadzenie, przetwarzanie i
udostępnianie innym organom MBP wszelkich informacji o „elementach antypaństwowych”
oraz nadzorowanie pracy Laboratorium Daktyloskopijnego, Cenzury Wojennej oraz
CBKPPiW. W lipcu 1945 r. Departamentowi podporządkowano Wydział Kontroli Pomiarów
(Miernictwa), a w listopadzie tego samego roku wyłączono zeń i podporządkowano Radzie
Ministrów CBKPPiW. Był to wyraźny przejaw trendu wyłączania zagadnień cenzury z
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bezpośredniego zainteresowania Departamentu II, czego finałem było przekształcenie w
styczniu 1946 roku Wydziału Cenzury w Główny Urząd Cenzury102.
W kwietniu 1945 r. w ramach dalszej reorganizacji Departamentu I oraz celem
skutecznego zwalczania antykomunistycznego podziemia powołano w jego łonie Wydział do
Walki z Bandytyzmem, składający się z Sekcji 1 (walka z bandytyzmem i terrorystami) oraz
Sekcji 2 (walka z dezerterami i uchylającymi się od służby wojskowej) 103.
Do pierwszej reorganizacji Departamentu III doszło w maju 1948 r., w wyniku której
nowe zadania przydzielono Sekcji 1 (kwestia ukraińska) i Sekcji 2 (walka z bandytyzmem)
Wydziału I oraz Sekcji 1 (endecja), Sekcji 2 (sanacja) oraz Sekcji 3 (koordynacja pracy
oddziałów terenowych) Wydziału II104.
Najważniejsze zmiany organizacyjne w strukturze ministerstwa wprowadzał rozkaz nr
51 z dnia 6 września 1945 r., który na kilka lat określił zasadniczą organizację wewnętrzną
pionu operacyjnego. Utrzymano strukturę opierającą się na podziale na departamenty,
wydziały i sekcje. W wyniku zmian zreorganizowano Departament I (Kontrwywiad) poprzez
wyłączenie z niego niektórych pionów odpowiedzialnych za zwalczanie przeciwników
politycznych władzy komunistycznej, a także stworzono Departament IV (Ekonomiczny) i V
(Społeczno-Polityczny) oraz dwa Samodzielne Wydziały (III – Obserwacji Zewnętrznej i IV
– Śledczy) 105. 22 sierpnia przekazano do dyspozycji MBP Korpus Bezpieczeństwa
Wewnętrznego.
Struktura Departamentu IV obejmowała we wrześniu 1945 r. Wydział I (przemysł
ciężki), składający się z Sekcji 1 (instytucje państwowego planowania i ekonomiki), Sekcji 2
(górnictwo i hutnictwo), Sekcji 3 (chemia i paliwa płynne), Sekcji 4 (metal), Sekcji 5
(energetyka) oraz Sekcji 6 (przemysł zbrojeniowy); Wydział II (przemysł lekki), składający
się z Sekcji 1 (włókiennictwo), Sekcji 2 (pozostałe gałęzie przemysłu lekkiego oprócz
przemysłu spożywczego), Sekcji 3 (przemysł prywatny), Sekcji 4 (rzemiosło i spółdzielczość)
oraz Sekcji 5 (przemysł komunalny); Wydział III (handel, aprowizacja i spółdzielczość),
składający się z Sekcji 1 (świadczenia i aprowizacja), Sekcji 2 (handel państwowy i
prywatny) oraz Sekcji 4 (przemysł spożywczy); Wydział IV (handel zagraniczny i finanse),
składający się z Sekcji 1 (skarbowa), Sekcji 2 (banki i ubezpieczenia), Sekcji 3 (handel
zagraniczny) oraz Sekcji 4 (żegluga i porty); Wydział V (rolnictwo i lasy), składający się z
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Sekcji 1 (rolnictwo i przemysł rolny), Sekcji 2 (lasy i przemysł leśny); Wydział VI (auto- i
awiotransport oraz łączność), składający się z Sekcji 1 (autotransport i drogi kołowe), Sekcji 2
(drogi wodne), Sekcji 3 (awiotransport) oraz Sekcji 4 (poczta, telefony, telegrafy i radia);
Wydział VII (odbudowa), składający się z Sekcji 1 (odbudowa Warszawy), Sekcji 2
(odbudowa ośrodków prowincjonalnych, przemysłu i portów) oraz Sekcji 3 (pomiary,
planowanie, projektowanie); oraz Wydział VIII (kolejowy), składający się z Sekcji 1 (obsługa
Ministerstwa Komunikacji), Sekcji 2 (obsługa Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych
Warszawa- Łódź-Lublin), Sekcji 3 (obsługa DOKP Kraków-Katowice) oraz Sekcji 4 (obsługa
DOKP Gdańsk-Olsztyn). Od grudnia 1946 r. Wydziałowi IV podporządkowano również
utworzone przy okręgowych komendach Służby Ochrony Kolei służby kontroli i referaty
kontoli106.
Nowoutworzony Departament V powstał na bazie dotychczasowego Wydziału V
Kontrwywiadu. Do jego zadań należały operacyjna ochrona partii i jej organizacji
sojuszniczych i satelickich przed „reakcją” oraz kontrola organizacji społecznych, aparatu
administracyjnego i związków religijnych, w tym głównie Kościoła Rzymskokatolickiego.
Jego struktura obejmowała Wydział I (operacyjna obsługa oraz ochrona partii i ugrupowań
politycznych przed „reakcją”), składający się z Sekcji 1 (ochrona PPS, PPR, TUR i ZWM),
Sekcji 2 (ochrona SL, „Wici” i PSL), Sekcji 3 (ochrona Stronnictwa Demokratycznego,
Stronnictwa Pracy i ich organizacji młodzieżowych), Sekcji 4 (operacyjna obsługa
nielegalnych partii i ugrupowań politycznych), Sekcja 5 (związki zawodowe i organizacje
społeczno-polityczne) oraz Sekcji 6 (polityczne organizacje mniejszości narodowych);
Wydział II (obsługa instytucji oświatowych, kulturalnych i wolnych zawodów), składający się
z Sekcji 1 (instytucje oświatowe), Sekcji 2 (instytucje kultury i sztuki) oraz Sekcji 3 (wolne
zawody); Wydział III (obsługa administracji państwowej), składający się z Sekcji 1
(Ministerstwo Administracji Publicznej i PUR), Sekcji 2 (rady narodowe) oraz Sekcji 3
(Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Opieki Społecznej i Ministerstwo Zdrowia);
Wydział IV (młodzieżowy), składający się z Sekcji 1 (wyższe uczelnie), Sekcji 2 (szkoły
średnie) oraz Sekcji 3 (organizacje sportowe i inne); Wydział V (obsługa duchowieństwa),
składający się z Sekcji 1 (Kościół Rzymskokatolicki), Sekcji 2 (kościoły grekokatolicki,
prawosławny, ewangelicki i inne) oraz Sekcji 3 (organizacje religijne) 107.
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Na przełomie lat 1945-1946 doszło do bardzo istotnych zmian organizacyjnych w
kluczowym Departamencie I, wyłączając z niego niektóre piony i przeformowując jego
strukturę wewnętrzną. Podzielony został na pięć Wydziałów: do walki z niemieckim
szpiegostwem (Wydział I, podzielony na Sekcję 1 – szpiegostwo niemieckie i Sekcję 2 –
volksdeutsche, w lutym 1946 r. dodano Sekcję 3 – zwalczanie podziemia niemieckiego, a w
lipcu 1946 r. połączono Sekcję 1 i 2 w nową Sekcję 1, zmieniając jednocześnie numerację
dotychczasowej Sekcji 3 na 2); do walki z wywiadem angielskim (Wydział II); do walki z
wywiadem amerykańskim i francuskim (Wydział III, podzielony na Sekcję 1 – wywiad
amerykański i Sekcję 2 – wywiad francuski); do walki z wywiadem innych państw (Wydział
IV); obsługi i ochrony przedstawicielstw zagranicznych na terenie Polski (Wydział V,
podzielony na Sekcję 1 – agenturalno-operacyjną, Sekcję 2 – obserwacji zewnętrznej oraz
Sekcję 3 – techniki operacyjnej) 108.
Kolejne zmiany organizacyjne nastąpiły w latach 1946-1947 i miały charakter
porządkujący, wprowadzały nowe nazewnictwo oraz podnosiły niektóre piony do rangi
departamentów. 15 stycznia 1946 r. Wydział do Walki z Bandytyzmem przemianowano na
Departament VII, który 25 marca przemianowano na Departament III – dotychczasowa
jednostka zaopatrzeniowa oznaczona tym numerem została zreorganizowana w Zarząd
Gospodarczy. 26 marca Samodzielny Wydział III przemianowano na Wydział „A”, a 2
grudnia komórka zajmują się cenzurą otrzymała nazwę Biuro „B”. W 1947 roku Samodzielny
Wydział II (Wywiad) został podniesiony do rangi Departamentu VII, którego kierownikiem
został szef II Oddziału Sztabu Generalnego, łącząc obie funkcje. Wydział Śledczy został
podniesiony do rangi departamentu, ale formalnie nie otrzymał stosownej numeracji 109.
W początkach roku 1948 poważną reorganizację przeszedł Departament I, którego
struktura wydziałów odpowiadała geopolitycznym zainteresowaniom operacyjnym resortu w
zakresie pracy obcych wywiadów oraz działalności pracowników przedstawicielstw
zagranicznych w Polsce. Nowa struktura obejmowała Wydział I (wszelkie sprawy niemieckohitlerowskie), Wydział II (Anglia i jej dominia), Wydział III (kraje romańskie), Wydział IV
(kraje skandynawskie, do których włączono np. Holandię; bałkańskie, do których zaliczono
np. Węgry i Czechosłowację; kraje Bliskiego i Dalekiego Wschodu), Wydział V (Stany
Zjednoczone oraz Ameryka Północna i Centralna z wyłączeniem Kanady), Wydział VI
(polskie ośrodki emigracyjne oraz wywiad krajowych organizacji konspiracyjnych), Wydział
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VII (rejestracja cudzoziemców), Wydział Ogólny (sprawy administracyjno-kancelaryjne) oraz
dodany rok późnie Wydział „O” (obserwacja placówek dyplomatycznych krajów
kapitalistycznych oraz ich pracowników)110.
W pierwszej połowie 1948 r. struktura organizacyjna Departamentu II przedstawiała
się następująco: Wydział I (kartoteka i ewidencja), Wydział II (fotografika i ekspertyzy),
Wydział III (radiołączność), Wydział IV-specjalny (szyfrowanie), Wydział V (poczta
specjalna), Wydział VI (zaopatrzenie techniczne), Wydział VII (kontrola), Wydział VIII
(techniki specjalnej), Wydział IX (łączność), Wydział Ogólny (z archiwum w składzie),
Stacja Specjalna oraz jednostki funkcjonujące w różnych okresach poza zasadniczą strukturą
wydziałową (Wydział Kontroli Pomiarów, Wydział Łączności, Sekretariat Główny, Wydział
Zaopatrzenia Technicznego, Wydział Specjalny, Wydział Druków)111.
Pod koniec 1949 r. struktura Departamentu IV obejmowała Wydział Ogólny, Wydział
I (przemysł ciężki, górnictwo, energetyka), Wydział II (przemysł lekki i spożywczy), Wydział
III (handel i spółdzielczość), Wydział IV (skarbowość i finanse), Wydział V (rolnictwo i
leśnictwo), Wydział VI (budownictwo), Wydział VII (handel zagraniczny i żegluga morska),
Wydział VIII (komunikacja i transport), Wydział X (obiekty specjalne) 112.
Również pod koniec 1949 r. zmieniła się struktura Departamentu V, obejmująca
Wydział Ogólny oraz siedem wydziałów operacyjnych: Wydział I (ochrona ruchu
robotniczego przed dywersją byłej PPS i PPS-WRN), Wydział II (ochrona ruchu ludowego),
Wydział III (ochrona organizacji masowych, w tym związków zawodowych), Wydział IV
(ochrona organizacji młodzieżowych), Wydział V (operacyjna ochrona Kościołów,
duchowieństwa, związków wyznaniowych i organizacji religijnych), Wydział VI (ochrona
administracji państwowej i quasi-samorządowej, instytucji oświatowych i kulturalnych), oraz
Wydział VII (ochrona ruchu robotniczego przed dywersją ze strony nacjonalistów, trockistów
i innych wrogich elementów)113.
W czerwcu 1950 r. zreorganizowano Departament II, wyłączając z jego kompetencji
wszelkie kwestie dotyczące łączności (przeniesiono je do zakresu zadań nowoutworzonego
Departamentu Łączności) oraz sprawy związane z gromadzeniem, przechowywanie,
zabezpieczaniem i udostępnianiem materiałów archiwalnych (w tym celu utworzono
Centralne Archiwum MBP). W końcu tego roku Departament II przejął od Departamentu V
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Przedsiębiorstwa „Ruch”114.
Również w czerwcu 1950 r. doszło do istotnej rozbudowy i reorganizacji
Departamentu III, składającego się odtąd z Sekretariatu i czterech wydziałów. W skład
Wydziału I wchodziły Sekcja 1 (północno-wschodnia) i Sekcja 2 (południowo-zachodnia); w
skład Wydziału II Sekcja 1 („białogwardziści”), Sekcja 2 (podziemie ukraińskie), Sekcja 3
(podziemie białoruskie, litewskie i łotewskie) oraz Sekcja 4 (ogólna); w składzie Wydziału III
(sanacja) znajdowały się Sekcja 1 (podziemie zbrojne byłych formacji wojskowych), Sekcja 2
(podziemie zbrojne polityczne) i Sekcja 3 (terenowa), a w skład Wydziału IV (endecja) –
analogicznie Sekcja 1 (podziemie zbrojne byłych formacji wojskowych), Sekcja 2 (podziemie
zbrojne polityczne) i Sekcja 3 (terenowa)115.
Kolejna reorganizacja Departamentu III miała miejsce w 1951 r. – w jej wyniku
Sekretariat został zastąpiony przez Wydział Ogólny, a pozostałych wydziałom i ich sekcjom
przypisano nowe zadania Wydział I (do walki z bandytyzmem) składał się z Sekcji 1
(rozpracowywanie i zwalczanie band specjalnie groźnych, dezerterzy z WP), Sekcji 2
(terenowej) oraz Sekcji 3 (rozpracowywanie organizacji młodzieżowych, ulotki, anonimy). W
skład Wydziału II (nacjonalizm) wchodziły Sekcja 1 (biała emigracja rosyjska, nacjonalizm
białoruski i litewski), Sekcja 2 (Ukraińcy) i Sekcja 3 (najprawdopodobniej terenowa).
Wydział III (podziemie sanacyjne) składał się z Sekcji 1 (AK, Zrzeszenie WiN), Sekcji 2
(Oddział II KG AK i jego struktury terenowe, komórki wywiadu WiN), Sekcji 3 (terenowa)
oraz Sekcji 4 (zagraniczna – m.in. Delegatura Zagraniczna WiN). W skład Wydziału IV
(podziemie endeckie) wchodziły Sekcja 1 (Stronnictwo Narodowe i jego struktury
wojskowe), Sekcja 2 (ONR), Sekcja 3 (terenowa) i Sekcja 4 (zagraniczna) 116.
W grudniu 1950 r. utworzono Departament VIII, w skład którego włączono
wydzielone z Departamentu IV sprawy zabezpieczenia operacyjnego komunikacji i
transportu117.
Jedną z ważniejszych jednostek utworzonych w ramach ciągłych reorganizacji MBP
był Departament X, powstały na bazie istniejącego wcześniej Biura Specjalnego, mający za
zadanie inwigilacją partii komunistycznej i jej ochronę przed obcą agenturą 118.
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W 1952 r. ze struktur Departamentu II wyłączono Wydział IV odpowiedzialny za
szyfrowanie i utworzono z niego samodzielne Biuro „C” 119.
W styczniu 1953 r. wyłączono z Departamentu IV sprawy związane z przemysłem
ciężkim i obiektami specjalnymi i przeniesiono je do nowoutworzonego Departamentu IX.
Jednak już w czerwcu 1954 r. powrócono do poprzedniej wersji struktury organizacyjnej,
cofając wprowadzone w tym zakresie zmiany. W tym samym czasie ze struktury
Departamentu IV wyłączono Wydział V (gospodarka rolna), przemianowując go na
Inspektorat Wiejski MBP na prawach departamentu120.
Również w styczniu 1953 r. zreorganizowano strukturę Departamentu V, wyłączając z
niego zagadnienia związane z Kościołami, związkami wyznaniowymi, duchowieństwem i
organizacjami religijnymi, tworząc na bazie dotychczasowego Wydziału V i części Wydziału
III Departament XI, składający się z Sekretariatu Ogólnego, Wydziału I (kler świecki),
Wydziału II (zakony), Wydziału III (katolickie zgromadzenia masowe) oraz Wydziału IV
(Kościoły niekatolickie i sekty) 121.
W czerwcu 1954 r. połączono Departament V z Departamentem III, zachowując
numerację tego drugiego. Składał się on z Wydziału I (PSL, BCh i inne wrogie elementy na
wsi), w skład którego wchodziły Sekcja 1 (aktyw centralny), Sekcja 2 (aktyw terenowy), i
Sekcja 3 (brak danych). Wydział II (PPS-WRN, prawica socjaldemokratyczna) składa się z
Sekcji 1 (aktyw centralny), Sekcji 2 (aktyw terenowy) oraz Sekcji 3 (aktyw reformistycznych
związków zawodowych, syndykaliści i inne). W skład Wydziału III (sanacja, AK i WiN)
wchodziły prawdopodobnie cztery sekcje, jednak podział ich zadań nie jest do końca jasny.
Wydział IV (endecja) składał się z Sekcji 1 (aktyw centralny) i Sekcji 2 (aktyw terenowy). W
skład Wydziału V (rewizjonizm) wchodziły Sekcja 1 (aktyw centralny) oraz Sekcja 2 (osoby
związane z oraz ośrodkami zagranicznymi). Wydział VI (młodzież) składał się z Sekcji 1
(młodzież akademicka), Sekcji 2 (wrogie ośrodki wśród młodzieży), Sekcji 3 (sport,
turystyka, prasa młodzieżowa), Sekcji 4 (młodzież szkół średnich i nauczyciele). W skład
Wydziału VII (obiekty) wchodziły Sekcja 1 (obiekty naukowe), Sekcja 2 (obiekty kulturalne),
Sekcja 3 (administracja państwowa), Sekcja 4 (prasa, radio, film) oraz Sekcja 5 (organizacje
masowe). Strukturę departamentu uzupełniały jeszcze Sekretariat oraz sekcje i referaty
samodzielne122.
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Nie sposób dziś odtworzyć wszystkie reorganizacje Departamentu Śledczego – znana
jest jednak jego struktura z 1945 r., a więc na krótko przed likwidacją MBP. Obejmowała ona
sześć wydziałów o nieustalonym precyzyjnie zakresie zadań 123.
KOMITET DS.
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MINISTRÓW

Struktura
Kolejne istotne przeobrażenie organizacyjne aparatu bezpieczeństwa Polski Ludowej
miało miejsce w 1954 r. i dokonało się niejako w dwóch odsłonach.
Pierwszą z nich było wydanie 20 lipca 1954 r. przez Radę Państwa trzech dekretów: o
służbie w organach bezpieczeństwa publicznego124, o Milicji Obywatelskiej125 i o Służbie
Więziennej126. Miały one na celu określenie na nowo kompetencje, prawa i obowiązki oraz
zasady odpowiedzialności funkcjonariuszy organów aparatu represji. Choć dekrety,
szczególnie

w

odniesieniu

do

aparatu

bezpieczeństwa,

nie

wprowadzały

zmian

organizacyjnych, to wyraźnie podkreślały podstawowy cel istnienia aparatu, jakim była
ochrona ustroju ludowo-demokratycznego określonego w Konstytucji PRL, co było niejako
zapowiedzią dalszych zmian zmierzających do, przynajmniej pozornego, przywrócenia
demokratycznej kontroli nad bezpieczeństwem.
Drugą z nich było przyjęcie 7 grudnia 1954 r. przez Radę Państwa dekretu o
naczelnych organach administracji państwowej w zakresie spraw wewnętrznych i
bezpieczeństwa publicznego 127. Likwidował on MBP, tworząc na jego miejsce nowe resorty:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, któremu podporządkowano MO, ORMO, WOP, KBW,
Służbę Więzienną i Straż Przemysłową 128 oraz Komitet do spraw Bezpieczeństwa
Publicznego przy Radzie Ministrów, pozostawiając w jego gestii wszystkie sprawy związane
z bezpieczeństwem publicznym państwa.
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KdsBP rozpoczął swoją działalność 10 grudnia 1954 r. Na jego czele stał
Przewodniczący. Struktura organizacyjna KdsBP powstała na bazie departamentów i
jednostek organizacyjnych dawnego MBP, w większości zmieniając jedynie ich nazwy oraz
numerację, a nie zakres zadań. Na czele KdsBP stał Przewodniczący, dysponujący
bezpośrednio Gabinetem Przewodniczącego, odpowiedzialnym za obsługę organizacyjna i
prawną bieżącej działalności, oraz Inspektoratem Przewodniczącego, realizującym zadania
kontrolno-inspekcyjne.

Podstawowymi

jednostkami

organizacyjnymi

KdsBP

były

departamenty129.
Departament I powstał formalnie 12 marca 1955 r. na bazie Departamentu VII MBP,
przejmując jego zadania w zakresie wywiadu. Prawdopodobnie również struktura, numeracja
i zadania jedenastu jego wydziałów pozostały niezmienione. Dodatkowo w skład
Departamentu I wchodziły Sekretariat Ogólny, Sekcja Foto, Sekcja Ewidencji oraz
Samodzielna Sekcja „A” odpowiedzialna za szyfrowanie130.
Zadania w zakresie pracy kontrwywiadowczej powierzono Departamentowi II,
powstałemu na bazie struktur Departamentu I MBP 131.
Departament III powstał wprost na bazie Departamentu III MBP powstałego w
wyniku wspomnianej reorganizacji w czerwcu 1954 r., jego struktura odpowiadała strukturze
poprzednika. Formalną zmianę organizacji Departamentu III KdsBP przeprowadzono dopiero
1 kwietnia 1955 r., poprzez włączenie do niego Samodzielnego Wydziału do Walki z
Bandytyzmem. Jego struktura opierała się na siedmiu wydziałach, prawdopodobnie
odpowiadających

za

sprawy

pozostałości

podziemia

sanacyjnego,

narodowego,

pepeesowskiego, trockistowskiego, syndykalistycznego i syjonistycznego (Wydział I); tzw.
kułactwa mikołajczykowskiego (Wydział II); antypaństwowej działalności mniejszości
narodowych (Wydział III); nielegalnych organizacji młodzieżowych, ochrony szkolnictwa
oraz drużyn sportowych biorących udział w wyjazdach zagranicznych (Wydział IV); tzw.
bandytyzmu politycznego (Wydział V); kontrwywiadu w instytucjach naukowych,
kulturalnych, społecznych i artystycznych (Wydział VI) oraz wrogiej propagandy (Wydział
VII). Strukturę Departamentu uzupełniały Sekretariat, Samodzielna Sekcja „A” oraz Sekcja
Sprawozdawczo-Ewidencyjna132.
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Zadanie ochrony gospodarki narodowej otrzymał Departament IV, utworzony na bazie
Departamentu IV, Inspektoratu Wiejskiego oraz Wydziału III Departamentu II MBP,
zachowujący zakres zadań wspomnianych jednostek organizacyjnych, ujmując je w siedem
wydziałów podzielonych wedle zakresu przedmiotowego133.
Na

bazie dawnego

Departamentu VIII

MBP

utworzono

Departament

V,

odpowiedzialny za zabezpieczenie i ochronę transportu kolejowego, morskiego, lotniczego i
drogowego oraz ochronę komunikacji drogowej. Jego struktura opierała się na czterech
wydziałach, w tym jednym Wydziale Ogólnym i trzech operacyjnych, wyróżnionych wedle
zakresu przedmiotowego134.
W dniu 11 marca 1955 r. utworzono Departament VI, będący kontynuacją
Departamentu XI MBP. Jego struktura dzieliła się na cztery wydziały uzupełnione
Sekretariatem Ogólnym135.
Jedna z najistotniejszych komórek organizacyjnych MBP, Departament Śledczy, w
nowej strukturze KdsBP funkcjonował jako Departament VII. W jego skład włączono
również część pozostałych po zlikwidowaniu Departamentu X MBP. Prawdopodobnie
zachowano podział i zakres zadań wydziałów stosowany w strukturach dawnego MBP. W
nowym kształcie Departament VII dysponował czterema wydziałami, Samodzielną Sekcją
„A” i Sekretariatem Ogólnym136.
Departament VIII KdsBP zajmował się ochroną rządu i przejął podstawowe zadania
Departamentu Ochrony Rządu MBP. Jego poszczególne wydziały zajmowały się ochroną
prezesa Rady Ministrów, członków BP KC PZPR, marszałka i wicemarszałków Sejmu PRL,
wicepremiera i ministrów oraz zabezpieczaniem tras rządowych. Dwa wydziały odpowiadały
za wykonywanie zadań operacyjno-wyjazdowych i agenturalno-operacyjnych, uzupełniały je
jednostki pomocnicze i sekcje ds. personalnych 137.
Połączenie części komórek organizacyjnych Departamentu II MBP oraz Instytutu
Techniki Operacyjnej MBP zaowocowało powstaniem Departamentu IX, w skład którego
wchodziło sześć wydziałów, Wydział „K”, Sekretariat Ogólny i Centralne Laboratorium
Ekspertyz. Do zakresu działalności Departamentu należały wszelkie zadania związane z
techniką operacyjną138.
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Na bazie komórek Departamentu II MBP, których nie włączono do Departamentu IX
KdsBP powstał Departament X KdsBP, odpowiedzialny za ewidencję działalności
operacyjnej oraz koordynację zainteresowań operacyjnych KdsBP, MO i Zwiadu WOP 139.
Dodatkowo w strukturze KdsBP funkcjonowały Departament Kadr i Szkolenia,
powstały w wyniku połączenia Departamentu Kadr, Departamentu Szkolenia i Biura do spraw
Funkcjonariuszy dawnego MBP, składający się z sześciu wydziałów i Sekretariatu Ogólnego,
odpowiedzialny

za

sprawy

Administracyjno-Gospodarczy,

o

charakterze

powstały 18

kadrowo-szkoleniowym;
marca

1955

r.,

Departament

skupiający wszystkie

funkcjonujące dotychczas samodzielne jednostki organizacyjne MBP; oraz Departament
Finansowy140.
Strukturę KdsBP uzupełniały Biuro „A”, utworzone na bazie dawnego Biura „C” i
odpowiedzialne za szyfry; Biuro „W”, utworzone w kwietniu 1955 r. w ramach Departamentu
IX KdsBP i ostatecznie włączone do niego 12 grudnia 1955 r., odpowiedzialne za głównie za
kontrolę i zabezpieczenie korespondencji, ekspertyzy pism i ustalania autorów tekstów; Biuro
„B”, powstałe w wyniku przekształcenia Wydziału „B” 15 grudnia 1955 r., odpowiedzialne za
obserwację zewnętrzną osób pozostających w obszarze zainteresowań pionów operacyjnego i
śledczego; Samodzielny Wydział „C”, powstały w wyniku przekształcenia Biura
Wojskowego MBP; Archiwum oraz Komendantura Ochrony KdsBP, powstała 14 maja 1955
r. w wyniku przekształcenia dawnej Komendantury MBP 141.
Końcowa faza reorganizacji MBP w KdsBP miała również dwie fazy: zgodnie z
decyzją kierownictwa KdsBP od 1 stycznia 1955 r. dokumentacja i korespondencja miała być
sporządzana zgodnie z nowym nazewnictwem; a w wyniku uchwały Rady Ministrów z dnia
11 czerwca 1955 r. i zarządzenia premiera z dnia 10 marca 1956 r. usankcjonowano
dotychczasowe zmiany organizacyjne i uregulowano zasady dokonywania zmian w strukturze
KdsBP – podział na podstawowe jednostki organizacyjne ustalał premier na wniosek KdsBP,
a struktury terenowe (wojewódzkie i powiatowe) – kierownictwo KdsBP 142.
Na jesieni 1955 r. w struktury KdsBP włączono Wojska Wewnętrzne i Informację
Wojskową. Decyzją uchwały Rady Ministrów z dnia 3 września 1955 r. powołano Szefa
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Głównego Zarządu Informacji, mianowanego i odwoływanego przez Radę Ministrów, który
również wchodził w skład Komitetu143.
KdsBP został ostatecznie zlikwidowany ustawą z dnia 13 listopada 1956 r. o zmianie
organizacji naczelnych organów administracji publicznej w zakresie bezpieczeństwa
publicznego, a jego zakres zadań przekazano do kompetencji MSW144.

DECYDENCI
W sprawie „Radosława” można wskazać cztery grupy decydentów związanych z
ośrodkiem decyzyjnych cywilnego aparatu bezpieczeństwa publicznego. Do pierwszej z nich
należało ścisłe kierownictwo resortu, czyli minister Stanisław Radkiewicz i dwaj jego
zastępcy – Roman Romkowski i Mieczysław Mietkowski. Wszyscy oni byli również
członkami Komisji Biura Politycznego ds. bezpieczeństwa publicznego.
Stanisław Radkiewicz urodził się w 1903 r. w Rozmierkach w powiecie Kosów
Poleski w województwie poleskim. Wykształcenie podstawowe. Ukończył szkołę
Kominternu w Moskwie. Był członkiem Komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej i
Komunistycznej Partii Polski. Przed wojną był więziony za działalność komunistyczną. Od
1943 r. oficer polityczny w 1. DP im. T. Kościuszki, następnie sekretarz Centralnego Biura
Komunistów Polskich oraz członek Zarządu Głównego Związku Patriotów Polskich. Poseł do
KRN i Sejmu Ustawodawczego. W latach 1944-1954 był Kierownikiem Resortu
Bezpieczeństwa Publicznego w randze pułkownika oraz ministrem bezpieczeństwa
publicznego w randze najpierw generała brygady, następnie generała dywizji. Po rozwiązaniu
MBP był ministrem Państwowych Gospodarstw Rolnych w latach 1954-1956. W latach 19451948 członek BP KC PPR, w latach 1948-1955 członek BP KC PZPR (w tym Komisji
Bezpieczeństwa BP KC PZPR), z którego wystąpił w lipcu 1955 r. W maju 1957 r. został
usunięty z KC PZPR oraz utracił członkostwo w partii na trzy lata. W latach 1960-1968 r.
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dyrektor generalny Urzędu Rezerw Państwowych. W 1968 r. przeszedł na emeryturę. Zmarł
w 1987 r. w Warszawie145.
Roman Romkowski (właśc. Menasze [Natan] Grünszpan-Kikiel) urodził się w 1907 r.
w Krakowie. Pseudonimy „Staszek”, „Feliks”, „Ernest” i „Jaszka”. Z powodu trudności
materialnych nie ukończył szkoły powszechnej, w latach 1916-1921 pracownik fizyczny,
potem w latach 1921-1923 terminator w zakładzie krawieckim. Od 1923 r. w KZMP. W 1923
r. aresztowany i skazany za kolportaż literatury komunistycznej na 3 lata więzienia, po
wyjściu na wolność łączy pracę zawodową z działalnością partyjną – zostaje członkiem, a od
1927 r. sekretarzem Komitetu Okręgowego KZMP w Krakowie, a także członkiem KPP. W
latach 1928-1930 był członkiem egzekutywy Komitetu Okręgowego KPP w Krakowie. W
1930 r. zostaje powtórnie aresztowany, jednak wkrótce zwolniono go z braku dowodów. W
1930 r. był delegatem na V Zjazd KPP. Decyzją KC KPP w latach 1931-1934 skierowany do
szkoły partyjnej w Moskwie, przyjęty do Komunistycznego Uniwersytetu Mniejszości
Narodowościowych Zachodu, praktykant w zakresie gospodarki oraz wykładowca ekonomii
politycznej w „Rabfaku” im. Lenina w Moskwie, uczestnik zajęć szkoły oficerskiej,
praktykant w oddziałach wojskowych. W latach 1934-1935 uczestnik szkoły partyjnej pod
Moskwą, wstępuje do WKP(b). Od 1935 r. ponownie w Polsce, do momentu aresztowania w
1936 r. był funkcjonariuszem KPP. Skazany na 7 lat więzienia, wychodzi na wolność w 1939
r. po wybuchu drugiej wojny światowej. W latach 1939-1941 pracownik komunistycznej
administracji w Brześciu n. Bugiem, od 1941 r. kolejno korespondent i redaktor „Sztandaru
Wolności”. Po wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej organizuje za linią frontu oddział
partyzancki, w którym z czasem obejmuje funkcję komisarza politycznego, a od 1943 r. –
szefa sztabu. W 1944 r. jako major Armii Czerwonej zostaje przeniesiony do Wojska
Polskiego, a potem w randze pułkownika do tworzących się organów bezpieczeństwa
publicznego. W latach 1946-1949 zastępca ministra bezpieczeństwa publicznego, potem w
latach 1949-1954 podsekretarz stanu w MBP. Od 1944 r. członek PPR, w latach 1945-1948
pełnił funkcję członka KC PPR. Od 1948 r. w PZPR, gdzie w latach 1948-1955 pełnił funkcję
członka KC PZPR. W 1954 r. został wyrzucony ze służby w organach bezpieczeństwa
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publicznego, którą zakończył w stopniu generała brygady. W 1955 r. został wyrzucony z
PZPR. Aresztowano go w 1956 r. pod zarzutem bezprawnych aresztowań oraz dręczenia
podejrzanych i więźniów, w 1957 r. został skazany na 15 lat więzienia, ułaskawiony przez
Radę Państwa w 1964 r. Zmarł w 1968 r. w Warszawie 146.
Mieczysław Mietkowski (właśc. Mojżesz Bobrowicki), urodził się w 1903 r. w
Białymstoku. Od 1919 r. aktywista związków zawodowych, w tym sekretarz Związku
Zawodowego Piekarzy i Związku Zawodowego Robotników Budowlanych w Białymstoku,
sekretarz Związku Zawodowego Tytoniowców w Wilnie oraz działacz Związku Zawodowego
Robotników Budowlanych w Brześciu n. Bugiem. Od 1920 r. członek Związku Młodzieży
Komunistycznej, w latach 1922-1938 członek KPRP/KPP i Komunistycznej Partii Zachodniej
Białorusi, w której sprawował funkcje sekretarza Komitetów Organizacyjnych w Grodnie,
Baranowiczach i Wilnie, uczęszczał do szkoły partyjnej w Mińsku oraz był delegatem na I
Zjazd KPZB oraz delegatem z ramienia KPZB na IV Zjazd KPP. Od 1928 r. w centralnym
aparacie KC KPZB, członek Wydziału Związkowego. Od 1929 r. na terenie ZSRR, gdzie do
1931 r. pełnił funkcję kierownika Wydziału Zagranicznego Międzynarodówki Związków
Zawodowych w Moskwie. W latach 1931-1934 w Instytucie Czerwonej Profesury w
Moskwie. W latach 1934-1936 organizator pracy partyjnej KC WKP(b) wśród byłych
członków Szutzbundu zatrudnionych w zakładach samochodowych w Gorki. Od 1936 r.
redaktor Trybuny Radzieckiej, uczestnik kursu dla kadry oficerskiej. W latach 1936-1939
członek Brygad Międzynarodowych podczas wojny domowej w Hiszpanii. Po powrocie do
ZSRR był redaktorem i zastępcą dyrektora Wydawnictwa Literatury w Językach Obcych w
Moskwie. Od 1943 r. w 1. DP im. Tadeusza Kościuszki, gdzie pełnił funkcję szefa Wydziału
Politycznego, później również szef Zarządu Polityczno Wychowawczego 1. Korpusu
Polskiego w ZSRR. W 1944 r. był przedstawicielem Naczelnego Dowództwa Wojska
Polskiego w Moskwie, karierę wojskową zakończył jako major. Od 1944 r. członek PPR,
pełnił funkcję zastępcy członka KC PPR w latach 1945-1948. Od 1948 r. w PZPR, gdzie w
latach 1948-1954 pełnił funkcję członka KC PZPR. W 1944 r. został zastępcą kierownika
RBP PKWN, w latach 1945-1954 był wiceministrem bezpieczeństwa publicznego. W 1954 r.
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usunięty z kierownictwa resortu oraz wydalony z PZPR, karierę zakończył jako generał
brygady. Zmarł w 1990 r. w Warszawie 147.
Do drugiej grupy decydentów należeli architekci śledztwa i działań represyjnych
wobec „Radosława”, czyli Józef Różański i Anatol Fejgin. Mimo iż nie byli oni członkami
Komisji Biura Politycznego ds. bezpieczeństwa publicznego, często gościli na tych jej
posiedzeniach, które dotyczyły prowadzonych przez nich spraw.
Józef Różański (właśc. Józef Goldberg) urodził się w 1907 r. w Warszawie.
Pseudonimu „Ginin” i „Jacek”. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego
(1929), w latach 1930-1933 odbywał aplikację przy Sądzie Apelacyjnym w Warszawie, w
1933 r. został aplikantem adwokackim, a w 1936 r. adwokatem, członkiem Warszawskiej
Izby Adwokackiej. W czasie studiów wstąpił do Związku (Organizacji Młodzieży
Socjalistycznej „Życie”), później również w Związku Młodzieży Komunistycznej. Od 1930 r.
był członkiem KPP, działaczem Centralnego Biura Żydowskiego KPP. Współpracował z
redakcjami

„Przebudowy” przy CBŻ

KPP

oraz „Foklsjugent” przy Żydowskim

Demokratycznym Stronnictwie Ludowym, był aktywistą organizacji syjonistycznych. W
momencie wybuchu wojny w 1939 r. opuszcza Warszawę i kieruje się na wschód, gdzie
napotyka Armię Czerwoną. W latach 1939-1941 był pracownikiem NKWD. Po wybuchu
wojny niemiecko-radzieckiej wstępuje ochotniczo do Armii Czerwonej, skąd zostaje
oddelegowany do oddziału politycznego NKWD ds. jeńców polskich, stacjonował m.in. w
Starobielsku. Następnie w dyspozycji KC KP(b)U, w wyniku ewakuacji trafił do
Samarkandy, gdzie pracował w administracji radzieckiej. W 1943 r. został sekretarzem
okręgowych ZPP. Ochotniczo zgłosił się do armii polskiej tworzonej na terenie ZSRR przez
gen. Zygmunta Berlinga, w 1944 r. zostaje przydzielony do 3. DP im. Romualda Traugutta
jako oficer polityczno-wychowawczy, był m.in. korespondentem i redaktorem gazet
„Zwyciężymy” i „Na Zachód”. Uczestnik walk na Wołyniu i przyczółku wareckomagnuszewskim, gdzie zostaje ranny. W 1944 r. przeniesiony do organów bezpieczeństwa
publicznego PKWN, początkowo jako referent, następnie kolejno zastępca kierownika i
kierownik Sekcji VII. W 1945 r. pełnił w MBP kolejno funkcje kierownika Wydziału VIII
Departamentu I oraz kierownika Samodzielnego Wydziału IV. W latach 1947-1954 był
Dyrektorem Departamentu Śledczego MBP. Członek Grupy Specjalnej MBP, Biura
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Zob. K. Szwagrzyk, Aparat bezpieczeństwa…, s. 77, R. Terlecki, op. cit., s. 367, Katalog pracowników,
funkcjonariuszy, żołnierzy organów bezpieczeństwa państwa
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Specjalnego MBP oraz okresowo funkcjonariusz X Departamentu MBP. Kierował m.in.
śledztwem w sprawie Włodzimierza Lechowicza i Alfreda Jaroszewicza. Od 1945 r. członek
PPR, w latach 1947-1952 był posłem na Sejm Ustawodawczy. W 1954 r. zwolniony z MBP,
karierę w organach bezpieczeństwa zakończył na stopniu pułkownika. Pracował potem
kolejno jako dyrektor programowy Zespołu Zagranicznego Polskiego Radia oraz Dyrektor
Polskiego Instytutu Wydawniczego. W 1954 r. został aresztowany i oskarżony o stosowanie
niedozwolonych metod śledczych oraz demoralizowanie kadr organów bezpieczeństwa
publicznego, w 1955 r. został skazany dwukrotnie na 5 lat więzienia (wyrok na mocy amnestii
zmniejszono do 3 lat i 4 miesięcy). W wyniku wniesienia rewizji jego sprawa została
skierowana do ponownego rozpatrzenia łącznie ze sprawami przeciwko Romkowskiemu i
Anatolowi Fejginowi. W 1957 r. został skazany na 15 lat więzienia za stosowanie
niedozwolonych metod śledczych oraz bezprawne przetrzymywanie aresztantów w tajnym
więzieniu w willi „Spacer” w Miedzeszynie, po złożeniu rewizji zmniejszono mu karę do 14
lat więzienia. W 1964 r. został ułaskawiony przez Radę Państwa, po wyjściu z więzienia do
1972 r. pracował jako urzędnik w Mennicy Państwowej. Zmarł w 1981 r. w Warszawie 148.
Anatol Fejgin urodził się w 1909 r. w Warszawie. Pseudonimy „Tolek”, „Felek”,
„Jerzy” i „Wasyl”. W 1927 r. ukończył gimnazjum i podjął studia na Wydziale Medycznym
Uniwersytetu Warszawskiego. W tym samym roku wstępuje do organizacji „Pochodnia” oraz
zostaje członkiem MOPR. W 1928 r. został członkiem KPP, w tym samym czasie
aresztowany i relegowany z uczelni. Pozostawał pod nadzorem policji, został ponownie
aresztowany w 1929 r. Skazany na 4 lata więzienia w 1930 r., w wyniku apelacji otrzymał
zmniejszenie wyroku o połowę, na wolność wyszedł w 1932 r. W kilka tygodni później został
ponownie aresztowany i w 1933 r. skazany na cztery lata więzienia. W 1934 r. urlopowany ze
względu na zły stan zdrowia, nie wraca do więzienia i podejmuje działalność nielegalną.
Aktywista Centralnej Redakcji KZMP, pełnił również funkcje sekretarza okręgowego KZMP
Łódź oraz II sekretarza KC KZMZU. Od 1939 r. pracuje jako urzędnik sowiecki, w 1941 r.
ewakuowany do okręgu kujbyszewskiego, gdzie kontynuuje pracę w radzieckiej
administracji, później zostaje zmobilizowany do pracy w wojskowym zakładzie
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zbrojeniowym. Od 1943 r. w 1. DP im. T. Kościuszki, uczestnik bitwy pod Lenino, w 1944 r.
zostaje przeniesiony do 3. DP im. R. Traugutta na stanowisko szefa Wydziału PolitycznoWychowawczego. W 1945 r. wstępuje do PPR, później również członek PZPR. W tym
samym roku zostaje mianowany zastępcą szefa Głównego Zarządu Informacji Wojska
Polskiego. Następnie w 1950 r. zostaje zwolniony z wojska ze stopniem pułkownika i
przeniesiony do MBP, gdzie obejmuje stanowisko dyrektora Biura Specjalnego MBP.
Następnie w 1951 r. obejmuje funkcję dyrektora Departamentu X MBP. Po ucieczce na
Zachód w 1953 r. swojego zastępcy, płk Józefa Światło, zostaje zawieszony w obowiązkach
służbowych, a w 1954 r. zwolniony z MBP i przeniesiony do rezerwy MON. Zostaje również
wyrzucony z PZPR, jednak otrzymuje posadę wicedyrektora Wydawnictwa „Książka i
Wiedza”. Został aresztowany w 1956 r., a następnie w 1957 r. skazany na karę 12 lat
więzienia za stosowanie niedozwolonych metod śledczych oraz bezprawne aresztowania.
Ułaskawiony decyzją Rady Państwa w 1964 r. Zmarł w 2002 r. w Warszawie 149.
Trzecią grupę decydentów w sprawie „Radosława” spośród funkcjonariuszy
cywilnego aparatu bezpieczeństwa publicznego stanowiły osoby odpowiedzialne za nadzór i
bieżące prowadzenie śledztwa oraz towarzyszących mu działań operacyjnych: Józef
Czaplicki, Jan Wołkow, Józef Jurkowski, Adam Humer, Ludwik Serkowski i Wiktor
Leszkowicz.
Józef Czaplicki (właśc. Izydor Kurc) urodził się w 1911 r., najprawdopodobniej w
Łodzi. Pseudonimy „Kuzyn”, „Michał”, „Felek”, „Józek”, „Antoś” i „Sasza”. Od końca lat
dwudziestych był członkiem ZMK. W 1931 r. został aresztowany i skazany na 3 lata
więzienia za działalność komunistyczną, rok później opuścił więzienie w ramach urlopu
zdrowotnego i uciekł do Wolnego Miasta Gdańska, gdzie kontynuował działalność
komunistyczną. W 1933 r. nielegalnie powrócił do Polski, został członkiem kolejno KZMP
oraz KPP. Za zgodą partii dobrowolnie zgłosił się w 1935 r. celem odbycia kary do więzienia,
z którego wyszedł dwa lata później. Po wybuchu wojny w 1939 r. wyjechał do Białegostoku,
gdzie pracował jako tkacz. Od 1941 r. uczestnik tajnego kursu dywersyjno-wywiadowczego
NKWD w miejscowości Gorki, w 1942 r. został skierowany do działającej na terenie lasów
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Zob. Ł. Kamiński, P. Rokicki, A. Rudzińska, op. cit., s. 16, Biogram Anatol Fejgin [w:] Z. Lazarowicz,
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briańskich w obwodzie orłowskim na sowieckiej Białorusi 2. partyzanckiej Brygady
Kletniawskiej, gdzie objął funkcję szefa zwiadu. W 1943 r. został odkomenderowany do
tworzącego się pod Moskwą Samodzielnego Batalionu Szturmowego. Funkcjonariuszem RBP
PKWN został w 1944 r., pełnił kolejno funkcje oficera dyspozycyjnego, kierownika Sekcji IV
oraz w latach 1944-1945 kolejno członka warszawskiej grupy operacyjnej oraz grupy
operacyjnej MBP na M. St. Warszawa – obie jednostki stanowiły zaplecze dla dowództwa
NKWD w Polsce. Tymczasowo został w 1945 r. skierowany do WUBP w Łodzi, gdzie
najpierw pełnił funkcję kierownika Wydziału I, a potem p.o. kierownika całego urzędu. Od
1945 r. ponownie w centrali MBP w Warszawie, gdzie w do 1954 r. pełnił kolejno funkcje
zastępcy dyrektora Departamentu I, dyrektora Departamentu VII, ponownie zastępcy
dyrektora Departamentu I, Dyrektora Departamentu III oraz zastępcy dyrektora Departamentu
VII. Od 1955 r. w KdsBP, gdzie pełnił kolejno funkcje zastępcy dyrektora, p.o. dyrektora i
dyrektora Departamentu I. W latach 1956-1957 w MSW, gdzie również pełnił funkcję
dyrektora Departamentu I, aż do odejścia ze służby w 1957 r. w stopniu pułkownika w
wyniku działań komisji partyjnej, która oskarżyła go o nadużycia oraz stosowanie
niedozwolonych metod w śledztwie. Po odejściu ze służby pracował w latach 1958-1967 w
Państwowej Inspekcji Handlowej jako główny inspektor, aż do przejścia na emeryturę w 1967
r. Dodatkowo w 1959 r. podjął, mimo braku średniego wykształcenia, studia eksternistyczne
na Wydziale Dyplomatyczno-Konsularnym w Szkole Głównej Służby Zagranicznej, które
ukończył rok później. Po 1968 r. poddany szykanom w ramach kampanii antysemickiej, był
inwigilowany przez MSW. W 1971 r. został oskarżony o płatną protekcję i skazany na rok
więzienia oraz grzywnę, jednak na podstawie amnestii 1969 r. darowano mu zasądzoną karę.
Zmarł w 1985 r. w Warszawie150.
Jan Wołkow urodził się w 1916 r. w Ozdziutyczach w województwie wołyńskim.
Wykształcenie podstawowe. Od 1933 r. był członkiem Komunistycznej Partii Zachodniej
Ukrainy, za co odsiedział kilkuletni wyrok więzienia. W latach 1939-1943 był pracownikiem
partyjnego aparatu komunistycznego. Od 1943 r. w 1. DP im. Tadeusza Kościuszki, z której
w tym samym roku został skierowany do Polskiego Batalionu Szturmowego jako
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radiotelegrafista. W 1944 r. zrzucony nad terytorium Polski, dołączył do oddziału Armii
Ludowej. Od 1944 r. w PPR. W latach 1945-1947 pełnił w WUBP w Gdańsku kolejno
funkcje funkcjonariusza Grupy Operacyjnej, p.o. kierownika sekcji Wydziału I, kierownika
Wydziału I oraz naczelnika Wydziału III. Następnie w MBP w Warszawie, gdzie w latach
1947-1951 pełnił kolejno funkcje starszego referenta w Wydziale III, kierownika sekcji w
Wydziału II Departamentu III i zastępcy naczelnika Wydziału III Departamentu III. W latach
1951-1952 był naczelnikiem Wydziału III WUBP w Lublinie, potem ponownie w MBP jako
naczelnik Wydziału III Departamentu III. Od 1955 r. zastępca kierownika WUdsBP w
Warszawie, następnie od 1956 r. szef WUBP w Warszawie. W 1957 r. zwolniony z pracy w
organach bezpieczeństwa publicznego, formalnie ze względu na wybuchowy charakter oraz
niezdatność do pracy biurowej z powodu trudności w pisaniu. Karierę zakończył jako
podpułkownik. Zmarł w 1999 r. w Warszawie 151.
Józef Jurkowski (właśc. Jungman) urodził się w 1913 r. w Lublinie. Wykształcenie
podstawowe. Po opuszczeniu gimnazjum pracował w KC KZMP. W latach 1934-1935
dwukrotnie skazany za działalność komunistyczną. W czasie drugiej wojny światowej służył
w Armii Czerwonej, potem od 1943 r. w 1. DP im. Tadeusza Kościuszki, w 1944 r. pełnił
funkcję zastępcy dowódcy Samodzielnego Batalionu Specjalnego. W latach 1944-1945 był
adiutantem osobistym Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego. W organach bezpieczeństwa
publicznego od 1944 r., początkowo jako oficer do zleceń specjalnych ministra, następnie
zwolniony i przeniesiony do wojska, w 1945 r. ponownie wcielony do aparatu
bezpieczeństwa jako p.o. kierownika Grupy Operacyjnej MBP na Górny Śląsk. W latach
1945-1948 kierownik WUBP w Bydgoszczy, następnie w latach 1948-1950 szef WUBP w
Gdańsku. W latach 1950-1955 w MBP w Warszawie w gestii wiceministra Mietkowskiego,
najpierw jako oficer dyspozycyjny, a od 1951 r. jako starszy inspektor Inspektoracie Ministra
Bezpieczeństwa Publicznego. W 1955 r. został kierownikiem WUdsBP w Katowicach.
Następnie w latach 1955-1956 pełnił funkcję Dyrektora Depratamentu V KdsBP. Od 1956 r.
do dyspozycji Departamentu Kadr i Szkolenia KdsBP/MSW, w 1956 r. czasowo
oddelegowany do Jednostki Wojskowej nr 2000 Zarządu II Sztabu Generalnego Wojska
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Polskiego, następnie w latach 1956-1958 oddelegowany V Międzynarodowej Komisji dla
Nadzoru i Kontroli nad wykonaniem rozejmu w Indochinach. W 1958 r. zakończył służbę w
organach bezpieczeństwa publicznego ze stopniem pułkownika. W 1968 r. wyjechał do Danii,
potem prawdopodobnie do Izraela. W 1971 r. rozkazem personalnym nr 045 gen. Wojciecha
Jaruzelskiego został pozbawiony stopnia oficerskiego „z powodu braku wartości moralnych” i
zdegradowany do stopnia szeregowca 152.
Adam Humer urodził się w 1917 r. w Camden w Stanach Zjednoczonych, do Polski
powrócił w 1921 r. Od 1935 r. był członkiem Komunistycznego Związku Młodzieży
Zachodniej Ukrainy, później również Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy. W 1936 r.
podjął studia prawnicze na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, przerwane przez wybuch
drugiej wojny światowej. Po agresji ZSRR na Polskę we wrześniu 1939 r. organizował w
Tomaszowie

Lubelskim

Powiatowy

Komitet

Rewolucyjny,

którego

został

wiceprzewodniczącym. W tym samym roku wyjechał do Lwowa, gdzie ukończył studia
prawnicze na Uniwersytecie im. Franki, dawniej Jana Kazimierza. Podczas studiów pełnił
również funkcję

„brygadiera grupy propagandowej” i odbył trzymiesięczną aplikację w

prokuraturze. Od 1941 r. był członkiem Wszechzwiązkowego Leninowskiego Związku
Młodzieży Komunistycznej we Lwowie. Próbę wstąpienia do NKGB uniemożliwił wybuch
wojny niemiecko-radzieckiej w 1941 r., po którym przedostał się do Tomaszowa Lubelskiego
i tam ukrywał się aż do 1944 r., kiedy to wraz z nadejściem Armii Czerwonej wziął udział w
organizowaniu terenowych Rad Narodowych. Najpierw pełnił funkcję kierownika Wydziału
Propagandy i Informacji w Powiatowej Radzie Narodowej w Tomaszowie Lubelskim, która
wkrótce potem skierowała go do pracy w organach bezpieczeństwa publicznego. W latach
1944-1945 pełnił kolejno funkcje kierownika Sekcji Śledczej oraz kierownika Sekcji VIII
Wydziału I WUBP w Lublinie. Od 1945 r. w dyspozycji MBP w Warszawie, w latach 19451947 pełnił kolejno funkcje zastępcy kierownika Wydziału VIII Departamentu I oraz zastępcy
kierownika Samodzielnego Wydziału IV. Od 1947 r. był jednocześnie zastępcą dyrektora
Departamentu Śledczego i do 1949 r. p.o. naczelnika Wydziału II Departamentu Śledczego.
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W 1954 r. przeniesiony został na stanowisko starszego radcy w Gabinecie Ministra
Rolnictwa, pracę w organach bezpieczeństwa publicznego zakończył ze stopniem
podpułkownika. Brał udział w śledztwach przeciwko m.in. Adamowi Doboszyńskiemu,
Witoldowi Pileckiemu i Stanisławowi Skalskiemu. Od 1959 r. na emeryturze, pracował na pół
etatu jako radca prawny w wielu podwarszawskich Gminnych Spółdzielniach. W 1992 r.
tymczasowo aresztowany i oskarżony o zbrodnie stalinowskie. W 1994 r. został skazany na 9
lat więzienia za stosowanie niedozwolonych metod śledczych i znęcanie się nad
aresztowanymi, w tym m.in. nad Skalskim i Marii Mazurkiewicz. W 1996 r. sąd zmniejszył
wyrok do siedmiu i pół roku więzienia. Zmarł w 2001 r. w Warszawie 153.
Ludwik Serkowski urodził się w 1919 r. w Kłodnem. W 1944 r. przeszedł
trzymiesięczny kurs w Specjalnej Szkole w Kujbyszewie. W organach bezpieczeństwa
publicznego od 1944 r., najpierw jako pracownik sekcji śledczej RBP, potem od 1945 r. w
MBP w Warszawie. W latach 1945-1952 pełnił kolejno funkcje zastępcy kierownika Sekcji II
Wydziału VII Departamentu I, kierownika Sekcji II Samodzielnego Wydziału IV, zastępca
naczelnika Wydziału II Departamentu Śledczego, Naczelnik Wydziału II Departamentu
Śledczego oraz Naczelnik Wydziału II Departamentu Śledczego. W tym czasie ukarany
dziesięciodniowym aresztem domowym za zaniedbanie służbowe, w wyniku którego
podejrzana popełniła samobójstwo. W 1952 r. przeniesiony na stanowisko zastępcy szefa
WUBP w Katowicach, gdzie w 1953 wszczęto przeciw niemu śledztwo za stosowanie
niedozwolonych metod śledczych, później umorzone. W 1954 r. najpierw przeniesiony do
dyspozycji Dyrektora Departamentu

Kadr

MBP,

potem przeniesiony do

Milicji

Obywatelskiej, gdzie służył do 1956 r. Karierę w organach bezpieczeństwa zakończył na
stopniu podpułkownika. Był odpowiedzialny m.in. za maltretowanie w śledztwie Stanisława
Skalskiego. Zmarł w 1990 r. w Warszawie 154.
Wiktor Leszkowicz urodził się w 1919 r. w Żyżniewie. Uczestnik kursu specjalnego w
Kujbyszewie. W strukturach bezpieczeństwa publicznego od 1945 r. jako oficer śledczy w
RBP Lublin. Od 1945 r. w MBP, kolejno jako starszy oficer śledczy Wydziałów VIII i IV
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Departamentu I w latach 1945-1946, starszy oficer śledczy i p.o. zastępcy kierownika w
Sekcji II Wydziału Śledczego w latach 1946-1947, starszy oficer śledczy i p.o. naczelnika
Wydziału Śledczego w 1947 r. Następnie w latach 1947-1948 kierownik sekcji i p.o.
naczelnika w Wydziale III Departamentu Śledczego, a od 1948 r. – naczelnik tegoż wydziału.
W latach 1951-1955 zastępca dyrektora Departamentu Śledczego, w 1954 r. został ukarany
naganą i rocznym wstrzymaniem awansu. W latach 1954-1955 uczestnik kursu specjalnego.
W 1955 r. pozbawiony przydziału, przez krótki okres pozostawał w dyspozycji Departamentu
Kadr i Szkolenia KdsBP, następnie zwolniony, służbę zakończył jako podpułkownik. Po
odejściu z aparatu bezpieczeństwa pracował jeszcze jako zastępca dyrektora ds.
administracyjno-finansowych w Centralnym Biurze Konstrukcyjnym w Telekomunikacji w
Warszawie155.
Czwartą i ostatnią grupę decydentów w sprawie „Radosława” stanowili wykonawcy,
czyli oficerowie śledczy MBP, realizujący decyzje podjęte w zakresie prowadzenia śledztwa
przeciwko Mazurkiewiczowi: Wiesław Trutkowski i Leon Midro.
Wiesław Trutkowski urodził się w 1924 r. w Kazimierzu-Osiedle. Ukończył wyższe
studia administracyjne. W strukturach bezpieczeństwa publicznego w Będzinie od 1945 r.,
najpierw jako wartownik, później referent gminny, ponownie wartownik i wreszcie oficer
śledczy. Od 1947 r. kolejno młodszy oficer śledczy, oficer śledczy i starszy oficer śledczy w
MBP. W latach 1948-1949 oddelegowany czasowo do GZI. Od 1955 r. kierownik Grupy
Śledczej w Wydziale II Departamentu VII KdsBP, później starszy oficer śledczy w tym
samym wydziale. Od 1956 r. starszy oficer śledczy w Wydziale I Biura Śledczego MSW. W
latach 1959-1963 starszy oficer operacyjny w Wydziale II Departamentu IV MSW. W latach
1964-1979 służba w pionie bezpieczeństwa Gabinetu Ministra MSW, karierę zakończył jako
pułkownik. W latach 1971-1974 oddelegowany na placówkę dyplomatyczną PRL w Sofii na
stanowisko szyfranta. W 1957 roku wymieniony w „Sprawozdaniu Komisji do zbadania
odpowiedzialności b. pracowników GZI, NPW i NSW”, tzw. „raporcie komisji Mazura
(Wasilewskiego)” jako oficer MBP oddelegowany do GZI stosujący niedozwolone metody
śledztwa. W 1996 r. skazany na 6 lat więzienia za popełnienie zbrodni stalinowskich, m.in.
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znęcanie się w śledztwie nad Kazimierzem Plutą-Czachowski, Marią Mazurkiewicz i Janem
Mazurkiewiczem156.
Leon Midro urodził się w 1925 r. w Dańdówce, wówczas pod Sosnowcem.
Wykształcenie podstawowe. Karierę w organach bezpieczeństwa publicznego zaczynał jako
wartownik w MUBP w Będzinie w 1945 r., potem został oficerem śledczym. W 1946 r.
przeniesiony do WUBP w Katowicach. Od 1947 r. oficer śledczy w Departamencie Śledczym
MBP w Warszawie, od 1951 r. jako starszy oficer śledczy, w latach 1953-1955 pełnił funkcje
kierownika Sekcji II Wydziału IV oraz Sekcji IV Wydziału III Departamentu Śledczego. W
1955 r. zastępca naczelnika Wydziału IV Departamentu VII KdsBP. W MSW od 1956 r. w
Biurze Śledczym, najpierw jako inspektor, potem zastępca naczelnika Wydziału II. Od 1963
r. oficer do dyspozycji dyrektora Departamentu I MSW. W latach 1963-1965 oddelegowany
do Ministerstwa Spraw Zagranicznych do pracy w charakterze kuriera dyplomatycznego. W
latach 1965-1967 starszy inspektor w Wydziale Inspekcji Biura Śledczego MSW. Od 1967 r.
poza strukturami organów bezpieczeństwa, karierę zakończył jako podpułkownik. W 1996 r.
skazany na 4 lata więzienia za popełnienie zbrodni stalinowskich, m.in. za znęcanie się w
śledztwie nad Stanisławem Skalskim, bohaterem bitwy o Anglię 157.

WOJSKOWY APARAT BEZPIECZEŃSTWA
GENEZA
Oddział Informacji 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki
Geneza organów informacji wojskowej funkcjonujących w ramach aparatu represji
Polski Ludowej sięga czasów formowania polskich jednostek wojskowych w ZSRR pod
156
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auspicjami Związku Patriotów Polskich. 6 maja 1943 r. rząd wyraził zgodę na
zorganizowanie na swoim terenie 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki, a 14 maja
ukazał się pierwszy rozkaz organizacyjny jej dowódcy, płk Zygmunta Berlinga, powołujący
między innymi pierwsze organa informacji dywizji w postaci Oddziału Informacji. Datę tę
można uznać za oficjalne powstanie organów informacji wojskowej158.
Wydział Informacji I Korpusu Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR
Wydział Informacji 1 Armii Wojska Polskiego
Wydział Informacji 2 Armii Wojska Polskiego
Pierwsze reorganizacje struktur nowo powołanych służb miały bezpośredni związek z
rozwojem polskich formacji wojskowych w ZSRR, przede wszystkim zaś z utworzeniem I
Korpusu Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR. Jego dowódca, awansowany w międzyczasie na
generała Berling, rozkazem organizacyjnym z 19 sierpnia 1943 r. powołał Wydział Informacji
I Korpusu. Organ ten został 1 kwietnia 1944 r. przekształcony w Wydział Informacji Armii
Polskiej w ZSRR, zmieniają 29 lipca 1944 r. nazwę na Wydział Informacji 1 Armii Wojska
Polskiego. Forma i struktura organizacyjna informacji wojskowej przyjęta w kwietniu 1944 r.
przetrwała do września 1945 r. Wydziałem kierował szef oraz jego zastępcy, a podstawową
strukturą organizacyjną były sekcje: kontrwywiadowcza ochrona sztabu i jego jednostek
zabezpieczających (Sekcja 1), praca kontrolno-instruktorska oraz pomoc organom dywizji,
poszukiwanie i zwalczanie wrogiej agentury (Sekcja 2), praca kontrwywiadowcza (Sekcja 3),
praca śledcza (Sekcja 4) oraz obserwacja zewnętrzna i działalność operacyjna (Sekcja 5).
Dodatkowymi komórkami organizacyjnymi były Sekretariat, Grupa Ewidencji Operacyjnej,
Komendant Ochrony Wydziału oraz zaplecze techniczno-logistyczne159.
Wraz z rozwojem ilościowym i jakościowym polskich sił zbrojnych w ZSRR
rozwijała się sieć Oddziałów Informacji w dywizjach, brygadach i korpusach 1 Armii. Dalsza
rozbudowa Wojska Polskiego nastąpiła w sierpniu 1944 r. i była efektem zajmowania przez
wojska radzieckie i polskie coraz większego terytorium Rzeczypospolitej. 8 sierpnia 1944 r.
podjęto decyzję o reorganizacji struktury organizacyjnej wojsko polskich oraz zmianach w
działaniu resortu obrony. 20 sierpnia rozpoczęło się formowanie 2 Armii Wojska Polskiego, a
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co za tym idzie również jej Wydziału Informacji o strukturze analogicznej do zastosowanej w
1 Armii160.

STRUKTURA
Główny Zarząd Informacji
W dniu 30 września 1944 r. rozkazem Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego gen.
Michała Roli-Żymierskiego utworzono Zarząd Informacji Naczelnego Dowództwa WP 161.
Jego struktura składała się z ośmiu Oddziałów, kierownictwa i Sekretariatu. Oddziały
odpowiadały za pracę kontrwywiadowczą w sztabie Naczelnego Dowódcy WP (Oddział I),
zwalczanie szpiegostwa i inwestygacja jeńców wojennych (Oddział II), prace kontrolnoinstruktorskie (Oddział III), dochodzenia i śledztwa (Oddział IV), obserwację zewnętrzną
(Oddział V), sprawy administracyjno-personalne (Oddział VI), ewidencję i statystykę
(Oddział VII) oraz łączność (VIII)162.
Dokładnie dwa miesiące później, w dniu 30 listopada 1944 r., ZI przekształcono w
Główny Zarząd Informacji Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego, zachowując jego
podstawową strukturę163. Kolejne zmiany organizacyjne miały miejsce już po zakończeniu II
wojny światowej, a ich efektem było utworzenie w dniu 12 września 1945 r. Głównego
Zarządu Informacji Wojska Polskiego w dniu 164. Struktura GZI opierała się na Kierownictwie
i

Wydziałach, odpowiedzialnych za ochronę kontrwywiadowczą Ministerstwa Obrony

Narodowej oraz podległych mu instytucji wojskowych (Wydział I), poszukiwanie i
rozpracowywanie wrogiej agentury (Wydział II), koordynacja pracy organów terenowych i
prowadzenie w nich pracy kontrolno-instruktorskiej (Wydział III), prowadzenie i
nadzorowanie śledztw (Wydział IV), obserwacja zewnętrzna i inwigilacja (Wydział V), kadry
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(Wydział VI), ewidencję i statystykę (Wydział VII) oraz szyfry i łączność (Wydział VIII).
Pozostałymi jednostkami organizacyjnymi była Sekcja IX (operacja i kontrola finansowa),
Wydział Administracyjno-Gospodarczy (kwatermistrzostwo), Komenda Ochrony, Sekretariat,
Garaże, Transport

samochodowy,

Ambulatorium,

Fotolaboratorium oraz Więzienie

wewnętrzne165. Jak widać, reorganizacje na przestrzeni lat 1944-1945 nie zmieniały
zasadniczo struktury i zakresu działań poszczególnych jednostek organizacyjnych.
W latach 1944-1957 przeprowadzono jeszcze kilka zmian organizacyjnych w GZI,
jednak nie zmieniały one zasadniczo jego struktury, jedynie ją „udoskonalając”166. W dniu 1
marca 1946 r. strukturę organizacyjną GZI uzupełniono o Wydział Pracy z Oficerami oraz
Wydział Informacji Departamentu Wojsk Ochrony Pogranicza, a w dniu 31 października
1946 r. utworzono Wydział Ogólny (zastąpił Sekretariat), Wydział Pełnomocnika Specjalnego
oraz Biuro Studiów167.
Ostatnią istotną zmianą organizacyjną w GZI przeprowadzono 1 marca 1948 r., a
jednym z jej celów było zahamowanie postępującego rozdrabniania struktury organizacyjnej
oraz maskowanie niektórych komórek centrali wojskowego kontrwywiadu 168. W ramach
przeprowadzonych zmian podstawową jednostką organizacyjną GZI stały się Oddziały. Na
czele GZI stało Kierownictwo obsługiwane przez Wydział Ogólny, do którego włączono
archiwum jako samodzielną komórkę169. W efekcie przeprowadzonej operacji scalania
niektórych komórek organizacyjnych powstały Oddział I (ochrona kontrwywiadowcza),
Oddział II (wyszukiwanie i rozpracowywanie obcej agentury oraz inwigilacja i tajne
aresztowania, do Oddziału tego włączono Wydział Tajny [Obserwacji i Inwigilacji]), Oddział
III (kontrole i instruktaż, koordynacja pracy organów terenowych), Oddział IV (praca śledcza
oraz kierowanie Więzieniem Wewnętrznym GZI, które wraz z Fotolabaratorium włączono do
tego Oddziału), Oddział V (rozpracowywanie i kontrola oficerów informacji, praca
polityczno-wychowawcza, do tego Oddziału dołączono Wydział Personalny, Pełnomocnika
Specjalnego i Pracy z Oficerami). Pozostałymi samodzielnymi organami GZI pozostawały
Wydział VI Samodzielny (szyfrowanie), Biuro Studiów (włączono w jego skład Wydział
Ewidencji Operacyjnej) oraz Oddział Zaopatrzenia (wchłonął Wydział Finansowy i
Administracyjno-Gospodarczy, Komendę Ochrony oraz Ambulatorium) 170. Ukoronowaniem
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tej tury zmian było utworzenie w 1949 roku Wydziału Wojskowego przy Głównym Urzędzie
Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk i włączenie go do struktury organizacyjnej GZI 171. Z
ważniejszych zmian warto jeszcze wspomnieć o podniesieniu podczas reorganizacji z dnia 1
maja 1952 r. Oddziałów I, II, III i IV do rangi Zarządów172.
Na mocy uchwały Rady Ministrów PRL z dnia 3 września 1955 r. organy informacji
wojskowe zostały włączone w skład Komitetu ds. Bezpieczeństwa Publicznego przy Radzie
Ministrów, który z kolei został rozwiązany na mocy uchwały Rady Ministrów z dnia 13
listopada 1956 r. Jeszcze w tym samym miesiącu na podstawie Zarządzenia Prezesa Rady
Ministrów wojskowe organa informacji włączono do Ministerstwa Obrony Narodowej i
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, które zastąpiło KdsBP. Ostatecznie GZI oraz wszystkie
jego jednostki organizacyjne i przy nim afiliowane zostały oficjalnie rozformowane rozkazem
Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 stycznia 1957 roku. W jego miejsce powołano
Wojskową Służbę Wewnętrzną173.

DECYDENCI
Decydentami w sprawie „Radosława” funkcjonującymi w strukturze ośrodka
decyzyjnego, jakim był wojskowy aparat bezpieczeństwa publicznego byli szef GZI Dymitr
Wozniesieński oraz jego zastępca Antoni Skulbaszewski.
Dymitr Wozniesieński urodził się w 1905 r. w Jarosławiu pod Moskwą. Od 1922 r.
pracował w sowieckich organach specjalnych. Od 1925 r. pełnił funkcje kierownicze
średniego szczebla w OGPU na obszarze Smoleńska, Kubania i Kijowskiego Specjalnego
Okręgu Wojskowego. W latach 1933-1941 pełnił służbę w Zarządzie Bezpieczeństwa
Państwowego NKWD w Kursku. W trakcie wojny z hitlerowskimi Niemcami pełnił m.in.
funkcje szefa oddziału kontrwywiadowczego Zarządu NKWD USRR oraz zastępcy szefa
oddziału kontrwywiadowczego SMIERSZ 5. Armii. W 1944 r. odkomenderowany do Wojska
Polskiego, objął najpierw stanowisko zastępcy szefa Wydziału Informacji 1. Armii Polskiej w
ZSRR w maju, a potem szefa w październiku 1944 r. W grudniu 1945 r. skierowano go na
stanowisko szefa Oddziału Informacji Okręgu Wojskowego nr 2 w Bydgoszczy. Od września
1946 r. pełnił funkcję zastępcy szefa GZI. W lipcu 1950 r. objął kierownictwo GZI. Był
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Zob. W. Roman, op. cit., s. 3.
Zob. J. Poksiński, „TUN”…, s. 25.
173
Zob. W. Roman, op. cit., s. 3-5.
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zięciem gen. Karola Świerczewskiego. W końcu 1953 r. został odesłany do ZSRR, gdzie
osądzono go i skazano na 10 lat więzienia. Data i miejsce jego śmierci nie są znane 174.
Antoni Skulbaszewski urodził się 29 stycznia 1915 r. w Peregonomce na
Kijowszczyźnie. Od 1935 r. był oficerem Armii Czerwonej, w latach 1936-1937 był
słuchaczem specjalnego kursu dla oficerów NKWD w Kijowie. Członek WKP(b). Uczestnik
wojny sowiecko-fińskiej w latach 1939-1940 oraz wojny obronnej przeciwko Niemcom w
1941 r. Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Instytutu Irygacji i Mechanizacji Gospodarki
Wiejskiej w Taszkiencie (1943). Został skierowany w lutym 1944 r. do służby w Wojsku
Polskim, gdzie pełnio kolejno funkcje oficera śledczego w 1. DP (do kwietnia 1944 r.),
prokuratora w 2. DP (kwiecień-wrzesień 1944 r.), wiceprokuratora Wojskowej Prokuratury 1.
Armii WP (października 1944 r. – maj 1945 r.), wiceprokuratora NPW (czerwiec-sierpień
1945 r.), później zastępcy Naczelnego Prokuratora Wojskowego (sierpień 1945 r. –
październik 1948 r.) i Naczelnego Prokuratora Wojskowego (październik 1948 – lipiec 1950).
Od 1 sierpnia 1950 r. był zastępcą szefa GZI. Został zwolniony ze stanowiska 26 lipca 1954 r.
i odkomenderowany do Związku Radzieckiego175.

WOJSKOWY WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
Podobnie jak w przypadku wojskowego aparatu bezpieczeństwa, genezy wojskowego
wymiaru sprawiedliwości Polski Ludowej należy szukać w tworzeniu Polskich Sił Zbrojnych
w ZSRR. W ramach formującej się w Sielcach nad Oką 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusz
Kościuszki powołano, prawdopodobnie pomiędzy majem a czerwcem 1943 r., pierwszy sąd
wojskowy, który od drugiej połowy czerwca przystąpił do organizacji sądu i prokuratury.
Prezydium Związku Patriotów Polskich podjęło 7 lipca 1943 r. uchwałę powołującą do życia
Sąd Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR, mający pełnić funkcję nadzorczą i administracyjną nad
sądem polowym 1 DP oraz kolejnymi tego typu organami, mającymi powstać w przyszłości.
Jednocześnie wprowadzono Kodeks Karny PSZ w ZSRR, uzupełniony 26 listopada 1943 r.
Wojskowym Kodeksem Postępowania Karnego PSZ w ZSRR, wprowadzonym w życie
rozkazem Naczelnego Dowódcy 1. Korpusu Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR. 30 maja 1944 r.
rozkazami Rady Wojennej 1. Armii Polskiej WP wprowadzono Wojskowy Kodeks Karny,
174

Zob. M. Szumiło, Szefowie Głównego Zarządu Informacji Wojska Polskiego (1945-1956) [w:] B. Polak, P.
Skubisz (red.), "Politycznie obcy!" Żołnierze Wojska Polskiego w zainteresowaniu komunistycznego aparatu
represji i propagandy w latach 1944-1956, Szczecin 2011, s. 311-312, J. Poksiński, Victis Honos…, s. 281-282.
175
Zob. K. Szwagrzyk, Prawnicy czasu bezprawia…, s. 389, J. Poksiński, Victis Honos…, s. 280.
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Wojskowy Kodeks Postępowania Karnego oraz Prawo o Ustroju Sądów i Prokuratury
Wojskowej176. Również tego samego dnia Rada Wojenna wydała dekret „O wymiarze kary
dla niemiecko-faszystowskich złoczyńców, winnych zabójstw i znęcań się nad polską
ludnością cywilną i jeńcami wojennymi, dla szpiegów i zdrajców Narodu Polskiego spośród
obywateli polskich i dla ich popleczników”, będący pierwszym w historii polskiego prawa
aktem umożliwiającym sądom wojskowym sądzenie

ludności cywilnej. Struktury

sądownictwa wojennego rozbudowywano w miarę rozwoju liczebnego i organizacyjnego
wojsk polskich walczących wspólnie z Armią Czerwoną177.
Warto zwrócić uwagę, że genezą wojskowego wymiaru sprawiedliwości Polski
Ludowej było sądownictwo wojenne, które z czasem przekształcono w stacjonarne
sądownictwo specjalne178. Nie wolno również zapominać, iż formowanie sądownictwa
wojskowego wedle wzorców sowieckich było pierwszą formą prawa komunistycznego w
Polsce, charakteryzującą się negacją i częściowym odrzuceniem prawa II RP; stanowieniem
prawa prze podmioty do tego nieuprawnione, niekiedy nie będące nawet organami państwa
polskiego; niskim poziomem tworzonego prawa i jego instrumentalnym wykorzystywaniem
do celów politycznych; ora przesunięciem kompetencji sądów wojskowych na obszar
dotychczas zarezerwowany dla sądownictwa powszechnego, o czym była mowa powyżej 179.
24 sierpnia 1944 r. PKWN wydał dekret o rozwiązaniu tajnych organizacji
wojskowych na terenach wyzwolonych, który w sposób całkowicie nielegalny rozwiązywał
wszelkie organizacje podległe legalnemu rządowi RP w Londynie, a ich członków za
niestosowanie się do nowych przepisów narażał na odpowiedzialność karną według
przepisów wojskowego prawa karnego180. 31 sierpnia 1944 r. wydano dekret o wymiarze kary
dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością
cywilną, jeńcami oraz dla zdrajców narodu polskiego181. Było to preludium do wprowadzenia
jesienią 1944 r. nowego ustroju sądów wojskowych, już jako stacjonarnego sądownictwa
specjalnego. Dodatkowo w okresie późniejszym wprowadzono dekret o ochronie państwa (30
176

Zob. F. Musiał, Polityka czy sprawiedliwość? Wojskowy Sąd Rejonowy w Krakowie (1946-1955), Kraków
2005, s. 36-39; Por. K. Szwagrzyk, Prawnicy czasu bezprawia. Sędziowie i prokuratorzy wojskowi w Polsce
1944-1956, Kraków-Wrocław 2005, s. 37. Szwagrzyk przedstawia pogląd, że wspomniane kodeksy nie weszły
w życie.
177
Zob. F. Musiał, Polityka czy sprawiedliwość?..., s. 39-40.
178
Zob. Ibidem, s. 35-36.
179
Zob. K. Szwagrzyk, Prawnicy czasu bezprawia…, s. 38-39.
180
Dekret PKWN z dnia 24 sierpnia 1944 r. o rozwiązaniu tajnych organizacji wojskowych na terenach
wyzwolonych (Dz. U. Nr 3 poz. 13).
181
Dekret PKWN z dnia 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy
winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną, jeńcami oraz dla zdrajców narodu polskiego (Dz. U. Nr
4 poz. 16).

74

października 1944 r.), podtrzymujący rozwiązanie przyjęte we wspomnianym dekrecie Rady
Wojennej 1. Armii Polskiej WP z dnia 30 maja 1944 r., umożliwiającym sądzenie osób
cywilnych przed sądami wojskowymi, łamiący dodatkowo jedną z podstawowych zasad
prawa ius retro non agit poprzez wprowadzenie mocy wstecznej jego obowiązywania od dnia
15 sierpnia 1944 r.182; dekret o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie
odbudowy państwa (13 czerwca 1946 r.), znoszący dekret z dnia 30 października 1944 r., ale
utrzymujący jego główne postanowienia w zakresie odpowiedzialności przed sądami
wojskowymi osób cywilnych183.
W dniu 23 września 1944 r. PKWN wydał dwa dekrety: Kodeks Karny Wojska
Polskiego184 oraz Prawo o ustroju Sądów Wojskowych i Prokuratury Wojskowej185. Miały
one kluczowe znaczenie dla struktury i funkcjonowania sądownictwa wojskowego w okresie
omawianym w niniejszej pracy.
KKWP określał przestępstwa, za które z mocy wspomnianych dekretów osoby
cywilne odpowiadały przed sądami wojskowymi. Prawo o ustroju Sądów Wojskowych i
Prokuratury Wojskowej nie tylko określało strukturę sądownictwa wojskowego, ale również
umożliwiało postawienie przed sądami wojskowymi „innych osób w przypadkach prawem
określonych”.
NAJWYŻSZY SĄD WOJSKOWY

Geneza
Pierwowzoru Najwyższego Sądu Wojskowego należy szukać w organach sądowych
PSZ w ZSRR. Funkcję najwyższego sądu, a w zasadzie quasi-sądowego organu nadzorczego
dla sądownictwa tej formacji wojskowej jako pierwszy pełnił Wojskowy Sąd PSZ w ZSRR,
utworzony 7 lipca 1943 r. uchwałą Prezydium ZPP, później zaś kolejne sądy powoływane w
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Dekret PKWN z dnia 30 października 1944 r. o ochronie państwa (Dz. U. Nr 10 poz. 50).
Dekret PKWN z dnia 13 czerwca 1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy
państwa polskiego (Dz. U. Nr 30 poz. 192).
184
Dekret PKWN z dnia 23 września 1944 r. – Kodeks Karny Wojska Polskiego (Dz. U. Nr 6 poz. 27).
185
Dekret PKWN z dnia 23 września 1944 r. – Prawo o ustroju Sądów Wojskowych i Prokuratury Wojskowej
(Dz. U. Nr 6 poz. 29).
183
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miarę rozwoju organizacyjnego PSZ w ZSRR: Sąd Polowy 1. Korpusu PSZ w ZSRR oraz
Sąd Wojskowy 1 Armii Polskiej w ZSRR186.
Najwyższy Sąd Wojskowy został oficjalnie utworzony 2 września 1944 r. na
podstawie rozkazu organizacyjnego nr 15 NDWP. Jego zadania określał z kolei rozkaz nr 29
ND WP z dnia 29 września 1944 r., powierzając jego kompetencji „rozpatrywanie na
rozprawie głównej spraw karnych przeciwko dowódcom korpusów, dywizji, osobom
zajmującym równorzędne z nimi stanowiska służbowe i wskazanym przez naczelnego
dowódcę, kontrolowanie w trybie nadzoru sądowego orzeczeń wszystkich sądów wojskowych
oraz interpretację przepisów prawa wzbudzających wątpliwości, lub których stosowanie
wywoływało rozbieżności w orzecznictwie sądowym” 187. Warto wspomnieć, że koncepcja
powołania NSW pojawiła się już w dekrecie Prawo o ustroju sądów i prokuratur wojskowych,
zatwierdzonym rozkazem dowódcy 1 Armii nr 0174 z dnia 1 czerwca 1944 r., który jednak
ostatecznie nie został wprowadzony w życie 188.
Zasadniczy kształt NSW nadał uchwalony we wrześniu 1944 r. Dekret PKWN Prawo
o ustroju Sądów Wojskowych i Prokuratury Wojskowej189.

Struktura
Przepisy wspomnianego dekretu ustanawiały NSW wspólnym dla wojska i marynarki
wojennej (art. 12 § 1 pkt. c), przekazując do jego właściwości rozpoznawanie: spraw
dowódców dywizji, korpusów i zajmujących równorzędne stanowiska służbowe oraz innych
osób (za zgodą NDWP); spraw osób służbowo przynależnych do jednostek wojskowych,
podlegających bezpośrednio NDWP i nie posiadających własnych sądów formacyjnych;
orzeczeń wszystkich sądów wojskowych w trybie nadzoru sądowego oraz wyjaśnianie
przepisów prawa, które budzą wątpliwości, lub których stosowanie wywołało rozbieżność w
orzecznictwie (art. 33)190. Siedzibą NSW pierwotnie był Lublin, potem od lutego 1945 r.
Piastów pod Warszawą, a wreszcie od 26 kwietnia 1945 r. – Warszawa191.
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Zob. M. Zaborski, Ustrój sądów wojskowych w Polsce w latach 1944-1955, Lublin 2005, s. 222-229; Por. R.
Ptaszyński, Wojskowy Sąd Rejonowy i Wojskowa Prokuratura Rejonowa w Szczecinie w latach 1946-1955,
Szczecin 2010, s. 17-20.
187
R. Ptaszyński, op. cit., s. 22.
188
Zob. Ibidem, s. 20; Por. M. Zaborski, op. cit., s. 229-230.
189
Dekret PKWN z dnia 23 września 1944 r. – Prawo o ustroju Sądów Wojskowych i Prokuratury Wojskowej
(Dz. U. Nr 6 poz. 29).
190
Więcej na temat podsądności i właściwości NSW zob. M. Zaborski, op. cit., s. 95-184.
191
Zob. M. Zaborski, op. cit., s. 232.
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NSW składał się z prezesa, będącego kierownikiem sądu, wiceprezesa oraz sędziów.
Na szczeblu ustawy zagwarantowano istnienie Biura Orzecznictwa przy NSW. Do istotnych
zmian organizacyjnych doszło w lipcu 1945 r.: na NSW przeniesiono kompetencje
zlikwidowanego Wydziału Sądownictwa Wojennego MON192 oraz rozkazem organizacyjnym
NDWP nr 0174/Org. z dnia 17 lipca 1945 r. ustalono jego nową strukturę 193.
Zgodnie ze wspomnianym rozkazem, na strukturę NSW składało się: Kierownictwo
(Prezes,

I

wiceprezes,

administrowanie

3

wszystkimi

wiceprezesów),
jednostkami

odpowiedzialne
sądownictwa

przede

wojskowego,

wszystkim

za

kontrolowanie

działalności sądów wojskowych, przedkładanie ministrowi obrony narodowej wniosków
dotyczących obsady stanowisk, nominacji, awansów i odznaczeń; Wydział merytorycznorewizyjny do spraw o przestępstwa pospolite, odpowiedzialny przede wszystkim za
rozpoznawanie spraw o przestępstwa pospolite w I instancji oraz w II instancji w trybie
rewizji; Wydział do spraw orzecznictwa i ustawodawstwa, odpowiedzialny przede wszystkim
za projektowanie orzeczeń zgromadzeń ogólnych sędziów NSW, a także projektowanie i
opiniowanie aktów prawnych, a także prowadzenie działalności wydawniczej; Wydział
Personalny, odpowiedzialny za sprawy osobowe; Referat sprawozdawczo-statystyczny;
Sekretariat Prezesa NSW oraz Komendantura194.
Dalsze zmiany nastąpiły w maju 1946 roku w związku ze sformowaniem
Departamentu Służby Sprawiedliwości MON, który przejął niektóre komórki organizacyjne
NSW oraz kompetencje m.in. w zakresie administracji, ewidencji oraz nadzoru
więziennictwa195. W efekcie struktura NSW od lipca 1947 r. obejmowała kierownictwo,
Wydział I Merytoryczno-Rewizyjny do spraw Wojskowych, Wydział II MerytorycznoRewizyjny do spraw Szczególnych oraz kancelarię ogólną 196.
Struktura i zadania NSW w latach 50. nie uległy szczególnym zmianom – zgodnie z
projektem statutu NSW z 19 listopada 1951 r. do kompetencji najwyższego organu wymiaru
sprawiedliwości w sądownictwie wojskowym należało: rozpoznawania w I instancji spraw
karnych dowódców dywizji (równorzędnych) lub wyższych; rozpoznawanie w II instancji
orzeczeń wszystkich sądów wojskowych w trybie rewizyjnym lub w trybie nadzoru

192

Zob. J. Borowiec, Aparat bezpieczeństwa a wymiar sprawiedliwości. Rzeszowszczyzna 1944-1954, Wrocław
2004, s. 24.
193
Zob. M. Zaborski, op. cit., s. 232.
194
Zob. Ibidem, s. 232-233; Por. J. Borowiec, op. cit., s. 25. Borowiec wskazuje jeszcze na istnienie w strukturze
NSW jednostki o nazwie „Rezerwa oficerów sądownictwa”.
195
Zob. J. Borowiec, op. cit., s. 25.
196
Zob. J. Poksiński, Wstęp [w:] Idem „My, sędziowie, nie od Boga…”, s. 20.
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sądowego; wyjaśnianie przepisów budzących wątpliwość lub wywołujących rozbieżność w
orzecznictwie w formie zasad prawnych; orzekanie w sprawach dyscyplinarnych dla służby
sędziowskiej oraz orzekanie w innych sprawach przekazanych przez ustawy197.
NSW istniał do 1962 r., a konkretnie do dnia wejścia w życie ustawy o Sądzie
Najwyższym198, na mocy której w miejsce NSW utworzono Izbę Wojskową Sądu
Najwyższego, która przejęła jego rolę. Warto wspomnieć, że w okresie od wejścia w życie
Konstytucji PRL do momentu zlikwidowania NSW jego istnienie było sprzeczne z ustawą
zasadniczą, wskazującą na SN jako na naczelny organ sądowy. Mimo to przez niemal 10 lat
NSW, podobnie jak pozostałe sądy wojskowe, zachował swoją całkowitą autonomiczność 199.

Decydenci
Decydentami w sprawie „Radosława” pozostającymi w strukturach NSW jako ośrodka
decyzyjnego byli członkowie składu sędziowskiego rozpatrującego skargę rewizyjną
Mazurkiewicza: Józef Dziowgo, Władysław Sieracki oraz Zbigniew Furtak.
Józef Dziowgo urodził się w 1907 r. w Mińsku na Białorusi. Absolwent Wydziału
Prawa Uniwersytetu im. Stefana Batorego (1929) i student Wydziału Humanistycznego tej
samej uczelni. Po studiach pracował jako aplikant w Sądzie Okręgowym w Pińsku w latach
1929-1930, aplikant w Sądzie Okręgowym w Wilnie w latach 1930-1932, asesor i p.o.
sędziego w Sądzie Grodzkim w Kosowie Poleskim w 1932 r. i w Sądzie Grodzkim w
Druskiennikach w latach 1932-1933, sędzia grodzki w latach 1933-1934 i kierownik Sądu
Grodzkiego w Iwiu koło Lidy w latach 1934-1939. Po agresji ZSRR na Polscę w 1939 roku
został wywieziony na wschód, gdzie w latach 1939-1942 przebywał w więzieniu – potem
przez rok pracował na wolności jako robotnik, a następnie został w 1943 r. zmobilizowany do
Wojska Polskiego. Po służbie żołnierskiej w latach 1943-1944 został przeniesiony do
wojskowego wymiaru sprawiedliwości, gdzie pełnił kolejno funkcje oficera śledczego
Wojskowej Prokuratury 2. DP i członka Sądu 1. Armii WP w 1944 r., przewodniczącego
Sądu Polowego 2. DP w latach 1944-1945, oraz prezesa WSO w Toruniu w 1945 r. Od
sierpnia 1945 r. w NSW, gdzie pracował kolejno jako sędzia Wydziału II w latach 1945-1946,
referent lustracji sądownictwa DSS/DSS MON w 1946 r., sędzia (1946-1948) i szef Wydziału
197

Zob. Ibidem, s. 21.
Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. nr 11 poz. 54).
199
Zob. M. Zaborski, op. cit., s. 234-235.
198
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II (1948-1955). 24 lipca 1955 r. został przeniesiony do rezerwy, karierę wojskową zakończył
ze stopniem podpułkownika. W okresie późniejszym pracował jako naczelnik Wydziału
Prawa Karnego w Departamencie Ustawodawczym Ministerstwa Sprawiedliwości w latach
1955-1956, sędzia Sądu Wojewódzkiego dla miasta stołecznego Warszawy i p.o. sędziego
Sądu Najwyższego w latach 1956-1958 oraz sędziego SN w latach 1958-1972. Zmarł w 1991
r. w Warszawie200.
Władysław Sieracki urodził się w 1919 r. w Bestwince w powiecie Bielsko-Biała.
Wykształcenie wyższe, absolwent Wydziału Prawa UJ (1951) oraz doktor prawa (1968).
Uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r. W latach 1943-1945 był członkiem GL/AL. W 1945
r. został zmobilizowany do Wojska Polskiego jako artylerzysta, później był m.in. kursantem
II Oficerskiej Szkoły Artylerii w Toruniu oraz zastępcą szefa Okręgowej Składnicy Artylerii
w Krakowie. W latach 1946-1951 pełnił funkcje kolejno sekretarza, aplikanta, asesora,
sędziego i zastępcy szefa WSR w Krakowie. W latach 1951-1952 szefował WSR w
Rzeszowie. Od 1952 r. w NSW, najpierw jako szef Wydziału II, potem w latach 1955-1958
jako sędzia. Następnie pełnił w NSW kolejno funkcje szefa Wydziału Personalnego w latach
1958-1961, szefa Biura Prezesa w latach 1961-1962. Po zlikwidowaniu NSW sprawował
kolejno funkcje sędziego, przewodniczącego wydziału oraz szefa Biura Nadzoru
Pozainstancyjnego przy Prezesie Izby Wojskowej SN w latach 1962-1983. Zwolniony ze
służby w 1983 r., karierę w wojskowym wymiarze sprawiedliwości zakończył ze stopniem
podpułkownika. Zmarł w 1994 r. w Warszawie 201.
Zbigniew Furtak urodził się w 1915 r. we Lwowie. Wykształcenie wyższe, absolwent
Wydziału Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza (1937). W 1938 r. ukończył kurs dla
podchorążych rezerwy piechoty. Do 1939 r. pracował jako aplikant sądowy w Sądzie
Okręgowym we Lwowie. Uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r., trafił do niemieckiej
niewoli, w latach 1939-1940 przebywał w stalagu IA Stablack, później zwolniony. Do końca
okupacji był zatrudniony w Zakładach Przemysłowych w Sitkówce koło Kielc. Od 1942 r.
NOW-AK w stopniu podporucznika, był dowódcą kompanii. W 1945 r. zmobilizowany do
Wojska Polskiego, pełnił funkcje sędziego Wojskowego Sądu Garnizonowego w Chełmie w
latach 1945-1946, WSR w Białymstoku w latach 1946-1948, WSR w Warszawie w latach
1948-1951 oraz szefa WSR w Kielcach w latach 1951-1954. W latach 1954-1955 był sędzią
Wydziału II NSW, potem do 1962 r. sędzią Wydziału Rewizyjnego NSW. Od 1962 r. w
200
201

Zob. K. Szwagrzyk, Prawnicy czasu bezprawia…, s. 432, J. Poksiński, Victis Honos…, s. 284.
Zob. K. Szwagrzyk, Prawnicy czasu bezprawia…, s. 424-425; Por. J. Poksiński, „My, sędziowie…”, s. 188.
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Sądzie Najwyższym, najpierw w latach 1962-1971 jako sędzia Wydziału IV i II Izby
Wojskowej SN, następnie w latach 1971-1977 jako przewodniczący Wydziału IV Izby
Wojskowej SN. Zwolniony ze służby w stopniu pułkownika w 1977 r., później w latach 19771990 pracował jako główny specjalista w Biurze Orzecznictwa SN. Zmarł w 2003 r. w
Warszawie202.
WOJSKOWY SĄD REJONOWY W WARSZAWIE

Geneza
Koncepcja utworzenia sieci sądów wojskowych „do spraw bezpieczeństwa
publicznego”, którym podlegaliby funkcjonariusze UB i MO oraz osoby cywilne oskarżone o
przestępstwa kontrrewolucyjne, narodziła się w lutym 1945 r. Miały być to sądy specjalne,
wzorowane na sowieckich trybunałach NKWD, działające w ramach struktur MBP.
Pierwotny projekt nie został zrealizowany ze względu na problemy dotyczące określenie
resortu, w którym sądy te miałyby funkcjonować, jako że ani MON ani MBP nie chciały
przyjąć ich na swój etat203.
Do koncepcji tej powrócono w początkach 1946 r. Wśród głównych powodów
podjęcia ostatecznej decyzji o utworzenie nowej sieci sądów należałoby wskazać nieufność
władzy ludowej wobec sądownictwa powszechnego 204, niepowodzenie jego szybkiego
dostosowania do potrzeb represji politycznych205 oraz nieefektywność wojskowych sądów
garnizonowych w zakresie represjonowania przekazanych do ich właściwości osób
cywilnych206.
Ostatecznie sądy wojskowe „do spraw bezpieczeństwa publicznego” powołano na
podstawie rozkazu organizacyjnego Ministra Obrony Narodowej nr 023/Org. z dnia 20
stycznia 1946 r., nadając im nazwę „wojskowych sądów rejonowych” 207 i powołując ich 14,
202

Zob. K. Szwagrzyk, Prawnicy czasu bezprawia…, s. 299-300; Por. J. Poksiński, „My, sędziowie…”, s. 188.
M. Zaborski, op. cit., s. 222-223.
204
Por. R. Ptaszyński, op. cit., s. 44.
205
A. Rzepliński, Przystosowanie ustroju sądownictwa do potrzeb państwa totalitarnego w Polsce w latach
1944-1956 [w:] W. Kulesza, A. Rzepliński (red.), Przestępstwa sędziów i prokuratorów w Polsce 1944-1956,
Warszawa 2000, s. 17-20.
206
F. Musiał, Polityka czy sprawiedliwość?… s. 52.
207
Istnienie „wojskowych sądów rejonowych” przewidywał już dekret z dnia 29 września 1936 r. – Prawo o
ustroju sądów wojskowych (Dz. U. Nr 76 poz. 536), jednak oprócz nazwy nie miały one nic wspólnego z sądami
utworzonymi w 1946 rok, dla których przewidziano zupełnie inne zadania i właściwość rzeczową. Por. M.
Zaborski, op. cit., s. 223.
203
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w tym Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie, oraz jeden wydział zamiejscowy. Warto
zwrócić uwagę, że utworzenie nowych sądów nie miało podstawy prawnej, gdyż w zgodzie z
obowiązującymi wówczas przepisami Minister Obrony Narodowej określał jednostki
(formacje) wojskowe poza armiami, okręgami, admiralicjami, korpusami i dywizjami, przy
których można było tworzyć sądy wojskowe, podczas gdy nowopowstałe wojskowe sądy
rejonowe powołano przy województwach, a więc jednostkach podziału administracyjnego 208.

Struktura
Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie utworzono w dniu 20 stycznia 1946 r. na
podstawie wspomnianego wcześniej rozkazu organizacyjnego ministra obrony narodowej. W
zakresie podległości służbowej podporządkowany został, podobnie jak pozostałe wojskowe
sądy rejonowe, bezpośrednio NSW209.
Zgodnie z przepisami Dekretu PKWN – Prawo o ustroju Sądów Wojskowych i
Prokuratury Wojskowej210, WSR w Warszawie składał się z szefa, będącego kierownikiem
sądu, oraz odpowiedniej ilości sędziów wojskowych211. Sprawy kierowane do niego,
nazywane

zwykle

„politycznymi”,

„szczególnymi”,

„dekretowymi”

bądź

„kontrrewolucyjnymi”, rozpatrywano w składach sędziowskich lub ławniczych 212.
WSR w Warszawie miał szczególną pozycję w nowoutworzonej sieci sądów, niekiedy
nazywano go nawet „WSR Nr 1”. Rozpoznawał najważniejsze sprawy, w których śledztwo
przeprowadzali funkcjonariusze MBP, a nie jego wojewódzkich i powiatowych organów.
Dodatkowo w jego składach sędziowskich zasiadali najbardziej zaufani i dyspozycyjni
sędziowie wojskowi213.
Proces rozformowywania wojskowych sądów rejonowych rozpoczął się w 1954 roku,
jednak jego kulminacyjna faza nastąpiła w momencie uchwalenia ustawy o przekazaniu
sądom powszechnym dotychczasowej właściwości sądów wojskowych w sprawach karnych
osób

cywilnych,

funkcjonariuszów

organów

208

bezpieczeństwa

publicznego,

Milicji

Zob. Ibidem, s. 224.
Zob. K. Szwagrzyk, Prawnicy czasu bezprawia…, s. 69.
210
Dekret PKWN z dnia 23 września 1944 r. – Prawo o ustroju Sądów Wojskowych i Prokuratury Wojskowej
(Dz. U. Nr 6 poz. 29).
211
M. Zaborski, op. cit., s. 226.
212
F. Musiał, Polityka czy sprawiedliwość?..., s. 94.
213
M. Zaborski, op. cit., 228. Por. F. Musiał, Polityka czy sprawiedliwość?..., s. 89-90.
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Obywatelskiej i Służby Więziennej214 oraz wydanego na jej podstawie rozkazu z dnia 25
kwietnia 1955 r., który stał się bezpośrednią podstawą rozformowania Wojskowego Sądu
Rejonowego w Warszawie215.

Decydenci
W sprawie „Radosława” decydentami w ramach ośrodka decyzyjnego w postaci WSR
w Warszawie byli członkowie składu orzekającego na procesie Mazurkiewicza: Mieczysław
Widaj, Jan Paramonow i Jerzy Drohomirecki.
Mieczysław Widaj urodził się w 1912 r. w Mościskach. Absolwent Wydziału Prawa
Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie (1934) oraz Szkoły Podchorążych Rezerwy
Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim (1935), od 1938 r. porucznik rezerwy. W latach 19361937 aplikant w Sądzie Grodzkim w Mościskach, potem w latach 1937-1939 pełnił tę samą
funkcję w Sądzie Okręgowym w Przemyślu. Uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r. jako
dowódca plutonu artylerii 60 Dywizjonie Artylerii Ciężkiej. W okresie okupacji do 1941 r.
ukrywał się, potem pracownik kancelarii adwokackich Lwa Kulczyckiego i Stanisława
Nowotyńskiego w Mościskach. Żołnierz Armii Krajowej, prawdopodobnie do początków
1945 r., służbę zakończył jako kapitan. W latach 1944-1945 aplikant sądowy w Przemyślu. W
1945 r. zmobilizowany do Ludowego Wojska Polskiego, w latach 1945-1947 kolejno sędzia
Wojskowego Sądu Garnizonowego w Warszawie, Wojskowego Sądu Okręgowego nr I w
Warszawie,

Wojskowego

Sądu

Okręgowego

w

Łodzi

oraz

Wojskowego

Sądu

Garnizonowego w Łodzi. W latach 1947-1949 sędzia Wojskowego Sądu Rejonowego w
Łodzi, potem kolejno w latach 1949-1952 zastępca szefa i w latach 1952-1954 szef
Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie. W latach 1954-1956 zastępca prezesa NSW.
W 1957 roku komisja Mazura (Wasilewskiego) wskazała go jako odpowiedzialnego za mordy
sądowe i rekomendowała skierowanie przeciw niemu śledztwa, co nie nastąpiło. W efekcie
sam Widaj został przeniesiony do rezerwy, karierę wojskową zakończył jako pułkownik.
Członek PPR i PZPR od 1948 r. Po zakończeniu służby wojskowej pracował kolejno jako
radca prawny Centralnego Laboratorium Chemicznego w Warszawie w latach 1958-1964
oraz Centralnego Zarządu Konsumów od 1958 r. Następnie również radca prawny Komendy
214

Ustawa z dnia 5 kwietnia 1955 r. o przekazaniu sądom powszechnym dotychczasowej właściwości sądów
wojskowych w sprawach karnych osób cywilnych, funkcjonariuszów organów bezpieczeństwa publicznego,
Milicji Obywatelskiej i Służby Więziennej (Dz. U. Nr 15 poz. 83).
215
M. Zaborski, op. cit., s. 228.
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Garnizonu m. st. Warszawy od 1964 r. W trakcie pracy w wojskowym wymiarze
sprawiedliwości skazał na śmierć ponad 100 osób, w tym m.in. Zygmunta Szendzielarza
„Łupaszkę” i Stanisława Skalskiego. Zmarł w 2008 r. w Warszawie. Protesty polityków oraz
represjonowanych w latach 1944-1956 i ich potomków zablokowały jego pochówek na
cmentarzu parafii św. Katarzyny w Warszawie, gdzie w latach 1953-1954 chowano ofiary
mordów sądowych w procesach, w których orzekał również Widaj 216.
Jan Paramonow urodził się w 1911 r. w Kazaniu w Rosji. Przed wojną działacz
komunistyczny, więziony za aktywność polityczną. W 1939 r. brał udział w obronie
Warszawy. W latach 1943-1945 więzień Pawiaka oraz obozów koncentracyjnych w
Auschwitz i Matthausen. Po zakończeniu wojny trener bokserski w Skrze Warszawa oraz
instruktor w Komitecie Dzielnicowym PZPR na Mokotowie lub Ochocie. W 1949 r.
ochotniczo wstąpił do Ludowego Wojska Polskiego. Po ukończeniu rocznej Wyższej Szkoły
Oficerów Polityczno-Wychowawczych skierowany do służby w Korpusie Bezpieczeństwa
Wewnętrznego w latach 1950-1951. Po ukończeniu Oficerskiej Szkoły Prawniczej w 1952 r.
kolejno p.o. sędziego oraz od 1954 r. sędzia Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie. W
1955 roku był sędzią Wojskowego Sądu Okręgowego nr 1 w Warszawie. W październiku
1955 r. wyrokiem sądu skazany na karę 1 roku więzienia w zawieszeniu za pobicie żony,
uznany za zdyskwalifikowanego moralnie i przeniesiony do rezerwy. Po zakończeniu służby
wojskowej w stopniu kapitana pracował w Państwowej Inspekcji Pracy w Warszawie w
latach 1955-1957, później kolejno w latach 1957-1960 jako kierownik referatu
kwaterunkowego dzielnicy Praga-Północ, w latach 1960-1962 jako starszy radca w
Ministerstwie Gospodarki Komunalnej, od 1962 r. jako kierownik wydziału kwaterunkowego
Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Warszawa-Śródmieście. Absolwent Wydziału
Prawa UW po 1955 r., prawdopodobnie ukończył studia w 1959 r. Zmarł w 2004 r. w
Warszawie217.
Jerzy Drohomirecki urodził się w 1924 r. w Kołomyi w województwie
stanisławowskim. W latach 1941-1945 ekspedient, pomocnik kancelaryjny w kancelariach
adwokackich w Stanisławowie i Tłumaczu, robotnik. Od 1945 r. w Ludowym Wojsku
Polskim. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego (1949). W latach 19451954 kolejno asesor, p.o. sędziego i sędzia w Wojskowym Sądzie Rejonowym w Warszawie.
216

Zob. P. Gabryel, Katyń w pół drogi, Kościan 1989, s. 17-18; T. M. Płużański, op. cit., s. 11, 191-198; J.
Poksiński, „My, sędziowie…”, s. 88; K. Szwagrzyk, Prawnicy czasu bezprawia…, s. 458-459; Sprawozdanie
Komisji do zbadania odpowiedzialności b. pracowników Głównego Zarządu Informacji…, s. 274.
217
Zob. K. Szwagrzyk, Prawnicy czasu bezprawia…, s. 394-395; J. Poksiński, „My, sędziowie…”, s. 165; Idem,
Victis honos…, s. 288.
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W latach 1954-1958 sędzia w Wojskowym Sądzie Okręgowym nr 1 w Warszawie, w którym
od 1956 roku zajmował stanowisko zastępcy szefa sądu. W latach 1958-1977 pracował w
NSW oraz Izbie Wojskowej SN. Zwolniony z zawodowej służby zdrowia w 1977 r. ze
względu na zły stan zdrowia, karierę w sądownictwie wojskowym zakończył na stopniu
majora218.

NACZELNA PROKURATURA WOJSKOWA

Geneza
Prokuraturą najwcześniej utworzoną na wzór radziecki i zgodnie z nauką leninowską,
a więc wyodrębnioną ze struktury sądów, była prokuratura 1. Korpusu PSZ w ZSRR,
powołana do życia w

dniu 1 września 1943 r.

219

Organizacja prokuratury wojskowej

podlegała zmianom analogicznym do zmian organizacyjnych wojsk polskich walczących u
boku Armii Czerwonej do dnia 2 września 1944 r., kiedy to rozkazem NDWP sformowano
Naczelną Prokuraturę Wojskową 220.
Dotychczasowe formy organizacyjne prokuratury wojskowej zostały utrzymane w
wydanym 23 września 1944 r. Dekrecie PKWN – Prawo o ustroju sądów wojskowych i
prokuratury wojskowej221.

Struktura
Zadania NPW zostały najogólniej określone w rozkazie NDWP nr 29 z dnia 18
września 1944 r.: „Jako strażnik ustaw […] obowiązana jest do pełnienia czynności
oskarżyciela publicznego przed Najwyższym Sądem Wojskowym oraz do współdziałania z
wymiarem w sposób prawem określony” 222. Podobną treść przyjął wspomniany Dekret
PKWN, dodając iż prokuratorzy wojskowi „stoją […] na straży należytego wykonywania
rozkazów dowództwa oraz sprawują kontrolę nad utrzymaniem w wojsku karności, porządku
218

Zob. J. Poksiński, „My, sędziowie…”, s. 162; Idem, Victis honos…, s. 284.
F. Musiał, Polityka czy sprawiedliwość?..., s. 37; Por. A. Lityński, Historia prawa Polski Ludowej,
Warszawa, s. 71.
220
Ibidem, s. 41.
221
Dekret PKWN z dnia 23 września 1944 r. – Prawo o ustroju sądów wojskowych i prokuratury wojskowej
(Dz. U. Nr 6 poz. 29).
222
J. Polan-Haraschin, Organizacja sądownictwa i prokuratury w wojsku polskim, Kraków 1961, s. 184-185;
cyt. za: J. Borowiec, op. cit., s. 28.
219
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i gospodarności, mając na względzie zwalczanie przestępstw i zapobieganie im. W
czynnościach swoich mają dążyć z równą dla wszystkich bezstronnością do wyjaśnienia
wszelkich okoliczności, służących do wyjaśnienia sprawy”.
Prokuratura wojskowa została podporządkowana NDWP, którego stałym zastępcą w
tej dziedzinie był Naczelny Szef Sądownictwa Więziennego, działający w zakresie swoich
uprawnień w prokuraturze poprzez Naczelnego Prokuratora Wojskowego. Organami NPW na
szczeblu centralnym byli wiceprokurator i podprokuratorzy. Zarówno Naczelny Prokurator
Wojskowy jak i jego zastępca powoływani byli przez NDWP.
NPW posiadała prawo nadzoru nad pracą wszystkich wojskowych prokuratorów oraz
mogła cofnąć każdy środek skierowany do sądu wojskowego przez prokuratora wojskowego
oraz stwierdzić w jego działaniu uchybienie.
W okresie formowania się NPW we wrześniu 1944 r. utworzono w niej wydziały
nadzoru nad dochodzeniami i śledztwem,

nadzoru sądowego, ogólnego nadzoru

prokuratorskiego oraz nadzoru nad organami kontrwywiadu. Po wejściu w życie Dekretu o
ochronie państwa w zakres działań NPW włączono nadzór nad więziennictwem223.
Pierwsza reorganizacja NPW miała miejsce przy okazji reorganizacji centralnej
struktury instytucji MON. Rozkazem ministra obrony narodowej nr 037 z 4 maja 1946 r.
wyłączono NPW ze spraw ścigania przestępstw podporządkowano ją bezpośrednio MON, a
Naczelnego Prokuratora Wojskowego uczyniono jednocześnie szefem Departamentu Służby
Sprawiedliwości224.
W latach pięćdziesiątych na strukturę NPW składały się Naczelny Prokurator
Wojskowy i jego dwóch zastępców, Wydział ułaskawień, Biuro próśb, Oddział
organizacyjno-inspektorski, Oddział ogólnego nadzoru prokuratorskiego, Oddział nadzoru
nad śledztwami w sprawach wojskowych, Wydział nadzoru nad śledztwem przeciw
funkcjonariuszom UB, MO i KBW oraz Wydział nadzoru nad śledztwem w sprawach osób
cywilnych225.
Formalne zmiany w strukturze NPW wprowadzała uchwalona w 1950 roku ustawa o
Prokuraturze Rzeczypospolitej Polskiej226, włączając prokuraturę wojskową do struktur
prokuratury cywilnej. Mimo iż Naczelny Prokurator Wojskowy stawał się jednym z
zastępców Generalnego Prokuratora, nie doszło do zmian w jego stosunku służbowym do
223

Zob. J. Borowiec, op. cit., s. 28.
Ibidem, s. 29.
225
Ibidem.
226
Ustawa z dnia 20 lipca 1950 r. o Prokuraturze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 38 poz. 346).
224
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Ministra Obrony Narodowej. Nie zmienił się również sposób funkcjonowania prokuratur
wojskowych227.
Kolejne zmiany organizacyjne miały miejsce w latach 1959-1961, polegały jednak
głównie na rozformowywaniu poszczególnych organów prokuratury wojskowej. W wyniku
uchwalenia w 1967 roku ustawy o Prokuraturze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej228 doszło
do scalenia prokuratur – prokuratury wojskowe znalazły się w jednolitym systemie
prokuratury PRL229.

Decydenci
W strukturach ośrodka decyzyjnego, jakim była NPW, decydentami w sprawie
„Radosława” byli: Stanisław Zarako-Zarakowski jako szef NPW, Henryk Radzimierski jako
prokurator dokonujący analizy sprawy Mazurkiewicza w latach 1955-1956 oraz Henryk
Ligięza jako prokurator wojskowy oskarżający „Radosława” i jego współpracowników na
procesie przed WSR w Warszawie w 1953 r.
Stanisław Zarako-Zarakowski urodził się w 1907 r. w Swołnej na Witebszczyźnie.
Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Stefana Batorego (1935), słuchacz Szkoły
Podchorążych Oficerów Piechoty w latach 1932-1933. Po ukończeniu studiów pracował w
Spółdzielni Rolniczej w Wilnie jako rewident w latach 1935-1937, a następnie jako młodszy
rewident w wileńskiej Okręgowej Izbie Kontroli w latach 1937-1939. W 1939 r.
zmobilizowany do Wojska Polskiego, uczestnik Kampanii Wrześniowej, walczył w bitwie
pod Kockiem. Po klęsce przedostał się do Wilna, gdzie pracował kolejno jako administrator
hotelu komunalnego, buchalter sekcji pomocy Polakom przy Litewskim Czerwonym Krzyżu
od robotnik budowlany. Po wkroczeniu Armii Czerwonej do lutego 1945 r. pracował jako
główny buchalter w Instytucie Geologicznym w Wilnie, potem wstąpił ochotniczo do Wojska
Polskiego, gdzie został oficerem śledczym NPW. Od 1946 r. prokurator Wojskowej
Prokuratury Okręgowej w Krakowie, następnie w 1947 r. I zastępca Prezesa NSW. W latach
1947-1948 pełnił funkcję zastępcy Naczelnego Prokuratora Wojskowego. Potem zajmował
stanowisko szefa DSS MON w latach 1948-1950. W 1950 r. został Naczelnym Prokuratorem
Wojskowym. W 1956 r. przeniesiony do rezerwy ze stopniem generała brygady. Po
227
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zakończeniu służby wojskowej pracował jako zastępca dyrektora Centralnego Zarządu Obrotu
Produktami Naftowymi w Warszawie w latach 1956-1957 oraz naczelni Wydziału Prawnego
Ministerstwa Handlu Zagranicznego i Centralnego Zarządu Ceł w latach 1957-1968. W 1968
r. przeszedł na emeryturę. Został zdegradowany do stopnia szeregowca w 1991 r. Zmarł w
1998 r. w Warszawie230.
Henryk Ligięza urodził się w 1912 r. w Krakowie. Absolwent Wydziału Prawa UW
(1936). W latach 1935-1938 sekretarz administracyjny i referendarz kontraktowy w
Ministerstwie Skarbu. W latach 1940-1942 pracował jako referent egzekucyjny 22. Urzędu
Skarbowego w Warszawie oraz, od 1940 r., kierownik działu egzekucyjnego 9. Urzędu
Skarbowego w Warszawie. W latach 1942-1944 referent i zastępca naczelnika wydziału
szkolenia Państwowego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych w Warszawie. Żołnierz AK,
uczestnik Powstania Warszawskiego w Obwodzie „Żywiciel”, po powstaniu do 1945 r.
przebywał w stalagu XIA Altengrabow. Po wojnie podjął w 1945 r. pracę jako referent
Państwowego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych w Warszawie, potem działał jako I
sekretarz KD PPR w Krakowie i, od 1946 r., II sekretarz KM PPR w Krakowie. W 1946 r.
powołany do LWP. W latach 1946-1947 podprokurator Wojskowej Prokuratury Rejonowej w
Krakowie, potem w latach 1947-1948 kolejno zastępca prokuratora, wiceprokurator i
prokurator Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Białymstoku. W latach 1948-1950
prokurator Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Katowicach. Od 1950 r. pracował w NPW,
kolejno jako kierownik sekcji śledczej Wydziału IV w 1950 r., kierownik sekcji śledczej
Wydziału VII w latach 1950-1953, p.o. prokuratora Wydziału VII w latach 1953-1954 oraz
wiceprokurator Wydziału VIII w latach 1954-1955.W 1955 r. dyscyplinarnie wyrzucony z
partii i wydalony z wojska, w którym karierę zakończył jako podpułkownik. W raporcie
komisji Mazura (Wasilewskiego) uznany za „szczególnie ponurą” postać, odpowiedzialną za
niedopełnienie obowiązków nadzoru nad śledztwem, oskarżanie w sprawach jawnie
sfingowanych, niereagowanie na skargi więźniów śledczych, tolerowanie i stosowanie
niedozwolonych metod śledczych oraz szereg innych nieprawidłowości. Zaliczono go do
grona prokuratorów, którzy „najgorzej zapisali się” w okresie badanym przez komisję. Po
1955 r. pracował jako zastępca kierownika działu w Biurze Zbytu Łożysk Tocznych w
Warszawie. Od 1959 r. radca prawny Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w
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Warszawie oraz arbiter i kierownik zespołu w Głównej Komisji Arbitrażowej. Zmarł w 1973
r. w Warszawie231.
Niestety nie udało się do momentu ukończenia niniejszej pracy odnaleźć teczki
osobowej Henryka Radzimierskiego.
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ROZDZIAŁ 2. SYTUACJA DECYZYJNA
Sytuacja decyzyjna jest jedną z podstawowych kategorii analizy decyzyjnej według
Pietrasia. Należy ją rozumieć jako „sytuację polityczną, czyli w sensie obiektywnym jako stan
rzeczywistości politycznej, a w sensie subiektywnym jako problem, który winien być
rozwiązany przez ośrodek decyzyjny. Sytuacja decyzyjna pojawia się więc na wejściu
systemu decyzyjnego. Od sposobu jej zdefiniowania zależy dalszy przebieg procesu
decyzyjnego”232. Rozwijając tę myśl stwierdza on również, że sytuacja decyzyjna „jest
określana bądź jako system zmiennych niezależnych, skłaniających decydentów do podjęcia
działań, bądź jako system zmiennych wprawdzie niezależnych od decydentów, ale zależnych
od działań innego ośrodka decyzyjnego”233.
Pietraś proponuje cztery podstawowe kryteria wyróżniania sytuacji decyzyjnych:
kryterium świadomościowe, zgodnie z którym sytuacje decyzyjne dzielą się na rzeczywiste i
wyobrażone; kryterium systemowe, zgodnie z którym sytuacje decyzyjne dzielą się na
wewnętrzne, zewnętrzne i transnarodowe; kryterium wzburzenia pola decyzyjnego i
występujących w nim napięć, zgodnie z którym sytuacje decyzyjne dzielą się na normalne i
kryzysowe; oraz kryterium autonomiczności pola decyzyjnego, zgodnie z którym sytuacja
decyzyjna może być traktowana jako zmienna niezależna bądź zależna od decydentów234.
Przyjęcie takiej typologii sytuacji decyzyjnych implikuje tezę, że w analizie
decyzyjnej będącej przedmiotem niniejszej rozprawy mamy do czynienia z wyjściową
sytuacją decyzyjną, którą możemy określić jako wyobrażoną, kryzysową oraz transnarodową,
którą będziemy traktować jako zmienną zależną. Będzie to sytuacja wyobrażona, gdyż od jej
obiektywnego kształtu ważniejszy był jej kształt w świadomości decydentów235. Będzie to
także sytuacja kryzysowa, a więc taka, która pojawiła się niespodziewanie, pozostawiała
względnie niewiele czasu na podjęcie decyzji, a powodowane przez nią zagrożenie
podstawowych interesów państwa było wysokie 236. Warto w tym miejscu zauważyć, że
zgodnie z przyjętymi przez Pietrasia kryteriami destabilizacji, groźby wojny i krótkiego czasu
na podjęcie decyzji w sytuacji kryzysowej, możemy w wymiarze subiektywnym określić ją
również jako obsesyjną, a więc taką, gdzie kryzys istnieje tylko w świadomości decydentów i
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ma charakter zastępczy, czyli stanowi drugoplanową konfrontację 237. Będzie to wreszcie
sytuacja transnarodowa, gdyż jedną z jej istotnych cech było „splatanie się tego co
wewnętrzne z tym co międzynarodowe, ze względu na uczestniczenie w polityce podmiotów
niesuwerennych”238. Nie wolno w tym momencie zapomnieć, że sytuacja decyzyjna „zależy
nie tylko od zmieniających się stanów wewnętrznego i zewnętrznego środowiska
politycznego. Zależy także od aktualnej postawy i wcześniejszych działań ośrodka
decyzyjnego”239. Ujęcie sytuacji decyzyjnej jako zmiennej zależnej uzasadnione jest tym, iż
stanowi ona „funkcję działania sił, które można przynajmniej hipotetycznie zdefiniować” 240.
Celem niniejszego rozdziału jest więc ukazanie złożoności sytuacji decyzyjnej, która
doprowadziła do wszczęcia sprawy karnej przeciwko płk Janowi Mazurkiewiczowi
„Radosławowi”. W pierwszej jego części Autor podjął próbę przedstawienia sytuacji
decyzyjnej jako efektu wydarzeń z lat 1944-1949, a więc chronologicznego przedstawienia
biegu wypadków, które ukształtowały zasadniczą sytuację decyzyjną, będącą impulsem do
uruchomienia procesu decyzyjnego. W tej części Autor skupił się na opisie rzeczywistego
wymiaru sytuacji decyzyjnej. W drugiej części Autor podjął próbę przedstawienia sytuacji
decyzyjnej w ujęciu kryzysowym, ze szczególnym uwzględnieniem jej wymiaru
subiektywnego, a więc istniejącego w świadomości decydentów politycznych. W
podsumowaniu rozdziału autor podjął próbę określenia charakteru transnarodowości
omawianej sytuacji decyzyjnej.

RZECZYWISTA SYTUACJA DECYZYJNA
PO UPADKU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

Wybuch i upadek Powstania Warszawskiego
Zgodnie z przyjętymi i uzasadnionymi wcześniej ramami czasowymi niniejszej
rozprawy, punktem wyjścia dla scharakteryzowania sytuacji decyzyjnej będzie okres
rozpoczynający się po upadku Powstania Warszawskiego. Rozpoczynał on bowiem zupełnie
nowy rozdział w wojennej historii Polski, w diametralny sposób zmieniając również
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dotychczasowe proporcje siły politycznej i militarnej. Pod koniec 1943 r. plany powstania
powszechnego przeciw Niemcom, którego przygotowanie było jednym z głównych celów
Armii Krajowej, zostały zastąpione planem operacji o kryptonimie „Burza”. Zmiana ta była w
głównej mierze uwarunkowana skomplikowanymi relacjami polsko-radzieckimi, na które
składało się nieutrzymywanie oficjalnych stosunków dyplomatycznych pomiędzy Moskwą a
polskim

emigracyjnym

rządem

w

Londynie

oraz

próby

tworzenia

odrębnego,

komunistycznego polskiego ośrodka politycznego pod auspicjami Józefa Stalina. Plan
„Burza” zakładał wystąpienia lokalnych oddziałów AK przeciw Niemcom w obszarze
bezpośredniego zaplecza przesuwającego się na zachód frontu we współpracy z nadciągającą
Armią Czerwoną. Taka idea z jednej strony podkreślała wolę walk z Niemcami, a także
ujawniała wobec wkraczających Rosjan struktury legalnych władz polskich pozostających do
tej pory w podziemiu, co pozwalało witać ich w charakterze gospodarza 241. Przebieg akcji
„Burza”, rozpoczętej w marcu 1944 r. na Wołyniu oraz realizowanej w lipcu 1944 r. na
Wileńszczyźnie, Nowogródczyźnie, w województwach lwowskim, stanisławowskim i
tarnopolskim, a później także na Lubelszczyźnie, Białostocczyźnie, Rzeszowszczyźnie i
wschodnim Mazowszu miał mniej więcej podobny przebieg – po krótkim okresie bojowego
współdziałania z Armią Czerwoną przeciwko Niemcom oraz ujawnieniu się cywilnych
organów Polskiego Państwa Podziemnego, oddziały AK były rozbrajane, a ich członkowie
internowani, mając później do wyboru wstąpienie do armii gen. Zygmunta Berlinga lub
wywózkę do łagrów. Bardzo ważnym wydarzeniem było również samo Powstanie
Warszawskie, które wybuchło 1 sierpnia 1944 r. W walkach o wyzwolenie stolicy brało
udział ok. 50 tysięcy żołnierzy, głównie należących do jednostek Okręgu Warszawa AK. Po
ponad dwumiesięcznej walce z okupantem, Powstanie Warszawskie skapitulowało w dniu 2
października 1944 r. Sowieci nie tylko nie wsparli działań powstańców, ale także skutecznie
uniemożliwili jakiekolwiek próby przebicia się do Warszawy podejmowane przez terenowe
oddziały partyzanckie AK. Od przełomu lata i jesieni 1944 r. nasilały się represje sowieckie
wobec żołnierzy podziemia niepodległościowego.
Jan Mazurkiewicz był jednym z najważniejszych dowódców Armii Krajowej w
okresie Powstania Warszawskiego, szefowa Kierownictwu Dywersji Komendy Głównej AK
oraz dowodził Zgrupowaniem AK „Radosław”, które przeszło cały powstańczy szlak bojowy
od Woli przez Stare Miasto, Powiśle i Czerniaków, aż po Śródmieście. Jego żołnierze zapisali
241
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jedną z najpiękniejszych kart powstańczej epopei, walcząc we wszystkich niemal dzielnicach
miasta i na wszystkich najważniejszych odcinkach frontu. Sam „Radosław”, kilkukrotnie
poważnie ranny w trakcie Powstania, nie poszedł do niemieckiej niewoli i opuścił Warszawę
3 października 1944 r. w kolumnie uchodźców cywilnych, wraz z towarzyszącymi mu ppłk
Stefanem Tomkówem „Turem” oraz kpt. Marią Mazurkiewicz „Irmą”. Po opuszczeniu obozu
przejściowego w Pruszkowie przebywali w podwarszawskich miejscowościach, usiłując
odbudować łączność pomiędzy rozproszonymi żołnierzami Kedywu. Ich organizowaniem w
pierwszym etapie zajęli się dwaj oficerowie batalionu „Miotła” – por. Seweryn Skowroński
„Anatol” oraz por. Tadeusz Janicki „Czarny” 242. W pierwszych dniach października dołączył
do nich por. Henryk Kozłowski „Kmita” z batalionu „Zośka”. Warto zwrócić uwagę, że
niemal od momentu kapitulacji Powstania Warszawskiego „Radosław” skupiał się w równej
mierze na odtwarzaniu struktury bojowej zdolnej do akcji dywersyjnych, jak i opiece nad
żołnierzami swojego Zgrupowania, którzy przeżyli Powstanie – jak wspomina Kozłowski:
»równolegle do tego [odtwarzania oddziałów zbrojnych – przyp. aut.] miałem zorganizować
opiekę nad rannymi i rodzinami. Począwszy od legalizacji nowych dokumentów, pomocy
lekarskiej, finansowej, po organizowanie żywności. Ci ludzie byli w strasznej sytuacji, bez
niczego. „Radosław” zlecił mi zajęcie się niesieniem tej pomocy (…) zapewnił mi pierwsze
środki finansowe, to było niezwykle ważne, bo każdemu mogłem dać konkretną odprawę, po
jakie dwadzieścia dolarów na głowę. To niby niewiele, ale wtedy to były znaczne
pieniądze”243. Na przełomie października i listopada gen. Leopold Okulicki „Niedźwiadek”,
który zastąpił gen. Tadeusza Komorowskiego „Bora” na stanowisku Komendanta Głównego
AK po klęsce Powstania Warszawskiego, podjął decyzję o przeniesieniu centrali do
Częstochowy, gdzie też w tym samym okresie udał się ppłk „Radosław”, awansowany w tym
samym czasie do stopnia pułkownika 244. W Częstochowie do grona najbliższych
współpracowników „Radosława” dołączył kpt. Jóżef Rybicki „Maciej”, szef warszawskiego
Kedywu przed wybuchem Powstania, który aktywnie włączył się do odtwarzania tej jednostki
w warunkach popowstaniowych245. W okresie do stycznia 1945 r. prawdopodobnie udało się
przeprowadzić kilka akcji dywersyjnych i sabotażowych wymierzonych w siły niemieckie
oraz wykonać kilka wyroków na zdrajcach narodu polskiego 246.
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Armia Krajowa, a w szczególności jej lokalni dowódcy, została w pewnym sensie
zaskoczona rozwojem wypadków na ziemiach polskich i nie była na niego przygotowana.
Rozkazy dla komendantów okręgów w przypadku prób rozbrajania ich oddziałów
przewidywały jedynie wydanie rozkazu o nieujawnianiu dalszych oddziałów, a w razie braku
możliwości współpracy z Armią Czerwoną polecały rozwiązać oddziały i zabezpieczyć broń
– użycie siły dopuszczalne było jedynie w sytuacji koniecznej samoobrony247. Dodatkowo
częściowa realizacja planu „Burza” i wynikłe z niej sowieckie represje oraz klęska Powstania
Warszawskiego doprowadziły zmiany obsady personalnej najwyższego dowództwa AK oraz
do całkowitego niemal zerwania łączności komend okręgów z centralą, co w praktyce
właściwie zahamowało przepływ jakichkolwiek informacji i rozkazów. Sytuacji nie ułatwiała
sytuacja faktycznego konfliktu polsko-radzieckiego rozwijającego się mimo formalnego
pozostawania w antyhitlerowskim aliansie. W zaistniałej sytuacji 19 stycznia 1945 r., dwa dni
po wkroczeniu Sowietów do ruin Warszawy, gen. Okulicki wydał rozkaz o rozwiązaniu AK,
co oznaczało formalne przejście do działania w strukturach „NIE”, pozostających dotąd w
głębokiej konspiracji248.
„Nie”
Organizacja „Nie”, występująca również pod nazwami „NIE” i „Niepodległość”,
miała być w założeniu jej twórców konspiracją wojskowo-cywilną, przygotowywaną na
wypadek zastąpienia okupacji niemieckiej przez sowiecką, a co za tym idzie,
niebezpieczeństwa narzucenia Polsce komunistycznej formy rządów lub przyłączenia jej do
ZSRR jako siedemnastej republiki. Idea utworzenia takiej organizacji narodziła się w drugiej
połowie 1943 r. i była wynikiem wymiany depesz pomiędzy gen. Tadeuszem Komorowskim
„Borem”, Komendantem Głównym AK, oraz Naczelnym Wodzem, gen. Kazimierzem
Sosnkowskim, w których planowali oni realizację akcji „Burza” w wariancie zakładającym
wejście Armii Czerwonej w przedwojenne granice Rzeczypospolitej przy nadal zerwanych
polsko-radzieckich

stosunkach

dyplomatycznych.

Koncepcja

ta

zakładała,

że

zdekonspirowane w akcji „Burza” oddziały nie będą mogły ponownie przejść do konspiracji,
wobec czego równolegle powinna być tworzona ściśle zakonspirowana organizacja kadrowa.
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Zadanie jej rozbudowy otrzymał powołany przez „Bora” w kwietniu 1944 r. sztab, na czele
którego stanął płk August Fieldorf „Nil”, który już w lutym 1944 r. został w tym celu
odwołany z funkcji komendanta Kedywu KG AK, gdzie zastąpił go „Radosław”. „Nil”
otrzymał polecenie stworzenia struktury i statutu „NIE” jako polityczno-wojskowej
organizacji działającej na płaszczyznach propagandy niepodległościowej i samoobrony, której
celem będzie podtrzymywanie ducha patriotycznego w narodzie przez 5-10 lat, a więc do
momentu wybuchu przewidywanej wojny pomiędzy aliantami zachodnimi i ZSRR. „NIE”
miała ulec automatycznemu rozwiązaniu po odzyskaniu przez Polskę pełni niepodległości. W
maju 1944 r., mimo trudności personalnych, organizacja już działała. Prawdopodobnie „Nil”
przewidziany był jedynie jako twórca struktur opartych na wzorach akowskich, nad którymi
dowodzenie miał przejąć przerzucony w maju 1944 r. do kraju gen. Leopold Okulicki
„Termit” (bardziej znanego pseudonimu „Niedźwiadek” używał od października 1944 r.),
wtajemniczony przez „Bora” w sprawy organizacji. Organizacja rozwijała się głównie na
Kresach Wschodnich, ze względu na szybki postęp wojsk sowieckich. Bezpośrednio przed
Powstaniem Warszawskim Okulicki został mianowany Komendantem Głównym „NIE”.
Wybuch Powstania spowodował daleko idącą dezorganizację struktur organizacji, również
poprzez dekonspirację szeregu jej działaczy. Niektórym jej przywódcom, w tym „Nilowi”
udało się wydostać z Warszawy w sierpniu 1944 r. wraz z ludnością cywilną. Wobec
faktycznej utraty łączności z oddziałami znajdującymi się za linią frontu niemieckosowieckiego, upadkiem Powstania Warszawskiego oraz powierzenia „Niedźwiadkowi”
dowództwa nad całością konspiracji prze odchodzącego do niemieckiej niewoli „Bora”, już
od października 1944 r. zadanie organizacji struktur „NIE”, a w zasadzie ich odtworzenia,
ponownie otrzymał „Nil”, ściągnięty w tym celu do Częstochowy. O samym fakcie istnienia
organizacji rząd emigracyjny dowiedział się dopiero jesienią 1944 r., a krajowe podziemie
polityczne, w tym Rada Jedności Narodowej, dopiero w grudniu 1944 r. W tym okresie
kształtowało się również kierownictwo wojskowo-polityczne organizacji, które po raz
pierwszy spotkało się zapewne w styczniu 1945 r. Zbiegło się to w czasie z wydaniem przez
gen. Okulickiego rozkazu o rozwiązaniu AK w dniu 19 stycznia 1945 r. Od tego momentu
działalność „NIE” nastawiona była głównie na przejmowanie najbardziej zakonspirowanych
struktur AK, wraz z sztabami, bronią i siecią łączności. Dalszy rozwój organizacji oraz jej
funkcjonowanie zostały sparaliżowane przez aresztowania NKWD: 7 marca 1945 r. w
Milanówku przypadkowo został zatrzymany nierozpoznany „Nil”, którego wkrótce jako
kolejarza Walenty Gdanicki wywieziono do ZSRR; natomiast 27 marca 1945 r. w ramach
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tzw. „sprawy szesnastu” wraz z przywódcami podziemia niepodległościowego w Polsce
aresztowano „Niedźwiadka”. Ten drugi jeszcze przed aresztowaniem wyznaczył na swojego
następcę płk Jana Rzepeckiego „Ożoga”, który wkrótce uznał „NIE” za zdekonspirowaną i 15
kwietnia 1945 r. depeszował do Naczelnego Wodza gen. Władysława Andersa o jej
rozwiązanie, co nastąpiło na mocy jego rozkazu z dnia 7 maja 1945 r., przesłanego do kraju
depeszą249.
„Radosław” w fakt istnienia „NIE” został wtajemniczony w listopadzie 1944 r. w
Częstochowie, o czym sam zeznawał w 1950 r.: »W Częstochowie zastałem gen. „Nila”
dawnego mojego przełożonego oraz gen. Niedźwiadka obecnego Komendanta Głównego
Armii Krajowej. Od nich dowiedziałem się że będzie tworzona nowa organizacja „Nie”,
której program jest w trakcie uzgadniania z delegatem Rządu«250. Taką wersję potwierdza
również Kozłowski, wspominając iż na listopadowej naradzie, na którą został wezwany do
Częstochowy, „Radosław” wtajemniczył go w fakt istnienia „NIE”, nakreślił główne kierunki
jej działań oraz zaproponował mu przystąpienie do organizacji, na co ten przystał 251.
Dodatkowo w 1950 r. „Radosław” zeznawał na temat częstochowskiego etapu formowania
„NIE”: „Skontaktowałem się z „Nilem”, który wyjaśnił mi że wobec spodziewanego zajęcia
całej Polski przez wojska sowieckie i utworzenie z Polski 17 Republiki sowieckiej, powstaje
nowa organizacja, zadaniem której będzie polityczne przeciwstawienie się tego rodzaju
rozwiązania sprawy polskiej. Metody pracy będą oparte na szerokiej propagandzie urabiania
nastrojów społeczeństwa w duchu nieprzychylnym dla koncepcji 17 Republiki” 252.
Organizacja miała mieć charakter kadrowy i elitarny, a także ponadpartyjny. Miała opierać się
na najściślejszych zasadach konspiracyjnych: unikaniu jakiejkolwiek korespondencji,
pokwitowań pieniężnych czy gromadzenia archiwów. Wszelkie sprawy miały być załatwiane
ustnie przez kurierów przy użyciu haseł lub poprzez osobiste kontakty w łonie kierownictwa –
obowiązywać miała zasada dopuszczająca kontakty tylko o jeden szczebel w górę253.
Gen. „Nil” zaproponował „Radosławowi” stanowisko swojego zastępcy, jednak ten
odmówił, gdyż nie odpowiadało mu stanowisko o ograniczonej samodzielności, wobec czego
otrzymał kolejną propozycję objęcia stanowiska komendanta Obszaru Centralnego „NIE” z
249

Zob. A. Chmielarz, Epilog…, s. 324-327, J. Kurtyka, Na szlaku AK („NIE”, DSZ, WiN”) [w:] Idem, Z
dziejów agonii i podboju. Prace zebrane z zakresu najnowszej historii Polski, Warszawa 2011, s. 64.
250
Zeznania własne Jana Mazurkiewicza z dnia 20 grudnia 1950 r., AIPN 0330/217 t. 5, k. 235.
251
Zob. H. Kozłowski, op. cit., s. 329.
252
Zeznania własne Jana Mazurkiewicza z dnia 21 grudnia 1950 r., AIPN 0330/217 t. 5, k. 231.
253
Ibidem; Przytaczane zeznania własne „Radosława” potwierdzają informacje podawane przez niego szerzej w
śledztwie w 1949 r.; Por. Protokół przesłuchania Jana Mazurkiewicza z dnia 13 września 1949 r., AIPN 765/335,
k. 73-77.

95

siedzibą w Warszawie, na który składały się tereny dawnych okręgów AK Warszawa, Łódź,
Kielce, Lublin i Białystok. Jeszcze przed zajęciem Częstochowy przez Armię Czerwoną na
spotkaniu

gen.

Okulicki

potwierdził

wszystkie

zalecenia

„Nila”,

który wypłacił

Mazurkiewiczowi 50 tysięcy dolarów amerykańskich na pokrycie kosztów demobilizacji AK
i formowania struktur „NIE”254.
W drugiej połowie stycznia, wkrótce po zajęciu Częstochowy przez wojska radzieckie,
„Radosław” przeniósł się ze swoimi najbliższymi współpracownikami pod Warszawę, w
okolice Grodziska Mazowieckiego i Milanówka i przystąpił do organizowania struktur
Obszaru Centralnego „NIE”. Funkcję zastępcy komendanta obszaru powierzył „Maciejowi”,
oficerem informacyjnym wyznaczył Wincentego Kwiecińskiego „Lotnego”, Stanisław
Rybicki objął funkcję oficera organizacyjnego, a dr Zofia Maternowska „Przemysława” –
kierownika łączności. Osobistą łączniczką „Radosława” była „Irma”. Funkcję oficera do
spraw demobilizacji utrzymał „Anatol” 255.
Na przełomie lutego i marca „Radosław” nawiązał kontakt z pozostającymi w
częściowej rozsypce po aresztowaniu Bolesława Piaseckiego członkami „Konfederacji
Narodu”, dzięki którym uzyskał kontakt do Janusza Szlaskiego „Prawdzica”, któremu polecił
organizowanie „NIE” na terenie dawnego Okręgu AK Kielce. Rozpoczął również formowanie
redakcji pisma „Myśl Niezależna”, w skład której wszedł polecony przez „Nila” Józef
Lebiedowicz „Latawiec”. Jak zeznawał „Radosław” w 1949 r., nie wszyscy angażowani
wówczas do pracy konspiracyjnej byli wtajemniczani w fakt istnienia „NIE”, utrzymywano
ich jedynie w przeświadczeniu, że kontynuują pracę akowską256.
W marcu w Milanówku znaleźli się wszyscy niemal najwyżsi dowódcy „NIE”, z gen.
Okulickim i gen. Fieldorfem włącznie. 7 marca 1945 r. aresztowany został gen. „Nil”, na
krótko przed planowaną rozmową organizacyjną z „Radosławem”. Pozostawione w jego
mieszkaniu 20 tysięcy dolarów amerykańskich Mazurkiewicz przeznaczył na dalsze
organizowanie

struktur

„NIE”.

W

obliczu

aresztowania

swojego

bezpośredniego

przełożonego „Radosław” zwrócił się do gen. Okulickiego z pytaniem o dalsze losy
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Zeznania własne Jana Mazurkiewicza z dnia 21 grudnia 1950 r., Por. Protokół przesłuchania Jana
Mazurkiewicza z dnia 13 września 1949 r., AIPN 765/335, k. 73-77. Podczas przesłuchania w 1949 r.
Mazurkiewicz wskazywał kwotę 30 lub 50 tysięcy dolarów amerykańskich.
255
Zeznania własne Jana Mazurkiewicza z dnia 21 grudnia 1950 r., AIPN 0330/217 t. 5, k. 183; Por. Protokół
przesłuchania Jana Mazurkiewicza z dnia 15 września 1949 r., AIPN 765/335, k. 81-84. W protokole tym
Mazurkiewicz zeznał również, że przed wyruszeniem do Warszawy otrzymał od ppłk. Edwarda Lubowickiego
„Górnika” dodatkowych 20 tysięcy dolarów amerykańskich na organizowanie struktur „NIE”, k. 81.
256
Zeznania własne Jana Mazurkiewicza z dnia 21 grudnia 1950 r., AIPN 0330/217 t. 5, k. 231; Protokół
przesłuchania Jana Mazurkiewicza z dnia 15 wrzenia 1949 r., AIPN 765/335, k. 81-84.
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kierownictwa organizacji. Okulicki rozkazał Mazurkiewiczowi kontynuowanie formowania
struktur Obszaru Centralnego „NIE” i wskazał, że wszystkie sprawy organizacyjne zostaną
niebawem uregulowane z Delegaturą Rządu, wysuwającą pewne wątpliwości odnośnie
„NIE”. Jednocześnie „Radosław” zwrócił się do „Kmity” z poleceniem dokonania
rozpoznania obozu NKWD w Rembertowie pod Warszawą w celu przeprowadzenia akcji
odbicia gen. Fieldorfa, do której ostatecznie nie doszło z powodu szybszego niż
przewidywano wywiezienia go w głąb Rosji257.
W dniu 6 marca 1945 r. do gen. Okulickiego oraz Jana Stanisława Jankowskiego
„Sobola”, Delegata Rządu na Kraj, dotarło zaproszenie na rozmowy z delegacją radziecką, na
czele której stać miał gen. Iwanow – pod tym nazwiskiem ukrywał się Iwan Sierow, generał
NKWD258. Na krótko przed swoim aresztowaniem, prawdopodobnie je przewidując, gen.
Okulicki dokonał zmian w personalnej obsadzie najwyższych stanowisk konspiracji
poakowskiej. Według Chmielarza, wyznaczył w dniu 22 marca 1945 r. płk Antoniego Sanojcę
„Kortuma” na szefa „NIE” oraz płk Rzepeckiego na swojego następcę jako Dowódcę AK w
likwidacji259. Wedle depeszy wysłanej 25 marca 1945 r. przez gen. Okulickiego do
Naczelnego Wodza w Londynie, „kierownictwo dalszej pracy” powierzył on „Ożogowi” 260. Z
kolei Kurtyka przytacza dwie opinie: Rybickiego, potwierdzającą niejako powierzenie
Rzepeckiemu p.o. dowódcy AK w likwidacji, oraz Kunerta, zgodnie z którą Rzepecki został
27 marca 1945 r. p.o. komendanta „NIE”, czemu z kolei zaprzeczał sam Rybicki 261. Według
Stanisława Mazurkiewicza, po wojnie „Radosław” twierdził, że „ostrzegał Okulickiego przed
spotkaniem i proponował zbrojną osłonę (…) (w miarę dyskretną) w miejscu rozmów i
utrzymanie w gotowości do natychmiastowego odbicia aresztowanych silnego oddziału
partyzanckiego”262. Nie ma pewności, dlaczego gen. Okulicki nie wyraził zgody na takie
działanie. Faktem jest, że dokonane w dniu 27 marca 1945 r. aresztowanie Okulickiego,
Jankowskiego oraz pozostałych członków „grupy szesnastu” przywódców Polskiego Państwa
Podziemnego wprowadziło kompletny chaos w szeregach konspiracji poakowskiej.
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Zeznania własne Jana Mazurkiewicza z dnia 21 grudnia 1950 AIPN 0330/217 t. 5, k. 231, Protokół
przesłuchania Jana Mazurkiewicza z dnia 15 września 1949 r., AIPN 765/335, k. 81-84, A. Chmielarz, Epilog…,
s. 326; S. Mazurkiewicz, op. cit., s. 337-338.
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Zob. T. Pełczyński (red.), Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945, T.5, s. 315-316; Por. A. Chmielarz, A.
K. Kunert, Proces szesnastu. Dokumenty NKWD, Warszawa 1995.
259
Zob. A. Chmielarz, Epilog…, s. 326.
260
Armia Krajowa w dokumentach, T.5, s. 352.
261
Zob. J. Kurtyka, Na szlaku AK…, s. 61; Por. J. Rybicki, op. cit.
262
S. Mazurkiewicz, op. cit., s. 339.
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„Radosław” wydał jeszcze rozkaz zmikrofilmowania sowieckiego listu z zaproszeniem na
rozmowy, co wykonał „Kmita”, oraz przekazał go do Londynu 263.
W 1950 r. „Radosław” zeznawał: „aresztowanie [„szesnastu” – przyp. aut.]
spowodowało kompletny chaos, gdyż wobec braku konkretnych wytycznych nikt się nie
orientował co dalej robić. W parę dni po tym drogą łączności konspiracyjnej nawiązał ze mną
łączność płk Rzepecki i oświadczył że jest zastępcą gen. Niedźwiadka i zażądał
podporządkowania mu Centralnego Obszaru” 264. Mazurkiewicz zażądał od Rzepeckiego
potwierdzenia jego nominacji przez Londyn, co nastąpiło wkrótce, lecz nie wcześniej niż w
początkach maja 1945 r., z uwagi na fakt, że Rzepecki depeszował do Londynu w dniu 3
kwietnia 1945 r. w celu uzyskania wytycznych oraz „zalegalizowania” faktu przejęcia
dowodzenia265, a 15 kwietnia 1945 r. wnioskował o rozwiązanie „NIE” i powołanie go na
stanowisko Wojskowego Komendanta Kraju 266 - na co odpowiedź z Londynu uzyskał dopiero
w początkach maja 1945 r.
Delegatura Sił Zbrojnych na Kraj
Następcą „NIE” była Delegatura Sił Zbrojnych, organizacja czysto wojskowa,
powołana do życia rozkazem Naczelnego Wodza gen. Andersa z dnia 7 maja 1945 r. Na jej
czele stanął płk Rzepecki, obejmując funkcję Delegata Sił Zbrojnych wraz z uprawnieniami
przysługującymi dawnemu Komendantowi Głównemu AK, politycznie podległy jednak
Delegatowi Rządu na Kraj. Organizacja miała na celu przejęcie i skoordynowanie całości
działań konspiracyjnych w kraju prowadzonych dotąd przez zlikwidowaną „NIE”,
demobilizowaną AK oraz powstające spontanicznie poakowskie grupy oporu przeciwko
okupacji sowieckiej. Warto zwrócić uwagę, że jej podstawowym celem była ochrona
społeczeństwa

polskiego,

informowanie

rządu

emigracyjnego

w

Londynie

oraz

koordynowanie dalszej likwidacji zbrojnych oddziałów AK, a nie eskalowanie działalności
263

Zob. Ibidem, H. Kozłowski, op. cit., s. 339.
Zeznania własne Jana Mazurkiewicza z dnia 20 grudnia 1950 r., AIPN 0330/217 t. 5, k. 236. Warto zwrócić
uwagę, że w innym miejscu Mazurkiewicz zeznawał, iż do kontaktu z Rzepeckim doszło dopiero w maju 1945
r.; Por. Zeznania własne Mazurkiewicza z dnia 21 grudnia 1950 r., AIPN 0330/217 t. 5. Znacznie bardziej
prawdopodobna jest data kwietniowa, również dlatego, że jeszcze w 1949 r. Mazurkiewicz zeznawał, że spotkał
się z płk Kazimierzem Bąbińskim „Luboniem”, który przekazał mu negatywne stanowisko Rzepeckiego wobec
koncepcji „NIE” i sondował stosunek „Radosława” to tej organizacji. Mazurkiewicz miał mu odpowiedzieć, że
dopóki Rzepecki nie przedstawi stosownych upoważnień z Londynu, to on nie zamierza podporządkowywać się
jego rozkazom; zob. Protokół przesłuchania Jana Mazurkiewicza z dnia 15 września 1949 r., AIPN 765/335, k.
78-80.
265
Zob. Armia Krajowa w dokumentach, T.5, s. 359-360.
266
Zob. Ibidem, s. 371-372.
264
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zbrojnej. W celu przeciwdziałania dalszej działalności oddziałów leśnych, płk Rzepecki w
porozumieniu z p.o. Delegata Rządu na Kraj Stefanem Korbońskim wydali w dniu apel do
żołnierzy pozostających w konspiracji, w którym przypominali o rozwiązaniu AK oraz o
zaleceniach Rządu w sprawie nieprowadzenia dalszej walki zbrojnej, nawoływali do
zaprzestania walki i powrotu do cywilnego życia, zalecając jednak ostrożność i nieujawnianie
swojej przynależności do podziemia. Wobec narastających represji komunistycznych w
terenie oraz fizycznej likwidacji oddziałów partyzantki poakowskiej przez NKWD oraz
oddziały Armii Czerwonej, apel ten nie odniósł pożądanego efektu. Na przełomie czerwca i
lipca powstał Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej ze Stanisławem Mikołajczykiem jako
premierem, RJN podjęła decyzję o samorozwiązaniu, a Delegatura Rządu rozpoczęła proces
swojej likwidacji, również ze względu na fakt cofnięcia przez aliantów zachodnich uznania
dla polskiego rządu emigracyjnego w Londynie. Jednocześnie niemal zbiegły się te
wydarzenia z falą aresztowań zarówno w sztabie DSZ, jak wśród delegatów obszarów w
czerwcu i lipcu 1945 r. W zaistniałej sytuacji płk Rzepecki jednocześnie próbował nawiązać
współpracę z Mikołajczykiem w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa byłym akowcom oraz
wnioskował w lipcu 1945 r. do Londynu o likwidację DSZ, co spotkało się z akceptacją
nowego Naczelnego Wodza, gen. Komorowskiego. Starania o likwidację ostatnich struktur
konspiracyjnych przyspieszyła zapewne również deklaracja władz komunistycznych,
zapowiadająca amnestię w rocznicę utworzenia PKWN 267.
W drugiej połowie maja „Radosław” otrzymał potwierdzenie utworzenia Delegatury
Sił Zbrojnych na Kraj równolegle od Rzepeckiego i Korbońskiego, wobec czego
podporządkował się z całym aparatem Obszaru Centralnego „NIE” nowej organizacji. W
rozmowie z „Radosławem” Rzepecki przedstawił pogląd, iż „wszelka praca konspiracyjna
winna być oparta o partie polityczne działające w podziemiu, a nie tak jak przewidywano w
swych założeniach org. „Nie” – w oderwaniu od tych partii” 268. W strukturach DSZ
„Radosław” objął funkcję Delegata Obszaru Centralnego i kontynuował działalność
polegającą zmierzającą do całkowitej likwidacji oddziałów zbrojnych, co było o tyle trudne,
że w wyniku nawiązania kontaktów z działającymi na obszarze Lubelszczyzny ppłk.
Wilhelmem Szczepankiewiczem „Drugakiem” oraz na obszarze Białostocczyzny płk
Władysławem Liniarskim „Mścisławem” do Obszaru Centralnego dokooptowano okręgi
267

Zob. A. Chmielarz, Epilog…, s. 335-353, Idem, Delegatura Sił Zbrojnych na Kraj [w:] K. Komorowski (red.),
Armia Krajowa. Dramatyczny epilog, Warszawa 1994, s. 12-31; J. Kurtyka, Na szlaku AK…, s. 67-68; J.
Wołoszyn, Delegatura Sił Zbrojnych na Kraj [w:] R. Wnuk (red. nacz.), Atlas polskiego podziemia…, s. 4-6.
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Protokół przesłuchania Jana Mazurkiewicza z dnia 22 września 1949 r., AIPN 763/335, k. 88.
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lubelski i białostocki, w których dochodziło do starć zbrojnych pomiędzy podziemiem
poakowskim i Narodowymi Siłami Zbrojnymi a Armią Czerwoną, NKWD oraz siłami
bezpieczeństwa publicznego. Rzepecki wydawał się nie mieć jasnego planu działania w
zaistniałej sytuacji, którą jeszcze bardzie skomplikował odbywający się w Moskwie w dniach
18-21 czerwca 1945 r. „proces szesnastu” – starał się on nawiązać kontakt ze Stanisławem
Mikołajczykiem269.

ARESZTOWANIE W 1945 R. I AKCJA UJAWNIENIOWA
Aresztowanie „Radosława” i wypracowywanie koncepcji wyjścia AK z podziemia
Fala aresztowań, która przetoczyła się na szczeblach centralnym i obszarowym DSZ w
oczywisty sposób powodowała wzrost zagrożenia dla pozostałych na wolności konspiratorów
z kręgu poakowskiego, w tym również Jana Mazurkiewicza „Radosława”. Swoją rozmowę z
Rzepeckim w dniu 28 lipca 1945 r. o zaistniałem sytuacji tak wspomina Stefan Korboński:
„Ostrzegłem, że specjalnie pytają (funkcjonariusze aparatu bezpieczeństwa – przyp. aut.) o
»Radosława«. Zapewnił mnie, że jest poza ich zasięgiem”270. Mimo trudnych warunków
Mazurkiewicz kontynuuje działalność, planując jednak nieco ryzykowne działanie w dniu
rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Jak wspomina Henryk Kozłowski: „dzień czy
dwa przed 1 sierpnia pani »Irma«, przekazując mi jakieś polecenia i przywożąc pocztę,
wspomniała, że pułkownik chciałby w rocznicę Powstania lub koło 1 sierpnia odwiedzić
Cmentarz Wojskowy na Powązkach. Odpowiedziałem, że rozumiem oczywiście intencje, ale
zbyt wielu ludzi poznało pułkownika w czasie Powstania i jest wielce prawdopodobne, że
będąc na cmentarzu, może zostać rozpoznany. Jeżeli poweźmie jednak decyzję wyjazdu na
cmentarz, bardzo prosiłem o pozwolenie zorganizowania przez nas ochrony i o przybycie
pułkownika już po zmroku. Wydawało się, że pani »Irma« podziela mój pogląd; miała
przekazać pułkownikowi moją prośbę. Mieliśmy czekać na odpowiedź w tej sprawie”271. Nie
sposób dziś ustalić, dlaczego „Radosław” zdecydował się udać na Powązki za dnia i bez
ubezpieczenia. Rankiem 1 sierpnia 1945 r., prawdopodobnie o godz. 8:15, został wraz z żoną
Marią Mazurkiewicz „Irmą” aresztowany na stacji Elektrycznej Kolei Dojazdowej przy ul.
Noakowskiego i przewieziony do siedziby WUBP w Warszawie przy ul. Sierakowskiego.
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Funkcjonariusze MBP niezwłocznie przystąpili do rozmów z „Radosławem” na temat
możliwości przeprowadzenia ujawnienia poakowskich struktur konspiracyjnych. Nie była to
pierwsza i jedyna tego typu akcja – począwszy od listopada 1944 r., w miarę aresztowania
kolejnych wysokich rangą dowódców AK, władze aparatu bezpieczeństwa prowadziły
rozmowy na temat potencjalnych warunków mających przekonać ich do wyprowadzenia
swoich podkomendnych z konspiracji. Propozycje takie w omawianym okresie na pewno
otrzymali ppłk Kazimierz Putek „Zworny” – komendant podokręgu rzeszowskiego AK, płk
Franciszek Faix „Turnia” – dowódca 6. Dywizji Piechoty AK, ppłk Władysław Liniarski
„Mścisław” – komendant okręgu białostockiego AK i delegat okręgu białostockiego DSZ, płk
Zygmunt Walter-Janke „Walter” – komendant okręgu śląskiego AK i delegat okręgu
górnośląskiego DSZ, płk Aleksander Krzyżanowski „Wilk” – komendant okręgu wileńskiego
AK oraz ppłk Wojciech Borzobochaty „Stanisław” – szef sztabu DSZ272. Niewątpliwie ze
wszystkich tych dowódców największym szacunkiem i uznaniem cieszył się „Radosław”,
owiany legendą bohaterskiego dowódcy Zgrupowania AK „Radosław” podczas Powstania
Warszawskiego. Rozmowy, jak w 1957 r. zeznawał Mazurkiewicz, bardzo szybko podjęli z
nim Różański i Czaplicki: „Ja w tym czasie zostałem zatrzymany przez władze
bezpieczeństwa (…) zwrócił się wtedy do mnie mjr. Czaplicki (…) ta sprawa zaczęła się w
UB na Pradze, to właśnie pan Różański pierwszy wystąpił z tego rodzaju historią żebym ja
napisał list do płk Rzepeckiego, który był wtedy delegatem sił zbrojnych na kraj ażeby
Rzepecki wyszedł na rozmowę. Ponieważ myśmy mieli w ogóle zamiar wyjść z konspiracji,
nie widziałem powodu żeby nie napisać takiego listu i powiedziałem, że ja owszem mogę
napisać taki list, tylko wątpię bardzo czy płk Rzepecki na list pisany z więzienia odpowie w
jakiś sposób, bo przecież to mogą być rzeczy podrobione i tą drogą na pewno my się nie
dogadamy”273. Jeszcze tego samego dnia, prawdopodobnie o godz. 14:45, „Radosław” napisał
list do Rzepeckiego:
„Dnia 1/8 godz. 8.15 zostałem zatrzymany na ulicy jako rozpoznany płk Radosław i
doprowadzony do Urzędu Bezpieczeństwa. W rozmowie przeprowadzonej w kierownictwie
wysunięte zostało zagadnienie ujawnienia się konspiracji wojskowej. Poddałem przyczyny,
które do tej pory hamują realizację uzgodnienia. Wysunięty został przez Kierownictwo
Bezpieczeństwa projekt rozmowy Waszej przy raporcie u Marszałka Żymierskiego – mającej
na celu ostateczne rozwiązanie tych spraw. Konkretnie – mam Wam osobiście zreferować
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swoją rozmowę i być przy wstępnych rozmowach z 2 oficerami, których oni delegują do tego.
Jestem z tymi oficerami w mieszkaniu, które Wam wskaże oddawczyni mego listu. Daję
pełną gwarancję swobodnego Waszego odejścia. Znacie mnie dobrze – i wiecie, że nikt by
mnie nie zmusił do napisania takiego listu, gdybym nie wierzył w uczciwość tych intencji.
Zależy mi na tej rozmowie – z punktu widzenia ogólnopolskiego, a nie personalnych spraw
moich czy Waszych. Ze swej strony dałem słowo honoru oficerskie, że z naszej strony nie
będzie żadnych prób odbijania – i to jest rzecz przesądzona. Nie życzę sobie tego i jest to
zupełnie zbędne. Są sprawy zbyt poważne – o ile dobra nasza wola może przynieść pożytek
sprawie, nie należy jej wikłać niepotrzebnymi rzeczami. List gwarancyjny do rozmowy
załączam”274.
Listu tego nie udało się doręczyć Rzepeckiemu kurierce Mazurkiewicza – „Irmie”,
która po fiasku swojej misji powróciła do aresztu. W obliczu braku jakiejkolwiek reakcji
adresatów listu, 5 sierpnia 1945 r. „Radosław” został przeniesiony do więzienia na
Mokotowie275, gdzie w dniach 7-9 sierpnia był przesłuchiwany przez ppor. Jana Matejczuka.
Nim doszło do pierwszych przesłuchań, Rzepecki podjął decyzję o zakończeniu
działalności DSZ i w dniu 6 sierpnia 1945 r. wydał rozkaz likwidacyjny Delegatury Sił
Zbrojnych na Kraj. Odnosząc się do likwidacji rządu emigracyjnego i powstania TRJN,
wskazywał na całkowitą zmianę sytuacji politycznej i militarnej tak w Polsce, jak i na
obczyźnie. Przenosząc wszystkich żołnierzy służby stałem „w stan nieczynny”, Rzepecki
wezwał ich do uczestnictwa w życiu politycznym, społecznym i zawodowym kraju,
podkreślając ogromne znaczenie zbliżających się wyborów powszechnych. W rozkazie nie
znalazło się ani słowo o ewentualnym jawnym wyjściu z konspiracji i zalegalizowaniu
swojego statusu w powojennej rzeczywistości276.
Pierwsze przesłuchanie w dniu 7 sierpnia miało charakter wstępny, „Radosław”
pytany był o życiorys oraz ogólną działalność przed wybuchem wojny i w czasie konspiracji
– udzielał odpowiedzi generalnie zgodnych z prawdą, pomijając jednak niektóre aspekty swej
działalności, jak choćby służbę w ekspozyturze Oddziału II Sztabu Generalnego Wojska
Polskiego w latach 1934-1938 czy służbę w organizacji „NIE”, oraz praktycznie nie
wspominając o DSZ277. Przesłuchiwany ponownie tego samego dnia, „Radosław” był już
znacznie konkretniej pytany o kontakty z gen. Okulickim, mechanizm likwidowania AK oraz
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swoją rolę jako „inspektora likwidacyjnego” (takiego nazewnictwa używał sam Mazurkiewicz
zamiast tytulatury DSZ) wraz z podległym mu terenem, sposoby kontaktów z poszczególnymi
okręgami oraz ich siłę i skłonność do zakończenia działań konspiracyjnych. „Radosław”
zeznawał, że rolę swoją widział jako powołującego i nadzorującego komisje likwidacyjne w
terenie, których przewodniczącymi byliby dowódcy okręgów, odpowiedzialnego przede
wszystkim za zebranie i zakonserwowanie broni oraz likwidację oddziałów leśnych. Przyznał
się również do konspiracyjnych kontaktów z „Mścisławem” i „Drugakiem”, którym przekazał
rozkazy likwidacji konspiracji poakowskiej, których tamci nie byli świadomi. Wskazał jako
najsilniejsze okręgi lubelski i białostocki, krytycznie odniósł się również do działających na
tym terenie „band NSZ” oraz licznych złodziei i dezerterów, powodujących na tym terenie
„całkowity chaos”278.
Podczas przesłuchania w dniu 8 sierpnia „Radosław” był w dalszym ciągu
przepytywany o kontakty z dowódcami okręgów lubelskiego i białostockiego. Wyjaśniał, że
celem wszystkich spotkań i wydawanych rozkazów i zaleceń było przeprowadzenie akcji
likwidacyjnej konspiracji poakowskiej, na który to cel wypłacił obu komendantom po tysiąc
dolarów na odprawę dla członków AK. Zaznaczył, że wydał polecenia „Mścisławowi”, aby za
wszelką cenę unikać walki i wygaszać starcia z organami bezpieczeństwa publicznego.
Ponownie wskazał na konfliktogenną rolę NSZ oraz ogólny chaos i zastraszenie lokalnej
ludności przez masowe aresztowania i pacyfikacje. W toku przesłuchania odmówił podania
szczegółów zasad łączności oraz lokali konspiracyjnych, podając ich bardzo ogólną
lokalizację i zasłaniając się niepamięcią 279.
W przesłuchaniu z dnia 9 sierpnia pojawiały się analogiczne wątki, dodatkowo
„Radosław” był pytany o sytuację podziemia na terenie „obszaru centralnego AK”, którą
oceniał

jako

spokojną,

twierdząc

iż zdecydowana większość oddziałów

leśnych

zdemobilizowała się. Opisał strukturę obszaru, składającą się z okręgów warszawskiego,
kieleckiego i łódzkiego oraz zrelacjonował stan realizacji rozkazu likwidacyjnego, ponownie
podkreślając wydawane przez siebie dyspozycje wyjścia z lasu uzbrojonych oddziałów.
Niejako na marginesie wskazywał na spore trudności z dotarciem do najgłębiej
zakonspirowanych jednostek, do tamtej pory nie zdemobilizowanych 280.
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13 sierpnia 1945 r. wobec „Radosława” zastosowano środek zapobiegawczy w postaci
aresztu tymczasowego

z umieszczeniem w

więzieniu

mokotowskim,

co

niejako

sankcjonowało istniejący stan rzeczy281.
W kolejnym przesłuchaniu z dnia 15 sierpnia głównym zainteresowaniem śledczego
były struktura i funkcjonowanie Komendy Głównej DSZ oraz jej jednostek terenowych.
„Radosław” dosyć szczegółowo opisał funkcjonowanie organizacji w terenie, wskazując na
istotną różnicę pomiędzy formalnie podległym mu Obszarem Centralnym, a okręgami
białostockim i lubelskim włączonymi w jego strukturę dopiero w maju 1945 r., w których ze
względu na brak łączności z centralą organizacja funkcjonowała według struktury akowskiej z
powodu nieotrzymania rozkazów likwidacyjnych. „Radosław” opisał podstawowe zadania i
mechanizmy funkcjonowania DSZ na szczeblach centralnym i terenowym, uchylił się jednak
od podania struktury KG DSZ oraz nazwisk swoich współpracowników, informując jedynie o
ich pseudonimach282.
W obliczu braku reakcji ze strony Rzepeckiego, a także być może obawy o
nieotrzymanie przez niego pierwszego listu, za namową władz organów bezpieczeństwa
publicznego „Radosław” wysłał drugi list, datowany na 16 sierpnia 1945 r.:
„Ob. Delegat Główny
Zostałem aresztowany w dniu 1/8 w Warszawie i rozpoznany jako pułkownik
Radosław. Przeprowadziłem szereg rozmów z przedstawicielami Bezpieczeństwa na temat
zagadnień Konspiracji i przyczyn, które powodują dalsze jej trwanie.
Ze strony Ministerstwa Bezpieczeństwa wysunięta jest propozycja Waszej rozmowy z
Wicepremierem Gomułką – na temat całkowitego wyjścia z Konspiracji naszych oddziałów.
Ministerstwo daje Wam pełną gwarancję swobodnego odejścia w wypadku negatywnego
wyniku rozmów.
Uważam, że powinniście podjąć tę inicjatywę, gdyż w wypadku pozytywnego
załatwienia – będzie to niewątpliwie z korzyścią dla sprawy ogólnopolskiej. Znacie mnie i
możecie być przekonani, że piszę ten list zupełnie nieprzymuszenie, gdyż uważam, że dobra
wola obu stron może przynieść uspokojenie w Kraju i wyprowadzić sprawę Armii Krajowej
na właściwe tory. Gdybyście nie przyjęli tej propozycji – proszę zwrócić niniejszy list.
Oddawczyni tego listu jest moją zaufaną i rozpoznanie jej na normalnej drodze łączności”283.
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Posłanniczką była ponownie „Irma”, którą na tę okoliczność wypuszczono z
mokotowskiego więzienia. W alei Niepodległości została odebrana przez kilkuosobowy
oddział pod dowództwem por. Henryka Kozłowskiego „Kmity”, działającego na rozkaz
zastępcy „Radosława”, kpt. Józefa Rybickiego „Macieja”, i przewieziona pod Warszawę na
spotkanie z nim. List został w trybie pilnym przekazany Rzepeckiemu, a „Irma” powróciła do
więzienia, jak to wspomina Kozłowski: „następnego dnia podjąłem ją z Otrębus-Podkowy
Leśnej od »Macieja« i zawiozłem ją do Warszawy, wróciła bezpośrednio do więzienia na
Mokotów. (…) Mówiła nam, że wraca bezpośrednio i bezapelacyjnie odrzuciła nasze
sugestie, że może już pozostanie na „wolności” i nie wróci do więzienia. Wypytywaliśmy ją o
stan zdrowia Pułkownika. Uspokajała nas, że jest zdrowy. Powiedziała nam (…), żeby nie
podejmować teraz żadnych akcji, żeby czekać i mieć zaufanie do Pułkownika, że są podjęte
rozmowy i wydaje się, że wkrótce będą ważne decyzje”284.
List został w trybie pilnym przekazany do Rzepeckiego, który wspominał później, że
otrzymał go prawdopodobnie 18 sierpnia: „List był utrzymany w tonie powściągliwym, a jego
podstawowe zdanie brzmiało mniej więcej: »Rozmawiałem z Gomułką. Radzę także
skorzystać z okazji«. Tak pisze zwykle więzień, który ze względów taktycznych nie może
odmówić napisania listu. Brak było w nim silniejszego, serdecznego akcentu, którego nakazać
nie można, a który mówiłby o wewnętrznym przekonaniu o rzetelności propozycji. Brak było
wskazówek co do tematu ewentualnej rozmowy, lipcowe próby podejścia do mnie kazały
obawiać się sprowadzenia rozmowy [do? – przy. aut.] przyszłości osobistej. List zawierał
także wzmianki o jakimś zagwarantowaniu mi bezpieczeństwa osobistego w wypadku
skorzystania z propozycji, a każdej rozmowie można było nadać charakter ultimatum. Nie
załączono też do listu żadnego oświadczenia odpowiedzialnej politycznie i znanej osoby,
która by obiecywała swobodny powrót z rozmowy. To było mniej niż list do Okulickiego”285.
Ostatecznie Rzepecki skierował do Mazurkiewicza odpowiedź odmowną, będącą z jednej
strony deklaracją pewnych minimalnych warunków, które musiałyby zostać spełnione aby
można było rozpocząć rozmowy, z drugiej zaś efektem obrania innej drogi działalności
konspiracyjnej:
„Kochany ob. Radosławie!
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Bardzo dziękuję za dobry koleżeński list z więzienia. Dnia 6 VIII zarządziłem
likwidację Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj i przeniesienie do rezerwy wzgl. w stan
nieczynny wszystkich jej żołnierzy. Każdy odzyskuje pełną swobodę dysponowania swoją
osobą. Nie mogłem postąpić inaczej wobec likwidacji rządu na emigracji i uporczywego
prześladowania nas w kraju za to tylko, że jesteśmy karnymi żołnierzami.
Zaznajamiam władze ze swoim poglądem, że do spacyfikowania kraju konieczne jest:
1. Wypuszczenie wszystkich uwięzionych żołnierzy AK /krzywda ich jest zarazem
krzywdą całego społeczeństwa/;
2. Sprawiedliwe, na zasadach całkowitej równości scalenie wojska;
3. Rzeczywiste wprowadzenie swobód obywatelskich, rozumianych tak, jak w
zachodnioeuropejskich demokracjach;
4. Szybkie przeprowadzenie uczciwych, demokratycznych wyborów.
Wierzę, że nasze władze dojdą do przekonania, że jest to konieczne i że nie wystarczą
żadne namiastki. Tylko wtedy i to zupełnie bez stosowania policyjnych zabiegów zniknie
paradoksalne w demokratycznym państwie ukrywanie się demokratów i konspiracja
polityczna. Dziś nie chodzi nam o dopuszczenie do pracy jeszcze kilkudziesięciu oficerów.
Zagadnienie jest o wiele większe – przerasta całkowicie moje możliwości oddziaływania i
musi być rozwiązywane przez najwyższe czynniki państwowe, posiadające rzeczywiste
zaufanie społeczeństwa. Dziś takim czynnikiem jest niewątpliwie Vice-premier Mikołajczyk,
który przez 5 lat kierował polskim ruchem niepodległościowym. Gdyby on zażądał rozmowy
ze mną – nie mógłbym odmówić. Nie mam natomiast zaufania do wszystkich robionych mi
dotychczas propozycji rozmów, a to zarówno ze względu na ich formę i drogę, jak i brak
faktów wskazujących na dobrą wolę sprawiedliwego potraktowania nas.
Mimo to wierzę, że spotkamy się niedługo jako wolni obywatele prawdziwie
demokratycznej Polski.
Prezes
Między 19 a 24 sierpnia 1945 r.”286
Zgodnie z wytycznymi kierownictwa Departamentu Śledczego MBP, „Radosław” był
w dalszym ciągu przesłuchiwany – stosowna dyrektywa z datą 20 sierpnia 1945 r. znalazła się
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nawet na niedatowanej notatce informacyjnej dotyczącej sprawy Mazurkiewicza, sporządzone
przez ppor. Matejczuka287.
Podczas kolejnego przesłuchania w dniu 24 sierpnia, które odbyło się już
prawdopodobnie po otrzymaniu listu od Rzepeckiego, „Radosław” był indagowany właśnie o
osobę Delegata Sił Zbrojnych na Kraj, a także o częstotliwość i sposób kontaktowania się z
nim. Mazurkiewicz zeznał, że na ostatnim spotkaniu Rzepecki nie miał jasności co do
dalszego kierunku działań konspiracyjnych, sam natomiast kontynuował likwidację struktur
zbrojnych, ze szczególnym uwzględnieniem oddziałów leśnych 288.
21 sierpnia opublikowano Dziennik Ustaw zawierający treść dekretu wykonawczego
Rady Ministrów289 z dnia 2 sierpnia 1945 r., nadający ramy organizacyjne amnestii
uchwalonej przez Krajową Radę Narodową w dniu 22 lipca 1945 r. Następnego dnia treść
dekretu przedrukowała prasa. Dziwaczne następstwo terminów nie było przypadkowe – na
podstawie amnestii darowano szereg przestępstw popełnionych przed dniem jej uchwalenia,
lecz jej przepisy wchodziły w życie z dniem opublikowania. W ten sposób za czyny uznane
przez władze komunistyczne za przestępcze popełnione w okresie od 22 lipca do 21 sierpnia
można było swobodnie karać nie uwzględniając dekretu amnestyjnego. Warto również
zwrócić uwagę na fakt, że art. 7 § 1 ust. 1 wspomnianego dekretu wyłączał spod
obowiązywania amnestii tych, którzy w organizacjach podziemie niepodległościowego pełnili
funkcje kierownicze i w terminie miesiąca od ogłoszenia amnestii nie złożyły broni, amunicji
i

innych środków walki oraz nie ujawniły władzom administracyjnym swoich

podkomendnych.
Widząc brak zainteresowania Rzepeckiego rozmowami o ewentualnym ujawnieniu
AK oraz otrzymawszy zawartą w liście informację o likwidacji DSZ, „Radosław” uznał
prawdopodobnie, że zawarcie kompromisu z komunistami pozwoli na wynegocjowanie
lepszych niż amnestyjne warunków wyjścia z podziemia. Jak sam zeznawał w 1950 r.:
„Wobec umycia rąk przez płk. Rzepeckiego odnośnie załatwienia sprawy AK – jako d-ca
będący cały czas z żołnierzami i dzielący z nimi dobrą czy złą dolę – uważałem się za
upoważnionego do podjęcia tych rozmów osobiście i złożyłem deklaracje o wyjściu z
konspiracji na określonych warunkach, akceptowaną i gwarantowaną odnośnie wykonania
przez Min[isterstwo] Bezp[ieczeństwa Publicznego]. Zdając sobie sprawę, że taka akcja
podjęta z więzienia mogłaby podnieść szereg zarzutów w stosunku do mnie ze strony
287

Informacja w sprawie: Mazurkiewicza pana v. Socha pan, psełd. „Radosław”, AIPN 0330/217 t. 8, k. 15.
Protokół przesłuchania Jana Mazurkiewicza z dnia 24 sierpnia 1945 r., AIPN 0330/217, t. 8, k. 13a.
289
Dekret z dnia 2 sierpnia 1945 r. o amnestii (Dz.U. Nr 28 poz. 172).
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Konspiracji

zapewniłem

sobie tydzień na

przeprowadzenie osobiście rozmów z

podziemiem”290.
4 września „Radosław” opuścił więzienie wraz z „Irmą” i już następnego dnia
rozpoczął serię spotkań ze współpracownikami z podziemia na terenie Warszawy i okolic.
Najprawdopodobniej doszło do następujących spotkań „Radosława”: z „Józefem” w lokalu
przy ul. Hożej oraz z „Czarnym” z Batalionu „Miotła” w dniu 5 września 291; z Józefem
Lebedowiczem „Latawcem” we własnym mieszkaniu na ul. Mokotowskiej w dniu 6 lub 7
września292; ze zwolnionym w wyniku interwencji „Radosława” z więzienia mokotowskiego
Adamem Borysem „Pługiem” z Batalionu „Parasol”, we własnym mieszkaniu w dniu 6 lub 7
września293; z żołnierzami „Miotły”, prawdopodobnie w lokalu przy ul. Złotej 38 w dniu 7
września294; z żołnierzami Batalionu „Zośka” w Jeziornej pod Warszawą w dniu 8
września295; z „Kagurtem” w lokalu na ul. Hożej w dniu 9 września 296, z Zofią Maternowską
„Przemysławą” w okolicach ul. Filtrowej w dniu 12 września 297; oraz Stanisławem
Sędziakiem „Wartą”, Wincentym Kwiecińskim „Wartą”, Marianem Gołębiowskim „Sterem”
i Adamem Obarskim „Galem” w okresie do 15 września 298.
Cel wszystkich tych spotkań wydaje się być w zasadzie zbliżony: „Radosław”
informował rozmówców o treści porozumienia zawartego z władzami bezpieczeństwa
publicznego, kreślił możliwy jego zdaniem do zrealizowania scenariusz najmniej
niebezpiecznego i kłopotliwego dla żołnierzy wyjścia z podziemia oraz zachęcał do włączenia
się w przygotowywaną akcję ujawnieniową. Spotkania z „Maciejem” miało o tyle dodatkowe
znaczenie, że „Radosław” prosił go o skontaktowanie z płk Rzepeckim oraz środowiskiem
„Zośki”, z którymi utracił łączność z powodu aresztowania 299.
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Zeznania własne Jana Mazurkiewicza z dnia 20 grudnia 1950 r.
Protokół przesłuchania Jana Mazurkiewicza z dnia 30 września 1949 r., AIPN 765/335, k. 90-92; Niektóre
źródła wskazują, że pierwsze po wyjściu z więzienia spotkanie z „Józefem” miało miejsce 6 września 1945 r. na
szosie pod Wilanowem w okolicy wsi Żabie; Por. T. Łabuszewski, Klęska dobrych intencji…, s. 15; S.
Mazurkiewicz, op.cit., s. 349-350; J. Rybicki, op. cit, s. 32 (Rybicki błędnie wskazuje datę tego spotkania na
dzień 4 września). Prawdopodobnie nie da się już dzisiaj wyjaśnić, czy było to jedno spotkanie, które inaczej
zapadło w pamięć obu jego uczestnikom, czy też 5 września doszło do krótkiego nawiązania kontaktu w lokalu
konspiracyjnym w Warszawie, a zasadnicza rozmowa miała miejsce dzień później pod Wilanowem.
292
Ibidem.
293
Protokół przesłuchania Jana Mazurkiewicza z dnia 11 listopada 1949 r., AIPN 0235/293, t. 1, k. 79-80.
294
Protokół przesłuchania Jana Mazurkiewicza z dnia 27 października 1949 r., AIPN 0235/293, t. 2, k. 43-44.
295
Protokół przesłuchania Jana Mazurkiewicza z dnia 27 października 1949 r., AIPN 0235/293, t. 2, k. 37-38.
296
Protokół przesłuchania Jana Mazurkiewicza z dnia 28 października 1949 r., AIPN 765/335, k. 107.
297
Protokół przesłuchania Jana Mazurkiewicza z dnia 18 listopada 1949 r., AIPN 765/335, k. 128-131.
298
T. Łabuszewski, Klęska dobrych intencji…, s. 15.
299
Protokół przesłuchania Jana Mazurkiewicza z dnia 30 września 1949 r.
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Do najważniejszego spotkania doszło 6 lub 7 września na terenie Warszawy, kiedy to
w konspiracyjnych warunkach odbyła się zorganizowana przez „Józefa” konferencja z
udziałem „Radosława”, płk. Rzepeckiego oraz płk. Januszem Bokszczaninem „Sękiem”,
doradcą Rzepeckiego jako prezesa Zarządu Głównego WiN. Tak o tym spotkaniu zeznawał w
1949 r. „Radosław”: „Przedstawiłem zebranym moją deklarację o wyjściu z konspiracji
zaznaczając że wobec utworzenia się Rządu Jedności Narodowej w kraju oraz rozwiązania
rządu emigracyjnego sprawa wyjścia z konspiracji jest zupełnie logiczną. W/w z moimi
zamierzeniami nie zgodzili się, a Rzepecki na propozycję moją powtórną, ażeby podjął akcję
ujawnieniową całości AK odpowiedział negatywnie. Stanowisko swoje uzasadniał tym, że
gwarancje dawane przez czynniki rządowe są niewystarczające” 300. „Radosław” potwierdził
taki finalny efekt rozmowy również w zeznaniach własnych składanych ponad rok później:
„Najważniejszą oczywiście dla mnie i dla przebiegu całej akcji [ujawnienia] była rozmowa z
płk Rzepeckim, który w rezultacie oświadczył mi, że w akcji ujawnienia nie będzie
przeszkadzał jakkolwiek nie wierzy w dobry jej rezultat”301.

Akcja ujawnieniowa
W dniu 9 września prasa wydrukowała datowaną na dzień wcześniejszy Deklarację
Delegata Sił Zbrojnych Obszaru Centralnego AK o wyjściu z konspiracji:
„Rozwój stosunków międzynarodowych między mocarstwami, urządzającymi świat
powojenny musiał w konsekwencji doprowadzić do likwidacji dyspozycyjnego ośrodka
politycznego – rządu polskiego w Londynie oraz przejęcia władzy przez utworzony w Kraju
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Protokół przesłuchania Jana Mazurkiewicza z dnia 30 września 1949 r., AIPN 765/335, k. 18.
Zeznanie własne Jana Mazurkiewicza z dnia 20 grudnia 1950 r. AIPN 0330/217, t. 5, k. 194; Spotkanie to
zupełnie inaczej opisuje w swoich wspomnieniach „Józef”, sugerując jakoby Rzepecki raczej łajał „Radosława”
za rozmowy z komunistami, podczas gdy ten w dosyć rozpaczliwym tonie bronił się przed zarzutami o
współpracę pod przymusem z komunistami. W relacji tej, datowanej na 1985 rok, a więc wiele lat po
omawianych wydarzeniach, znajdują się elementy tragikomiczne, jak choćby informacja o rzekomym
zaprzeczeniu przez „Radosława” faktowi podpisania jakiejkolwiek deklaracji, po czym nastąpić miało
równoczesne niemalże odczytanie treści owej deklaracji przez megafon uliczny. Taki obraz wydarzeń wydaje się
być absolutnie nie przystający do rzeczywistości. Relacja Rybickiego jest jednak cenna ze względu na
przedstawienie fragmentu zeznań Rzepeckiego na swoim własnym procesie dotyczących wspomnianego
spotkania z „Radosławem”: „[rozmowa] nie trwała długo. Pułkownik Radosław oświadczył mi, że właśnie
przygotowuje rozkaz dla żołnierzy swego obszaru, nakazujący im ujawnienie się. Zapytałem, czy jeżeli miesiąc
temu, jak rozmawialiśmy z nim w końcu lipca, on zdradzał duży brak zaufania w stosunku do władz, które w
tym wypadku obiecywały bezpieczne wyjście z podziemia – czy się coś zmieniło w jego pojęciu przez ten
miesiąc, czy kiedyśmy mówili w końcu lipca, że nie po to Rząd Jedności Narodowej nie rozluźnił rygorów itd.
Nie wiem dlaczego, ale pułkownik nie znalazł innego argumentu, tylko powiedział mi: »nie wiem dlaczego, ale
wydaje mi się, że im można wierzyć«”, J. Rybicki, op. cit., s. 37.
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Rząd Jedności Narodowej, który jest jedynym i faktycznym organem wykonawczym Narodu
Polskiego.
Podziemna Rada Jedności Narodowej uchwałą z dnia 1.VII.1945 r. rozwiązała się –
dając stronnictwom politycznym możność przejścia na drogę jawnej współpracy z Rządem
Jedności Narodowej, rozkazem zaś z dnia 6.VIII.1945 r. – Delegat Główny Sił Zbrojnych na
Kraj zarządził likwidację prac i więzi organizacyjnych Delegatury, zostawiając wolną rękę w
unormowaniu swego stosunku do obecnej rzeczywistości w Polsce każdemu poszczególnemu
oficerowi i szeregowcowi.
Zarządzenie o rozwiązaniu konspiracji oddziałów Delegatury, słuszne ze względu na
dobro Państwa, które w chwili obecnej wymaga przede wszystkim ładu i spokoju
wewnętrznego dla podołania ciężarom odbudowy zrujnowanego przez hitlerowskie
bestialstwo Kraju, a w szczególności największego wysiłku urządzenia i przyswojenie
Macierzy – nowo odzyskanych Ziem Zachodnich. Zarządzenie to jednak kryje w sobie
zarodki dalszych fermentów gdyż:
szereg ludzi pozbawionych rozumnego kierownictwa może pójść na lep zdecydowanie
wrogich grup w stosunku do Demokratycznej Polski;
nielegalne zachowanie broni w terenie skłoni jednostki słabsze moralnie, lub z natury
warcholskie, do tworzenia zwyczajnych band rabunkowych, względnie też umożliwi
zasilenie bronią band faszystowskich podszywających się pod firmę AK, plamiąc w
ten sposób bogaty dorobek pracy i walki konspiracyjnej wielu uczciwych ludzi z
okupantem hitlerowskim. Bandy te stały się plagą okolicznej ludności – uprawiając
pospolitą grabież i bratobójcze walki – potępione przez całe uczciwe społeczeństwo.
Stwierdzam, że podległe mi oddziały nie mają nic wspólnego z tą szkodliwą robotą i
każdy Polak winien zdecydowanie przeciwstawiać się tej zbrodniczej akcji;
szereg ludzi uczciwych lecz zdezorientowanych może pchnąć w kierunku wyżywania
się w ramach nowo zakładanych konspiracji, co w chwili obecnej powiększyłoby tylko
istniejący ferment nie przynosząc tak pożądanego dla Kraju spokoju.
Biorąc pod uwagę ten stan rzeczy, w poczuciu odpowiedzialności żołnierskiej i
obywatelskiej za los podległych mi oddziałów i komórek konspiracyjnych, jak również w
głębokiej trosce o interes Państwa przeprowadziłem z odpowiedzialnymi czynnikami
definitywne rozmowy dla ustalenia warunków, w jakich żołnierze podległych mi oddziałów
mogą zgodnie ze swym honorem i zgodnie ze stanowiskiem Rządu Jedności Narodowej,
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przejść definitywnie z podziemi konspiracji do dawnej twórczej i pożytecznej pracy dla
Odrodzonego Państwa.
Ustalone zostały następujące zasady:
1. Szeregowi i oficerowie ujawniających się komórek natychmiast zrywają wszelką
działalność konspiracyjną i zobowiązują się ustosunkować lojalnie do Rządu
Jedności Narodowej.
2. broń, amunicję, posiadany sprzęt wojskowy oraz wszelki majątek organizacyjny
zdają wg wykazów za pokwitowaniem w odnośnych punktach ustalonych przez
Komisję Likwidacyjną AK;
3. w tym celu na terenie podległym mi Delegatury Obszaru Centralnego (woj. woj.
Warszawskiego,

Lubelskiego,

Białostockiego,

Kieleckiego

i

Łódzkiego)

utworzone zostają Obszarowe i Okręgowe Komisje Likwidacyjne dla spraw AK –
dla praktycznego przeprowadzenia ujawnienia się. W skład Komisji Likwidacyjnej
na szczeblu Obszaru – Delegat Obszaru – 2-3 członków Sztabu, dla Okręgu
Delegat Okręgowy – 2-3 oficerów Sztabu. Do każdej Komisji wchodzi jeden
obserwator z Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego.
4. Minister Bezpieczeństwa Publicznego gwarantuje każdemu ujawniającemu się:
a) nie pociąganie do odpowiedzialności, ani dochodzeń śledczych za jego
pracę konspiracyjną do dnia ujawnienia się przed Komisją Likwidacyjną;
b) korzystanie w pełni z praw obywatelskich po dopełnieniu formalności
związanych z meldunkami w RKU względnie ze zmianą fałszywych
nazwisk.
Ujawniający

się

potwierdzone

przez

otrzymują

zaświadczenia

przedstawiciela

Komisji

Bezpieczeństwa

Likwidacyjnej
Publicznego

o

wypełnieniu obowiązku ujawnienia się.
5. W

stosunku

do

oficerów,

szeregowych

i

działaczy politycznych

AK

przebywających obecnie w więzieniu będzie zastosowana amnestia jak najszybciej
i w całej rozciągłości zgodnie z Dekretem Rządu Jedności Narodowej z dnia 2
sierpnia 1945 r. poz. 172.
6. W uznaniu bojowego dorobku okresie walk konspiracyjnych z Niemcami
wszystkie stopnie wojskowe i odznaczenia zdobyte w tym okresie przez żołnierzy
AK będą w pełni uznane. Zweryfikowanie nabytych stopni i odznaczeń
przeprowadzi Komisja Weryfikacyjna do spraw AK przy Ministerstwie Obrony
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Narodowej w czasie możliwie jak najszybszym po przedstawieniu jej konkretnych
wniosków Komisji Likwidacyjnej.
7. Dla uznania nabytych stopni i odznaczeń należy przedstawić oryginalny rozkaz
właściwego D-cy, w braku takiego zaświadczenie przewodniczącego Komisji
Likwidacyjnej dla spraw AK Obszarowej lub Okręgowej.
8. Komisja Weryfikacyjna, na podstawie materiałów przedstawionych przez Komisję
Likwidacyjną, przeprowadzi:
a) powołanie do służby stałej;
b) przeniesienie do rezerwy
c) przeniesienie w stan spoczynku.
9. Inwalidzi, wdowy i sieroty po poległych w okresie okupacji żołnierzach i
działaczach konspiracyjnych w szeregach AK korzystają z zaopatrzenia ze Skarbu
Państwa na tych samych zasadach co dotychczas już ujawnione organizacje
podziemne.
10. Uczestnicy walk z Niemcami w szeregach AK, nie odznaczeni ze względów
technicznych, będą przedstawienie przez Komisję Likwidacyjną do odznaczenia.
11. Każdy ujawniający się wypełnia arkusz ewidencyjny, zawierający:
a) Imię i nazwisko rodowe i używane,
b) datę i miejsce urodzenia,
c) stopień wojskowy z przed 1939 r.
d) stopień odznaczenia nabyty w konspiracji,
e) ukończone szkoły wojskowe i kursy,
f) miejsce zamieszkania,
g) ostatni przydział organizacyjny,
h) pseudonim.
12. Komisja przeprowadza rejestrację od dnia ogłoszenia niniejszego, do dnia 21
września.
Po upływie powyższego terminu, każdy kto nie zgłosi się do rejestracji odpowiadać
będzie zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem karnym. Sformułowane powyżej warunki
ujawnienia się podległych mi oddziałów zostały całkowicie zaakceptowane przez czynniki
oficjalne. W ten sposób nienormalne zjawisko ukrywania się znajduje swe końcowe
rozwiązanie przy wkładzie pełnej dobrej woli, tak podległych mi ośrodków konspiracyjnych,
jak również czynników odpowiadających za losy Kraju.
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Polecam wszystkim podległym mi oddziałom, spełniającym karnie i zdyscyplinowanie
w okresach najcięższych walk z najeźdźcą moje rozkazy, w imię dobrze zrozumianego Dobra
Państwa wykonać powyższe i przejść z konspiracji do jawnej twórczej pracy z tą samą wiarą i
zapałem, jakie krzepiły nas w okresie koszmarnej niewoli hitlerowskiej, nabyty zaś hart
Ducha będzie nam przewodnikiem wysiłku wykuwania i utrwalania Suwerennej
Demokratycznej Rzeczypospolitej.
Komisja Likwidacyjna Obszarowa mieści się w lokalu Zarządu Miejskiego m. st.
Warszawy, Komisje Okręgowe w Zarządach Miejskich miast Wojewódzkich danego Okręgu.
W wypadku braku łączności w terenie z właściwymi dowódcami, niżsi dowódcy winni
zwracać się osobiście do Komisji Likwidacyjnej Obszaru w Warszawie po dalsze instrukcje.

Delegat Obszaru Centralnego Armii Krajowej
(–) Radosław, płk

Warszawa, dn. 8.9.1945 r.
Oświadczenie Min. Bezpieczeństwa
Minister Bezpieczeństwa Publicznego ogłasza następujące oświadczenie:
Deklaracja płk. „Radosława” o wyjściu jego i podległych mu komórek z konspiracji
na zasadach przytoczonych powyżej 12 punktów została zaakceptowana w pełnej rozciągłości
i Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego gwarantuje jej wykonanie przez powołane do
tego czynniki oficjalne.
Z upoważnienie Ministra Bezp. Publ.
Dyrektor Gabinetu Ministra
(–) Mrozek, ppłk

***
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Komisja Likwidacyjna obszaru i okręgu warszawskiego dla spraw b. Armii Krajowej
mieści się w gmachu Zarządu Miejskiego m. st. Warszawy (gmach BGK), II piętro, pokoje
241-3.
Godziny urzędowania komisji od godz. 9-16 od dnia 11.9.1945 r. Wszelkie informacje
na miejscu”302.
Najważniejszą różnicą pomiędzy „oficjalnymi” przepisami amnestyjnymi,

a

warunkami wynegocjowanymi przez „Radosława”, był brak konieczności ujawniania swoich
podwładnych, przez co decyzja o ujawnieniu się podjęta nawet przez wysokiego rangą oficera
nie narażała jego podwładnych, którzy z ujawnienia korzystać nie chcieli.
Niemal równocześnie Rzepecki wydał rozkaz adresowany do „Józefa”, dezawuujący
w zasadzie akcję przeprowadzaną przez „Radosława”:
„Delegat Sił Zbrojnych na Obszar Centralny /w likwidacji/
Doszło do mej wiadomości, że aresztowany były Delegat na Obszar Centralny ppłk
Radosław dał się namówić przez władze bezpieczeństwa do zawarcia z nimi umowy, na
podstawie której miałby przeprowadzić wspólnie z władzami bezpieczeństwa likwidację i
„ujawnienie” sieci org. i żołnierzy Delegatury. Ppłk Radosław został wypuszczony i planuje
podejmowanie kontaktów ze swymi byłymi podwładnymi.
Polecam uprzedzić ich o tej akcji i zwrócić im uwagę, że:
Z chwilą uwięzienia ppłk Radosław przestał być ich przełożonym i że nie ma prawa
ani zawierania umów, ani rozkazywania.
Umowa zawierana przez uwięzionego z wiążącym go pozbawiona jest jakichkolwiek
cech dobrowolności, trudno określić jakich środków użyły władze bezpieczeństwa, by
skłonić ppłk Radosława do jej zawarcia.
Gwarancje i obietnice podpisane przez urzędnika Min[inisterstwa]. Bezp[pieczeństwa
Publicznego]. mają bardzo wątpliwą wartość i mogą okazać się tylko środkiem do
wykrycia niepodległościowców.
Likwidacja Delegatury powinna przebiegać według rozkazów wydanych przez Was.

9.1945 r.
Delegat Sił Zbrojnych na Kraj
/w likwidacji/
302
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/-/ Rzepecki ppłk. dypl.”303
Sam „Radosław” wydawał się być świadom trudności mogących wystąpić w wyniku
swoistego dwugłosu na temat akcji ujawnieniowej oraz ryzyka zawierzenia gwarancjom
dawanym przez komunistyczne władze. W 1949 r. zeznawał: „Widziałem całą trudność
położenia środowiska A.K. w tym, że środowisko to jako żołnierskie w chwili obecnej
straciło sens swojego byty, albowiem ciężar zagadnienia zdecydowanie przesunął się z
odcinka wojskowego na odcinek społeczno-polityczny, na którym to odcinku masa A.K. jako
taka ze względu na jej specyficzny skład nie mogła brać udziału w zarysowujących się
rozgrywkach. Uważałem, że rola tego środowiska zasadniczo skończona powinna znaleźć
swe zakończenie w wyjściu na powierzchnię życia. (…) Dlatego też, kiedy przebywając w
więzieniu w sierpniu 1945 r. rozmyślając nad tymi rzeczami – widziałem możliwość
połowicznego rozwiązania tego problemu [dylematu kontynuowania bądź zaprzestania
działalności konspiracyjnej – przyp. aut.] przez danie możności odczepienia masy A.K. od
dotychczasowego sposobu konspirowania. Natomiast uważam, że powinienem podjąć próbę
zatrzymania pewnych elementów w ręku chociażby do czasu wyjaśnienia sytuacji. (…) Ta
ostatnia koncepcja wykrystalizowała się u mnie definitywnie po wyjściu z więzienia, gdy
zobaczyłem początkowy wrogi stosunek moich najbliższych współpracowników do
zamierzonej akcji ujawnienia. Silnie ulegałem obawom że będę uważany za zdrajcę, jak
również poważnie już w pierwszych dniach ujawnienia wpłynęły na moją mentalność
nadsyłane mi wyroki śmierci. Byłem sam jeden z sobą i sam musiałem ten problem
rozstrzygnąć. Zdecydowałem konsekwentnie dążyć do rozpuszczenia masy A.K., zamknięcia
w ten sposób jej karty historycznej” 304.
Środowisko niepodległościowe zareagowało na akcję „Radosława” w sposób bardzo
zróżnicowany. Wspomniany już rozkaz Rzepeckiego został niejako uzupełniony zaleceniami
wydanymi 14 września 1945 r. pod tytułem Do poufnej wiadomości b. żołnierzy Delegatury
Sił Zbrojnych na Kraj: „Żołnierze zlikwidowanej Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj otrzymali
rozkazem z dn. 6.VIII br. pełne prawo stanowienia o swoich losach i postępowania zgodnie ze
swoim sumieniem obywatelskim, wyczuciem rzetelności wszelkiego rodzaju umów ich
dotyczących oraz swoimi przewidywaniami co do konsekwencji legalizacji czy ujawnienia
się. Można również sądzić, że z ustawy amnestyjnej i innych zarządzeń władz bezpieczeństwa
powinni korzystać tylko ci żołnierze, którzy są do tego zmuszeni okolicznościami
303
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zewnętrznymi. Wolno bowiem być zdania, że są moralne i prawne podstawy do dalszego
nieujawniania swych prac w zlikwidowanej Delegaturze Sił Zbrojnych na Kraj” 305. Nie
brakowało również reakcji bardziej stanowczych, wprost zarzucających „Radosławowi”
zdradę. W numerze 2 „Strażnicy sumienia”, konspiracyjnej gazety DSZ, w artykule
zatytułowanym Jak powstała deklaracja ppłk. Radosława pisano: „Gdy od kilku dni
oświadczenie ppłk. Radosława stało się polityczną sensacją a stojąc na straży prawy i
świadomości rzetelnego Polaka ujawniamy związane z tą deklaracją następujące fakty: (…)
2) Min. Bezpieczeństwa Publicznego wymusiło na znajdującym się w więzieniu ppłk.
Radosławie ogłoszenie przez niego oświadczenia, którego tekst został staranie
opracowany przez urzędy bezpieczeństwa i propagandę,
3) ppłk. Radosławowi przed jego aresztowaniem nie podlegały żadne oddziały
wojskowe, ponieważ do uprawnień Delegata Wojskowego nie należało tworzenie
oddziałów i dowodzenie nimi,
4) szczegółowy tekst deklaracji, nadzwyczajna propaganda w tej sprawie rzucanie
przy tem gróźb przy jednoczesnych propozycjach nadania odznaczeń i przyznania
korzyści materialnych.
w sumie daje pełny obraz nowego zdradzieckiego chwyta propagandowego, mającego
na celu jedynie i wyłącznie dokładne ujawnienie i posiadanie ewidencji urzędu
bezpieczeństwa tych, którzy uprzednio walczyli orężnie i którzy obecnie gotowi są
przeciwstawić się wszelkiemi siłami stanowczo szykowanemu zamachowi na naszą
Ojczyznę”306.
Oprócz wystąpień propagandowych, zainicjowana przez „Radosława” akcja
ujawnieniowa spotkała się ze zdecydowanym sprzeciwem lokalnych dowódców poakowskiej
konspiracji niepodległościowej. Legendarny przywódca podziemia kpt. Antoni Heda „Szary”
w liście do Mazurkiewicza z 7 października 1945 r. pisał: „Praca Pana w związku z
ujawnieniem się jest zdradą. Natychmiast przestać. Konsekwencje Pana nie miną. Jako
pierwsze uderzenie wzięliśmy Prawdzica” 307. Wspomniany w liście Janusz Szlaski
„Prawdzic”, pełniący funkcję przewodniczącego okręgowej komisji likwidacyjnej w
Kielcach, został porwany dzień wcześniej przez ludzi „Szarego” i po zastosowaniu wobec
niego fizycznej perswazji również napisał list do „Radosława”: „Melduję, że w sprawie
305
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ujawnienia AK zostałem przez Pana wprowadzony w błąd. Akcję tę uważam jako zdradę
naszych Najświętszych poczynań. Po rozpatrzeniu całokształtu sprawy doszedłem, po
głębokiej analizie, do przekonania, że ujawnienie to szkodzi interesom Polski. Wobec tego nie
chcę

nadal

przykładać

ręki

do

tak

nikczemnego

dzieła

i

wypowiadam

Panu

posłuszeństwo”308. Do najbardziej dramatycznych wystąpień przeciwko akcji „Radosława”
należy niewątpliwie list kpt. Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca” z dnia 12 września 1945
r.: „Po dokładnym przeanalizowaniu treści deklaracji Pana z dnia 8.IV.1945 r. [powinno być
IX – przyp. aut.] o wyjściu z konspiracji AK, dochodzi się do tragicznego wniosku: powtórzył
się wrzesień 1939 r., a wodzowie znów uciekli lub zdradzili. (…) Za co i w jakiej sytuacji
usiłuje nas Pan, Panie Pułkowniku, sprzedawać? Nawet nie poczuwa się Pan do
najelementarniejszej wdzięczności w stosunku do podwładnych. (…) Czyn Pana jest
najzwyklejszą zdradą, trudno bowiem przypuszczać, aby Pan nie umiał myśleć, nie
orientował się w wewnętrznej sytuacji Polski i AK, nie zdawał sobie sprawy z zadań, jakie się
nam same w jaskrawy sposób narzucają. (…) Praktyczne znaczenie Pana deklaracji jest
ujemne: sugeruje ono światu, że rezygnujemy z walki; stwarza pozory, jakoby czerwone
władze faktycznie zaczęły przejawiać w stosunku do nas dużo dobrej woli; oddziała w sposób
niepożądany na Polaków pozostających za granicą; stwarza sprzyjającą atmosferę
przedwyborczą dla czerwonych demagogów; słowem wzmacnia pozycję czerwonego reżimu
tak w oczach świata jak i kraju. (…) A poza tym niech Pan, Panie Pułkowniku, wybije sobie z
głowy i niech Pan wytłumaczy czerwonym uzurpatorom, że będziecie nas kiedykolwiek
wprowadzali w prawa obywatelskie przez amnestię i łaskawe przebaczanie nam. W imieniu
uzbrojonych tysięcy zwracam wam uwagę, że podejście wasze do zagadnienia jest
katastrofalnym pomieszaniem pojęć” 309. Warto również wspomnieć o stanowczym sprzeciwie
pozostających w podziemiu na obszarze Białostocczyzny Narodowego Zjednoczenia
Wojskowego oraz por. Romualda Rajsa „Burego”.
Znacznie bardziej pragmatyczną ocenę akcji „Radosława” przedstawił w swych
pamiętnikach Stefan Korboński, odnotowując pod datą 9 września 1945 r. swoje uwagi na
temat ogłoszonej właśnie deklaracji: „A więc »Radosław« uległ presji czy może nawet
torturom i zrobił, co od niego żądano. Chociaż nie miał prawa do wydania odezwy i wziął na
siebie wielką odpowiedzialność, nie ja go będę potępiał. Widzę coraz jaśniej, że nie ma innej
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drogi. Przyznać się jednak muszę, że gdzieś w głębi duszy jestem zadowolony, że to nie ja
rozciąłem ten gordyjski węzeł”310.
Rzeczywistość zweryfikowała większość koncepcji przyjętych zarówno przez
„Radosława”, jak i władze organów bezpieczeństwa publicznego, bowiem ostateczny
przebieg akcji ujawnieniowej znacznie odbiegał od pierwotnie przyjętych założeń.
Pierwotnie struktura organizacyjna akcji ujawnieniowej, zgodnie z treścią deklaracji
„Radosława” miała składać się z Komisji Likwidacyjnej AK, nazywanej niekiedy również
Centralną Komisją Likwidacyjną AK, której zadaniem było koordynowanie całej akcji
wychodzenia z podziemia. Dla województw warszawskiego, lubelskiego, białostockiego,
kieleckiego i łódzkiego utworzone miały zostać komisje okręgowe i obwodowe. Powstawanie
terenowych komisji miał charakter improwizacyjny i chaotyczny, a o ostatecznym kształcie
siatki ujawnieniowej często decydował przypadek oraz dostępność kadr. Przykładowo w
okręgu lubelskim po śmierci kpt. Wacława Rejmaka „Ostoi”, zwolennika wyjścia z
podziemia, nie było komu przeprowadzić akcji ujawniania. Tak mechanizm konstytuowania
się komisji lubelskiej wspomina płk Jan Wojtal „Jeż”: „(…) podszedł do mnie jeden z
oficerów sztabu płk. »Radosława« i zakomunikował mi, bym pozostał przynajmniej z godzinę
w lokalu komisji, gdyż chce ze mną rozmawiał płk »Radosław«. Wkrótce spotkałem się z
nim. Spadliście mi ja z nieba powiedział do mnie i serdecznie mnie przywitał. Jesteście z
Okręgu Lubelskiego i chciałbym Was tam wysłać dla zorganizowania Okręgowej Komisji
Likwidacyjnej AK. Nikogo tam nie mam, który by się tej sprawy mógł podjąć. Dla ułatwienia
Wam pracy damy Wam ppłk. Sztompke, ps. Kmita, z którym Was skontaktuję” 311. Już na
miejscu „Jeżowi” udało się doprowadzić do zwolnienia z więzienia NKWD płk. Franciszka
Żaka „Wira”, byłego szefa sztabu Komendy Okręgu Lubelskiego AK, którego włączono w
prace komisji okręgowej312. Zwalnianie uwięzionych akowców w celu wykorzystania ich do
pracy ujawnieniowej nie było jednak proste. Z tego samego Okręgu do „Radosława” pisał
wkrótce potem ppłk Witold Sztompke „Kmita”: „Pułkownik Grzybowski dotychczas nie
zwolnił mi, poza tymi, którzy byli zwolnieni w czasie bytności Pana Pułkownika w Lublinie 0
ani jednego człowieka. Na moją interwencję – w sobotę 21 września 1945 r. – oświadczył, że
na razie nie może zwolnić nikogo, gdyż akcja ujawniania jest b. słaba […] Stanowisko płk.
Grzybowskiego strasznie utrudnia i hamuje mi pracę, która na tym terenie i bez tego jest dość
ciężka. By ruszyć z martwego punktu, musiałbym mieć natychmiast »Żeliwę« (na Puławy),
310
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»Jadźwinga« (na Chełm) oraz Kazimierza, Zycha, Orlika i Bożymira, którzy znani są na
całym terenie”313. W wyniku trudności kadrowych ppłk Jan Stenzel „Rawicz” musiał pełnić
funkcję lotnego delegata Centralnej Komisji Likwidacyjnej AK najpierw na Białostocczyźnie,
potem na Pomorzu, a wreszcie w dawnym Okręgu Kielecko-Radomskim AK314. Kolejną
istotną zmianą w kwestii terytorium objętego obowiązywaniem deklaracji „Radosława” i
działalnością komisji likwidacyjnych było włączenie w ramy akcji ujawnieniowej obszaru
Śląska, objętego umową zawartą z władzami organa bezpieczeństwa przez płk Zygmunta
Jankego „Waltera”, pozostającego już wcześniej w kontakcie z Mazurkiewiczem, a także
części województwa krakowskiego 315.
Działalność

komisji

likwidacyjnych

była

również

utrudniana

lub

wręcz

uniemożliwiana przez część podziemia niepodległościowego przeciwną akcji ujawnieniowej.
Szczególne natężenie tych trudności występowało na terenie dawnych okręgów lubelskiego i
białostockiego316. Z trudnościami w uruchomieniu prac komisji spotkali się między innymi
„Jeż” w Chełmie oraz ppłk Wacław Zalewski „Leśnik” w Zamościu 317. Kpt. Wojtal „Jeż” tak
wspominał wyprawę do Gorzkowa: »(…) zastałem na rynku w Gorzkowie prawie wszystkich
żołnierzy placówki Gorzków z bronią. Kiedy wysiadłem z samochodu z tłumu wyłonił się
kpt. Józef Perkowski, ps. „Roch II”, i podszedłszy do mnie powiedział: Jest rozkaz pana
rozwalić, zatem musi być pan ostrożny«318. Zdarzały się wypadki znacznie bardziej
drastyczne: oprócz wspomnianego już porwania „Prawdzica” i niewyjaśnionej śmierci
„Ostoi” doszło do zamordowania dwóch członków lubelskiej okręgowej komisji
likwidacyjnej319.
Stosunkowo najsprawniej przebiegały prace Centralnej Komisji Likwidacyjnej AK w
Warszawie, mieszczącej się w gmachu Banku Gospodarstwa Krajowego na skrzyżowaniu
Alei Jerozolimskich i ulicy Nowy Świat. Tak wizytę w lokalu komisji wspominał Stefan
Korboński: „Gdy wziąłem w objęcia bladego, średniego wzrostu mężczyznę ze śladami ospy
na twarzy, zauważyłem, że zmizerniał i wychudł. (…) rozejrzałem się po pokoju. Parę biurek
zawalonych papierami, a za nimi kilku młodych chłopców i kilka dziewcząt. Po twarzach
widzę, że to AK i Kedyw”320. Inne wspomnienie Korbońskiego dokumentuje jedno z
313
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najbardziej spektakularnych grupowych wyjść akowców z podziemia, jakie miało miejsce w
dniu 12 października 1945 r. w Mińsku Mazowieckim: „Trzeba trafu, że gdy zbliżyłem się do
Banku Gospodarstwa Krajowego podjechało otwarte auto, a w nim »Radosław« i AkowerCzaplicki. Auto było dosłownie zawalone bukietami kwiatów, toteż, szczerze zdziwiony,
zapytałem:
- Skąd te kwiaty? Czy wracacie z majówki?
»Radosław« otrzepał ubranie i zaczął opowiadać, a Czaplicki słuchał i potakiwał.
- Byliśmy na ujawnieniu w Mińsku Mazowieckim. Nigdy nie przeżyłem podobnie
wzruszającej chwili. Wyobraźcie sobie, ołtarz polowy ustawiony na rynku, naokoło w
czworoboku wszystkie okoliczne oddziały AK w pełnym rynsztunku, a za nimi cała ludność
miasta i sąsiednich wsi. W czasie mszy „Boże, coś Polskę” i piękne patriotyczne kazanie,
potem defilada przede mną, „Jeszcze Polska nie zginęła” i składanie broni. Trwało to pół
dnia. Sklepy samorzutnie pozamykane, ludzie odświętnie ubrani – słowem, spontaniczna
narodowa uroczystość… Muszę przyznać, że nieraz miałem łzy w oczach, a i major – tu
zwrócił się do Czaplickiego – też był przejęty tym, co widział.
Czaplicki potwierdził:
- Tak, to była bardzo piękna uroczystość. A potem te kwiaty, co dali pułkownikowi,
powkładali nam do auta”321.
Ciekawym aspektem funkcjonowania komisji likwidacyjnych były fundusze
przeznaczone na jej działalność. Sam „Radosław” zeznawał w 1950 r., że w rozmowie z
Radkiewiczem jeszcze przed ogłoszenie tekstu deklaracji uzgodnił, że zdawane pieniądze
oraz kwoty uzyskane z resztek budżetowych oddziałów przeznaczyć na cele związane
zarówno z funkcjonowaniem komisji oraz cele społeczne związane z ujawnionymi.
Dodatkowo Mazurkiewicz zaangażował wszystkie osobiste środki finansowe, jakimi
dysponował.

Finanse komisji bardzo podreperowało ujawnienie się płk Michała

Stempkowskiego, byłego Komendanta Okręgu Łódź AK i przekazanie przez niego 52 tysięcy
dolarów amerykańskich z kasy okręgu322. Wedle zeznań Mazurkiewicza z 1946 r. na etacie
Centralnej Komisji Likwidacyjnej AK było pięcioro pracowników pobierających miesięczną
pensję w wysokości 6 tysięcy złotych: płk Jan Gorazdowski „Wolański”, por. Stanisław
Sieradzki „Świst” jako adiutant „Radosława”, „Irma” jako sekretarka oraz pani Dzienisiewicz
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jako maszynistka323. Łabuszewski zwraca uwagę na fakt, że w miarę funkcjonowania komisji
likwidacyjnych akcent ich działalności był powoli przenoszony na cele związane z pomocą
już ujawnionym – przykładowo środowisko batalionów „Zośka” i „Parasol” wykorzystało
kwotę w wysokości około 1 miliona złotych, przy czym w wydatkowaniu tych pieniędzy
obowiązywała
księgowania”

324

„trudna

do

wyobrażenia

dowolność

i

brak

podstawowych

zasad

.

Kolejnym odstępstwem w stosunku do zasad ujawnienia uzgodnionych pomiędzy
MBP i „Radosławem” był okres funkcjonowania komisji likwidacyjnych. Zgodnie z dekretem
Rady Ministrów z dnia 22 września 1945 r. przedłużono okres obowiązywania lipcowej
amnestii do dnia 15 października 325. Zgodnie z zeznaniami Mazurkiewicza z 1946 r., wtedy
też zakończyła pracę komisja białostocka, a wkrótce po niej, w początkach listopada,
lubelska326 – prawdopodobnie ze względu na niewielką liczbę ujawnionych i brak perspektyw
jej zwiększenia. Dalsza działalność prowadzona była „na podstawie pisemnego zezwolenia
Min. Romkowskiego do dnia 15 marca 1946 r., następnie zaś […] przy »cichej zgodzie« do
czasu uplasowania się [środowiska AK – przyp. aut.] w ramach Związku Uczestników Walki
[Zbrojnej] o Niepodległość [i Demokrację]”327. W okresie od grudnia 1945 do marca 1946
zamykano kolejne komisje, aż w końcu funkcjonowała tylko Centralna Komisja
Likwidacyjna, która za zadanie postawiła sobie przygotowanie list weryfikacyjnych byłych
oficerów

AK

w

celu

przedstawienia

ich

Departamentowi Personalnemu

MON,

zweryfikowanie uprawnień wdów i sierot do zasiłków ze Skarbu Państwa, wejście środowiska
akowskiego do ZUWZoNiD oraz dalsze starania o uwolnienie akowców przebywających w
więzieniach, a nie objętych amnestią 328. Jak zeznawał „Radosław” w 1950 r.: „W toku tej
akcji w połowie sierpnia 1946 zaszedł przykry wypadek zamknięcia biura komisji
likwidacyjnej AK – spakowano wszystkie akta i odwieziono do Min.[isterstwa]
Bezp.[ieczeństwa Publicznego]. Ten pośpiech dał w rezultacie cały szereg spraw nie
załatwionych – na wielu odcinkach – mnie zaś postawił w ciężkim położeniu wobec
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Protokół przesłuchania Jana Mazurkiewicza z dnia 17 sierpnia 1946 r., AIPN 0330/217, t. 3, k. 2.
T. Łabuszewski, Klęska dobrych intencji…, s. 17. W tym samym artykule Łabuszewski sugeruje, że być może
kwoty te w pewnej części pozostawały w kieszeni funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa publicznego.
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Dekret z dnia 22 września 1945 r. o przedłużeniu niektórych terminów przewidzianych dekretem o amnestii
(Dz. U. Nr 39 poz. 221).
326
Protokół przesłuchania Jana Mazurkiewicza z dnia 17 sierpnia 1946 r., AIPN 0330/217, t. 3, k. 1.
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Ibidem.
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Ibidem.
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ujawnionych, którzy ze swymi bolączkami zaczęli masowo nachodzić mię w prywatnym
mieszkaniu”329. Tym samym Komisja Likwidacyjna AK ostatecznie zakończyła swoją pracę.
Trudno jednoznacznie i precyzyjnie zbilansować niemal roczną działalność
wszystkich komisji likwidacyjnych ze względu na improwizowany i chaotyczny charakter ich
działalności, a także rozbieżność podstawowych danych i niedostępność innych. Minister
bezpieczeństwa publicznego Stanisław Radkiewicz na plenum KC PPR informował, że do
dnia 2 października 1945 r. ujawniło się w całym kraju 4 753 akowców330. 12 października
1945 r. Stefan Korboński odnotował w pamiętniku komunikat Komisji Likwidacyjnej AK o
ujawnieniu 9 450 akowców331. Sam Mazurkiewicz w październiku 1945 r. podawał liczbę 1820 tysięcy ujawnionych członków AK332. Edward Osóbka-Morawski na posiedzeniu
Krajowej Rady Narodowej informował, że z amnestii skorzystało ogółem 42 tysiące osób333.
Wiceminister

bezpieczeństwa

publicznego

Roman

Romkowski

podczas

odprawy

kierowników WUBP w dniach 30 listopada – 1 grudnia 1945 r. mówił: „30 217 ludzi
ujawniło się z AK”334. „Radosław” w lutym 1946 r. propagował informację, jakoby łącznie w
ramach akcji amnestyjno-ujawnieniowej wyszło z podziemia 50 tysięcy akowców335.
Łabuszewski twierdzi, iż z prostego zsumowania niepełnych list ewidencyjnych obwodowych
i okręgowych komisji likwidacyjnych otrzymać można liczbę 14 183 ujawnionych, w tym
5 657 na Śląsku w ramach oddzielnej umowy ujawnieniowej oraz 3 261 ujawnionych w
województwie warszawskim336.
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Zeznanie własne Jana Mazurkiewicza z dnia 20 grudnia 1950 r., AIPN 0330/217, t. 5, k. 239-240.
Zob. K. Kersten, Narodziny systemu władzy. Polska 1943-1948, Warszawa 1987, s. 179.
331
S. Korboński, op. cit., s. 29.
332
Zob. J. Kurtyka, Polska 1944-1956: z dziejów agonii i podboju [w:] Konspiracja i opór społeczny w Polsce
1944-1956. Słownik biograficzny. T. 3, Kraków 2002, s. XLV.
333
Zob. A. Chmielarz, Ujawnienie…, s. 125.
334
Sprawozdanie z odprawy kierowników Wojewódzkich Urzędów Bezpieczeństwa Publ[icznego], 30 listopada i
1 grudnia 1945 r. [w:] A. Paczkowski (oprac.), Aparat bezpieczeństwa w latach 1944-1956. Taktyka, strategia,
metody. Część I…, s. 32.
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Zob. J. Kurtyka, Polska 1944-1956…, s. XLV.
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DZIAŁALNOŚĆ RADOSŁAWA W LATACH 1945-1949
Komitet Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Zgrupowania „Radosław” i
upamiętnianie Powstania Warszawskiego
Niemal od początku swojego działania Komisja Likwidacyjna AK, a przede
wszystkim sam „Radosław”, objęła patronatem wszelkie działania zmierzającego do
właściwego upamiętnienia udziału Zgrupowania w Powstaniu Warszawskim. Sam Komitet
Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Zgrupowania „Radosław” powstał w wyniku
przekształcenia założonego w 1945 r. przez Jana Romańczyka „Łatę” Komitetu
Koleżeńskiego337.

Prace w zakresie poszukiwania

szczątków poległych żołnierzy

„Radosława” oraz spontaniczna, oddolna akcja ekshumacyjna rozpoczęła się samorzutnie od
lutego 1945 r., kiedy to pierwsi uczestnicy Powstania zaczęli wracać do Warszawy 338. Jako
pierwsi akcję tą podjęli żołnierze Batalionu „Zośka”339, jednak objęcie tej akcji patronatem
„Radosława” było niezwykle istotne, gdyż „od tego momentu prace ekshumacyjne (…),
nabrały innego wymiaru, jako prace legalne, wsparte autorytetem Komisji Likwidacyjnej” 340.
Warto wspomnieć, że sprawa pochówku akowskich uczestników Powstania Warszawskiego
szybko stała się kwestią polityczną: „O zwłoki toczyły się konflikty: ciała miały znaczenie
polityczne. W pierwszym kwartale 1945 roku powstańcy otrzymali konspiracyjne polecenie
włączenia się do prac PCK w celu poszukiwania zwłok żołnierzy Armii Krajowej.
Równolegle działały półformalne komitety rodzicielskie (zwane również komitetami
cmentarnymi), które kontynuowały działalność w 1947 roku podczas ekshumacji ze
zbiorowych mogił. Koordynacji podjął się dowódca Zgrupowania »Radosław”, pułkownik
Jan Mazurkiewicz. Według intencji przedstawicieli AK jak najwięcej ciał poległych
powstańców powinno zostać zidentyfikowanych, jak najwięcej trafić na cmentarz wojskowy
na Powązkach i dołączyć do grobów żołnierzy poległych w 1920 i 1939 roku oraz do
pochowanych w konspiracyjnych warunkach żołnierzy Grup Szturmowych Szarych
Szeregów”341. Wątek szykan ze strony władz komunistycznych oraz przepychanek

337

Charakterystyka nielegalnej organizacji poakowskiej Zgrupowania „Radosława” z 1977 r., AIPN 0397/704,
k. 30-31.
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W. Trojan, Kwatera Batalionu „Zośka” Armii Krajowej, Warszawa 2011, s. 41-44.
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A. Pietrzak, Żołnierze Batalionu Armii Krajowej „Zośka” represjonowani w latach 1944-1956, Warszawa
2008, s. 60.
340
W. Trojan, Kwatera…, s. 44.
341
J. Wawrzyniak, ZBOWiD i pamięć drugiej wojny światowej 1949-1969, Warszawa 2009, s. 79.
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politycznych nad trumnami poległych powstańców znalazł się również we wspomnieniach
Stefana Korbońskiego: „… a teraz muszę prowadzić walkę o trypy. Co, nie chcecie wierzyć?
A tak, powtarzam, walczę o trupy. Jest tutaj kwatera AL., ale grobów na niej niewiele, toteż
oni nabrali obawy, że w porównaniu do tysięcy grobów AK, ilość pogrzebanych alowców
wygląda bardzo mizernie i zakazali mi dalszego grzebania zwłok na naszych kwaterach. W tej
szopie – tam – leży w trumnach kilkadziesiąt zwłok, których nam nie wolno pochować.
Wierzyć się nie chce, ale część ich ukradli i pochowali po kryjomu na kwaterze AL” 342.
Wspomniane

już

Komitety

Rodzicielskie

powstawały

spontanicznie

–

prawdopodobnie jako pierwszy powołany taki w środowisku żołnierzy Batalionu „Parasol” 343.
„Radosław” nie tylko skoordynował działania tych instytucji, ale aktywnie włączył się w
działalność głównego komitetu, w którym aktywnie działały Jadwiga Romocka i Halina
Dunin-Karwicka. Mazurkiewicz wsparł tę działalność nie tylko swoim autorytetem, ale
również funduszami będącymi w jego dyspozycji – działalność po zamknięciu spraw
związanych z ekshumacjami i pochówkami przerodziła się w regularną akcję stypendialną dla
tych członków Zgrupowania, którzy przetrwali wojnę 344.
Ważnym elementem tej działalności była również inicjatywa postawienia pomnika na
kwaterze powstańczej Zgrupowania. W lutym 1946 r. Komisja Likwidacyjna AK pod
przewodnictwem „Radosława” ogłosiła konkurs na projekt pomnika upamiętniający
poległych podkomendnych Mazurkiewicza. „Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie pomnika
(…) odbyło się w dniu 1 sierpnia 1946 r. podczas wielkiej manifestacji ludności Warszawy w
drugą rocznicę tragicznego Powstania. Uroczystości uświetnili swoją obecnością generałowie:
Karol Świerczewski i Świetlik, liczne grono oficerskie, przedstawiciele Zarządu Miejskiego
Warszawskiej Rady Narodowej, nieliczne jeszcze wówczas organizacje i związki, inwalidzi i
pozostali przy życiu kombatanci” 345. Powstały w ten sposób pomnik „Gloria Victis” do dzisiaj
stoi na cmentarzu wojskowym na Powązkach346.

Instytucjonalizacja ruchu kombatanckiego
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S. Korboński, op. cit., s. 144.
P. Stachiewicz, „Parasol”. Dzieje oddziału do zadań specjalnych Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej
Armii Krajowej, Warszawa 1984, s. 637.
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Zob. A. Pietrzak, op. cit., s. 60; Protokół przesłuchania Jana Mazurkiewicza z dnia 28 maja 1948 r., AIPN
01251/111, t. 3, k. 3.
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S. Mazurkiewicz, op. cit., s. 373-374.
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Ważnym polem aktywności „Radosława” było tworzące się środowisko kombatanckie
uczestników

II

wojny światowej.

Instytucjonalizacja

ruchu

kombatanckiego

była

koncesjonowana i ściśle kontrolowana przez komunistyczne władze rodzącej się Polski
Ludowej. Najważniejszą i najliczniejszą organizacją kombatancką w omawianym okresie był
utworzony w 1945 r. Związek Uczestników Walki Zbrojnej o Niepodległość i Demokrację, w
1948 r. scalony ze Związkiem Osadników Wojskowych na Ziemiach Odzyskanych we
wrześniu 1948 r. w nową instytucję – Związek Bojowników z Faszyzmem i Najazdem
Hitlerowskim o Niepodległość i Demokrację 347. Sam „Radosław” miał początkowo własne
plany dotyczące organizacji ruchu byłych członków AK w takiej formie, która umożliwiłaby
oddziaływanie polityczne na sytuację w kraju. W 1950 r. zeznawał: »Po ujawnieniu powstała
u mnie myśl (…) założenia związku byłych „akowców”. (…) chciałem tą drogą uzyskać
możność realizacji grupowych interesów „akowskich” na odcinku wojskowym i
administracyjnym. (…) Wobec zarysowujących się wyborów sądziłem, że istnienie takiego
związku dałoby możność uzyskania reprezentacji parlamentarnej a tym samym i możliwości
bronienia interesów „akowskich” na szerszym forum publicznym. Jeżeli chodzi o szerszą
działalność polityczną widziałem możliwość realizowania zmian ustrojowych w Polsce na
drodze ewolucyjnej którego to stanowiska można było bronić z trybun sejmowej. (…)
Utworzenie związku b. akowców i uzyskanie tą drogą reprezentacji parlamentarnej byłoby
przejściem z konspiracyjnych form do legalnego działania w nowowytworzonej
rzeczywistości«348. „Radosław” konsultował tę koncepcję z płk Czaplickim, który stanowczo
uznał ją za niemożliwą do wykonania ze względu na utworzenie przez władze ZUWZoNiD.
Prawdopodobnie to właśnie odmowa władz komunistycznych sprawiła, że koncepcja
„Radosława” ewoluowała w kierunku grupowego wejścia do ZUWZoNiD środowisk
akowskich ujawnionych przed Komisjami Likwidacyjnymi. Mazurkiewicz zeznawał: »Wobec
uniemożliwienia zrealizowania zamiaru utworzenia związku b. „akowców” zaistniałą
potrzeba uplasowania ujawnionego środowiska w ramach istniejącego już Z.U.W.Z.o
NiD«349. „Radosław” wystąpił ze wspomnianą koncepcją na piśmie do Zarządu Głównego
ZUWZoNiD oraz prowadził na ten temat rozmowy m.in. z jego prezesem Franciszkiem
Jóźwiakiem oraz gen. Jerzym Kirchmayerem w okresie od końca 1945 r. do wiosny 1947 r.
Jako warunek grupowego wejścia ujawnionych żołnierzy AK w szeregi koncesjonowanej
347

Więcej na temat instytucjonalizacji ruchu kombatanckiego w Polsce Ludowej po 1945 r. zob. J. Wawrzyniak,
op. cit., s. 57-104.
348
Protokół przesłuchania Jana Mazurkiewicza z dnia 27 listopada 1950 r., AIPN 765/335, k. 213.
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przez władze organizacji „Radosław” stawiał przede wszystkim 50% parytet udziału w
organach Związku oraz utworzenie w jego ramach samodzielnej sekcji akowskiej350. Swój tok
rozumowania tak przedstawiał później śledczym: „Stałem na stanowisku celowości
grupowego wejścia do Związku gdyż w tym wypadku dawało to możność uzyskania
odpowiedniej ilości (miejsc – przyp. aut.) w zarządach, a tym samym i możliwości obrony
interesów środowiska ujawnionego w ramach Związku” 351. Postulaty Mazurkiewicza zostały
w całości odrzucone, zamiast niego Jóźwiak sugerował indywidualne wstępowanie
ujawnionych akowców do ZUWZoNiD, pozostawiając kwestie obsady personalnej organów
kierowniczych decyzjom zjazdów członkowskich. Mimo to „Radosław” zachęcał swoich
podwładnych do wstępowania w szeregi ZUWZoNiD, a także szukania zatrudnienia w
organach centralnej i terenowej administracji państwowej, co tak po latach wspominał jeden z
jego najbliższych współpracowników: „z tego, co się orientuję, to była inicjatywa Szefa, żeby
wstępować do partii, do milicji, do wojska, żeby po prostu chronić się […], bo wszystkich nas
przecież nie wyrzucą”352. Aktywność „Radosława” na forum kombatanckim nie uszła uwadze
najwyższych władz komunistycznych – w protokole z posiedzenia BP KC PPR z dnia 10
lipca 1947 r. czytamy: „Wobec tego, że Radosław przedostał się do Związku Uczestników
Walki Zbrojnej [o Niepodległość i Demokrację] ustalono, że nie należy go dopuścić do
żadnych władz w tym Związku, o czym należy mu wręcz powiedzieć” 353.
Pomoc socjalna dla byłych akowców
Oprócz wspomnianych już akcji stypendialnych, a także przeznaczenia dodatkowej
kwoty 500 dolarów do dyspozycji Henryka Kozłowskiego na bieżące potrzeby byłych
podkomendnych związane z leczeniem, studiami oraz opieką nad sierotami 354, „Radosław”
starał się na różne sposoby pomóc byłym żołnierzom Zgrupowania z odnalezieniu się w
powojennej rzeczywistości, również w aspekcie socjalnym. „Staram się utrzymać kontakt z
moimi byłymi żołnierzami i pomagam im jak mogę, bo w wielu przypadkach tej pomocy
potrzebują. Ułatwiam im na przykład znalezienie pracy lub przyjęcie na studia. Założyłem coś
w rodzaju biura pośrednictwa pracy, poza tym różne spółdzielcze warsztaty, na przykład
350
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354
Protokół przesłuchania Jana Mazurkiewicza z dnia 9 lutego 1949 r., AIPN 765/335, k. 15.
351

126

naprawy samochodów, i tak jakoś się wzajemnie popieramy” 355. W efekcie tej działalności na
przestrzeni lat 1945-1946 powstały w Warszawie: warsztat samochodowy w postaci
spółdzielni pracy „Transport” na ul. Tamka 28, w których pracowali przede wszystkim byli
żołnierze „Zośki”, mechaniczny warsztat stolarski na ul. Grójeckiej 15, w którym pracowało
wielu byłych żołnierzy „Miotły”, oraz fabrykę mydła i kosmetyków w Pruszkowie, w której
zatrudnieni znaleźli głównie członkowie „Parasola”. Na stworzenie tych zakładów
„Radosław” przeznaczył niemałe pieniądze:

półtora miliona złotych na warsztat

samochodowy, 500 tysięcy złotych na stolarnię i 100 tysięcy złotych na fabrykę mydła.
Zakłady te przestały funkcjonować na przełomie lat 1947-1948356.
Bursa im. Generała „Grota”
Dzięki aktywności Mazurkiewicza udało się również uruchomić w Warszawie bursę
dla sierot po poległych żołnierzach Zgrupowania „Radosław”. Pomysłodawcą i inicjatorem tej
koncepcji był prawdopodobnie ks. Zygmunt Trószyński, „Alkazar”, kapelan oddziałów AK w
czasie wojny.

Z „Radosławem” poznał się prawdopodobnie w 1945 r. na Cmentarzu

Wojskowym na Powązkach w trakcie prowadzenia akcji ekshumacyjnej, szybko stał się
jednym z jego współpracowników. Do idei pomocy sierotom po powstańcach nie trzeba było
Mazurkiewicza długo przekonywać, gdyż już niebawem on sam tłumaczył w rozmowie ze
Stefanem Korbońskim, że sierot po poległych z AK jest „parę setek, rozlokowanych po
krewnych i różnych ludziach, niektóre w okropnej nędzy” 357. Sam „Radosław” stanął na czele
Obywatelskiego Komitetu Budowy Bursy im. Generała „Grota”. Jej budowa ruszyła w 1946
r., kiedy to rozpoczęto renowację niemal całkowicie zniszczonego podczas Powstania gmachu
Centralnej Szkoły Gazowej przy ul. Gdańskiej w Warszawie. Inwestycję finansowano ze
środków operacyjnych AK oraz funduszy Komisji Likwidacyjnej będących w dyspozycji
Mazurkiewicza, funduszy Ministerstwa Oświaty, dochodów ze specjalnie organizowanych
koncertów, zbiórki przeprowadzonej wśród matek poległych żołnierzy, a nawet specjalnej
kwesty przeprowadzonej 5 sierpnia 1947 r. w Ciechocinku podczas specjalnego nabożeństwa
w intencji pamięci poległych powstańców, w którym udział brali artyści przebywający na
turnusach kuracyjnych. Liczni ofiarodawcy wspierali inicjatywę również darowiznami w
355
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postaci materiałów budowlanych. Budynek, którego budowę ukończono w maju 1947 r.,
składał się z dwóch dużych sypialni, kuchni, magazynu, jadalni oraz sali. Uroczyste otwarcie
bursy wraz z poświęceniem odbyło się 11 maja 1947 r., działalność rozpoczęła ona w
czerwcu. Pod stałą opieką ks. Trószyńskiego oraz ks. Leona Szeląga pozostawało ok. 50
sierot, które oprócz zakwaterowania i wyżywienia miały zagwarantowaną edukację w
szkołach powszechnych oraz gimnazjum księży Marianów na warszawskich Bielanach.
Niebawem ks. Szeląg rozszerzył działalność Bursy o wyjazdy w góry. W październiku 1947 r.
w wynajętej na zakopiańskiej Jaszczurówce willi „Arkona” stworzył Dom Turnusowy
„Caritas” dla Ofiar Wojny Oddział Marymont-Bielany, dokąd w lecie 1948 r. pojechały na
wczasy 53 sieroty pozostające pod opieką Bursy. W wyniku zmiany polityki władz Polski
Ludowej względem Kościoła katolickiego oraz narastania szykan wobec środowisk Armii
Krajowej zmniejszała się przestrzeń dla tego typu aktywności charytatywnej. Dom
Turnusowy uległ likwidacji w dniu 1 września 1948 r., natomiast sama Bursa przetrwała do
dnia 19 lutego 1949 r., kiedy to niedługo po aresztowaniu „Radosława” i ks. Trószyńskiego
zlikwidowano ją, przekazując placówkę Zarządowi Kuratorium Okręgu Szkolnego
Warszawskiego358.
Integracja środowiska
Ważnym elementem integracji środowiska byłych żołnierzy, nie tylko Batalionu
„Zośka”, ale i całego Zgrupowania AK „Radosław”, stały się doroczne wyjazdy
wypoczynkowe w góry. Pierwszy z nich odbył się na przełomie 1945/1946 r. w Zakopanem i
trwał – został zorganizowany na wzór obozów harcerskich i wzięli w nim udział niemal
wyłącznie „zośkowcy” w liczbie około 35-40 osób. Na jednym z ognisk gościem był
Aleksander Kamiński. Organizację wyjazdu dofinansował Mazurkiewicz. Rok później wyjazd
odbył się w dniach 26 grudnia 1946 r. – 6 stycznia 1947 r. w Szklarskiej Porębie i wzięło w
nim odział około 55 osób, głównie z batalionów „Zośka” i „Parasol”. Zorganizowany został
za pośrednictwem Związku Inwalidów Wojennych, a gościł na nim sam „Radosław” wraz z
małżonką. Ostatni wyjazd odbył się na przełomie 1947/1948 r. w schronisku Strzecha
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Akademicka w okolicach Karpacza – wzięło w nim udział ok. 25 osób, które same pokryły
koszt swojego uczestnictwa359.
Działalność prywatna
Mazurkiewicz wraz z Gorazdowski i Plutą-Czachowskim prowadził również do spółki
sklep „Bazar Krajowy” przy ul. Nowogrodzkiej 26 w Warszawie 360.
Żona „Radosława”, Maria Mazurkiewicz „Irma”, prowadziła także sklep perfumeryjny
w alejach Jerozolimskich 15 w Warszawie do momentu jego likwidacji w 1948 r.361

TRANSNARODOWA SYTUACJA DECYZYJNA
Sytuacja społeczno-polityczna w Polsce Ludowej w latach 1947-1948 w jeszcze
większym stopniu niż w latach poprzednich stała się wypadkową uwarunkowań
wewnętrznych i zewnętrznych. Jej transnarodowość można określić w kontekście dwóch
głównych czynników oddziałujących w skali międzynarodowej: początków zimnej wojny na
płaszczyźnie globalnej oraz konfliktu wewnętrznego i poszukiwaniu wroga wewnętrznego na
płaszczyźnie regionalnej, czyli w orbicie wpływów Moskwy w krajach Europy ŚrodkowoWschodniej.
W 1947 r. stosunki pomiędzy dwoma głównymi aliantami koalicji antyhitlerowskiej,
Stanami Zjednoczonymi i ZSRR, uległy znacznemu pogorszeniu. Kolejne etapy ochłodzenia
wzajemnych relacji wyznaczane były przez działania podejmowane przez oba państwa, które
w mniej lub bardziej otwarty sposób wymierzone były w dawnego koalicjanta. 12 marca 1947
r. prezydent USA Harry Truman wygłosił w amerykańskim Kongresie przemowę, w której
zapowiadał wsparcie gospodarcze i militarne dla Grecji i Turcji, a także pomoc „wolnym
narodom” zagrożonym możliwością utraty demokracji i narzucenia reżimu totalitarnego przez
wrogów zewnętrznych lub wewnętrznych. Te założenia nowej amerykańskiej polityki
359
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zagranicznej nazwano później „doktryną Trumana”. Jej wyrazem był również tzw. „plan
Marshalla”, ogłoszony 5 czerwca 1947 r. szeroko zakrojony program pomocy gospodarczej i
finansowej dla państw europejskich. Mimo formalnego zaproszenia do udziału w nim również
ZSRR i państw Europy Środkowo-Wschodniej, decyzją Stalina państwa bloku wschodniego
odrzuciły tę propozycję – komunikat radzieckiej agencji prasowej TASS z 7 lipca 1947 r.
informował, że w paryskich rokowaniach na temat „planu Marshalla” nie wezmą udziału
Polska i Jugosławia, o czym zresztą zainteresowane rządy w Warszawie i Belgradzie
dowiedziały się po fakcie362.
We wrześniu 1947 r. odbyła się w Szklarskiej Porębie narada działaczy
komunistycznych z ZSRR, Polski, Jugosławii, Bułgarii, Czechosłowacji, Rumunii, Węgier,
Francji i Włoch, której celem było opracowanie alternatywnego wobec koncepcji
amerykańskich planu „integracji” państw komunistycznych. Rzeczywistym celem Moskwy
było znaczne ograniczenie swobody krajów bloku wschodniego i ich partii komunistycznych
oraz stopniowe wprowadzanie radzieckich rozwiązań politycznych i ustrojowych. Efektem
tego spotkania było powołanie do życia Kominformu, czyli Biura Informacyjnego Partii
Komunistycznych i Robotniczych z siedzibą w Belgradzie, którego utworzenie zostało
podane do publicznej wiadomości 30 września 1947 r. W efekcie znacznie zwiększył się
nacisk polityczny ZSRR na kraje Europy Środkowo-Wschodniej i pogłębiła się zależność
lokalnych komunistów od wytycznych Moskwy, mimo iż w praktyce Kominform pozostał
organizacją fasadową363.
Wzrost zależności państw znajdujących się w radzieckiej strefie wpływów od Moskwy
spowodował dalsze zmiany za żelazną kurtyną oraz wygenerował napięcia. W lutym 1948 r.
doszło do komunistycznego przewrotu w Czechosłowacji, gdzie całkowitą władzę przejęli
miejscowi komuniści. Spór o uznanie Ludowej Republiki Grecji proklamowanej w grudniu
1947 r. przez greckiego komunistycznego rebelianta Markosa Wafiadisa oraz różnego rodzaju
luźne koncepcje federacyjne zgłaszane przez przywódców bułgarskiej i jugosłowiańskiej
partii komunistycznych doprowadził do zaognienia sytuacji na linii Moskwa-Belgrad. Spór
przerodził się w otwarty konflikt sowiecko-jugosłowiański, który zaowocował w czerwcu
1948 r. oficjalnym rozejściem się dróg Josipa Broz-Tity i Józefa Stalina364.
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Być może to właśnie brak wystarczającego posłuszeństwa Tity oraz forsowanie przez
niego pewnej niezależności od Moskwy spowodowały oskarżenie jugosłowiańskich
komunistów przez Stalina o szpiegostwo na rzecz Wielkiej Brytanii oraz narodziny koncepcji
wroga wewnętrznego. Zakładała ona, zgodnie z teorią Stalina o nasilaniu się walki klasowej
wraz z rozwojem socjalizmu, że dopiero w tym momencie zaczyna się walka z największym
zagrożeniem dla socjalistycznej rewolucji – wrogiem ukrytym w szeregach partii
komunistycznych. W jej efekcie na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych przez kraje
bloku wschodniego przetoczyła się fala procesów przeciwko rzekomym szpiegom,
dywersantom i spiskowcom ulokowanym na najwyższych szczeblach partii komunistycznych
w Rumunii (wyrok śmierci dla Lucretiu Patrascanu, współzałożyciela partii i ministra
sprawiedliwości), Albanii (wyrok śmierci dla Koçi Xoxe, sekretarza generalnego partii),
Bułgarii (wyrok śmierci dla Trajczo Kostowa, zastępcy Georgija Dymitrowa), w
Czechosłowacji (wyrok śmierci dla Rudolfa Slánskiego, sekretarza generalnego partii) oraz na
Węgrzech (wyrok śmierci dla Laszlo Rajka, ministra spraw wewnętrznych) 365.

WYOBRAŻONA I KRYZYSOWA SYTUACJA DECYZYJNA
Źródeł kryzysu politycznego na szczytach władzy Polski Ludowej należy upatrywać w
wybuchu konfliktu sowiecko-jugosłowiańskiego, oraz ugruntowaniem przeświadczenia, że w
szeregach bratnich partii komunistycznych umiejscowili się spiskowcy i agenci obcych
wywiadów. Nie bez znaczenia była również rywalizacja pomiędzy frakcjami w kierownictwie
PPR, która to stała się bezpośrednią przyczyną zagłębienia się przez Moskwę w sytuację w
kierownictwie partii.
Bezpośrednim impulsem do takich działań był list ambasadora ZSRR w Polsce
Wiktora Lebiediewa do ministra spraw zagranicznych Wiaczesława Mołotowa z 10 marca
1948 r., w którym opisywał on dwie rywalizujące ze sobą w kierownictwie PPR grupy – jedną
skupioną wokół Hilarego Minca i drugą pod przewodnictwem Władysława Gomułki,
określoną jako zarażoną polskim szowinizmem366. W pierwszy dniach kwietnia 1948 r. w
Wydziale Polityki Zagranicznej WKP(b) powstał memoriał O antymarksistowskich
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„nacjonalistycznych” tendencji uosabianych przez Gomułkę 367.
Sytuację zaognił sam Gomułka, który nie dość, że wstrzemięźliwie odniósł się do
zarzutów Stalina wobec Tity, to jeszcze na plenum KC PPR w dniu 3 czerwca 1948 r.
wygłosił nieuzgodniony wcześniej z Biurem Politycznym referat programowy, w którym
krytykował stosunek Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy oraz Komunistycznej
Partii Polski wobec polskiej niepodległości oraz wysoko ocenił tradycje niepodległościowe
dawnej Polskiej Partii Socjalistycznej. Referat ten spotkał się ze sprzeciwem większości
członków Biura Politycznego i stał się początkiem długotrwałego konfliktu z Gomułką,
którego starano się nakłonić najpierw do zmiany poglądów, później zaś do złożenia
samokrytyki. Sytuację nieco załagodzono na okoliczność odbywającego się w dniach 6-7
lipca 1948 r. plenum KC PPR, podczas którego jednak Jakub Berman wygłosił referat o
niebezpieczeństwie pojawienia się prawicowo-oportunistycznego i nacjonalistycznego
odchylenia. Gomułka wciąż odmawiał złożenia samokrytyki, dlatego podczas posiedzenia BP
KC PPR 8 sierpnia 1948 r. zmuszono go do rezygnacji z przewodniczenia Biuru
Politycznemu. Później zmuszono do złożenia pisemnych samokrytyk najbliższych
współpracowników Gomułki, m.in. Zenona Kliszkę, Ignacego Logę-Sowińskiego i
Mieczysława Moczara. Wreszcie na odbywającym się w dniach 31 sierpnia – 3 września 1948
r. kolejnym plenum KC PPR przypieczętowano los Gomułki – Bolesław Bierut wygłosił
główny referat O odchyleniu prawicowym i nacjonalistycznym w kierownictwie partii i
próbach jego przezwyciężania. Obrady szybko przemieniły się w seans nienawiści wobec
niedawnego lidera partii – on sam został zmuszony do trzykrotnego zabrania głosu, nim jego
samokrytyka została uznana za wystarczającą, a wielu jego najbliższych współpracowników
zdegradowano, wykluczono z gremiów kierowniczych lub ukarano naganami368.
Niemal równocześnie zawiązywała się, nieco przypadkowo, tzw. „afera LechowiczaJaroszewicza”. W połowie 1948 r. pracownicy GZI WP, przeczesując przekazane im przez
Armię Czerwoną akta II Oddziału Sztabu Generalnego z lat międzywojennych, które
wskazywały na współpracę Alfreda Jaroszewicza i Włodzimierza Lechowicza, bliskich
współpracowników Mariana Spychalskiego oraz częściowo Gomułku (Lechowicz był m.in.
jego zastępcą w Ministerstwie Ziem Odzyskanych), z polskim kontrwywiadem w zakresie
zwalczania działalności komunistycznej. W rzeczywistości obaj podejrzani byli podwójnymi
367

Ibidem, s. 214; Por. A. Paczkowski (oprac.), Aparat bezpieczeństwa w latach 1944-1956. Taktyka, strategia,
metody. Część II.., Warszawa 1996, s. 8.
368
Zob. A.L. Sowa, op. cit., s. 117-122.

132

agentami, pracującymi dla wywiadu sowieckiego. Niemniej jednak w październiku 1948 r.
Lechowicz został aresztowany, a efekty jego brutalnych przesłuchań wywołały efekt domina
– uwięzienie Jaroszewicza i Spychalskiego, a w konsekwencji rozpętanie polowania na
wszystkich, na których padł choćby cień podejrzenia o współpracę z odchyleniem
prawicowo-nacjonalistycznym369.
Jesienią 1948 r. rozpoczęto czystkę personalną w PPS, a także zatrzymano niektórych
czołowych działaczy partii, jak Zygmunta Zaborskiego, Stefana Jadczaka czy Marię
Korytkowską, wokół których zbudowano potem tzw. „sprawę CKW PPS”, opartą o zarzut
prowadzenia wywiady antypepeerowskiego i działalności antypaństwowej370.
Ważnym wydarzeniem dla rozwoju sprawy „Radosława” była tzw. sprawa „Zośki”,
czyli fala aresztowań byłych żołnierzy Batalionu „Zośka” Zgrupowania „Radosław” AK na
przełomie lat 1948/1949, związana z podjęciem przez funkcjonariuszy MBP tropu broni
niezdanej przez niektórych akowców w 1945 r. Aresztowania zamieszanych w sprawę
„zośkowców” stały się dla władzy wygodnym pretekstem do rozprawy z szerszym
środowiskiem akowskim371. Dalsze aresztowania miały również miejsce w latach 1949-1950,
jednak to pierwsza fala zatrzymań wśród byłych „zośkowców” stała się dla władzy
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ROZDZIAŁ 3. PROCES DECYZYJNY
Kolejną podstawową kategorią analizy decyzyjnej według Pietrasia jest proces
decyzyjny. Definiujemy go jako „zespół powiązań przyczynowo-skutkowych, występujących
wewnątrz ośrodka decyzyjnego, w związku ze stanem wejścia, strukturą ośrodka i celami
decydentów”372. W ujęciu systemowym proces decyzyjny to konwersja wejść zewnętrznych
(zewnętrzna sytuacja polityczna) i wewnętrznych (wartości i cele decydentów) w wyjścia
(decyzja polityczna oraz jej implementacja) 373. Jego istotą jest „przekształcenie istniejącej i
niepożądanej sytuacji politycznej w sytuację nową i pożądaną” 374. W podobnym kierunku
zmierzają rozważania Sielskiego, który stosuje określenie politycznego procesu decyzyjnego,
definiowanego jako sprzężenie pomiędzy sytuacją decyzyjną, osobowością decydenta i
pierwotną kategorią analizy decyzyjnej375.
Pietraś wskazuje na cztery poziomy procesu podejmowania decyzji politycznych:
społeczny, organizacyjny, racjonalny i emocjonalno-osobowościowy, stwierdzając że
„decyzja polityczna powstaje w wyniku interakcji wielkich i małych grup społecznych, w
kontekście funkcjonowania organizacji utworzonych przez te grupy, a w trakcie jej
podejmowania ośrodek uwzględnia zarówno czynniki świadomego i racjonalnego
przetwarzania sytuacji decyzyjnej, jak i czynniki emocjonalne, najczęściej w ogóle nie
uświadamiane”376.
Zagadnieniem kluczowym dla zbadania procesu decyzyjnego na poziomie społecznym
jest podmiotowość polityczna, określana przez Pietrasia jako „świadome i czynne
kształtowanie rzeczywistości politycznej. Być podmiotem oznacza więc: mieć świadomość,
być zdolnym do stałego działania, zaspokajać w ten sposób swoje własne potrzeby i
interesy”377. Wykorzystując, podobnie jak Pietraś, holistyczny model podmiotowości
politycznej Mirosława Karwata, możemy wyróżnić podmioty interesów politycznych na
poziomie podmiotowości wielkich grup społecznych jako zorganizowanych całości, podmioty
działań politycznych na poziomie podmiotowości organizacji (partii) politycznych oraz
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podmioty decyzji politycznych na poziomie podmiotowości małych grup politycznych oraz
jednostek występujących w rolach politycznych378.
Na poziomie organizacyjnym procesu decydowania politycznego szczególne
znaczenie będą miały dla nas dwa jego aspekty: fazowość oraz uwarunkowania
organizacyjne. Zdaniem Pietrasia mimo istnienia wielu różnych koncepcji wyróżniania faz
procesu decyzyjnego, we wszystkich można wskazać podstawowe trzy fazy, które można
zdefiniować w kategoriach analizy systemowej: wejście, konwersja i wyjście. Na fazę wejścia
składają się identyfikacja, opisanie i rozpoznanie zewnętrznej wobec ośrodka decyzyjnego
sytuacji politycznej, a także zbadanie jej pod kątem przyczyn jej powstania. W fazie
konwersji dochodzi do przetworzenia wejść w wyjścia, czyli następuje przygotowanie decyzji
z uwzględnieniem wszelkich informacji dostępnych decydentom. Faza wyjścia kończy proces
decyzyjny – zapada decyzja polityczna. Jak wskazuje Pietraś, „określa się kolejność zmian
czynników sytuacyjnych, zakres zmian, ustala się wykonawców, stosowane środki, zasady
kontroli realizacji, przeprowadza się implementację decyzji oraz zbiera sygnały na temat
występujących

nieprawidłowości,

co

wymaga

podejmowania

kolejnych

decyzji

korygujących”379. Z kolei uwarunkowania organizacyjne procesu decydowania politycznego
oznaczać będą wpływ otoczenia organizacyjnego na ośrodek decyzyjny w zakresie
podejmowania decyzji. Relacje pomiędzy ośrodkiem decyzyjnym i jego organizacyjnym
otoczeniem mogą być trojakie: ośrodek decyzyjny może być całkowicie jednolity, całkowicie
różnorodny lub niezbędnie różnorodny. W pierwszym przypadku ośrodek decyzyjny
wyraźnie dominuje nad silnie scentralizowanym otoczeniem organizacyjnym. W drugim
przypadku ośrodek decyzyjny w zasadzie traci wpływ na silnie zdecentralizowane otoczenie
organizacyjne. W trzecim przypadku ośrodek decyzyjny zachowuje zdolność do decydowania
i działania, odbiera jednak bodźce zewnętrzne i adaptuje się do zmian otoczenia
organizacyjnego380.
W niniejszym rozdziale poddano analizie przebieg procesu decydowania politycznego
w sprawie „Radosława”. Struktura rozdziału obejmuje koncepcję podziału procesu
decydowania w sprawie Mazurkiewicza na fazy, uwzględniając przy tym najważniejsze
momenty zwrotne oraz chronologię najistotniejszych wydarzeń oraz refleksję na temat
wpływu otoczenia organizacyjnego na podstawowe ośrodki decyzyjne w tej sprawie. Ze
378

Zob. M. Karwat, Podmiotowość polityczna wielkich grup społecznych, organizacji politycznych i jednostek.
Model eksplanacyjny [w:] K. Opałek (red.), Elementy teorii polityki, Warszawa 1989, s. 58-59; Por. Z.J. Pietraś,
op. cit., s. 98.
379
Ibidem, s. 115-116.
380
Ibidem, s. 119-120.
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względu na temat niniejszej rozprawy oraz jej podstawowe założenia przyjęte we wstępie, w
niniejszym rozdziale nie podnoszono kwestii związanych z racjonalnym i emocjonalnoosobowościowym poziomem procesu decyzyjnego według koncepcji Pietrasia.

PRZYGOTOWANIE (1948-1949)
Dla prawidłowego przeanalizowania procesu decyzyjnego w sprawie Jana
Mazurkiewicza niezwykle ważna jest próba odpowiedzi na pytanie – co stało się powodem
zainicjowania represji przeciwko niemu? Aby spróbować udzielić na nie odpowiedzi, należy
spojrzeć szerzej na problem środowiska dawnego Zgrupowania AK „Radosław” oraz szerzej
Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej AK. Niewątpliwie mimo ogłoszenia przez władze
komunistyczne w 1945 i 1947 r. amnestii, środowiska te pozostawały w kręgu
zainteresowania organów bezpieczeństwa publicznego. MBP już od 1945 r. MBP prowadziło
rozpracowanie członków AK oraz późniejszych organizacji podziemia niepodległościowego –
szczególne zainteresowanie kierując na ludzi i struktury Kedywu 381.
Mimo współpracy „Radosława” z MBP oraz władzami państwowymi w zakresie
ujawnienia żołnierzy AK, trudno jest nie zgodzić się z Łabuszewskim w kwestii intencji obu
stron do podjęcia współpracy: „Faktem jest, iż przyglądając się działaniom obydwu stron (…)
trudno oprzeć się wrażeniu, iż obydwie starały się w tej grze [akcji ujawnieniowej – przyp.
aut.] przechytrzyć się nawzajem – przy rzecz jasna zdecydowanej przewadze tego typu
posunięć ze strony komunistycznej, która miała większość atutów w ręku”382. Dobrymi
przykładami takiego nastawienia obu stron będzie zarówno przeświadczenie funkcjonariuszy
MBP, przyjęte później jako główne założenie śledztwa, o niewypełnieniu przez
Mazurkiewicza i jego najbliższych współpracowników postanowień amnestyjnych i
kontynuowaniu pracy konspiracyjnej, jak też podejrzliwość „Radosława”, wyczulonego na
ewentualne prowokacje ze strony organów bezpieczeństwa. Warto przytoczyć tutaj
znamienną sytuację z 1947 r., w okresie po ucieczce z kraju Stanisława Mikołajczyka. Jak
zeznawał „Radosław” w 1957 r.: „Stąd też została ukartowana wielka prowokacja w urzędzie
bezpieczeństwa w 1947 r. przeciwko mnie (…) przed sklep, w którym ja pracowałem (…),
zajechało auto z flagą amerykańską, wysiadł człowiek, wszedł do sklepu i zapytał czy jest płk.
Radosław (…) Mnie w tym czasie w sklepie nie było, więc moi wspólnicy odpowiedzieli, że

381
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Zob. Materiały dot. podziemia WiN, Kedywu AK, PSL, CKW PPS, AIPN 00231.
T. Łabuszewski, Klęska dobrych intencji…, s. 16.
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mnie nie ma, a o co chodzi? Ambasador amerykański bardzo prosi płk. Radosława, żeby
natychmiast przyjechał do ambasady. No, ponieważ mnie nie było w sklepie w tym czasie,
powiedziano, że będzie na drugi dzień, niech przyjedzie na drugi dzień. Ja przypadkowo
przechodziłem w tym czasie w godzinę czy dwie koło sklepu wstąpiłem tam i dowiedziałem
się o tym wypadku. Pytam się jak zareagowali na to, a no, powiedzieliśmy żeby przyszedł na
drugi dzień. Wówczas ja, napisałem list do Ministra Obrony Narodowej tego samego dnia, w
tymże samym sklepie (…). Tenor tego listu jest taki: Zwracam się do Pana Ministra Obrony
Narodowej z prośbą o wskazanie mi drogie na jakiej mogę się bronić przed prowokacjami.
Mianowicie – opisuję krótko wypadek jaki miał miejsce i stwierdzam w trzech punktach:
pierwsze – podejrzewam, że UB przygotowuje przeciwko mnie dęty proces i przez
podrzucenie fałszywych materiałów szpiegowskich w tym aucie chce mnie po prostu zrobić
jako szpiega amerykańskiego. Druga rzecz – być może, że któraś z organizacji podziemnych,
której nie na rękę było ujawnienie usiłuje mnie skompromitować w oczach rządu, jakąś
prowokacyjna robotę chce tutaj zrobić. Więc proszę pana Ministra o wskazanie mi drogi
obrony. Ten list został doręczony do Panu Ministrowi w nocy między godziną 23 a 24. Na
drugi dzień rano, do sklepu mojej żony (…) zgłosił się (…) mjr UB Czaplicki (…) spodziewał
się, że mnie tam zastanie, rzeczywiście ja tam byłem i rozmowa dotyczyła właśnie tego
całego listu i dlaczego ja podejrzewam UB o prowokację. Na to ja mjr Czaplickiemu
powiedziałem, że przez parę miesięcy przypatrując się pracy organów Ministerstwa
Bezpieczeństwa [Publicznego] nabrałem właściwego przekonania w jakim kierunku ta praca
może chodzić od czasu do czasu a ponieważ ja jestem lojalnym obywatelem, z żadnymi
ambasadami zagranicznymi nie mam nic wspólnego”383. Jak się później okazało, ambasada
USA rzeczywiście szukała kontaktu z „Radosławem” w sprawie grobów lotników
amerykańskich zestrzelonych nad stolicą w trakcie Powstania Warszawskiego 384, jednak
powyższa relacja ukazuje rzeczywisty poziom wzajemnej nieufności.
Powszechnie uważa się, że bezpośrednią przyczyną zainicjowania represji przeciwko
Mazurkiewiczowi była omówiona w poprzednim rozdziale sprawa „Zośki”, związana ze
odkryciem przez funkcjonariuszy MBP faktu zamelinowania broni przez niektórych dawnych
podkomendnych Mazurkiewicza. Jest to założenie częściowo prawdziwe, warto jednak zadać
sobie pytanie, co doprowadziło do zainicjowania sprawy „Zośki” – uzyskamy wtedy nieco
szerszą perspektywę omawianych wydarzeń.
383
384

M. Jabłonowski, W. Janowski (oprac.), Proces…, s. 889-890.
Zob. S. Mazurkiewicz, op. cit., s. 376-377.
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W dokumentach śledczo-kontrolnych Mazurkiewicza zachował się dokument pozornie
nie związany ze sprawą – jest to raport o zamiarze likwidacji w ramach rozpracowania
agencyjnego „Doświadczenie” z 9 sierpnia 1948 r. Rozpracowanie rozpoczęto w wyniku
doniesienia informatora o pseudonimie „Robert”, a kontynuowano poprzez wprowadzenia
agenta o pseudonimie „Nemo” do grupy towarzyskiej negatywnie ustosunkowanej do władzy
ludowej. W grupie tej znajdowało się trzech byłych członków Batalionu „Zośka”: Juliusza
Deczkowski „Laudański”, Tytus Karlikowski „Wąż” oraz Witold Sikorski „Boruta”, a także
brat „Laudańskiego” – Zbigniew Deczkowski. To właśnie ostatni z nich zwierzył się w
styczniu 1948 r. agentowi „Nemo” ze swej przynależności do konspiracyjnej organizacji PAK
oraz przechowywania nielegalnie dwóch pistoletów. Planowana likwidacja została w sierpniu
odroczona385, jednak sprawa powróciła miesiąc później. W memorandum Wiktora
Siennickiego, kierownika Sekcji IV Wydziału V Departamentu V MBP z dnia 22 września
1948 r., post factum stwierdzono istnienie w Tomaszowie Mazowieckim magazynu broni, do
którego dostęp miał Bogdan Deczkowski386 – z raportu z 24 września 1949 r. wynika, że 18
września 1949 r. zatrzymano i aresztowano na dwa miesiące Bogdana Deczkowskiego 387.
Mogło to mieć istotny związek ze sprawą „Zośki” – w doniesieniu informatora „Górnik” z 8
stycznia 1949 r. znajdujemy zacytowaną wypowiedź Witolda Morawskiego „Witolda
Czarnego”: „On /„Anoda”/ miał jeszcze jakieś sprawy z bronią z bratem Laudańskiego [tj.
Zbigniewem Deczkowskim – przyp. aut.]”388.
Niezwykle ważne wydaje się więc wnikliwe prześledzenie genezy sprawy „Zośki”.
MBP. W niedatowanym wyciągu z doniesienia agenturalnego informatora „Zaremba”
znajdujemy

pierwsze

chyba

informacje

o

rzekomych

prawdziwych

motywach

przeprowadzenia akcji ujawnienia przez „Radosława”: „Motywowanie ujawnienia było to, że
konspiracja opierająca się na siatce przedpowstaniowej była w mniejszym lub w większym
stopniu zdekonspirowana, okres do ewentualnej wojny oceniał płk. „Radosław” na co
najmniej 5 lat należało więc przez ten przeciąg czasu zachować materiał ludzki AK, do
przyszłych rozgrywek. Płk „Radosław” wychodził z założenia, że każda konspiracja musi w
konsekwencji dążyć do wywołania ogólnonarodowego powstania, a takie wywoływać przy
ówczesnych układzie sił byłoby samobójstwem. Ujawniając się zachowywaliśmy broń, o
czym na pewno wiedział płk. „Radosław” i co bodajże zostało dokonane na jego rozkaz.
385

Raport o zamiarze likwidacji z dnia 9 sierpnia 1948 r., AIPN 01251/111, t. 9, k. 88-89.
Memorandum z dnia 22 września 1948 r., AIPN 01251/111, t. 9, k. 90.
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Raport o likwidacji doraźnej z dnia 24 września 1948 r., AIPN 01251/111, t. 9, k. 91; Pietrzak w swojej pracy
podaje, że Zbigniew Deczkowski został aresztowany 13 stycznia 1949 r.; Por. A. Pietrzak, op. cit., s. 77.
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Doniesienie agenturalne źródła „Górnik” z dnia 8 stycznia 1949 r., AIPN 0330/217, t. 10, k. 600.
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Schowaniem jej zajął się „Kmita” 389. W dalszej części wyciągu pojawiły się informacje o
pobycie w Polsce kpt. Ryszarda Białousa „Jerzego” oraz o broni ukrytej przez byłych
żołnierzy „Zośki” w Jeziornie, Otwocku i u poszczególnych osób, w tym Bogdana
Deczkowskiego. W dokumencie za najbardziej aktywnych i zaangażowanych zarówno w
pozorowaną akcję ujawnieniową, jak i magazynowanie broni uznani zostają Henryk
Kozłowski „Kmita” i Jan Rodowicz „Anoda”390.
Jako

pierwszego

organa

bezpieczeństwa

wzięły

na

celownik

„Anodę”,

prawdopodobnie dlatego, że pojawił się on również w zeznaniach Wacława GluthNowowiejskiego jako osoba zainteresowana przyjęciem broni 391. Rodowicz został
aresztowany 24 grudnia 1948 r., który w swoich zeznaniach podał przyznał się do ukrywania
broni oraz obciążył Henryka Kozłowskiego „Kmitę”, Bogdana Celińskiego, Wojciecha
Szymanowskiego i Andrzeja Wolskiego zeznaniami o współudział w przygotowaniu
reaktywacji działalności oddziału 392. W tym samym raporcie znajdujemy następującą
informację: „Nie wyjaśniono dotychczas dalszych kontaktów „Radosława”. „Radosław”
utrzymuje ścisły kontakt z batalionami „Parasol” i „Miotła” Do „Radosława” przyjeżdżają
oficerowie AK z całego kraju. Nie ulega wątpliwości, że na bazie batalionów „Miotła” i
„Parasol” są organizowane grupy dywersyjne” 393.
3 stycznia 1949 r. nastąpiła kolejna fala aresztowań wśród byłych żołnierzy Batalionu
„Zośka”,

która

objęła

Szymanowskiego394.

Kozłowskiego,

Celińskiego,

Dzień później podczas

wizji

Wolskiego,

Sowińskiego

lokalnej z udziałem

i

„Anody”

funkcjonariusze MBP na terenie posesji przy al. Niepodległości 216 w Warszawie odkopali
ukrytą broń395 – według późniejszego orzeczenia technicznego specjalistów z MBP, pomimo
silnego zardzewienia i licznych ubytków technicznych, uznano ją za zdatną do użytku
bojowego396. Wkrótce zlokalizowano także pozostałe magazyny broni 397. Fakt ten
389

Wyciąg z doniesienia agenturalnego informatora „Zaremba”, AIPN 0330/217, t. 6, k. 89. Na dokumencie
znajdują się adnotacje z datami 15 i 27 stycznia 1949 r., co nakazuje przypuszczać, że samo doniesienie
pochodzi przynajmniej z przełomu 1948/1949 r.
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Ibidem, k. 89-90.
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Wyciąg z protokołu przesłuchania Wacława Gluth-Nowowiejskiego z dnia 15 listopada 1948 r., AIPN
0330/217, t. 21, k. 43; Por. A. Pietrzak, op. cit.
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Raport do dyrektora V Departamentu MBP z dnia 17 stycznia 1949 r., AIPN 0330/217, t. 6, k. 116; Por.
Protokoły z przesłuchań Jana Rodowicza z dni: 24 grudnia 1948 r., AIPN 0330/217, t. 21, k. 32, 29 grudnia 1948
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Raport do dyrektora V Departamentu MBP z dnia 17 stycznia 1949 r., AIPN 0330/217, t. 6, k. 117.
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Zob. A. Pietrzak, op. cit., s. 74
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Protokół odkopania broni z dnia 4 stycznia 1949 r., AIPN 0330/217, t. 21, k. 22;
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Orzeczenie techniczne na broń strzelecką należącą do Jana Rodowicza z dnia 21 stycznia 1949 r., AIPN
0330/217, t. 6, k. 23.
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spowodował dalsze aresztowania w styczniu 1949 r. oraz niewyjaśnioną do dzisiaj śmierć
„Anody”, której oficjalną przyczyną było wyskoczenie przez okno w trakcie przesłuchania w
dniu 7 stycznia 1949 r., mimo iż wiele przesłanek wskazuje na zakatowanie go w trakcie
śledztwa przez funkcjonariuszy bezpieczeństwa publicznego i upozorowanie samobójstwa 398.
Należy podkreślić, że brak jest w archiwach organów bezpieczeństwa publicznego
dokumentów świadczących o działaniach operacyjnych podejmowanych przez organa
bezpieczeństwa wobec „Radosława” przed rozpoczęciem tzw. sprawy „Zośki”, związanej ze
znalezieniem broni u dawnych podkomendnych Mazurkiewicza. Najlepszym dowodem jest
fakt, że oficjalnie śledztwo w sprawie nielegalnej działalności konspiracyjnej grupy
„Radosława” zostało uruchomione w dniu 18 stycznia 1949 r. przez Departament Śledczy
MBP399.
Sprawa „Zośki” pierwotnie nie zrobiła większego wrażenia na „Radosławie”, który
początkowo bagatelizował ją. Dopiero po powrocie z wyjazdu sylwestrowego do Zakopanego
w początkach stycznia 1949 r. Mazurkiewicz dowiedział się o kolejnych aresztowaniach w
środowisku „zośkowców”, co wskazywało na znacznie poważniejszy charakter sprawy.
Ostrzegał wówczas znajomych: „zobaczycie, że z tego będzie wielka afera, bezpieczeństwo
będzie się starało zrobić z tego organizację, oczywiście na jej czele będę stał ja. Także liczcie
się z tym, że w najbliższych dniach będę aresztowany” 400. Mimo iż w ciągu kolejnych dni
spodziewane aresztowanie nie nastąpiło, pętla wokół Mazurkiewicza zaczęła się zacieśniać –
w dniach 13-14 stycznia 1949 r. aresztowano najliczniejszą grupę „zośkowców”401, żonę
„Radosława” – „Irmę” oraz Kazimierza Plutę-Czachowskiego i Dominika ŹdziębłoDanowskiego. On sam w 1950 r. zeznawał, że dopiero w tym momencie zorientował się w
kwestii grożących mu konsekwencji: „Miałem dwa wyjścia albo 13/I zgłosić się w
Min.[isterstwie] Bezp.[ieczeństwa Publicznego] i przedstawić całą rzecz poddając się
odpowiedzialności – albo też przemyśleć wszystko jeszcze raz dokładnie – czekając na dalszy
rozwój akcji. Wybrałem to drugie i 13go w południe wyjechałem z Warszawy” 402. Dobrym
pretekstem do tego wyjazdu były, jak sam zeznawał w 1957 r., sprawy handlowe na Śląsku 403.
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Notatka na temat broni znalezionej u Aleksandra Budzyńskiego, Henryka Kozłowskiego, Wojciecha
Danowskiego, Jerzego Zalewskiego i Zenona Wągrowicza z dnia 13 grudnia 1950 r., AIPN 0330/217, t. 7, k. 1819.
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Zob. A. Pietrzak, op. cit., s. 72-74.
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Por. A. Pietrzak, op. cit., s. 66-67.
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Zeznanie własne Jana Mazurkiewicza z dnia 20 grudnia 1950 r., AIPN 0330/217, t. 5, k. 221.
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Co ważne dla dalszego rozwoju sprawy „Radosław” zdecydował się napisać datowany
na 20 stycznia 1949 r. list do gen. Mariana Spychalskiego, w którym po części tłumaczył
siebie i swych byłych podkomendnych, po części zaś z wyprzedzeniem oskarżał władze
komunistyczne o niesłuszne represje względem środowiska: „Zmuszony okolicznościami –
pozwalam sobie zwrócić uwagę P.G. na niezdrową atmosferę, jaką wytwarza przewrażliwiona
gorliwość

Urzędu

Bezp.[ieczeństwa]

–

przejawiająca

się

ostatnio

w

masowych

aresztowaniach w ujawnionym środowisku Akowskim. (…) Ostatnie jej posunięcia kryją w
sobie zarodki i możliwość pogłębiania wewnętrznego fermentu w Kraju, który i bez tego (o
czem P.G. wie lepiej ode mnie) jest bardzo poważny, a w związku z ogólną sytuacją może
stać się bardzo szkodliwym dla żywotnych interesów Państwa.
W czasie od 24.XII. – 13.I. przeprowadzono masowe aresztowania wśród
ujawnionych byłych żołnierzy A.K., a w szczególności baonu »ZOŚKA«, osadzając w
więzieniu nawet inwalidów 60%.
W dniu zaś 13.I. aresztowano moją żonę i szereg oficerów.
Od szeregu miesięcy obserwuję posunięcia U.B. w stosunku do mojej osoby i widzę,
że chcą mnie per fas et ne fas wplątać w jakąś podziemną robotę (swego czasu zmuszony
byłem prosić p.G. o interwencję – sprawa ambasady amerykańskiej). Ostatnie zaś wypadki i
sposób ich załatwiania utwierdzają mię tylko w tem przekonaniu.
Wróciwszy z podróży do Warszawy dowiedziałem się o sytuacji i w normalnych
warunkach – zgłosiłbym się z wyjaśnieniami – lecz znając metody U.B. poważnie wątpię –
czy nawet będąc zupełnie niewinnym nie będę trzymany w więzieniu przez szereg miesięcy.
Stan więzień i potworne w nich warunki będące zaprzeczeniem godności człowieka – są
powszechnie znane – i hańba tych stosunków spada całkowicie na tych, którzy się do tego
przyczyniają – ale w tych warunkach wolę poczekać aż U.B. samo się przekona o
bezpodstawności owej akcji.
Stwierdzam jedno, że ani ja ani aresztowani ujawnieni żołnierze do żadnej organizacji
nie należeliśmy (jeżeli któryś z chłopaków schował przy ujawnieniu nawet jakiś zardzewiały
pistolet – bo to podobno jest podstawą aresztowania) to trzeba do tych rzeczy podchodzić po
ludzku. Jest to młodzież – sentyment do broni, którą walczył przez szereg lat, jest bardzo
duży – gdyby taki chłopak został w swoim czasie powołany do wojska – gdyby im
umożliwiono dalsze normalne kształcenie się w rzemiośle wojskowym – nosiłby dziś z dumą
tę polską broń – lecz przecież to nie od nas zależało że nas odepchnięto i to w sposób tak
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dotkliwie bolesny. Dziś grozi się paroma latami więzienia za tego rodzaju czyn, a przyczyny
leżą w zupełnie innej płaszczyźnie.
Ograniczę się na razie do tych kilku uwag wierząc, że P.G. jak zawsze życzliwie
zainteresuje się tym zagadnieniem – nie pozwoli maltretować chłopaków – i wpłynie na
właściwe załatwienie tej sprawy, która w obecnej swej fazie jest jeszcze całkowicie do
zlikwidowania na drodze rozumu i rozsądku. Ciśnie mi się pod pióro wiele gorzkich uwag,
staram się jednak zachować spokój – i nie ponosić nerwom, usiłując jeszcze wierzyć w
Sprawiedliwość”404.
List ten został w dniu 28 stycznia przekazany Bolesławowi Bierutowi przez Romana
Romkowskiego, który z kolei wszedł w jego posiadanie za pośrednictwem Jakuba Bermana.
Romowskiemu udało się ustalić, że list został nadany w dniu 24 lub 25 stycznia 1949 r. w
Warszawie405.
Bardzo prawdopodobnym wydaje się być założenie, że to właśnie na najwyższych
szczeblach władz państwowo-partyjnych oraz organów bezpieczeństwa publicznego zapadła
decyzja o aresztowaniu „Radosława”. Warto zwrócić uwagę na fakt, że skierowanie przez
niego listu do gen. Spychalskiego dawało dodatkowe możliwości rozwoju prowadzonej już
wówczas sprawy Jaroszewicza-Lechowicza oraz śledztwa przeciwko członkom CKW PPS.
Choć teza ta nie znajduje potwierdzenia w dostępnych archiwaliach, brak jest jakichkolwiek
innych przyczyn dla aresztowania „Radosława” poza rozwijającą się sprawą „Zośki”. W
notatce z 1956 r. kpt. Henryka Radzimirskiego, podprokuratora NPW, znalazł się ciekawy
passus po części potwierdzający opisany powyżej stan rzecz: „Z akt sprawy [»Radosława« –
przyp. aut.] nie wynika jakie materiały posłużyły za podstawę do aresztowania podejrzanych
bowiem pierwszymi dokumentami w sprawie są postanowienia o tymczasowym
aresztowaniu”406. W dokumentach sprawy „Radosława” zachowały się pojedyncze
komunikaty z obserwacji Mazurkiewicza przez agentów MBP w dniach 13-19 maja 1948
r.407, jednak nie sposób dziś ustalić, czy inwigilacja ta miała konkretny cel, czy też, co
bardziej prawdopodobne, przeprowadzana była prewencyjnie. Kolejna tura inwigilacji miała
miejsce już w styczniu 1949 r. po aresztowaniach w środowisku Batalionu „Zośka” oraz
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zatrzymaniu najbliższych współpracowników „Radosława” – agenci obstawiali warszawskie
adresy Poznańska 16, 3 Maja 5 oraz Nowogrodzka 26, a więc miejsca najczęstszego pobytu
Mazurkiewicza, oraz Dworzec Główny, prawdopodobnie w celu zapobiegnięcia wyjazdowi
„Radosława” z Warszawy408. Nakaz ujęcia Mazurkiewicza skierowany do Wojsk Ochrony
Pogranicza wystosował 22 stycznia 1949 r. ppłk Jan Tataj z Departamentu III MBP,
wskazując na wysokie prawdopodobieństwo ucieczki „Radosława” za granicę 409. Oficjalny
rozkaz zatrzymania Jana Mazurkiewicza, pod zarzutem pełnienia funkcji „komendanta
nielegalnej organizacji AK” został wydany w dniu 4 lutego 1949 r. przez płk Józefa
Różańskiego410. Jednocześnie w tym samym dniu kpt. Adam Krukowski, oficer śledczy MBP,
wystąpił z wnioskiem do Naczelnego Prokuratora Wojskowego o zastosowanie wobec
„Radosława”, podejrzanego o dokonanie przestępstwa ściganego z art. 86 § 1 i 2 Kodeksu
Karnego Wojska Polskiego, środka zapobiegawczego w postaci aresztu tymczasowego z
osadzeniem w więzieniu mokotowskim411 - decyzją Wiceprokuratora Naczelnej Prokuratury
Wojskowej mjr. Zenona Rychlika z dnia 8 lutego 1949 r. został on tymczasowo aresztowany
na trzy miesiące412. Następnego dnia, 9 lutego 1949 r., ppor. Wiesław Trutkowski, oficer
śledczy

MBP,

wydał

postanowienie

o

wszczęciu

śledztwa

przeciwko

Mazurkiewiczowi, podejrzanemu o „przynależność do nielegalnej organizacji”

413

Janowi

.

ARESZTOWANIE I ŚLEDZTWO (1949-1952)
Do pierwszego przesłuchania „Radosława” przez oficerów Departamentu Śledczego
MBP doszło w dniu 9 lutego 1949 r. – był on pytany o ilość rozporządzanych funduszy
poakowskich oraz zakres i sposób ich wykorzystania 414. Protokół przesłuchania z dnia 16
lutego 1949 r. wskazuje na zainteresowanie oficerów śledczych okolicznościami wyjazdu
Mazurkiewicza do Katowic w styczniu tego samego roku po fali aresztowań wśród byłych
żołnierzy batalionu „Zośka”415. Kolejny protokół z dnia 17 lutego 1949 r. dowodzi
408
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zainteresowania funkcjonariuszy bezpieczeństwa publicznego osobą por. Stanisława
Wierzyńskiego „Klary”, jednego z adiutantów „Radosława” 416. Z kolei według protokołu z
dnia 1 marca 1949 r. oficerowie śledczy zainteresowani byli przede wszystkim strukturą
oddziałów podległych Mazurkiewiczowi podczas okupacji, ze szczególnym uwzględnieniem
Kedywu oraz losu jego archiwum, a także działalnością po Powstaniu Warszawskim.
Indagowany o przeprowadzone akcje dywersyjne, „Radosław” wskazał jedynie próby
opracowania planu akcji odbicia gen. Fieldofra „Nila” z obozu przejściowego w Rembertowie
w marcu 1945 r., stanowczo jednocześnie zaznaczając, że żadnych innych akcji dywersyjnych
nie planował i nie rozkazywał wykonać 417. W przesłuchaniu zaprotokołowanym w dniu 2
marca 1949 r. śledczy powrócili do tematu archiwum Kedywu, jednak „Radosław” ponownie
zeznał, iż nie wie gdzie się ono znajduje 418.

KONSPIRACJA CYWILNA
Kluczowe dla tego etapu śledztwa przesłuchanie Jana Mazurkiewicza zostało
zaprotokołowane w dniu 3 marca 1949 r. Prawdopodobnie treść zadawanych pytań podsunęły
śledczym zeznania Marii Mazurkiewicz, żony „Radosława” z 19 i 24 stycznia 1949 r., w
których zeznawała ona m.in., iż mąż powiedział jej, że „ujawnienie to jeszcze nie całkowity
koniec działalności konspiracyjnej, a tylko jedyne wyjście z trudnej sytuacji (…) wydał
równocześnie swym podwładnym rozkazy: zdawania broni tylko bardziej zniszczonej, a
ukrywanie i magazynowanie broni i sprzętu dobrze utrzymanego w bezpieczne miejsce,
wyrażając się, że przyjdzie czas, kiedy broń ta będzie użyta, lecz tylko na jego rozkaz. (…)
Zdaniem męża było to słuszne: nie przejawiać początkowo żadnej działalności, aby w ten
sposób uśpić i wykorzystać zaufanie władz” 419 oraz że „ujawnianie się nie było ostatnim
etapem działalności konspiracyjnej org.[anizacji] A.K. i org.[anizacji] młodzieżowej z
»Szarych Szeregów«”420. Wobec tego według protokołu przesłuchania z dnia 3 marca 1949 r.
śledczy pytali „Radosława” o jego stosunek do koncepcji ujawnienia. Wówczas to
Mazurkiewicz złożył zeznania, które na wiele miesięcy, jeśli nie lat, ukierunkowały działania
śledczych. Zeznał m.in.: „Dlatego też, kiedy przebywając w więzieniu w sierpniu 1945 r. (…)
widziałem możliwość połowicznego rozwiązania tego problemu [sytuacji mas akowskich w
416
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1945 r. – przyp. aut.] przez danie możliwości odczepienia masy A.K. od dotychczasowego
sposobu konspirowania. Natomiast uważam, że powinienem podjąć próbę zatrzymania
pewnych elementów w ręku chociażby do czasu wyjaśnienia sytuacji. Dokładnie rozumiałem
to w ten sposób: nie mając 100% pewności stosunku Rządu do ujawnionych być gotowym w
razie zawiedzenia się do odskoczenia i podjęcia akcji. Gdyby natomiast początkowe warunki
ułożyły się pomyślnie, uważałem pod wpływem dotychczasowych argumentów agitacyjnych
oddziaływujących na mnie, że winienem podjąć próbę zmontowania pracy długofalowej,
wykorzystując przerwę dla rozpoznania ludzi i środowiska, z którym i w którym w
przyszłości miałbym działać” 421 oraz iż „etapem wyjściowym dla tej organizacji miały stać
się komisje likwidacyjne dla org.[anizacji] A.K., które powinny mi były wg. mojego
założenia ułatwić rozpoznanie środowiska i zapewnić w przyszłości kontakt z terenem” 422.
Wątek ten widoczny jest w kolejnym protokole przesłuchania z dnia 5 marca 1949 r., w
którym „Radosław” zeznawał: „(…) nurtowała mnie myśl, że dalsza praca konspiracyjna
może być potrzebna w zależności od przyszłych warunków, w jakich kształtowała się będzie
rzeczywistość. (…) Oceniając ogólnie sytuację (…) zdecydowałem sam z własnej inicjatywy
zapewnić sobie możność pracy długofalowej” 423. Mazurkiewicz wyznał również, iż w obliczu
pojawiających się pogłosek o możliwości wybuchu wojny pomiędzy dawnymi aliantami
koalicji antyhitlerowskiej, zdecydował się „rozpoznać dwa-trzy rejony w Polsce w
najbliższym czasie dla ewentualnego zorganizowania odskoku i ukrycia się w krytycznym
czasie. Rejony takie typowałem dla siebie i tych byłych moich żołnierzy, którzy by chcieli ze
mną pójść w rejon gór Świętokrzyskich. Dla Śląska rejon Tatr (między Zakopanem a
Krynicą). Kraków miał sobie sam wytypować (…)”424. Trudno jednoznacznie ocenić, na ile
wyjaśnienia składane przez Mazurkiewicza były wymuszane w toku śledztwa, a na ile na tym
jeszcze etapie były one spowodowane chęcią szczerego wyjaśnienia motywów swojego
postępowania. Warto zwrócić uwagę, że w żadnym miejscu nie przyznawał się on do
jakiejkolwiek nielegalnej działalności przeciwko władzom Polski Ludowej. Niemniej jednak
złożone przez niego zeznania umocniły śledczych w przekonaniu, że cała akcja ujawnieniowa
od samego początku była próbą wyprowadzenia w pole organów bezpieczeństwa publicznego
oraz
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władzom

W toku dalszego śledztwa Mazurkiewicz przesłuchiwany był w sprawie znajomości ze
Stanisławem Pieńkosiem „Skałą” 425 wydatkowania funduszy akowskich na rzecz tworzenia
zakładów pracy i warsztatów dla byłych żołnierzy Zgrupowania „Radosław” 426. Od tego
czasu bardzo często w protokołach znajdują się pytania o znajomość konkretnych osób z
podziemia akowskiego – jak choćby Pawła Mozolewskiego 427 czy Jerzego Kurpińskiego
„Ponurego”428.

Wątek

finansowania

zakładów

pracy

kontynuowany

był

podczas

przesłuchania zaprotokołowanego w dniu 5 maja 1949 r., kiedy to Mazurkiewicz zeznawał w
sprawie dalszego wydatkowania funduszy będących w jego dyspozycji 429. Śledczych
interesowało również finansowanie podróży handlowej na Śląsk w początku roku430. W
kolejnych dniach miesiąca pytania śledczych dotyczyły głównie współpracowników
„Radosława” z Kedywu – Eugeniusza Konopackiego „Trzaski” i Ryszarda Białousa
„Jerzego” (6 maja 1949 r.431) oraz Józefa Pijewskiego, z którym rozstrzygał kwestie rozwoju
spółdzielni pracy założonych po 1945 r. dla byłych akowców (9 maja 1949 r. 432). W
przesłuchaniach powrócił również temat wykorzystania funduszy organizacyjnych po 1945 r.
(9 maja 1949 r.433). Śledczych interesowała również tematyka wyjazdów Eugeniusza
Konopackiego „Trzaski” do Anglii (10 maja 1949 r. 434), a także kontaktów Mazurkiewicza z
Albinem Skroczyńskim „Łaszczem” (19 maja 1949 r.435). Śledczy wypytywali również
„Radosława” o stan jego majątku osobistego (24 maja 1949 r.436).
Warto zwrócić uwagę na fakt, iż równolegle do śledztwa prowadzonego przez
Departament Śledczy w sprawie „zośkowców” i Jana Mazurkiewicza, Departament III MBP
kontynuował rozpracowanie środowiska Kedywu o kryptonimie „Burza”. W przygotowanym
przez mjr. Romana Wysockiego planie przedsięwzięć operacyjnych można odnaleźć
następujące wnioski: „Analiza dotychczasowych materiałów wykazała, że oddział dywersyjny
A.K. »Kedyw« miał swoją specjalną pozycję w planach politycznych kierownictwa A.K.,
które używało go tak do rozgrywek z demokratycznymi i lewicowymi ugrupowaniami
polskimi, jak i markowania swojego istotnego stosunku do okupanta hitlerowskiego,
425
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powierzając wykonanie »Kedywowi« efektownych terrorystycznych akcji przeciw Niemcom.
(…) Po wyzwoleniu Polski »Kedyw« został przestawiony na walkę przeciwko Z.S.R.R. i
Demokracji Ludowej w Polsce, przeprowadzając cały szereg terrorystycznych akcji na
jednostki W.[ojska]P.[olskiego], żołnierzy Armii Czerwonej, Urzędy Bezp.[ieczeństwa
Publicznego], post.[erunku] MO i inne instytucje państwowe, dokonując przy tym masy
morderstw. Akcja ujawnienia się A.K. w 1945 r. została wykorzystana przez d-cę »Kedywu«
Mazurkiewicza ps. „Radosław” dla przygotowania sobie gruntu na prowadzenie dalszej długo
falowej konspiracyjnej, opierając się już na wyprubowanym [sic!] sobie ujawnionym i nie
ujawnionym elemencie akowskim, wyrazem tego jest stworzenie przez „Radosława” nowej
organizacji, tzw. „Samoobrona” a następnie typowanie dowództwa i organizowanie nowych
oddziałów dywersyjnych w województwach śląskim, krakowskim i podkarpackim, których
celem i zadaniem miała być dalsza walki z Ustrojem Demokracji Ludowej w Polsce”437.
Abstrahując od rewelacji na temat rzekomego utworzenia przez „Radosława” organizacji
„Samoobrona”, plan powyższy zakładał kontynuowanie działań operacyjnych w kierunku
odtworzenia struktury sztabu Kedywu w okresie okupacji oraz rozpracowania nowych
struktur konspiracyjnych, tworzonych przez Mazurkiewicza po 1945 r. W odniesieniu do
pierwszego wątku, dokument wskazywał na istotne znaczenie osoby gen. Fieldorfa „Nila”, w
odniesieniu do którego autor planu zamierzał „wykorzystać śledztwo aresztowanych tj.
Mazurkiewicza ps. »Radosław«, jego żony ps. »Irma«, Rybickiego ps. »Maciej« i
Maternowskiej ps. »Przemysława«, celem uzyskania bliższych danych odnośnie działalności
org. Fildorfa [tak w oryginale – przyp. aut.] w czasie okupacji i po wyzwoleniu, jego
kontaktach w Kraju i za granicą, dokładny rysopis, znajomości na terenie kraju oraz miejsce
pobytu”438.
Prawdopodobnie konkluzjami przedstawionymi w powyższym dokumencie oraz
przygotowaniami do aresztowania „Nila” należy tłumaczyć pewien zwrot w śledztwie w
końcu lipcu 1949 r. Wcześniej bowiem pytania śledczych koncentrowały się głównie na
pytaniach o znajomość z mniej lub bardziej przypadkowymi dla Mazurkiewicza ludźmi439. Od
tego momentu śledczych zaczęła interesować przede wszystkim działalność „Radosława” w
TOW oraz w konspiracji popowstaniowej, głównie w ramach organizacji NIE – każdy z tych
wątków dawał możliwość uzyskania informacji obciążających Fieldorfa. Wedle protokołu z
437
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438

147

dnia 30 lipca 1949 r., Mazurkiewicz początkowo pytany był o charakter i formę udziału w
kampanii wrześniowej oraz działalność konspiracyjną na Węgrzech jesienią 1939 r. po
wyjeździe z Polski440. Na przełomie sierpnia i września 1949 r. pojawiają się sporadycznie
wątki dotyczące postaci konkretnych żołnierzy AK441, działalności w przedwojennym
kontrwywiadzie442, Powstania Warszawskiego 443 oraz Komitetów Ekshumacyjnych 444. Przez
kolejne półtora miesiąca śledczych interesowały przede wszystkim szczegóły działalności i
struktura TOW445. W protokołach przesłuchań datowanych na 3 sierpnia446, 7447, 8448 i 9449
września 1949 r. w pytaniach zadawanych przez oficerów MBP pojawia się wątek scalenia
TOW z Kedywem oraz osoba „Nila”. Podczas kolejnego przesłuchania dominował wciąż
temat działalności TOW450, jednak już w protokole z dnia 12 września 1949 r. pojawiają się
pytania wprost o kontakty służbowe i towarzyskie oraz stopień zażyłości Mazurkiewicza z
Fieldorfem – „Radosław” w toku przesłuchania przyznał, że rozważany był w kierownictwie
Kedywu wariant zajęcia ziem polskich przez Armię Czerwoną w 1944 r. i związane z nim
ryzyko włączenia Polski do ZSRR jako siedemnastej republiki, jednak nie obciążył „Nila” w
kwestii ewentualnych wrogich działań wobec sił sowieckich 451. Prowadzący śledztwo byli
również zainteresowani przygotowaniami w 1945 r. do odbicia „Nila” z obozu przejściowego
w Rembertowie452. W kolejnych przesłuchaniach śledczy drążyli bardzo szczegółowo kwestie
okoliczności powołania do życia organizacji „Nie” oraz udziały w tym procesie Fieldorfa –
temat ten dominuje w protokołach za cały okres września, poszerzany niekiedy również o

440

Protokół przesłuchania Jana Mazurkiewicza z dnia 30 lipca 1949 r., AIPN 765/335, k. 49-51.
Protokół przesłuchania Jana Mazurkiewicza z dni 30 sierpnia 1949 r., AIPN 01251/111, t. 3, k. 62, 6 września
1949 r., AIPN 01251/111, t. 3, k. 65.
442
Protokół przesłuchania Jana Mazurkiewicza z dnia 24 sierpnia 1949 r., AIPN 01251/111, t. 3, k. 55-55a.
443
Protokół przesłuchania Jana Mazurkiewicza z dnia 30 sierpnia 1949 r., AIPN 01251/111, t. 3, k. 58-59.
444
Protokół przesłuchania Jana Mazurkiewicza z dnia 23 sierpnia 1949 r., AIPN 01251/111, t. 3, k. 52-54.
445
Protokoły przesłuchań Jana Mazurkiewicza z dni: 1 sierpnia 1949 r., AIPN 765/335, k. 52-53, 10 sierpnia
1949 r., AIPN 765/335, k. 54-55;
446
Protokół przesłuchania Jana Mazurkiewicza z dnia 3 sierpnia 1949 r., AIPN 01251/111, t. 3, k. 43.
447
Protokół przesłuchania Jana Mazurkiewicza z dnia 7 września 1949 r., AIPN 01251/111, t. 3, k. 66-68.
448
Protokół przesłuchania Jana Mazurkiewicza z dnia 8 września 1949 r., AIPN 0330/217, t. 3, k. 69-70.
449
Protokół przesłuchania Jana Mazurkiewicza z dnia 9 września 1949 r., AIPN 0330/217 t. 3, k. 71-72.
450
Protokół przesłuchania Jana Mazurkiewicza z dni: 20 sierpnia 1949 r., AIPN 01251/111, t. 3, k. 46-51, 24
sierpnia 1949 r., AIPN 01251/111, t. 3, k. 55-57, 10 września 1949 r., AIPN 765/335, k. 62-65.
451
Protokół przesłuchania Jana Mazurkiewicza z dnia 12 września 1949 r., AIPN 765/335, k. 66-70.
452
Protokół przesłuchania Jana Mazurkiewicza z dnia 30 sierpnia 1949 r., AIPN 01251/111, t. 3, k. 60-61.
441

148

działalność DSZ453. Wciąż pojawiały się zaskakujące pytania o znajomość z ludźmi, których
„Radosław” w ogóle nie znał454.
Trudno nie oprzeć się wrażeniu, że w okresie październik-listopad 1949 r. oficerowie
śledczy MBP niejako utknęli w miejscu, bowiem w protokołach przesłuchań dominują dwie
zasadnicze kwestie: dalsze dociekania odnośnie kształtu i funkcjonowania konspiracji
popowstaniowej w ramach „Nie” i DSZ oraz nowy wątek działalności „Radosława” po
wyjściu z więzienia we wrześniu 1945 r. i rozpoczęciu akcji ujawnieniowej455. Czasami
pojawiały się również inne wątki, jak choćby pracy „Radosława” w 1939 r. dla Oddziału II
Sztabu Generalnego WP 456. Śledczy niezmiennie byli zainteresowani działalnością „Nila”
oraz wpływem jego aresztowania na funkcjonowanie podziemia niepodległościowego – warto
zwrócić uwagę na fakt, że Mazurkiewicz odżegnywał się od jakichkolwiek kontaktów z
Fieldorfem po jego powrocie z ZSRR 457. Nie sposób na podstawie dostępnych dokumentów
stwierdzić, czy strategia ta wynikała z chęci nie szkodzenia byłemu przełożonemu, czy wręcz
odwrotnie – wykazania, że w wyniku przeprowadzenia akcji ujawnieniowej „Radosław”
utracił

styczność

z

jakimikolwiek,

hipotetycznie

nawet

możliwymi,

działaniami

konspiracyjnymi. Wciąż pojedyncze protokoły dotyczą wiedzy Mazurkiewicza na temat ludzi
i spraw absolutnie nie związanych z jego działalnością 458.
Początkowo nie miało to bezpośredniego wpływu na śledztwo przeciwko
„Radosławowi” – listopad upłynął głównie pod znakiem dociekań śledczych w ramach
nowego wątku kontaktów Mazurkiewicza w 1945 r. z Okręgiem Wileńskim AK 459 oraz
kontynuowaniu wątków organizacji „Nie” 460 oraz działalności „Radosława” po wyjściu z

453

Protokoły przesłuchań Jana Mazurkiewicza z dni: 13 września 1949 r., AIPN 765/335, k. 71-75, 15 września
1949 r., AIPN 765/335, k. 76-78, 15 września 1949 r., AIPN 765/335, k. 77-81, 16 września 1949 r., AIPN
0235/293, t. 2, k. 72-73, 20 września 1949 r., AIPN 01251/111, t. 3, k. 89, 22 września 1949 r., AIPN 765/335,
k. 86-87.
454
Protokół przesłuchania Jana Mazurkiewicza z dnia 16 września 1949 r., AIPN 01251/111, t. 3, k. 88.
455
Protokoły przesłuchań Jana Mazurkiewicza z dni: 30 września 1949 r., AIPN 765/335, k. 88-90, 11
października 1949 r., AIPN 01251/111, t. 3, k. 91, 14 października 1949 r., AIPN 01251/111, t. 3, k. 92, 18
października 1949 r., AIPN 765/335, k. 94-96, 19 października 1949 r., AIPN 01251/111, t. 3, k. 99, 22
października 1949 r., AIPN 01251/111, t. 3, k. 100-101, 27 października 1949 r., AIPN 765/335, k. 113-114,
115-116, 28 października 1949 r., AIPN 765/335, k. 117;
456
Protokół przesłuchania Jana Mazurkiewicza z dnia 25 października 1949 r., AIPN 765/335, k. 100-102.
457
Protokół przesłuchania Jana Mazurkiewicza z dnia 31 października 1949 r., AIPN 765/335, k. 108-112.
458
Protokołu przesłuchań Jana Mazurkiewicza z dni: 17 października 1949 r., AIPN 01251/111, t. 3, k. 93-96; 25
października 1949 r., AIPN 01251/111, t. 3, k. 102; 26 października 1949 r., AIPN 01251/111, t. 3, k. 105-107.
459
Protokoły przesłuchań Jana Mazurkiewicza z dni: 4 listopada 1949 r., AIPN 0235/293, t. 2, k. 75; 7 listopada
1949 r., AIPN 765/335, k. 115-117.
460
Protokół przesłuchania Jana Mazurkiewicza z dnia 8 listopada 1949 r., AIPN 765/335, k. 118-119.
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więzienia we wrześniu 1945 r. i rozpoczęciu akcji ujawniania żołnierzy byłej AK 461. Pytano
go

również

o

znajomość

z

różnymi

szeregowymi

działaczami

podziemia

niepodległościowego 462. W grudniu zainteresowanie śledczych skupiło się na materiałach
historycznych dokumentujących czyn zbrojny Kedywu opracowywanych przez płk
Kazimierza Plutę-Czachowskiego463 oraz płk Adama Borkiewicza 464 oraz strukturze
dowodzenia w KG AK465. W grudniu 1949 r. zostaje podjęta jeszcze jedna próba skłonienia
Mazurkiewicza do przyznania się do prowadzenia działań konspiracyjnych w okresie po
ujawnieniu466.
Kolejna zmiana kierunku śledztwa widoczna jest z początkiem 1950 r. – uwaga
oficerów śledczych skierowana zostaje na przebieg kariery wojskowej „Radosława” sprzed II
wojny światowej. Indagowany jest o przeszkolenie odbyte w strukturach Oddziału II467, ale
także o okres młodości i służbę wojskową w trakcie I wojny światowej468. Śledczy interesują
się także działalnością Mazurkiewicza w Komendzie Naczelnej Polskiej Organizacji
Wojskowej nr 3469, służbą kontrwywiadowczą w 13. Kresowej Dywizji Piechoty470, strukturą
i funkcjonowanie Związku Strzeleckiego 471 oraz osobą gen. Jana SkorobohategoJakubowskiego472. Z rzadka powracano do wątków konspiracji z okresu okupacji
hitlerowskiej473.

Kierunek działań śledczych

wskazywał

na duże zainteresowanie

ewentualnym udziałem „Radosława” w zwalczaniu wywiadu radzieckiego oraz komórek
KPP, co mogło skutkować uzyskaniem dodatkowych materiałów obciążających.
Niemniej jednak śledczy co jakiś czas wciąż decydują się wypytywać „Radosława” o
znajomość z ludźmi, od których konsekwentnie się on odżegnuje, lub też ledwo kojarzy ich
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pseudonimy474. W kolejnych miesiącach dynamika śledztwa zostaje utrzymana, jednak
wyraźnie wzrasta jego chaotyczność – Mazurkiewicz wypytywany jest o najróżniejsze osoby,
co do których zeznaje, że ich nie zna, lub w okresie konspiracji zetknął się jedynie z
pseudonimem. Jedyne istotniejsze kwestie poruszane w trakcie przesłuchań to kwestia jego
stosunku do rządu gen. Władysława Sikorskiego475 oraz kontakty z działaczem PSL
Czesławem Wycechem476, jednak i tutaj śledczy nie notują spodziewanych postępów.
Zdecydowana większość protokołów z tego okresu składa się z jednego pytania i jednej
odpowiedzi477. Być może było to spowodowane rodzącym się zupełnie nowym wątkiem
śledztwa, którego źródeł należy szukać w uruchomieniu przez władze komunistyczne tzn.
sprawy „TUN” w 1949 r.
POWIĄZANIE KONSPIRACJI CYWILNEJ ZE SPISKIEM W WOJSKU
Bardzo duże znaczenie dla dalszych losów śledztwa miały wydarzenia z początku
listopada 1949 r., pozornie nie związane ze sprawą rzekomej konspiracyjnej działalności
„Radosława”. W dniach 2-4 listopada zatrzymano kolejno gen. Stanisława Tatara, płk
Mariana Utnika oraz płk Stanisława Nowickiego, rozpoczynając tym samym śledztwo w tzw.
sprawie „TUN” (od pierwszych liter nazwisk głównych oskarżonych), czyli rzekomego
spisku w Ludowym Wojsku Polskim. Dalsze aresztowania objęły około 130 żołnierzy służby
czynnej i rezerwy, w tym m.in. mjr. Władysława Romana i kmdr. ppor. Szczepana Wacka, a
w dalszej kolejności również gen. Franciszka Hermana, gen Jerzego Kirchmayera oraz gen.
Józefa Kuropieskę. Wszystkim postawiono zarzut zorganizowania i uczestnictwa w spisku w
wojsku478. Pozornie nie związane ze sobą sprawy „Radosława” i „TUN” wiele jednak, jak się
później okazało, miało łączyć. Przede wszystkim władzom wiadomo było o rozmowach
prowadzonych przez „Radosława” z Kirchmayerem, Tatarem i Wackiem na temat
474
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zbiorowego wejścia środowisk akowskich do ZBOWiD 479. Dodatkowo przez niemal dwa
miesiące obie sprawy prowadzone były przez ten sam Departament Śledczy MBP. Nadzór
nad śledztwem w sprawie Tatara sprawować mieli wiceminister bezpieczeństwa publicznego
gen. Mieczysław Mietkowski oraz płk Józef Czaplicki, szef Departamentu III MBP – na
krótko przed aresztowaniem głównego podejrzanego do wspomnianej dwójki dołączono, na
wyraźne życzenie Jakuba Bermana, płk. Antoniego Skulbaszewskiego, Naczelnego
Prokuratora Wojskowego. Bardzo szybko doszło do konfliktu pomiędzy Skulbaszewskim i
Czaplickim na płaszczyźnie metod prowadzenia śledztwa – Czaplicki nie zgadzał się z
wieloma daleko idącymi hipotezami śledczymi formułowanymi przez Skulbaszewskiego
jeszcze przed rozpoczęciem przesłuchań, ten z kolei zarzucał Czaplickiemu nieudolność w
operacyjnym potwierdzaniu wspomnianych hipotez480.
W styczniu 1950 r. Skulbaszewskiemu udało się doprowadzić do przekazania sprawy
Tatara do Głównego Zarządu Informacji Wojska Polskiego, co sprawiło, że nadzór nad
śledztwem Mietkowskiego i Czaplickiego stał się w zasadzie symboliczny – w sierpniu 1950
r. Czaplickiego w grupie śledczej zastąpił płk Józef Jurkowski, oficer MBP o mniejszym
znaczeniu i znacznie słabszej pozycji w resorcie 481. Zdaniem Łabuszewskiego, to właśnie po
kilku tygodniach brutalnego śledztwa w zeznaniach gen. Tatara po raz pierwszy pojawiła się
informacja o współpracy spiskowców w wojsku z konspiracją cywilną 482. Twierdzenie to
faktycznie znajduje oparcie m.in. w notatce informacyjnej z dnia 9 czerwca 1950 r.
sporządzonej przez mjr Jana Wołkowa: „W śledztwie z aresztowanymi w sprawie TNU
uzyskano materiały świadczące o istnieniu i działalności na terenie kraju siatki cywilnej
organizacji podziemnej bazującej na kadrowych członkach b. AK. Pierwsze dane w tej
sprawie podał w zeznaniach własnych z dnia 18.II.50 r. aresztowany Tatar podkreślając że od
istnieniu organizacji dowiedział się od płk. Pluty Czachowskiego podczas swego pobytu w
Polsce latem 1947 r. W skład kierownictwa tej organizacji w/g Tatara wchodzić mieli: PlutaCzachowski, b. Szef V Oddz.[iału] KG AK, Mazurkiewicz Jan ps. »Radosław« b. szef
Obszaru Centralnego AK, Sztencel ps. »Rawicz« – b. Kom,[endant] okr.[ęgu] AK RadomKielce, Janke Zygmunt b. Kom.[endant] okr.[ęgu] AK Katowice, Makowski z Zabrza b.
członek AK, Krzeczkowski z PPS, Golka z PSL, Kamiński ps. »Daniel« b. kom[endant]
pułku »Baszta«, następnie Gorazdowski ps. »Wolański« i poseł Wilanowski z SL. Grupa ta
479
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mając za zadanie prowadzenia działalności dywersyjno-szpiegowskiej, powiązana była z
działalnością szpiegowską prof. Grzybowskiego oraz konspiracją wojskową”483. W dalszej
części dokument stwierdza, iż konspiracja cywilna miała na celu opanowanie centralnych
instytucji aparatu państwowego za pomocą zatrudnionych w nich byłych akowców, a jej
struktura „oparta była na systemie stopniowym, a więc nosząca charakter całkowicie mafijny.
Przynależność do poszczególnych stopni wtajemniczenia warunkowana była stażem
organizacyjnym, pewnością polityczną i stanowiskiem organizacyjnym” 484. Warto jednak
zwrócić uwagę, że już w protokole przesłuchań Kazimierza Pluty-Czachowskiego z dnia 1
grudnia 1949 r. pojawia się pytanie o jego związki z gen. Tatarem, choć mogło być ono
spowodowane faktem znajomości obu oficerów od lat wczesnego dzieciństwa 485. Natomiast
już po pierwszych zeznaniach Tatara obciążających „Radosława, śledczy MBP przesłuchując
Jana Gorazdowskiego uzyskali od niego potwierdzenie kontaktów Tatara z PlutąCzachowskim oraz prób nawiązania bezpośredniego kontaktu w 1947 r. pomiędzy Tatarem i
Mazurkiewiczem486.
PRZEJĘCIE INICJATYWY PRZEZ GZI
W lutym 1950 r. do więzienia GZI przy ul. Chałubińskiego w Warszawie przeniesiono
Plutę-Czachowskiego, którego poddano od razu intensywnemu i brutalnemu śledztwu 487. Na
efekty takiego obrotu spraw nie trzeba było długo czekać. Po kilku miesiącach śledztwa GZI
o udziale „Radosława” w konspiracji cywilnej współpracującej ze spiskowcami w wojsku
mówili Pluta-Czachowski: „Jesienią 1947 r. przeprowadziłem na polecenie gen. Tatara
rozmowę z Mazurkiewiczem i Gorazdowskim, z którymi to przedyskutowaliśmy koncepcje
Tatara, tj. plan walki z demokracją ludową. Koncepcja ta odpowiadała Mazurkiewiczowi i
początkiem września 1948 r. wyraził zgodę na podporządkowanie się wraz ze swoim
środowiskiem

konspiracyjnym

gen.

Tatarowi.

Wówczas

ostatecznie

zapoznałem

Mazurkiewicza z celem konspiracyjnym Tatara i planem działania, oraz mówiłem mu o
współdziałaniu z organizacją konspiracyjną zorganizowaną w ramach W.[ojska]P.[olskiego].
Pozatem powiedziałem Mazurkiewiczowi, że
483

jest

przez Tatara przewidziany do
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konspiracyjnego kierownictwa krajowego – o czym Tatar mówił w lipcu 1947 r.”488; Roman:
„W skład kierownictwa konspiracji na odcinku cywilnym wchodził między innymi
Mazurkiewicz Jan – »Radosław«. Pozostawał on w kontaktach z ambasadami: angielską i
amerykańską. (…) W 1946 r. odbył się w Warszawie zjazd starszych oficerów A.K., który
wyłonił z siebie trzyosobową delegację czy też reprezentację w składzie: Mazurkiewicz,
Pluta-Czachowski i Gorazdowski. Grupa ta stanowiła w ramach organizacji Tatara
kierownictwo konspiracji na odcinku cywilnym” 489; Herman: „Za pośrednictwem mjr.
Romana sprawozdania wywiadowcze przekazywałem grupie Mazurkiewicza do ich
wiadomości względnie przesłania informacji zagranicę do gen. Tatara. Wymiana informacji
wyw.[iadowczych] na odcinku cywilnym była obopólna” 490 oraz Tatar: „W rozmowie z płk.
Plutą-Czachowskim dowiedziałem się o istnieniu zorganizowanej grupy cywilnej składającej
się w większości z byłych AK-owców. Na czele tej grupy między innymi stał PlutaCzachowski, współpracując z Radosławem”491
Mniej więcej w tym samym momencie w śledztwie zaczęto eksponować wątki
ukazujące rzekome związki siatki konspiracji cywilnej z tzw. prawicą PPS, ale również
członkami SL i SD, a także, a może nawet przede wszystkim, z oskarżanymi o odchylenie
prawicowo nacjonalistyczne gen. Marianem Spychalskim i Władysławem Gomułką. Późną
wiosną 1950 r. szczególnie cennym źródłem tych rewelacji był ponownie przejęty przez MBP
Pluta-Czachowski492. Szczegółowo zeznawał o związkach Mazurkiewicza z PPS: „W
działalności swojej Mazurkiewicz miał oparcie w PPS w osobach Osóbki-Morawskiego,
Zakrzewskiego, Jabłońskiego i Jagiełły. Na prośbę Mazurkiewicza Osóbka-Morawski będąc
premierem przyrzekł udzielić pomocy i poparcia Mazurkiewiczowi w sprawach dotyczących
ludzi z AK. (…) Osóbka-Morawski udzielił Mazurkiewiczowi poparcia w otrzymaniu przez
tegoż stanowiska v-ce przewodniczącego Tow.[arzystwa] Przyjaciół Młodzieży Szkół
Wyższych. Mazurkiewicz informował Osóbkę-Morawskiego o swojej działalności jak o
budowie bursy, o zakładaniu ośrodków pracy. Obiecał też udzielić poparcia Mazurkiewiczowi
na terenie ZBOWiD. (…) Zakrzewski z CKW PPS współdziałał z Mazurkiewiczem w
zakresie przydzielania posad, omawiał z Mazurkiewiczem kandydatów na stanowiska, które
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będą mogli objąć ludzie wytypowani przez Mazurkiewicza po wyborach. (…) W lecie 1946 r.
Mazurkiewicz uzgodnił z Zakrzewski współdziałanie propagandowe przeciwko PPR, przez
Zakrzewskiego inspirowano aby PPS w umowie o współpracy z PPR stawiło punkt dotyczący
uznania AK-owców za obywateli, którzy powinni wziąć udział w rządzeniu państwem”; oraz
gen. Marianem Spychalskim: „Mazurkiewicz miał zaufanie do Spychalskiego. Uważa go za
tzw. narodowego komunistę. Spychalski przyjmował Mazurkiewicza jako reprezentanta AK i
przyrzekł mu pomoc w sprawach AK, przedstawionych przez tegoż w swoim memoriale, w
którym żądał, aby zwolniono z więzień b. członków AK, żeby ich uznano za lojalnych
obywateli. W grudniu, a może jeszcze w listopadzie 1946 Spychalski w rozmowie z
Mazurkiewiczem przyrzekł, że wszyscy starzy oficerowie dyplomowani zostaną w ciągu
dwóch lat przyjęci do wojska”493.
Zeznania Pluty-Czachowskiego z tego okresu w pełniejszym świetle stawiały również
rzekomą konspiracyjną działalność „Radosława” po 1945 r. oraz „rzeczywiste” intencje
przeprowadzenia akcji ujawnienia żołnierzy AK: „Akcja ujawnienia Radosława zmierza do
wyprowadzeni ludzi z podziemia i zalegalizowania ich w państwie. Ujawnienie jest wynikiem
przymusowej sytuacji w jakiej znalazł się inicjator tego ujawnienia Mazurkiewicz oraz grupa
ludzi tworzących wraz z nim komisje ujawniające (…) Grupa ta wyprowadzając ludzi z
podziemia wcale nie zamierzała zaprzestać walki przeciwko Polsce Ludowej, lecz będzie
kontynuowana zbrodnicza działalność w oparciu o formy przystosowane do nowej
rzeczywistości, niejednokrotnie jawne, względnie pół jawne” 494. Pluta-Czachowski wypełnił
również oczekiwania śledczych w zakresie relacji o ostatecznym uformowaniu przez
„Radosława” organizacji siatki cywilnej pod koniec 1946 r.: „Organizacja konspiracyjna
kierowana przez Mazurkiewicza Jana w programie swej działalności dążyła do utrzymania
środowiska b. AK-owców w duchu wrogości do Polski Ludowej i w okresie do wyborów
miała na celu niedopuszczenie do zwycięstwa w wyborach Polskiej Partii Robotniczej a po
wyborach dążyła do obalenia władzy Ludowej w Polsce w okresie ku temu dogodnym, czyli
w okresie najcięższym dla państwa, za który uważaliśmy ewentualną trzecią wojnę światową,
na którą czekaliśmy”495. Stąd był już tylko krok do ujawnienia dalszej wrogiej działalności
Mazurkiewicza i jego współpracowników: „W drugiej połowie 1946 r. kiedy Ministerstwo
B.[ezpieczeństwa]

P.[ublicznego]

zlikwidowało

Komisje

Ujawniania

namówiłem

Mazurkiewicza aby stworzył jakie przykrywki pod którymi będzie można ujawnionych nadal
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utrzymać w formie zorganizowanej i ułatwiać kontrolowanie się. W następstwie tego w
drugiej połowie 1946 r. Mazurkiewicz stworzył spółdzielnie pracy, dwie na ulicy Tamka w
Warszawie, jedną na ulicy Grójeckiej oraz 3 sklepy które stanowiły jednocześnie punkty
kontaktowe”496.
Pluta-Czachowski naszkicował również śledczym strukturę organizacyjną siatki
cywilnej: „Dla mojej osobistej orientacji powiedział mi [gen. Tatar – przyp. aut.], że obok
naszego odcinka cywilno-wojskowego, t.zn. rekrutującego się z elementu poakowskiego,
istnieją równoległe odcinki konspiracyjne o podobnych celach. I tak w wojsku, którym
kieruje zespół: Kirchmayer, Herman i Kuropieska, ma na celu opanowanie wojska i
podporządkowanie go celom konspiracji. Odcinek cywilno-naukowy, którym kieruje zespół,
w skład którego wchodzą: Grzybowski, prof. Giejsztor i Lebiedowicz. Ma on za zadanie
opanować odcinek naukowy na terenie szkół wyższych dla konspiracji. Konspiracją na
odcinku administracji kieruje zespół w skład którego wchodzą: Czajkowski – wiceminister,
Leśniewski – doradca Min.[istra] Ziem Odzyskanych i Lechowicz” 497. Wedle zeznań PlutyCzachowskiego, struktura wewnętrzna organizacji konspiracyjnej siatki cywilnej była
niezwykle złożona: „Kierownictwo krajowe o charakterze i zadaniach rady naczelnej w
składzie: Tatar, Kirchmayer, Grzybowski i ja. Wymienieni będą dopuszczeni do wszystkich
tajemnic i będą tworzyli pierwszy stopień wtajemniczenia. Kryptonim tej komórki: »K.K.«.
Następnie kierownictwo centralne organizacji stanowi naczelną władzę wykonawczą i
kierującą w składzie: Tatar, Rzepecki, Utnik, Maliszewski i Roman, jako sztab ścisły, a
Rohoziński i Wiśniewski dyspozycyjni oraz także Cichoń był przewidziany na
dyspozycyjnego. Członkowie kierownictwa centralnego będą w pierwszym lub w drugim
stopniu wtajemniczenia. Kryptonim: »K.C«. Kierownictwo środowisk konspiracyjnych jest to
organ wykonawczy szczebla okręgowego. Stan organizacyjny środowisk określi według
swojej decyzji kierownik danego odcinka. Członkowie środowisk w zależności od funkcji
mogą być wtajemniczeni od drugiego do 4 stopnia. Kryptonim dla środowisk: »K.S.«.
Kierownictwa ośrodków konspiracyjnych są to kierownicy zgrupowań ludzi. Skład
organizacyjny określają kierownicy ośrodków w porozumieniu z kierownikami środowisk.
Członkowie pozostają w 3 lub w 4 stopniu wtajemniczenia. Kryptonim »KO«. Najniższą
kategorię tworzą wykonawcy 4 stopnia wtajemniczenia. Całkowity stan organizacyjny
według podanego schematu osiągnął dopiero odcinek Mazurkiewicza, t.zn. do lipca 1948 r.
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(…) Na tym zebraniu Tatar powiedział poza sprawami już omówionymi że należy się
zastanowić i pomyśleć o nazwie dla naszej organizacji dla ułatwienia porozumiewania się
skrótami. On sam proponuje skrót dwu lub trzy literowy jak »Nep« t.zn. »Naród i Państwo«
albo »SPN« – Służba Polsce Niepodległej. Ja i Kirchmayer zgłosiliśmy także kilka projektów
jak: »Sen« – Służba Narodowi, »SPN« – Służba Polsce Niepodległej. W końcu po dyskusji
przyjęliśmy dla naszej organizacji następującą nazwę: »Służba Zwycięstwu Pełnej
Niepodległości«, w skrócie »Szpon«”498. Bardzo szybko „Szpon” ustąpił jednak naczelne
miejsce kolejnej organizacji konspiracyjnej, o której również obficie zeznawał na wiosnę
1950 r. Pluta-Czachowski – „Naprawa” (od nazwy Walka o Nasze Prawa) utworzona „ze
względu na fakt, aby nie wtajemniczać wszystkich członków w istnienie organizacji »Szpon«.
(…) Działała według instrukcji nadsyłanych z oddziału szóstego tzw. sztabu głównego w
Londynie, którym polecano między innymi prowadzić działalność hamującą w dziedzinie
gospodarczej kraju”499. Cele nowej organizacji przedstawiały się następująco: „Działalność
organizacji podziemnej, występującej pod krypt.[onimem] »Naprawa« w zakresie hamowania
procesu socjalizacji w dziedzinie gospodarczej, przejawiała się w organizowaniu albo
inspirowaniu sabotażu, inspirowaniu sabotażu, dywersji i szkodnictwa gospodarczego. Z
czego niektóre akty były organizowane i wykonane bezpośrednio przez członków organizacji
»Naprawa«, inne natomiast z powodu warunków uniemożliwiających bezpośrednie
wykonanie były inspirowane”500.
W chwili odkrycia rewelacji o współpracy konspiratorów wojskowych z siatką
cywilną, sprawa „Radosława” bezpowrotnie utraciła status środowiskowej, ograniczonej do
byłych członków Zgrupowania AK „Radosław” – została natomiast włączona w szereg
najważniejszych procesów politycznych okresu stalinowskiego.
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W wyniku zeznań aresztowanych w sprawie TUN, głownie gen. Stanisława Tatara,
oraz rewelacji Pluty-Czachowskiego, „Radosław” ze środowiskowego konspiratora
awansował do roli jednego z najważniejszych spiskowców przeciwko władzy ludowej, a
także stał się potencjalnym dostarczycielem materiału obciążającego w kluczowej dla władz
Polski Ludowej sprawie odchylenia prawicowo-nacjonalistycznego. Nie dziwi więc fakt, że w
czerwcu 1950 r. GZI zażądał od kierownictwa MBP przekazania mu Mazurkiewicza w celu
kontynuowania śledztwa na kluczowym odcinku, na co szefowie cywilnych organów
bezpieczeństwa publicznego musieli przystać501.
Warto w tym miejscu podsumować stan wiedzy MBP na temat rzekomej działalności
konspiracyjnej „Radosława” po 1945 r. w momencie wystąpienia przez GZI z wnioskiem o
przekazanie mu podejrzanego. Cennych informacji dostarczają pod tym względem liczne
sprawozdania i raporty produkowane w tym czasie przez funkcjonariuszy MBP,
prawdopodobnie celem podsumowania dotychczasowych działań przeciwko siatce konspiracji
cywilnej.
Z notatki mjr Wołkowa z dnia 15 czerwca wynika, że istnienie siatki cywilnej
stanowiło w opinii śledczych przedłużenie koncepcji przeciwstawienia się Armii Czerwonej i
władzy ludowej po zajęciu Polski przez wojska radzieckie, przygotowywanych przez
dowództwo AK w latach 1943-1944. Pierwszym akordem tej działalności było powołanie do
życia organizacji „Nie”, która funkcjonować miała w porozumieniu z ośrodkami
emigracyjnymi. Akcja ujawnieniowa przeprowadzona przez „Radosława” była w opinii
śledczych jedynie próbą zalegalizowania maksymalnie dużej liczby akowców, służącą
umożliwieniu im długofalowej działalności konspiracyjnej przeciwko władzy ludowej. W tym
celu Mazurkiewicz miał wydać swoim podwładnym rozkaz zamelinowania broni oraz części
funduszy operacyjnych. Do ostatecznego utworzenia organizacji konspiracyjnej dojść miało
w końcu 1946 r. Stworzona w ten sposób siatka cywilna miała za zadanie prowadzenie
dywersji na odcinku społeczno-politycznym, uprawianie propagandy szeptanej i dokonywanie
prowokacji oraz prowadzenie wywiadu polityczno-gospodarczego. Celem nadrzędnym było
obalenie ustroju władzy ludowej w Polsce. W obliczu klęski koncepcji zbiorowego wejścia
akowców do ZBOWiD, Mazurkiewicz miał zmienić strategię i skupić się na lokowaniu
poszczególnych współpracowników i podkomendnych na istotnych stanowiskach w wojsku i
administracji państwowej oraz animowaniu ruchu integracyjnego środowiska byłych
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żołnierzy Zgrupowania AK „Radosław”. Wszelkie podejmowane w ramach tego działania –
tworzenie spółdzielni pracy, organizowanie spotkań okolicznościowych i wyjazdów
rekonwalescencyjncy – miały być jedynie przykrywką dla utrzymywania łączności
organizacyjnej. Nawet działalność w ramach komitetów rodzicielskich i ekshumacyjnych
bezpośrednio po zakończeniu wojny została uznana za oficjalną przykrywkę dla szerzenia
wrogiej roboty propagandowej i wychowawczej. Zgodnie z ustaleniami śledczych, istotną
rolę w działaniach „Radosława” i jego współpracowników odgrywały dyrektywy płynące z
Oddziału VI Sztabu Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, a przy ich
wcielaniu w życie w kraju Mazurkiewicz współpracował z reakcyjnymi elementami w PSL
oraz oportunistycznymi członkami PPS, SD i SL. Co ważne, już od 1946 r. stworzona przez
„Radosława” organizacja miała świadomość istnienia analogicznej konspiracji w wojsku i
utrzymywała z nią łączność. Wreszcie siatka cywilna pozostawała w kontakcie z
dowództwem zrzeszenia Wolność i Niezawisłość 502.
W raporcie do wiceministra Romkowskiego z dnia 7 lipca 1950 r., a więc już po
przekazaniu Mazurkiewicza do dyspozycji GZI, płk Józef Różański podsumowywał zdobyte
w śledztwie informacje na temat drugoplanowych postaci radosławowskiej siatki cywilnej:
Marii

Mazurkiewicz

Danowskiego

„Irmy”,

„Kordiana”,

Zygmunta

Witolda

Jankego

Sztampkego

„Waltera”,
„Kmity”,

Dominika
Jana

Ździębło-

Gorazdowskiego

„Wolańskiego”, Zofii Maternowskiej „Przemysława” oraz Bogdana Zielińskiego „Tytusa”. W
podsumowaniu raportu Różański pisał: „Główny Zarząd Informacji W.P. przejął do dalszego
prowadzenia śledztwa Mazurkiewicza Jana i Plutę-Czachowskiego Kazimierza jako
powiązanych w prowadzonej przez nich na terenie Polski działalności z gen. Tatarem i
innymi, zaś osoby wymienione powyżej, będące współorganizatorami i współuczestnikami
kierowanej przez »Radosława« akcji pozostały w dyspozycji Departamentu Śledzczego
[MBP]. W tej sytuacji bez możności stałego konfrontowania i analizy zeznań Mazurkiewicza,
Pluty-Czachowskiego i pozostałych, dalsze śledztwo prowadzone oddzielnie napotykać musi
na bardzo poważne trudności. Należy podkreślić przy tym, że bez stałego i łącznego
prowadzenia śledztwa niemożliwym wydaje się całkowite i właściwe rozpracowanie
zagadnienia, wobec czego wnoszę o przekazanie wymienionych w niniejszym raporcie spraw
do Głównego Zarządu Informacji W.P.”503
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Na nieszczęście architektów śledztwa, przekazany do dyspozycji GZI „Radosław” nie
wykazał woli jakiejkolwiek współpracy, konsekwentnie odmawiając potwierdzenia
któregokolwiek z inkryminowanych mu czynów, mimo że od samego początku pobytu w
więzieniu przy ul. Chałubińskiego poddano go bardzo wyczerpującemu śledztwu 504. Jak już
wspomniano wcześniej, nie zachowały się w archiwach dokumenty ze śledztwa
prowadzonego przez Informację Wojskową, niemniej jednak refleksy fiaska koncepcji
wojskowych organów bezpieczeństwa widoczne są w dokumentach MBP. W notatce mjr.
Wołkowa z dnia 14 sierpnia 1950 r. można znaleźć następującą informację: „Analizując
materiały śledcze dotyczące siatki cywilnej należy stwierdzić, że jedynym źródłem informacji
określającym zasięg i charakter pracy siatki pozostaje Pluta-Czachowski jakkolwiek zeznania
te znajdują potwierdzenie w materiałach śledczych aresztowanych Kirchmayera, Wacka,
Romana i Tatara tylko fragmentarycznie. Natomiast główny figurant od czyich wyjaśnień
zależy ostatecznie wyjaśnienie konspiracji Radosław tych zeznań nie potwierdza. Wobec tego
w świetle powyższej zapodanych momentów istniej możliwość rozszerzenia materiału
dowodowego i tym samym posunąć sprawę daleko naprzód, co z kolei powiększy ciężar
gatunkowy materiału kompromitujące w celu załamania Radosława” 505. Warto dodać, że we
wspomnianej notatce pojawiły się, zapewne w wyniku zeznań Pluty-Czachowskiego z dnia 10
sierpnia 1950 r.506, zarzuty przygotowywania eliminacji najwyższych dygnitarzy Polski
Ludowej: „Odnośnie Ministra Radkiewicza i Zambrowskiego – Mazurkiewicz zlecił
Sztompce utworzyć 3 zespoły po pięć osób. Sztompka w lipcu 1948 r. zawiadomił
Mazurkiewicza, że w stosunku do Ministra Radkiewicza przeprowadził rozpoznanie, na
podstawie obserwacji i rozmów ze służbą ustalił, że Radkiewicz jeździ do pracy samochodem
w asyście adiutanta – ochrona jest ograniczona, że często jeździ na Mokotów, oraz na
polowanie do majątków Urzędu Bezp.[ieczeństwa Publicznego] w Palentach i Łomiankach,
że jest przygotowywana willa na Mokotowie. Odnośnie Zambrowskiego ustalono gdzie
mieszka, rozkład mieszkania, oraz ilość osób z nim zamieszkałych, którymi ulicami
najczęściej jeździ. Ponadto zespół prowadzący rozpoznanie wszedł w kontakt z szoferem.
Odnośnie Prezydenta RP ustalił, że w dzień pracuje w Belwederze, lub też w gmachu KC
PZPR. Noce spędza w Belwederze lub w domu przy ul. Klonowej. Janek na swym terenie
miał dokonać zamachu na Zawadzkiego Aleksandra i Ochaba Edwarda. Ponadto zamachy
miały być dokonane na aktywnych funkcjonariuszy Urzędów Bezp.[ieczeństwa Publicznego]
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i ludzi aktywnych na odcinku politycznym” 507. Przyznanie się do tak sformułowanych
zarzutów mogło dla podejrzanych oznaczać tylko najwyższy wymiar kary.
W celu zrealizowania powyższych założeń przez MBP, a więc uzyskania
potwierdzenia dla zeznań Pluty-Czachowskiego, rozpoczęto ponowne przesłuchania
najbliższych współpracowników „Radosława”, w tym także skazanych już żołnierzy „Zośki”,
„Miotły” i „Parasola”. W przygotowanym przez płk Józefa Jurkowskiego planie działań
operacyjnych z dnia 21 sierpnia 1950 r. znalazły się następujące założenia: „Śledztwo
prowadzone nie potrafiło dać nam jakichkolwiek danych co do siatki cywilnej. Sam
Mazurkiewicz do chwili obecnej nie podał żadnych faktów w tej sprawie. W związku z
powyższym istnieje konieczność aktywnego i planowego śledztwa przy pomocy posiadanych
już przez naszą grupę materiałów z kilkoma czołowymi figurantami tej sprawy mogącymi
rozszyfrować nam całokształt działalności siatki cywilnej” 508. Wśród osób, które miały objąć
działania operacyjne znajdowali się m.in. Zgygmunt Janke, Witold Sztampke, Jan
Gorazdowski, Dominik Danowski Zdzębło i Maria Mazurkiewicz. Autor planu zakładał
nawet możliwość zwrócenia się o wsparcie do grupy „C” – „Cezary” prowadzącej
prowokację w ramach tzw. V Komendy Zrzeszenia WiN 509. Ogólne zamierzenia
dopracowywał kolejny dokument z dnia 24 sierpnia 1950 r., również autorstwa
Jurkowskiego510.
Interesujących informacja dostarcza również streszczenie materiałów dotyczących
siatki cywilnej uzyskane w śledztwie w sprawie „TUN” z 15 października 1950 r.,
przygotowane również przez Jurkowskiego. Oprócz podsumowania dotychczasowego stanu
wiedzy, zawierało ono ciekawą ocenę materiału śledztwa: „Analizując materiały uzyskane w
śledztwie z grupą T.N.U oraz aresztowanych Plutę-Czachowskiego, Sztompke, Kozłowskiego
i innych, staje się faktem ponad wszelką wątpliwość, że na terenie kraju po akcji ujawnienia
została zorganizowana druga konspiracja radosławowska. (…)

Do chwili obecnej w

śledztwie nie zdołano ostatecznie wyjaśnić następujących momentów: a/ właściwego
charakteru powiązań konspiracji cywilnej z ośrodkami zagranicznymi, b/ Struktury
konspiracji cywilnej w naświetleniu Pluty-Czachowskiego i obsady personalnej. c/
Współpracy konspiracji cywilnej z odchylenie prawicowym np. Spychalskim, pomimo, że
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spotkania między »Radosławem«, a Spychalskim miały miejsce. d/ Przygotowanie przez
konspirację cywilną masowego terroru indywidualnego i źródła masowych sabotaży
gospodarczych jako inspiracji konspiracji cywilnej”511.
W notatce z dnia 18 października 1950 r. płk Jurkowski przedstawiał plan
następujących przedsięwzięć operatywnych, na który składało się kontynuowanie aktywnego
śledztwa z czołowymi przywódcami konspiracji „Radosława” aresztowanymi na przestrzeni
lat 1945-1948, dalsze indagowanie już skazanych akowców we współpracy z Departamentem
III w celu potwierdzenia dotychczasowych ustaleń dotyczących siatki cywilnej, rozszerzenie
aresztowań oraz poszukiwanie

związków pomiędzy organizacją Mazurkiewicza

i

Stronnictwem Narodowym512. Co ważne, w dokumencie tym stwierdzono również:
„Dotychczas brak nam zupełnie elementów potwierdzających powiązania konspiracji
Radosława z grupą »Wiesława«, Spychalskiego, aczkolwiek wiemy o kilkakrotnych
osobistych kontaktach Radosława ze Spychalskim. Być może, że tu powiązania szły przez
prawicowe elementy z CKW PPS, co do powiązania których z Radosławem posiadamy szereg
faktów, względnie powiązania te realizował sam Radosław, który dotychczas nic nie
wyjaśnia”513.
Dowodem nieskuteczności działań podejmowanych przez funkcjonariuszy MBP jest
także raport płk Jurkowskiego do wiceministra bezpieczeństwa publicznego gen.
Romkowskiego z dnia 3 listopada 1950 r. Znajduje się w nim następujące podsumowanie
poprzednich trzech miesięcy pracy śledczej w sprawie konspiracji radosławowskiej:
„Najbardziej rozwinięte zeznania w tej sprawie złożył tylko Pluta-Czachowski. Wobec
powyższego stało się koniecznością szukanie potwierdzenia i rozszerzenia tych danych przez
szereg czynności śledczych. (…) Zeznania Sztampke – Gorazdowski – Żakowski jak również
częściowo »Kordiana« potwierdzają w zasadzie zeznania Czachowskiego, rozwijając je
gdzieniegdzie. Ale zeznania te nie są jeszcze dostatecznie umocnione i rozwinięte, lecz
naodwrót mają tendencję do rozpływania się /Sztampke/ względnie bywają odwoływane
(Goradzowski). Bez wielkiego wysiłku nie uzyskuje się żadnych rezultatów. Ten stan rzeczy
jest rezultatem ograniczenia się w pracy śledczej do wąskiej grupy czołowych figurantów, co
niewątpliwie znacznie utrudnia przerywanie się i rozwinięcie elementów konspiracji. Obecnie
należałoby przejść do pracy śledczej z całym szeregiem skompromitowanych w sprawie
511

Streszczenie materiałów uzyskanych w śledztwie z grupą TNU dotyczące siatki na odcinku cywilnym z dnia
16 października 1950 r., AIPN 00231/93, t. 4, k. 162.
512
Notatka płk. Józefa Jurkowskiego z dnia 18 października 1950 r., AIPN 00231/93, t. 4, k. 164-195.
513
Ibidem, k. 193.

162

konspiracji cywilnej tymbardziej, że gros ich siedzi w więzieniach. Z 78 skompromitowanych
zeznaniami Pluty, Gorazdowskiego, Sztampkego – w więzieniach znajduje się 35 osób. W
tym celu należałoby aresztowanych w sprawie konspiracji cywilnej skupić w Departamencie
Śledczym i dla pracy z nimi wydzielić grupę oficerów śledczych w ilości co najmniej 10
ludzi”514.
W

obliczu

niewielkiego

stopnia

rozwojowości

sprawy

siatki

cywilnej

i

skoncentrowania kierownictwa PZPR, GZI i MBP na sprawie „TUN”, priorytetowej z punktu
widzenia niezwykle ważnej dla władz sprawy gen. Mariana Spychalskiego, 16 listopada 1950
r. nastąpiło przekazanie „Radosława” z powrotem do MBP, prawdopodobnie, jak słusznie
zauważa Łabuszewski, ze względu na brak możliwości wykorzystania go jako świadka we
wspomnianych wcześniej sprawach o większym znaczeniu 515.
POWRÓT „RADOSŁAWA” DO MBP

Jeszcze

przed

ostatecznym

przeniesieniem

„Radosława”

do

więzienia

na

Rakowieckiej, w MBP przygotowywano przeciwko niemu dalsze działania operacyjne. W
planie śledztwa z dnia 15 listopada 1950 r. przygotowanym przez oficera śledczego
Władysława Górę znajdujemy ogólne wnioski płynące z analizy dotychczas zebranego
materiału: „Obecnie podejrzani Gorazdowski, Pluta-Czachowski, Sztampke, a także
Kirchmayer oraz Wace w związku z intensywnym śledztwem podali cały szereg faktów oraz
nazwisk do których Mazurkiewicz nie przyznaje się wcale lub też mówi jedynie, że z ludźmi
tymi łączyły go tylko stosunku towarzyskie. Zeznania w/wym. mówią wyraźnie o
przygotowaniu przez grupę Mazurkiewicza w powiązaniu z wojskową organizacją zamachu
na ustrój Polski Ludowej. Biorąc pod uwagę stanowisko R.[adosława] i jego stosunek do
śledztwa w pierwszej fazie należy wyjaśnić, co i w jakim stopniu było mu wiadomym o
koncepcjach K.[omendy] G.[łównej] A.K. odnośnie walki z Polską Ludową. (…) To okrężne
podejście do Mazurkiewicza motywuję tym, iż Mazurkiewicz chętniej będzie mówił o
planach Komendy Gł.[ównej] niż o swoich własnych, a przez umiejętne pokierowanie
śledztwem zajdzie on tak daleko iż będzie musiał potwierdzić swoje pierwsze zeznania
odnośnie koncepcji i walki z Polską Ludową w kierunku obalenia ustroju, o których obecnie
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Raport płk. Józefa Jurkowskiego do wiceministra bezpieczeństwa wewnętrznego gen. Romana
Romkowskiego z dnia 3 listopada 1950 r., AIPN 00231/93, t. 4, k. 196.
515
Zob. T. Łabuszewski, Sprawa „Radosława”…, s. 69, 88.

163

zeznaje jako o nie odpowiadających prawdzie” 516. Można w takim razie wysnuć wniosek, że
jeszcze na Chałubińskiego lub już na Rakowieckiej „Radosław” odwołał te ze swych
wcześniejszych zeznań, które mogłyby posłużyć do oskarżenia go o wrogą działalność wobec
władzy ludowej po 1945 r. We wspomnianym dokumencie znajdujemy również informację na
temat celu prowadzonego śledztwa: „W toku śledztwa z Mazurkiewiczem, po wyjaśnieniu
jego świadomości odnośnie planów K.G. A.K. walki z Polską Ludową, ustalić strukturę
zorganizowanej przez niego organizacji i jej skład osobowy, metody i sposoby działania,
powiązania z innymi organizacjami konspiracyjnymi tak z odcinka cywilnego, jak i
wojskowego, jego kontakty z partiami politycznymi, kontakty z zagranicą, a następnie
konkretne powiązania organizacyjne z Tatarem” 517. W przypadku dalszego nieprzyznawania
się Mazurkiewicza do zarzucanych mu czynów, Góra sugerował „przeprowadzić konfrontację
Mazurkiewicza w pierwszym rzędzie z Wackiem na tematy wspomniane wyżej, następnie
Romanem, Kirchmayerem oraz ewentualnie z Plutą-Czachowskim. Konfrontacje te powinny
być przeprowadzone na temat pojedynczych fragmentów dotyczących organizowania
przewrotu w Polsce”518.
Niemal natychmiast po powrocie na Rakowiecką „Radosław” został poddany
przesłuchaniom, w którym ponownie wypytywany był o pozornie przypadkowe osoby519. W
miarę rozwoju pracy śledczej, funkcjonariuszy MBP interesowała działalność Mazurkiewicza
bezpośrednio po ujawnieniu. W protokole z dnia 18 listopada 1950 r. „Radosław” przyznał,
że stosunek jego oraz jego środowiska wobec nowej rzeczywistości politycznej i Związku
Radzieckiego był krytyczny, jednak zaznaczył, że cała jego działalność miała charakter
legalny i jawny oraz zmierzała do kontrolowania nastrojów i utrzymywania więzi
środowiskowej520. W kolejnym protokole z dnia 20 listopada 1950 r. znajdują się informacje
na temat broni, której odkrycie w 1948 r. zapoczątkowało falę aresztowań wśród byłych
żołnierzy Batalionu „Zośka”. Mazurkiewicz stwierdza, że o fakcie zachowania części broni
przez „zośkowców” dowiedział się od Henryka Kozłowskiego „Kmity” w listopadzie 1945 r.
„Radosław” przyznał, że polecił „Kmicie” zebrać całą nieoddaną broń i schować w obawie
przed ewentualnymi konsekwencjami ze strony władz komunistycznych za niewywiązanie się
z zasad ujawnienia. Mazurkiewicz przyznał również, że już po pierwszych aresztowaniach w
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środowisku żołnierzy Zgrupowania AK „Radosław” ostrzegał Tadeusza Janickiego
„Czarnego” z Batalionu „Miotła”, żeby wszelką ewentualną zachowaną broń zniszczyć.
Jednocześnie Mazurkiewicz wyjawił przed śledczymi plany budowy dwóch radiostacji w celu
utrzymania łączności pomiędzy nim a Kozłowskim na wypadek, gdyby „Radosław” musiał
ukrywać się przed aresztowaniem521.
W okresie od listopada 1950 r. do stycznia 1951 r. wyniki pracy śledczej w sprawie
siatki cywilnej „Radosława” oraz CKW PPS były obszernie raportowane do kierownictwa
MBP mnie więcej co dziesięć dni, bo było efektem scentralizowania śledztw obu tych
sprawach w początkach listopada 1950 r. W pierwszym raporcie za okres 8-20 listopada 1950
r. dyrektor Departamentu Śledczego płk Józef Różański stwierdzał, że zeznania
Mazurkiewicza potwierdzają dotychczasowe przypuszczenia o jego przygotowaniach do
prowadzenia wrogiej wobec władzy ludowej działalności pod przykrywką akcji
ujawnieniowej522. Charakterystyczny jest fakt, iż bardzo oszczędne i w gruncie rzeczy nie
potwierdzające nielegalnej działalności zeznania „Radosława” były natychmiast uzupełniane
przesłuchaniami pozostałych aresztowanych (w tym wypadku m.in. Danowskiego i
Sztampkego), których zeznania miały rozwijać wątki interesujące śledczych.
W protokole przesłuchania z dnia 27 listopada 1950 r. Mazurkiewicz w odpowiedzi na
pytane o „nowe formy walki w okresie powojennym” szczegółowo opisał koncepcję
utworzenia oficjalnej i legalnej organizacji byłych członków AK, a gdy okazała się ona
niemożliwa do zrealizowania – pomysł zbiorowego wejścia „akowców” do ZUWZoNiD 523.
Ponownie oszczędne zeznania Mazurkiewicza usiłowano rozbudować przesłuchując
pozostałych, bardziej podatnych na presję aresztowanych, co widoczne jest w raporcie z
postępów śledztwa z dnia 1 grudnia 1950 r. napisanym przez płk. Różańskiego 524. W ten
sposób wątek działalności w ruchu kombatanckim w zeznaniach Gorazdowskiego urasta do
próby przejęcie władzy w ZUWZoNiD i włączenia się do walki politycznej w kraju, a
animowanie środowiska dawnego Zgrupowania AK „Radosław” w zeznaniach Sztampkego
staje się przykrywką dla organizowania działalności konspiracyjnej: „Przy czym podkreślał
[Radosław], że najważniejsze jest, aby wszystkich ludzi b. A.K-owców trzymać i mieć
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związanych ze sobą (…) gdyż one służyć nam będą jako kadry, które pozwolą nam rozwinąć,
powiększyć nasze szeregi oraz zorganizować ludzi do walki p-ko obecnemu ustrojowi w
Polsce”525. Śledczych nie zraziło nawet to, iż konfrontowanie niektórych oskarżonych na
okoliczność ich wzajemnych zeznań, jak to miało miejsce w przypadku Pluty-Czachowskiego
i Sztampkego, prowadziło do kategorycznych zaprzeczeń. W dalszej części raportu zeznania
„Radosława” odnośnie ukrytej w 1945 r. broni, budowy radiostacji oraz tworzenia „siatki
samoobrony” były wzbogacane o zeznania m.in. Kozłowskiego. W raporcie pojawił się
również wątek kontaktów Mazurkiewicza z PSL i PPS.
Na początku grudnia 1950 r. śledczy intensywnie usiłowali wydobyć od „Radosława”
kompromitujące go zeznania dotyczące działalności po 1945 r., jednak ten konsekwentnie
odżegnywał się od jakiejkolwiek działalności konspiracyjnej: „Stwierdzam, że nie
rozmawiałem z nikim o nowych formach działalności w okresie po ujawnieniu p-ko obecnej
rzeczywistości i ustrojowi Polski Ludowej. (…) Do prowadzenia konspiracji w okresie po
ujawnieniu nie poczuwam się, natomiast poczuwam się do współwiny w zatajeniu niezdania
części broni przez batalion „Zośka” oraz do wydania zlecenia Kozłowskiemu zmontowania
dwóch radiostacji. Nowych form działania p-ko ustrojowi Państwa Polskiego po wyzwoleniu
nie przejawiałem i takich w życie nie wprowadzałem” 526. Podczas tego samego przesłuchania
Mazurkiewicz stanowczo zaprzeczył zeznaniom Sztampkego, jakoby akcja ujawnieniowa
miała być zasłoną dla dalszej działalności konspiracyjnej 527. W protokole kolejnego
przesłuchania w dniu 5 grudnia 1950 r. znajdujemy ponowne zaprzeczenie Mazurkiewicza
zarzutom działalności przeciwko władzy ludowej: „Oświadczam, że przeciwko ustrojowi
Państwa Polskiego w okresie 1945-1949 r. ani nie zamierzałem walczyć ani nie
walczyłem”528; zeznaniom Danowskiego o tworzeniu siatki samoobrony: „Nic mi nie jest
wiadomo na temat t.zw. akcji samoobrony, nikomu żadnych zaleceń w tym kierunku nie
wydawałem”529 oraz analogicznym rewelacjom Kozłowskiego: „O żadnej t.zw. siatce
samoobrony nie jest mi nic wiadomo”530. W drugim protokole przesłuchania z dnia 5 grudnia
1950 r. można znaleźć dezawuowanie przez Mazurkiewicza zeznań Kozłowskiego odnośnie
dalszego melinowania broni w 1947 r. 531 Znamienne jest, iż mimo stanowczych i
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Ibidem, k. 327.
Protokół z przesłuchania Jana Mazurkiewicza w dniu 1 grudnia 1950 r., AIPN 765/335, k. 217-218.
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Ibidem.
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Protokół przesłuchania Jana Mazurkiewicza z dnia 5 grudnia 1950 r., AIPN 765/335, k. 219.
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Ibidem.
530
Ibidem, k. 220.
531
Protokół przesłuchania Jana Mazurkiewicza z dnia 5 grudnia 1950 r., AIPN 765/335, k. 221-222.
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konsekwentnych zaprzeczeń „Radosława”, w raporcie Różańskiego za okres pracy śledczej 110 grudnia 1950 r. w zasadzie nie ma o tym nawet wzmianki – ponownie przytaczane są
zeznania innych aresztowanych potwierdzających stawiane Mazurkiewiczowi zarzuty532.
Podczas kolejnego tygodnia przesłuchań „Radosław” pytany był o osobę o
pseudonimie „Barabasz”533, wyjazdy na południe kraju (do Kielc i Częstochowy) w latach
1946-1948534 oraz o budowę Bursy im. Generała „Grota”535, jednak jego zeznania w zasadzie
nie wnosiły nic nowego do sprawy. Mimo to w kolejnym raporcie Różańskiego z dnia 21
grudnia 1950 r. czytamy: „Za okres od 10-20 grudnia, w śledztwie uzyskano dopełniające
dane odnośnie budowy bursy im. »Grota«, kontaktów »Radosława« ze Spychalskim,
przekazywania za granicę sprawozdawczości z przebiegu prac komisji likwidacyjnych A.K.
oraz kontaktów »Radosława« z Mikołajczykiem. (…) Uzyskano poza tym uzupełniające dane
w sprawie kontaktów »Radosława« z PPS i taktyki jego grupy w okresie referendum i
wyborów”536. Sęk w tym, że żadne z tych danych nie pochodziły bezpośrednio od
Mazurkiewicza – uzyskano je przesłuchując m.in. Jana Gorazdowskiego i Marii
Mazurkiewicz.
W dniach 19-21 grudnia 1950 r. „Radosław” złożył trzykrotnie pisemne zeznania
własne na temat koncepcji organizacji „Nie” 537, przebiegu służby w latach 1939-1945538 oraz
sytuacji Armii Krajowej w 1945 r. oraz późniejszej działalności Mazurkiewicza 539.
Szczególnie ostatni z tych trzech dokumentów miał istotne znaczenie, gdyż podsumowywał
niejako stanowisko „Radosława” w toczącym się przeciwko niemu śledztwie: „W tym
miejscu chciałbym przejść do naświetlenia mojego stosunku do resztek oddz.[iałów]
liniowych mojej Grupy z powstania, tj. do Zośki, Miotły i Parasola. (…) Wychodząc z
konspiracji zrobiłem kolejno zebranie każdego z tych oddziałów – wytłumaczyłem im
warunki jakie uzyskałem dla żołnierzy i wezwałem aby lojalnie wykonali postanowienia
zawarte w deklaracji. Muszę kategorycznie podkreślić, że innych zebrań jak wspólnych z
532
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Protokół przesłuchania Jana Mazurkiewicza z dnia 7 grudnia 1950 r., AAN Prokuratura Generalna. Biuro
Prezydialne, 4/676, k. 38-40.
534
Protokół przesłuchania Jana Mazurkiewicza z dnia 17 grudnia 1950 r., AIPN 765/335, k. 224-225.
Dodatkowe dwa protokoły z tego dnia zachowały się w stanie nieczytelnym, AIPN 01251/111, t. 3, k. 239-241.
535
Protokół przesłuchania Jana Mazurkiewicza z dnia 18 grudnia 1950 r., AIPN 765/335, k. 226-229.
536
Raport płk. Józefa Różańskiego do wiceministra bezpieczeństwa publicznego gen. Konrada Świetlika z dnia 1
grudnia 1950 r. dotyczący siatki cywilnej „Radosława” i CKW PPS za okres pracy śledczej 10-20 grudnia 1950
r., AIPN 00231/93, t. 5, k. 356.
537
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żadnym innym oddz.[iałem] nie urządzałem i tajnych dodatkowych rozkazów nie
wydawałem, zwłaszcza co do ukrycia pewnej części broni. (…) Nigdy ich [dowódców
batalionów „Zośka”, „Parasol” i „Miotła” – przyp. aut] przedtem nie znałem bliżej – skąd
nagle u mnie mogło powstać takie zaufanie do bliżej nieznanych młodzików żebym z nimi
odbywał tajne konszachty? (…) Fakt ukrycia części broni przez Baon »Zośka« (…) postawił
mię w ciężkim położeniu – gdyż miałem do wyboru albo zgłosić ten incydent w
Bezpieczeństwie, przez co straciłbym zupełnie zaufanie chłopców – albo też kazać zniszczyć,
co wobec możliwości nie usłuchania mojego polecenia mogło pociągnąć niewykonanie i
zatajenie tego faktu przede mną na stałe. Zależało mi ogromnie na tym żeby ci ludzie nie
stracili zaufania – gdyż niewątpliwie w niejednej głowie mogły jeszcze tkwić wątpliwości
odnośnie słuszności zakończenia i zerwania z konspiracją. Zdawałem sobie sprawę że
środowisko młodzieżowe jeszcze długi czas może być podminowane przez różnych
agitatorów i tylko człowiek do którego będą mieli zaufanie przeprowadzi ich przez ten trudny
okres ich życia”540. Podsumowując swoje zeznania i jednocześnie rekapitulując działalność po
1945 r. Mazurkiewicz wskazywał pięć istotnych kwestii: po pierwsze, jego zdaniem problem
rzekomej konspiracji w ramach siatki cywilnej powstał w wyniku niedocenienia przez władze
państwowe problemu masowo ujawniających się akowców, po drugie, działalność
„Radosława” miała wymiar wyłącznie krajowy i nie miał on żadnych kontaktów z zagranicą;
po trzecie, nie współpracował on z żadną organizacją podziemną; po czwarte, mimo
świadomości popełnionych błędów i zaniechań nigdy nie występował przeciwko władzy
ludowej; po piąte wreszcie – wyrażał nadzieję na możliwość rozwiązania problemu przez
najwyższe władze państwowe541.
Przed końcem 1950 r. powstały jeszcze dwa protokoły z przesłuchań „Radosława”.
Tematyka pytań oficerów śledczych dotyczyła struktury organizacyjnej Kedywu 542 oraz
kontaktach Mazurkiewicza z innymi jednostkami KG AK i innymi organizacjami
podziemnymi543. Oznaczało to niejako powrót do koncepcji Władysława Góry zawartych we
wspomnianym planie śledztwa jego autorstwa z 15 listopada 1950 r. Taki kierunek działań
MBP znajduje potwierdzenie w kolejnym raporcie Józefa Różańskiego z postępów w pracy
śledczej za okres 20-30 grudnia 1950 r.: „(…) w sprawie »Radosława« przesłuchiwano
aresztowanych z jego grupy – w kierunku ustaleni praktycznej działalności „Kedywu” na
540
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odcinku dokonanych likwidacji na członkach i działaczach lewicowych organizacji /G.L.A.L., P.P.R. (…) Nie ustalono jeszcze dotychczas przyczyny dlaczego osoby te [wskazywane
przez Komendanta Głównego AK – przyp.aut.] były likwidowane. Jak zeznaje Fieldorf i
»Radosław« miały to być rzekomo konfidenci gestapo. (…) W okresie sprawozdawczym
prowadzone było także śledztwo dla pogłębienia dotychczasowych danych w sprawie
powiązania grupy »Radosława« z grupą oficerów »działających« na terenie wojska”544.
Ponownie jednak Mazurkiewicz odpowiadał na pytania śledczych w ten sposób, że zeznania
jego

były

reinterpretowane

w

kontekście

zeznań

wymuszonych

na

pozostałych

aresztowanych.
Bardzo ważnym dokumentem w sprawie „Radosława” jest obszerne podsumowanie
pracy śledczej wobec konspiracji cywilnej z dnia 30 grudnia 1950 r. przygotowane przez płk
Józefa Jurkowskiego, podsumowujące niejako cały okres ponownej bytności Mazurkiewicza
w więzieni na Mokotowie. Treść sprawozdania dowodzi, że organa bezpieczeństwa
publicznego od dłuższego czasu dreptały w tej sprawie w miejscu: „W zasadzie nowych
momentów w śledztwie jak też w opracowaniu agencyjnym nie ujawniono. (…)
[Mazurkiewicz] wówczas [w 1949 r.] zagadnienia akcji ujawnienia precyzował bardziej
przejrzyście niż czyni to w obecnych zeznaniach. (…) »Radosław« wbrew swym obecnym
zeznaniom, potwierdza w protokóle z dnia 27.I.1949 r. fakty wydania polecenia swym
podwładny jak: Kozłowskiemu i Janickiemu – zamelinowania broni do jego dalszych
zarządzeń, a która to według jego oświadczenia miała być z perspektywy czasu wykorzystana
do walki zbrojnej, skierowanej p-ko rządowi ludowemu. (…) Prawda, że zeznania Pluty mogą
budzić zastrzeżenia i jego nieobecność utrudnia konfrontację jego danych z danymi
uzyskanymi w pracy z innymi figurantami, ale faktem jest, że »Radosław« dziś mówi mniej
niż mówił wiosną i jesienią 1949 r. (…). Należy zatem zbić »Radosława« z dotychczasowego
stanowiska. Trzeba go na wstępie doprowadzić do poziomu zeznań z 1949 roku, a
równocześnie trzeba pomyśleć o możliwości przetransportowania Pluty do Mokotowa dla
scalenia śledztwa w sprawie konspiracji cywilnej w jednym ręku. Jeśli chodzi o poczynania
operacyjne zarówno III jak i IV Departamenty dotychczas nic nie osiągnęły” 545.
Niewiele wnoszą protokoły z przesłuchań Mazurkiewicza za okres od początku
stycznia do końca lutego. Wiedzę o postępach sprawy czerpać można z kolejnych raportów
544
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Różańskiego do kierownictwa resortu. Za okres 1-10 stycznia 1951 r. raportuje on: „W pracy
śledczej za powyższy okres, tak w sprawie siatki »Radosława« jak i C.K.W. P.P.S. nie
uzyskano nowych okoliczności któryby wskazywały na szerszą niż dotychczas ustaloną
działalność tych grup po 1945 r.”546.W kolejnym raporcie za okres 10-20 stycznia 1951 r.
pojawia się co prawda informacja o „potwierdzeniu” faktu organizowania przez „Radosława”
siatek samoobrony i łączności, jednak ponownie rewelacje te nie pochodzą z przesłuchań
głównego podejrzanego 547. Bardzo interesujący jest ostatni tak rozbudowany raport
Różańskiego z postępów w śledztwie za okres 20-30 stycznia 1951 r. Znajduje się w nim
zapowiedź nowego wątku w przesłuchaniach „Radosława”, dotyczącego rzekomego
zwalczania przez niego partyzantki radzieckiej i Armii Ludowej przed 1945 r., jednak po raz
pierwszy w oficjalnych dokumentach sprawy poddano krytyce metodykę pracy śledczej GZI:
„Za okres prowadzonego śledztwa (…) w sprawie siatki »Radosława« przesłuchiwano
aresztowanych w kierunku wyjaśnienia praktycznej działalności tej grupy, biorąc w zasadzie
za podstawę materiały nadesłane z Głównego Zarządu Inf.[ormacji] M.O.N. W wyniku czego
nie uzyskano danych któreby potwierdzały nadsyłane nam materiały ze sprawy T.N.U. I tak
naprzykład w sprawie łączności kurierskiej i radiowej z zagranicą, przesłuchiwani –
Cergowski Lech, Gorkowski Wiesław, Sepczyński Stefan i Górecki Bronisław stwierdzają, że
nie jest im nic wiadomo o radiostacji nadawczo-odbiorczej, rzekomo zainstalowanej u
„Sławbora” w woj. szczecińskim. Przesłuchiwany w tej sprawie »Sławbor« również
zaprzecza i stwierdza, że o żadnej radiostacji dla łączności z zagranicą nie jest mu
wiadomo”548. Pewnym uzupełnieniem relacji Różańskiego jest raport płk. Józefa
Czaplickiego z dnia 2 lutego 1951 r. odnośnie efektów pracy operacyjnej w ramach
rozpracowania siatki cywilnej pod kryptonimem „Maska”, prowadzonego od grudnia 1950 r.
przez Departament III549.
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Przestój w śledztwie przeciwko Mazurkiewiczowi w początku 1951 r., widoczny w
ograniczeniu liczby przesłuchań, połączony został z intensywną pracą sprawozdawczokoncepcyjną wysokich rangą funkcjonariuszy MBP. Zaowocowało to powstaniem analizy
sprawy „Radosława” za okres lat 1948-1951, przygotowanej wspólnie przez ppłk. Wiktora
Leszkowicza, płk Józefa Jurkowskiego oraz płk Józefa Różańskiego. Z jego treści wyraźnie
wynika załamywanie się dotychczasowej koncepcji oskarżenia oraz próbę przerzucenia winy
za taki stan rzeczy na GZI: „Jak okazało się z pierwszych przesłuchań »Radosława«, jego
pięciomiesięczny pobyt w Głównym Zarządzie Inf.[ormacji] – ujemnie odbił się na całości
zeznań składanych przez niego do chwili przekazania sprawy Głów. Zarz. Inf. Ujemność ta
wyrażała się w tym, że „Radosław” w wyżej podanym okresie odwołał wszystkie swoje
zeznania składane uprzednio w Dep.[artamencie Śledczym MBP] i stanął na stanowisku, że
żadnej konspiracji po ujawnieniu on nie organizował i żadnego powiązania z konspiracyjną
grupą wojskową nie miał. Podtrzymywał jedynie to, że wiadomo było mu, iż jego podwładni
z okresu okupacji, w czasie ujawnienia nie zdali wszystkiej posiadanej przez nich broni. Z akt
sprawy »Radosława« wynika, że będąc w Głównym Zarz.[ądzie] Inf.[ormacji], nie był objęty
aktywnym rozpracowaniem śledczym, świadczy o tym brak w sprawie jego protokołów
przesłuchań za ten okres. (…) Nie

znajdują (…) potwierdzenia zeznania Pluty-

Czachowskiego, który podaje, że organizacja konspiracyjna kierowana przez »Radosława«
była jakoby powiązana z org.[anizacją] WiN przez Niepokólczyckiego – komendanta
głównego tejże organizacji. Z materiałów nadesłanych do Dep.[artamentu] Śledczego z grupy
T.N.U. odnośnie tego zagadnienia wynika, że o tym zeznaje w formie bardzo ogólnej tylko
Pluta-Czachowski. Nie podaje on w tych zeznaniach gdzie spotkania »Radosława« z
Niepokólczyckim odbyły się, kto był obecny w czasie prowadzonych przez nich rozmów oraz
skąd jemu o tym wiadomo. Brak tych szczegółów nie pozwala śledztwu wykorzystać do
maksimum materiałów tych w przesłuchaniach tak »Radosława« jak i Niepokólczyckiego
oraz innych będących do naszej dyspozycji. (…) Charakterystycznym jest, że zeznania Wacka
są prawie identyczne z zeznaniami Pluty-Czachowskiego i nie wnoszą żadnych dodatkowych
szczegółów. Natomiast brak u nas danych czy został przesłuchany bezpośredni sprawca, t.j.
gen. Tatar, który rzekomo miał wydawać instrukcje »Radosławowi«, o których to zeznają
Pluta i Wacek. (…) Analizując powyższe należy stwierdzić, że w zeznaniach podejrzanych ze
sprawy T.N.U. uwidaczniają się sprzeczności jak np. zeznania Pluty-Czachowskiego z
zeznaniami podejrzanego Wacka odnośnie ich kontaktów i Mazurkiewicza Jana z
przedstawicielstwami obcych placówek dyplomatycznych w Polsce. Sprawa terroru –
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sprzeczność zeznań Pluty z Tatarem, sprzeczność zeznań w sprawie przekazywania
materiałów przez Horodyńską, sprzeczność Pluty, Tatara, Wacka i Kirchmayera w sprawie
powiązań grupy „Radosława” z grupą wojskową i inne. Również zachodzą sprzeczności
między zeznaniami podejrz.[anych] ze sprawy T.N.U. a zeznaniami podejrz.[anych] z grupy
„Radosława” między innymi na następujące zasadnicze zagadnienia, a mianowicie:
a/ Organizacyjnych powiązań konspiracyjnych grupy „Radosława” z odcinkiem
konspiracyjnym w wojsku,
b/ Odnośnie punktu przerzutowego dla przesyłania materiałów wywiadowczych za
granicę zorganizowanego przez Jachniaka z udziałem Wacka, Mazurkiewicza i
Moykowskiego,
c/ odnośnie kontaktów organizacyjnych i wywiadowczych grupy „Radosława” z
przedstawicielstwami obcych placówek dyplomatycznych w Polsce,
odnośnie wszczętej działalności odcinka konspiracji cywilnej /Radosława/ w kierunku
likwidacji wyższych dostojników partii i rządu,
e/ w sprawie przekazywania materiałów wywiadowczych za pośrednictwem
Horodyńskiej”550
W konkluzjach autorzy analizy wręcz domagali się od GZI wyjaśnienia wykazanych
sprzeczności oraz przekazania Pluty-Czachowskiego do ponownej dyspozycji MBP.
Dodatkowo postulowano przeprowadzenie szeregu konfrontacji pomiędzy podejrzanymi w
sprawie oraz skoordynowanie pracy śledczej GZI, grupy płk. Jurkowskiego oraz
Departamentu Śledczego MBP551.
Niezależnie od przepychanek pomiędzy cywilnym i wojskowym aparatem
bezpieczeństwa, w drugiej połowie lutego 1951 r. wznowiono przesłuchania „Radosława”.
Pytany był m.in. o związki z Konfederacją Narodu552, działalność „na odcinku
młodzieżowym”553, kontakty z por. Leszkiem Niżyńskim „Niemym” z Batalionu „Miotła” i
tzw. sprawę „Anatola”554, znajomość z Januszem Kowalczukiem555 i Janem Cieślakiem
„Maciejem”556, dywersję prowadzoną w czasie wojny przez Kedyw 557 oraz Koło Przyjaciół

550

Analiza sprawy „Radosława” za okres 1948-1951 z dnia 9 lutego 1951 r., AIPN 00231/93, t. 3, k. 172-186.
Ibidem, k. 187.
552
Protokół przesłuchania Jana Mazurkiewicza z dnia 17 stycznia 1951, AIPN 01251/111, t. 3, k. 242-245.
553
Protokół przesłuchania Jana Mazurkiewicza z dnia 1 lutego 1951, AIPN 01251/111, t. 3, k. 246-248.
554
Protokół przesłuchania Jana Mazurkiewicza z dnia 13 lutego 1951 r., AIPN 765/335, k. 249-252.
555
Protokół przesłuchania Jana Mazurkiewicza z dnia 13 lutego 1951, AIPN 01251/111, t. 3, k. 249.
556
Protokół przesłuchania Jana Mazurkiewicza z dnia 19 lutego 1951, AIPN 01251/111, t. 3, k. 255.
557
Protokół przesłuchania Jana Mazurkiewicza z dnia 22 lutego 1951 r., AIPN 765/335, k. 256-257.
551
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Bursy im. Generała „Grota”558. W końcu lutego 1951 r. śledczy zainteresowali się wątkiem
zaznaczonym w jednym z raportów Różańskiego, czyli zwalczaniem lewicowej i radzieckiej
partyzantki przez AK w okresie okupacji. Zgodnie z protokołem z dnia 26 lutego 1951 r.
„Radosław” zeznawał: „W okresie mej pracy w »Kedywie« KG. AK. z zagadnieniem
zwalczania partyzantki radzieckiej i zwalczania organizacji lewicowych przez oddziały
„Kedywu” nie zetknąłem się jak również nie miałem w tym czasie wglądu w żadne
dokumenty stwierdzające powyższe fakty” 559. Wątek ten kontynuowany był podczas
kolejnych przesłuchań, jednak bez spodziewanych efektów – „Radosław” konsekwentnie
odżegnywał się od jakiegokolwiek zwalczania partyzantki radzieckiej i GL/AL 560.
W międzyczasie w Departamencie Śledczym MBP powstał najobszerniejszy
dokument w sprawie „Radosława” i CKW PPS – liczący 62 strony plan pracy śledczej,
sporządzony przez ppłk. Leszkowicza i zatwierdzony przez płk. Różańskiego 2 marca 1951 r.
Składał się on z szesnastu głównych punktów, stanowiących na ówczesną chwilę podstawowe
problemy śledcze – do każdego punktu przygotowano szczegółowe plany przesłuchań
poszczególnych figurantów wraz z konkretnymi pytaniami. W sprawie Mazurkiewicza
najważniejsze punkty plany pracy śledczej dotyczyły:


Potwierdzenia koncepcji, iż akcja ujawnieniowa była jedynie wstępem do dalszej
działalności konspiracyjnej „Radosława” i jego współpracowników – planowano
przesłuchać ponownie Plutę-Czachowskiego, Gorazdowskiego, Sztampkego i
samego Mazurkiewicza561;



Potwierdzenie

związków

„Radosława”

z

WiN

oraz

Franciszkiem

Niepokólczyckim – planowano przesłuchać ponownie Plutę-Czachowskiego,
Tatara,

Kirchmayera

i Gorazdowskiego

oraz samych Mazurkiewicza

i

Niepokólczyckiego562;


Potwierdzenie działalności wywiadowczej „Radosława” oraz jego współpracy ze
spiskowcami w Wojsku Polskim – planowano przesłuchać ponownie PlutęCzachowskiego, Kirchmayera, Hermana, Tatara, Gorazdowskiego i samego
Mazurkiewicza563;

558

Protokół przesłuchania Jana Mazurkiewicza z dnia 24 lutego 1951 r., AIPN 765/335, k. 258-259.
Protokół przesłuchania Jana Mazurkiewicza z dnia 26 lutego 1951 r., AIPN 765/335, k. 262.
560
Protokoły przesłuchań Jana Mazurkiewicza z dnia 28 lutego 1951 r., AIPN 765/335, k 264-267.
561
Plan pracy śledczej z grupą „Radosława”, CKW PPS i PSL z dnia 2 marca 1951 r., AIPN 00231/93, t. 3, k.
201-230.
562
Ibidem, k. 203-205.
563
Ibidem, k. 205-213.
559
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Potwierdzenia udziału „Radosława” w przygotowaniu zamachów terrorystycznych
na przywódców Polski Ludowej – planowano przesłuchać ponownie PlutęCzachowskiego,

Tatara,

Kirchmayera,

Hermana,

Sztampkego

i

Gorazdowskiego564;


Potwierdzenia przygotowywania przez „Radosława” siatki terenowej konspiracji
oraz stworzenia przez niego planów dokonywania zamachów terrorystycznym
przeciwko terenowym urzędom bezpieczeństwa publicznego – planowano
ponownie przesłuchać Plutę-Czachowskiego, Danowskiego, Gorazdowskiego,
Jankego i Zielińskiego oraz samego Mazurkiewicza565;



Potwierdzenie kontaktów „Radosława” z przedstawicielami ambasad brytyjskiej,
francuskiej i amerykańskiej w latach 1946-1949 – planowano ponownie
przesłuchać

Plutę-Czachowskiego,

Gorazdowskiego,

Hermana

i

samego

Mazurkiewicza oraz skonfrontować ich z Kirchmayerem i Tatarem566;


Potwierdzenie związków „Radosława” z PPS oraz Oddziałem VI Sztabu
Naczelnego Wodza PSZ na Zachodzie – planowano ponownie przesłuchać
Zakrzewskiego, Plutę-Czachowskiego, Kirchmayera, Wacka i Hermana567.

Na marginesie dokumentu gen. Romkowski sporządził 30 marca 1951 r. notatkę
zaadresowaną do Różańskiego: „Załączony plan nie może być [nieczytelne] – do odwołania –
cytowany w stosunku do Tatara, Pluty, Kirchmayera, Hermana, Utnika w związku z pracą z
nimi nad innymi zagadnieniami, pytajnik będzie Wam przedstawiony w odpowiednim czasie,
obecnie należy wykonać załączony plan w stos.[unku] do pozostałych ewentualnie go
odpowiednio [nieczytelne]” 568.

FINAŁ ŚLEDZTWA
Te ambitne plany udało się zrealizować tylko częściowo. „Radosław” przesłuchiwany
jest już w zasadzie okazjonalnie – w okresie od marca do maja 1951 r. powstaje co prawda

564

Ibidem, k. 215-220.
Ibidem, k. 221-232.
566
Ibidem, k. 236-237.
567
Ibidem, k. 237-242.
568
AIPN 01251/111, t. 1, k. 80.
565
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szesnaście protokołów, z czego aż sześć pochodzi z jednego dnia 569. Nie licząc dwóch
przesłuchań dotyczących kontaktów „Radosława” z Osóbką-Morawskim570, potwierdzających
dotychczasowy stan wiedzy, nie wnoszą one dodatkowo nic nowego do sprawy571. W
kwietniu i maju 1951 r. przeprowadzono kilka intensywnych przesłuchań dyspozycyjnego
wobec MBP Witolda Sztampkego, który generalnie potwierdzał wszystkie czyny w swych
zeznaniach wszystkie zarzuty stawiane Mazurkiewiczowi572.
Nie udało się funkcjonariuszom MBP szybko zrealizować koncepcji przesłuchań
głównych bohaterów spisku w wojsku, głównie ze względu na fakt, że sprawa ta znalazła się
na wiosnę 1951 r. na drodze szybkiej finalizacji. Miała niewątpliwie charakter priorytetowy
dla władz Polski Ludowej ze względu na bezpośrednie przełożenie na sprawę Spychalskiego.
W kwietniu 1951 r. powstał akt oskarżenia w sprawie „TUN”, w którym wątki konspiracji
cywilnej zostały zmarginalizowane 573. Ze względu na publiczny i propagandowy charakter
procesu, odstąpiono od wykorzystania „Radosława” w roli świadka, prawdopodobnie ze
względu na jego wątpliwą dyspozycyjność względem śledczych i sądu574. Zamiast niego
wykorzystano jako świadka całkowicie pewnego Plutę Czachowskiego 575, który zresztą w
sentencji

wyroku

został

podniesiony

do

rangi

jedynego

konspiracyjnych organizacji cywilnych wymienionego z nazwiska

576

członka

kierownictwa

.

Funkcjonariusze MBP jednak wciąż nie składali broni. W czerwcu 1951 r. powrócono
do

przesłuchiwania

„Radosława”,

którego

indagowano

o

osobę

mjr

Tadeusza

Grzmielewskiego „Igora”577, zwalczania oddziałów GL578 i partyzancki sowieckiej579 przez

569

Protokoły przesłuchań Jana Mazurkiewicza z dnia 14 maja 1951, AIPN 01251/111, t. 3, k. 289-294.
Protokoły przesłuchań Jana Mazurkiewicza z dni: 20 marca 1951 r., AIPN 01251/111, t. 3, k. 273-275, 21
marca 1951 r., AIPN 01251/111, t. 3, k. 279-280.
571
Protokoły przesłuchań Jana Mazurkiewicza z dni: 9 marca 1951 r., AIPN 765/335, k. 206-207, 29 marca 1951
r., AIPN 01251/111, t. 3, k. 281-282, 2 kwietnia 1951 r., AIPN 01251/111, t. 3., k. 283, 10 kwietnia 1951 r.,
AIPN 765/335, k. 273, 17 kwietnia 1951 r., AIPN 01251/111, t. 3, k. 284-285, 24 kwietnia 1951 r., AIPN
01251/111, t. 3, k. 286, 10 maja 1951 r. , AIPN 765/335, k. 276 , 12 maja 1951 r., AIPN 765/335, k. 275.
572
Protokoły przesłuchań Witolda Sztampkego z dni: 4 kwietnia 1951 r., AIPN 765/325, k. 92-94, 5 kwietnia
1951 r., AIPN 765/325, k. 95-99, 7 kwietnia 1951 r., AIPN 765/325, k. 99a-99g, 9 kwietnia 1951 r., AIPN
765/325, k. 100-102, 11 kwietnia 1951 r., AIPN 765/325, k. 103-107, 16 kwietnia 1951 r., AIPN 765/325, k.
108-109, 15 maja 1951 r., AIPN 765/325, k. 110-112.
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Por. J. Poksiński, „TUN”…, s. 121-127.
574
Zob. T. Łabuszewski, Sprawa „Radosława”…, s. 71.
575
Zob. Ibidem; Por. J. Poksiński, „TUN”…, s. 136.
576
Zob. Ibidem, s. 141.
577
Protokół przesłuchania Jana Mazurkiewicza z dnia 7 czerwca 1951 r., AIPN 765/335, k. 278.
578
Protokoły przesłuchań Jana Mazurkiewicza z dni: 8 czerwca 1951 r., AIPN 765/335, k. 279; oraz 9 czerwca
1951 r., AIPN 765/335, k. 282 i 284.
579
Protokół przesłuchania Jana Mazurkiewicza z dnia 9 czerwca 1951 r., AIPN 765/335, k. 282-284.
570
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Kedyw, a także imion i nazwisk używanych przed 1938 r. oraz wyjazdów zagranicznych580 zeznania te nie wniosły do śledztwa nic nowego.
W dniu 12 czerwca 1951 r. „Radosław” wydał pisemne oświadczenie, skierowane za
pośrednictwem oficerów śledczych prawdopodobnie do władz resortu. Czytamy w nim: „W
związku z trwającym już 2½ roku śledztwem i oświadczeniem władz śledczych że będzie się
ono ciągnęło jeszcze długi nieokreślony czas – biorąc pod uwagę cały szereg szykan i
wymuszeń stosowanych do mnie w 1949 roku – oraz biorąc pod uwagę okazanie przeze mnie
naprawdę dobrą wolę wykazania swej niewinności w szeregu stawianych mi zarzutów – nie
widząc żadnego rezultatu mej dobrej woli – uważam że z dniem dzisiejszym jedynym
wyjściem z tej sytuacji jest przypomnienie władzom śledczym że Rząd Polski w 1945 roku
dał publiczną gwarancję dla wydanej przeze mnie Deklaracji wzywającej do ujawnienia się a
mianowicie gwarantował że nikt z ujawniających się nie będzie w przyszłości pociągany za
swą działalność Konspiracyjną do chwili ujawnienia się – ani do dochodzeń śledczych ani też
do odpowiedzialności sądowej. Nie korzystałem w śledztwie do tej pory z tego momentu –
lecz wobec stałego nacisku organów śledczych na okres okupacji i zarzutów niesłusznych pod
moim adresem z dniem dzisiejszym będę korzystał z tej gwarancji i odmawiam odpowiedzi za
ten czas”581. Oświadczenie to w praktyce oznaczało koniec możliwości dalszego
przesłuchiwania „Radosława” w celu uzyskania od niego kompromitujących zeznań zgodnie
z przyjętymi wcześniej wytycznymi śledztwa. Mazurkiewicz co prawda był jeszcze potem w
trakcie śledztwa przesłuchiwany aż dwudziestokrotnie, jednak wartość sporządzanych
protokołów był zerowa, gdyż poza kilkoma przypadkami „Radosław” nie udzielał żadnych
odpowiedzi582.
Oficerowie śledczy MBP nie dawali jednak jeszcze za wygraną. Po zakończeniu
procesu w sprawie „TUN” śledczym udało im się w sierpniu 1951 r. ponownie przesłuchać
Kazimierza Plutę-Czachowskiego, który, jak można się było domyślać, potwierdził wszystkie
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Protokół przesłuchania Jana Mazurkiewicza z dnia 8 czerwca 1951 r., AIPN 765/335, k. 280-281.
Oświadczenie Jana Mazurkiewicza z dnia 12 czerwca 1951 r., AIPN 0330/217, t. 7, k. 100.
582
Protokoły przesłuchań Jana Mazurkiewicza z dni: 12 czerwca 1951 r., AIPN 01251/111, t. 3, k. 305, 25
czerwca 1951 r., AIPN 01251/111, t. 3, k. 306-307, 19 lipca 1951 r., AIPN 01251/111, t. 3, k. 308-310, 26 lipca
1951 r., AIPN 01251/111, t. 3, k. 311, 11 sierpnia 1951 r., AIPN 01251/111, t. 3, k. 312, 5 września 1951 r.,
AIPN 01251/111, t. 3, k. 313-314, 7 września 1951 r., AIPN 01251/111, t. 3, k. 315-317, 6 października 1951 r.,
AIPN 01251/111, t. 3, k. 318, 12 października 1951 r., AIPN 01251/111, t. 3, k. 319, 13 listopada 1951 r., AIPN
01251/111, t. 3, k. 320-323, 16 listopada 1951 r., AIPN 01251/111, t. 3, k. 324, 20 listopada 1951 r., AIPN
01251/111, t. 3, k. 325-326, 5 grudnia 1951 r., AIPN 01251/111, t. 3, k. 327-328, 18 grudnia 1951 r., AIPN
01251/111, t. 3, k. 329, 29 grudnia 1951 r., AIPN 01251/111, t. 3, k. 330-331.
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stawiane „Radosławowi” zarzuty583. Dopiero na jesieni 1951 r. przesłuchali głównych
skazanych w sprawie „TUN”. Szczepan Wacek 584, Władysław Roman585 przesłuchiwani byli
w październiku, Franciszek Herman586 najpierw w październiku, potem w listopadzie, Jerzy
Kirchmayer 587 na przełomie października i listopada, a Stanisław Tatar588 w listopadzie. W
grudniu przesłuchano Tadeusza Zakrzewskiego 589. Przesłuchania wszystkich wymienionych
realizowane były zgodnie z planem pracy śledczej opracowanym w marcu 1951 r. i w całej
rozciągłości potwierdziły wszystkie stawiane Mazurkiewiczowi zarzuty.
ZAMKNIĘCIE ŚLEDZTWA
Cała konstrukcja oskarżenia przygotowana przez funkcjonariuszy MBP zaczęła się
sypać w lutym 1952 r. Dowodem tego jest treść protokołu przesłuchania PlutyCzachowskiego przez prokuratora NPW mjr. Henryka Ligięzę: „Zeznanie moje z dn.
17.5.1950 jakobym omówił z Mazurkiewiczem Jankiem i in.[nymi] rzekome cele Tatara
opanowania aparatu państwowego i wojska dla obalenia ustroju odwołuję. Zeznałem tak z
własnej inicjatywy, ponieważ nie chciałem być sprzeczny z zeznaniami Tatara, Kirchmayera,
Wacka i innych z tej grupy. (…) Nic mi nie wiadomo o powiązaniach grupy Radosława z
organizacją dywersyjną w W.P. a zeznanie takie w dn. 5 maja 1950 złożyłem, ponieważ takie
oskarżenie padło z grupy wojskowej i nie miałem powodu zaprzeczać. (…) W grudniu 46 r.
kiedy Mazurkeiwcz przyjmował nas, tzn. Gorazdowskiego i mnie, do sklepu, zobowiązaliśmy
się tedy nie przystępować do żadnej konspiracji (…) Zeznanie z 21.5.1950 r. o kierownictwie
organizacji odwołuję jako nieprawdziwe, składałem je pod wpływem odczytywanych mi
583

Protokoły przesłuchań Kazimierza Pluty-Czachowskiego z dni: 23 sierpnia 1951 r., AIPN 0330/217, t. 19, k.
155a-159, 24 sierpnia 1951 r., AIPN 0330/217, t. 19, k. 160-163.
584
Protokoły przesłuchań Szczepana Wacka z dni: 2 października 1951 r., AIPN 765/325, k. 113-115, 3
października 1951 r., AIPN 765/325, k. 116-125, 8 października 1951 r., AIPN 765/325, k. 126-129, 8
października 1951 r., AIPN 765/325, k. 130-132, 9 października 1951 r., AIPN 765/325, k. 133-134.
585
Protokoły przesłuchań Władysława Romana z dni: 23 października 1951 r., AIPN 765/325, k. 135-140, 24
października 1951 r., AIPN 765/325, k. 141-145, 25 października 1951 r., AIPN 765/325, k. 146-149, 25
października 1951 r., AIPN 765/325, k. 150-152.
586
Protokoły przesłuchań Franciszka Hermana z dni: 26 października 1951 r., AIPN 765/325, k. 153-157, 27
października 1951 r., AIPN 765/325, k. 158-162, 21 listopada 1951 r., AIPN 765/325, k. 199-201, 22 listopada
1951 r., AIPN 765/325, k. 202-204.
587
Protokoły przesłuchań Jerzego Kirchmayera z dni: 29 października 1951 r., AIPN 765/325, k. 163-165, 30
października 1951 r., AIPN 765/325, k. 166-168, 30 października 1951 r., AIPN 765/325, k. 169-172, 31
października 1951 r., AIPN 765/325, k. 173-177, 3 listopada 1951 r., AIPN 765/325, k. 178, 6 listopada 1951 r.,
AIPN 765/325, k. 179-182.
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Protokoły przesłuchań Stanisława Tatara z dni: 8 listopada 1951 r., AIPN 765/325, k. 183-185, 8 listopada
1951 r., AIPN 765/325, k. 186-188, 9 listopada 1951 r., AIPN 765/325, k. 189-190, 9 listopada 1951 r., AIPN
765/325, k. 191-193, 14 listopada 1951 r., AIPN 765/325, k. 194-198.
589
Protokół przesłuchania Tadeusza Zakrzewskiego z dnia 11 grudnia 1951 r., AIPN 765/325, k. 205-207.
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fragmentów zeznań grupy wojskowej. (…) Tak samo odwołuję wszystkie dalsze zeznania
moje odnośnie rzekomej działalności grupy Radosława jej współpracy z grupą wojskową
(…) jako złożone pod wpływem zeznań Tatara, Kirchmayera, Wacka, Mazurkiewicz i innych
oraz spowodowane chęcią ułatwienia śledztwa i przyspieszenia jego zakończenia” 590. Mimo
iż ze względu na charakter zeznań zostały one uznane za prowokacyjne i nie włączono ich do
akt głównych, lecz do akt nadzorczych, a Pluta-Czachowski nie był już więcej
przesłuchiwany w sprawie konspiracji cywilnej591, dla śledczych stało się chyba jasne, że
dalsze śledztwo może zniweczyć wszystkie dotychczasowe efekty.
8 lutego 1952 r. starszy oficer śledczy MBP por. Leon Midro podjął dwie istotne
decyzje odnośnie dalszego biegu sprawy. Po pierwsze, postanowił pociągnąć „Radosława” do
odpowiedzialności karnej za to że:


„usiłował przemocą usunąć organa władzy zwierzchniej Narodu Polskiego,
zagarnąć ich władzę i zmienić ustrój Państwa Polskiego”592 poprzez działalność w
„Nie” i DSZ i zatajenie jej przed władzami, polecenie zamelinowania broni
wileńskich

oddziałów

AK,

oszukańcze

podjęcie

akcji

ujawnieniowej,

podejmowanie starań o masowe wejście członków AK do ZUWZoNiD w celu
uzyskania mandatów sejmowych i uprawiania dywersji politycznej, nawiązanie
kontaktów z ośrodkiem emigracyjnym w Londynie, utrzymywanie stałych
kontaktów z byłymi członkami Zgrupowania AK „Radosław”, współpracę z
organizacją szpiegowsko-dywersyjną gen. Tatara oraz próby odskoku z oddziałem
bojowym w Góry Świętokrzyskie 593 – odpowiedzialność z art. 86 § 1 i 2 Kodeksu
Karnego Wojka Polskiego za usiłowanie usunięcia lub zmiany władzy
zwierzchniej Narodu przemocą, zagrożone karą więzienia nie krótszą niż 5 lat albo
karą śmierci594;


„działając na szkodę Państwa Polskiego gromadził i przekazywał wiadomości
stanowiące tajemnicę państwową i wojskową”595 poprzez zbieranie informacji o
sytuacji politycznej, gospodarczej i wojskowej w Polsce oraz przesyłanie ich drogą

590

Protokół przesłuchania Kazimierza Pluty-Czachowskiego z dnia 6 lutego 1952 r., AIPN 765/329, k. 273.
Notatka podprokuratora NPW por. Zbigniewa Chendoszko w sprawie Jana Mazurkiewicza i innych z dnia 24
marca 1955 r., AIPN 765/328, k. 63.
592
Postanowienie o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej Jana Mazurkiewicza z dnia 8 lutego 1952 r.,
AIPN 765/329, k. 297.
593
Ibidem, k. 297-298.
594
Ibidem, k. 301; Por. Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 23 września 1944 r. Kodeks Karny Wojska Polskiego (Dz. U. Nr 6 poz. 27).
595
Postanowienie o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej Jana Mazurkiewicza z dnia 8 lutego 1952 r.,
AIPN 765/329, k. 298.
591

178

kurierską do Londynu 596 – odpowiedzialność z art. 7 Dekretu o przestępstwach
szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa za gromadzenie,
przekazywanie lub przekazywanie dokumentów lub innych przedmiotów
stanowiących tajemnicę państwową lub wojskową, zagrożone karą więzienia nie
krótszą niż 5 lat albo karą śmierci597;


„w celu popełnienia przestępstwa określonego w art. 1 i 3 Dekretu z dnia 13
czerwca 1946 r. wchodził w porozumienie z innymi osobami” w celu
zorganizowania zwalczania działaczy partii lewicowych, przeprowadzenia
gwałtownego zamachu w Rembertowie, przygotowania planów zamachu na
Prezydenta RP, członków rządu i innych przywódców państwa oraz planowania
sabotaży598 – odpowiedzialność z art. 13 § 2 Dekretu o przestępstwach szczególnie
niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa za wejście w porozumienie z
innymi osobami w celu dokonania gwałtownego zamachu na jednostkę sił
zbrojnych lub sprzymierzonych oraz dopuszczanie się aktów sabotażu, zagrożone
karą więzienia nie krótszą niż 3 lata albo karą śmierci599



„w lipcu 1947 r. w Warszawie jako obywatel polski (…) przyjął od Wacka
działającego w interesie imperialistycznego rządu amerykańskiego na potrzeby
organizacji kwotę 400 /czterysta/ dolarów”600 – odpowiedzialność z art. 6 Dekretu
o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa za
przyjęcie korzyści od osoby działającej na zlecenie obcego rządu lub organizacji w
związku z działalnością na szkodę Państwa Polskiego, zagrożone karą więzienia
nie krótszą niż 5 lat albo karą śmierci601;



„(…) jako początkowo II po tym I zastępca szefa K.G. A.K. „Kedywu” a potem
jako jego szef idąc na rękę władzy hitlerowskiej państwa niemieckiego brał udział
w dokonywaniu zabójstw partyzantów radzieckich oraz członków i sympatyków

596

Ibidem, k. 298-299.
Ibidem, k. 301; Por. Dekret z dnia 13 czerwca 1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w
okresie odbudowy Państwa (Dz. U. Nr 30 poz. 192).
598
Postanowienie o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej Jana Mazurkiewicza z dnia 8 lutego 1952 r.,
AIPN 765/329, k. 299.
599
Ibidem, k. 301; Por. Dekret z dnia 13 czerwca 1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w
okresie odbudowy Państwa (Dz. U. Nr 30 poz. 192).
600
Postanowienie o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej Jana Mazurkiewicza z dnia 8 lutego 1952 r.,
AIPN 765/329, k. 299.
601
Ibidem, k. 301; Por. Dekret z dnia 13 czerwca 1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w
okresie odbudowy Państwa (Dz. U. Nr 30 poz. 192).
597
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Polskiej Partii Robotniczej, Gwardii Ludowej i Armii Ludowej”602 –
odpowiedzialność na podstawie art. 1 Dekretu o wymiarze kary dla faszystowskohitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i
jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego za działanie na rękę okupacji
niemieckiej, zagrożone karą śmierci603;


„idąc na rękę ówczesnej władzy burżuazyjnej przeradzającej się w ruch
faszystowski w związku z wykonywaniem zleconych mu czynności w zakresie
zarządu państwowego działał na szkodę Narodu Polskiego”604 poprzez
dostarczanie listów od Piłsudskiego do Petlury, prowadzenie działalności
kontrwywiadowczej przeciwko działaczom komunistycznym na Wołyniu,
organizowanie na Wileńszczyźnie ośrodków dywersyjnych przeciwko ZSRR pod
przykryciem

organizacji

Związku

Strzeleckiego

oraz

współdziałanie

w

organizowanej na Węgrzech akcji dywersyjnej przeciwko Czechosłowacji 605 –
odpowiedzialność z art. 1 Dekretu o odpowiedzialności za klęskę wrześniową i
faszyzację życia państwowego za działalność na szkodę Narodu Polskiego,
zagrożone karą więzienia od 3 lat do dożywotniego albo karą śmierci606


„nakłonił Sztencla ps. „Prawdzic” do zabicia Skowrońskiego ps. „Anatol” (…),
nakłonił Szteyera do zabicia Jackowskiego ps. „Torpeda””607 – odpowiedzialność
z art. 255 § 1 Kodeksu Karnego za zabójstwo, zagrożone karą więzienia od 5 lat do
dożywotniego albo karą śmierci608.

Po drugie, postanowił połączyć sprawy przeciwko Mazurkiewiczowi, Danowskiemu,
Gorazdowskiemu i Plucie-Czachowskiemu w jedną całość i skierować do łącznego
rozpoznania ze względu na wzajemne zazębianie się okoliczności popełnionych przez nich
przestępstw609. Postanowienie o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej zostało odczytane
602

Postanowienie o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej Jana Mazurkiewicza z dnia 8 lutego 1952 r.,
AIPN 765/329, k. 300.
603
Ibidem, k. 301; Por. Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 31 sierpnia 1944 r. o
wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością
cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego (Dz. U. Nr 4 poz. 16).
604
Postanowienie o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej Jana Mazurkiewicza z dnia 8 lutego 1952 r.,
AIPN 765/329, k. 300.
605
Ibidem.
606
Ibidem, k. 301; Por. Dekret z dnia 22 stycznia 1946 r. o odpowiedzialności za klęskę wrześniową i faszyzację
życia państwowego (Dz. U. Nr 5 poz. 46).
607
Postanowienie o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej Jana Mazurkiewicza z dnia 8 lutego 1952 r.,
AIPN 765/329, k. 300.
608
Ibidem, k. 301; Por. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. - Kodeks karny (Dz.
U. Nr 60 poz. 571).
609
Postanowienie o połączeniu spraw z dnia 8 lutego 1952 r., AIPN 765/329, k. 293.
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Mazurkiewiczowi w dniu 12 lutego 1952 r. – odmówił on jego podpisania 610. Analogiczne
postanowienia, choć o znacznie mniejszej objętości, podjęto względem Pluty-Czachowskiego,
Danowskiego i Gorazdowskiego. 22 lutego 1952 r. zaznajomiono Mazurkiewiczowi z
materiałami śledztwa, w wyniku czego wniósł on o przeprowadzenie konfrontacji z PlutąCzachowskim i Wackiem611. Wniosek ten został uchylony przez oficera śledczego por. Leona
Midro ze względu na to, że: „przesłuchany w charakterze świadka Wacek Szczepan oraz
podejrzany Pluta-Czachowski Kazimierz w zeznaniach swoich wyczerpująco wyjaśnili
działalność konspiracyjną podejrz.[anego] Mazurkiewicza Jana w okresie po wyzwoleniu i
nie ma widoków aby dokonane konfrontacje między nim a wyżej wymienionymi wniosły
nowe okoliczności do sprawy p-ko Mazurkiewiczowi Janowi i innym” 612. 8 marca 1952 r.
por. Midro wydał postanowienie o zamknięciu śledztwa przeciwko „Radosławowi”613.

NA DRODZE DO PROCESU (1952-1953)
POWSTANIE AKTU OSKARŻENIA
Wraz z końcem śledztwa ruszyły prace nad aktem oskarżenia przeciwko
„Radosławowi” i jego współpracownikom. W dokumentach sprawy zachowała się
korespondencja świadcząca dosyć intensywnym konsultowaniu treści aktu w gronie
najwyższych władz organów bezpieczeństwa publicznego – niestety brak jest wcześniejszych
wersji samego dokumentu, którego dotyczyła korespondencja. 24 kwietnia 1952 r. płk Anatol
Fejgin, dyrektor Departamentu X MBP, przesłał swoje uwagi do aktu oskarżenia płk Józefowi
Różańskiemu: „W załączeniu zwracam projekt aktu oskarżenia przeciwko Mazurkiewiczowi i
innym proponując następujące zmiany:
1. Teza aktu oskarżenia dotycząca przygotowania do zamachu stanu jest w całości
oparta na zeznaniach Tatara. Jak wiadomo w procesie przeciwko w/w i innym
współoskarżonym myśmy nie przyjęli tej wersji, którą oni [nieczytelne] i dlatego
uważam, że byłoby niewskazanym oparcie się na nich w procesie Radosława, a już
610

Postanowienie o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej Jana Mazurkiewicza z dnia 8 lutego 1952 r.,
AIPN 765/329, k. 301.
611
Postanowienie zaznajomienia podejrzanego Jana Mazurkiewicza z materiałami śledztwa z dnia 22 lutego
1952 r., AIPN 01251/111, t. 1, k. 34.
612
Postanowienie o uchyleniu wniosku podejrzanego Jana Mazurkiewicza z dnia 22 lutego 1952 r., AIPN
765/326, k. 18.
613
Postanowienie o zamknięciu śledztwa przeciwko Janowi Mazurkiewiczowi z dnia 8 marca 1952 r., AIPN
765/326, k. 21a.
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szczególnie nie wskazane jest podawanie w akcie oskarżenia dokładnej daty
„zamachu” stanu – styczeń 1949 r. /str. 47/. Ta okoliczność, że proces Radosława
w odróżnieniu od procesu Tatara będzie procesem zamkniętym – nie gra żadnej
roli. W związku z powyższym proponuję, żeby w akcie oskarżenia przeciwko
Radosławowi posługiwać się sformułowaniami aktu oskarżenia przeciwko
Tatarowi i innym, przemówieniem prokuratora oraz motywami wyroku w tejże
sprawie.
2. Dosyć nieprzekonująco wypadło wprowadzenie do aktu oskarżenia powiązań
między grupą Radosława a wojskową konspiracją Hermana, Kuropieski,
Kirchmayera /str. 28/ - sądzę, ze należałoby tę sprawę szerzej i mocniej
umotywować.
3. Na stronie 2 część traktująca o prowadzeniu przez grupę Radosława w okresie
przedwojennym walki z rewolucyjną częścią społeczeństwa polskiego –
należałoby przebudować.
4. Na tejże stronicy powinno chyba być: Mazurkiewicz objął funkcję komendanta
jednego z oddziałów KN3 POW.
5. Na str. 15 punkt a/ - nie wiem czy potrzebne jest podanie nazwisk.
6. Wydaje mi się, że część życiorysowa Mazurkiewicza jest nieco przydługa.
7. Bezwzględnie proponuję skreślenie z listy świadków Kirchmayera ze względu na
jego postawę po rozprawie. Co się tyczy Hermana należałoby przedtym z nim
pomówić.
Uwagi moje podkreślam czerwonym i niebieskim ołówkiem”614.
Na marginesie powyższego listu Różański naniósł odręczne notatki: odnośnie punktu
1: „zgoda”, odnośnie punktu 2: „czemu?”, odnośnie punktu 3: „jak? dlaczego?”, odnośnie
punktu 4: „tak”, odnośnie punktu 5: „nie podać” i odnośnie punktu 6: „tak”615.
23 maja 1952 r. wiceminister Romkowski w odręcznym liście pisał do ministra
Radkiewicza: „Załączony akt oskarżenia przedstawiam proszę o ewentualne uwagi.
Proponuję rozprawy pokazowej nie robić, a sądzić w normalnym trybie. Należałoby sprawę
jak najszybciej przesłać do sądu”616.

614

Pismo płk. Anatola Fejgina do dyrektora Departamentu Śledczego MBP płk. Józefa Różańskiego z dnia 24
kwietnia 1952 r., AIPN 01251/111, t. 6, k. 193.
615
Ibidem.
616
Pismo gen. Romana Romkowskiego do ministra bezpieczeństwa publicznego Stanisława Radkiewicza z dnia
23 maj 1952 r.
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Nie jest do końca jasne dlaczego, mimo starań kierownictwa bezpieczeństwa
publicznego, zatwierdzenie aktu oskarżenia nastąpiło dopiero w listopadzie 1952 r., a cała
sprawa została skierowana do sądu po upływie ponad półtora roku od zamknięcia śledztwa.
Być może, jak twierdzi Łabuszewski, oskarżonych trzymano niejako w odwodzie na
ewentualną okoliczność ich udziału w szykowanym procesie Spychalskiego, czego dowodem
miałby być fakt, że w jednej z sześciu wersji aktu oskarżenia przeciwko Spychalskiemu
pojawia się jeszcze wzmianka o konspiracji cywilnej współpracującej ze spiskiem w
wojsku617.
Niemniej jednak ostateczna wersja aktu oskarżenia została zatwierdzona dopiero 15
listopada 1952 r. Dokument ten konkludował wszystkie finalne ustalenia odnośnie rzekomej
działalności konspiracyjnej „Radosława” po 1945 r., ale także szereg jego aktywności z
okresu wcześniejszego, a więc takich, które na mocy amnestii powinny być uznane za
niebyłe. Ze względu na ogromne znaczenie aktu oskarżenia dla podsumowania pracy śledczej
MBP i GZI, warto głęboko go przeanalizować.
We wstępie czytamy: „W okresie od 13 stycznia do 4 lutego 1949 r. na terenie Polski
przez władze Bezpieczeństwa Publicznego zostało zatrzymane kierownictwo organizacji
konspiracyjnej w składzie: Mazurkiewicza Jana ps. »Radosław«, Żdziębło-Danowskiego
Dominika ps. »Kordian«, Gorazdowskiego Jana ps. »Wolański« i Pluty-Czachowskiego
Kazimierza ps. »Kuczaba«, którzy w latach przedwojennych działając w interesie faszyzmu
polskiego prowadzili na szeroką skalę walkę z organizacjami robotniczymi wśród
społeczeństwa polskiego, w okresie okupacji pełniąc kierownicze funkcje w A.K.
współdziałali z okupantem hitlerowskim w zakresie dokonywania masowych mordów na
członkach P.P.R, G.L.A.L. i oddziałów partyzantki radzieckiej, zaś po wyzwoleniu gdy naród
polski pod przewodem klasy robotniczej dźwigał kraj ze zgliszcz i ruin zadanych mu przez
hordy faszyzmu niemieckiego – zmontowali na bazie ujawnionych oddziałów A.K. nielegalną
organizację i kierując jej dywersyjno-szpiegowską działalnością usiłowali podporządkować
Polskę imperializmowi amerykańskiemu i przekształcić ją w wojenną bazę wypadową
przeciwko Z.S.R.R. i krajom Demokracji Ludowej”618.
Zarzuty wobec „Radosława” można ogólnie podzielić na cztery przedziały czasowe
stosownie do chwili rzekomego popełnienia zarzucanych mu czynów: okres końca pierwszej

617

Zob. T. Łabuszewski, Sprawa „Radosława”…, s, 73.
Akt oskarżenia przeciwko Janowi Mazurkiewiczowi, Dominikowi Danowskiemu-Ździębło, Janowi
Gorazdowskiemu i Kazimierzowi Plucie-Czachowskiemu z dnia 15 listopada 1952 r., AIPN 765/326, k. 93.
618
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wojny światowej i odrodzenia państwa polskiego, okres międzywojenny, okres drugiej wojny
światowej oraz okres powojenny.
Za okres końca pierwszej wojny światowej i odrodzenia państwa polskiego
Mazurkiewiczowi zarzucono:


Wstąpienie w 1918 r. do dywersyjnej organizacji POW utworzonej przez wywiad
austro-niemiecki i działalność dywersyjno-szpiegowską w strukturach KN nr 3
przeciwko Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republice Radzieckiej619;



Przeprowadzenie w 1918 r. akcji dywersyjno-szpiegowskim przeciwko Republice
Rosyjskiej i tłumienie ukraińskich sił postępowych walczących o wyzwolenie się
spod ucisku kapitalistycznego 620;



Koordynowanie i uaktywnienie w 1918 r. wywiadu i dywersji prowadzonej przez
POW na terenie Ukrainy i zapleczu RFSRR oraz działalność wywiadowczą na
rzecz Oddziału II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego 621;



Pełnienie w latach 1919-1920 funkcji oficera łącznikowego pomiędzy Józefem
Piłsudskim i Semenem Petlurą622.

Za okres międzywojenny Mazurkiewiczowi zarzucono:


Działalność w latach 1919-1920 kontrwywiadowczą w strukturach 13 DP WP
przeciwko

organizacjom

robotniczym

i

komunistycznych

na

Kresach

Wschodnich623;


Zwalczanie w latach 1920-1921 ruchu lewicowego jako oficer Oddziału II na
wschodnich terenach Polski624;



Rozpracowywanie w latach 1921-1922 członków organizacji komunistycznych w
wojsku625;



Udział w 1922 r. w przygotowaniu faszystowskiego przewrotu w Polsce przez
Józefa Piłsudskiego jako oficer kontrwywiadu626;



Likwidowanie w latach 1922-1927 komórek KPP w wojsku i wśród ludności
cywilnej627;

619

Ibidem.
Ibidem.
621
Ibidem, k. 94.
622
Ibidem.
623
Ibidem.
624
Ibidem, k. 94-95.
625
Ibidem, k. 95.
626
Ibidem.
627
Ibidem.
620
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Tworzeniem w latach 1927-1933 ośrodków dywersyjnych przeciwko ZSRR na
Wileńszczyźnie w ramach działalności w strukturach Związku Strzeleckiego 628;



Zorganizowanie w 1938 r. wspólnie z faszyzmem węgierskim akcji dywersyjnoszpiegowskiej pod kryptonimem „Łom” przeciwko obronności Czechosłowacji 629.

Za okres drugiej wojny światowej Mazurkiewiczowi zarzucono:


Ucieczkę w czasie kampanii wrześniowej 1939 r. wspólnie ze zdrajcami Narodu
Polskiego na Węgry w celu uniknięcia walki oraz montowanie w 1940 r.
konspiracyjnych dróg przerzutowych dla reakcyjnych polskich ugrupowań z
Francji i Węgier do kraju i odwrotnie 630;



Czynne współdziałanie w latach 1943-1944 z okupantem hitlerowskim w
zbrojnym likwidowaniu polskiego ruchu rewolucyjnego i partyzantki radzieckiej w
ramach „Kedywu” AK oraz współpraca z gestapo w rozpracowaniu działaczy PPR
i GL/AL631;



Współtworzenie w latach 1944-1945 organizacji „Nie”, której celem była dywersja
przeciwko Armii Radzieckiej i powstającej władzy ludowej w Polsce oraz
działalność propagandowa i wywiadowcza632;



Wydanie w 1945 r. polecenia przygotowania oddziałów zbrojnych do walki z
władzą ludową w Polsce w okresie powojennym633;



Działalność w 1945 r. w DSZ polegającą na prowadzeniu akcji dywersyjnoszpiegowskich przeciwko Armii Radzieckiej oraz władzy ludowej w Polsce 634;



Pomoc w ukryciu i zalegalizowaniu żołnierzy wileńskich oddziałów AK na terenie
centralnej Polski w 1945 r. w celu kontynuowania działalności konspiracyjnej635;



Prowadzenie w 1945 r. działalności dywersyjno-terrorystycznej przeciwko
oddziałom Wojska Polskiego, UB i MO 636;



Zlecenie zamordowania swoich współpracowników w 1945 r., m.in. Kazimierza
Jackowskiego „Torpedy” i Seweryna Skowrońskiego „Anatola” w celu ukrycia
współpracy Kedywu z gestapo637.
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Za okres powojenny zarzucono Mazurkiewiczowi:


Uśpienie czujności władzy ludowej i przeprowadzenie w latach 1945-1946
nieszczerej akcji ujawnieniowej AK, będącej w rzeczywistości wstępem do dalszej
działalności konspiracyjnej przeciwko władzy ludowej638;



Nakazanie w 1945 r. swoim podwładnych z batalionów „Zośka” i „Miotła” zdania
przy okazji ujawnienia tylko broni niezdatnej do użytku oraz zamelinowania broni
znajdującej się w dobrym stanie 639;



Zorganizowanie w 1945 r. szeregu odpraw dla ujawniających się akowców w celu
organizacji dalszej działalności konspiracyjnej oraz utrzymywania między sobą
dalszej więzi organizacyjnej pod przykrywką legalnej działalnosci 640;



Tworzenie w 1945 r. konspiracyjnego archiwum dotyczącego AK641;



Kierowanie od 1945 r. byłych akowców do pracy w instytucjach państwowych i
samorządowych celem rozwinięcia siatki organizacji konspiracyjnej 642;



Przeprowadzenie w 1945 r. pod przykrywką akcji ekshumacyjnej szeregu odpraw
konspiracyjnych dotyczących dalszej nielegalnej działalności643;



Utworzenie na przełomie lat 1945/46 nielegalnej organizacji konspiracyjnej 644;



Wydanie w 1945 r. polecenia zorganizowania dwutygodniowego zjazdu członków
batalionu „Zośka” w Zakopanem w celu zorganizowania walki z władzą ludową w
Polsce645;



Nawiązanie kontaktów wywiadowczych z polskimi ośrodkami emigracyjnymi i
szpiegowskimi w Paryżu i Londynie 646;



Zlecenie w 1946 r. utworzenia siatki samoobrony oraz siatki łączności na bazie
żołnierzy Batalionu „Zośka”647;



Opracowanie w 1946 r. koncepcji masowe wejścia byłych akowców do
ZUWZoNiD w celu zdobycia przyczółków do dalszej działalności politycznej 648;

637

Ibidem, k. 105-106.
Ibidem, k. 106-107.
639
Ibidem, k. 107.
640
Ibidem, k. 110.
641
Ibidem, k. 115.
642
Ibidem.
643
Ibidem, k. 116.
644
Ibidem, k. 117.
645
Ibidem, k. 118.
646
Ibidem, k. 118-119.
647
Ibidem, k. 119.
648
Ibidem, k. 120.
638

186



Utworzenie w 1946 r. zakładów pracy dla byłych akowców, będących w
rzeczywistości przykrywkami dla odbywania spotkań konspiracyjnych 649;



Opracowanie w 1946 r. planu wprowadzenia byłych akowców w szeregi SD i PPS
w celu uprawiania dywersji w ruchu robotniczym oraz uzyskania możliwości
wpływania na politykę władz państwowych650;



Prowadzenie w 1946 r. akcji antyrządowej w czasie referendum ludowego 651;



Uzgodnienie w 1946 r. zasad współpracy siatki cywilnej z spiskowcami
wojskowymi652;



Nawiązanie w 1946 r. współpracy z nielegalną organizacją WiN w celu
prowadzenia wspólnych akcji terrorystycznych 653;



Podjęcia w latach 1946-1947 r. wprowadzenia kandydatów na posłów ze
środowiska AK na listy PPS przy współpracy z prawicowymi działaczami tego
ugrupowania, a gdy to się nie udało – uprawiania agitacji na rzecz PSL w
wyborach do Sejmu Ustawodawczego654;



Podjęcia na przełomie lat 1946/47 współpracy z powracającym do Polski gen.
Tatarem w zakresie uzgodnienia wspólnych działań konspiracyjnych na odcinku
cywilnym i wojskowym655;



Zorganizowanie w 1946 r. wyjazdu byłych żołnierzy batalionów „Zośka” i
„Miotła” do Szklarskiej Poręby w celu utrzymywania więzi organizacyjnych oraz
odbycia spotkań konspiracyjnych656;



Utworzenie w 1946 r. kolejny warsztatów, zakładów pracy i spółdzielni, będących
przykrywkami dla działalności konspiracyjnej657;



Wydanie w 1947 r. polecenia zorganizowania morskiej trasy łączności WarszawaGdynia-Londyn658;



Nawiązanie w 1947 r. współpracy wywiadowczej z ambasadą francuską 659;
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Założenie w 1947 r. Bursy im. Generała „Grota” dla sierot po powstańcach
warszawskich jako kolejnej przykrywki dla działalności konspiracyjnej 660;



Kontynuowanie w 1947 r. współpracy z grupą gen. Tatara w zakresie
konspiracyjnej działalności przeciwko władzy ludowej w Polsce oraz aktywności
wywiadowczej na rzecz ośrodków zewnętrznych661;



Zlecenie w 1947 r. przygotowania zamachów na dygnitarzy partyjnych i
państwowych, m.in. Aleksandra Zawadzkiego i Edwarda Ochaba662;



Wydanie w 1947 r. rozkazu dla siatki cywilnej prowadzenia działalności
sabotażowej na odcinku gospodarczym663;



Podjęcia w 1948 r. decyzji o dokonaniu w Polsce zamachu stanu we współpracy ze
spiskowcami wojskowymi664;



Zlecenie w 1948 r. wykonania rozpoznania terenu Gór Świętokrzyskich jako
miejsca ewentualnego odskoku dla oddziału partyzanckiego oraz polecenie
wykonania dwóch radiostacji nadawczo-odbiorczych dla utrzymania łączności665;



Wydanie w 1948 r. rozkazu przygotowania oddziałów konspiracyjnych do walki
zbrojnej666;



Ukrywanie się w 1949 r. poza Warszawą w obawie przed grożącym mu
aresztowaniem przez MBP 667;



Dysponowanie w latach 1945-1949 pokaźnymi składami broni palnej, amunicji i
środków wybuchowych668.

Treść samego oskarżenia jest całkowicie zbieżna z treścią postanowienia o
pociągnięciu „Radosława” do odpowiedzialności karnej z lutego 1952 r. przygotowanej przez
por. Leona Midro669. W akcie oskarżenia podtrzymano niemal wszystkie ustalenia poczynione
w śledztwie – z ważniejszych wątków pominięto jedynie fakt powołania do życia organizacji
„Szpon” i „Naprawa”.
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Akt oskarżenia przewidywał powołanie następujących świadków: Stanisława Tatara,
Franciszka Hermana, Władysława Romana, Szczepana Wacka, Henryka Kozłowskiego,
Taduesza

Janickiego,

Andrzeja

Sowińskiego,

Wiesława

Żakowskiego,

Bernarda

Zakrzewskiego, Tadeusza Grzmielewskiego, Stanisława Ździębło, Piotra Lisowskiego,
Zygmunta Ziemięckiego, Antoniego Olechnowicza (straconego w 1951 r.!), Wincentego
Kwiecińskiego, Jana Romańczyka, Witolda Sztampke, Włodzimierza Steyera oraz Andrzeja
Wolskiego670.
W dniu 25 lipca 1953 r. sprawę przekazano do Naczelnej Prokuratury Wojskowej671.
13 sierpnia 1953 r. p.o. prokuratora NPW ppłk Henryk Ligięza wydał postanowienie o
zatwierdzeniu aktu oskarżenia, w którym stwierdził, że okoliczności sprawy zostały
wyjaśnione w postępowaniu przygotowawczy, akt oskarżenia oparty został na ustaleniach i
materiale faktycznym postępowania przygotowawczego, a kwalifikacja prawna zarzucanych
czynów jest odpowiednia, w związku z czym skierował sprawę do rozpatrzenia przez
Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie 672.
Mimo zamknięcia śledztwa w sprawie „Radosława” był on jeszcze parokrotnie
przesłuchiwany na okoliczność innych śledztw prowadzonych przez MBP. W notatce z 1
września 1953 r. znajdujemy następującą informację o podtrzymaniu przez „Radosława”
odmowy składania jakichkolwiek zeznań: „W rozmowie z Mazurkiewiczem oświadczył mi,
że gdyby nawet i znał takiego zeznań by o nim nie złożył ponieważ pisał takie oświadczenie,
że więcej żadnych zeznań składał nie będzie. Twierdzi, że ułatwia mu tą sytuacją faktyczna
nie znajomość tego osobnika. Mówi, że czas najwyższy aby miał rozprawę – chce dowiedzieć
się coś o swojej rodzinie szczególnie rozchodzi mu się o córkę i syna. Prosi o naukowe
książki”673. Prawdopodobnie dlatego też właśnie z dnia 1 września 1953 r. pochodzi ostatni
protokół z przesłuchania Mazurkiewicza przez oficerów śledczych cywilnego aparatu
bezpieczeństwa674.
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W dniu 5 listopada 1953 r. odczytano oskarżonym treść aktu oskarżenia i
poinformowano ich o terminie pierwszej rozprawy, która miała odbyć się 16 listopada 1953 r.
– wszyscy oskarżeni, oprócz Danowskiego, który odmówił podpisania protokołu, wnieśli o
wyznaczeni im obrońcy z urzędu 675. Tego samego dnia „Radosław” wystosował do WSR w
Warszawie wniosek o wezwanie na rozprawę m.in. następujących świadków:
„1) Min.[istra] Bezpieczeństwa Publ.[icznego] Radkiewicza Stanisława – dla
stwierdzenia, że oprócz publicznych gwarancji danych przez Rząd ujawniającym się
AKowcom – była jeszcze zgoda Min.[istra] Bezp.[ieczeństwa Publicznego]
Radkiewicza na użycie przeze mnie ujawnionych funduszy AK na cele pomocy
ujawniającym się w formie zakładania warsztatów pracy (…).
2) Gen. Romkowskiego – który stwierdzi jak wyżej oraz że za wiedzą Min.[isterstwa]
Bezp.[ieczeństwa Publicznego] odbywałem rozmowy z pułk. Rzepeckim oraz
przywódcami poszczególnych grup akowski w terenie celem nakłonienia ich do
ujawnienia.
3) płk Czaplickiego z Min.[isterstwa] Bezp.[ieczeństwa Publicznego] który w okresie
ujawnienia był stałym łącznikiem pomiędzy Centralną Komisją Likwidacyjną a
Min.[isterstwem] Bezp.[ieczeństwa Publicznego] który stwierdzi że był informowany
stale o przebiegu rozmów moich z przywódcami i ich nastrojach wobec akcji
ujawnienia.
4) płk Różańskiego z Min.[isterstwa] Bezp.[ieczeństwa Publicznego] który w sierpniu
1946 przejął ode mnie akta Komisji i archiwa złożone przez ujawnionych – oraz
Księgi Kasowe rozchodowanych pieniędzy.
5) Gen. WP „Witolda”, prezesa Zw.Ucz.WONiD [właśc. ZUWZoNiD – przyp. aut.]
który stwierdzi, że nie wymuszałem żadnych koncepcji politycznych- przy
rokowaniach o wejście ujawnionej grupy AK do Zw.Ucz.W.N.D [właśc. ZUWZoNiD
– przyp. aut.] a żądałem jedynie sprawiedliwego udziału w Zarządach celem
rzeczowego załatwienia spraw personalnych ujawnionych.
6) Gen. Spychalskiego Mariana – z Min.[isterstwa] Ob.[rony] Nar.[odowej] który
stwierdzi że w końcu listopada lub grudnia 1947 r. złożyłem na jego ręce (jako oficer
W.P. w stanie spoczynku) list opisujący prośbę prowokacyjną zamieszania mnie w
aferę szpiegowską przy pomocy podstawionych prowokatorów prosząc go o
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wskazanie mi drogi obrony. List ten skierowany był do Min.[isterstwa]
Bezp.[ieczeństwa Publicznego] i tam się powinien znajdować” 676
W dalszej części listu „Radosław” wnioskował również o powołanie na świadków
Rzepeckiego i Rybickiego w celu potwierdzenia szczerości intencji ujawnienia; Zygmunta
Janke w celu zaprzeczenia zarzuto o tworzenie organizacji konspiracyjnej; Moykowskiego,
Sztencla, Stępkowskiego i Rutkowskiego w celu skonfrontowania ich zeznań z obciążającymi
Mazurkiewicza

zeznaniami

Pluty-Czachowskiego;

Borkiewicza,

Trószyńskiego,

Maternowską, Horodyńską, Budzyńskiego i Karwicką w celu potwierdzenia zeznań własnych
„Radosława”, Kossowskiego i Skrzydlewskiego; których Mazurkiewicz nie znał i z którymi
chciał skonfrontować swoje zeznania; oraz… Emila Fieldorfa, zamordowanego 24 lutego
1953 r. w więzieniu na Mokotowie 677. Dobór proponowanych świadków, przede wszystkim
Spychalskiego i Fieldorfa, sugeruje szczelne odcięcie „Radosława” od wiadomości spoza
więzienia.

PROCES
Rozprawa główna rozpoczęła się 16 listopada 1953 r. przed WSR w Warszawie. Ze
względu na bezpieczeństwo państwa rozprawa prowadzona była z wyłączeniem jawności –
już pierwsze słowa oskarżonych potwierdziły słuszność takie decyzji kierownictwa organów
bezpieczeństwa i zwiastowały, że rozprawa nie potoczy się ona po myśli śledczych.
Mazurkiewicz nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i przez pierwsze dwa
dni rozprawy składał obszerne wyjaśnienia: „Wysoki Sądzie, na wstępnie chciałem
powiedzieć, że jestem szczęśliwy, że wreszcie moja 5-letnia mordownia kończy się i stanąłem
przed sprawiedliwym sądem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. W dniu 4 lutego 1949 r.
zostałem aresztowany i powiedziałem, że od chwili ujawnienia nie przejawiałem działalności
w żadnej organizacji nielegalnej. Oświadczono mi na to, że takie jest stanowisko Ministra
B.[ezpieczeństwa] P.[ublicznego] i Rządu. Zeznania moje z pierwszych 2 lat śledztwa zostały
na mnie wymuszone lub sfałszowane. (…) Żadnej broni nie polecałem nikomu chować, gdyż
było to niecelowe i niepotrzebne. (…) O zatrzymanej broni dowiedziałem się po zakończeniu
ujawnienia i wyszukiwałem drugiej okazji do zdania broni. W okresie drugiej amnestii
rozmawiałem w tej sprawie z Rodowiczem, który odradzał twierdząc, że z tych, którzy zdają
676
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broń – robią szpicli. (…) Żadnych zamiarów tworzenia jakiejkolwiek nowej organizacji nie
miałem. (…) Nie starałem się robić żadnych wtyczek w legalnych organizacjach społecznych
i konspiracji. (…) Zaprzeczam kategorycznie, jakobym w grudniu 1945 r. prowadził rozmowę
z Gorazdowskim na temat łączności z ośrodkiem emigracyjnym w Londynie. (…) Jeżeli
chodzi o moje kontakty z Gorazdowskim, Danowskim i Plutą-Czachowskim – to łączyły mnie
tylko z nimi stosunki towarzyskie. Była między nami koleżeńskość wzajemna, a ponadto
mieliśmy do spółki sklep. Nigdy oni nie rozmawiali ze mną na tematy konspiracyjne. (…)
Stwierdzam otwarcie, że ja nie dążyłem do zmiany ustroju, bowiem byłoby to sprzeczne z
moją ideologią. Mam na tyle odwagi, aby mówić prawdę. (…) O rzekomym istnieniu
organizacji nielegalnej w Wojsku Polskim dowiedziałem się po raz pierwszy z aktu
oskarżenia, gdy mi go odczytano. O tym w ogóle nie wiedziałem, a zatem nie mogłem
prowadzić rozmowy na ten temat z Hermanem i Kirchmayerem. (…) Nic mi nie jest
wiadomo, aby Pluta-Czachowski rozmawiał w mojej obecności z Tatarem o konspiracji.
Nigdy Pluta-Czachowski nie mówił do mnie o konspiracji i nie wiem czy on był w
konspiracji. (…) W czasie istnienia Komisji Likwidacyjnej ludzie wychodzili obdarci i bosi.
W związku z tym kierownicy grup ujawnionych otrzymali ode mnie wskazówki zgodnie z
deklaracją, ażeby się tymi ludźmi zaopiekowali, to znaczy żeby im ułatwiali otrzymanie
posad, zakupy książek i dostawanie się na studia. (…) Nazwa siatka samoobrony, czy
samoobrona nie jest mi znana i takiej nazwy nie używałem. (…) Ja nic nie wiem o żadnym
ośrodku

dyspozycyjnym

zagranicą.

(…)

Zaprzeczam

kategorycznie,

jakobym

za

pośrednictwem ambasad przesyłał do ośrodka emigracyjnego do Londynu raporty
wywiadowcze. (…) Nigdy z Plutą-Czachowskim nie prowadziłem rozmów na temat
gwałtownych zamachów na Prezydenta R.P., członków Rządu i innych czołowych
przywódców klasy robotniczej. (…) Żadnych rozkazów chowania broni nikomu nie dawałem.
Zeznania te zostały na mnie wymuszone. (…) Jeśli się ma tak przykrego oficera śledczego, to
trzeba było mu coś wesołego powiedzieć, aby się go szybciej pozbyć. Dla świętego spokoju
podałem mu parę nazwisk ludzi, których w ogóle nie znam i nie wiem czy żyją – i niech on
się

martwi.

(…)

przeprowadzałem”

678

Żadnych

rozmów

na

temat

sabotażów

z

Danowskim

nie

. Rozprawę kontynuowano 18 listopada 1953 r., a swoje zeznania

odwoływali w części Danowski: „Całkowicie odwołuję ten protokół z uwagi na to że
zeznawałem tak w celu samoobrony. Chciałem mieć spokój. (…) Faktom nie przeczę,
678

Protokół rozprawy głównej w sprawie Jana Mazurkiewicza i innych z dni 16 i 17 listopada 1953 r., AIPN
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natomiast wszystko co dotyczy konspiracji odwołuję” 679; oraz całkowicie Pluta-Czachowski:
„(…) do zarzucanych mi aktem czynów nie przyznaję się (…). Zaprzeczam jakobym miał w
1946 roku omawiać z Mazurkiewiczem i przedstawicielami zakonspirowanego wojska jakieś
sprawy organizacyjne. (…) Reasumując stwierdzam, że nic mi nie jest wiadomo o
długofalowej konspiracji Radosława i nie byłem wtajemniczony w sprawy Tatara. (…)
Daliśmy sobie słowo honoru z Gorazdowski i Mazurkiewiczem, że nie będziemy się
angażować do żadnej pracy konspiracyjnej, a gdyby ktoś chciał się angażować, to powinien
się on wycofać ze spółki w sklepie, gdyż ten był podstawą egzystencji naszej i naszych
rodzin”680.
W obliczu zupełnego niemal odwołania zeznań przez oskarżonych, przedstawiciele
aparatu śledczego usiłowali ratować sytuację powołując na świadków osoby dyspozycyjne
względem organów bezpieczeństwa, gotowe podtrzymać najbardziej nawet absurdalne
zeznania. Gen. Stanisław Tatar zeznawał: „W roku 1948 byłem obecny przy rozmowie, którą
prowadził Pluta-Czachowski z gen. Kirchmayerem. Pluta-Czachowski powiedział że
Mazurkiewicz ma trudności z prowadzeniem kartotek oraz przygotowuje akcje izolacyjnoterrorystyczną. Kirchmayer pytał się Pluty, kto upoważnił Mazurkiewicza do prowadzenia
tych akcji, na co ów odpowiedział, że nikt go nie upoważnił, ale Radosław jest zwolennikiem
„odpowiadania terrorem na terror”. Kirchmayer przedstawił przedtem, że zbliża się okres
przejęcia władzy przez grupę umiarkowanych: Gomółkę i Spychalskiego. Zadaniem więc
akcji izolacyjnej będzie odcięcie i odseparowanie przez aresztowanie i inne środki tych
żywiołów, które by przeciwstawiły się przejęciu władzy. (…) W stosunku do osób premiera,
gen. Radkiewicza, Minca – miano je poddać odseparowaniu i terrorowi” 681. Zeznania swoje
podtrzymał także Władysław Roman: „Byłem łącznikiem miedzy konspiracją wojskową a
grupą Mazurkiewicza. Zadanie łącznikowania między tymi organizacjami w 1947 r. polecił
mi Tatar. (…) Orientowałem się że kierownikiem konspiracyjnej cywilnej grupy był
Mazurkiewicz, a członkami Czachowski i Gorazdowski” 682.
Nie wszyscy świadkowie zachowali się jednak po myśli władz śledczych. Swojego
byłego przełożonego próbował bronić Henryk Kozłowski: „Żadnych dyspozycji po
wyzwoleniu tj. ujawnieniu nie otrzymywałem od Mazurkiewicza. (…) Nie było polecenia
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ukrycia broni”683, jednak podtrzymał część zeznań kompromitujących „Radosława”.
Natomiast całkowicie swoje zeznania odwołał Witold Sztampke: „Nie byłem zorientowany w
konspiracyjnej działalności Mazurkiewicza. (…) Są to banialuki i kategorycznie zaprzeczam.
(…) Radosław stawiał sprawę ujawnienia realnie” 684.
Na rozprawie w dniu 1 grudnia 1953 r. sąd odrzucił wnioski Mazurkiewicza o
powołanie na świadków Józefa Czaplickiego, Aleksandra Budzyńskiego oraz Jerzego
Kirchmayera, uznając ich ewentualne zeznania za bezprzedmiotowe, a kwestie, na
okoliczność których „Radosław” chciał ich powołać – za już wyjaśnione przez dotychczas
przesłuchanych świadków 685. Po zakończeniu postępowania dowodowego na rozprawie w
dniu 3 grudnia 1953 r. prokurator Ligięza zażądał kary dożywotniego więzienia dla
Mazurkiewicza oraz po 15 lat więzienia dla pozostałych oskarżonych. „Radosław” w ostatnim
słowie oddał swój los w ręce sądu686.
Wyrok w sprawie ogłoszono 7 grudnia 1953 r. Skład sędziowski pod przewodnictwem
ppłk. Mieczysława Widaja uznał Mazurkiewicza winnym wszystkich zarzucanych mu
czynów, za wyjątkiem nakłonienia Włodzimierza Steyera do zabicia Konrada Jackowskiego
„Torpedy”. Łącznie wymierzono mu karę dożywotniego więzienia z pozbawieniem praw
publicznych i obywatelskich praw honorowych na 5 lat oraz przepadek całego mienia na
rzecz Skarbu Państwa. Gorazdowski i Pluta-Czachowski zostali skazani na 15 lat więzienia z
pozbawieniem praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 5 lat oraz przepadek
całego mienia na rzecz Skarbu Państwa, a Danowski na 13 lat więzienia z pozbawieniem
praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 5 lat oraz przepadek całego mienia na
rzecz Skarbu Państwa687.

NA DRODZE DO REWIZJI WYROKU
SKARGA REWIZYJNA „RADOSŁAWA”
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12 grudnia 1953 r. „Radosław” wniósł do Najwyższego Sądu Wojskowego rewizję od
wyroku WSR w Warszawie wraz z wnioskiem o zmianę kwalifikacji czynów oraz o obniżenie
kary.
Po pierwsze, „Radosław” podkreślał szczerość przeprowadzonej przez niego akcji
ujawnieniowej, podtrzymując argumenty użyte podczas obrony na procesie przed WSR w
Warszawie oraz skarżył się na odrzucenie przez sąd jego wniosku o przesłuchanie w
charakterze świadka mjr. Józefa Czaplickiego688.
Po drugie, ponownie stwierdzał, że nie wydawał żadnych rozkazów odnośnie ukrycia
broni przez niektórych żołnierzy Zgrupowania AK „Radosław” w okresie akcji
ujawnieniowej, przytaczając zeznania na procesie m.in. Kozłowskiego i Janickiego. W tym
kontekście poddał również w wątpliwość tezę, iż wybudowanie dwóch radiostacji można było
w jakikolwiek efektywny sposób wykorzystać w rzekomo planowanych działaniach
dywersyjnych689.
Po trzecie, przypomniał że większość świadków podczas rozprawy odwołała swoje
zeznania odnośnie działalności Mazurkiewicza w organizacji konspiracyjnej po ujawnieniu 690.
Warto zwrócić uwagę, że w tym fragmencie swojej skargi rewizyjnej „Radosław” wyraźnie
stwierdził, iż w śledztwie przeciwko niemu i pozostałym oskarżonym oraz świadkom
stosowano niedozwolone metody: „Co się tyczy zarzutów tworzenia nieznanej mi
org.[anizacji] długofalowej to na przewodzie Sądowym ani jeden świadek nie potwierdził tej
okoliczności (…) zeznania złożone na ten temat zostały wymuszone biciem i szykanami
stosowanymi w śledztwie przez długi okres czasu – prawdą natomiast jest to co zeznają
oskarżeni na rozprawie. (…) W tym stanie rzeczy – prawdą jest tylko to co zeznawali
wymienieni na Sądzie – gdyż powoływanie się Sądu Rejonowego że świadkowie zeznawali w
chęci odciążenia oskarżonych jest nieistotne gdyż gdyby rzeczywiście mieli takie chęci nie
było przeszkód żeby w tym duchu były spisane odnośne protokoły przez organa śledcze.
Skoro tego nie zrobiono wówczas jasnym jest, że inne okoliczności zmusiły ich w śledztwie
pierwiastkowym do składania zeznań obciążających” 691.
Po czwarte, „Radosław” odżegnywał się od jakiegokolwiek udziału w zwalczaniu
organizacji komunistycznych oraz partyzantki radzieckiej w czasie drugiej wojny światowej
argumentując, że szefem Kedywu AK został w lutym 1944 r. i nie może brać jakiejkolwiek
688
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odpowiedzialności za wcześniejszą działalność jego agend terenowych. Jednocześnie
Mazurkiewicz ponownie skarżył się na działalność sądu pierwszej instancji, który odrzucił
jego wniosek o przesłuchanie w charakterze świadka Franciszka Niepokólczyckiego, który
mógł potwierdzić wersję przez „Radosława” 692.
Po piąte, Mazurkiewicz stanowczo odrzucał jakiekolwiek oskarżenia o zatajenie przed
władzami faktu istnienia organizacji „Nie” stwierdzając, że fakt ten był już powszechnie
znany na przełomie czerwca i lipca 1945 r. ze względu na toczący się w Moskwie proces
przeciwko przywódcom Polskiego Państwa Podziemnego, w tym zeznającemu na temat „Nie”
gen. Leopoldowi Okulickiemu 693.
Po szóste wreszcie, „Radosław” odżegnywał się od współpracy ze spiskowcami
wojskowymi skupionymi rzekomo wokół gen. Tatara, przytaczając na ten temat szereg
zeznań świadków podczas procesu694.
Mazurkiewicz w ciekawy sposób przedstawiał okoliczności łagodzące w swojej
sprawie nie uwzględnione przez WSR w Warszawie: pochodzenie robotnicze, działalność
lewicową w Legionach i na Wołyniu (m.in. udział w protestach przeciwko wyrokom śmierci
w sprawie Ferdinando Sacco i Bartolomeo Vanzettiego w 1927 r.), które miały doprowadzić
do prześladowania „Radosława” przez władze sanacyjne oraz jego chwilowego wystąpienia z
wojska. Mazurkiewicz powoływał się również na liczne rany odniesione podczas obu wojen
światowych w służbie Rzeczypospolitej oraz potwierdzony na procesie w zeznaniach
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UCHYLENIE WYROKU
Na rozpatrzenie rewizji trzeba było czekać ponad rok. W dniu 31 grudnia 1954 r.
Najwyższy Sąd Wojskowy, obradujący pod przewodnictwem ppłk. Józefa Dziowgo, wydał
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innym składzie sędziowskim i po uzupełnieniu śledztwa696. Warto zwrócić uwagę, że o
uchylenie w całości zaskarżonego wyroku i skierowanie sprawy do ponownego rozpatrzenia
przez sąd pierwszej instancji wnosił również prok. ppłk. Henryk Ligięza 697.
W sentencji postanowienia znalazła się dogłębna krytyka metod pracy WSR w
Warszawie, a także sporo uwag kompromitujących prokuraturę wojskową i organa śledcze
bezpieczeństwa publicznego: „Sąd wyrokujący nie dał wiary wyjaśnieniom skazanych,
złożonym w czasie rozprawy sądowej, a »ustalając stan faktyczny sprawy oparł się na ich
wyjaśnieniach, złożonych w toku śledztwa, uznając te wyjaśnienia za zgodne z prawdą
obiektywną«, przy czym to swoje stanowisko uzasadnił Sąd I instancji tym, iż wiarygodność
podanych przez skazanych w toku śledztwa faktów »potwierdzają zeznania przesłuchanych w
czasie przewodu sądowego świadków, którzy nie mają żadnego powodu, by obciążać
oskarżonych niesłusznie i fałszywie«, zaznaczając równocześnie, iż »odwołanie częściowo
przez świadków poszczególnych zeznań złożonych w śledztwie w widoczny sposób
podyktowane zostało chęcią zmniejszenia odpowiedzialności karnej oskarżonych jako
współuczestników ich przestępstw«. Ponadto Sąd I instancji w uzasadnieniu zaskarżonego
wyroku stwierdził, że wina oskarżonych oraz prawdziwość ich zeznań złożonych w śledztwie
wynika z dokumentów dołączonych do akt sprawy« (…) Jednakże przy ocenie zebranego w
sprawie materiału dowodowego, a w szczególności przy ocenie zeznań powoływanych w
uzasadnieniu wyroku świadków i innych dowodów wyżej wymienionych Sąd I instancji
pominął szereg istotnych momentów i okoliczności, co w konsekwencji rodzi przypuszczenie,
że Sąd wyrokujący wybrał z materiału dowodowego tę tylko część, która była mu potrzebna
do usprawiedliwienia i uzasadnienia przyjętej w wyroku tezy” 698. W dalszej części
postanowienia NSW wytknął oczywiste sprzeczności i nielogiczności w zeznaniach Tatara i
Romana, wskazał na absurdalność tezy przyjęcia przez Mazurkiewicza i PlutęCzachowskiego
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kontrrewolucyjnej, skoro w tym samym momencie przekazywali oni 12 tysięcy dolarów w
złocie na rzecz Skarbu Państwa z funduszów poakowskich. Wskazano również szereg
dalszych nadinterpretacji i twórczej dowolności sądu pierwszej instancji w ocenie materiału
dowodowego w zakresie rzekomo popełnionych przez Mazurkiewicza czynów, takich jak
udział w akcji wywiadowczej na Węgrzech w 1938 r., podżeganie do zabójstwa „Anatola”,
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czy wydawanie rozkazów zwalczanie przez Kedyw komunistycznego podziemia i radzieckiej
partyzantki. Śmieszno-strasznego wymiaru nabiera konkluzja NSW, iż w toku rozprawy
sądowej należało przesłuchać w charakterze świadków nie tylko Czaplickiego i Kirchmayera,
o co wnioskował „Radosław”, ale także… gen. Emila Fieldorfa, na którym wyrok śmierci
wykonano dziesięć miesięcy wcześniej699.
W podsumowanie NSW stwierdził, iż „na skutek nieprzeprowadzenia zarówno w toku
śledztwa, jak i w czasie rozprawy sądowej wskazanych wyżej dowodów, co stanowi
pogwałcenie przepisów prawa procesowego (…) sprawa skazanych nie została w sposób
należyty i wszechstronny wyjaśniona. (…) Ponieważ wszyscy skazani w czasie rozprawy
sądowej jako motyw odwołania swych wyjaśnień złożonych w toku śledztwa podawali to, iż
w czasie postępowania przygotowawczego stosowano wobec nich niedozwolone metody
śledztwa i że na skutek stosowania tego rodzaju metod zmuszeni byli składać nieprawdziwe
wyjaśnienia, przeto w toku uzupełniającego śledztwa należy wyjaśnić w jakich warunkach
prowadzone było w sprawie skazanych postępowanie przygotowawcze i czy metody
prowadzonego w tej sprawie śledztwa były tego rodzaju, iż mogły mieć wpływ na składanie
przez skazanych nieprawdziwych wyjaśnień” 700. Ostatni cytowany fragment postanowienia
NSW jest niewątpliwie znamieniem specyficznego klimatu politycznego w Polsce przełomu
1954/1955 r. i stanowił niejako zapowiedź próby wyjaśnienia metod pracy organów śledczych
cywilnego i wojskowego aparatu bezpieczeństwa oraz pociągnięcia do odpowiedzialności
karnej niektórych ich funkcjonariuszy.

NA DRODZE DO WOLNOŚCI
WALKA O INTERWENCJĘ WŁADZ PARTYJNYCH I PAŃSTWOWYCH
Niemal natychmiast po wydaniu przez WSR w Warszawie wyroku skazującego,
„Radosław” rozpoczął starania o interwencję najwyższych czynników państwowych i
partyjnych. Dwukrotnie – 19 marca 1954 r. oraz 3 stycznia 1955 r., już po uchyleniu wyroku
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przez NSW – kierował memoriały do KC PZPR. W lutym 1955 r. więzienie we Wronkach, w
którym osadzono Mazurkiewicza, wizytowali przedstawiciele Prokuratury Generalnej, którym
„Radosław” przedstawił swą sprawę z prośbą o interwencję. Za ich radą napisał on w dniu 21
lutego 1955 r. list w swojej sprawie do „Generalnej Prokuratury WP”, w którym prosił o
interwencję: „Ponieważ od chwili złożenia mej skargi rewizyjnej do dnia dzisiejszego
upłynęło z górą 14-cie miesięcy a do tej pory nikt z organów sprawiedliwości nie zawezwał
mnie do złożenia szczegółowych protokolarnych zeznań w sprawie nadużyć popełnionych na
mnie i innych współoskarżonych podczas śledztwa – w dniu 20/II.55 w czasie inspekcji
więzienia przez organa Prokuratury Generalnej – złożyłem na ręce powyższej Komisji – mą
prośbę w tym kierunku”701. W liczących 22 strony liście „Radosław” streszczał przebieg
swojego śledztwa i procesu, szeroko opisywał stosowane wobec niego niedozwolone metody
śledcze oraz prosił o przeniesienie go do więzienia w Warszawie celem umożliwienia mu
przygotowanie obrony, zastosowanie wobec jego żony „Irmy” przerwy w odbywaniu kary ze
względu na jej zły stan zdrowia oraz przyśpieszenie odpowiedzi NSW na skargę rewizyjną
sprzed ponad roku702.
Mniej więcej w tym samym czasie toczyło się już postępowanie, którego celem było
wyjaśnienie metod śledczych stosowanych przeciwko Plucie-Czachowskiemu, który 19
lutego 1955 r. został przesłuchany przez prokuratora NPW ppłk. Franciszka Mateję, przy
współudziale podprokuratora ppor. Zbigniewa Chendszko703. Zeznawał on m.in.: „Ani o
konspiracyjnej organizacji w odrodzonym W.[ojsku] P.[olskim], ani o konspiracyjnej
działalności „Radosława”, po zakończeniu jego akcji ujawnienia – nic mi nie jest wiadomo.
(…) Prawdziwe w tych zeznaniach [na temat spisku w wojsku – przyp. aut.] było moje
wyjaśnienie o tym, iż znam Tatara, Wacka, Hermana, Kirchmayera i Romana (…). Wszystkie
inne, wówczas złożone zeznania, dotyczące szpiegowsko-konspiracyjnej działalności są
nieprawdziwe i zostały złożone pod wpływem specyficznego sposobu prowadzenia śledztwa
w mojej sprawie. (…) O ile mi wiadomo żadnych spotkań między Mazurkiewiczem a
Tatarem nie było”704. Na podstawie powyższego przesłuchania oraz analizy akt sprawy, ppor.
Chendoszko sporządził referat, a następnie notatkę w sprawie „Radosława” i jego
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współpracowników, w której dokonywał wnikliwej analizy całego śledztwa i rozprawy
sądowej. W podsumowaniu referatu, odnośnie Mazurkiewicza ppor. Chendoszko proponował
„prowadzić uzupełniające śledztwo. W wypadku niepotwierdzenia zeznań wojskowych
umorzyć (…). Sprawę pozostałych zarzutów po uzupełnieniu śledztwa skierować do sądu”705.
We wnioskach późniejszej notatki znajdujemy następujące konkluzje: „W obecnych
wyjaśnieniach świadkowie z „konspiracji wojskowej” podają, jako prawdziwe tylko fakty
dotyczące ich kontaktów ze skazanymi (…), zaprzeczając prawdziwości ich poprzednich
zeznań, dotyczących w szczególności istnienia i działalności tzw. »konspiracji cywilnej«” 706.
Jak wynika z kolejnego listu Mazurkiewicza do władz z dnia 30 sierpnia 1955 r., do
momentu jego wysłania wciąż nie on otrzymał odpowiedzi na swoje poprzednie pismo,
jednak w końcu maja powiadomiono go o uchyleniu wyroku WSR w Warszawie z 1953 r.
oraz o skierowaniu jego sprawy do Wojskowego Sądu Garnizonowego w Warszawie w celu
ponownego rozpatrzenia, a także toczącym się już analogicznym postępowaniu w sprawie
Marii Mazurkiewicz707. W związku z tym „Radosław” pisał: „W tej sytuacji pozostaje w
dalszym ciągu – niespełniona moja prośba złożona Prokuraturze Gen[eralnej] – o
umożliwienie mi złożenia zeznań protokolarnych o nadużyciach popełnionych przez byłego
Szefa Departamentu Śledczego [MBP – przyp. aut.] Różańskiego – podczas prowadzenia
dochodzeń śledczych w mojej sprawie, niezałatwiona jest prośba moja urlop zdrowotny dla
mojej żony (jest ciężko chora na paradontozę i serce, stan jej jak mi wiadomo od tego czasu
znacznie się pogorszył) i nie została w żadnym kierunku wyjaśniona sprawa mego
przeniesienia do Warszawy – na umożliwienie mi przygotowania obrony. Proszę o
przyspieszenie decyzji” 708. Jak wynika z dokumentów, prośba ta została przekazana do NPW
dopiero we wrześniu 1955 r.709
PONOWNA ANALIZA SPRAWY „RADOSŁAWA”
Sprawie wkrótce nadano bieg formalny, o czym świadczy sporządzenie 30 września
1955 r. notatki z przeprowadzenia badania sprawy Mazurkiewicza i innych przez
705

Referat ppor. Zbigniewa Chendoszko w sprawie Jana Mazurkiewicza i innych z dnia 24 lutego 1955 r., AIPN
765/328, k. 42.
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Notatka ppor. Zbigniewa Chendoszko z dnia 24 marca 1955 r., AIPN 765/328, k. 63-64.
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List Jana Mazurkiewicza do Generalnej Prokuratury WP z dnia 30 sierpnia 1955 r., AIPN 765/328, k. 103104.
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Ibidem, k. 104.
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Pismo Henryka Rajzmana, Naczelnika Wydziału III Generalnej Prokuratury RP do Naczelnej Prokuratury
Wojskowej z dnia 15 września 1955 r., AIPN 765/382, k. 102.
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podprokuratora NPW, kpt. Henryka Radzimierskiego 710. Czytamy w niej: „Analizując
całokształt materiału dowodowego sprawy Mazurkiewicza i innych należy przyjąć, że
Mazurkiewicz po ujawnieniu się skupił wokół siebie grupę b. członków AK. a w
szczególności Gorazdowskiego Jana i Plutę-Czachowskiego Kazimierza z którymi
pozostawał w stałej więzi i kontaktach. Nadto brał on udział w zebraniach członków bursy
im. gen. Grota którymi byli członkowie AK oraz w zjazdach b. akowców które odbywały się
w Zakopanym i Szklarskiej Porębie. W toku śledztwa nie starano się należycie wyjaśnić jaki
charakter miały te zebrania i zjazdy, co na nich robiono, jakiej treści wygłaszano
przemówienia. Śledztwo prowadzono chaotycznie starając się wprowadzić w jego akcję jak
najwięcej osób, przy czym nie wyjaśniono szczegółów dot. charakteru działalności tych osób.
Nie mnie należy stwierdzić, że Mazurkiewicz i osoby z nim powiązane utrzymywały z sobą
więź i podtrzymywały tradycje akoskie nie solidaryzując się oczywiście z polityką PPR a
następnie PZPR i przywódcami Polskiej Klasy Robotniczej. Na utrzymywanie tej więzi
niewątpliwie duży wpływ wywarł i ten fakt, że jak wynika z materiałów śledztwa i rozprawy
władze bezpieczeństwa Mazurkiewiczowi i innym przywódcom akoskim którzy zajmowali
się likwidacją AK [pozwalali? – przy. aut.] na dysponowanie funduszami byłej AK i
udzielanie zapomóg akowcom a nawet organizowanie wspólnych warsztatów pracy. To
przyczyniło się do powiązania w przyszłości elementów akoskich i prowadzenie między sobą
konszaktów zmierzających do negowania słusznej polityki Partii i Rządu” 711. W dalszej
części dokumentu kpt. Radzimierski wskazywał na fakt, że sprawy utrzymywania więzi
środowiskowej oraz koncepcja przeprowadzenia akcji ujawnienia AK jako wstępu do dalszej
nielegalnej działalności mają pewne oparcie w materiale dowodowym, jednak ich ewentualne
udowodnienie wymagałoby przeprowadzania dalszego śledztwa. Za w części udowodniony
uznał on zarzut współpracy Mazurkiewicza z okupantem hitlerowskim w zakresie zwalczania
polskiego podziemia komunistycznego oraz partyzantki radzieckiej. W konkluzjach
dokumentu Radzimierski wnosił o umorzenie postępowania w zakresie tych zarzutów, które
uznał za niesłuszne, uzupełnienie śledztwa w sprawie zarzutów nadal uznawanych za
prawdopodobne, a także uchylenie aresztu tymczasowego wobec Pluty-Czachowskiego,
Danowskiego i Gorazdowskiego ze względu na fakt, że ewentualna wymierzona im kara nie
przekroczyłaby okresu, który spędzili oni w areszcie712.
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Notatka kpt. Henryka Radzimierskiego z dnia 30 września 1955 r., AIPN 765/328, k. 107-128.
Ibidem, k. 125-126.
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Ibidem, k. 126-128.
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Powyższe konkluzje zostały powtórzone w kolejnej notatce kpt. Radzimierskiego z
dnia 29 października 1955 r., której treść akceptował Naczelny Prokurator Wojskowy gen.
Stanisław Zarakowski713. W podsumowaniu dokumentu czytamy: „Odnośnie zarzutów
przypisanych Gorazdowskiemu Janowi i Danowskiemu Dominikowi w sprawie brak jest
dostatecznych dowodów. Zarzuty, którymi obciąża się Mazurkiewicza nie zostały w toku
postępowania ostatecznie wyjaśnione. Bliższe zbadanie tej części jego działalności
wymagałoby prowadzenia dalszego śledztwa, co obecnie nie wydaje się być celowe” 714. W
podsumowaniu notatki znalazł się postulat umorzenia postępowań wobec wszystkich
oskarżonych715.
W sprawie „Radosława” tłumaczyć się musieli również odpowiedzialni za jej
realizację funkcjonariusze MBP. W dokumentach sprawy znajduje się notatka służbowa z
dnia 29 listopada 1955 r. podpisana przez trzech oficerów śledczych przesłuchujących
Mazurkiewicza (Wiesława Trutkowskiego, Leona Midro i Kazimierza Górskiego)716. Można
domniemywać, że oznacza ona podjęcie wewnętrznych czynności wyjaśniających w MBP w
sprawie „Radosława”.

DALSZE

STARANIA

„RADOSŁAWA”

O

INTERWENCJĘ

WŁADZ

PARTYJNYCH I PAŃSTWOWYCH
Nie był to jednak koniec walki „Radosława” o wyjście z więzienia. 29 stycznia 1956 r.
napisał on list do Rady Państwa, w którym po raz kolejny opisywał losy swojej sprawy karnej
i skarżył się na brak odzewu ze strony KC PZPR, do którego kierował swoje memoriały. W
liście tym zwraca również uwagę na fakt, iż z początkiem 1955 r. dowiedział się o
czynnościach dyscyplinarnych podjętych wobec szeregu funkcjonariuszy MBP, w tym wobec
płk. Józefa Różańskiego, za stosowanie niedozwolonych metod śledztwa. Mazurkiewicz
stanowczo wskazywał na odpowiedzialność oficera śledczego por. Wiesława Trutkowskiego,
713

Notatka Naczelnego Prokuratora Wojskowego, gen. Stanisława Zarakowskiego z dnia 29 października 1955
r., AIPN 765/328, k. 155-160.
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Ibidem, k. 160.
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Ibidem.
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Notatka służbowa Wiesława Trutkowskiego, Leona Midro i Kazimierza Górskiego z dnia 29 listopada 1955
r., AIPN 01251/111, t. 5, k. 99.
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który przez długi czas podobnymi metodami prowadził śledztwo w sprawie „Radosława”.
Mazurkiewicz prosił również Radę Państwa o przyspieszenie decyzji w sprawie ewentualnego
procesu i wyjaśnienie jego pozostającej od wielu miesięcy w zawieszeniu sprawy 717.
Kolejny list „Radosław” skierował 14 marca 1956 r. na ręce prokuratora
garnizonowego w Warszawie718. W zasadzie powtarzał w nim wszystkie elementy, które
pojawiały się w poprzednich pismach i memorandach kierowanych do organów partyjnych i
państwowych. Ciekawe jest jednak zakończenie ostatniego listu: „Wierzę głęboko, pomimo
straszliwych przejść w Katowni Różańskiego – że zwycięży Prawda i Sprawiedliwość. Jeden
z wysokich dostojników Polsku Ludowej ob. minister Świątkowski powiedział: »Temida
socjalistyczna zdjęła opaskę z oczu i oprócz paragrafu widzi również człowieka«. Jakże
głęboki sens tego powiedzenia. Oby wreszcie Temida socjalistyczna – nie mają już opaski na
oczach – zobaczyła mnie wreszcie po 8 latach jako człowieka skrzywdzonego w straszny
sposób przez Klikę Kumoterską Różańskiego i spółki i wyciągnęła z tego właściwe wnioski.
Jestem sam synem robotnika – w Polsce Ludowej nie prowadziłem żadne wrogiej roboty –
odwrotnie zapobiegłem we właściwym czasie – walkom bratobójczym – czas więc najwyższy
by naprawiono wyrządzoną mi Krzywdę – by zwyciężyła Prawda Praworządność i
Sprawiedliwość”719.

UMORZENIE ŚLEDZTWA
Załatwianie sprawy „Radosława” kontynuowała jednak NPW. W niedatowanej notatce
kpt. Radzimierskiego zawarty został plan przesłuchania Mazurkiewicza na okoliczność
niemal wszystkich kwestii, które znalazły się w akcie oskarżenia oraz uchylony wyroku
WSR. Radzimierski podzielił planowane przesłuchanie na siedem części chronologicznotematycznych: życiorys, okres międzywojenny, okupację, konspirację popowstaniową, akcję
ujawnieniową AK, okres po ujawnieniu, oraz łączność z konspiracją na odcinku
wojskowym720. Pytania były formułowane w taki sposób, aby z jednej strony skłonić
717

List Jana Mazurkiewicza do Rady Państwa PRL z dnia 29 stycznia 1956 r., AIPN 765/328, k. 196-197.
List Jana Mazurkiewicza do Prokuratora Ganizonowego w Warszawie z dnia 13 marca 1956 r., AIPN
765/328, k. 258-262.
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Ibidem, k. 262.
720
Notatka kpt. Henryka Radzimierskiego ws. planu przesłuchania Jana Mazurkiewicza, AIPN 765/328, k. 285290.
718

203

„Radosława” do jak najszerszych i najbardziej wyczerpujących zeznań, z drugiej strony zaś
umożliwiły weryfikację jego wcześniejszych zeznań: „Czym zajmowaliście się w czasie
pracy w »Kedywie«? (mówi, że akcjami sabotażowymi i wywiadem wojskowym p-ko
Niemcom). (…) »Kedyw” jak wynika z mat.[eriału] dowodowego zajmował się też
rozpracowywaniem tajnych organizacji lewicowych. Co on może o tym powiedzieć? Jeżeli
nic nie powie – przedstawić dowody i żądać szczegółowych wyjaśnień” 721.
Do tak oczekiwanego przesłuchania „Radosława” przez przedstawiciela NPW doszło
w kwietniu 1956 r. Kpt. Radzimierski przesłuchiwał Mazurkiewicza w turach – pierwszej w
dniach 3-4 i 9-11 kwietnia oraz drugiej w dniu 12 kwietnia. Sporządzony po pierwszej turze
zbiorczy protokół był niezwykle obszerny i liczył aż 52 strony722. „Radosław” konsekwentnie
trzymał się przyjętej wersji obrony i odmawiał potwierdzenia stawianych mu zarzutów –
mimo więc istotnej wartości, ze względu na podsumowanie całej sprawy, w protokole tym nie
znalazły się żadne nowe istotnie informacje. Protokół z drugiej tury przesłuchania był już
znacznie krótszy, a pytania dotyczyły głównie niedozwolonych metod śledczych stosowanych
wobec Mazurkiewicza723.
Mniej więcej w tym samym czasie sprawa „Radosława” rozstrzygana już była na
najwyższych szczeblach władzy. W dniu 19 kwietnia na posiedzeniu Biura Politycznego KC
PZPR Aleksander Zawadzki „poinformował Biuro Polityczne o pracach komisji
rehabilitacyjnej w sprawach grupy Tatara i innych. Biuro Polityczne uznaje, że zasady pracy
komisji są słuszne i upoważnia Komisję do podejmowania decyzji”724. W załączonym do
protokołu dokumencie podsumowującym prace wspomnianej komisji znalazła się następująca
dyrektywa:
bezzwłocznie

„sprawę
zwolnić

Mazurkiewicza
z

więzienia.

Jana

»Radosława«

Zlecić

umorzyć.

Prokuratorowi

Mazurkiewicza

Generalnemu

P.R.L.

przeprowadzenie rozmowy z Mazurkiewiczem”725.
21 kwietnia 1956 r. kpt. Henryk Radzimierski wydał postanowienie o umorzeniu
śledztwa przeciwko „Radosławowi” oraz uchylić zastosowany względem niego areszt
tymczasowy.

W

uzasadnieniu

czytamy:

„wobec

odwołania

przez

podejrzanego

Mazurkiewicza i współpodejrzanego Plutę-Czachowskiego oraz występujących w sprawie
świadków – zeznań złożonych w śledztwie, których nie można przyjąć za wiarygodne ze
721
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względu na stwierdzenie, że w śledztwie istotnie stosowano środki nacisku na zeznających –
należy uznać, iż brak jest dowodów do przypisania podejrzanemu Mazurkiewiczowi winy
popełnienia przestępstw z art. 86 § 2 KKWP, 13 i 6 MKK oraz z art. 7 MKK” 726. Odnośnie
zarzutów o wydawanie poleceń likwidowania członków komunistycznego podziemia oraz
akcji dywersyjnej na Węgrzech w 1939 r. „stwierdzić należy, że w sprawie Mazurkiewicza
brak jest dowodów do przypisania mu winy dopuszczenia się przestępstw, które zostały mu
zarzucone”727. W odniesieniu do zarzutów o rozpracowywanie organizacji komunistycznych
w 1919 r. postanowiono uznać za niecelowe badanie tej sprawy ze względu na upływ
długiego czasu od tamtych wydarzeń oraz braku możliwości jej wyjaśnienia 728. Stosowny
nakaz zwolnienia „Radosława” jeszcze tego samego dnia trafił do więzienia mokotowskiego.
Po 7 latach, 2 miesiącach i 17 dniach Jan Mazurkiewicz wyszedł na wolność.
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Postanowienie o umorzeniu śledztwa przeciwko Janowi Mazurkiewiczowi z dnia 21 kwietnia 1956 r., AIPN
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ROZDZIAŁ 4. DECYZJE POLITYCZNE
I IMPLEMENTACJA POLITYCZNA
DECYZJA POLITYCZNA
Jedną z najważniejszych kategorii czynnikowej analizy decyzyjnej w ujęciu
systemowym jest decyzja polityczna. Pietraś definiuje ją jako „akt nielosowego (a więc
świadomego) wyboru działania lub zaniechania politycznego”729. Z kolei Sielski określa ją
jako „świadomy wybór określonego działania. „Świadomy”, a więc celowy, gdyż istnieje
możliwość podjęcia oznaczonej czynności spośród co najmniej dwóch możliwości: działania i
zaniechania”730.
Podstawowymi typami decyzji politycznej według Pietrasia są decyzje: narodowe,
dokonywane przez narodowy ośrodek decyzyjny i organizujące działalność sterowanych
przezeń podsystemów politycznych; międzynarodowe, dokonywane przez międzynarodowy
ośrodek decyzyjny na szczeblu międzynarodowym, organizujące działalność w systemie
poliarchicznym; oraz transnarodowe, dokonywane przez transnarodowy ośrodek decyzyjny i
organizujące działalność zarówno w systemie poliarchicznym, jak i w podsystemach
politycznych731. Jednocześnie Pietraś wskazuje na dalsze kryteria typologizacji decyzji
politycznych.
Zgodnie z kryterium ośrodka decyzyjnego, klasyfikujemy decyzje pod względem
poziomu decyzyjnego, zakresu podmiotowego ośrodka decyzyjnego, motywacji oraz adresata.
Z punktu widzenia poziomu decyzyjnego możemy podzielić decyzje polityczne na narodowe
(centralne i lokalne) oraz międzynarodowe (bilateralne i multilateralne). Z punktu widzenia
zakresu podmiotowego ośrodka decyzyjnego możemy wyróżnić decyzje ogólnospołeczne (np.
podejmowane przez obywateli w wyborach lub referendum), decyzje organizacji społecznych
i politycznych oraz decyzje państwowe podejmowane w formie prawnej. Ze względu na
motywacje wyróżniamy decyzje polityczne aksjologiczne, militarne, gospodarcze, społeczne
lub czysto polityczne (władcze), przy czym należy pamiętać, że w przypadku zdecydowanej
większości decyzji czynniki te współwystępują ze sobą. Pod kątem adresata możemy
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podzielić decyzje polityczne na podmiotowe (skierowane do wewnątrz ośrodka decyzyjnego)
lub przedmiotowe (skierowane do innych adresatów) 732.
Zgodnie z kryterium procesu decyzyjnego, decyzje polityczne można wyróżniać z
punktu widzenia sytuacji decyzyjnej, stopnia złożoności, pola decyzyjnego, formy oraz
stopnia poinformowania o treści decyzji. Stosując kryterium stopnia złożoności, możemy
wyróżnić decyzje proste i złożone. Wedle kryterium pola decyzyjnego możemy wskazać
m.in. na decyzje polityczne, aksjologiczne, militarne, społeczne, gospodarcze itp. w
przypadku analizy struktury pola, lub też na decyzje faktyczne (nie posiadające uzasadnienia
prawnego) oraz prawne (posiadające podstawę prawną ich podjęcia oraz rodzące skutki
prawne), jeżeli analizie poddaje ramy organizacyjne pola. W kontekście miejsca ośrodka
decyzyjnego w polu decyzyjnym możemy wskazać decyzje pośrednie i bezpośrednie. Wedle
kryterium formy można wyróżnić decyzje pisemne, ustne i elektroniczne. Z punktu widzenia
stopnia poinformowana o treści decyzji można wyróżnić decyzje publiczne, niejawne i
tajne733.
Zgodnie z kryterium czasu decyzyjnego możemy wyróżnić decyzje natychmiastowe
oraz decyzje możliwe do odłożenia na przyszłość. Z drugiej strony można wskazać na decyzje
podejmowane szybko i wolno. Oba te podziały nakładają się na siebie, a ostateczny typ
decyzji najczęściej jest wypadkową zmiennych ze wskazanych powyżej płaszczyzn 734.
Zgodnie z kryterium implementacji decyzji politycznej można wyróżnić decyzje
polityczne ze względu stopień przymusu i podważalności decyzji oraz zakres zmian i
implementacji. Z punktu widzenia stopnia przymusu wyróżniamy decyzje władcze
(obowiązkowe do wykonania), opcyjne (zakładające możliwość wyboru wariantu ich
wykonania) oraz symboliczne (niemożliwe do wykonania, będące manifestacją wartości). Z
punktu widzenia podważalności możemy wyróżnić decyzje ostateczne i nieostateczne.
Według kryterium zakresu zmian możemy wskazać decyzje: regulacyjne, mające na celu
przywrócenie dynamicznej równowagi systemu; decyzje sterujące, mające na celu usunięcie
rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym i stanem pożądanym; oraz decyzje innowacyjne,
wprowadzające działania polityczne na nowe tory735.
Zgodnie z kryterium implementacji możemy podzielić decyzje polityczne stosując
kryteria wiedzy decydenta na temat rzeczywistości oraz zamiaru decydenta implementacji
732
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decyzji, czyli dokonania zmiany owej rzeczywistości. W wyniku zastosowania powyższych
kryteriów możemy wyróżnić decyzje: rzeczywiste (występują zarówno wiedza, jak i zamiar
implementacji), symboliczne (występuje wiedza, brak zamiaru implementacji), nonsensowne
(brak zarówno wiedzy, jak i zamiaru implementacji) oraz tzw. pseudodecyzje (brak wiedzy
połączony z silnym zamiarem implementacji) 736.

IMPLEMENTACJA POLITYCZNA
Ostatnią omawianą kategorią analizy decyzyjnej jest implementacja polityczna.
Według Pietrasia jest ona „procesem urzeczywistniania decyzji za pomocą odpowiednio
dobranych metod i środków działania” 737. Warto zwrócić uwagę, że podstawowym celem
implementacji politycznej jest przekształcenie istniejącej i niepożądanej sytuacji politycznej
w sytuację nową i zgodną z oczekiwaniami oraz celami decydentów politycznych. Następuje
ona zazwyczaj w wyniku przekształcenia decyzji politycznej w decyzję państwową,
realizowaną później przez zazwyczaj przez organy władzy i administracji państwowej738.
W rozważaniach nad implementacją polityczną Pietraś koncentruje się na czterech
zagadnieniach: skutkach podjętych decyzji, dyrektywach wykonawczych, roli aparatu
wykonawczej oraz pozyskiwaniu poparcia społecznego dla wykonania decyzji politycznej 739.
Skutki implementacji decyzji politycznych rozpatrywać będziemy w dwóch aspektach:
ich wystąpieniem bądź nie, a więc skutecznością decyzji i jej implementacji, oraz stopniem
zgodności z oczekiwaniami i celami decydentów politycznych. Przyjecie takich kryteriów
pozwala powtórzyć za Pietrasiem, iż możliwe są cztery teoretyczne warianty implementacji
politycznej: całkowita zgodność skutków z celami i przewidywaniami decydentów, całkowita
niezgodność oraz dwa warianty pośrednie – wystąpienie pożądanych lecz nie przewidzianych
skutków oraz wystąpienie skutków niepożądanych, lecz przewidzianych. Nie powinno się
przy tym zapominać o bardzo istotne koncepcji Giandomenico Majone i Aarona
Wildavskiego, zgodnie z którą proces implementacji politycznej ma charakter ewolucyjny,
czyli polega na stałej ewolucji celów pod wpływem występujących skutków, bowiem ich
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Zob. Ibidem, s. 138.
Z.J. Pietraś, op. cit., s. 55.
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Ibidem, s. 55-56.
739
Zob. Ibidem, s. 156-174.
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pojawienie się wywołuje konieczność antycypacji nowej rzeczywistości politycznej i
rekonstrukcji celów740.
Przez dyrektywy wykonawcze rozumieć będziemy wskazania dotyczące sposobu i
narzędzi realizacji decyzji politycznej. Pietraś, poruszając zagadnienie dezagregacji decyzji,
wskazuje na trzy podstawowe typy dyrektyw wykonawczych: dyrektywy organizacyjne,
podstawowe i określające cele działania, etapy implementacji oraz konkretne działania;
dyrektywy sytuacyjne, konkretyzujące dyrektywy organizacyjne w warunkach zmieniającej
się sytuacji politycznej oraz dyrektywy operacyjne, określające sposoby i metody realizacji
postawionych celów, kształt struktur organizacyjnych odpowiedzialnych wcielenie decyzji w
życie oraz mechanizmy kontrolne. Warto w tym miejscu dodać, że dezagregacja decyzji
politycznej, czyli dokonanie jej operacjonalizacji, jest warunkiem koniecznym implementacji
decyzji, która w przeciwnym razie będzie miała wyłącznie charakter symboliczny 741.
Ponieważ to najczęściej organy władzy i administracji państwowej są wykonawcami
decyzji politycznych, bardzo duże znaczenie dla implementacji politycznej ma rola aparatu
wykonawczego, odpowiedzialnego za realizację decyzji. Pietraś podkreśla, że „wykonawcy
decyzji politycznej stają się wręcz jej współtwórcami, nie w sensie abstrakcyjnym, ale
konkretnosytuacyjnym”742. Z perspektywy aparatu wykonawczego możemy mówić o czterech
podstawowych typach implementacji politycznej: twórczej, polegającej na optymalnym
urzeczywistnianiu ducha i założeń decyzji tak, aby ewentualne niedoskonałości usuwać w
kolejnych etapach implementowania; literalnej, polegającej na ścisłym i dosłownym
wykonywaniu postanowień decyzji; nieskutecznej, polegającej na wykonywaniu decyzji w
sposób częściowo sprzeczny z jej duchem i treścią oraz przeciwskutecznej, w zasadzie
dezawuującej niemal całkowicie zarówno treść, jak i ideę decyzji 743.
Ostatnim zagadnieniem istotnym dla zbadania implementacji politycznej jest zjawisko
pozyskiwania poparcia społecznego dla urzeczywistnianej decyzji politycznej. Punktem
wyjścia dla dalszych rozważań będzie wskazanie zakresu społecznej akceptacji decyzji
politycznej, który zdaniem Pietrasia może przyjąć formę poparcia, obojętnego przyjęcia lub
oporu społecznego. Dalej wskazuje on na fakt, że pozyskiwanie poparcia społecznego dla
decyzji politycznej może być podejmowane w trzech fazach: w czasie formułowania
propozycji decyzji, w czasie trwania procesu decyzyjnego oraz już po podjęciu decyzji. W
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fazie pierwszej kluczowe znaczenie ma rozeznanie zakresu ewentualnego poparcia lub oporu
społecznego wobec planowanej decyzji politycznej. W fazie drugiej istotne jest
monitorowanie poparcia społecznego dla kolejnych etapów procesu decyzyjnego. W fazie
trzeciej najważniejsze jest przekonanie opinii publicznej o słuszności podjętej decyzji oraz
metod jej realizacji744.
W niniejszym rozdziale omówione zostały w porządku chronologicznym cztery
najważniejsze decyzje polityczne, jakie zapadły w sprawie „Radosława”. Pierwszą z nich jest
decyzja o zastosowaniu represji wobec Mazurkiewicza, a więc postanowienie jego uwięzienia
oraz uruchomienie śledztwa przeciwko niemu. Drugą omawianą decyzją jest skazanie
„Radosława” wyrokiem sądowym za rzekomo popełnione przez niego czyny. Trzecią
omawianą decyzją jest uchylenie wyroku skazującego Mazurkiewicza. Czwartą omawianą
decyzją jest postanowienie o umorzeniu śledztwa przeciwko „Radosławowi” oraz
wypuszczenie go na wolność. Struktura niniejszego rozdziału odpowiada strukturze wywodu
teoretycznego przedstawionego powyżej i składa się z czterech części. W każdej z nich
zaprezentowano wspomniane powyżej decyzje polityczne, a także ich skutki, towarzyszące
im dyrektywy wykonawcze, rolę aparatu wykonawczego w ich wykonaniu oraz mechanizmy
pozyskiwania dla nich poparcia społecznego – tam, gdzie one występowały.

DECYZJA NR 1 – ROZPOCZĘCIE REPRESJI
DECYZJA POLITYCZNA
Jak już wcześniej wspomniano, nie sposób dzisiaj z absolutną pewnością stwierdzić,
kto i kiedy podjął decyzję o poddaniu „Radosława” represjom. Dostępna i przytoczona
wcześniej dokumentacja archiwalna pozwala postawić następujące tezy.
Po pierwsze, zgodnie z kryterium ośrodka decyzyjnego, decyzja o represjonowaniu
Jana Mazurkiewicza:


z punktu widzenia poziomu decyzyjnego była centralną decyzją narodową – brak
jest jakichkolwiek przesłanek pozwalających stwierdzić, aby w sprawie
„Radosława” jakiekolwiek decyzje czy chociażby wytyczne zapadały poza
granicami Polsku Ludowej. Oczywiście nie wolno zapominać o ogólnej roli
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Zob. Ibidem, s. 167-170.
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doradców sowieckich w polskim systemie organów bezpieczeństwa publicznego 745
oraz wspomnianym już kontekście międzynarodowym okresu początków
stalinizacji i poszukiwania „wroga wewnętrznego” w krajach satelickich ZSRR,
jednakże w sprawie będącej przedmiotem niniejszej rozprawy nie zaobserwowano
bezpośredniego wpływu czynników zagranicznych.;


z punktu widzenia zakresu podmiotowego była decyzją państwową podjętą w
formie prawnej przez wyspecjalizowane organy państwa komunistycznego, czyli
cywilny aparat bezpieczeństwa publicznego;



z punktu widzenia motywacji była przede wszystkim decyzją aksjologicznopolityczną (możliwość represjonowania środowiska były żołnierzy Kedywu,
uznanego przez władze za wrogie i potencjalnie niebezpieczne, oraz jego lidera w
postaci „Radosława”), a dopiero w drugiej kolejności decyzją społeczno-militarną
(odkrycie faktu zamelinowania przez niektórych żołnierzy „Zośki” części broni
niezdanej podczas akcji ujawnienia mogło rodzić obawę faktycznego zagrożenia
zbrojnego ze strony byłych żołnierzy harcerskich batalionów Zgrupowania AK
„Radosław”);



z punktu widzenia adresata była bez wątpienia decyzją podmiotową, skierowaną
do konkretnego adresata pozostającego poza strukturą ośrodka decyzyjnego.

Po drugie, zgodnie z kryterium procesu decyzyjnego, decyzja o represjonowaniu
„Radosława”:


z punktu widzenia stopnia złożoności była decyzją prostą i niejako bardzo logiczną
– w momencie wykrycia niedotrzymania jednego z kluczowych warunków akcji
ujawnienia się byłych podkomendnych Mazurkiewicza on sam został w
konsekwencji uznany za odpowiedzialnego za zaistniałą sytuację;



z punktu widzenia struktury pola decyzyjnego była, jak stwierdzono powyżej,
decyzją przede wszystkim polityczno-aksjologiczną, w dalszej kolejności zaś
militarno-społeczną;



z punktu widzenia ram organizacyjnych pola decyzyjnego była decyzją prawną –
posiadała, przynajmniej teoretyczne, podstawę prawną i rodziła bardzo daleko
idące ewentualne konsekwencje prawne, choć oczywiście zasadność zastosowania
dostępnego paragrafu w odniesieniu do Mazurkiewicza była więcej niż wątpliwa;
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Zob. K. Szwagrzyk, Kadry aparatu bezpieczeństwa…, s. 54-56.
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z punktu widzenia miejsca ośrodka decyzyjnego była decyzją bezpośrednią podjętą
przez ośrodek decyzyjny i zrealizowaną przez jego aparat wykonawczy;



z punktu widzenia formy była decyzją pisemną, jako że zachowały się dokumenty
świadczące o jej podjęciu i skierowaniu do realizacji;



z punktu widzenia stopnia poinformowania o treści decyzji była niewątpliwie
decyzją tajną – nie tylko ze względu na formalnie nadaną jej klauzulę tajności, ale
również ewidentnej woli decydenta utrzymania treści decyzji w tajemnicy.

Po trzecie, zgodnie z kryterium czasu decyzyjnego, decyzja o represjonowaniu
Mazurkiewicza

była

decyzją

natychmiastową i podjętą szybko

–

od

momentu

skonkretyzowania podstaw sprawy „Zośki” do momentu podjęciu decyzji o represjonowaniu
„Radosława” minęły nieco ponad trzy tygodnie.
Po czwarte, zgodnie z kryterium implementacji decyzji politycznej, decyzja o
represjonowaniu Mazurkiewicza:


z punktu widzenia stopnia przymusu miała charakter władczy, a jej wykonanie w
było obowiązkowe;



z punktu widzenia podważalności była decyzją nieostateczną, gdyż niejako
rozpoczynała sprawę, której finał nie był jeszcze znany, a której efekty nie musiały
być zgodne z intencjami oraz założeniami początkowymi;



z punktu widzenia zakresu zmiany była decyzją innowacyjną, ponieważ otwierała
nowe możliwości wykorzystania sprawy „Zośki”, pozwalała rozpocząć represje
wobec wysokiego rangą, szanowanego i znanego dowódcy z okresu Powstania
Warszawskiego oraz umożliwiała intensywniejsze represjonowanie traktowanego
jako wrogie środowiska byłych żołnierzy AK;



z punktu widzenia charakteru implementacji, była to pseudodecyzja – ośrodek
decyzyjny w zasadzie nie dysponował wiedzą na temat rzeczywistości lub też
dysponował wiedzą szczątkową i niezweryfikowaną, jednakże bardzo silnie i
aktywnie dążył do implementacji decyzji o zainicjowaniu represji przeciwko
„Radosławowi”.
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IMPLEMENTACJA DECYZJI

Skutki decyzji
Bezpośrednim i najważniejszym skutkiem podjęcia decyzji o represjonowani
„Radosława” było znalezienie poważnego kontekstu i powodu dla objęcia represjami
członków środowiska Kedywu. Choć Mazurkiewicz chronologicznie został aresztowany jako
ostatni z grupy najważniejszych postaci tego środowiska, to niewątpliwie jego osoba
umożliwiła umieszczenie przez funkcjonariuszy aparaty bezpieczeństwa publicznego faktu
odnalezienia zamelinowanej przez „zośkowców” broni w szerszy kontekst rzekomej
konspiracji cywilnej. O szerokich kręgach, jakie zatoczyła sprawa „Radosława”, oraz skali
represji wobec jego współpracowników i podkomendnych niech świadczy fakt, że spośród
130 osób wytypowanych przez Departament Śledczy MBP do podjęcia przeciwko nim
działań operacyjnych wytypowano 90 potencjalnie podejrzanych, z których 62 osądzono 746.
Kolejnym, wspomnianym już wcześniej, skutkiem poddania „Radosława” represjom
było zdobycie przez organa bezpieczeństwa publicznego bardzo obszernego materiału
obciążającego postaci, wobec których aparat bezpieczeństwa, zarówno cywilny i wojskowy,
przygotowywał lub prowadził oddzielne postępowania: grupie rzekomych spiskowców w
wojsku skupionych wokół gen. Tatara, gen. Spychalskiemu Edwardowi OsóbceMorawskiemu i innym. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że to prawdopodobnie niezłomna
postawa Mazurkiewicza w trakcie śledztwa oraz odwołanie zeznań przez pozostałych
oskarżonych i świadków sprawiły, że władze nie mogły wykorzystać sprawy „Radosława” w
takim zakresie, jak było to pierwotnie planowane. W efekcie sam proces przed WSR nie mógł
zostać uznany za sukces władz – nie zapadł żaden wyrok śmierci, tylko Mazurkiewicz
otrzymał wyrok dożywotniego więzienia.
Następnym istotnym efektem podjęcia represji wobec „Radosława” było stworzenie
kolejnej płaszczyzny rywalizacji pomiędzy MBP i GZI, który w wymiarze personalnym
oznaczał wspomniany już konflikt Jurkowskiego i Skulbaszewskiego o sposób pracy śledczej
z zatrzymanymi oraz koncepcję ich wykorzystania dla innych prowadzonych przez oba
aparaty bezpieczeństwa spraw spraw. Widoczną oznaką tego konfliktu stało się wzajemne
podbieranie sobie dwóch kluczowych podejrzanych, Mazurkiewicza i Pluty-Czachowskiego,
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oraz parokrotne przenoszenie ich z aresztu śledczego na ul. Rakowieckiej do placówki GZI
przy ul. Chałubińskiego i z powrotem.
Wreszcie decyzja o represjonowaniu „Radosława” miała swój efekt w wymiarze
ludzkim – zasłużony dowódca z okresu Powstania Warszawskiego, niemłody (w momencie
aresztowania w 1949 r. miał już 54 lata) i poważnie ranny podczas drugiej wojny światowej
został poddany bardzo brutalnemu i długotrwałemu śledztwu. Łącznie pozbawiono go
niesłusznie wolności na ponad siedem lat.
Reasumując, możemy stwierdzić iż w przypadku decyzji o poddaniu „Radosława”
represjom wystąpił skrajnie negatywny wariant teoretyczny implementacji decyzji politycznej
według Pietrasia – wystąpiła niemal całkowita niezgodność skutków oraz celów i intencji
decydentów, gdyż nie udało im się osiągnąć tych zamierzeń, które przyświecały im w
momencie zainicjowania represji.

Dyrektywy wykonawcze
Nie zachowały się materiały archiwalne, na podstawie których można by
udokumentować wydawanie przez decydentów wyraźnych dyrektyw wykonawczych w
sprawie „Radosława”, za wyjątkiem tych dotyczących kierunku prowadzonego przeciwko
niemu śledztwa, o czym była mowa w rozdziale trzecim. Szczególnie istotna jest w tym
kontekście kwestia stosowania wobec Mazurkiewicza niedozwolonych metod śledczych,
polegających na używaniu przemocy fizycznej i psychicznej. Zdaniem samego „Radosława”,
jak zeznawał on w 1956 r., przyzwolenie, a nawet zalecenie bicia przesłuchiwanych
towarzyszyło mu niemal od momentu aresztowania: „W nocy z 4 na 5 lutego 1949 r.
wezwano mnie przed Różańskiego, Humera i Serkowskiego. Różański zarzucał mi wówczas,
że po ujawnieniu uczestniczyłem nadal w konspiracji. Rozmowę prowadzono ze mną około
godziny, przyczym ja zaprzeczałem, że byłem w jakiejkolwiek konspiracyjnej organizacji po
ujawnieniu. Następnie Różański z Serkowskim wyszli, a został ze mną Humer. Humer
oświadczył mi wówczas, że powinienem przyznać się do konspiracji, a jeżeli będę się opierał,
to dokonają na mnie szantażu, bo takie jest polecenie – według jego słów – ministra
bezpieczeństwa i rządu. Za dwa lub trzy dni ponownie wezwano mnie przed Różańskiego i
Serkowskiego, zarzucając mi znowu udział w konspiracji, czemu zaprzeczyłem. Wówczas
Różański oświadczył, że oni mają takie sposoby, że i żelazo potrafi mówić. Następnie zawołał
oficera śledczego, którym okazał się Trutkowski i oświadczył, że on będzie w mojej sprawie
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prowadził śledztwo. Trutkowskiemu oświadczył, że ja jestem »Radosławem«, który »ma
swoje argumenty, ale te argumenty rozbijajcie naszymi argumentami«, dając do zrozumienia
charakterystycznym machnięciem ręki, że należy bić” 747.
Cennych informacji o dyrektywach wykonawczych odnośnie prowadzenia śledztw
przez organa bezpieczeństwa publicznego dostarcza projekt sprawozdania komisji Romana
Nowaka, powołanej podczas VIII plenum KC PZPR w dniach 19-21 października 1956 r. dla
zbadania działalności komisji Biura Politycznego KC PZPR do spraw bezpieczeństwa
publicznego: „Romkowski, Różański i Fejgin stworzyli szczególny system prowadzenia
śledztwa, polegający na tym, że najczęściej młodzi, niedoświadczeni oficerowie śledczy nie
byli wtajemniczani w całość śledztwa, nie znali szerzej dotychczasowych wyników śledztwa,
a otrzymywali od swoich zwierzchników z góry ustalone wycinkowe pytania i mieli zadanie
prowadzenia badania tylko na okoliczności związane z tymi pytaniami i uzyskanie zeznań
zgodnych z założonymi z góry koncepcjami. Sytuacja ta stworzyła podatny grunt dla
stosowania w szerokim zakresie przez aparat śledczy bezpieczeństwa niedozwolonych metod,
polegających na fizycznym i moralnym łamaniu człowieka przy wykorzystaniu wszelkich
środków presji fizycznej, nacisku i szantażu” 748. Nie ma żadnych podstaw by przypuszczać,
że w sprawie „Radosława” nie wydawano podobnych dyspozycji.
Konkludując, w trakcie implementacji decyzji politycznej o poddaniu Mazurkiewicza
represjom stosowano wszystkie trzy teoretyczne typy dyrektyw wykonawczych według
Pietrasia: organizacyjne, określające ogólne wytyczne odnośnie kierunku prowadzonego
śledztwa,

jego

spodziewanych

efektów

oraz

organów

zaangażowanych

w

jego

przeprowadzenie na danym etapie pracy śledczej; sytuacyjne, dotyczące zmian w kierunku
prowadzonego śledztwa ze względu na jego postęp i użyteczność efektów oraz operacyjne,
precyzujące metody, jakich należy używać w pracy śledczej.

Rola aparatu wykonawczego
Aparat wykonawczy, czyli organa cywilnego i wojskowego aparatu bezpieczeństwa,
odegrał ogromną rolę w procesie implementowania decyzji politycznej o zastosowaniu
represji wobec „Radosława”. Ważnym elementem tej roli była praca funkcjonariuszy MBP z
747
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agenturą. Liczne doniesienia pomagały śledczym modelować główne kierunki przesłuchań
oraz stanowiły uzupełniające informacje dla sedna sprawy.
Cennym źródłem był informator o pseudonimie „Zaręba”, dysponujący szerokimi
znajomościami w środowisku Batalionu „Zośka”, czego dowodem jest chociażby jego
obszerne doniesienie agenturalne z 27 sierpnia 1949 r., przekrojowo ukazujące nastroje
środowiska w obliczu rozwoju sprawy „Zośki” i „Radosława” 749.
Działalność operacyjna organów bezpieczeństwa publicznego wobec Mazurkiewicza
nie zakończyła się bynajmniej w momencie jego aresztowania i osadzenia w więzieniu
mokotowskim. „Radosław” był inwigilowany przez agentów osadzanych wspólnie z nim w
celach. Przykłady doniesień celnych znajdujemy w dokumentach spraw za rok 1949:
„Mazurkiewicz (…) w czasie jednego, przedostatniego śledztwa zażądał od swojego oficera
śledczego przedstawienia go p. ppłk. Humerowi. Nie dał wówczas wyczerpujących
odpowiedz, w jakiej sprawie chce się zobaczyć z pułkownikiem. Nadmienił jedynie, że w
sprawie… całokształtu śledztwa własnego. Po dwudniowej przerwie wezwany na
przesłuchanie „Radosław” znów był pytany w jakiej sprawie chce widzenia z pułkownikiem
oraz, że pułkownik oświadczył, iż ma was w d… Na to „Radosław” odpowiedział, że on
również ma w d… takie śledztwo. Wyjaśniam, że „Radosław” chciał mieć widzenie z
pułkownikiem, aby mu złożyć skargę na swojego oficera śledczego za dokuczliwe zaostrzanie
śledztwa w ostatnich dniach. (…) Mazurkiewicz oświadczył, że jeżeli naciskanie go w
śledztwie nie zmieni się, to kategorycznie zastosuje on głodówkę. Jeżeli głodówka nie
pomoże, to jest zdolny odebrać swoje życie. O tym, że jest gotów odebrać sobie życie oraz, że
znajdzie na to sposób, miał podobno powiedzieć oficerowi śledczemu. Głodówkę miał
rozpocząć w sobotę 30 b.m., lecz na skutek naszej perswazji odłożył ten zamiar na później.
„Radosław” informował się, czy tu na Mokotowie były stosowane na oddz.[iale] śledczym i
otrzymał odpowiedź – „dotychczas nikt o tym nie słyszał”” 750; „Mazurkiewicz (…) po
powrocie ze śledztwa oświadczył, że jego oficer śledczy znów zaostrzył przesłuchanie. Stawia
mu pytania dotyczące pewnych osób, na które to pytania on nie może dać odpowiedzi gdyż
nie znał i nie zna wymienionych mu osób. Nadmienił również, że ów „naiwny” oficer śledczy
użył zwrotu: „powinien „Radosław” do śledztwa podejść z sercem, ze skruchą, będzie
przecież amnestia”. „Radosław” w związku z obecnym zaostrzeniem śledztwa nie zapowiada
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głodówki”751; „Mazurkiewicz Jan po powrocie z ostatniego śledztwa oświadczył, że ciągle
władze bezpieczeństwa chcą do niego przyklejać jakichś skompromitowanych ludzi. (…)
Zarzut jakoby on „Radosław” w okresie akcji ujawniania miał wydać polecenie, czy nawet
porady, aby broni oddawać i co gorsze melinować takową, nie odpowiada prawdzie, bo on do
tej winy nie poczuwa się. Nigdy nie pozwoliłby sobie na takie posunięcie, bo przecież taka
sprawa szybko wyszłaby na jaw. Jeżeli zaś ktoś zachował broń i to z własnej inicjatywy, a
następnie ujawnił się, to on nie może za to ponosić odpowiedzialności” 752.
Również doniesienia agenturalne są jedynymi dostępnymi dokumentami archiwalnymi
za okres pobytu „Radosława” w więzieniu śledczy GZI w okresie czerwiec-listopad 1950 r.
Mazurkiewicza inwigilowało dwóch współwięźniów: Likun i Lewczuk. W meldunkach
pierwszego z nich czytamy: „Mazurkiewicz swoje postępowanie nieco zmienił już od
dłuższego czasu nie wyraża się wrogo do obecnej rzeczywistości czuje się o wiele lepiej jak
poprzednio. W rozmowach wypowiada się: »Chcą mnie wychować aby zrozumiał swój bład i
poszedł na ustępstwa jakie będą ode mnie władze śledcze wymagały. Ja jednakże chce ich
wychować ponieważ czuję się socjalistą w pojęciu nacjonalistycznym, komunistą nie byłem i
nie będę (…)«”753, „Mazurkiewicz czuje się bardziej wesoły, opowiada po rozmowie z
Pułkownikiem, że przechodzą do końcowej fazy śledztwa. Wyraża swoje zadowolenie, że
władze śledcze nie posiadają jako takich dowodów jego winy o czym świadczą jego
charakterystyczne wypowiedzi: »(…) Władze śledcze są w głupiej sytuacji, co nabałaganiło
M.B.P. to Informacja chce naprawić, szykują nową metodę śledztwa, bo z dotychczasowej już
im się rzygać chce, nawet mój kapitan zaczyna nabierać przekonania o mej niewinności.
Podejrzewają mnie, że nie jestem tak bardzo chory, ale nie wiedzą jak uderzyć, żeby sobie na
mnie zębów nie połamali, ja jeszcze miesiąc 3-godzinnego spania wytrzymam«” 754,
„Mazurkiewicz na temat swego śledztwa mało wypowiada się, twierdzi, że z oficerem
śledczym rozmawia o różnych błahych tematach, jak np.: o koniach, bydle, rogaciźnie i t.p,.
oblicza przy tym globalne sumy i tworzy wynalazki. Każdy narzucony temat przez oficera
śledczego stara się podtrzymać, by tylko nie mówić o swojej sprawie. (…) Ostatnio
wypowiadał

się,

że

w

śledztwie

chcą

go

przyłączyć

do

grupy wojskowych,

rozpracowywanych za wrogą działalność. Wyraził swoje przekonanie, że nie wie do jakiej
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grupy chcą go wepchnąć, mówiąc: »Człowiek już z tyloma ludźmi gadał, wiedziałem, że
robię jakąś robotę, ale czy ja jestem szpicel, albo Urząd Bezpieczeństwa, żebym o wszystki
wiedział i meldował o tym władzom? Wiesz pan, wiem o jednej grupie A.K., ale nie wiem,
czy ona się jeszcze do tego czasu uchowała w wojsku, myślę, że to jest szmonces, że do tego
mnie nie przyczepią, oni chcą wepchnąć mnie do poważniejszych figur, kwalifikujących się
na spychalszczyznę«”755, „Aresztowany Mazurkiewicz w ostatnim czasookresie w celi Nr. 1
wyraził się, że widzi, że śledztwo, że chcą go wykończyć, bo to do czego prowadzą prędzej
czy później zabierze mu zdrowie – myślą, że tym sposobem coś ode mnie wydobędą, lecz jest
to kompletnym absurdem, gdyż ja nic innego nie mogę im powiedzieć co już powiedziałem,
bo nic nie wiem i nie czuję się wogóle winny. Zresztą nie potrzebują oni mnie wykańczać,
gdyż ja sam prędzej mogę z sobą skończyć – są na to różne sposoby. W dalszym ciągu swoich
wywodów wyraził się, że coraz gorzej się czuje na zdrowiu narzekał na piasek w oczach oraz
ból nóg”756. Drugi agent był znacznie mniej cennym źródłem informacji, być może ze
względu na chłodniejszy stosunek do niego prezentowany przez Mazurkiewicza: „Jak
wnioskuję po zachowaniu się aresztowanego Mazurkiewicza, powodem ostatnich rozmyślań
było przygotowanie się do głodówki. Na jedno z moich zapytań, wyżej wymieniony
odpowiedział: »powiedziałem już panu, że nie mam o czym rozmawiać z panem. Pan jesteś
za młody, nie zna pan życia«” 757.
Inwigilację „Radosława” w celi kontynuowano również na Rakowieckiej w 1951 r.:
„W związku z ostatnim wystąpieniem Mazurkiewicza wobec władz śledczych i odmową
zeznań twierdzi, że zamierzał to zastosować po 4 sierpnia, lecz okoliczności tak się złożyły,
że musiał to zrobić już teraz. Jak mówi, że coraz częściej władze śledcze okazują mu
dokumenty, z który trudno się jest tłumaczyć wobec ich prawdziwości. Siebie nie może
obciążać i innych też nie będzie obciążał. Więc trzeba coś przedsięwziąć. Dotąd albo nie
wiedział albo nie pamiętał, ale w nowo wytwarzającej się sytuacji nie wychodzi ta taktyka.
(…) Ustępstwa na jakie mógłby ewent.[ualnie] pójść nie obejmą w żadnym wypadku
przyznania się do winy – bo nie będzie sobie sam stwarzał nieszczęścia – ani nie będzie
nikogo obciążał – gdyż cała Polska jest zainteresowana jego osobą i on musi wyjść z
rozprawy po bohatersku. Twierdzi, że jest przekonany i wie z praktyki, że ci co się do
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wszystkiego przyznali i do winy i do czynu, i że się nawet kajali przed władzami U.B. i
sądem dostali wysokie wyroki a nawet kary śmierci” 758; „Ostatnio na przestrzeni tygodnia
Mazurkiewicz nawiązał stały kontakt z sąsiednią celą 48 przez stukanie alfabetem Morse’a.
Zych z celi 48 podał na prośbę Mazurkiewicza, że z końcem roku 1950 odbył się proces
„spisku wojskowego”, w tych czterech generałów, kilku oficerów sztabowych i innych.
Wśród generałów byli: Tatar, Mossor, Kirchmayer, Herman” 759; „Jeszcze w czerwcu b.r.
Mazurkiewicz zamierzał urządzić jakąś większą awanturę / o czym zgłaszałem w tym czasie/
z powodu krzyku jakiejś kobiety i nawoływań, których niektóre z nich dochodziły do naszej
celi dość wyraźnie. Raz Mazurkiewicz powiedział, że zdaje mu się jakby to był krzyk jego
żony. Wtedy powiedział, że jeżeli to się jeszcze kiedy powtórzy, to będzie krzyczał do okna
żeby się nie znęcać nad kobietami (…). W dniu 30 sierpnia po apelu, byliśmy już na posłaniu
kiedy odezwały się krzyki jakby dwu kobiet, następnie jednej, która wołała „rozprawa z
honorem” i jeszcze coś, czego nie można było zrozumieć. Wówczas Mazurkiewicz zerwał się
z łóżka i wskoczył na okno i zaczął krzyczeć na cały głos: „Nie mordujcie kobiet. Bandyci
U.B. nie bijcie kobiet. Więźniowie. Koledzy więźniowie krzyczcie wszyscy, nie dajmy bić
kobiet itp. kilka zdań. Schodząc z okna jeszcze klął, po czym położył się na pół siedząc i
czekał co z tego będzie. Za chwilę oddziałowy otworzył drzwi i wezwał go do ubrania się.
Mazurkiewicz odmówił, po czym oddziałowy wezwał go jeszcze dwa razy w bardzo
uprzejmy sposób, ale Mazurkiewicz krzyknął głośno „odejdźcie” i oddziałowy zamknął
drzwi. Za chwilę zszedł p. płk. Leszkowicz w towarzystwie drugie pana. Mazurkiewicz z
krzykiem skoczył z łóżka w kierunku pułkownika, ale godna postawa p. pułkownika
Leszkowicza, który ani drgnął i nie cofał się /jak się tego spodziewał Mazurkiewicz/, lecz na
wrzaskliwy krzyk

Mazurkiewicza

odpowiedział

spokojnie,

co

zaraz zdetonowało

Mazurkiewicza i częściowo się uspokoił, a swój czyn tłumaczył szokiem nerwowym
spowodowanym „krzykiem żony”. P. pułkownik oświadczył, że tak samo tę panią mordują,
jak i jego oraz, że bez podstawy urządza prowokacje. Przymówił mu jeszcze kilka zdań, które
go w zupełności przygwoździły i widząc, że trzeba z czego inne zacząć, zażądał lekarza. Na
to płk. Leszkowicz odpowiedział, że widzi, że mu nic nie jest i po co lekarza. Jak trzeba było
to w trosce o jego zdrowie sprowadzono nawet profesorów”760
Kolejnym istotnym elementem działań aparatu wykonawczego byłe nieustanne
przedłużanie tymczasowego aresztu wobec „Radosława” Przykładowo postanowieniem WSR
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w Warszawie z dnia 13 sierpnia 1952 r. zastosowano wobec niego areszt tymczasowy do dnia
4 listopada 1952 r., a o przedłużenie aresztu wnioskowano dopiero w dniu 5 listopada761, a
decyzja w tej sprawie zapadła w dniu 13 listopada762. Analogiczna sytuacja powtórzyła się w
maju 1953 r. przy przedłużaniu tymczasowego aresztowania do 4 sierpnia 1953 r.763
Jednak najistotniejszym „wkładem” aparatu wykonawczego w implementacji decyzji
politycznej o represjonowaniu „Radosława” było stosowanie wobec niego i pozostałych
oskarżonych przymusu fizycznego i presji psychicznej. Na rozprawie głównej w 1953 r.
Mazurkiewicz zeznawał: „Bito mnie i wydzierano włosy. Najwyraźniej o śledztwie z tego
okresu mówi 3-krotna moja głodówka i wybicie zębów”764. Na przedstawiane mu konkretne
zeznania cytowane z protokołów odpowiadał m.in.: „Nic nie pamiętam, czy jaj tak
zeznawałem. Podpisałem to pod wpływem bicia i tortur. (…) Protokołu tego nie potwierdzam,
gdyż zeznanie te zostały na mnie wymuszone. (…) Protokołów tych nie potwierdzam.
Zeznania te zostały na mnie wymuszone, a ponadto oficer śledczy czytał protokoły
Kozłowskiego i niektóre zdania wpisywał do mojego protokołu. (…) W celu pozbycia się
oficera śledczego, opowiadałem mu zmyślone rzeczy o dywersji, bo chciałem jeszcze mieć
parę zębów na starość”765. Podczas kolejnej rozprawy podobnie o metodach śledczych
wyrażali się Danowski: „Osiemnaście dób permanentnego śledztwa zmusiło mnie do złożenia
takiego zeznania oczywiście przy osobliwej stylizacji oficera śledczego. (…) To nie są moje
zeznania w śledztwie różne protokóły się podpisywało”766; i Pluta-Czachowski: „(…)
protokół ten jest całkowicie niezgodny z prawdą, a zeznania te zostały na mnie wymuszone i
zawsze mówiłem, że te zeznania odwołałem. (…) protokół nie jest zgodny z prawdą a
prawdopodobnie został skonstruowany w tym czasie kiedy byłem nieprzytomny. (…)
protokół ten jest wymyślną fantazją. (…) pamiętam pewne szczegóły tego protokołu zeznania
te zostały wymuszone”767.

761

Wniosek płk. Wiktora Leszkowicza do Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie o przedłużenie
tymczasowego aresztowania Jana Mazurkiewicz z dnia 5 listopada 1952 r., AIPN 01251/111, t. 1, k. 299.
762
Wniosek płk. Wiktora Leszkowicza do Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie o przedłużenie
tymczasowego aresztowania Jana Mazurkiewicz z dnia 3 lutego 1953 r., AIPN 01251/111, t. 1, k. 300.
763
Wniosek płk. Wiktora Leszkowicza do Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie o przedłużenie
tymczasowego aresztowania Jana Mazurkiewicz z dnia 4 maja 1953 r., AIPN 01251/111, t. 1, k. 301.
764
Protokół rozprawy głównej w sprawie Jana Mazurkiewicza i innych z dni 16 i 17 listopada 1953 r., AIPN
765/327, k. 83.
765
Protokół rozprawy głównej w sprawie Jana Mazurkiewicza i innych z dni 16 i 17 listopada 1953 r., AIPN
765/327, k. 92-93.
766
Relacja z rozprawy sądowej przeciwko Janowi Mazurkiewiczowi i innym odbytej w dniach od 16 listopada
do 22 listopada 1953 r., AIPN 0330/217, t. 6, k. 61.
767 767
Protokół rozprawy głównej w sprawie Jana Mazurkiewicza i innych z dnia 18 listopada 1953 r., AIPN
765/327, k. 137.

220

Opis stosowanych wobec niego niedozwolonych metod śledczych „Radosław”
uzupełnił podczas przesłuchań w 1956 r.: „Za kilka dni zaczął przesłuchiwać mnie
Trutkowski i znęcać się nade mną. Zaczęło się od tego, że podał jakieś nazwisko lub
pseudonim i kazał mi wyjaśniać kto to jest. Oświadczyłem, że człowieka o takim nazwisku
nie znałem. Wówczas Trutkowski obrzucił mnie wulgarnymi słowami i zaczął bić oraz kopać.
Ten stan trwał do grudnia 1949 r. z małymi przerwami. W przeddzień 1-go maja 1949 r., w
czasie przesłuchania Trutkowski mocno pobił mnie, wybijając mi ząb i naruszając szereg
zębów. Oświadczył wówczas, że robi to dla uczczenia święta 1-go maja. (…) W związku z
częstym biciem mnie w sierpniu 1949 r. założyłem głodówkę. Po trzech dniach wezwał mnie
bodajże kpt. Krzyżanowski i pytał dlaczego głoduję. Oświadczyłem wówczas, że dlatego, że
jestem bity przez Trutkowskiego. Krzyżanowski oświadczył, że Trutkowski jest młody i
porywczy, a ja miałem się rzekomo wobec niego prowokacyjne zachowywać. W tym czasie
rozmawiał ze mną również Serkowski. Jak i Krzyżanowski tak i Serkowski oświadczyli mi,
że nie będę bity. Głodówkę przerwałem zatem. (…) Od tego czasu nie bito mnie, ale
Trutkowski obrzucał mnie wulgarnymi słowami” 768. Podczas tego samego przesłuchani
Mazurkiewicz podał również szczegóły metod śledczych stosowanych wobec niego przez
funkcjonariuszy GZI oraz opisał swoją sytuację po powrocie na Rakowiecką: „W informacji
pytano mnie o działalność Spychalskiego, Kirchmayera i Plutę-Czachowskiego oraz o to kto
przychodził do naszego sklepu. Ponieważ o konspiracyjnej działalności tych osób ja nie
mogłem powiedzieć, przez cały ten czas przesłuchiwano mnie po 18 godzin na dobę w ten
sposób, że rozmawiano ze mną o astronomii, chemii, o różnych wypadkach po to tylko, abym
nie spał. W wyniku takiego postępowania opuchłem cały, dostałem paraliżu prawej ręki i nie
mogąc wytrzymać rozpocząłem głodówkę w związku z czym dokarmiano mnie sztucznie. Po
dwu dniach głodówki przestano mnie męczyć i około 10 dni miałem spokój, poczem
przewieziono mnie na Mokotów, a śledztwo zaczął prowadzić oficer śledczy Midro, który
zachowywał się kulturalnie. Nie chciał on jednak sprostować poprzednich wyjaśnień, kiedy to
pod wpływem bicia zeznawałem nieprawdę (…). Trutkowski w czasie przesłuchań bił mnie
po twarzy, targał za włosy i bił głową o ścianę oraz kopał po nogach” 769. Mazurkiewicz
opisywał również szykany stosowane w więziennych celach: „kazano stać w celi po 6 do 8
godzin pod jakimkolwiek zmyślonym pretekstem, robiono t.zw. rewizję, która polegała na
tym, że kilku oddziałowych zwalało do kupy wszystkie przedmioty znajdujące się w celi, a w
768
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tym żywność czy tytoń i kiedy nie można było szybko sprzątnąć inni więźniowie Niemcy lali
do celi kilkanaście wiader wody, urządzano alarmy i kazano leżeć po kilka godzin na zimnym
betonie, w zimie prowadzono nago do kąpieli i z kąpieli, stawiano nago przy oknie w zimie
na kilka godzin i inne. (…) Poza tym zamykano do t.zw. karceru, gdzie podłoga była pokryta
odchodami ludzkimi”770. Te wstrząsające opisy „Radosław” uzupełnił w 1957 r. zeznając jako
świadek na procesie Romkowskiego, Różańskiego i Fejgina: „Różnica między 1945 a 1949 r.
w tym więzieniu była kolosalna. Jeśli by ktoś miał trochę tylko wyobraźni i chciałby sobie
wyobrazić piekło, to wystarcz wspomnieć 10 pawilon Mokotowa. Jeden wielki krzyk i jęk
torturowanych ludzi na wszystkich piętrach. Kobiece krzyki, męskie krzyki. Tak potwornych
jęków i wrzasków nie może człowiek zapomnieć do końca życia. To było pierwsze wrażenie.
Drugie wrażenie – cela, do której mnie wypchano, zespół 8 ludzi na przestrzeni 7 m².
Oddychać nie ma czym, przepraszam za wyrażenie, ale smród straszliwy, zaduch (…)
Siennik, na którym wypadało spać, był z sieczką, którą chyba od roku albo dwóch nikt nie
zmieniał, jak było wziąć do ręki, sieczka zlatywała w jeden róg siennika, razem 2-3 kg i
chmura pyłu unosiła się w powietrzu. I tak przez cały szereg lat to trwało. Wystarczy
powiedzieć Wysoki Sądzie, że przez pierwsze dwa lata nie wyprowadzano mnie zupełnie na
powietrze, nie miałem żadnych spacerów, przez 5 lat nie otrzymałem też z domu ani jednej
kartki, odcięty zupełnie od świata, w międzyczasie szantaże moralne, że syn aresztowany, że
córkę aresztują. To były niewątpliwie ciężkie czasy. System pana Różańskiego polegał na
tym, żeby człowieka złamać fizycznie i moralnie. I były dwa rodzaje tortur – właśnie tych
fizycznych i moralnych. (…) Ja pomija bicia, przysiady, kopanie, wybijanie zębów, to są
zjawiska powszechne. Ale są dodatkowe takie tortury jak jazda do Andersa zwana popularnie.
Polega on Ana tym, że na odwróconym stołku, jak ma stołek cztery nogi, nasadzają po prostu,
bo człowiek sam nie bardzo chętnie siada na taką nogę, nasadzają człowieka i on tak
godzinami siedzi. To wszystko włazi w odpowiednią część ciała, krwawi, człowiek spada ze
stołka, znów go sadzają (…) Drugi sposób niszczenia ludzi to jest opalanie do księżyca.
Opalanie do księżyca polega na tym, że nago w zimie stawia się w celi, z której się wyjmuje
okno – obojętnie czy mróz jest 10 stopni, czy 15 stopni i ratuj się człowieku jak możesz –
wytrzymasz, to dobrze, zaziębisz się, to umrzesz. (…) Sprawy ściśle już higieny osobistej
stały na tak niskim poziomie, że to trudno nawet sobie wyobrazić, ale złośliwość ludzka może
i tu jeszcze osiągnąć niespotykane granice. (…) w pewnym okresie w tak zwanych kiblach,
muszlach tych założono siatki druciane tak, że człowiek po załatwieniu się musiał ręką kał
770
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przepychać, bo nie było inne rady, bo inaczej smród na całej celi. Te siatki zdjęto w 1956 r.,
ale przez 3 lat one były. Jeżeli chodzi o wyżywienie, ono okresami było różne, było bardzo
złe, było możliwe. Pierwszy rok mojego pobytu trafiłem na bardzo złe wyżywienie, w
dodatku okradano mnie z paczek, które rodzina dostarczała. Przez pierwszy rok dostałem
wszystkiego 7 paczek, a córka składała paczki co tydzień. Te paczki zostały rozkradzione
przez administrację więzienną. (…) Pan Różański kazał torturować moją żonę. Moją żonę
torturowano w sąsiednim pokoju po to, żebym słyszał krzyki i jęki torturowanej, żebym się
złamał, względnie moje, żeby ona się złamała. Myśmy nadludzką siłą wiedząc o tym,
powstrzymywaliśmy się od krzyków, nie chcąc pomnażać cierpienia jeden drugiemu, To jest
też jedna metod roztrajania systemu nerwowego i moralnego człowieka” 771.
Oficerowie śledczy uważnie śledziły kondycję fizyczną i psychiczną „Radosława”. W
dokumentach zachowały się dwa raporty por. Leona Midro do ppłk. Wiktora Leszkowicza z
1951 r. W raporcie majowym czytamy: „Melduję, że podejrzany Mazurkiewicz Jan ps.
„Radosław” uskarża się na opuchliznę nóg i rąk wynikającą z choroby serca. W toku
przesłuchiwania go na konkretne zagadnienie (…) zauważa się u niego silne zdenerwowanie,
brak panowania nad sobą i przy tym często blednie. (…) Tego rodzaju fakty miały miejsce
parokrotnie, gdzie zmuszony byłem skierować śledztwo na łagodniejsze tory, aby nie
wywołać u niego nieprzewidzianych komplikacji chorobowych. (…) Ponadto „Radosław” w
czasie jednego z ostatnich przesłuchań powiedział, że do sierpnia br. będzie czekał na
zakończenie śledztwa a w razie nie zakończenia do tego okresu „to spłata nam takiego figla,
którego my się po nim nie spodziewamy”” 772. W raporcie czerwcowym znajdują się
następujące stwierdzenia: „Dnia 29 czerwca 1951 r. w godzinach wieczornych
przesłuchiwany Mazurkiewicz Jan ps. „Radosław” na okoliczności dotyczące jego
działalności spiskowej po 1945 r. oświadczył mi, że umysł jego jest już zupełnie wyczerpany
i że żadnych danych odnośnie tego zagadnienia od niego nie uzyskamy (…) zaznaczył, że on
ma już dość śledztwa i w krótkim czasie w nieznany nam sposób spowoduje zakończenie
śledztwa w jego sprawie. Następnie będąc mocno zdenerwowany zapytaniem jaką rolę
spełniały Kedywy terenowe i Kedyw K.G. A.K. na odcinku antykomunistycznym podczas
okupacji – odpowiedział, że to zagadnienie jego osoby nie dotyczy i on w tej sprawie nie
będzie zeznawał dodając – „panie poruczniku, pomimo że z panem nie miałem
poważniejszych zajść w śledztwie jednak uprzedzam i oświadczam wam całkiem uczciwie, że
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jestem w takim stanie, iż w najbliższym czasie zwariuję i wówczas nie będę odpowiadał za
siebie… na wszelkiego rodzaju dokumenty ukazywane mi może będę warczał… kończcie
śledztwo bo inaczej rozprawa nie odbędzie się i przegracie a mnie zmuszeni będziecie odesłać
do Tworek”773.
Podsumowując, zgodnie z typologią Pietrasia rolę aparatu wykonawczego w
implementacji decyzji politycznej o poddaniu Mazurkiewicza represjom można z pewnością
określić jako twórczą – nie tylko z wielkim wysiłkiem urzeczywistniano podjętą decyzję, ale
także wykazywano się niesłychaną gorliwością i pracowitością w wymyślnym dręczeniu
„Radosława” w celu wymuszenia na nim zeznań.
Pozyskiwanie poparcia społecznego
Ośrodki decyzyjne podjęły próbę pozyskania poparcia społecznego dla decyzji o
poddaniu Mazurkiewicza represjom, czego wyrazem było chociażby wystąpienie ministra
Radkiewicza na 54 posiedzeniu Sejmu Ustawodawczego w dniu 10 lutego 1949 r.: „Wszyscy
ujawnieni byli akowcy i członkowie innych organizacji otrzymali nie tylko możliwość
spokojnej pracy, ale i możność obejmowania odpowiedzialnych posterunków w różnych
dziedzinach życia. W przytłaczającej większości potrafili włączyć się do wspólnej pracy z
pożytkiem dla siebie i kraju. Znalazła się jednak wśród nich garstka takich, którzy w
podstępny sposób wykorzystali wielkoduszność demokracji ludowej, zawiedli zaufanie, jakim
ich obdarzono, i jak się okazało wznowili dywersyjną robotę skierowaną przeciwko Polsce.
Tą zbrodniczą grupą kierował Jan Mazurkiewicz pseudonim »Radosław«. Nie ulega
wątpliwości, że nici tej akcji prowadzą do dyspozycji ośrodków obcego wywiadu” 774.
Można jednoznacznie stwierdzić, że próby pozyskania poparcia społecznego dla
decyzji o rozpoczęciu represji wobec „Radosława” wpisywały się w szerszy kontekst działań
propagandowych wymierzonych w środowisko byłych żołnierzy AK. Uzasadnione wydaje się
być twierdzenie, że zaniechanie dalszych prób uzyskania społecznej akceptacji dla działań w
sprawie „Radosława” związany był przede wszystkim z brakiem oczekiwanych postępów w
śledztwie, a co za tym idzie – niemożnością ich propagandowego wykorzystania.
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Wydaje się, iż można stwierdzić, że wszelkie działania represyjne wobec środowiska
byłych żołnierzy AK, nie tylko te podjęte wobec „Radosława” i dowodzonego przez niego
zgrupowania, spotkały się raczej z oporem społecznym, niż chociażby obojętnym poparciem.

DECYZJA NR 2 – SKAZANIE
DECYZJA POLITYCZNA
Materialnym wyrazem decyzji o skazaniu „Radosława” był wspomniany wyrok WSR
w Warszawie z dnia 7 grudnia 1953 r. Na gruncie teoretycznym możemy na jego podstawie
sformułować następujące twierdzenia.
Po pierwsze, zgodnie z kryterium ośrodka decyzyjnego, decyzja o skazaniu Jana
Mazurkiewicza:


z punktu widzenia poziomu decyzyjnego była centralną decyzją narodową – mimo
oczywistych wątpliwości odnośnie stopnia niezawisłości orzekającego sądu i
słusznych pytań odnośnie do właściwego ośrodka decyzyjnego, brak jest
jakichkolwiek poszlak pozwalających stwierdzić, że wpływ na tę decyzję miały
jakiekolwiek czynniki zagraniczne,



z punktu widzenia zakresu podmiotowego była decyzją państwową podjętą w
formie prawnej przez wyspecjalizowane organy państwa komunistycznego, czyli
sąd wojskowy, sądzący osoby cywilne na podstawie prawodawstwa przyjętego w
początkach istnienia Polski Ludowej;



z punktu widzenia motywacji była decyzją aksjologiczno-polityczną, której celem
było przede wszystkim wskazanie wroga wewnętrznego, upokorzenie go,
dowiedzenie jego win i wrogiej działalności wobec państwa polskiego i jego
komunistycznego ustroju, a także możliwie maksymalne obciążenie jego winami
środowisk, z którymi Mazurkiewicz był związany: polskiego wojska w okresie
międzywojennym, AK, konspiracji popowstaniowej oraz ruchu integracyjnego
byłego Zgrupowania AK „Radosław”;



z punktu widzenia adresata była decyzją podmiotową, skierowaną do konkretnego
adresata pozostającego poza strukturą ośrodka decyzyjnego.

Po drugie, zgodnie z kryterium procesu decyzyjnego, decyzja o skazaniu
„Radosława”:
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z punktu widzenia stopnia złożoności była decyzją złożoną – poprzedzało je
wnikliwe i długotrwałe śledztwo, a charakter sprawy i objętość materiału
dowodowego była znaczna;



z punktu widzenia struktury pola decyzyjnego była, jak stwierdzono wcześniej,
decyzją przede wszystkim polityczno-aksjologiczną;



z punktu widzenia ram organizacyjnych pola decyzyjnego była decyzją prawną –
miała formę wyroku sądowego wydanego zgodnie z obowiązującym wówczas
prawem, choć oczywiście sprawiedliwość i zasadność wydanego wyroku nie miały
nic wspólnego z rzeczywistością;



z punktu widzenia miejsca ośrodka decyzyjnego była decyzją pośrednią – ośrodek
decyzyjny w żaden sposób nie był zaangażowany w jej wykonanie, a jego
aktywność stanowiła jedynie etap w całym procesie decyzyjnym;



z punktu widzenia formy była decyzją pisemną, mającą formę wyroku sądowego
wraz z uzasadnieniem;



z punktu widzenia stopnia poinformowania o treści decyzji była decyzją nie w
pełni jawną – o ile wyrok był jawny, o tyle samo dochodzenie do niego, czyli
rozprawa główna, została utajniona pod pretekstem bezpieczeństwa państwa.

Po trzecie, zgodnie z kryterium czasu decyzyjnego, decyzja o skazaniu Mazurkiewicza
była decyzją odłożoną na później i podjętą niezwykle powolnie – od momentu zatrzymania
„Radosława” do momentu wydania wyroku minęło prawie pięć lat, a od momentu zamknięcia
śledztwa do momentu skazania – prawie dwa lata.
Po czwarte, zgodnie z kryterium implementacji decyzji politycznej, decyzja o skazaniu
Mazurkiewicza:


z punktu widzenia stopnia przymusu miała charakter władczy, a jej wykonanie w
było obowiązkowe;



z

punktu

widzenia

podważalności

była

decyzją

nieostateczną,

gdyż

„Radosławowi” przysługiwało prawo złożenia wniosku rewizji wyroku;


z punktu widzenia zakresu zmiany była decyzją regulacyjno-sterującą, ponieważ
dążyła do przywrócenia równowagi systemowi, a więc wyeliminowania
niepożądanej wyjściowej sytuacji decyzyjnej, a jej celem było także usunięcie
rozbieżności pomiędzy pożądanym stanem trwałego i ostatecznego uwięzienia
Mazurkiewicza oraz istniejącą sytuacją przedłużającej się przez lata jego
niezamkniętej sprawy;
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z punktu widzenia charakteru implementacji, była to decyzja rzeczywista –
ośrodek decyzyjny dysponował wiedzą na temat rzeczywistości i aktywnie dążył
do implementacji decyzji, jakkolwiek faktycznie nie było związku pomiędzy
obiektywnym stanem rzeczywistości a podjętą decyzją.

IMPLEMENTACJA DECYZJI

Skutki decyzji
Bezpośrednim i najważniejszym skutkiem decyzji o skazaniu „Radosława” na karę
dożywotniego więzienia było tymczasowe zamknięcie sprawy Mazurkiewicza i jego
współpracowników oraz ostateczne, jak się wówczas wydawało, pozbawienie go wolności.
Jednakże jakość pracy śledczej oraz sposób procedowania WSR niejako automatycznie
obarczyły wydany wyrok ryzykiem uchylenia, co spowodowało dalsze przeciągnięcie sprawy.
Ważnym skutkiem pobocznym wydaje się być całkowita kompromitacja składu
sędziowskiego pod przewodnictwem ppłk. Widaja, którą obnażyło postanowienie NSW o
uchyleniu wyroku oraz jego uzasadnienie.
Zasadne wydaje się być twierdzenie, iż w przypadku decyzji o skazaniu „Radosława”
przez WSR wystąpił teoretyczny wariant pośredni implementacji decyzji politycznej według
Pietrasia – skutki decyzji był spodziewane, jednak ich zakres i treść, a więc wysokość
zasądzonego wyroku, nie odpowiadały pierwotnym oczekiwaniom decydentów.

Dyrektywy wykonawcze
Sprawą oczywistą jest fakt, że skład sędziowski orzekający w sprawie „Radosława” i
jego współpracowników nie był niezależny i wolny od nacisków politycznych. W świetle
badań nad wojskowym wymiarem sprawiedliwości w Polsce Ludowej w latach 1944-1956 nie
ulega najmniejszej wątpliwości, że zdecydowana większość rozpraw prowadzonych przed
wojskowymi sądami rejonowymi, ze szczególnym uwzględnieniem tych o dużym znaczeniu,
była jedynie spektaklem wyreżyserowanym na najwyższych szczeblach władzy 775. W
przypadku procesu Mazurkiewicza istnieją przynajmniej cztery przesłanki wyraźnie
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wskazujących na fakt, że wydawane były dyrektywy wykonawcze dla implementacji decyzji
politycznej o skazaniu „Radosława”.
Po pierwsze, należy przypomnieć, że WSR w Warszawie należał do najważniejszych
elementów systemu sądownictwa wojskowego – rozpatrywał sprawy najważniejsze dla władz
komunistycznych, w których śledztwo prowadzili funkcjonariusze MBP, nazywany był nawet
„WSR Nr 1”776.
Po drugie, zasiadali w nim najbardziej dyspozycyjni względem władz partyjnych
sędziowie, do których należał m.in. przewodniczący składu sędziowskiego w sprawie
„Radosława” ppłk. Mieczysław Widaj. W trakcie narady aktywu partyjnego NSW w
październiku 1956 r. przyznał on: „Jeśli jednak miałem rozsądne podstawy przypuszczać, że
mój przełożony działa jako przekaziciel zdania KC partii, jego Biura Politycznego – godziłem
się na pewne, zresztą często nieznaczne korektury własnego zdania. Chodziło o sprawy
prowadzone ze szczególnym rozgłosem” 777.
Po trzecie, podczas tej samej narady Widaj niemalże wprost przyznał, że w sprawach
związanych z procesem „Radosława” i jego współpracowników oraz podkomendnych
dopuszczano się licznych ingerencji w pracę sądu: „Na sprawie tzw. radosławowców
przekonałem się, że kwalifikacje były na jakimś szczeblu omawiane. W tych sprawach
bowiem, zdaje się, że nawet w jakiś czas później, doszedłem do wniosku, że przyjęta w
aktach oskarżenia kwalifikacja prawna z art. 86 § 2 k.k.WP [KKWP] jest słuszna i tę
stosowałem. Przyjąłem jednak za warunek tej kwalifikacji, by można było mówić (na
podstawie materiałów sprawy) o nieszczerości ujawnienia się (tam była zatajona przed
organami bezpieczeństwa broń, która została w okresie ujawnienia się zamelinowana). Do
jednego jednak z oskarżonych, który wrócił z obozu z Zachodu po ujawnieniu się, ta
koncepcja moja nie pasowała, stąd sąd pod moim przewodnictwem skazał go tylko za
przechowywanie broni bez art. 86 § 2 k.k.WP [KKWP]. Wówczas, gdy ten wyrok w odpisie
dotarł do Naczelnej Prokuratury Wojskowej (a może na alarm MBP, tego nie wiem), miałem
dość stanowczą interwencję ze strony mjra Rychlika z Naczelnej Prokuratury Wojskowej, że
skazałem tylko z art. 4 § 1 m.k.k. [MKK], podczas gdy było umówione, że w tych sprawach
ze względu na przyszły proces Radosława (Mazurkiewicza) jego podwładni będą skazywani z
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art. 86 § 2 k.k.WP [KKWP]. (…) przypuszczam, że były sprawy, czy grupy spraw, w których
na jakimś szczeblu nie licząc się z niezawisłością sędziowską, uwzględniono kwalifikacje” 778.
Po czwarte, fakt konsultowania aktu oskarżenia z Anatolem Fejginem 779, dyrektorem
X Departamentu MBP, który formalnie nie brał udziału w śledztwie w sprawie „Radosława”,
pozwala wysnuć tezę, iż całość sprawy konsultowana była na szczeblu Komisji Biura
Politycznego ds. bezpieczeństwa publicznego, której Fejgin był członkiem, na posiedzeniach
której często zapadały o losach spraw karnych toczących się przed sądami 780.
Podsumowując, w trakcie implementacji decyzji politycznej o skazaniu „Radosława”
stosowano sytuacyjne i operacyjne dyrektywy wykonawcze według Pietrasia. Pierwsze z nich
dotyczyły prawdopodobnie scenariusza rozprawy głównej oraz na pewno jej utajnienia,
drugie zaś – wysokości zasądzonych wyroków.

Rola aparatu wykonawczego
W przypadku sprawy karnej „Radosława” rola aparaty wykonawczego była wręcz
kluczowa, gdyż teoretycznie znajdował się on poza zasięgiem wpływu władz partyjnych oraz
był jedynym organem państwa uprawnionym do skazania lub uniewinnienia Mazurkiewicza.
Krzysztof Szwagrzyk skonstruował katalog dziesięciu zarzutów najczęstszego łamania
prawa przez sądy wojskowe w procesach politycznych w latach 1944-1956. Działanie WSR w
Warszawie w sprawie „Radosława” z pewnością spełniała kryteria przynajmniej pięciu z tych
zarzutów: powszechnego uznawania wymuszonych zeznań, odrzucania oskarżeń kierowanych
przez aresztowanych w stosunku do aparatu śledczego, niedostarczanie aresztowanym aktów
oskarżenia lub czynienie tego w sposób uniemożliwiający (lub utrudniający) zapoznanie się z
nimi, pozbawienie prawa do obrony przez utrudnianie kontaktu z obrońcą, mechaniczne
zatwierdzanie wyników śledztwa prowadzonego przez UB i prokuraturę wojskową oraz
skazywanie za czyny niepopełnione, na podstawie otrzymanych wytycznych służbowych lub
partyjnych781.

778

Ibidem, s. 214-215.
Pismo płk. Anatola Fejgina do dyrektora Departamentu Śledczego MBP płk. Józefa Różańskiego z dnia 24
kwietnia 1952 r., AIPN 01251/111, t. 6, k. 193.
780
Zob. C. Kozłowski, op. cit., s. 65-66.
781
K. Szwagrzyk, Struktura i dokumentacja komunistycznego aparatu represji II (prokuratura i sądownictwo
wojskowe oraz powszechne, więziennictwo). Krytyka źródeł [w:] F. Musiał (red.), Wokół teczek bezpieki…, s.
355-356.
779
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Ciekawym

elementem

roli

aparatu

wykonawczego

jest

postawa

obrońcy

Mazurkiewicza z urzędu, mecenasa Mieczysława Maślanko. Tak współpracę z nim wspomina
Zofia Mazurkiewicz, córka „Radosława”: „Adwokatem mającym bronić ojca (…) był mec.
Ettinger. (…) Adwokatów w trakcie śledztwa nie dopuszczano ani do oskarżonego, ani do
materiałów. (…) Mec. Ettinger już bardzo ciężko chory (wkrótce zmarł) nie mógł się zająć
sprawą i polecił mi mec. Biejata. Okazało się, że mec. Bejat jest w tym samym zespole co
mec. Maślanko, który był kierownikiem zespołu. Oficjalne do końca sprawy formalnie
obrońcą ojca był rzeczony Biejat, ale władze wyznaczyły, nie oglądając się na moje
poczynania, Maślankę jako adwokata z urzędu. Trzeba wiedzieć, że nie każdy adwokat mógł
występować w sprawach politycznych. Maślanko uchodził za »obrońcę nr 1« w tych
sprawach. Mnie Maślanko powiedział, że gdy zobaczył się z ojcem na polecenie władz, ojciec
bardzo się ucieszył i powiedział, że o żadnym innym adwokacie nie chce słyszeć. Ojciec, gdy
mu o tym później opowiadałam roześmiał się i powiedział, że to wymysł. (…) Maślanko nie
powiadomił mnie o terminie rozprawy”782. Jego linia obrony ograniczyła się do stwierdzenia,
że Tatar w swoich zeznaniach kryje jeszcze ważniejszy od niego ośrodek dywersyjny, sprawa
udziału w faszyzacji kraju jest przedawniona, a w ogóle Mazurkiewicz był za małym
pionkiem, aby można go było za to pociągnąć do odpowiedzialności. Do zarzutów
sformułowanych w treści aktu oskarżenia zastrzeżeń nie miał, a los oskarżonego w ostatnim
słowie pozostawił do uznania sądowi783.
Nawiązując do typologii Pietrasia, rolę aparatu wykonawczego w implementacji
decyzji politycznej o poddaniu Mazurkiewicza represjom można określić jako literalną – w
pełni odpowiadającą oczekiwaniom i celom decydentów politycznych i dosłownie
wykonującą ich postanowienia.

DECYZJA NR 3 – REWIZJA WYROKU
782

S. Mazurkiewicz, op. cit., s. 394-395.
Relacja z procesu Janowi Mazurkiewiczowi i innym odbytej za dni 1 i 3 grudnia 1953 r., AIPN 0330/217, t.
6, k. 67.
783

230

DECYZJA POLITYCZNA
Decyzję o uchyleniu wyroku WSR w sprawie „Radosława” podjął NSW
postanowieniem z dnia 31 grudnia 1954 r. Na podstawie jego analizy można postawić
następujące tezy.
Po pierwsze, zgodnie z kryterium ośrodka decyzyjnego, decyzja o uchyleniu wyroku
w sprawie Jana Mazurkiewicza:


z punktu widzenia poziomu decyzyjnego była centralną decyzją narodową – mimo
bardzo prawdopodobnego wpływu kontekstu międzynarodowego na rzeczywistość
społeczno-polityczną w Polsce oraz czynników wspomnianych we wcześniejszych
częściach rozdziału, brak jest jakichkolwiek powodów, aby ośrodków decyzyjnych
w sprawie rewizji wyroku szukać poza granicami Polski;



z punktu widzenia zakresu podmiotowego była decyzją państwową podjętą w
formie prawnej przez wyspecjalizowane organy państwa komunistycznego, czyli
sąd wojskowy sprawujący nadzór nad pracą sądów pierwszej instancji;



z punktu widzenia motywacji była decyzją polityczną, gdyż jej treść odpowiadała
ówczesnym zmianom politycznym w Polsce, zmierzającym w kierunku powolnej
liberalizacji reżimu społeczno-politycznego, stopniowego rehabilitowania ofiar
zbrodni stalinowskich oraz selektywnego pociągania do odpowiedzialność
głównych ich wykonawców;



z punktu widzenia adresata była decyzją podmiotową, skierowaną do konkretnego
adresata pozostającego poza strukturą ośrodka decyzyjnego.

Po drugie, zgodnie z kryterium procesu decyzyjnego, decyzja o uchyleniu wyroku w
sprawie „Radosława”:


z punktu widzenia stopnia złożoności była decyzją względnie prostą – dostępne
materiały archiwalne oraz sentencja postanowienia wraz z uzasadnieniem
dowodzą, że sposób procedowania sądu pierwszej instancji nie spełniał nawet
minimalnych standardów obowiązujących wówczas w sądownictwie Polski
Ludowej;



z punktu widzenia struktury pola decyzyjnego była decyzją polityczną, idącą z
duchem powolnych zmian w polskim życiu polityczno-społecznym – we
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wcześniejszych czasach stalinowskich NSW odrzucał równie uzasadnione skargi
rewizyjne (np. w sprawie gen. Emila Fieldorfa „Nila”);


z punktu widzenia ram organizacyjnych pola decyzyjnego była decyzją prawną –
miała formę postanowienia sądowego wydanego zgodnie z obowiązującym
wówczas prawem;



z punktu widzenia miejsca ośrodka decyzyjnego była decyzją pośrednią – nie
powodowała istotnego zwrotu sprawy „Radosława”, a jedynie nakazywała
powtórzenie jednego z jej etapów;



z punktu widzenia formy była decyzją pisemną, mającą formę postanowienia
sądowego wraz z uzasadnieniem;



z punktu widzenia stopnia poinformowania o treści decyzji była decyzją niejawną
– sam zainteresowany dowiedział się o niej wiele miesięcy po jej podjęciu.

Po trzecie, zgodnie z kryterium czasu decyzyjnego, decyzja o uchyleniu wyroku
przeciwko Mazurkiewicza była decyzją odłożoną na później i podjętą powolnie – mimo że
„Radosław” wniósł skargę rewizyjną niemal natychmiast po skazaniu go przez WSR, sprawa
została rozpatrzona przez NSW po upływie niemal roku.
Po czwarte, zgodnie z kryterium implementacji decyzji politycznej, decyzja o skazaniu
Mazurkiewicza:


z punktu widzenia stopnia przymusu miała charakter władczy, a jej wykonanie w
nie podlegało kwestionowaniu;



z punktu widzenia podważalności była decyzją nieostateczną, gdyż w zamyśle
powodowała ona jedynie ponowne przeprowadzenie przewodu sądowego przez
WSR w Warszawie;



z punktu widzenia zakresu zmiany była decyzją sterującą, ponieważ dążyła do
usunięcia rozbieżności pomiędzy pożądanym stanem zakończenia sprawy
„Radosława”

oraz

istniejącą

sytuacją

wydania

wyroku

niezgodnie

z

elementarnymi, nawet dla państwa niedemokratycznego, normami i standardami
prawnymi;


z punktu widzenia charakteru implementacji, była to decyzja rzeczywista –
ośrodek decyzyjny dysponował wiedzą na temat rzeczywistości i aktywnie dążył
do implementacji decyzji.
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IMPLEMENTACJA DECYZJI

Skutki decyzji
Najważniejszym skutkiem decyzji o uchyleniu wyroku WSR w sprawie „Radosława”
było cofnięcie jej do etapy rozpoznania przez sąd pierwszej instancji po uprzednim
uzupełnieniu śledztwa. Decyzja NSW nie skutkowała anulowaniem zarzutów stawianych
Mazurkiewiczowi, nie oznaczała też bynajmniej umorzenia postępowanie. Jednakże jej
bardzo istotną konsekwencją było zakwestionowanie zarówno metod śledczych, jak i
przebiegu procedury sądowej, co stwarzało szansę na jej ponowne rozpatrzenie zgodnie ze
stanem faktycznym. Jak już wspomniano, niektóre fragmenty uzasadnienia postanowienia
NSW w zasadzie kompromitowały zarówno organa śledcze aparatu bezpieczeństwa, jak i
skład sędziowski – dawało to nadzieję na radykalnie odmienny wyrok wydany po
powtórzeniu etapu sądowego sprawy. Nie wolno również nie doceniać faktu, iż NSW
przychylił się do argumentów „Radosława” w zakresie stosowania przemocy fizycznej i presji
psychicznej w czasie śledztwa, co dodatkowo podważało znaczeni wszelkiego zebranego w
sprawie materiału dowodowego w postaci zeznań oskarżonych i świadków.
Można zaryzykować stwierdzenie, iż decyzja NSW o uchyleniu wyroku „Radosława”
stanowiła skrajnie negatywny wariant teoretyczny implementacji decyzji politycznej według
Pietrasia – pierwotne cele i intencje decydentów dotyczące ukarania Mazurkiewicza i
obciążenia go winami za rozliczne zarzuty okazały się całkowicie niezgodne z
konsekwencjami podjętych decyzji, czego raczej nie przewidywali wcześniej decydenci.

Dyrektywy wykonawcze
Brak jest w dokumentach sprawy jakiegokolwiek dowodu wspierającego twierdzenie,
że decyzja NSW o uchyleniu wyroku „Radosława” była wsparta jakimikolwiek dyrektywami
wykonawczymi. Nie można wykluczyć, że sprawa wciąż omawiana była na najwyższych
szczeblach władzy państwowej i partyjnej. Warto zwrócić uwagę na to, iż być może zmiana
ogólnego klimatu zarówno w wojskowym wymiarze sprawiedliwości, jak i aparacie
bezpieczeństwa Polski Ludowej, a także zmiany w ich funkcjonowaniu, do jakich doszło na
przestrzeni lat 1953-1954 w związku z powolnym początkiem liberalizacji życia społecznopolitycznego spowodowała, że sprawa ta została przez NSW po prostu rozpatrzona w sposób
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spełniający minimalne wymogi rzetelności. O znaczeniu tej zmiany dla jakości pracy całego
sądownictwa wojskowego wspominali sami sędziowie podczas przytoczonej już narady w
październiku 1956 r.784
Podsumowując, nie wydaje się, aby implementacji wspomnianej decyzji politycznej
towarzyszyły wyraźne i znaczące dyrektywy wykonawcze.

Rola aparatu wykonawczego
Zasadnym wydaje się być twierdzenie, że dla decyzji o uchyleniu wyroku w sprawie
„Radosława” i jego współpracowników rola NSW sprowadziła się w zasadzie to
przestrzegania obowiązującego w Polsce Ludowej prawa. Nie bez znaczenia jest tu fakt, że
okres najbardziej intensywnego łamania praworządności, nawet tej komunistycznej, przypadł
na lata 1948-1954, co podkreślone zostało zarówno w sprawozdaniu Komisji do zbadania
odpowiedzialności byłych pracowników GZI, NPW i NSW785, jak słynnym memoriale
Mieczysława Szerera786. Prawdopodobnie na fali zachodzących w wojskowym wymiarze
sprawiedliwości zmian NSW sprawę wyroku „Radosława” rozpatrzył w miarę ówczesnych
możliwości rzetelnie.
Trudno zatem mówić w ogóle o roli aparatu wykonawczego w tym przypadku. W
kontekście pierwotnym celów i intencji ośrodków decyzyjnych i decydentów w sprawie
Mazurkiewicza można stwierdzić, iż decyzja NSW o uchyleniu wyroku „Radosława” miała
charakter przeciwskuteczny, w zasadzie dezawuujący całość działań podjętych wobec
Mazurkiewicza od 1949 r.

784

Zob. Protokół narady partyjnej aktywu partyjnego NSW, przeprowadzonej z udziałem szefa GZP gen. bryg.
Janusza Zarzyckiego i zastępcy szefa GZP płk. Bronisława Bednarza w dniach 20 i 21 listopada 1956 r. [w:] J.
Poksiński, My, sędziowie, nie od Boga…, s. 43-237.
785
Zob. Sprawozdanie Komisji do zbadania odpowiedzialności b. pracowników Głównego Zarządu
Informacji…, s. 239-284.
786
Zob. M. Szerer, Memoriał w sprawie odpowiedzialności za łamanie praworządności w sądownictwie
wojskowym, Lublin 1985.
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DECYZJA NR 4 – UMORZENIE ŚLEDZTWA
DECYZJA POLITYCZNA
Sprawę „Radosława” kończyła decyzja w formie postanowienia prokuratora NPW kpt.
Henryka Radzimierskiego z 21 kwietnia 1956 r. o umorzeniu śledztwa i uchyleniu aresztu
tymczasowego wobec Mazurkiewicza. W wyniku analizy tej decyzji politycznej
sformułowano odnośnie do niej następujące tezy.
Po pierwsze, zgodnie z kryterium ośrodka decyzyjnego, decyzja o uchyleniu wyroku
w sprawie Jana Mazurkiewicza:


z punktu widzenia poziomu decyzyjnego była centralną decyzją narodową – brak
jest

jakichkolwiek

dokumentów

świadczących

o

ingerencji

czynników

zagranicznych;


z punktu widzenia zakresu podmiotowego była decyzją państwową podjętą w
formie prawnej przez funkcjonariusza uprawnionego organu, czyli prokuratora
wojskowego;



z punktu widzenia motywacji była decyzją polityczną, gdyż była zgodna z
zachodzącymi wówczas zmianami reżimu polityczno-społecznego w Polsce, a
jednocześnie stanowiła pewną formę politycznej deklaracji ograniczenia represji w
stosunku do środowiska byłych żołnierzy AK;



z punktu widzenia adresata była decyzją podmiotową, skierowaną do konkretnego
adresata pozostającego poza strukturą ośrodka decyzyjnego.

Po drugie, zgodnie z kryterium procesu decyzyjnego, decyzja o zakończeniu
represjonowania „Radosława”:


z punktu widzenia stopnia złożoności była decyzją złożoną – proces dochodzenia
do niej był długotrwały i obejmował dogłębną analizę bardzo szerokiego materiału
sądowego;



z punktu widzenia struktury pola decyzyjnego była decyzją polityczną;



z punktu widzenia ram organizacyjnych pola decyzyjnego była decyzją prawną –
miała formę postanowienia prokuratorskiego wydanego zgodnie z obowiązującym
wówczas prawem;



z punktu widzenia miejsca ośrodka decyzyjnego była decyzją bezpośrednią –
rodziła natychmiastowe konsekwencje dla głównego zainteresowanego;
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z punktu widzenia formy była decyzją pisemną, mającą formę postanowienia
prokuratorskiego wraz z uzasadnieniem;



z punktu widzenia stopnia poinformowania o treści decyzji była decyzją jawną –
Mazurkiewicz został powiadomiony o niej niemal natychmiast po jej podjęciu.

Po trzecie, zgodnie z kryterium czasu decyzyjnego, decyzja o uchyleniu wyroku
przeciwko Mazurkiewicza była decyzją odłożoną na później i podjętą powolnie – od początku
badania sprawy przez NPW do ostatecznego jej rozstrzygnięcia minęło ponad pół roku.
Po czwarte, zgodnie z kryterium implementacji decyzji politycznej, decyzja o skazaniu
Mazurkiewicza:


z punktu widzenia stopnia przymusu miała charakter władczy, a jej wykonanie w
nie podlegało dyskusji;



z punktu widzenia podważalności była decyzją ostateczną, kończącą sprawę
„Radosława” i umożliwiającą mu odzyskanie wolności;



z punktu widzenia zakresu zmiany była decyzją sterującą, ponieważ dążyła do
usunięcia rozbieżności pomiędzy pożądanym stanem zakończenia sprawy
„Radosława”

oraz

istniejącą

sytuacją

wydania

wyroku

niezgodnie

z

elementarnymi, nawet dla państwa niedemokratycznego, normami i standardami
prawnymi;


z punktu widzenia charakteru implementacji, była to decyzja regulacyjnosterująca, mająca na celu przywrócenie równowagi systemowej poprzez
wyeliminowanie rozbieżności pomiędzy stanem niesłusznego represjonowania
Mazurkiewicza i pożądanym szybkim zamknięciem jego sprawy.

IMPLEMENTACJA DECYZJI

Skutki decyzji
Podstawowymi skutkami decyzji o umorzeniu śledztwa w sprawie „Radosława” i
uchyleniu wobec niego środka zapobiegawczego w postaci aresztu „tymczasowego”, w
rzeczywistości trwającego od ponad siedmiu lat, było zaprzestanie represji oraz wypuszczenie
Mazurkiewicza na wolność. Postanowienie wydane przez kpt. Radzimierskiego ostatecznie
zamykała sprawę rzekomej konspiracji cywilnej, jednoznacznie stwierdzając, że zarzucane
„Radosławowi” i jego współpracownikom czyny w ogóle nie miały miejsca.
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Kolejnym skutkiem, który wystąpił długofalowo, było wystąpienie przez szereg
represjonowanych z wnioskami do sądu – odszkodowawczymi w przypadku niemal
wszystkich, którzy przewinęli się przez machinę aparatu bezpieczeństwa publicznego, oraz
rehabilitacyjnymi w przypadku tych, którzy zostali prawomocnie skazani.
Konsekwencje decyzji politycznej o zaprzestaniu represji wobec Mazurkiewicza w
kontekście ich zgodności z celami i intencjami decydentów należy rozpatrywać na dwóch
płaszczyznach. Jeżeli spojrzymy na nie pod kątem celów ośrodków decyzyjnych w 1956 r., to
możemy stwierdzić, że wystąpił teoretyczny wariant implementacji politycznej według
Pietrasia, polegający na całkowitej ich zgodności z zamierzeniami ośrodków decyzyjnych.
Jeżeli natomiast spojrzymy na skutki decyzji w kontekście pierwotnych celów politycznych z
1949 r., a całą sprawę „Radosława” potraktujemy jako jeden ciągły proces decyzyjny, to
możemy jednoznacznie stwierdzić, iż finalny jej efekt był całkowicie niezgodny z intencjami,
które przyświecały decydentom u zarania procesu decyzyjnego.

Dyrektywy wykonawcze
Trudno nie zgodzić się z twierdzeniem, iż implementacji decyzji o zaprzestaniu
represji wobec Mazurkiewicza towarzyszyły bardzo wyraźne i jednoznaczne dyrektywy
wykonawcze w postaci decyzji Biura Politycznego KC PZPR oraz jego Komisji do spraw
specjalnych. W cytowanym już protokole z posiedzenia Biura Politycznego z dnia 19
kwietnia 1956 r. oraz załączonym protokole z posiedzenia Komisji wyraźnie znajdujemy
konkretne wskazania dla organów wymiaru sprawiedliwości. Jak słusznie zauważył Jerzy
Poksiński, miały one charakter „jednoznacznie dyrektywny” 787.
Wydaje się, że dyrektywy wykonawcze towarzyszące implementacji decyzji
politycznej o umorzeniu postępowania w sprawie „Mazurkiewicza” miały charakter
sytuacyjno-operacyjny – wskazywały bardzo wyraźnie konkretne działanie oraz sposób jego
przeprowadzenia.
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ZAKOŃCZENIE
Podstawowym celem niniejszej pracy było przeanalizowanie sprawy „Radosława”
jako procesu decydowania politycznego. Elementy tej analizy zaprezentowane w poprzednich
rozdziałach można za Sielskim miały charakter przede wszystkim normatywny – skupiały się
na prawnych aspektach podejmowanych decyzji, gdyż jej podstawą było głównie badanie
dokumentów wytwarzanych przez aparat państwowy i partyjny. W podsumowaniu analizy
sprawy „Radosława” warto jednak pokusić się również o przeprowadzenie analizy opisowej,
która pozwoli udzielić odpowiedzi na pytanie: kto naprawdę podejmował najważniejsze
decyzje w sprawie Mazurkiewicza, a czyje decyzje formalne miały jedynie sankcjonowały
rzeczywiste rozstrzygnięcia polityczne?
Kluczem dla zrozumienia tego zjawiska jest podkreślenie funkcjonowania w Polsce
Ludowej w latach 1944-1956 dwóch niezmiernie ważnych mechanizmów władzy: całkowitej
dominacji partii komunistycznej nad całym aparatem państwowym (oczywiście zakres tej
dominacji zmieniał się w czasie i najmniejszy był w okresie formowania ustroju i walki o
władzę, a także początków odwilży politycznej, największy zaś – w szczytowym okresie
stalinizmu) oraz istnienie utajonego porządku nieformalnego w strukturach państwowych i
partyjnych, który w kwestii realnej władzy politycznej miał znacznie większe znaczenie, niż
porządek formalny.
Dominację partii komunistycznej nad funkcjonowaniem aparatu państwowego
doskonale widać na przykładzie cywilnych organów bezpieczeństwa publicznego oraz
sądownictwa wojskowego.
Pierwszy przykład doskonale ilustruje mechanizm funkcjonowania Komisji Biura
Politycznego ds. bezpieczeństwa publicznego. Powstała ona, mimo że, jak pisze Andrzej
Paczkowski, władze partii już wcześniej niemal całkowicie kontrolowało funkcjonowanie
MBP: „Jakkolwiek kierownictwo PPR posiadało kontrolę nad aparatem bezpieczeństwa od
chwili jego powstania, a wiele decyzji zarówno personalnych, jak i organizacyjnych
dotyczących MBP zapadało na posiedzeniach Biura Politycznego tej partii, fakt, iż aparat
rozpoczął działalność śledczą i operacyjną wobec osób związanych z ludźmi ze szczytów
władzy [chodzi tu o początki poszukiwania wroga wewnętrznego – przyp. aut.], nakazywał
wzmocnić nadzór. A nawet sterować samym rozpracowywaniem »wroga wewnętrznego«.
Toteż 24 lutego 1949 r. powołana została Komisja Biura Politycznego ds. Bezpieczeństwa
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Publicznego”788. Mechanizm funkcjonowania Komisji szczegółowo opisał Czesław
Kozłowski, pisząc o niej iż: „w pełnym składzie się nie zbierała, z jej posiedzeń nie
sporządzano protokołów, Pracami komisji kierowali Bierut i Berman przy udziale
Radkiewicza oraz często zapraszanych Romkowskiego i Minca. Komisja spełniała funkcje
ministra bezpieczeństwa, Naczelnej Prokuratury Wojskowej i Prokuratury Generalnej oraz
ministerstwa sprawiedliwości. Szczególnie aktywną rolę w działalności komisji odgrywał
Berman zorientowany we wszystkich najważniejszych sprawach prowadzonych przez MBP.
(…) Komisja, poza ogólnym nadzorem nad organami bezpieczeństwa, bezpośrednio
kierowała działalnością Grupy Specjalnej, a później Biura Specjalnego i X Departamentu.
Brała udział w opracowaniu instrukcji o zakresie i metodach pracy tych jednostek oraz
bezpośrednio sterowała przebiegiem śledztwa w ważnych sprawach. (…) Na posiedzeniach
komisji omawiano plany i wyniki śledztwa, a nawet ustalano konkretne pytania pod adresem
podejrzanych. Komisja nie tylko zatwierdzała wnioski organów bezpieczeństwa, ale sama
inicjowała aresztowanie poszczególnych osób lub całych grup, wyrażała zgodę na
przetrzymywanie przez całe lata niewinnych ludzi w więzieniu” 789.
Co ważne, Komisja miała znacznie mniejszy wpływ na organa wojskowego aparatu
bezpieczeństwa, co znalazło oddźwięk w treści wspomnianego już raportu Komisji Romana
Nowaka w 1957 r.: „Na przebieg wielu spraw szczególnie ujemny wpływ miało specjalne
ustawienie organów Informacji WP, które nie podlegały nadzorowi komisji B.P. d/s
bezpieczeństwa publicznego. Pracą organów Informacji w latach 1950-1953 kierowali
Wozniesienski i Skulbaszewski, którzy korzystali z dużej samodzielności i którzy jedynie w
poszczególnych sprawach porozumiewali się z tow. Rokossowskim i z tow. Bierutem. Z
wyjaśnień pracowników Informacji WP wynika, że Wozniesienski i Skulbaszewski mieli
stały bezpośredni kontakt z kierownictwem bezpieczeństwa w ZSRR. Niezależnie od tego, że
Wozniesienski i Skulbaszewski byli obywatelami radzieckimi, w organach informacji WP,
podobnie jak w MBP, istniała grupa doradców radzieckich, która również porozumiewała się
bezpośrednio ze swoich kierownictwem w Moskwie” 790. Taką wersję wydarzeń potwierdził
sam Jakub Berman: „Po odejściu Gomułki Bierut zwrócił się do mnie z prośbą, bym razem z
nim objął opiekę nad MBP, i zgodziłem się (…). Przejąłem generalny nadzór nad
788
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Bezpieczeństwem, a Bierut – nad Informacją Wojskową, czyli nad sprawami związanymi z
wywiadem i kontrwywiadem, obroną państwa przed przenikaniem obcych agentur i walką ze
szpiegostwem”791.
Drugi przykład ilustruje równie silny wpływ władz partyjnych na wojskowy wymiar
sprawiedliwości:

„Władza

konsekwentnie

różnymi

metodami

dążyła

do

pełnego

podporządkowania sobie aparatu sądowniczego, usiłując uczynić z niego bezwolne narzędzie
represyjne. Starano się przeze wszystkim wywierać na kadrę służby wymiaru sprawiedliwości
odpowiednie wpływy personalne. Te zaś pozwalały na realizację różnego typu postulatów,
często w jaskrawy sposób naruszających niezależność i niezawisłość sędziowską. Często
inspirację do łamania prawa stanowiły decyzje Biura Politycznego KC PPR i PZPR. (…)
Ingerencja kierowniczych gremiów PPR i PZPR w sprawy wymiaru sprawiedliwości był
bardzo głęboka, często wręcz decyzyjna” 792.
Odnośnie do utajonego porządku w strukturach władzy, warto przytoczyć przykłady
wiceministra bezpieczeństwa publicznego Romana Romkowskiego oraz szefa GZI Dymitra
Wozniesieńskiego. W przypadku pierwszego z nich zasadne wydaje się postawienie tezy, iż
jego rzeczywista pozycja w MBP była znacznie wyższa, niż by to wynikało z zajmowanego
przez niego stanowiska. Wedle relacji Andrzeja Werblana, Gomułka miał się kiedyś wyrazić
o Romkowskim, iż był on w czasach stalinowskich faktycznym szefem MBP, podczas gdy
rzeczywista rola ministra Radkiewicza sprowadzała się do pełnienia funkcji figuranta.
Zdaniem Werblana, Gomułkę w przekonaniu tym utwierdzał fakt, że władze partii
komunistycznej

dysponowały

materiałami

kompromitującymi

Radkiewicza,

które

potwierdzały podpisanie przez niego na krótko po aresztowaniu przez polską policję w latach
trzydziestych oświadczenia wyrzeczenia się partii komunistycznej oraz zobowiązania
zaprzestania pracy w jej strukturach793. Takie ujęcie sprawy potwierdzałoby rewelacje Józefa
Światły na ten temat 794. Z kolei Wozniesieński w okresie swojej pracy w GZI, najpierw na
stanowisku zastępcy, a później szefa, z wojskowego aparatu bezpieczeństwa stworzył niejako
państwo w państwie: „Jako zastępca szefa GZI Wozniesieński w stosunkowo krótkim czasie
uzyskał duże wpływy, co wynikało z ogólnej słabości fachowej pracujących tam polskich
komunistów, a także wsparcia otrzymywanego z Moskwy. W latach 1946-1950 ukształtowała
się wyraźna dwutorowość decyzyjna. Decyzje formalne podejmowali Rutkowski i Kuhl
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[wcześniejsi szefowie GZI – przyp. aut.], ale wszystkie one podlegały nieformalnemu
kontrasygnowaniu przez Wozniesieńskiego. W lipcu 1950 r. objął już formalnie kierownictwo
GZI. Na tym stanowisku uzyskał szeroki zakres władzy nad całym aparatem represji w
Wojsku Polskim. Zarówno prokuratura, jak i sądy wojskowe sprowadzone zostały do roli
bezwolnych narzędzi, podporządkowanych Informacji Wojskowej. Naczelny Prokurator
Wojskowy, gen. bryg. Stanisław Zarako-Zarakowski, tak opisywał po latach swoją ówczesną
sytuację: »Człowiek kierujący działalnością całej prokuratury wojskowej w Polsce i
decydujący o życiu lub śmierci tysięcy aresztowanych, chcąc wejść do gmachu GZI, stawał w
kolejce z innymi petentami oczekującymi na wydanie przepustki«”795.
W związku z powyższym warto jeszcze raz spojrzeć na sprawę „Radosława”, tym
razem uwzględniając przede wszystkim praktyczny aspekt funkcjonowania mechanizmu
represji w Polsce Ludowej. Spojrzenie takie pozwoli wskazać faktycznych, a nie pozornych
czy symbolicznych decydentów, czyli tym samym uzupełnić dokonaną analizę decyzyjną o
element opisowy.
Analiza dostępnego materiału źródłowego pozwala wysnuć wniosek, że w pierwszym
etapie procesu decyzyjnego głównym ośrodkiem decyzyjnym był Departament III MBP,
szczególnie ze względu na prowadzone przezeń rozpracowanie pod kryptonimem „Burza”, w
związku z którym zmontowano sprawę „Zośki”. Inicjatywę w sprawie „Radosława” bardzo
szybko przejął jednak Departament Śledczy MBP, prawdopodobnie widząc szansę na
polityczne wykorzystanie możliwości obciążenia Mazurkiewicza Nie ma dowodów na
poparcie tezy, że decyzję o poddaniu „Radosława” represjom podjęli najwyżsi przywódcy
partii komunistycznej odpowiedzialni za funkcjonowanie aparatu bezpieczeństwa, czyli
Bierut i Berman, tym bardziej, że w momencie zainicjowania represji wobec Mazurkiewicza i
jego współpracowników i podkomendnych nie funkcjonowała jeszcze Komisja Biura
Politycznego ds. bezpieczeństwa publicznego. Z drugiej strony trudno wyobrazić sobie
sytuację, w której tak znaczną i znaną figurę obozu poakowskiego poddano by tak brutalnemu
śledztwu bez zgody najwyższych czynników, tym bardziej, że informacja o napisaniu przez
„Radosława” listu do Spychalskiego natychmiast dotarła do Romkowskiego, Bermana i
Bieruta.
Ważnym argumentem świadczącym na korzyść tezy, iż sprawa Mazurkiewicza była
przedmiotem dużego zainteresowania ze strony członków Komisji Biura Politycznego ds.
bezpieczeństwa publicznego jest świadectwo Romkowskiego z jego procesu w 1957 r.:
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„Tematem obrad Komisji były ogólne zagadnienia pracy organów bezpieczeństwa, częściej
jednak konkretne sprawy. Tu zapadały również decyzje o dokonywaniu aresztów w sprawach
centralnych. (…) Pamiętam, że kilkakrotnie omawiana była sprawa LechowiczaJaroszewicza, wielokrotnie w różnych fragmentach była omawiana sprawa Spychalskiego,
sprawa Gomułki, sprawa Tatara, sprawa Rzepeckiego, »Radosława« i inne” 796.
Nawiązując to przytoczonej w rozdziale pierwszym typologii podmiotów decyzji
politycznych według Sielskiego, można śmiało założyć, że wszyscy członkowie Komisji ds.
Bezpieczeństwa Publicznego należeli do wiodących decydentów, inspirujących decyzje w
sprawie „Radosława”, zainteresowanych jej podjęciem oraz realizacją zgodnie z własnym
interesem politycznym, choć oczywiście i tutaj można wskazać decydentów prawdopodobnie
bardziej (Bierut, Berman, Romkowski) i mniej (Radkiewicz, Mietkowski, Świetlik, Fejgin)
zaangażowanych w proces decyzyjny. Do grupy decydentów wpływowych, a więc takich,
którzy w istotny sposób oddziaływali na przebieg procesu decyzyjnego, zaliczyć można z
pewnością Józefa Różańskiego. Pojawia się pytanie o rolę i znaczenie Adama Humera i
Ludwika Serkowskiego – wydaje się, że pełnili oni rolę raczej decydentów wykonawczych, to
znaczy ich inwencja decyzyjna ograniczona była ramami nakreślonymi przez Różańskiego. W
materiałach dotyczących Humera znalazła się notatka służbowa z 1962 r. następującej treści:
„Ppłk Humer przez wiele lat był zastępcą Różańskiego. Bezwolny wykonawca decyzji
Różańskiego, współodpowiedzialny za to, co się działo w departamencie. Uchylał się od
decyzji, wycofywał się i zaprzeczał dawanym uprzednio decyzjom” 797. Natomiast nie ma
wątpliwości co do roli Wiesława Trutkowskiego – był on decydentem w zasadzie
technicznym, opresyjnym narzędziem, którego jedynym celem było wymuszenie przemocą
fizyczną i psychiczną zeznań odpowiedniej treści na Mazurkiewiczu.
W kolejnym etapie sprawy „Radosława”, do rozgrywki włączają się kolejni decydenci,
tym razem związani z wojskowym aparatem bezpieczeństwa. Wiązało się to z połączeniem
sprawy Mazurkiewicza ze sprawą spisku w wojsku i rzekomą konspiracyjną działalnością
Stanisława Tatara. Inspiratorem takiej koncepcji, a jednocześnie decydentem, którego
możemy określić jako przeciwny podmiot wpływu, był najpewniej Antoni Skulbaszewski. O
jego roli w sprawi Tatara, po przejęciu jej od MBP przez GZI, czytamy w projekcie
sprawozdania komisji Nowaka: „Jako rezultat spraw prowadzonych przez Informację, a
głównie na skutek udziału Skulbaszewskiego w prowadzeniu sprawy Tatara, wychodziły
796
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stamtąd oskarżenia dalszych osób, stając się podstawą do nowych aresztów. (…) Rola
Skulbaszewskiego ograniczała się nie tylko do stworzenia w Informacji WP przestępczego
łamania praworządności, do przygotowania prowokacyjnych procesów, w których skazani
zostali niewinni ludzie, Skulbaszewski wywierał również nacisk na przebieg śledztw
prowadzonych przez MBP oraz w sposób jednostronny i szkodliwy naświetlał sprawy wobec
tow. Bieruta”798. Choć rola Skulbaszewskiego w sprawie „Radosława” wydaje się nie
podlegać wątpliwości, trudno jednocześnie założyć, aby zupełnie na jej uboczu pozostawał
Wozniesieński – nie ma na to jednak dowodów w postacie materiałów archiwalnych.
Pojawienie się przeciwnego podmiotu wpływu musiało jeszcze bardziej zaognić
konflikt pomiędzy cywilnym i wojskowym aparatem bezpieczeństwa. W tym kontekście
niewątpliwie konflikt ten dotyczył przede wszystkim sprawy Tatara, a w momencie
podłączenia do niej sprawy „Mazurkiewicza” przeniósł się i na nią. Refleksy tych sporów
pomiędzy dwoma pionami aparatu bezpieczeństwa można zaobserwować w literaturze799,
dokumentach cytowanych w rozdziale trzecim oraz innym materiałach dotyczących prób
rozliczenia

niektórych

odpowiedzialnych

za

łamanie

praworządności

w

aparacie

bezpieczeństwa, na przykład w wyjaśnieniach Różańskiego składanych na jego procesie w
1957 r.: „Między innymi zagadnienie odejścia Radosława od nas związane jest ściśle z tym,
że odmówiłem przesłuchania Radosława na te pytajniki, które przychodziły z Informacji. (…)
sprawę Tatara prowadziła Informacja i na tę sprawę nasza ingerencja – pozwolę sobie
zaznaczyć – musiała być dlatego, że w tym spisku wojskowym, który tam był, była tzw.
siatka cywilna, stąd w ogóle to się łączy. I pewne osoby u nas osadzone były zaliczone do tej
siatki cywilnej. Do tych osób należał Pluta-Czachowski, do tych osób należy Radosław,
szeregu innych nie pamiętam i w związku z tym żądali od nas, albo byśmy podporządkowali
nasze śledztwo ich pytajnikom, albo też żebyśmy załatwiali tę sprawę śledztwa siatki
cywilnej”800.
Po powrocie „Radosława” do MBP to znów cywilny aparat bezpieczeństwa na krótko
przejmuje inicjatywę w sprawie, jednak dochodzi do przetasowań w gronie decydentów. Do
grupy decydentów wiodących na krótko dołącza wiceminister Konrad Świetlik, nadzorujący
sprawę w okresie najintensywniejszego jej raportowania na przełomie lat 1950/1951.
Głównym decydentem wpływu pozostaje Różański, jednak następuje wymiana wspierających
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go decydentów wykonawczych, którymi od tej pory będą głównie Jan Wołkow, Józef
Jurkowski i Wiktor Leszkowicz, w mniejszym stopniu zaś Józef Czaplicki. Następuje również
zmiana wykonawcy technicznego – Trutkowskiego zastępuje Leon Midro, co ma o tyle duże
znaczenie, że oznacza to zaprzestanie stosowania przemocy fizycznej i psychicznej wobec
„Radosława”. Okresowo decydentem wykonawczo-technicznym jest również Władysław
Góra.
Przekazanie sprawy Mazurkiewicza do WSR powoduje jedynie zmianę decydentów
wykonawczo-technicznych. Rolę dwóch najistotniejszych aktorów w spektaklu procesu
dyspozycyjnych

wobec

władz,

prokuratora

wojskowego

Ligięzy

oraz

sędziego

przewodniczącego Widaja możemy odtworzyć na podstawie cytowanego już sprawozdania
komisji badającej odpowiedzialność pracowników GZI, NPW i NSW: „Henryk Ligięza (…)
ponosi odpowiedzialność za (…) niedopełnienie obowiązku nadzoru nad śledztwem byłego
MBP i sprowadzenie go do czczej formalności (np. w sprawie Jana Mazurkiewicza i innych)
(…). Sylwetka Ligięzy jako prokuratora jest szczególnie ponura. »Nadzorował« śledztwa i nie
wahał się oskarżać w sprawach (…) jawnie sfingowanych (np. w sprawie »elbląskiej«, w
sprawie J.Mazurkiewicza) (…). Do tej samej kategorii sędziów [popełniających przestępstwa
i winnych być pociągniętymi do odpowiedzialności karnej – przyp. aut.] zaliczyć należy
Widaja Mieczysława (…), którego wyroki stały się przysłowiowe w sądownictwie (i w
prasie), a którego działalność Komisja badała jedynie marginesowo (sądy rejonowe nie
należały do zakresu działania Komisji), przychodząc nie mniej do głębokiego przekonania, że
działalność Widaja powinna być przedmiotem śledztwa, gdyż wszystko wskazuje na
działalność tego samego rodzaju jak działalność trzech pierwszych sędziów [Feliksa Aspisa,
Teofila Karczmarza i Juliusza Krupskiego – przyp. aut.] (np. sprawa elbląska)”801. W świetle
powyższego dokumentu niewiele więcej da się już chyba powiedzieć o dyspozycyjności
Ligięzy i Widaja. Dodatkową ilustracją rzeczywistej pozycji prokuratora wojskowego w
śledztwie jest fragment notatki Ligięzy do swoich przełożonych o jego scysji z Różańskim,
który oświadczył, że „dlatego właśnie oficerowie bezpieczeństwa publicznego nie lubią
prokuratorów, że bezkrytycznie spisujemy zeznania podejrzanych zamiast piętnować (…)
prowokacje”802.
Paradoksalnie, jedynym chyba ośrodkiem decyzyjnym w sprawie „Radosława”, w
którym faktycznymi decydenci podejmowali decyzje samodzielnie, był NSW, którego skład
801

Sprawozdanie Komisji do zbadania odpowiedzialności…, s. 282.
Pismo mjr. Henryka Ligięzy do Naczelnego Prokuratora Wojskowego z dnia 7 lutego 1952 r., AIPN 765/329,
k. 268.
802

244

sędziowski pod przewodnictwem Józefa Dziowgo uchylił wyrok wobec Mazurkiewicza i jego
współpracowników oraz nakazał ponownie rozpatrzyć sprawę sądowi pierwszej instancji.
Brak jest jakichkolwiek dokumentów czy relacji sugerujących, aby na sędziów NSW
wywierano wpływ czy też sugerowano im pożądany sposób załatwienia sprawy.
W ostatnim etapie sprawy „Radosława”, a więc zmierzającym do umorzenia śledztwa
i wypuszczenia Mazurkiewicza na wolność, ponownie rola decydentów wiodących przypadła
najwyższym funkcjonariuszom partyjnym. Uzasadnione wydaje się twierdzenie, że należy
jednak zaliczyć do nich nie wszystkich członków Komisji Biura Politycznego ds. specjalnych,
a tylko tych, którzy brali udział w posiedzeniu, na którym rozpatrywana była sprawa
„Radosława”. Udział pozostałych członków Komisji i zatwierdzającego jej prace Biura
Politycznego KC PZPR, choć ważny w sensie formalnym, w praktyce miał raczej
mechaniczny charakter. Decydentem wpływowym na tym etapie sprawy był niewątpliwie
prokurator Henryk Radzimierski. Trudno ocenić rolę Naczelnego Prokuratora Wojskowego,
gen. Stanisława Zarako-Zarakowskiego, jednak ze względu na druzgocącą ocenę, jakiej
została poddana jego działalność po październiku 1956 r. trudno przypuszczać, by jego
aktywność w sprawie „Radosława” wykraczała poza mechaniczne przekazywanie
Radzimierskemu dyspozycji „góry” oraz zatwierdzania efektów jego prac.

***
W przekonaniu Autora zawartość niniejszej pracy, a przede wszystkim jej
podsumowanie dokonane w zakończeniu, w sposób jednoznaczny pozytywnie zweryfikowały
główne tezy początkowe, mówiące o tym, że sprawa „Radosława” wpisywała się w szerszy
kontekst poszukiwania wroga wewnętrznego w Polsce Ludowej lat 1949-1956 oraz może być
przedstawiona jako proces decydowania politycznego, a także, że stanowi ona kolejny dowód
na rywalizację dwóch pionów aparatu bezpieczeństwa – cywilnego i wojskowego.
Jednocześnie błędne jest traktowanie sprawy Mazurkiewicza i szerszej sprawy konspiracji
cywilnej wyłącznie jako odpryskowej względem spisku w wojsku.
Analiza decyzyjna sprawy „Radosława” za okres 1949-1956 pozwala odtworzyć
mechanizm funkcjonowania państwa niedemokratycznego, jakim była Polska Ludowa,
względem obywatela. Fałszywe oskarżenia, wymuszane zeznania, przemoc fizyczna i
psychiczna, absurdalna logika śledztw, sfingowane procesy, wreszcie ciche i nieco wstydliwe
umarzanie spraw – to wszystko było w omawianym okresie codziennością tysięcy niewinnych
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ludzi, których nieszczęście polegało na tym, że dostali się w bezlitosną maszynerię
komunistycznego aparatu represji.
W niniejszej pracy przytoczony dziesiątki udokumentowanych przykładów na takie
funkcjonowanie Polski Ludowej, jednak ostateczną puentą niech będzie zestawienie trzech
niezależnych od siebie źródeł: relację Józefa Światły: „Pod koniec 1949 aresztowany został
pułkownik Mazurkiewicz - »Radosław«. Oskarżono go o to, że był szpiegiem francuskim.
Podstawę oskarżenia stanowiły zeznania Jurkowskiego i innych z procesu Tatara. Zeznali oni,
że »Radosław« jako szpieg francuski przekazywał materiały i informacje rezydentowi
wywiadu francuskiego w Polsce i że rozmawiał z nim zawsze po francusku. Śledztwo w
sprawie Tatara prowadziła Informacja wojska polskiego i ona przedstawiła bezpieczeństwu te
zeznania.

Przypominam,

że

od

dawna

trwa

rywalizacja

między

Informacją

a

bezpieczeństwem, że w procesie Tatara, między innymi, Informacja dzięki tym różnym
zeznaniom wysunęła się niejako na czoło. Zarzucała nawet bezpieczeństwu, że źle pracuje, że
nie potrafi sprawy przygotować. Uraziło to departament śledczy i dlatego przypomnę
charakterystyczny wypadek. Kiedy Informacja przekazała bezpieczeństwu materiały w
sprawie pułkownika Mazurkiewicza »Radosława« i przedstawiła zeznania innych, że jest on
szpiegiem francuskim i że z rezydentem wywiadu francuskiego rozmawiał po francusku,
byłem świadkiem bardzo interesującego zajścia. Do pokoju wiceministra Romkowskiego w
bezpieczeństwie wszedł pułkownik Różański, dyrektor departamentu śledczego, i powiedział,
że starał się sprawdzić te zeznania. Rozpoczął z »Radosławem« rozmowę po francuski i
okazało się, że »Radosława« nie zna zupełnie tego języka” 803; jeden z raportów śledczych w
sprawie „Radosława”: „(…) ustalono, że »Radosław« nie mógł prowadzić rozmowy w języku
francuskim z przedstawicielami ambasady brytyjskiej, ponieważ nie zna on /Radosław/ języka
francuskiego”804 oraz zeznania Józefa Różańskiego: „Po stosunkowo niedługim czasie
trwania śledztwa zauważyłem, że Czaplicki przestał się zajmować tą sprawą [Tatara – przyp.
aut.]. Dowiedziałem się od niego, że odszedł ot tej sprawy, gdyż – jak się wyraził – w sprawie
tej dzieje się »lipa«. (…) Czaplicki mi opowiedział między innymi rozmowę, jaką miał na
temat tej sprawy z wiceministrem Mietkowskim, który śmiejąc się, miał powiedzieć:
»Wystarczy, bym powiedział, że jeszcze nie ma wywiadu francuskiego, a po dwóch dniach
już się znajdzie wywiad francuski«. Czaplicki opowiedział mi dalej, że rzeczywiście, po
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Analiza sprawy „Radosława” za okres 1948-1951 z dnia 9 lutego 1951 r., AIPN 00231/93, t. 3, k. 180.
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dwóch dniach uzyskali takie »wyjście«” 805. Zasadność wskazanego powyżej zarzutu,
szybkość i prawdopodobne metody jego potwierdzenia w śledztwie oraz sposób weryfikacji
jak w pigułce ukazują mechanizm funkcjonowania Polsku Ludowej wobec jednostki w latach
najcięższego stalinizmu.
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