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Wstêp

Obecny, XV tom „Tek Gdañskich” jest
w du¿ej mierze kontynuacj¹ tematyki

tomu poprzedniego – rozliczania siê z powo-
jenn¹ histori¹ Polski, z jej kartami mniej zna-
nymi, do niedawna tajnymi (dzia³alnoœæ S³u¿b
Bezpieczeñstwa), b¹dŸ do dziœ objêtymi spo-
³ecznym i politycznym tabu (zbrodnie czerwo-
noarmistów na Ziemi Gdañskiej). W œwietle
rosn¹cej œwiadomoœci potrzeby zmian w pol-
skiej polityce historycznej, oddajemy do r¹k
Czytelnika niewielki, lecz wa¿ny zbiór tekstów,
który zamyka prolematyka Europy Ba³tyckiej
i jej zwi¹zków z Polsk¹ i Pomorzem Gdañskim.
Opisuje je Maciej ̄ akiewicz w artykule „Nad-
mot³wskie spojrzenie na dzieje £otwy”.
      Warto zwróciæ uwagê na artyku³ Krzyszto-
fa Filipa o „Pomnikach Wdziêcznoœci” na Po-
morzu. Obok rzetelnej specyfikacji poszczegól-
nych obiektów przeczytamy w nim wiêcej
o historii symboli komunistycznych oraz kon-
trowersjach, jakie maj¹ miejsce podczas prób
usuwania ich z przestrzeni publicznej. Tekst jesz-
cze silniej unaoczni skalê problemu, gdy uœwia-
domimy sobie, ¿e koncentruje siê on na jednym
tylko regionie.

      O tym, ¿e pilnie potrzebna jest w Polsce
dekomunizacja nie tylko przestrzeni publicz-
nej, ale i œwiadomoœci historycznej, przekonu-
je dosadnie drugi tekst autora, dotykaj¹cy
zbrodni i zniszczeñ dokonanych w Gdañsku
przez „wyzwolicieli” z Armii Czerwonej. To
wa¿ny artyku³, mocny okrucieñstwem prawdy
historycznej, wskazuj¹cy na kilka p³aszczyzn
tabuizowania sowieckich nadu¿yæ, na czele
z brutalnymi, czêsto zbiorowymi gwa³tami.
Doœæ powiedzieæ, ¿e scenariusz g³oœnego ostat-
nio francuskiego filmu Niewinne, zosta³ oparty
na relacjach dotycz¹cych tragedii zakonnic z jed-
nego z gdañskich klasztorów. Lecz zarówno ta,
jak i wiele innych historii usuwane by³y w cieñ
podobnie jak znikn¹æ musia³a rzeŸba gdañskie-
go artysty ustawiona kilka lat temu obok jedne-
go z czo³gów – „Pomników Wdziêcznoœci”. Te
ostatnie w kontekœcie sowieckich zbrodni –
szczególnie takich, jak masakra wiernych z ko-
œcio³a œw. Józefa w Gdañsku – nabieraj¹ jeszcze
silniejszego wydŸwiêku ironicznego, prowoku-
j¹c po raz kolejny pytania o prowadzon¹ w Pol-
sce politykê historyczn¹.
      Dwa kolejne artyku³y: Marcina Wêgliñskie-
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go, dotycz¹cy sprawy obiektowej kryptonim
„Agresja”, oraz Daniela Czerwiñskiego, zbie-
raj¹cy dokumenty S³u¿b Bezpieczeñstwa w spra-
wie walki z katechizacj¹ w szko³ach, stwarzaj¹
mo¿liwoœæ zakulisowego spojrzenia na dzia³al-
noœæ „bezpieki”.
      Pierwszy z artyku³ów jest cenny z kilku
wzglêdów. Po pierwsze, wskazuje konkretne
postaci stoj¹ce za operacjami SB – ich rys oso-
bowoœciowy, pochodzenie i wykszta³cenie,
a tak¿e okolicznoœci rozpoczêcia s³u¿by. Po dru-
gie, niejako przy okazji szkicowania naczelnej
problematyki, autor zapoznaje nas zewnêtrzny-
mi uk³adami si³ i zale¿noœci, systemem nagra-
dzania i karania w SB. Po trzecie wreszcie, ar-
tyku³ przedstawia dzieje powstania i rozwoju
sprawy maj¹cej na celu kontrolê osób o posta-
wach „syjonistycznych”, podejrzewanych m. in.
o szpiegostwo lub prowadzenie propagandy

wrogiej wobec PRL.
      Drugi - przytacza w ca³oœci tajne (oraz „œci-
œle tajne”) dokumenty SB, relacjonuj¹ce postê-
py nad ca³kowit¹ laicyzacj¹ szkó³ oraz powody,
dla których, nawet mimo braku podstaw usta-
wowych, zwalniano katechetów (g³ównie du-
chownych) oraz inwigilowano osoby œwieckie
zaanga¿owane czynnie w obronê obecnoœci kate-
chezy w szko³ach („dewotki”, „jednostki fana-
tyczne”). Jest to wa¿ny tekst tak¿e ze wzglêdu
na ukazanie zarówno silnych, jak i s³abszych
stron ówczesnej metodyki prowadzenia lekcji
religii oraz ideowej walki z komunizmem.
      Jesteœmy pewni, ¿e istnieje nagl¹ca potrze-
ba tworzenia solidnej bazy faktograficznej
i odkrywania kolejnych kart powojennej histo-
rii Polski, jak te, które oddajemy do r¹k Czy-
telnika w niniejszym tomie.

Agnieszka Komorowska
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 Pomniki wdziêcznoœci na Pomorzu.....

Pomniki Wdziêcznoœci na Pomorzu i symbol
komunistyczny czerwonej piêcioramiennej gwiazdy1.

Krzysztof  Filip

1 Artyku³ jest w bardzo powa¿nym stopniu oparty na 3 pracach autora: K. Filip, Opinia w sprawie usuniêcia czerwo-
nej piêcioramiennej gwiazdy jako symboli komunistycznego z "Pomnika Wdziêcznoœci" w Tczewie, Gdañsk, 24 II 2016 r.;
idem, Notatka w sprawie "Pomników Wdziêcznoœci (teren dzia³ania Oddzia³u IPN Gdañsk, bez Delegatury IPN Byd-
goszcz), Gdañsk, 8 III 2016 r.; idem, Notatka Krzysztofa Filipa w sprawie "Pomników Wdziêcznoœci" (teren dzia³ania
Oddzia³u IPN Gdañsk, bez Delegatury IPN Bydgoszcz), Gdañsk, 5 V 2016 r. i stanowi niejako formê ich publikacji
uzupe³nion¹ o niektóre informacje.

2 Uniwersalny S³ownik jêzyka polskiego PWN, red. S. Dubisz, T. 1: A-J, Warszawa 2008, s. 1106. ¿ydowska w PRL
przed kampani¹ antysemick¹ lat 1967-1968 i po niej, Warszawa 2009, s. 180-191.

3 S³ownik jêzyka polskiego PAN, T. 2: D-G, Warszawa 1960, s. 1385.

Jedn¹ z najpowszechniejszych na terenie na
szego kraju pozosta³oœci sowieckiej propa-

gandy stanowi¹ tzw. Pomniki Wdziêcznoœci Ar-
mii Czerwonej. Budowano je  niekiedy przy-
musowo, w podziêce za rzekome wyzwolenie,
które jak wiadomo nie oznacza³o dla Polaków
wolnoœci ale kolejn¹, tym razem sowieck¹ oku-
pacjê. Wierzcho³ki czêœci pomników nadal zdo-
bi piêcioramienna gwiazda czerwona. Có¿ to
oznacza? Wed³ug definicji zawartej w Uniwer-
salnym S³owniku jêzyka polskiego PWN czer-
wona gwiazda to "piêcioramienna gwiazda bê-
d¹ca elementem wielu gode³ pañstwowych,
symbol komunizmu"2. W tej formie jest koja-

rzona zw³aszcza w krajach które zazna³y tego¿
totalitaryzmu, a wiêc i w Polsce. Zreszt¹ jesz-
cze w okresie Polski Ludowej okreœlenie
"gwiazdy piêcioramiennej (czerwonej)" ozna-
cza³o "god³o komunizmu"3 i musia³o mieæ wy-
mowê pozytywn¹. Dopiero upadek komunizmu
pozwoli³ na rzeteln¹ ocenê historyczn¹ syste-
mu i jego symboli, oczywiœcie negatywn¹.
W polskim systemie prawnym ma to swoje
konsekwencje, czego najwa¿niejszym dowo-
dem s¹ zapisy w ustawie zasadniczej. Mianowi-
cie artyku³ 13 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. zawiera nastêpuj¹-
ce s³owa: "Zakazane jest istnienie partii politycz-
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4 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483).
5 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. 1997, nr 88, poz. 553).
6 PAP, Co jest, a co nie jest propagowaniem komunizmu?, portal "PolskieRadio.pl", 20 VII 2011.

za: http://www.polskieradio.pl/39/1240/Artykul/404489,Co-jest-a-co-nie-jest-propagowaniem-komunizmu [ostatni
dostêp: 23 II 2016]; J. Bukowski, Tylko prezentowanie, czy ju¿ gloryfikowanie? Nadal obowi¹zuje zapis, wedle którego
mo¿na karaæ osoby prezentuj¹ce symbole komunistyczne?, portal internetowy "wPolityce.pl", 3 VI 2012; za: http://
wpolityce.pl/polityka/133658-tylko-prezentowanie-czy-juz-gloryfikowanie-nadal-obowiazuje-zapis-wedle-ktorego-mo-
zna-karac-osoby-prezentujace-symbole-komunistyczne [ostatni dostêp: 19 II 2016]
Szerzej na ten temat: D. Czarnecka, "Pomniki wdziêcznoœci" Armii Czerwonej w Polsce Ludowej i w III Rzeczypospoli-
tej, Warszawa 2015, s. 372-373.

nych i innych organizacji odwo³uj¹cych siê
w swoich programach do totalitarnych metod i

praktyk dzia³ania nazizmu, faszyzmu i komuni-
zmu, a tak¿e tych, których program lub dzia³al-

noœæ zak³ada lub dopuszcza nienawiœæ rasow¹ i
narodowoœciow¹, stosowanie przemocy w celu

zdobycia w³adzy lub wp³ywu na politykê pañstwa
albo przewiduje utajnienie struktur lub cz³onko-

stwa"4. Równie¿  Kodeks Karny z 6 czerwca
1997 r. wprowadzi³ odpowiednie sankcje karne,
co wynika z treœci art. 256: "§ 1. Kto publicznie
propaguje faszystowski lub inny totalitarny
ustrój pañstwa lub nawo³uje do nienawiœci na
tle ró¿nic narodowoœciowych, etnicznych, ra-
sowych, wyznaniowych albo ze wzglêdu na
bezwyznaniowoœæ, podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolnoœci albo pozbawienia wol-
noœci do lat 2. § 2.5) Tej samej karze podlega,
kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala
lub sprowadza, nabywa, przechowuje, posiada,
prezentuje, przewozi lub przesy³a druk, nagranie
lub inny przedmiot, zawieraj¹ce treœæ okreœlon¹
w § 1 albo bêd¹ce noœnikiem symboliki faszy-
stowskiej, komunistycznej lub innej totalitarnej.
§ 3. Nie pope³nia przestêpstwa sprawca czynu
zabronionego okreœlonego w § 2, je¿eli dopu-
œci³ siê tego czynu w ramach dzia³alnoœci arty-
stycznej, edukacyjnej, kolekcjonerskiej lub na-
ukowej. § 4. W razie skazania za przestêpstwo
okreœlone w § 2 s¹d orzeka przepadek przed-

miotów, o których mowa w § 2, chocia¿by nie
stanowi³y w³asnoœci sprawcy"5. Co wa¿ne, wsku-
tek skargi SLD Trybuna³ Konstytucyjny pochy-
li³ siê na powy¿sz¹ treœci¹ i 9 lipca 2011 r. wykre-
œli³ zdanie które uzna³ za niezgodne
z ustaw¹ zasadnicz¹, tj. fragment w którym
stwierdzono, ¿e karze podlega treœæ "bêd¹ca no-
œnikiem symboliki faszystowskiej, komuni-
stycznej lub innej totalitarnej". Niemniej jednak
osoba prezentuj¹ca symbole totalitarne, w tym
komunistyczne, musi siê liczyæ z sankcj¹ karn¹6.

W tym miejscu nale¿y wspomnieæ o pew-
nym negatywnym zjawisku polegaj¹cym na
wi¹zaniu tego symbolu nie z komunizmem, ale
z ZSRR czy wojskiem. Okazj¹ do zademon-
strowania takiej dyskusji by³o wydarzenie
z marca 2015 r. kiedy to Stowarzyszenie Kursk
wys³a³o do Urzêdu Miejskiego Wejherowo
pismo z propozycj¹ renowacji "Pomnika
Wdziêcznoœci". Kontrowersje wzbudzi³a chêæ
umieszczenia na obelisku nowej "czerwonej
gwiazdy". Powo³ano siê przy tym na zalecenia
Biura Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa.
Przedstawiciel portalu "wMeritum.pl" zwróci³
siê wówczas do Rady Ochrony Pamiêci Walk
i Mêczeñstwa z proœb¹ o odpowiedŸ na pytanie:
"czy ROPWiM zaleca instalowanie <<Gwiaz-
dy Czerwonej>> na pomnikach stanowi¹cych
pozosta³oœæ po latach okupacji komunistycz-
nej"? Otrzymano odpowiedŸ Naczelnika Wy-
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7 P. Borkowski, ROPWiM: Czerwona Gwiazda nie jest symbolem komunistycznym, portal "wMeritum.pl", 23 III
2015; za: http://wmeritum.pl/ropwim-czerwona-gwiazda-nie-jest-symbolem-komunistycznym/96222 [ostatni dostêp:
23 II 2015]

8 D. Czarnecka, "Pomniki wdziêcznoœci"...,  s. 373.
9 P. Borkowski, ROPWiM: Czerwona Gwiazda...
10 J. Grabowski, Z polskich miast znikn¹ symbole komunizmu, portal internetowy "Gazeta.pl", 29 IV 2007.

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,4099002.html [ostatni dostêp: 23 II 2016].
11 Ustawa z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy

budowli, obiektów i urz¹dzeñ u¿ytecznoœci publicznej, Strona Sejmu RP za: http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/na-
zwa/302_u/$file/302_u.pdf [ostatni dostêp: 30 V 2016]; Informacja w sprawie ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zaka-
zie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urz¹dzeñ u¿ytecznoœci
publicznej, Warszawa, maj 2016, Strona Prezydenta RP za: http://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/
art,10,maj-2016-r-.html [ostatni dostêp: 30 V 2016]; Prezydent podpisa³ ustawê dekomunizacyjn¹, 20 V 2016, portal "Te-
lewizja Republika".

dzia³u Krajowego Adama Siwka w której
stwierdzono, ¿e "[...] powy¿szy symbol jest
oznaczeniem formacji wojskowej, do której
szeregów ¿o³nierze nale¿eli. W zwi¹zku z po-
wy¿szym stanowi³ on element oryginalnego
wystroju pomników wzniesionych zarówno
w miejscu ich pochówku, jak i upamiêtnieñ
symbolicznych"7. Nie pierwszy zreszt¹ raz za-
prezentowano taki pogl¹d8. Nastêpnie zwróco-
no siê o opiniê do historyka - prof. Mieczys³awa
Ryby z KUL, pytaj¹c go o to, czy "Czerwona
Gwiazda jest symbolem wojskowym czy syste-
mu komunistycznego?". OdpowiedŸ by³a jed-
noznaczna: "I jedno i drugie. Pamiêtajmy, ¿e
Zwi¹zek Sowiecki by³ pañstwem komunistycz-
nym. Mia³ swoj¹ si³ê zbrojn¹, czyli Armiê
Czerwon¹, która pos³ugiwa³a siê symbolem
czerwonej gwiazdy. Inaczej wygl¹da sprawa, gdy
chodzi o istniej¹ce pañstwo, które funkcjonuje
w ramach miêdzynarodowej polityki, a inaczej
jeœli mówimy o upamiêtnianiu. Rodzi siê te¿
pytanie: czy swastyka umieszczana na he³mach
¿o³nierzy niemieckich jest symbolem narodo-
wego socjalizmu, czy tylko symbolem wojsko-
wym? [...]"9. W dalszej czêœci niniejszego wy-
wodu zostanie nakreœlona krótka historia
czerwonej gwiazdy.

Warto w tym miejscu zwróciæ uwagê na
fakt, ¿e w Polsce przymierzano siê do zakazu
prezentowania symboli komunistycznych ju¿
jakiœ czas temu. Doœæ powiedzieæ, ¿e Minister-
stwo Kultury w ramach rz¹du PiS-u og³osi³o
w kwietniu 2007 r. prace nad ustaw¹ dekomuni-
zacyjn¹ która mia³a umo¿liwiæ samorz¹dom
i administracji pañstwowej "skuteczne usuwa-
nie pomników i symboli obcego panowania nad
Polsk¹". Z przestrzeni publicznej mia³y znik-
n¹æ symbole dyktatury komunistycznej. Rzecz-
nik ministra kultury Jan Kasprzyk informowa³
opiniê publiczn¹ o pracach nad ustaleniem defi-
nicji pomników. Chodzi³o m.in. o pomniki
"prezentuj¹ce symbolikê sierpa i m³ota czy te¿
czerwonej gwiazdy"10. 20 maja 2016 r. ustawa o
zakazie propagowania komunizmu lub innego
ustroju totalitarnego przez nazwy budowli,
obiektów i urz¹dzeñ u¿ytecznoœci publicznej
zosta³a podpisana przez Prezydenta RP Andrze-
ja Dudê. Zobowi¹za³a ona samorz¹dy by w ci¹-
gu roku zmieni³y nazwy "osób, organizacji,
wydarzeñ lub dat symbolizuj¹cych represyjny,
autorytarny i niesuwerenny system w³adzy w
Polsce w latach 1944-1989", ale w jej tekœcie nie
znalaz³y siê ¿adne odniesienia do pomników,
obelisków i tablic pami¹tkowych11.
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za: http://telewizjarepublika.pl/prezydent-podpisal-ustawe-dekomunizacyjna,33669.html [ostatni dostêp: 27 V 2016];
12 Czerwona gwiazda zakazana na Wêgrzech, portal internetowy "wPolityce.pl", 22 IV 2013.

http://wpolityce.pl/polityka/155925-czerwona-gwiazda-zakazana-na-wegrzech [ostatni dostêp: 19 II 2016]
13 W. Radziwinowicz, Litwa zakazuje radzieckich i nazistowskich symboli, "Gazeta Wyborcza", 18 VI 2008.
14 N. Mielech, Estonia/Spór z Rosj¹ o radzieckie pomniki (aktual.), Portal Spraw Zagranicznych, 15 II 2007.

http://www.psz.pl/91-europa/estonia-spor-z-rosja-o-radzieckie-pomniki-aktual [ostatni dostêp: 19 II 2016].
15 pg, Swastyka oraz sierp i m³ot zakazane na £otwie, "Polskie Radio", 12 IV 2013.

http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/822408,Swastyka-oraz-sierp-i-mlot-zakazane-na-Lotwie [ostatni dostêp: 19
II 2016]

16 A jednak mo¿na. Mo³dawia zakazuje u¿ywania symboli komunistycznych. Czy w³adza bêdzie go stosowa³a?,
portal internetowy "wPolityce.pl", 12 VII 2012.
za: http://wpolityce.pl/polityka/136129-a-jednak-mozna-moldawia-zakazuje-uzywania-symboli-komunistycznych-czy-
wladza-bedzie-go-stosowala [ostatni dostêp: 19 II 2016]12 Czerwona gwiazda zakazana na Wêgrzech, portal internetowy
"wPolityce.pl", 22 IV 2013.
za: http://wpolityce.pl/polityka/155925-czerwona-gwiazda-zakazana-na-wegrzech [ostatni dostêp: 19 II 2016]
II 2016].

Jeœli powszechnie zakazuje siê u¿ywania
symboli niemieckiego nazizmu, to w przypad-
ku komunistycznych wspó³czesne prawo jest
niejednoznaczne. Jedynie nieliczne europejskie
kraje próbowa³y wprowadziæ taki zakaz. Oczy-
wiœcie dotyczy to przede wszystkim tych, któ-
rych ludnoœæ mia³a do czynienia z komunistycz-
nym totalitaryzmem. Pierwszym takim krajem
by³y Wêgry. Za czasów pierwszego rz¹du Fi-
deszu (1998-2002) wprowadzono nowelizacjê
KK która zakazywa³a noszenia czerwonej
gwiazdy, wizerunku sierpa i m³ota oraz swasty-
ki. W lutym 2013 r. wêgierski Trybuna³ Kon-
stytucyjny anulowa³ j¹ uznaj¹c za niezgodn¹
z ustaw¹ zasadnicz¹ (twierdzono ¿e noweliza-
cja mo¿e doprowadziæ do "ograniczenia wolno-
œci przekonañ i s³owa"). W odpowiedzi, parla-
ment w kwietniu uchwali³ zmodyfikowany
zakaz publicznego prezentowania symboli re-
¿imów totalitarnych, wczeœniej uniewa¿niony
przez Trybuna³ Konstytucyjny12. 17 czerwca
2008 r. w ramach poprawek do ustawy o zgro-
madzeniach, na Litwie zabroniono "demonstro-
wania flag, herbów, symboli, mundurów nazi-
stowskich Niemiec, Zwi¹zku Socjalistycznych

Republik Radzieckich oraz Litewskiej Socjali-
stycznej Republiki Radzieckiej". W ten sposób
zakazano prezentowania czerwonej gwiazdy,
sierpa i m³ota13. W przypadku pañstw ba³tyc-
kich uzyskanie podobnych uregulowañ praw-
nych jest o wiele trudniejsze, co wynika ze sto-
sunków narodowoœciowych, poniewa¿ powa¿n¹
czêœæ ich ludnoœci stanowi¹ Rosjanie. Dla przy-
k³adu, kiedy w lutym 2007 r. parlament estoñ-
ski przyj¹³ ustawê o demonta¿u pomników glo-
ryfikuj¹cych sowieck¹ okupacjê oraz ustawê
umo¿liwiaj¹c¹ przenoszenie mogi³ ¿o³nierzy
sowieckich, spotka³o siê to z emocjonalnym
protestem ze strony rosyjskiego ministra spraw
zagranicznych Siergieja £awrowa. Wkrótce es-
toñski prezydent Toomas Hendrik Ilves zawe-
towa³ ustawê o przenoszeniu pomników14. Na-
tomiast w kwietniu 2013 r. ³otewski parlament
wprowadzi³ zakaz u¿ywania symboli ustrojów
totalitarnych, tj. ZSRR i III Rzeszy15. Spotka-
³o siê to równie¿ z reakcj¹ w³adz Rosji. W 2012
r. parlament Mo³dawii zakaza³ u¿ywania komu-
nistycznych symboli16. W marcu 2015 r. parla-
ment ukraiñski przyj¹³ ustawê o zakazie stoso-
wania symboliki komunistycznej, oczekuj¹c na
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17 Ukraiñcy walcz¹ z reliktami komunizmu. Obalono pomniki Lenina i dzia³aczy radzieckich, portal internetowy
"wPolityce.pl", 3 V 2015; za: http://wpolityce.pl/swiat/243095-ukraincy-walcza-z-reliktami-komunizmu-obalono-po-
mniki-lenina-i-dzialaczy-radzieckich [ostatni dostêp: 19 II 2016]

18 Oœwiadczenie Parlamentu Europejskiego w sprawie og³oszenia dnia 23 sierpnia Europejskim Dniem Pamiêci Ofiar
Stalinizmu i Nazizmu, "Dziennik Urzêdowy Unii Europejskiej", 2008.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:008E:0057:0059:PL:PDF [ostatni dostêp: 23 II 2016]

19 Pierwszy Dzieñ Pamiêci Ofiar Nazizmu i Stalinizmu, portal "Wiadomosci24.pl", 23 VIII 2009. za: http://www.wia-
domosci24.pl/artykul/pierwszy_dzien_pamieci_ofiar_nazizmu_i_stalinizmu_107262.html [ostatni dostêp: 23 II 2016]

20 Sierp i m³ot wpisany w unijn¹ gwiazdê! Takim plakatem Unia Europejska promuje jednoœæ ponad podzia³ami,
portal internetowy "wPolityce.pl", 20 X 2012. za: http://wpolityce.pl/polityka/142783-sierp-i-mlot-wpisany-w-unijna-
gwiazde-takim-plakatem-unia-europejska-promuje-jednosc-ponad-podzialami [ostatni dostêp: 19 II 2016]

podpis prezydenta Petro Poroszenko17. Wyli-
czanie mniej lub bardziej udanych prób uzyska-
nia zakazu propagowania symboli komunizmu
nie jest w tym miejscu niezbêdne, natomiast
warto zwróciæ uwagê na niew¹tpliwy udzia³
w tych dzia³aniach pewnych wa¿kich aspektów
politycznych, np. stosowania przez w³adze Ro-
sji argumentacji historycznej, jak równie¿ przez
lewicê poszczególnych krajów twierdzeñ o rze-
komym zawê¿aniu wolnoœci obywatelskich.

Unia Europejska nie wprowadzi³a zakazu
symboliki komunistycznej, nie mo¿na jednak
nie dostrzec pewnych donios³ych jej dzia³añ
maj¹cych na celu krytykê totalitaryzmów.
Wa¿nym uregulowaniem prawnym w tej mie-
rze by³a podjêta w 2006 r. rezolucja 1481 Zgro-
madzenia Parlamentarnego Rady Europy
w sprawie potrzeby miêdzynarodowego potê-
pienia zbrodni totalitarnych re¿imów komuni-
stycznych. W 2008 r. UE og³osi³a dzieñ 23
sierpnia Europejskim Dniem Pamiêci Ofiar
Stalinizmu i Nazizmu. Jedn¹ z przes³anek pod-
jêcia takiej uchwa³y przez Parlament Europej-
ski by³o to, ¿e "masowe deportacje, morderstwa
i zniewolenie, pope³nione w ramach aktów agre-
sji stalinizmu i nazizmu, kwalifikuj¹ siê do ka-
tegorii zbrodni wojennych i zbrodni przeciw-
ko ludzkoœci". Miano równie¿ na uwadze fakt,
¿e "Europa s³abo orientuje siê w tym, jaki

wp³yw wywar³ re¿im radziecki na by³e komu-
nistyczne republiki, oraz jakie by³o znaczenie
jego okupacji dla obywateli tych krajów"18. Po
raz pierwszy obchodzono ów dzieñ w 2009 r.19.
Mimo takiego podejœcia dochodzi do wydarzeñ
nie do koñca przemyœlanych. W paŸdzierniku
2012 r. wybuch³ skandal. Na swoim blogu kon-
serwatywny brytyjski europose³ Daniel Han-
nan zaalarmowa³ o przedziwnej treœci plakatu
promuj¹cego UE. Obok symboli chrzeœcijañ-
stwa, judaizmu, d¿inizmu oraz islamu pojawi³
siê sierp i m³ot. Europose³ skomentowa³ to na-
stêpuj¹co: "Dla trzech pokoleñ, ten symbol so-
wieckiej rewolucji oznacza³ ubóstwo, niewol-
nictwo, tortury i œmieræ. Zdobi czapki
przychodz¹cych w nocy czekistów. [...] Powie-
wa³ nad reedukacyjnymi obozami i gu³agami.
Dla setek milionów Europejczyków, by³ sym-
bolem obcej okupacji. Wêgry, Litwa i Mo³da-
wia zakaza³y jego u¿ywania, a by³e komuni-
styczne kraje uwa¿aj¹, ¿e symbol ten powinien
byæ traktowany jak symbole nazistowskie"20.
Pewne wyt³umaczenie tej sytuacji mo¿na zna-
leŸæ w ksi¹¿ce Ryszarda Legutki Triumf cz³o-
wieka pospolitego. Pisze on mianowicie: "Zwi¹-
zek Sowiecki wygra³ wojnê, a zwyciêzcy
narzucaj¹ jêzyk, symbole itd. Sierp i m³ot by³
naturalnie symbolem partii komunistycznych
w powojennej Europie. Ich dzia³alnoœæ nie by³a
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21 Dlaczego Unia Europejska chce siê uto¿samiaæ z jednym z najstraszliwszych antyludzkich systemów totalitar-

nych?, portal internetowy "wPolityce.pl", 27 X 2012. za: http://wpolityce.pl/polityka/143275-dlaczego-unia-europej-
ska-chce-sie-utozsamiac-z-jednym-z-najstraszliwszych-antyludzkich-systemow-totalitarnych [ostatni dostêp: 19 II 2016]

22 £. Dziadkiewicz, Sierpem i m³otem pisane, "Polityka" 2007, nr 47, s. 86.
23 W. Kopaliñski, S³ownik symboli, Warszawa 2012, s. 52.
24 Uniwersalny S³ownik..., s. 519.
25 £. Dziadkiewicz, Sierpem..., s. 86.
26 Gwiazda Armii Czerwonej 1918-1922. Mity i rzeczywistoœæ. T³um. K. Filip. Artyku³ ze strony internetowej

History Mania: za: http://historymania.info/view_post.php?id=139 [ostatni dostêp: 19 II 2016].
27 W. Radziwinowicz, Czy gwiazda zast¹pi or³a na rosyjskich sztandarach wojskowych?, portal internetowy "wybor-

cza.pl", 26 XI 2002. za: http://wyborcza.pl/1,75248,1173412.html?disableRedirects=true [dostêp: 23 II 2016].

zakazana i cieszy³y siê w pewnych okresach bar-
dzo du¿ym poparciem spo³eczeñstw, np. we Fran-
cji czy W³oszech"21. Niew¹tpliwie wp³ywa to na
chwiejnoœæ pogl¹dów w³adz UE w tej sprawie.

By w pe³ni zrozumieæ komunistyczn¹ sym-
bolikê nale¿y powróciæ do Ÿróde³. W 1789 r.
w trakcie rewolucji francuskiej skrajnie lewi-
cowi Jakobini pos³ugiwali siê czerwon¹ flag¹.
Od tego momentu wesz³a ona na sta³y u¿ytek
szeroko pojêtych nurtów socjalistycznych, a w
konsekwencji komunistów. Szczególnie rozs³a-
wi³a ten symbol Komuna Paryska (1871 r.)22.
Kolor czerwony uznano za "god³o lewicowo-
œci politycznej, rewolucji, barwê sztandarów
socjalizmu i komunizmu, postêpu spo³ecznego".
Ponadto symbolizuje on robotnicz¹ krew23.
W by³ych demoludach znaczenie koloru kojarzy
siê negatywnie równie¿ z samymi komunistami.
Doœæ powiedzieæ, ¿e w Polsce za pomoc¹ wyra¿e-
nia "czerwony" okreœla siê pogardliwie cz³owieka
który jest "rewolucyjny, maj¹cy przekonania so-
cjalistyczne, lewicowe; komunistyczne"24.
W drugiej po³owie XIX w. powsta³a idea mark-
sizmu. Jej twórcy - Karol Marks i Fryderyk
Engels pos³ugiwali siê równie¿ czerwon¹
gwiazd¹ - odt¹d sta³a siê ona kolejnym symbo-
lem komunizmu25. W 1918 r. zosta³a przyspo-
sobiona przez bolszewików na emblemat nowo
powsta³ej Robotniczo-Ch³opskiej Armii Czer-

wonej. Ciekawe by³y okolicznoœci tego wyda-
rzenia. W pocz¹tkach 1918 r. jednym z dwóch
komisarzy Moskiewskiego Okrêgu Wojsko-
wego by³ Jemielian Jaros³awski. W rok po po-
wstaniu Armii Czerwonej tak wspomina³ swoj¹
ówczesn¹ dzia³alnoœæ: "W naszym kolegium
sk³adaj¹cym siê z tow. Polanskiego [Niko³aja -
KF], Mura³owa [Niko³aja - KF] i mnie, tow.
Polanski jako pierwszy zaproponowa³ ideê piêcio-
ramiennej gwiazdy z umieszczonymi na niej przed-
stawieniami m³ota, p³uga i ksi¹¿ki, symbolizuj¹-
cymi odpowiednio: pracê, wieœ i inteligencjê.
Kolegium podtrzyma³o ten pomys³, lecz jedynie
z przedstawieniami m³ota i p³uga na gwieŸdzie.
W takim te¿ wygl¹dzie ten charakterystyczny
znak zdoby³ aprobatê tow. Trockiego"26.
Warto podkreœliæ, ¿e za oficjalnego pomys³odaw-
cê czerwonej gwiazdy jako emblematu Armii
Czerwonej uchodzi Lew Trocki, zwolennik per-
manentnej globalnej rewolucji komunizmu.
Wedle jego s³ów piêæ ramion gwiazdy symboli-
zowa³o "nieuchronne zwyciêstwo rewolucji na
piêciu kontynentach", a czerwony jej kolor -
"krew narodu radzieckiego przelan¹ za zbudowa-
nie socjalizmu i komunizmu pod przewodem
partii komunistycznej"27. Tak wiêc komuniœci
zaadaptowali do celów armijnych pentagram,
stary symbol okultystyczny zapewniaj¹cy
ochronê. Kolor czerwony symbolizowa³ rewo-
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28 S³ownik miêdzynarodowej symboliki i emblematyki, Moskwa 2001, s. 210-211

     29  Ibidem, s.210-2011.
        30 Gwiazda Armii Czerwonej....
           31  Sownik..., s.2010-2011.
        32 W. Kopaliñski, S³ownik..., s. 382.
        33 S³ownik..., s. 2010-2011.
         34 £. Dziadkiewicz, Sierpem..., s.86
        35 Ibidem.
        36 S³ownik..., s. 2011-2012.
        37 P. Borkowski, ROPWiM..., t³um. Ordery ZSRR [w:] Wielka sowiecka encyklopedia, wyd. 1970. T³um. K. Filip.
za: http://bse.sci-lib.com/article84855.html [ostatni dostêp: 19 II 2016]

lucjê i jej armiê. Kierowano siê równie¿ sym-
bolik¹ samej gwiazdy, która oznacza d¹¿enie do
osi¹gniêcia wznios³ych idei28.
Wygl¹d i funkcjonalnoœæ sowieckiej czerwonej
gwiazdy zmienia³y siê w kolejnych latach.
Wiosn¹ 1918 r. prosty emblemat o ró¿nych roz-
miarach naszywano na nakrycie g³owy, rzadziej
na rêkaw29. 2 marca podpisano zarz¹dzenie nr 240
Nadzwyczajnego sztabu dla Moskiewskiego
Okrêgu Wojskowego. Szczególnie interesuj¹ce
by³o brzmienie punktu 8. ̄ o³nierze Armii Czer-
wonej mieli u¿ytkowaæ dotychczasowe umun-
durowanie, lecz emblematem mia³a zostaæ czer-
wona piêcioramienna gwiazda z centralnym
z³otym przestawieniem p³uga i m³ota30. 21 wrze-
œnia 1918 r. ustalono, ¿e odt¹d w centrum czer-
wonej emaliowanej piêcioramiennej gwiazdy
mia³ znajdowaæ siê sierp i m³ot, czyli tzw. "ma³y
herb ZSRS"31. Ten najm³odszy symbol komu-
nizmu symbolizowa³ pañstwo ch³opów i robot-
ników32. Wspomniany emblemat stosowano
w Armii Czerwonej, zaœ po 1946 r. w Armii
Radzieckiej33. Warto dodaæ, ¿e w 1919 r. na
Ukrainie w tle gwiazdy odwzorowywano p³ug,
m³ot i sierp, którym to znakiem pos³ugiwa³y
siê tak¿e w swych pieczêciach sowieckie w³a-
dze34.
W 1923 r. znak heraldyczny sta³ siê czêœci¹ ofi-

cjalnego herbu ZSRR. Mianowicie sierp i m³ot
znajdowa³y siê na tle kuli ziemskiej, oplecio-
nej k³osami i z czerwon¹ piêcioramienn¹
gwiazd¹ nad ni¹35. Herbowi ZSRR towarzyszy-
³o has³o: "Proletariusze wszystkich krajów,
³¹czcie siê!". Piêæ ramion gwiazdy symbolizo-
wa³o walkê pomiêdzy kapita³em a prac¹ na piê-
ciu kontynentach. W pierwszych latach istnie-
nia "ojczyzny proletariatu" stosowano ró¿ne
wersje czerwonej gwiazdy (od "czystej" poprzez
takie z "dodatkami"). Konstytucja z 1936 r.
ukróci³a te praktyki. Ustalono sta³y wygl¹d
piêcioramiennej czerwonej gwiazdy z w¹sk¹
z³ot¹ wypustk¹ której strony rozchodzi³y siê
pod k¹tem 120 stopni. Ich nachylenie nieco siê
zmieni³o po 1949 r., kiedy to komunistyczna
Jugos³awia przyjê³a za swoje niemal identycz-
ne god³o36.

Dodaæ nale¿y, ¿e zastosowanie czerwonej
gwiazdy z biegiem lat ros³o. Oprócz elemen-
tów wyposa¿enia wojsk sowieckich u¿ywano
j¹ jako odznaczenia pañstwowe (np. wprowadzo-
ny 6 kwietnia 1930 r. order Czerwonej Gwiaz-
dy), w materia³ach propagandowych, wreszcie
we wspomnianym ju¿ godle ZSRR i jego
wszystkich republikach zwi¹zkowych37. Co
ciekawe, spoœród demoludów jedynie Polska
i NRD nie u¿ywa³y czerwonej gwiazdy. Pamiê-
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taæ nale¿y o niektórych wspó³czesnych krajach.
Prócz tego czerwon¹ gwiazdê stosowa³y partie
komunistyczne na ca³ym œwiecie. Zastosowañ
tego symbolu komunistycznego jest oczywi-
œcie jeszcze wiêcej. Doœæ powiedzieæ, ¿e w cza-
sach prezydentury W³adimira Putina w Rosji
wrócono do retoryki sowieckiej, skupiaj¹c siê na
roli jak¹ odegra³a Armia Czerwona i ZSRS w
czasie II wojny œwiatowej. Co wiêcej, w 2005 r. z
inicjatywy Putina na oficjalny sztandar wojsk ro-
syjskich powróci³a czerwona gwiazda38.

Tak wiêc, mimo i¿ wspó³czeœnie czerwona
piêcioramienna gwiazda wykorzystywana jest
do wielu ró¿nych celów (w tym komercyjnych
bez zwi¹zku z jak¹kolwiek ideowoœci¹), jednak
nadal stanowi znany na ca³ym œwiecie symbol
komunizmu. Jego propagowanie w Polsce - kra-
ju który tak wiele wycierpia³ przez dzia³ania
komunistów - jest naganne nie tylko ze wzglê-
dów prawnych, historycznych i moralnych.
Warto pamiêtaæ, ¿e Instytut Pamiêci Narodo-
wej od lat domaga siê wyrugowania symboli
sowieckiej propagandy z polskiej przestrzeni
publicznej. W ramach tych dzia³añ, jak i przy-
gotowañ do wejœcia w ¿ycie ustawy dekomuni-
zacyjnej, 28 stycznia 2016 r. Prezes IPN dr
£ukasz Kamiñski podj¹³ decyzjê o przygoto-
waniu przez wszystkie Oddzia³y i Delegatury
Instytutu list "Pomników Wdziêcznoœci" i in-
nych obelisków propaguj¹cych system komu-
nistyczny, które znajduj¹ siê w polskiej prze-
strzeni publicznej, ale poza terenem cmentarzy
czerwonoarmistów. Z ramienia Oddzia³u IPN

Gdañsk tak¹ notatkê w ci¹gu pó³tora tygodnia
przygotowa³ Krzysztof Filip - historyk z Re-
feratu Badañ Naukowych OBEP IPN Gdañsk.
Zawiera³a ona podstawowe informacje na temat
tych pomników (dyslokacja, historia, w miarê
aktualny ich stan)39. 29 kwietnia 2016 r. Wice-
prezes IPN dr Pawe³ Ukielski nakaza³ uzupe³-
niæ wspomniane listy poprzez informacje na
temat w³aœcicieli gruntów na których stoj¹
wspomniane pomniki oraz aktualnego stanu
tych ostatnich. Swoj¹ poprzedni¹ notatkê - jako
reprezentant IPN Gdañsk - poprawi³ Krzysz-
tof Filip w ci¹gu kilku dni (na 5 maja 2016 r.).
Tym razem zawiera³a ona nastêpuj¹ce informa-
cje na temat pomników: ich historia, dysloka-
cja, wygl¹d, stan, ogólne dane w³aœciciela gruntu
na których siê znajduj¹, a tak¿e numer obrêbu i
dzia³ki (w poni¿szym zestawieniu te ostatnie fak-
ty pominiêto). Pozyskano te¿ zdjêcia. �ród³em
informacji by³a literatura przedmiotu, jak rów-
nie¿ informacje uzyskane z Urzêdów Miejskich
i Gminnych, Starostw Powiatowych, Geodetów
i Konserwatorów zabytków oraz Nadleœnictw40.
Poni¿ej przedstawiono rezultaty badañ.

W okresie PRL na terenie naszego kraju
powsta³o ok. 500 "Pomników Wdziêcznoœci".
Pod koniec Polski Ludowej i w III RP œrodo-
wiska prawicowe i patriotyczne stara³y siê wy-
rugowaæ te symbole komunistycznej propagan-
dy z polskiej przestrzeni publicznej. Skutki
tych dzia³añ by³y ró¿ne, a zbada³a je wspomnia-
na Dominika Czarnecka41. Dla przyk³adu, au-
torka ustali³a ¿e spoœród 35 "Pomników

38 D. Czarnecka, "Pomniki wdziêcznoœci"...,  s. 358.
39 K. Filip, Notatka w sprawie "Pomników Wdziêcznoœci" (teren dzia³ania Oddzia³u IPN Gdañsk, bez Delegatury

IPN Bydgoszcz), Gdañsk, 8 III 2016 r.
40 idem, Notatka Krzysztofa Filipa w sprawie "Pomników Wdziêcznoœci" (teren dzia³ania Oddzia³u IPN Gdañsk,

bez Delegatury IPN Bydgoszcz), Gdañsk, 5 V 2016 r.
41 Zob. D. Czarnecka, "Pomniki wdziêcznoœci"..., s. 333-375.
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42 Ibidem, s. 337-338.
43 Ibidem, s. 390.
44 Relacja ustna Leszka Neubauera, architekta w Urzêdzie Miejskim w Bytowie z³o¿ona Krzysztofowi Filipowi, 23 II 2016.
45 psz/pap, Rosyjskie MSZ wezwa³o ambasadora RP? Powód usuniêcie pomnika genera³a Armii Czerwonej, "Newsweek".

http://swiat.newsweek.pl/usunieto-pomnik-generala-armii-czerwonej-kreml-chce-wyjasnien,artykuly,370702,1.html
[ostatni dostêp: 23 II 2016].

46 Popiersie gen. Czerniachowskiego przekazane do IPN - Pieniê¿no, 29 kwietnia 2016, portal IPN.
https://ipn.gov.pl/aktualnosci/2016/centrala/popiersie-gen.-czerniachowskiego-przekazane-ipn-pieniezno,-29-kwietnia-
2016 [ostatni dostêp: 23 II 2016].

Wdziêcznoœci" z terenu obecnego wojewódz-
twa pomorskiego istnieje jeszcze 11 (tj. 1/3 ogó-
³u). Wobec pozosta³ych w latach 1989-2012 pod-
jêto ró¿ne dzia³ania: 14 zosta³o zlikwidowanych
(jedn¹ z przyczyn mog³o stanowiæ samoistne
zawalenie), jeden przeniesiono na cmentarz,
3 przekszta³cono w nowe monumenty, 3 zatra-
ci³y swoj¹ symbolikê lub propagandow¹ wy-
mowê, zaœ wobec 3 pozosta³ych zastosowano
jeszcze inne dzia³ania (z czego autorka nie po-
siada wiedzy na temat 2 pomników)42.

W tym miejscu warto uzupe³niæ temat
o aktualny stan wiedzy. Jednym z najmniej zna-
nych obelisków jest monument z Bytowa.
Z badañ Dominiki Czarneckiej wynika, ¿e ów
pomnik Armii Czerwonej zosta³ wybudowa-
ny w 1945 r. przez ludnoœæ miasta i ustawiony
przy ul. Stalina43. Jego dalsze losy by³y trudne
do ustalenia, jednak¿e to siê uda³o. Okaza³o siê,
¿e pomnik znajduje siê przy obecnej ul. Mic-
kiewicza (dawna ul. Stalina) i ju¿ nie spe³nia
swej dawnej roli. Wczeœniej by³ to kamieñ na
którym mieœci³a siê tablica (najprawdopodob-
niej marmurowa) z "odpowiedni¹" treœci¹.
Z czasem uleg³a ona zniszczeniu (lub zosta³a
zniszczona), dlatego dawny monument stano-
wi ju¿ tylko "go³y" kamieñ44.

Wszelkie dzia³ania proponowane przez pol-
skie instytucje, organy, stowarzyszenia i osoby
prywatne w ramach walki z "Pomnikami

Wdziêcznoœci" znajduj¹cymi siê na otwartej
przestrzeni w miastach spotykaj¹ siê z ¿ywio-
³ow¹ reakcj¹ w³adz Federacji Rosyjskiej. Szcze-
gólne emocje polskiej opinii publicznej wzbu-
dzi³ przypadek pomnika sowieckiego genera³a
Iwana Czerniachowskiego który 22 lipca 1971
r. zosta³ ods³oniêty w Pieniê¿nie. Postaæ tego¿
wojskowego budzi³a wielkie kontrowersje,
poniewa¿ by³ on znany z likwidacji Armii Kra-
jowej na WileñszczyŸnie. Nie dziwi wiêc fakt,
¿e od wielu lat polskie œrodowiska kombatanc-
kie, liczne stowarzyszenia i osoby prywatne
zabiega³y o usuniêcie tego pomnika. Na skutek
decyzji w³adz miasta, 17 wrzeœnia 2015 r. w 76
rocznicê napaœci Armii Czerwonej na Polskê,
z betonowej kolumny usuniêto metalowe po-
piersie genera³a. Spotka³o siê to z ostrym sprze-
ciwem Rosji, jak równie¿ wyrazami poparcia dla
dzia³añ w³adz miasta ze strony prezesa IPN
£ukasza Kamiñskiego45. 29 kwietnia w³adze
Pieniê¿na przekaza³y popiersie do IPN. Insty-
tut zamierza utworzyæ skansen dawnych pomni-
ków komunistycznych - specjalny oœrodek edu-
kacyjny, a wspomniane popiersie bêdzie jego
pierwszym eksponatem46.

Ze wstêpnych badañ autora niniejszego opra-
cowania wynika, ¿e na terenie podlegaj¹cym
dzia³aniom Oddzia³u Gdañskiego IPN (pomi-
jaj¹c obszar bêd¹cy w zainteresowaniu Delega-
tury Bydgoszcz IPN) "Pomniki Wdziêcznoœci"
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47 Podstrona portalu "Zabytki z terenu powiatu cz³uchowskiego":
http://www.w.linux.media.pl/czluchow/page4.html [ostatni dostêp: 4 III 2016 r.]; por.: A. Czechowicz, T. Gaszto³d,
K. Strza³kowa, Miejsca pamiêci narodowej na Pomorzu Œrodkowym, Koszalin 1976.

i im podobne znajduj¹ce siê poza cmentarzami
¿o³nierzy Armii Czerwonej funkcjonuj¹ jedy-
nie w województwie pomorskim. Poni¿ej znaj-
duje siê wstêpna lista tych¿e obelisków, jak
równie¿ innych pomników poœwiêconych "wy-
zwolicielskiej" Armii Czerwonej, polsko-ra-
dzieckiemu braterstwu broni itp. Ka¿demu to-
warzyszy krótki opis.

POWIAT CZ£UCHOWSKI

1. Miejscowoœæ: BIÑCZE
Lokalizacja: Biñcze
Obiekt: obelisk (bez powi¹zanej mogi³y)
Historia: W 1956 r. wzniesiono tu ceglany obe-
lisk upamiêtniaj¹cy ¿o³nierzy radzieckich po-
leg³ych przy zdobywaniu wsi (na tablicy znaj-
dowa³a siê odpowiednia inskrypcja). W lutym
1945 r. rozegra³a siê tutaj du¿a potyczka miê-
dzy ¿o³nierzami pododdzia³u 28 pu³ku piecho-
ty gwardii 10 dywizji piechoty z 19 armii gen.
lejtn. G. Koz³owa, a broni¹cymi terenu Niem-
cami47.
Inskrypcja: "Na czeœæ pamiêci bohaterskim ¿o³-
nierzom Armii Radzieckiej i Wojska Polskie-
go którzy brali udzia³ w walkach o wyzwole-
nie wsi Biñcze. 1945-1955. Fundacja M³odzie¿y
Zespo³u Artystycznego w Biñczu".
W³aœciciel gruntu: Gmina Czarne
Stan obecny: dobry (brak czerwonej gwiazdy,
tablica z inskrypcjami)

POWIAT ELBL¥SKI

2. Miejscowoœæ: ELBL¥G
Lokalizacja: Elbl¹g, Al. Armii Krajowej
Obiekt: czo³g-pomnik zwyciêstwa nad faszy-
zmem (bez powi¹zanej mogi³y)
Historia: 7 maja 1976 r. podczas ogólnopolskich
obchodów Dni Zwyciêstwa przy ul. gen. Karo-
la Œwierczewskiego (obecnie ul. Armii Krajo-
wej) ods³oniêto czo³g-pomnik zwyciêstwa nad
faszyzmem. Inicjatorem pomnika by³ Marian
Szynkielewski, ówczesny prezes elbl¹skiego
oddzia³u PTTK. Czo³g ten przekaza³ stacjonu-
j¹cy w Elbl¹gu 1. Warszawski Pu³k Czo³gów
im. Bohaterów Westerplatte. Mia³ on upamiêt-
niaæ ¿o³nierzy polskich i sowieckich oraz zwy-
ciêstwo nad faszyzmem. Czo³g T-34 umiesz-
czono na postumencie przed którym zosta³a
wmurowana mosiê¿na tablica z inskrypcj¹. Zda-
niem Piotra Jamera, pasjonata uzbrojenia, czo³g
ten zosta³ wyprodukowany w l. 50-tych XX w.
w polskiej fabryce w £abêdach. Na pocz¹tku
lat 90. radni Elbl¹ga zaproponowali usuniêcie
czo³gu, ale zosta³ on przekszta³cony w atrakcjê
dla dzieci. Czo³g pomalowano w kolorowe pla-
my, a tablica pami¹tkowa zosta³a skradziona.
Radni nadal dyskutuj¹ czy czo³g powinien staæ
w centrum. Pod koniec wrzeœnia 2013 r. piêciu
elbl¹skich mi³oœników starych motocykli, na
w³asny koszt odmalowa³o pomnik-czo³g na
dawne, zielono-czarne barwy oraz wmurowa³o
przed nim specjalnie wykonan¹ na ten cel gra-
nitow¹ tablicê z takim samym, jak niegdyœ, na-
pisem. Nadal jednak budzi on wiele emocji
wœród mieszkañców: dla jednych jest pozosta-
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48 W. Sadowski, Zróbmy porz¹dek na w³asnym podwórku, 9 II 2013 r., portal portel.pl: http://www.portel.pl/
artykul.php3?i=63158 [ostatni dostêp: 7 III 2016];
Wyka, Historia elbl¹skich ulic: Armii Krajowej i Grota Roweckiego (odcinek 28), realizacja: K. Wyszyñski,16 XI 2014.
za: http://www.portel.pl/artykul.php3?i=77963 [ostatni dostêp: 7 III 2016];
Niech czo³g bêdzie czo³giem, 27 IX 2013, portal portel.pl za: http://www.portel.pl/artykul.php3?i=68320 [ostatni do-
stêp: 7 III 2016]; rek, Czo³g jak malowany, 29 IX 2013., portal portel.pl za: http://www.portel.pl/artykul.php3?i=68341
[ostatni dostêp: 7 III 2016].
R. Biel, Czo³g znowu wygl¹da po "czo³gowemu", "Dziennik Elbl¹ski", 29 IX 2013. za: http://dziennikelblaski.pl/
173381,Czolg-znowu-wyglada-po-czolgowemu.html#axzz41dS5xoFj [ostatni dostêp: 7 III 2016];
MK, Czo³g T-34 odmalowany. "Nie chcemy, ¿eby straszy³", portal "info.Elbl¹g", 30 IX 2013. za: http://info.elblag.pl/
31,32496,Czolg-T-34-odmalowany-Nie-chcemy-zeby-straszyl.html [ostatni dostêp: 7 III 2016];
KJ, Znowu przemaluj¹ czo³g? "Niech to miasto bêdzie oznak¹ mi³oœci, a nie militarnej luboœci", 1 X 2013. za: http://
info.elblag.pl/31,32514,Znowu-przemaluja-czolg-Niech-to-miasto-bedzie-oznaka-milosci-a-nie-militarnej-lubosci.html
[ostatni dostêp: 7 III 2016];
D. Czarnecka, "Pomniki wdziêcznoœci"..., s. 404.

³oœci¹ po dzia³aniach sowietów, a dla innych
symbolem 1. Pu³ku Czo³gów w Elbl¹gu który
stacjonowa³ tu w latach 50-tych. Jedni chcieli-
by jego przetopienia, inni przeniesienia, pozo-
stali zaœ sprzeciwiaj¹ siê wszelkim zmianom. Co
ciekawe, ju¿ 1 paŸdziernika m³odzi elbl¹¿anie
rozpoczêli na portalu spo³ecznoœciowym "Fa-
cebook" akcjê "Odmalujmy czo³g w kolory
mi³oœci". Marcin Marsza³ek namawia³ by sta³o
siê to 11 Listopada ,w Œwiêto Niepodleg³oœci,
do czego nie dosz³o48.
Inskrypcja: "Symbol walki 1 Warszawskiego
Pu³ku Czo³gów im. Bohaterów Westerplatte z
hitlerowskim najeŸdŸc¹"
W³aœciciel gruntu: Gmina Miasta Elbl¹g
Stan obecny: prawdopodobnie dobry (wyma-
gana wizja lokalna)

POWIAT GDAÑSKI

3. Miejscowoœæ: GDAÑSK
Lokalizacja: przy Al. Zwyciêstwa (na wysoko-
œci Gdañskiego Uniwersytetu Medycznego)
Obiekt: pomnik-czo³g poœwiêcony polsko-ra-
dzieckiemu braterstwu broni (bez powi¹zanej

mogi³y)
Historia: 8 kwietnia 1946 r. przy al. marsz. Ro-
kossowskiego (ob. al. Zwyciêstwa) postawio-
no pomnik-czo³g poœwiêcony polsko-radziec-
kiemu braterstwu broni. Czo³giem tym
(odmiana T-34/76) dowodzi³ por. Julian Mia-
zga, który w ramach dzia³añ 1. Brygady Pan-
cernej im. Bohaterów Westerplatte przeszed³
szlak bojowy od Lenino do Gdyni i po wojnie
zamieszka³ na Wybrze¿u. Od lat 80-tych czo³g,
kojarzony jako symbol komunizmu, by³ wie-
lokrotnie dewastowany (m.in. przemalowywa-
ny na ró¿owo). Na czo³gu znajduje siê tablica
br¹zowa z inskrypcj¹. Po lewej jego stronie jest
wizerunek Or³a bez korony. 12 paŸdziernika
2013 r. w nocy, obok pomnika stanê³a betono-
wa rzeŸba studenta ASP w Gdañsku Jerzego
Bohdana Szumczyka. Praca zatytu³owana
"Komm Frau" (ChodŸ kobieto) przedstawia³a
sowieckiego ¿o³nierza gwa³c¹cego ciê¿arn¹ ko-
bietê. Autor wpad³ w k³opoty prawne ale osta-
tecznie siê z nich wybroni³. Z kolei stowarzy-
szenia: Republikanie i Kreatywni dla Pomorza
zbiera³y podpisy pod petycj¹ do prezydenta
Gdañska, by w miejsce czo³gu postawiæ pomnik
kobietom Solidarnoœci. Tak siê jednak nie sta-
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49 Przewodnik po upamiêtnionych miejscach walk i mêczeñstwa lata wojny 1939-1945, wyd. IV, Warszawa 1988, s. 195;
B. Œliwiñski, Pomnik-czo³g, "Encyklopedia Gdañska",za: http://www.gedanopedia.pl/gdansk/?title=POMNIK-
CZO%C5%81G [ostatni dostêp: 7 III 2016];
Opis na stronie Zarz¹du Dróg i Zieleni Gdañsk, za: http://www.zdiz.gda.pl/zdizgdansk/chapter_76091.asp [ostatni
dostêp: 7 III 2016].
Kontrowersyjny pomnik w Gdañsku: radziecki ¿o³nierz gwa³c¹cy kobietê, 13 X 2013 r., za: http://www.polskieradio.pl/
5/3/Artykul/954440,Kontrowersyjny-pomnik-w-Gdansku-radziecki-zolnierz-gwalcacy-kobiete [ostatni dostêp: 7 III 2016];
Gdañsk: Transparent z napisem "Putin=Stalin", "Dziennik Ba³tycki", 3 III 2014. Za: http://www.dziennikbaltycki.pl/
artykul/3350855,gdansk-transparent-z-napisem-putinstalin-zawisl-na-radzieckim-czolgu-przy-al-zwyciestwa,id,t.html
[ostatni dostêp: 7 III 2016].
A. Mizera-Nowacka, Zamiast czo³gu chc¹ na al. Zwyciêstwa postawiæ pomnik kobietom Solidarnoœci, 31 X 2013.
http://www.dziennikbaltycki.pl/artykul/1031091,zamiast-czolgu-chca-na-al-zwyciestwa-postawic-pomnik-kobietom-so-
lidarnosci,id,t.html [ostatni dostêp: 7 III 2016].
D. Karaœ, Radny Pis domaga siê usuniêcia czo³gu. IPN: "To symbol zniewolenia", 23 IV 2015, za: http://trojmiasto.wy-
borcza.pl/trojmiasto/1,35636,17797480,Radny_PiS_domaga_sie_usuniecia_czolgu__IPN___To_sym-
bol.html#ixzz41fFKiHe3 [ostatni dostêp: 7 III 2016].

50 D. Czarnecka, "Pomniki wdziêcznoœci"..., s. 417-418.

³o. Pomnik nadal budzi skrajnie emocje. 1 mar-
ca 2014 r. wieczorem, na czo³gu przez godzinê
wisia³ transparent: "Putin=Stalin". Napis wid-
niej¹cy na banerze, najprawdopodobniej odno-
si siê do bie¿¹cej sytuacji geopolitycznej na
linii Ukraina-Rosja. Zdjêli go policjanci.
Z kolei w kwietniu 2015 r. gdañski radny PIS
£ukasz Hamadyk domaga³ siê usuniêcia czo³-
gu przez obchodami 70. rocznicy zakoñczenia
wojny. Argumentowa³ to zbrodniczymi dzia-
³aniami sowietów po wejœciu do miasta, m.in.
gwa³tami. Miasto nie wyrazi³o na to zgody, ar-
gumentuj¹c to chêci¹ zachowania pami¹tek hi-
storii miasta. Naczelnik OBEP IPN w Gdañ-
sku, dr Karol Nawrocki, stwierdzi³, ¿e pomnik
stanowi symbol zniewolenia. Przypomina³, ¿e
wejœcie czerwonoarmistów do Gdañska ozna-
cza³o stosowanie gwa³tów i przemocy wobec
cywilów. Postulowa³ by symbol komunizmu
umieœciæ w muzeum49. Pomnik-czo³g jednak
stoi dalej.
Inskrypcja: "Pomnik czo³g T. 34/79 1 Bryga-
dy Pancernej im. Bohaterów Westerplatte któ-
ry w marcu 1945 r. walczy³ o powrót Gdañska

do Macierzy"
W³aœciciel gruntu: Skarb Pañstwa
Stan obecny: dobry (na przedzie czo³gu tablica
z inskrypcj¹ i or³em bez korony)

4. Miejscowoœæ: JOD£OWNO (gmina Przy-
widz)
Lokalizacja: Jod³owno, przy drodze wojewódz-
kiej nr 221 na wzniesieniu
Obiekt: obelisk (bez powi¹zanej mogi³y)
Historia: W listopadzie 1973 r. z inicjatywy
Urzêdu Gminy i spo³eczeñstwa gminy Przywidz
wzniesiono kamienny pomnik poœwiêcony
W. Fofanowowi - dowódcy czo³gu 3. Baonu
Czo³gów 65. Armii 2. Frontu Bia³oruskiego,
który 7 marca 1945 r. poleg³ we wsi Jod³owno.
Pomnik znajduje siê na podstawie z kostki ka-
miennej, otoczony jest niskimi s³upkami które
po³¹czono ³añcuchami. Na cokole wisi tablica z
inskrypcj¹. Do tablicy przytwierdzono wizeru-
nek ¿o³nierzy50.
Inskrypcja: "M³. Lejt. Armii Radzieckiej W³.
W³. Fofanow. Poleg³emu w walce z hitlerow-
skim faszyzmem w dn. 7.03.1945 Spo³eczeñstwo
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51 Ibidem s. 459;
M. Irzyk, Pruszcz Gdañski: Spór o pomnik i obchody 24 marca, portal "naszemiasto.Pruszcz Gdañski", 15 III 2015,
za: http://pruszczgdanski.naszemiasto.pl/artykul/pruszcz-gdanski-spor-o-pomnik-i-obchody-24-marca,3314357,art-
gal,t,id,tm.html [ostatni dostêp: 8 III 2016];
M. Irzyk, Pruszcz Gdañski: Ktoœ zniszczy³ pomnik przy ul. Grunwaldzkiej, portal "naszemiasto.Pruszcz Gdañski", 27 III
2015, za: http://pruszczgdanski.naszemiasto.pl/artykul/pruszcz-gdanski-ktos-zniszczyl-pomnik-przy-ul-grunwaldz-
kiej,3329657,artgal,t,id,tm.html [ostatni dostêp: 8 III 2016]

Gminy Przywidz"
W³aœciciel: Nadleœnictwo Kolbudy
Stan obecny: dobry (okalaj¹cy obelisk ³añcuch
zosta³ skradziony 2 lata temu, obecnie znajduje
siê tylko z przodu, na g³azie inskrypcja oraz
zdjêcie poleg³ego Sowiety)

5. Miejscowoœæ: PRUSZCZ GDAÑSKI
Lokalizacja: Pruszcz Gdañski
Obiekt: "Pomnik Wdziêcznoœci" (bez powi¹-
zanej mogi³y)
Historia: 24 marca 1946 r. przy al. Wyzwolenia
ods³oniêto "Pomnik Wdziêcznoœci" ufundowa-
ny przez Zarz¹d Miejski. Wzniesiono go dla
175 ¿o³nierzy sowieckich którzy polegli w wal-
kach o miasto w marcu 1945 r. Stanowi prze-
róbkê pomnika niemieckiego upamiêtniaj¹ce-
go poleg³ych w I wojnie œwiatowej. Jak podaje
D. Czarnecka zosta³ on zbudowany z piaskow-
ca, a na jego filarze którym jest trzymetrowa
kolumna umieszczono kulê, na której znajduje
siê Krzy¿ Virtuti Militari. Na tablicy widnieje
inskrypcja. Spory na temat pomnika trwaj¹ od
wielu lat. W po³owie marca 2015 r. lokalne
struktury stowarzyszenia KoLiber wyrazi³y
protest przeciwko obchodom 24 marca (rocz-
nica zdobycia miasta przez sowietów) i napiso-
wi na pomniku. Prezes lokalnego KoLibra Ja-
kub ¯ak domaga³ siê usuniêcia wspomnianego
napisu oraz umieszczenia tablicy wyjaœniaj¹cej
dzieje pomnika. Popar³ go radny gminy Pruszcz
Gdañski Karol Kardasiñski który równie¿ po-

stulowa³ dyskusjê w sprawie pomnika. Miejsco-
wy historyk i muzealnik Bartosz Gondek opo-
nowa³ przeciwko usuniêciu napisu z pomnika,
zapewniaj¹c o szerokim poparciu mieszkañców
dla jego opinii. Ju¿ wkrótce, bo w nocy z 26 na
27 marca 2015 r. na pomniku ktoœ namalowa³
napisy: "Pruszcz pamiêta", "z³odzieje" i "bandy-
ci" oraz znaki Polski Walcz¹cej. Od aktu wan-
dalizmu zdecydowanie odci¹³ siê pruszczañski
KoLiber51.
Inskrypcja: "Bohaterom w rocznicê wyzwole-
nia 24.III.1946"
W³aœciciel: Gmina Miasta Pruszcz Gdañski
Stan obecny: dobry

POWIAT LÊBORSKI

6. Miejscowoœæ: LÊBORK
Lokalizacja: Lêbork, Park im. Chrobrego
Obiekt: czo³g-pomnik ¿o³nierzy WP i ACz
(bez powi¹zanej mogi³y)
Historia: Jesieni¹ 1968 r. w parku Miejskim
(obecnie park Chrobrego) zosta³ ods³oniêty
czo³g-pomnik ¿o³nierzy WP i ACz. Oficjal-
nie by³o to inspiracj¹ mieszkañców którzy
chcieli uczciæ XXV rocznicê powstania LWP.
Wedle informacji D. Czarneckiej na pagórku
wy³o¿onym kostk¹ znajduje siê czo³g IS-2 któ-
ry przerywa dwie betonowe zapory. W podsta-
wê wmurowano tablicê memoratywn¹ z in-
skrypcj¹. Czo³g IS 2 czyli Józef Stalin zosta³
wyprodukowany w ZSRS. S³u¿y³ w 4 Pomor-
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skim Pu³ku Czo³gów Ciê¿kich. W 1992 r. Rada
Miejska zgodzi³a siê na usuniêcie pomnika, jed-
nak dot¹d siê to nie sta³o, zw³aszcza, ¿e w 2012
r. burmistrz miasta stwierdzi³, ¿e miasto siê go
nie pozbêdzie. Pierwotne kolory przywrócili
mu we w³asnym zakresie ¿o³nierze z lêborskiej
jednostki wojskowej. Od 2012 r. na Facebooku
trwa³a zorganizowana przez czytelników i re-
daktorów portalu e-Lêbork akcja pod has³em:
"Won z tym z³omem z parku Chrobrego", nie-
mniej jednak nie przynios³a ¿adnego efektu52.
Od tamtej pory nic siê nie zmieni³o.
Inskrypcja: "Bohaterskim ¿o³nierzom polskim
i radzieckim poleg³ym w walce z faszyzmem
w XXV rocznicê Ludowego Wojska Polskie-
go Mieszkañcy Ziemi Lêborskiej"
W³aœciciel: Gmina Miasta Lêbork
Stan obecny: prawdopodobnie stan bardzo do-
bry jednak wymagana wizja lokalna

7. Miejscowoœæ: POGORZELICE (gmina
Nowa Wieœ Lêborska)
Lokalizacja: Pogorzelice
Obiekt: Pomnik ¯o³nierzy Radzieckich (bez
powi¹zanej mogi³y)
Historia: W 1954 r. przy szosie z Lêborka do
S³upska zosta³ ods³oniêty obelisk ¿o³nierzy ACz
i WP. Wzniesiono go ku czci ¿o³nierzy sowiec-
kich poleg³ych 9 marca 1945 r. w walkach o wieœ.
Kamienny obelisk znajduje siê na postumencie.
Na froncie obelisku jest tablica z inskrypcj¹. W
2010 r. pomnik poddano renowacji53.
Inskrypcja: "¯o³nierzom Armii Czerwonej

i L.W.P. Poleg³ym na polu chwa³y"
W³aœciciel gruntu: osoba fizyczna
Opiekun pomnika: Zespó³ Szkó³ w Leœnicach
Stan obecny: dobry

POWIAT MALBORSKI

8. Miejscowoœæ: MALBORK
Lokalizacja: okolice 17 Marca i Grunwaldzkiej
Obiekt: sowieckie samobie¿ne dzia³o pancerne ISU-
122 (wed³ug w³adz istnieje powi¹zana mogi³a)
Historia: W 1947 r. w parku przy skrzy¿owa-
niu ul. 17 Marca i Grunwaldzkiej ods³oniêto
"Pomnik Wdziêcznoœci". Oficjalnie fundato-
rem byli miejscowi. Wed³ug D. Czarneckiej
fundament pomnika by³ kamienny, górna czêœæ
z czerwonej ceg³y, u szczytu znajdowa³a siê wie-
¿yczka z czerwon¹ piêcioramienn¹ gwiazd¹, zaœ
z czterech stron wisia³y tablice marmurowe
z napisami po rosyjsku. 17 marca 1965 r. na pla-
cu do którego wiod¹ schody ods³oniêto kolej-
ny monument. Wzniesiono go na czeœæ czer-
wonoarmistów z 2. Armii Uderzeniowej
2. Frontu Bia³oruskiego, którzy 17 marca 1945
r. zdobyli miasto. Jak podaje D. Czarnecka - na
betonowym postumencie znalaz³o swoje miej-
sce sowieckie samobie¿ne dzia³o pancerne ISU-
122. Po obu stronach postumentu ustawiono zni-
cze, a na jego froncie - piêcioramienn¹ gwiazdê.
Po bokach schodów wmurowano tablice z in-
skrypcj¹. Wczeœniej (do 1945 r.) w tym miej-
scu znajdowa³ siê obelisk poœwiêcony 152. Pu³-
kowi Piechoty (data i sposób likwidacji

52 D. Czarnecka, "Pomniki wdziêcznoœci"..., s. 432.
E. Litwiniuk, Lêbork: Chc¹ siê pozbyæ Józefa Stalina. Sowiecki czo³g IS-2 zostanie jednak w parku Chrobrego, portal
"dziennikbaltycki.pl", 22 XII 2012, aktualizacja 27 III 2015, za: http://www.dziennikbaltycki.pl/artykul/721801,lebork-
chca-sie-pozbyc-jozefa-stalina-sowiecki-czolg-is2-zostanie-jednak-w-parku-chrobrego,id,t.html [ostatni dostêp: 8 III 2016].

53 D. Czarnecka, "Pomniki wdziêcznoœci"..., s. 457.
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54 Ibidem, s. 438-439; https://www.facebook.com/malbork.isu122/ [ostatni dostêp: 8 III 2016].
55 Ibidem, s. 439; AMS, Pomnik z gwiazd¹ wci¹¿ budzi emocje, portal "Malbork1.pl", 4 III 2016, za: http://www.mal-

bork1.pl/artykul/43864/pomnik-z-gwiazda-wciaz-budzi-emocje [ostatni dostêp: 8 III 2016].

pomnika nie s¹ znane). Nastêpnie znajdowa³
siê tutaj tymczasowy cmentarz czerwonoar-
mistów, który póŸniej zlikwidowano, ekshu-
muj¹c zw³oki i chowaj¹c na cmentarzu ¿o³nie-
rzy sowieckich przy ul. 500-lecia w Malborku.
Na tymczasowym cmentarzu wzniesiono
wielki ³uk triumfalny który wieñczy³ obelisk
z piêcioramienn¹ gwiazd¹ na szczycie. Z kolei
na œcianie pomnika zosta³a wyryta data "1945",
zaœ na œcianach ³uku wykonano napisy po ro-
syjsku. W³adze miasta s¹ przekonane, ¿e nie
ekshumowano wszystkich cia³ czerwonoarmi-
stów, dlatego niezbêdne s¹ badania sonda¿o-
we i ich wydobycie. D. Czarnecka ustali³a, ¿e
wspomniane dzia³o ISU-122 jest jednym
z czterech kompletnych które zachowa³y siê
w Polsce. Co prawda w grudniu 2010 r. jego
stan oceniano jako dostateczny, jednak rdze-
wieje ono, postument siê rozpada, zaœ murek
z kamienia jest stopniowo rozkradany. St¹d
te¿ na portalu spo³ecznoœciowym "Facebook"
trwa akcja promuj¹ca ideê renowacji dzia³a, bez
ingerencji w cokó³ i tablice54.
Inskrypcja: "Bohaterom Czerwonej Armii w
XX Rocznicê Wyzwolenia Mieszkañcy Mia-
sta i Powiatu Malborskiego Malbork 17 mar-
ca 1965" (po rosyjsku)
W³aœciciel: Miasto Malbork
Stan obecny: dobry, w 2014 r. odmalowany

9. Miejscowoœæ: MALBORK
Lokalizacja: Malbork ul. Sikorskiego 41
Obiekt: pomnik ¿o³nierzy Armii Czerwonej
(bez powi¹zanej mogi³y)
Historia: W 1947 r. przy ul. VIII Plenum

(obecnie ul. Sikorskiego) w miejscu dawnego
cmentarza czerwonoarmistów ods³oniêto po-
mnik ¿o³nierzy ACz. W ten sposób uczczono
529 ¿o³nierzy 2. Armii Uderzeniowej 2. Frontu
Bia³oruskiego poleg³ych w walce o Malbork. Po-
mnik jest z ceg³y, a wieñczy go piêcioramienna
gwiazda. Na frontowej œcianie obelisku znajduje
siê tablica z inskrypcj¹. Jak podaje D. Czarnecka
w grudniu 2010 r. stan pomnika oceniono jako
z³y i wymagaj¹cy remontu. Zamierzeniem w³adz
Malborka by³o przeniesienie pomnika na cmen-
tarz czerwonoarmistów przy ul. 500-lecia w
Malborku. Pomys³ów tych nie zrealizowano i
w ogóle zarzucono wszelkie plany wobec pomni-
ka. Czerwona piêcioramienna gwiazda wzbudza
nadal wiele emocji. Pojawiaj¹ siê propozycje, by
pojawi³a siê przy nim informacja na temat czasu
i okolicznoœci postawienia pomnika. St¹d te¿ na
pocz¹tku marca 2016 r. przedstawiciele portalu
"Malbork1.pl", czyli "Gazety Malborskiej" zwró-
cili siê do burmistrza Malborka by wraz z urzêd-
nikami przeanalizowa³ wspomnian¹ propozycjê55.
Inskrypcja: "Bohaterom Armii Czerwonej pole-
g³ym o wyzwolenie Malborka Spo³eczeñstwo
Miasta Malborka 1945".
W³aœciciel: Miasto Malbork
Stan obecny: brak danych (istnieje czerwona
gwiazda która wzbudza emocje)

POWIAT PUCKI

10. Miejscowoœæ: KOSAKOWO
Lokalizacja: przed Urzêdem Gminy w Kosako-
wie (ul. ¯eromskiego)
Obiekt: obelisk ¿o³nierzy WP i Armii Czerwo-
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56 D. Czarnecka, "Pomniki wdziêcznoœci"..., s. 425-426; Zdjêcie pomnika wykonane 17 marca 2015 r. przez W³adys³a-
wa Kucza, za: http://www.odleglosci.pl/zdjecia,Kosakowo-K-Gdyni,galeria,85710,gmiasto_id,5183.html [ostatni do-
stêp: 8 III 2016];
Zob. Kalendarz imprez gminy Kosakowo na rok 2015, za: http://kosakowo.pl/www/wp-content/uploads/2015/06/
kalendarz_imprez_2015_1.pdf [ostatni dostêp: 8 III 2016].

57 D. Czarnecka, "Pomniki wdziêcznoœci"..., s. 460-461; R. Koœcielniak, Puck. Dzieñ Zwyciêstwa - uroczystoœci przy
pomniku Braterstwa Broni, portal "naszemiasto.Puck", 9 V 2014, za: http://puck.naszemiasto.pl/artykul/puck-dzien-
zwyciestwa-uroczystosci-przy-pominku-braterstwa,2265410,gal,t,id,tm.html [ostatni dostêp: 8 III 2016]

nej (bez powi¹zanej mogi³y)
Historia: 6 wrzeœnia 1964 r. przy ul. ¯erom-
skiego przed Urzêdem Gminy w Kosakowie
ods³oniêto obelisk ¿o³nierzy WP i ACz. Ofi-
cjalnym fundatorem by³o spo³eczeñstwo po-
wiatu puckiego. Na jednej z dwóch prostopa-
dle ustawionych, stykaj¹cych siê œcian znalaz³a
siê tablica z inskrypcj¹. Z ustaleñ D. Czarnec-
kiej wynika, ¿e w 2003 r. obelisk poddano re-
nowacji, a w grudniu 2010 r. jego stan oceniono
jako bardzo dobry. Nie zawiera on czerwonej
piêcioramiennej gwiazdy, ale or³a. S³u¿y miesz-
kañcom do obchodzenia kolejnych rocznic za-
koñczenia II wojny œwiatowej56.
Inskrypcje:
- "Ziemia pobrana z miejscowoœci oporu kaŸni
i bohaterskich walk ¿o³nierzy Armii Radziec-
kiej i Wojska Polskiego Helu, Jastarni, W³a-
dys³awowa, Ch³apowa, Pucka, Mrzezina oraz
z dna Morza Ba³tyckiego zebrana przez Orga-
nizacje m³odzie¿owe powiatu puckiego. Wiecz-
na Chwa³a Tym co zginêli za wolnoœæ Wasz¹
i Nasz¹. Kosakowo wrzesieñ 1954".
- "1939-1945"
- "Czeœæ i Chwa³a ̄ o³nierzom Wojska Polskie-
go i Armii Czerwonej poleg³ym za wolnoœæ,
demokracjê i niepodleg³oœæ w walkach przeciw-
ko hitlerowskiemu najeŸdŸcy w XXV roczni-
cê wybuchu II wojny œwiatowej. Spo³eczeñstwo
Powiatu Puckiego Kosakowo wrzesieñ 1964"
W³aœciciel: Gmina Kosakowo

Stan obecny: bardzo dobry (pomnik zawiera
3 tablice z inskrypcjami, nie ma czerwonej
gwiazdy, posiada na szczycie metalowego or³a
bez korony)

11. Miejscowoœæ: PUCK
Lokalizacja: Puck ul. Gen. Hallera
Obiekt: "Pomnik Braterstwa Broni" (bez powi¹-
zanej mogi³y)
Historia: 10 paŸdziernika 1978 r. przy ul. Armii
Czerwonej (obecnie ul. gen. Hallera) w parku
PrzyjaŸni ods³oniêto "Pomnik braterstwa bro-
ni". Wedle informacji D. Czarneckiej pomnik
mia³ symbolizowaæ piêæsetletni okres, kiedy
Puck pozostawa³ w s³u¿bie morskiej oraz chro-
ni³ Rzeczpospolit¹ i "polsko-radzieckie brater-
stwo broni" podczas II wojny œwiatowej.
W grudniu 2010 r. stan pomnika oceniono jako
dostateczny. Pomnik s³u¿y mieszkañcom do ob-
chodzenia kolejnych rocznic zakoñczenia
II wojny œwiatowej57.
Inskrypcja: m.in. "1939-1945. Ho³d obroñcom
wyzwolicielom ziemi puckiej"
W³aœciciel: Gmina Miasta Puck
Stan obecny: dostateczny

POWIAT S£UPSKI

12. Miejscowoœæ: SMO£DZINO
Lokalizacja: Smo³dzino
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58 D. Czarnecka, "Pomniki wdziêcznoœci"..., s. 471; Em, Ostatnia czerwona gwiazda w Smo³dzinie, portal "Strefa
Historii. Portal Historyczny Pó³nocna TV", 28 VII 2015, za: http://strefahistorii.pl/article/1474-ostatnia-czerwona-
gwiazda-w-smoldzinie [ostatni dostêp: 8 III 2016].

59 E. Cherek, Bitwa partyzancka pod B³êdnem, profil na facebooku, 25 X 2014.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=378149085667357&id=100004168069385 [ostatni dostêp: 4 III 2016];
B³êdno - miejsce pamiêci najwiêkszej bitwy partyzanckiej w Borach Tucholskich w 1944 r., serwis opencaching.pl,
za: http://opencaching.pl/viewcache.php?cacheid=28029 [ostatni dostêp: 4 III 2016].

Obiekt: pomnik ¿o³nierzy Armii Czerwonej
(pod pomnikiem mogi³a)
Historia: W 1945 r. w centrum miasta, na skrzy-
¿owaniu ulic sowieccy ¿o³nierze wznieœli po-
mnik ¿o³nierzy Armii Czerwonej. Na betono-
wym postumencie znajduje siê cokó³, zaœ na nim
obelisk z czerwon¹ gwiazd¹ na szczycie. Na œcia-
nach coko³u wisz¹ cztery tablice pami¹tkowe
w jêzyku rosyjskim. Wed³ug Dominiki Czar-
neckiej pod pomnikiem znajduje siê zbiorowa
mogi³a czerwonoarmistów, jednak nie wiado-
mo, czy nadal spoczywaj¹ tu wszystkie szcz¹t-
ki. W 1977 r. na proœbê strony polskiej Minister-
stwo Obrony ZSRR przekaza³o listê zawieraj¹c¹
18 nazwisk sowietów, których pochowano pod po-
mnikiem (liczba ró¿na od podanej na tablicy). Kie-
dy w 1998 r. grupa mieszkañców zawnioskowa³a o
likwidacjê pomnika pracê rozpoczêli archeolodzy
z Poznania. Potwierdzili oni, ¿e pod pomnikiem
pochowano szcz¹tki ludzkie bez trumien. Wówczas
odst¹piono od prób rozebrania monumentu. Jest to
ostatni taki pomnik w tym rejonie58.
Inskrypcja:
- "Daleko od rosyjskiej matki-ziemi tutaj zginêli-

œcie za honor kochanej Ojczyzny",
- "Wieczna chwa³a bohaterom, którzy zginêli za

wolnoœæ i niezawis³oœæ naszej Ojczyzny",
- "Ojczyzna nigdy nie zapomni waszych imion",

- "1941-1945 tutaj spoczywaj¹ prochy 12 ¿o³nierzy
Armii Czerwonej" (t³um. z ros.)
W³aœciciel: Gmina Smo³dzino
Stan obecny: dobry

POWIAT STAROGARDZKI

13. Miejscowoœæ: B£ÊDNO (gmina Osiek)
Lokalizacja: B³êdno
Obiekt: obelisk - pomnik spadochroniarzy so-
wieckich, tzw. Pomnik Partyzanta (bez powi¹-
zanej mogi³y)
Historia: W 1962 r. ods³oniêto tu pomnik spa-
dochroniarzy sowieckich. Pod koniec 1944 r.
w tych okolicach dzia³a³a najliczniejsza grupa
partyzancka na ziemi starogardzkiej, sk³adaj¹-
ca siê ze 100 osób: Polaków (AK, "Gryf Po-
morski", LWP) i Sowietów (dwie grupy desan-
towe). 26 paŸdziernika w B³êdnie partyzanci
zostali zaatakowani przez stronê niemieck¹. Na-
stêpnego dnia, przy du¿ych stratach w³asnych
zdo³ali wyjœæ z okr¹¿enia. By³a to najwiêksza
bitwa partyzancka w Borach Tucholskich. To
w³aœnie na tê okolicznoœæ powsta³ ów obelisk,
zwany te¿ pomnikiem Partyzanta59.
Inskrypcja: "Bohaterskim partyzantom radziec-
kim i polskim uczestnikom zwyciêsko stoczo-
nej walki pod B³êdnem z przewa¿aj¹cymi od-
dzia³ami okupanta w 18-t¹ rocznicê tego czynu
zbrojnego. Spo³eczeñstwo Kociewia 27 paŸ-
dziernik 1962 r. Gmina Osiek 27.10.2014 r."
W³aœciciel: Skarb Pañstwa, Pañstwowe Gospo-
darstwo Leœne, Lasy Pañstwowe, Nadleœnictwo
Lubichowo
Stan obecny: dobry, w 2014 r. wymieniono ta-
blicê na now¹
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60 Wykaz obiektów..., s. 18.
61 D. Czarnecka, "Pomniki wdziêcznoœci"..., s. 467-468.
62 Przewodnik..., s. 202;

14. Miejscowoœæ: LEŒNA HUTA
Lokalizacja: Leœna Huta (gmina Kaliska)
Obiekt: obelisk - kamieñ (brak powi¹zanej
mogi³y)
Historia: Po wojnie ustawiono tu kamieñ po-
œwiêcony sowieckim zwiadowcom-spadochro-
niarzom60.
Inskrypcja: brak danych, wymaga wizji lokalnej.
W³aœciciel: Gmina Kaliska
Stan obecny: w 2009 r. dobry a obecny niezna-
ny - wymaga wizji lokalnej

15. Miejscowoœæ: SKARSZEWY
Lokalizacja: ul. Dworcowa w Skarszewach
Obiekt: "Pomnik Wdziêcznoœci" (bez powi¹-
zanej mogi³y)
Historia: 1 maja 1950 r. przy skrzy¿owaniu ulic
Dworcowej i M³yñskiej zosta³ ods³oniêty "Po-
mnik Wdziêcznoœci" ACz. Wykonano go dla
uczczenia 33 ¿o³nierzy 65. Armii 2. Frontu Bia-
³oruskiego, którzy polegli w walkach o miasto
i okolice. Po wojnie ich szcz¹tki pochowano na
cmentarzu w Koœcierzynie. Obelisk by³ beto-
nowy, a jego górna czêœæ mia³a formê sto¿ka na
którym widnia³o god³o ZSRR. Ca³oœæ sta³a na
schodkowym postumencie. Po obu stronach
obelisku znajdowa³y siê dwa bloki zwieñczone
betonowymi kulami. Przed coko³em znajduje siê
plac z p³yt chodnikowych. Pocz¹tkowo do obe-
lisku by³a przytwierdzona metalowa gwiazda, ale
obecnie jest zdeponowana w Urzêdzie Miejskim
w Skarszewach. Na froncie monumentu znajdu-
je siê tablica marmurowa z inskrypcj¹61.
Inskrypcja: "Wieczna Chwa³a poleg³ym o wy-
zwolenie Skarszew"

W³aœciciel: Gmina Skarszewy
Opiekun: Oœrodek Niepe³nosprawnych w Skar-
szewach
Stan obecny: dobry, monument betonowy bez
czerwonej gwiazdy (usuniêta po nastaniu "Soli-
darnoœci"), dojœcie chodnikiem, zadbano o oto-
czenie, nie wymaga remontu

16. Miejscowoœæ: STAROGARD GDAÑSKI
Lokalizacja: Starogard Gdañski ul. Pi³sudskiego
Obiekt: obelisk - Pomnik braterstwa broni -
obecnie to Pomnik Walki i Mêczeñstwa lat
1939-1945 (bez powi¹zanej mogi³y)
Historia: 6 czerwca 1963 r. przy ul. Rybiñskie-
go, u zbiegu ul. 2. Pu³ku Szwole¿erów Rokit-
niañskich w³adze miasta ustawi³y Pomnik ku
czci bojowników. Mia³ on za zadanie uczciæ
osoby poleg³e w walce z niemieckim okupan-
tem i pomordowanych patriotów. Pomnik to
wysoka kamienna kolumna która symbolizuje
wypalony, pozosta³y na zgliszczach komin. U
jej podnó¿a znajduje siê p³yta, a na niej mapa
powiatu starogardzkiego. Zaznaczono tu miej-
sca walk partyzanckich, egzekucji, jak równie¿
tereny akcji grup zwiadowczych WP i Armii
Czerwonej. W górnej czêœci p³yty znajduje siê
inskrypcja. Na szczycie kolumny widniej¹ dwie
daty: 1939, 1945. Obecnie jest to Pomnik Walki i
Mêczeñstwa lat 1939-1945. Co roku 8 maja miesz-
kañcy obchodz¹ rocznicê zakoñczenia
II wojny œwiatowej w Europie (m.in. w 2015 r.)62.
Inskrypcja: "Pamiêci Bojownikom, którzy na Zie-
mi Starogardzkiej zginêli w walce z faszyzmem"
W³aœciciel: Gmina Miejska Starogard Gdañski
Stan obecny: dobry
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(jrok), 8 maja: kwiaty, wspomnienia i... ¿ó³ta kartka dla Rady Miasta, 11 V 2013, serwis Kociewiak.pl, za: http://www.ko-
ciewiak.pl/artykul/26564/8-maja-kwiaty-wspomnienia-i-zolta-kartka-dla-rady-miasta [ostatni dostêp: 23 II 2016];
K. Furtak, Starogard. 70 rocznica zakoñczenia II wojny œwiatowej, portal "Naszemiaso.pl", 9 V 2015, za: http://staro-
gardgdanski.naszemiasto.pl/artykul/starogard-70-rocznica-zakonczenia-ii-wojny-swiatowej-foto,3377350,art-
gal,t,id,tm.html [ostatni dostêp: 8 III 2016].

63 D. Czarnecka, "Pomniki wdziêcznoœci"..., s. 408.

POWIAT TCZEWSKI

17. Miejscowoœæ: GNIEW
Lokalizacja: Gniew ul. Koœciuszki
Obiekt: obelisk poœwiêcony ¿o³nierzom ra-
dzieckim (bez powi¹zanej mogi³y)
Historia: 7 marca 1985 r. przy ul. Koœciuszki
ods³oniêto betonowy obelisk ¿o³nierzy sowiec-
kich. Obiekt ufundowany przez kilka przedsiê-
biorstw upamiêtnia siedmiu ¿o³nierzy 108.
Korpusu 2. Armii Uderzeniowej 2. Frontu Bia-
³oruskiego ACz. Po wojnie ich zw³oki zosta-
³y ekshumowane i przeniesione na cmentarz
sowiecki w Tczewie. Obelisk znajduje siê
w miejscu w którym polegli. Na cokole pomni-
ka znajdowa³a siê tablica z br¹zu z nastêpuj¹-
cym napisem: "W dniu 24.02.1945 r. w heroicz-
nej walce z okupantem hitlerowskim w tym
miejscu bohatersk¹ œmieræ ponios³o 7 ¿o³nie-
rzy zwiadu radzieckiego 7.03.1985 r. Czeœæ ich
pamiêci". Zosta³a ona skradziona63.
Inskrypcja: brak
W³aœciciel: Powiat Tczewski
Stan obecny: stan dobry (zachowa³ siê jedynie
sam obelisk, brak tablicy z inskrypcj¹ i jakich-
kolwiek symboli)

18. Miejscowoœæ: TCZEW
Lokalizacja: Tczew ul. 30 stycznia
Obiekt: obelisk poœwiêcony ¿o³nierzom ra-
dzieckim (powi¹zana mogi³a)
Historia: Z oficjalnych informacji wynika, ¿e
w trakcie zdobywania Tczewa i 44 miejscowo-
œci z powiatu tczewskiego, w okresie 20 lute-
go-12 marca 1945 r. poleg³o 469 ¿o³nierzy
2. Armii Uderzeniowej 2. Frontu Bia³oruskie-
go ACz. Ich szcz¹tki pochowano w kilku zbio-
rowych mogi³ach i postawiono pomnik.
W 1949 r. usytuowano go przy ul. 30 stycznia
w Tczewie. Na pomniku wisia³a granitowa ta-
blica z napisem: "Bohaterom Armii Radzieckiej
Spo³eczeñstwo Powiatu Tczewskiego". Z dato-
wanego na 1948 r. Paszportu grobu wynika, ¿e
przeprowadzono tu kiedyœ ekshumacjê która
potwierdzi³a, ¿e jest to miejsce pochówku. Pod
p³ask¹ p³yt¹ pami¹tkow¹ spoczywaj¹ szcz¹tki
najprawdopodobniej 469 ¿o³nierzy sowieckich
zwiezionych tu z ró¿nych zak¹tków okolic
Tczewa. Dziêki dzia³aniom m.in. Miêdzynaro-
dowego Czerwonego Krzy¿a uda³o siê ustaliæ
nazwiska oko³o 111 osób pochowanych w mo-
gile. Monument stanowi wiêc obiekt nagrob-
ny, znany w mieœcie jako pomnik-mogi³a. Cia-
³a wci¹¿ siê tu znajduj¹, nie jest to jednak teren
wydzielonego cmentarza. Czêœæ mieszkañców
oczekuje usuniêcia pomnika, na co nie zgadzaj¹
siê w³adze miasta. Budzi to wiele kontrower-
sji. W styczniu 2010 r. na cokole napisano:
"17 wrzeœnia 1939 Pamiêtamy", a na tablicy pa-
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mi¹tkowej zamazano wyraz "Bohaterom". W lu-
tym 2011 r. ktoœ rozbi³ tablicê64. 30 stycznia
2016 r. tczewska M³odzie¿ Wszechpolska oraz
lokalne struktury partii Korwin rozpoczê³y sta-
rania by uzyskaæ zezwolenie w³adz na usuniê-
cie z pomnika symbolu komunizmu jakim jest
czerwona gwiazda65. Pod specjaln¹ petycj¹ pod-
pisa³o siê 450 osób. Zyskano równie¿ sprzymie-
rzeñców w postaci tczewskiego Klubu Repu-
blikañskiego i M³odzie¿owej Rady Miasta66.
Gdañski Oddzia³ IPN przes³a³ na rêce inicjato-
rów akcji opiniê wykonan¹ przez Krzysztofa
Filipa, który zaleca³ jej usuniêcie jako symbo-
lu komunistycznego. Jej orygina³ trafi³ te¿ do
Internetu. Inicjatywa odbi³a siê szerokim echem
w tczewskich mediach które cytowa³y fragmen-
ty opinii, zw³aszcza te które odnosi³y siê do
czerwonej piêcioramiennej gwiazdy: "(...) Na-
dal stanowi znany na ca³ym œwiecie symbol
komunizmu - pisze Krzysztof Filip, historyk
z Referatu Badañ Naukowych OBEP IPN

w Gdañsku. - Jego propagowanie w Polsce (...)
jest naganne nie tylko ze wzglêdów prawnych,
historycznych i moralnych. Dlatego te¿ dalsze
trwanie czerwonej piêcioramiennej gwiazdy na
wierzcho³ku "Pomnika Wdziêcznoœci" w Tcze-
wie skutkowaæ bêdzie nie tylko ³amaniem prawa
poprzez propagowanie totalitaryzmu komuni-
stycznego, lecz równie¿ kontynuowaniem wy-
wierania negatywnego wp³ywu na proces eduka-
cji historycznej m³odzie¿y. (...)"67.. Na pocz¹tku
marca opinia zosta³a z³o¿ona w³adzom miasta.
Póki co nie dosz³o do ¿adnych rozstrzygniêæ.
Inskrypcja: "Bohaterom Armii Radzieckiej Spo-
³eczeñstwo Powiatu Tczewskiego"
W³aœciciel: Gmina Miasta Tczew
Stan obecny: dobry (zawiera czerwon¹ gwiazdê)

64 Przewodnik...., s. 203; A. Radomski, Czerwon¹ gwiazdê zdejmie wola ludu? 5 II 2016, portal Tczew.naszemiasto.pl,
za: http://tczew.naszemiasto.pl/artykul/czerwona-gwiazde-zdejmie-wola-ludu,3642842,art,t,id,tm.html [ostatni dostêp: 23
II 2016]; "Patriotyczni tczewianie" zdemontuj¹ czerwon¹ gwiazdê? 23 IX 2015, portal Tczew - Internetowy Serwis Informa-
cyjny Miasta, za: http://www.tcz.pl/index.php?p=1,47,0,wiadomosci&item=dd03049b911f7292&title=Patriotyczni-tcze-
wianie-zdemontuja-czerwona-gwiazde [ostatni dostêp: 23 II 2016]; D. Czarnecka, "Pomniki wdziêcznoœci"...,  s. 343-344.

65 A. Radomski, Czerwon¹ gwiazdê zdejmie wola ludu? 5 II 2016, portal Tczew.naszemiasto.pl
http://tczew.naszemiasto.pl/artykul/czerwona-gwiazde-zdejmie-wola-ludu,3642842,art,t,id,tm.html [ostatni dostêp: 23 II 2016].

66 Przewodnik...., s. 203; A. Radomski, Czerwon¹ gwiazdê zdejmie wola ludu? 5 II 2016, portal Tczew.naszemiasto.pl
http://tczew.naszemiasto.pl/artykul/czerwona-gwiazde-zdejmie-wola-ludu,3642842,art,t,id,tm.html [ostatni dostêp: 23 II
2016]; "Patriotyczni tczewianie" zdemontuj¹ czerwon¹ gwiazdê? 23 IX 2015, portal Tczew - Internetowy Serwis Informacyj-
ny Miasta, za: http://www.tcz.pl/index.php?p=1,47,0,wiadomosci&item=dd03049b911f7292&title=Patriotyczni-tczewia-
nie-zdemontuja-czerwona-gwiazde [ostatni dostêp: 23 II 2016]; D. Czarnecka, "Pomniki wdziêcznoœci"...,  s. 343-344; A. Ra-
domski, Czerwona gwiazda w Tczewie. Pó³ tysi¹ca mieszkañców chce jej usuniêcia, portal "naszemiasto.Tczew", 1 III 2016,
za: http://tczew.naszemiasto.pl/artykul/czerwona-gwiazda-w-tczewie-pol-tysiaca-mieszkancow-chce-jej,3663846,art-
gal,t,id,tm.html [ostatni dostêp: 8 III 2016]

67 K. Filip, Opinia w sprawie usuniêcia czerwonej piêcioramiennej gwiazdy...; A. Radomski, Czerwona gwiazda w
Tczewie. Pó³ tysi¹ca mieszkañców chce jej usuniêcia, portal "naszemiasto.Tczew", 1 III 2016.
http://tczew.naszemiasto.pl/artykul/czerwona-gwiazda-w-tczewie-pol-tysiaca-mieszkancow-chce-jej,3663846,art-
gal,t,id,tm.html [ostatni dostêp: 8 III 2016];
IPN jednoznacznie o czerwonej gwieŸdzie: "Zlikwidowaæ, a ¿o³nierzy ekshumowaæ", portal "Tczewska.pl", 1 III 2016.
za: http://www.tczewska.pl/artykul/43776/ipn-jednoznacznie-o-czerwonej-gwiezdzie-zlikwidowac-a-zolnierzy-ekshu-
mowac [ostatni dostêp: 8 III 2016]
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68 D. Czarnecka, "Pomniki wdziêcznoœci"..., s. 409.
69 Ibidem,  s. 489; T. Smuga, Namalowali flagê ukraiñsk¹ na czo³gu w Wejherowie, 29 VIII 2014, portal "naszemia-

sto.Wejherowo", za: http://wejherowo.naszemiasto.pl/artykul/namalowali-flage-ukrainska-na-czolgu-w-wejhero-
wie,2401241,art,t,id,tm.html [ostatni dostêp: 8 III 2016].

POWIAT WEJHEROWSKI

19. Miejscowoœæ: GNIEWINO
Lokalizacja: centrum Gniewina (bez powi¹za-
nej mogi³y)
Obiekt: obelisk ¿o³nierzy Armii Czerwonej
Historia: W miejscu przedwojennego pomni-
ka poœwiêconego ¿o³nierzom niemieckim po-
leg³ym w I wojnie œwiatowej usytuowano po
1945 r. obelisk ¿o³nierzy Armii Czerwonej.
Dotyczy³ on wojskowych z 19. Armii i 3 Sa-
modzielnego Korpusu Pancernego Gwardii
2. Frontu Bia³oruskiego który polegli w trak-
cie zdobywania Gniewina i okolicznych wsi.
Pierwotny wygl¹d obelisku opisa³a Dominika
Czarnecka: "monument w kszta³cie œciany, usta-
wiony na dwóch szeœciennych wspornikach,
ca³oœæ na postumencie schodkowym, na œcianie
piêcioramienna gwiazda oraz inskrypcja". Po
1989 r. gwiazda zosta³a zast¹piona or³em w ko-
ronie, zaœ inskrypcjê zmieniono68.
Inskrypcja: "Poleg³ym za wyzwolenie Ziemi
Gniewiñskiej Mieszkañcy"
W³aœciciel gruntu: Powiat Wejherowski
Stan obecny: brak danych, niezbêdna wizja lokalna

20. Miejscowoœæ: WEJHEROWO
Lokalizacja: dzia³ka "Plac Kaszubski", park
miejski przy ul. Strzeleckiej
Obiekt: Pomnik-czo³g (bez powi¹zanej mogi³y)
Historia: 24 maja 1970 r. na pl. Grunwaldzkim,
przy skrzy¿owaniu ul. I Brygady Pancernej WP
i ul. Ofiar Piaœnicy (obecnie park miejski przy
ul. Strzeleckiej) ods³oniêto pomnik zwyciêstwa-

czo³g. Mia³ on uczciæ ¿o³nierzy 19. Armii 8. Kor-
pusu Zmechanizowanego w sk³adzie 1. Armii
Pancernej Gwardii oraz I Brygady Pancernej im.
Bohaterów Westerplatte WP z 2. Frontu Bia³o-
ruskiego, zdobywców miasta. Pomnik to czo³g
T-34/85 na postumencie. W 2009 r. z inicjaty-
wy Stowarzyszenia Rodzina Piaœnicka czo³g
przeniesiono do parku miejskiego przy ul. Strze-
leckiej. Zosta³ poddany konserwacji i umieszczo-
ny na nowym cokole. Przytwierdzono do niego
p³ytê mosiê¿n¹ z inskrypcj¹. Poni¿ej znalaz³ siê
wykaz ¿o³nierzy I Brygady Pancernej im. Boha-
terów Westerplatte, którzy polegli g³ównie pod
Bia³¹ Rzek¹ w marcu 1945 r. W grudniu 2010 r.
stan czo³gu oceniono jako bardzo dobry. W ko-
lejnych latach czo³g stanowi¹cy symbol zdoby-
cia miasta przez sowietów równie¿ budzi³ kon-
trowersje. Na przyk³ad w nocy z 27 na 28 sierpnia
2014 r. ktoœ namalowa³ na nim flagê Ukrainy, co
bez w¹tpienia odnosi³o siê do uczestnictwa Ro-
sji w wojnie na Ukrainie. Nieco wczeœniej na
dwóch czo³gach przy cmentarzu sowieckich ofi-
cerów we Wroc³awiu zawis³y dwie flagi - polska
i ukraiñska69.
Inskrypcja: "Ku chwale wszystkich ¿o³nierzy
I Brygady Pancernej Wojska Polskiego im. Bo-
haterów Westerplatte bior¹cych udzia³ w wy-
zwoleniu Ziemi Wejherowskiej spod okupacji
hitlerowskiej Mieszkañcy Wejherowa Wejhero-
wo 2009 rok"
W³aœciciel: Gmina Miasta Wejherowa
Stan obecny: dobry

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/

http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/


                                                                         Krzysztof Filip

28

70 Por. np. Oficjalny spis ulic Gdañska: za: https://zdiz.gda.pl/ZDiZGdanskFiles/image/gdansk_ulice_sekto-
ry_201307.pdf [ostatni dostêp: 23 II 2016].

71 B. Œliwiñski, A. Januszajtis, Biskupia Górka, [w:] Encyklopedia Gdañska - portal "Gedanopedia".
za: http://www.gedanopedia.pl/?title=BISKUPIA_G%C3%93RKA [ostatni dostêp: 23 II 2016].

W przestrzeni publicznej interesuj¹cego nas
obszaru istnieje równie¿ wiele innych miejsc
które wymagaj¹ dekomunizacji. Niew¹tpliwie
najbardziej rzucaj¹ siê w oczy nazwy ulic, np.
w Gdañsku mo¿na siê natkn¹æ m.in. na ul. D¹-
browszczaków (Przymorze Wielkie) i ul. Fran-
ciszka Zubrzyckiego (Wrzeszcz Górny)70.
System komunistyczny propagowano na wiele
ró¿nych sposobów (np. w 1945 r. na gdañskiej
Biskupiej Górce ustawiono p³ytê pami¹tkow¹
poœwiêcon¹ sowieckiemu genera³owi armii Paw-
³owi Batowowi)71.

Reasumuj¹c, przestrzeñ publiczna obszaru
którym zajmuje siê Oddzia³ Gdañski IPN
wymaga przeprowadzenia pe³nego procesu de-

komunizacji. Najlepiej by dokona³ siê on
w mo¿liwie szybkim czasie. Je¿eli nie bêdzie
mo¿na zlikwidowaæ "Pomników Wdziêcznoœci"
lub przenieœæ ich na cmentarze sowieckie, wska-
zane by³oby chocia¿ usuniêcie z nich symboli
komunistycznych, jak równie¿ przekszta³cenie
obelisków na takie które nie budzi³y by skoja-
rzeñ z totalitaryzmem komunistycznym. Nie-
zbêdne jest równie¿ przemianowanie ulic i wy-
rugowanie z nich "pami¹tek przesz³oœci".
Z pewnoœci¹ takie dzia³ania zapewni ustawa de-
komunizacyjna. Pozwoli to odzyskaæ Polakom
pe³n¹ œwiadomoœæ historyczn¹ w aspekcie po-
wojennej historii naszego kraju.
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 Dzia³ania Sowietów w zdobytym Gdañsku.....

Krzysztof  Filip

Okolicznoœci zdobycia twierdzy gdañskiej
przez Armiê Czerwon¹ s¹ dobrze znane

i opisane. W ramach operacji pomorskiej 35
dywizji 2. Frontu Bia³oruskiego, dowodzone-
go przez marsz. Konstantego Rokossowskiego,
prowadzi³o dzia³ania prze³amuj¹ce obronê nie-
mieckiego okupanta. Od 9 do 25 marca 1945 r.
trwa³y naloty lotnictwa alianckiego i sowiec-
kiego na Gdañsk. Po wkroczeniu do Oliwy (24
marca), zaczêto zajmowaæ kolejne dzielnice
Gdañska. 27 marca przyst¹piono do szturmu na
centrum miasta. Ostatnim punktem oporu by³y
Stogi, na które wkroczono 31 marca2. Wsku-
tek dzia³añ wojennych, a tak¿e poczynañ samych

Sowietów po zdobyciu Gdañska, miasto ponio-
s³o ogromne straty w substancji zabytkowej,
mieszkaniowej, przemys³owej
i komunalnej2. 30 marca Rada Wojenna 2. Fron-
tu Bia³oruskiego utworzy³a okrêgow¹ komen-
danturê sowieck¹ na czele z gen. lejtn. Siemio-
nem Mikulskim. Rezydowa³ on w by³ej
siedzibie Wysokiego Komisarza Ligi Narodów
(Nowy Ratusz w Gdañsku)4.

Sowieci traktowali Pomorze Gdañskie,
a zw³aszcza tereny nale¿¹ce wczeœniej do
III Rzeszy oraz Wolnego Miasto Gdañsk, jak
zdobycz wojenn¹. St¹d te¿ jednostki frontowe
umieszcza³y tam drogowskazy "Wot ana prakla-

"A ten ¿o³nierz, potê¿nej budowy, wysoki,
gapi³ siê na mnie nieprzyjaznym wzrokiem..."

Dzia³ania Sowietów w zdobytym
Gdañsku w 1945 roku1.

1 Artyku³ jest w bardzo powa¿nym stopniu oparty na pracy autora: Notatka s³u¿bowa Krzysztofa Filipa w sprawie
dzia³alnoœci ¿o³nierzy Armii Czerwonej w Gdañsku w 1945 r. (Gdañsk, 17 III 2016 r.) i stanowi niejako formê jej
publikacji uzupe³nion¹ o niektóre informacje.

2 B. Hajduk, Za³o¿enia operacyjne, przebieg dzia³añ wojskowych i opanowanie Gdañska przez Armiê Radzieck¹ (I-
III 1945) [w:] Historia Gdañska, T. IV, cz. 2: 1920-1945, red. E. Cieœlak, Sopot [1999], s. 310-311, 324, 331-336.

3 Szczegó³owe informacje na temat zniszczeñ, zob.: W. Gruszkowski, Zakres zniszczeñ organizmu miejskiego -
straty w zabytkach, [w:] ibidem, s. 337-351; M. Stryczyñski, Wielkoœæ zniszczeñ zasobów mieszkaniowych w Gdañsku,
[w:] ibidem, s. 352-363; ibidem, Zakres strat portu i przemys³u w Gdañsku, [w:] ibidem, s. 363-366.

4 S. Bykowska, Radziecka Okrêgowa Komendantura Wojenna w latach 1945-1946 [w:] Encyklopedia Gdañska, praca
zbiorowa, red. B. Œliwiñski, Gdañsk 2012, s. 863.
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5  B. Aksamit, Przesiedlenia [w:] Pomorze w ogniu. Historia II wojny œwiatowej i nieznane relacje œwiadków, red.
M. Rêczmin, M. Drzewicki, Warszawa 2009, s. 225.

6 W przypadku województwa gdañskiego wymieniæ nale¿y przede wszystkim publikacjê Miros³awa Golona (Polity-
ka radzieckich w³adz wojskowych i policyjnych na Pomorzu Nadwiœlañskim w latach 1945-1947, Toruñ 2001) oraz Grze-
gorza Baziury (Armia Czerwona na Pomorzu Gdañskim 1945-1947, Warszawa 2003), jak równie¿ pracê zbiorow¹ Armia
Czerwona/Radziecka w Polsce w latach 1944-1993. Studia i szkice, red. K. Filip i M. Golon, Gdañsk-Bydgoszcz-Borne
Sulinowo 2014.

7 Zburzenie Gdañska, wywiad Marka W¹sa z Janem Danilukiem, "Gazeta Wyborcza" nr 72, dodatek "Ale Historia",
26 III 2012, s. 4.

8 Raport z odbytej podró¿y s³u¿bowej dnia 9-12 marca 1945 do Tucholi, Chojnic, Starogardu celem zapoznania siê
z warunkami panuj¹cymi w terenie oraz wprowadzeniem pe³nomocników rz¹du na wspomniane placówki, Sztab Grupy
Operacyjnej "Pomorze", in¿. Stanis³aw Rusiecki, [marzec 1945 r.], [w:] J. Jakubowski, Na ty³ach frontu, "Pomerania"
1989, nr 4, s. 9; K. Filip, Przestêpczoœæ kryminalna Sowietów w mieœcie i powiecie starogardzkim w 1945 roku. Zarys
problemu, "Rydwan. Roczniki Muzealne Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdañskim" 2015, nr 10, s. 276-298.

9  Por. zbiory relacji: Gdañsk 1945. Wspomnienia 50 lat póŸniej, Gdañsk 1997; P. Poralla, Unvergänglicher Schmerz:
ein Protokoll der Geschichte: Danzigs Schicksalsjahr 1945, Freiburg 1998.

taja Germanija!" ("To ju¿ te przeklête Niemcy").
Tutaj pozwalano sobie na bardzo wiele5. Wkra-
czaj¹cy do Gdañska czerwonoarmiœci cechowali
siê czêstokroæ okrucieñstwem w stosunku do
mieszkañców i barbarzyñsk¹ postaw¹ wobec
jego zabytkowej architektury. Przez okres
PRL-u prawda ta nie mog³a wyjœæ na jaw i do-
piero w III RP rozpoczê³y siê szczegó³owe ba-
dania w tym temacie6. Zdaniem badaczy sche-
mat dzia³ania Sowietów w zdobytym Gdañsku
by³ nastêpuj¹cy: "grupa ¿o³nierzy radzieckich
wchodzi do budynku, rabuje, potem gwa³ci
kobiety, wychodz¹c, wrzuca do œrodka wi¹zkê
granatów"7. Niestety, takie zachowania nie zda-
rza³y siê jedynie na terenach dawniej nale¿¹cych
do III Rzeszy. Niemrawoœæ Sowietów na Po-
morzu by³o powszechne, czego dowodz¹ zacho-
wania czerwonoarmistów chocia¿by na terenie
jednego z tzw. powiatów dawnych (tj. przyna-
le¿nych przed wojn¹ do Polski) - starogardz-
kiego, który sta³ siê czêœci¹ nowo powsta³ego
województwa gdañskiego8.

W zdobytym Gdañsku przebywa³y g³ów-
nie kobiety, dzieci i starcy. Zwyciêzcy ¿o³nie-
rze - jak to zwykle bywa- oczekiwali zaspoko-

jenia swoich ¿¹dz, zarówno materialnych, jak
i seksualnych. Rozpasanie Sowietów w tym
wzglêdzie przybra³o ogromn¹ skalê. Wszêdzie
dawa³y siê s³yszeæ s³owa: "Frau, komm!", które
oznacza³y dla kobiety tylko jedno: gwa³t (nie-
rzadko zbiorowy). Mia¿d¿¹ca przewaga liczeb-
na Niemek sprawia³a, ¿e to g³ównie one stawa-
³y siê ofiarami przemocy seksualnej ze strony
Sowietów9. Byli nies³ychanie brutalni. Magda-
lena Meller tak wspomina³a los m³odej i piêk-
nej kole¿anki zniewolonej przez mongoloidal-
nych ¿o³nierzy sowieckich w ruinach Dworca
PKP w Gdañsku.  [...] Rzucili j¹ na du¿y stó³
w jednej z sal. Odarto j¹ z odzie¿y i przytrzy-
muj¹c rozci¹gniêt¹, wielokrotnie brutalnie
zgwa³cono. Z ukrycia wysz³yœmy dopiero, gdy
¿o³nierze odeszli. Posz³yœmy pomóc nieszczê-
snej. By³a pó³przytomna i zakrwawiona, ostat-
kiem si³ schodzi³a, a w³aœciwie zsuwa³a siê ze
sto³u. Krew la³a jej siê po nogach. [...].

Gwa³ty zbiorowe by³y na porz¹dku dzien-
nym. [...] W takiej te¿ chwili do budynku we-
sz³a grupa ¿o³nierzy sowieckich. [...] Rozpoczê-
³y siê krzyki: <<rabotaæ>>, czyli ¿e chc¹ mieæ
stosunki z kobietami. Wywlekli do innych po-
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10  W. Kowalski, W cieniu wyzwolenia - Gdañsk 1945, "Biuletyn Instytutu Pamiêci Narodowej" 2005, nr 5-6, s. 136, 138.
11  B. Aksamit, Przesiedlenia, s. 230.
12  B. Zwarra, Wspomnienia gdañskiego bówki, T. 4, Gdañsk 1996, s. 29.

mieszczeñ i mieszkañ w kamienicy wszystkie
kobiety, które uznali za nadaj¹ce siê do zgwa³-
cenia. K³adli je na sto³ach albo na ³ó¿kach i usta-
wiali siê do nich w kolejce. Los zgwa³conych
nie omin¹³ mnie i mojej siostry. Takie zdarze-
nia powtarza³y siê niemal ka¿dego dnia10.

Niemiecka gdañszczanka, Helga Fiele wspo-
mina³a, ¿e pijani Rosjanie zdarli z niej ubranie,
przywi¹zali do sto³u i zaczêli gwa³ciæ. Zemdla-
³a przy 25 czerwonoarmiœcie. Przemoc seksu-
aln¹ o podobnej skali stosowano równie¿ wo-
bec Polek (i kobiet innych narodowoœci), np.
pochodz¹c¹ z Oksywia kobietê przywi¹zano na
tydzieñ do ³ó¿ka i przez ten ca³y czas na okr¹-
g³o gwa³cono. We wspomnieniach z dzia³alno-
œci ¿o³nierzy sowieckich jednostek frontowych
pora¿aj¹ zarówno opisy gwa³tów (ofiarê trzy-
ma³o 5 ¿o³nierzy: jeden za g³owê, pozostali za
rêce i nogi), jak i innych zachowañ, m.in. tortu-
rowanie kobiet poprzez kaleczenie ich narz¹dów
rodnych za pomoc¹ pa³ek i luf karabinów. Nie-
rzadko po gwa³cie kobiety zamykano j¹ w wiê-
zieniu11. Przy wybieraniu ofiar ¿o³nierzom by³o
wszystko jedno. "Gwa³cono staruszki, zakonne
siostry, kobiety tu¿ po porodzie, a tak¿e pozo-
sta³e w mieœcie nieliczne Polki. Niektóre ko-
biety zniewalano tyle razy, ¿e zmaltretowane w
nieludzki sposób umiera³y"12. Rozpêta³o siê
prawdziwe piek³o, przed którym nie by³o mo¿-
na nigdzie uciec. Po zdobyciu w nocy
z 24 na 25 marca Oliwy zapêdzono miejscow¹
ludnoœæ do koœcio³ów, nastêpnie dosz³o w nich
do masowych gwa³tów, którym towarzyszy³a
profanacja. Do takich wydarzeñ dosz³o w ko-
œciele przy ul. Leœnej (niemieckie ewangelic-

kie zakonnice) i katedrze.
Relacje z pobytu Sowietów w regionie gdañ-

skim s¹ naprawdê drastyczne. W kwietniu 1945 r.
Madeleine Pauliac, 32-letnia pediatra, przyjecha³a
do Polski razem z grup¹ francuskich lekarzy i pie-
lêgniarek. Celem misji by³o wyszukanie, wyle-
czenie i odes³anie rodaków do kraju. Relacje
z podró¿y "B³êkitnego szwadronu" po Polsce
Pauliac wysy³a³a do prezydenta Rz¹du Tymcza-
sowego Francji, gen. Charlesa de Gaulle'a. Na
kanwie tych wydarzeñ zrealizowano niedawno
g³oœny francuski film "Niewinne", w re¿yserii
Anne Fontaine. Pauliac raportowa³a: 25 maja
z prezesem PCK Christiansem i wys³annikiem

amerykañskiego Czerwonego Krzy¿a, w konwo-
ju dwóch ciê¿arówek, wyruszyliœmy do Gdañska.

[...]. W dzieñ po moim przyjeŸdzie przysz³a do
mnie delegacja piêciu niemieckich zakonnic kato-

lickich pracuj¹cych dla Czerwonego Krzy¿a. By³o
ich 25, 15 nie ¿yje, zosta³y zgwa³cone, a potem

zamordowane przez Rosjan. Dziesiêæ ocala³ych
zakonnic te¿ zosta³o zgwa³conych, niektóre 42, a

inne 35 lub 50 razy. Piêæ z nich jest w ci¹¿y i przy-
sz³y do mnie po radê, chcia³y dowiedzieæ siê wiê-

cej o aborcji, której mo¿na by dokonaæ w sekre-
cie. [...] Rosjanom nie wystarczaj¹ gwa³ty na

Niemkach, Polkach i Francuzkach, bior¹ siê te¿
do Rosjanek, wszystkie kobiety miêdzy 12. a 70.

rokiem ¿ycia. [...]. Chirurg ze szpitala w Gdyni
wyzna³, ¿e codziennie szyje krocza zgwa³conych

dziewczynek. Jeden Francuz opowiada³, ¿e na po-
rodówkê w Gdyni, gdzie pracowa³, napadli Rosja-

nie. Zgwa³cili wszystkie kobiety przed porodem
i wszystkie te tu¿ po porodzie. Porodówki pilno-

wali polscy ¿o³nierze, by broniæ swoich rodaczek,
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13 K. Fryc, Tropem bohaterek filmu "Niewinne". Wstrz¹saj¹ce relacje o sowieckich gwa³tach, 20 III 2016, portal
"Trojmiasto.wyborcza.pl".
Ca³y tekst:  http://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/1,35636,19784675,niewinne-z-gdanska-i-gdyni-sowieckie-gwal-
ty-w-1945-r.html#ixzz49qo6zatp

14 M. Zaremba, Wielka trwoga. Polska 1944-1947. Ludowa reakcja na kryzys, Kraków 2012, s. 174-175.
15 B. Wojtalewicz-Winke, "Koniec wojny, ale wolnoœæ nie by³a taka, jak¹ sobie wyobra¿a³yœmy...", [w:] Gdañsk 1945.

Wspomnienia..., s. 95.
16 B. Wehrmeyer-Janca, M³odoœæ niemieckiej dziewczyny w Polsce. Epizody z Gdañska (1938-1958), t³um. I. Poho-

ska i L. Koz³owski, Gdañsk 2005, s. 21-22.
17 U. Brzeziñska, "Gdy siê dowiedzieli, ¿e jestem rdzenn¹ gdañszczank¹, okrzyknêli mnie Niemk¹...", [w:] Gdañsk

1945. Wspomnienia..., s. 113.
18 R. Ch. Lauff-Penner, "Dzisiaj jestem tego œwiadoma...", [w:] ibidem, s. 233.
19 K. Filip, Powstanie i pocz¹tki dzia³alnoœci Milicji Obywatelskiej w Gdañsku-Dolnym Wrzeszczu (kwiecieñ-

wrzesieñ 1945 r.), "Teki Gdañskie" 2013, T. XIII, s. 71.
20 T. ¯uroch-Piechowski, Dzieñ apokalipsy, "Tygodnik Powszechny", nr 22, 30 V 2010, s. 29; T. S³omczyñski, Zgwa³-

cili tysi¹ce gdañszczanek, "Polska The Times. Dziennik Ba³tycki", dodatek "Rejsy", 18 X 2013, s. 14.

i codziennie odbywa³y siê krwawe bijatyki w walce
o kobiety. S¹ tysi¹ce podobnych historii, co ozna-

cza, ¿e w granicach stu kilometrów nie ma ani jed-
nej dziewicy [...]13.

Jedna z Polek, która prawdopodobnie ubie-
ga³a siê o pracê w otoczeniu sowieckiego garni-
zonu, pisa³a 17 kwietnia 1945 r.:  Chciano nas
chêtnie, bo my mówiliœmy po polsku. Gdy jednak

ju¿ s³ysza³am, ¿e wszystkie te kobiety po 15 razy
gwa³cono, przestraszy³am siê bardzo i posz³am z

powrotem [...] Raz tej nocy zosta³am zgwa³cona,
ta hañba odby³a siê na oczach ojca. [...] Mnie

zgwa³cono 7 razy, to by³o straszne". Marcin Za-
remba ustali³, ¿e Cenzura Wojenna przechwy-
ci³a wiele listów gdañszczanek obawiaj¹cych siê
gwa³tu. Pewna Polka w swoim liœcie z 21 kwiet-
nia 1945 r. pisa³a: [...] bo gdy Rosjanie wkroczy-
li, to ka¿da dziewczyna mia³a za swoje.

Kobiety obawiaj¹c siê gwa³tów non stop
chroni³y siê w piwnicach, wychodz¹c na ze-
wn¹trz tylko sporadycznie14. Niektóre Polki
mia³y wielkie szczêœcie, np. jedna z nich w ostat-
niej chwili uderzy³a oficera sowieckiego który
próbowa³ j¹ zgwa³ciæ i uciek³a15. Inne zaœ - po-
dobnie jak Niemki - by unikn¹æ gwa³tów, wy-

biera³y sobie na kochanka oficera sowieckiego,
dziêki czemu zapewnia³y sobie i swoim bliskim
wzglêdne bezpieczeñstwo16. Niektóre oszala³e
ze strachu kobiety szuka³y wybawienia w pró-
bie samobójczej, co czasem skutkowa³o odst¹-
pieniem agresora od gwa³tu17. Z biegiem czasu
(prze³om kwietnia i maja) gwa³tów by³o coraz
mniej18, co oczywiœcie wynika³o z przemiesz-
czenia siê wojska w kierunku frontu. Niemniej
jednak wci¹¿ zdarzali siê maruderzy poszuku-
j¹cy kobiet. Na przyk³ad 31 maja do szpitala
po³o¿niczego w Gdañsku-Wrzeszczu próbowa³
dostaæ siê czerwonoarmista twierdz¹cy, ¿e "chce
iœæ na siostry". Przy szpitalu znajdowa³ siê po-
sterunek wystawiany przez funkcjonariuszy
MO. Milicjant Wyzgowski trzykrotnie we-
zwa³ agresora do odwrotu, ale ten nagle odwró-
ci³ siê i postrzeli³ funkcjonariusza w nogi po-
wy¿ej kolan. Sam równie¿ zosta³ ranny
w nogê19.

Zgwa³cone kobiety doznawa³y szoku, trau-
my, chcia³y uciec, pope³nia³y samobójstwa, np.
skacz¹c do Mot³awy20. Nie by³o dla nich po-
cieszenia. Relacjonuje jedna z Niemek: "Tej sa-
mej nocy wiele m³odych dziewcz¹t i kobiet
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21 B. Wehrmeyer-Janca, M³odoœæ niemieckiej..., s. 21.
22 W odró¿nieniu od innych miejscowoœci (powiatów) w Gdañsku - przynajmniej w poni¿szych sprawozdaniach nie

wykazano statystyki zachorowalnoœci na choroby weneryczne. Por. Archiwum Pañstwowe w Gdañsku [dalej: APG],
Urz¹d Wojewódzki w Gdañsku [UWG], 1164/1064, Wykaz zachorowañ i zgonów na choroby zakaŸne i inne wystêpuj¹-
ce nagminnie za czas od 15 III do 22 IV 1945 r., k. 1; ibidem, Wykaz zachorowañ i zgonów na choroby zakaŸne i inne
wystêpuj¹ce nagminnie za czerwiec 1945 r., k. 11.

23 B. Okoniewska, Refleksje nad rokiem 1945, [w:] Gdañsk 1945. Materia³y z sesji naukowej odbytej w dniu 30
marca 1945 r. pod red. prof. dr. hab. Mariana Mroczki, Gdañsk 1995, s. 15-16.
Zdaniem historyka Jana Daniluka dane te s¹ prawdopodobne. Zburzenie..., s. 4.

24 B. Hajduk, Za³o¿enia operacyjne..., [w:] Historia..., s. 336.
25 T. S³omczyñski, Zgwa³cili..., s. 14.
26 APG, UWG, 1164/1043, Sprawozdanie z dzia³alnoœci Wydzia³u Zdrowia, 22 X 1945 r., k. 35.
27 Ibidem, Sprawozdanie Wydzia³u Zdrowia Zarz¹du Miejskiego, b. m., b. d. [1945 r.], k. 11; ibidem, Miejska Rada

Narodowa i Zarz¹d Miejski w Gdañsku [MRN i ZM Gdañsk], 1165/279, Sprawozdanie z dzia³alnoœci ZM Gdañsk za
czerwiec 1945 r., k. 43.

zgwa³cili Rosjanie. Wraca³y po jakimœ czasie,
a pozosta³e kobiety pociesza³y je, bo poza op³u-
kiwaniem siê wod¹ nic nie mog³y na to pora-
dziæ"21.

Ogromna ich liczba zosta³a zara¿ona cho-
robami wenerycznymi przez gwa³cicieli.
Z braku szczegó³owych danych nie sposób okre-
œliæ dok³adnie skali zjawiska w pierwszych mie-
si¹cach po zdobyciu Gdañska22. By³o to trudne
przede wszystkim z powodu fluktuacji ludno-
œci i ukrywania przez wiele kobiet faktu zaist-
nienia choroby. Jak podaje historyk Barbara
Okoniewska, w maju 1945 r. gdañskie s³u¿by
sanitarne donosi³y, ¿e zosta³o zgwa³conych 40
proc. dziewcz¹t i kobiet do 50. roku ¿ycia,
z których wiele by³o w ci¹¿y i chorych wene-
rycznie23. Jeœli wiêc w po³owie tego¿ miesi¹ca
Gdañsk zamieszkiwa³o ok. 134 029 osób, w tym
123 932 uznanych za Niemców24 (g³ównie p³ci
¿eñskiej), to liczba kilkudziesiêciu tysiêcy
zgwa³conych kobiet i dziewczynek (w tym du¿a
czêœæ wielokrotnie)25 nie wydaje siê przesadzo-
na. Dla porównania, w paŸdzierniku 1945 r. pol-
skie w³adze sanitarne pisa³y: "choroby wene-
ryczne na skutek dzia³añ wojennych b.[ardzo]
rozpowszech.[ni³y] siê u kobiet niemieckich.

Badania masowe wykaza³y od 9% [ich ogólnej
liczby] w Sopocie do 49% w Elbl¹gu chorych
na rze¿¹czkê"26. W³adze miasta i województwa
potraktowa³y zachorowalnoœæ na choroby we-
neryczne z nale¿yt¹ powag¹. Zorganizowane
ambulatoria zajmowa³y siê leczeniem równie¿
tych chorób. Sprawozdania z tego okresu in-
formuj¹ o przeci¹¿eniu personelu, zw³aszcza
przy niedostatku kadr lekarskich, jak równie¿
o niemal zupe³nym braku lekarstw. W samym
tylko czerwcu 1945 r. w³adze zanotowa³y nie-
mal 5 tys. nowych zachorowañ na choroby we-
neryczne, g³ównie na rze¿¹czkê. Wielkie ambu-
latorium chorób wenerycznych i skórnych
w Szpitalu Miejskim we Wrzeszczu przyjê³o
w tym czasie ok. 5668 chorych na rze¿¹czkê
(przez pewien okres udzielano niemal codzien-
nie oko³o tysi¹ca porad lekarskich). Ogrom
pracy mia³y równie¿ Oœrodki Zdrowia, które
przyjmowa³y nawet do 100 zara¿onych dzien-
nie27. Trudne warunki odradzania siê miasta nie
pozwoli³y na szybkie uporanie siê z tym pro-
blemem. We wrzeœniu w Gdañsku dzia³a³o je-
dynie 2 lekarzy wenerologów: Stanis³aw Paw-
³owski i Stanis³aw Krajewski. S³u¿by sanitarne
ocenia³y braki personelu na 5 lekarzy (w skali
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28 Ibidem, 1164/1065, Sprawozdanie Wydzia³u Zdrowia UWG dot. danych z akcji przeciw-wenerycznej, w/z Na-
czelnik Wydzia³u Zdrowia dr Zdzis³aw Teisseyre, Gdañsk, 7 IX 1945. r., k. 51, 53.

29 Ibidem, 1164/1043, Sprawozdanie z dzia³alnoœci Wydzia³u Zdrowia UWG, 22 X 1945 r., k. 35-36.
30 Ibidem, Sprawozdanie z dzia³alnoœci Wydzia³u Zdrowia UWG za miesi¹c listopad 1945 r., Gdañsk, 5 XII 1945 r., k.

57-58.
31 Ibidem, 1164/1065, Sprawozdanie z dzia³alnoœci Wydzia³u Zdrowia UWG?, b.m., b.d [czerwiec 1946 r.], k. 16.
32 Ibidem.
33 M. Zaremba, Gwa³ty Armia Czerwonej: "Bojê siê tych diab³ów, Rosjan...", 9 I 2013, portal "Historia.Newsweek.pl".

Za: http://historia.newsweek.pl/gwalty-armii-czerwonej--boje-sie-tych-diablow--rosjan---,100278,1,1.html

Gdañska). W mieœcie funkcjonowa³o 125 ³ó¿ek
szpitalnych przeznaczonych dla chorych wene-
rycznie. Dzia³a³y te¿ 2 ambulatoria wenerolo-
giczne oraz jedna "stacja Wassermanna" (zapew-
ne chodzi³o o miejsce prowadzenia badañ krwi
na tzw. odczyn Wassermanna) któr¹ kierowa³
dr Lachowicz. Niezmiennie odczuwano braki
podstawowych leków do zwalczania tych cho-
rób (m. in. sulfamidów)28. Co prawda choroby
weneryczne (g³ównie rze¿¹czka) dominowa³y
g³ównie wœród Niemek, lecz od paŸdziernika
zaczêto notowaæ ich zauwa¿alny wzrost tak¿e
wœród Polek i Polaków29. Jak dot¹d nie prze-
prowadzono solidnych badañ historycznych
które mog³yby wyjaœniæ to zjawisko. Byæ mo¿e
zgwa³cone przez Sowietów Polki, nie zd¹¿yw-
szy siê wyleczyæ, przenosi³y choroby na swych
partnerów, z którymi próbowa³y u³o¿yæ sobie
¿ycie  osobiste. Zachorowalnoœci próbowa³ od
pewnego czasu przeciwdzia³aæ Referat do wal-
ki z chorobami wenerycznymi, funkcjonuj¹cy
przy Wydziale Zdrowia Urzêdu Wojewódzkie-
go w Gdañsku. W³adze sanitarne otrzymywa³y
równie¿ pomoc z zewn¹trz (m. in. preparaty
arseno-srebrowe, pochodz¹ce z darów szwedz-
kich). W listopadzie na terenie województwa
gdañskiego funkcjonowa³o 18 przychodni we-
nerologicznych, 6 ambulatoriów oraz 6 oddzia-
³ów szpitalnych. W tym¿e czasie przy Akade-
mii Lekarskiej uruchomiono te¿ przychodniê

dla matek chorych na ki³ê30. Przy 20 oœrodkach
zdrowia w województwie funkcjonowa³y porad-
nie skórno-wenerologiczne. Ogó³em w 1945 r.
zarejestrowano w nich 12 406 chorych wene-
rycznie, którym udzielono ³¹cznie 25 772 po-
rad31. Niestety, jeszcze w 1946 r. musiano bory-
kaæ siê z licznymi przypadkami tych chorób.
Do po³owy roku zarejestrowano w poradniach
w ca³ym województwie prawie 22 tys. chorych,
którym udzielono 60 tys. porad. W akcjê zwal-
czania zjawiska w³¹czono Milicjê Obywatelsk¹,
która niekiedy si³¹ dostarcza³a chorych na przy-
musowe leczenie. W ramach walki z nierz¹dem
w Gdañsku utworzono komisjê sanitarno-oby-
czajow¹, dzia³ali te¿ lekarze obyczajowi32. Kon-
sekwencj¹ gwa³tów by³o, co oczywiste, zajœcie
w ci¹¿ê przez wiele skrzywdzonych kobiet
i dziewcz¹t. Pewna ich czêœæ dokona³a aborcji,
pozosta³e urodzi³y dzieci33. Œwiadkowie sytu-
acji panuj¹cej w Gdañsku w 1945 i 1946 r. pa-
miêtaj¹, ¿e w rynsztokach kona³o wiele porzu-
conych noworodków. Czêœæ matek postanowi³a
wychowaæ dzieci. Mimo up³ywu 71 lat od tam-
tych wydarzeñ kwestia "sowieckich dzieci" jest
ma³o znana i przemilczana. By uchroniæ swe
dzieci od krzywdz¹cych plotek, matki rejestro-
wa³y je jako oficjalne potomstwo z ich zwi¹z-
ków (niekiedy by³o to niemo¿liwe z powodu
œmierci mê¿a w czasie wojny). Trudniejsz¹ sy-
tuacjê mia³y panny. Natomiast wœród ludnoœci
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34  Relacja ustna Bronis³awa Makurata z³o¿ona Krzysztofowi Filipowi, 23 IX 2014 r.; Relacja ustna Jana Paczeœniaka
z³o¿ono Krzysztofowi Filipowi, 26 XI 2014.

35  Zob. W. Kowalski, W cieniu..., s. 136.
36 B. Wojtalewicz-Winke, "Koniec wojny..., s. 91.
37 M. Zaremba, Wielka..., s. 160.
38 H. Sokollek, "Dopiero w po³owie czerwca uda³o mi siê kupiæ kawa³ek s³oniny...", [w:] Gdañsk 1945. Wspomnie-

nia..., s. 73, 75.

wiejskich terenów (np. w powiecie gdañskim)
gdzie trudniej o zachowanie tajemnicy, przypad-
ki dzieci pochodz¹cych z sowieckich gwa³tów
by³y doskonale znane, ale oczywiœcie nie mó-
wiono o tym g³oœno34. Nie dziwi wiêc fakt, ¿e
ta dramatyczna sytuacja po dziœ dzieñ stanowi
absolutne tabu.

Kolejnym dzia³aniem Sowietów wkracza-
j¹cych do zdobytego Gdañska (i, podobnie jak
wy¿ej opisany problem gwa³tów, dotycz¹cy
wszystkich armii œwiata) by³y grabie¿e miesz-
kañców. Tutaj jednak to zjawisko przybra³o
skalê tak masow¹, ¿e praktycznie nie zdarza³y
siê odstêpstwa od tych zachowañ. Eugenia Me-
irowska po latach wspomina³a: "[...] Wielu z nich
by³o skoœnookimi Mongo³ami. Grabili mieszka-

nia, rozpruwali ko³dry, rozbijali garnki albo za-
³atwiali siê do nich"35. Okradano absolutnie
wszystkich, nie tylko Niemców. Zachowania So-
wietów szokowa³y nawet tych, którzy byli wo-
bec nich entuzjastycznie nastawieni. Ukryta
wraz z innymi osobami w schronie na Targu
Rybnym 21-letnia Polka, Budzimira Wojtale-
wicz-Winke, po latach relacjonowa³a: Jako pierw-

szy wszed³ do schronu ¿o³nierz sowiecki. Przyrze-
k³am sobie, ¿e rzucê siê w ramiona pierwszemu

¿o³nierzowi, który przyniesie ze sob¹ upragnion¹
wolnoœæ. A ten ¿o³nierz, potê¿nej budowy, wyso-

ki, gapi³ siê na mnie nieprzyjaznym wzrokiem, od-
pycha³ mnie, krzycza³ i ¿¹da³ oddania zegarków.

<<Urry... urry>> rozlega³o siê. Przezornie scho-
wa³am pierœcionek pami¹tkowy od taty i zegarek

do kozaków. Ominê³o mnie œci¹gniêcie obuwia, co
wielu musia³o uczyniæ. Mo¿e tyle <<szczêœcia>>

mnie spotka³o jako Polkê? To by³o rozczarowa-
nie, tak nie wyobra¿a³am sobie koñca wojny36.

Nie zawsze jednak mo¿na by³o mieæ tyle
szczêœcia. Plaga grabie¿y by³a nie do zniesie-
nia. W kwietniu mieszkaniec Gdañska-Wrzesz-
cza skar¿y³ siê w swej prywatnej koresponden-
cji: "Tu sowiety wywieŸli wszystko. [...] Z ubrañ
to nic nie ma, wszystko zabrali sowiety". Podob-

ne prze¿ycia przela³a na papier inna osoba: "Nie
mam nic, bo mi ruski wszystko zabrali, je¿eli Ro-

sjanie tak rabowali, niszczyli u Was, no to ja dziê-
kujê"37. Po pewnym czasie zmieni³a siê ogólna
polityka Sowietów wobec Niemców - w przy-
padku ludnoœci gdañskiej oznacza³o to nie tylko
przychylne nastawienie, lecz wrêcz wspó³pracê
skierowan¹ przeciwko ¿ywio³owi polskiemu.
Halina Sokollek wspomina³a: "Po jakimœ cza-
sie zaczê³a chodziæ po mieszkaniach grupa Nie-
mek z kilkoma ¿o³nierzami sowieckimi. Zabie-
rali maszyny do szycia, fotele, dywany.
Wystawiali sprzêty na ulice i dopiero po d³u¿-
szym czasie zabierali te dobra samochodami
ciê¿arowymi i wywozili"38.

Powszechne by³o okradanie koœcio³ów
i budynków pomocniczych z wyposa¿enia oraz
- jak ju¿ wspomniano wy¿ej - ich bezczeszcze-
nie. Komendant sowiecki w Oliwie doprowa-
dzi³ do zabrania z piwnicy biskupa gdañskiego
Karola Marii Spletta wartoœciowych rzeczy:
4 krzy¿y biskupich, 5 pierœcieni biskupich, ró¿-
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nych przedmiotów z³otych i srebrnych, ofia-
rowanych przez wiernych jeszcze przed wojn¹
na cele koœcielne. Biskup interweniowa³ u wi-
cewojewody gdañskiego Anatola Zbaraskiego
i szefa UB, uzyskuj¹c ich przychylnoœæ w tej
sprawie. Nied³ugo potem pojawili siê u niego
dwaj sowieccy oficerowie, zapewniaj¹c kap³ana
o mo¿liwoœci odebrania tych rzeczy w komen-
danturze w Oliwie, w zamian za wystawienie
kwitu. 22 maja biskup uda³ siê tam osobiœcie,
ale oznajmiono mu, ¿e tylko okrêgowy komen-
dant wojenny w Gdañsku mo¿e podj¹æ decyzjê
w tej sprawie. Biskup musia³ ponowiæ swe sta-
rania u w³adz polskich39.

Sowietów, równie¿ w Gdañsku, œwiadkowie
zapamiêtali jako pijaków. Wokó³ nas tyle woj-

ska sowieckiego, wielu pijanych ¿o³daków, rozkrzy-
czani, niejedni rozœpiewani. [...] Po drodze rewi-

dowano nas. Jeden ¿o³nierz sowiecki wyci¹gn¹³
z mojej torby buteleczkê wody koloñskiej i wypi³!

Próbowa³am j¹ odebraæ i wyjaœni³am mu, ¿e nie
nadaje siê do picia - daremnie. Nic w niej nie po-

zosta³o i nawet skonsumowa³ ze smakiem, by³am
zaszokowana40.

Trzecim tematem tabu, o którym w okre-
sie PRL-u nie mo¿na by³o nawet wspomnieæ,
by³y wielkie zniszczenia centrum Gdañska
i niektórych innych dzielnic, poczynione
w du¿ej mierze przez Sowietów. Oczywiœcie
nie mo¿na obarczaæ ich pe³n¹ odpowiedzialno-
œci¹, poniewa¿ hekatombê zniszczenia miasta za-

pocz¹tkowa³y dzia³ania wojenne, m. in. naloty
aliantów i ostrza³y artyleryjskie, przez co jesz-
cze przed wkroczeniem czerwonoarmistów wie-
le miejsc trawi³ ogieñ (p³onê³y m. in. górne piê-
tra budynków przy ul. Teatralnej)41. Zdaniem
historyka Jana Daniluka decyduj¹ce znaczenie
dla zniszczenia du¿ych obszarów Gdañska mia³
fakt niegodzenia siê przez dowództwo niemiec-
kie na kapitulacjê. Trwa³y wiêc walki uliczne.
Warto równie¿ podkreœliæ stosowanie przez
Rosjan taktyki spalonych domów w celu zmu-
szenia Niemców do ich opuszczenia.  Wszel-
kie zniszczenia sowieckie, a ich skala by³a
ogromna, dokonywane by³y w ramach - jak to
okreœli³ Jan Daniluk - "barbarzyñstwa sponta-
nicznego"42. W efekcie wszystkich wspomnia-
nych dzia³añ dosz³o do zniszczenia 60 proc.
substancji miasta. Najgorzej przedstawia³a siê
sytuacja œródmieœcia (90 proc.), jak równie¿
niektórych czêœci Siedlec, Wrzeszcza, Stogów
i Nowego Portu43. Poœród tego ponurego mo-
rza gruzów gdzieniegdzie prezentowa³y siê, ni-
czym wyspy, mniej uszkodzone budynki, jak
np. Koœció³ Mariacki. Ucierpia³y jednak nie-
mal wszystkie œwi¹tynie z terenu Starego
i G³ównego Miasta oraz Starego Przedmieœcia
(np. koœció³ œw. Ducha a¿ w 95 proc.)44.

Sowieci pozbywali siê substancji miejskiej
z rozmys³em. G³ównym œrodkiem s³u¿¹cym za-
g³adzie by³ ogieñ. Gdañsk by³ jednym z tych
miast, gdzie straty z powodu podpaleñ budyn-
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ków przez Sowietów siêga³y kilkudziesiêciu
procent45. Problem podpaleñ poruszali po la-
tach œwiadkowie tamtych wydarzeñ46. W po-
³owie kwietnia 1945 r. Halina Sokollek mia³a
sposobnoœæ zaobserwowania czerwonoarmistów
w akcji. Kiedy schodzi³am z mostu kolejowe-
go na ulicê Koœciuszki, us³ysza³am warkot sa-
mochodu. By³ to sowiecki samochód wojsko-
wy. Zatrzyma³ siê na wysokoœci robotniczych
bloków - zamieszka³ych przez robotników por-
towych i kolejarzy. Z samochodu zeszli wojsko-
wi, starsi wiekiem, z ogromnymi brodami. Kie-
rowa³ nimi m³odszy wojskowy. Ka¿dy
z nich dŸwiga³ kanister z benzyn¹, a na ramieniu
d³ugi lont. Na polecenie swego prze³o¿onego
zaczêli wchodziæ do klatek schodowych. Sz³am
wolno dalej w kierunku BrzeŸna (Brösen) i za-
uwa¿y³am, ¿e po jakimœ czasie ca³y kwarta³ do-
mów jednoczeœnie zacz¹³ siê dymiæ i paliæ47.

Podobne dzia³ania zaobserwowa³o wiele
innych osób. Urszula Brzeziñska pisa³a: "Do-
tarliœmy do placu vis a vis by³ego Polizeipräsi-
dium (Wojewódzki Urz¹d Policji) i tam na tej
³¹ce przenocowaliœmy. Niemców ju¿ nie by³o.
Widzieliœmy, jak Rosjanie miotaczami ognia
podpalali budynki"48. Jednym z motywów pod-
palania mieszkañ i domów w Œródmieœciu i we
Wrzeszczu by³o zatarcie œladów po ich spl¹dro-

waniu49. Niszczono zabudowê równie¿ innymi
wymyœlnymi sposobami. Jedna z kobiet wspo-
mina: "Nie zapomnê grup Rosjan na ulicy Kar-
tuskiej. Ju¿ po wyzwoleniu szli od domu do
domu i wrzucali w nie wi¹zki granatów"50. Nie
byli oni jedynymi sprawcami zniszczeñ w mie-
œcie. W³adze polskie raportowa³y, ¿e w kwiet-
niu 1945 r. ludnoœæ niemiecka dewastowa³a mia-
sto, m. in. za pomoc¹ "doœæ czêstych po¿arów,
powsta³ych z podpaleñ ró¿nych mniej pilnie
strze¿onych budynków"51. Niemniej jednak to
czerwonoarmiœci, w du¿ej mierze umyœlnie,
niszczyli miasto.

Podpalenia budynków ³¹czy³y siê, rzecz ja-
sna, ze œmierci¹ ludzi. Jednym z najtragiczniej-
szych w skutkach okaza³o siê przeprowadzone
w wyj¹tkowo barbarzyñski i celowy  sposób
spalenie przez Sowietów koœcio³a œw. Józefa w
Gdañsku. Zginê³o wówczas ponad sto osób. Za
datê zwyczajow¹ dla upamiêtnienia  tego wy-
darzenia wskazano 27 marca, jednak w œrodo-
wisku badaczy wcale nie jest uznawana za pewn¹.
Zdaniem architekta i uczestnika odbudowy
Gdañska - prof. Wies³awa Gruszkowskiego - do
wydarzenia dosz³o 26 marca52, a wed³ug histo-
ryka Macieja ¯akiewicza sta³o siê to 28 mar-
ca53. Œwiadek tragedii, radca konsystorski ko-
œcio³a, ks. Georg Klein, po latach zrelacjonowa³
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to wydarzenie. Poni¿ej podano t³umaczenie
dokonane przez pisz¹cego te s³owa: Koœció³,
plebania i okoliczne domy by³y zupe³nie nie-
uszkodzone z wyj¹tkiem UFA-Palast [kino -
KF], które sp³onê³o 23 marca. W sobotê
24 marca, o godz. 8.00 rano w koœciele rozpo-
czê³o siê nabo¿eñstwo ¿a³obne za zmar³ych.
Wkrótce w dach koœcio³a uderzy³ granat, a na
g³ówny o³tarz  spad³y tynk, kamienie i gruz, co
przerwa³o nabo¿eñstwo. By³a to jedyna szko-
da, jak¹ budynek poniós³ w trakcie dzia³añ bo-
jowych. Przestraszone kobiety, dzieci i starcy
schronili siê w koœciele i na plebanii. Ma³¹ piw-
nicê plebanii potraktowano jako schron. Tam
spêdziliœmy z niektórymi mê¿czyznami noc
z niedzieli na poniedzia³ek 26 marca. Rano za-
panowa³a przygnêbiaj¹ca cisza: bez strza³ów,
warkotu pojazdów i jakichkolwiek g³osów.
Kiedy ostro¿nie wyszliœmy schodami na górê,
us³yszeliœmy czyjeœ ciê¿kie kroki. Pierwszy ra-
dziecki ¿o³nierz sta³ przed nami przygotowany
do oddania strza³ów, przyszed³ drugi i zabra³
nam nasze zegarki. Pozwolono nam wyjœæ na
otwart¹ przestrzeñ, gdzie zobaczyliœmy radziec-
kie samochody i wielu ¿o³nierzy, oraz nienaru-
szone okoliczne budynki. ¯o³nierze radzieccy
zaczêli rabowaæ plebaniê i koœció³, szybko wy-
chodz¹c z ³upami, by utorowaæ drogê nastêp-
nym. Wszyscy byliœmy jak sparali¿owani i wy-
cofaliœmy siê do, ju¿ czêœciowo zdewastowanych,
pomieszczeñ. Jeden z ¿o³nierzy poszed³ za nami,
a nastêpnie gro¿¹cym gestem wygoni³ nas stam-
t¹d, zmuszaj¹c do pozostania 18-letni¹ dziewczy-
nê. Po pewnym czasie pojawi³a siê ona na ze-
wn¹trz: zrozpaczona, zap³akana, rozczochrana

i oniemia³a. To siê sta³o. Inni ¿o³nierze radziec-
cy byli ju¿ pijani. W podziemiach, w pobli¿u
Ratusza Staromiejskiego, znaleŸli zapasy alko-
holu. Poœród drwin, œmiechu i poszturchiwañ
wpêdzili nas z powrotem na plebaniê i do ko-
œcio³a. Ka¿demu, kto chcia³ siê wydostaæ, gro-
¿ono karabinami maszynowymi [pepeszami -
KF]. Podjecha³ samochód na³adowany beczka-
mi. Jedn¹ wtoczono do koœcio³a, a drug¹ na ple-
baniê. Poczuliœmy zapach benzyny, wiedzieli-
œmy co to oznacza. Kobieta, która wybieg³a
z koœcio³a, natychmiast zosta³a zastrzelona. Je-
den z pijanych ¿o³nierzy uda³ siê do koœcio³a.
Widzieliœmy z plebanii, ¿e Dom Bo¿y objê³y
wysokie p³omienie i s³yszeliœmy dobiegaj¹ce
z niego ludzkie krzyki i p³acz. ̄ o³nierz ten wy-
szed³ z koœcio³a i zamkn¹³ za sob¹ drzwi. Tym-
czasem proboszcz, ks. [Klemens - KF] Fedtke,
ogl¹daj¹c wszystko z nieobserwowanego okna
na ty³ach plebanii, dostrzeg³ jeszcze trzeŸwego
oficera, którego za pomoc¹ znaków zaalarmo-
wa³ o tym, co dzia³o siê na placu koœcielnym.
Kiedy jeden z ¿o³nierzy chcia³ wejœæ do pleba-
nii, by prawdopodobnie pod³o¿yæ tam ogieñ,
pojawi³ siê tam ów oficer i wyrzuci³ jego i nas
na zewn¹trz. Ludzie znajduj¹cy siê w p³on¹cym
koœciele ju¿ z niego nie wyszli. Kiedy po ko-
lejnej strasznej nocy chcieliœmy wróciæ na ple-
baniê, zastaliœmy j¹ wypalon¹, podobnie jak
koœció³ oraz pobliskie ulice i zau³ki, które prze-
sz³y dzia³ania wojenne bez szwanku54.

Po latach ks. Georg Klein oœwiadczy³, ¿e
¿o³nierz sowiecki odpowiedzialny za œmieræ
tych ludzi zosta³ od razu zastrzelony przez
wspomnianego oficera55. Horst Ponczek
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w swojej publikacji poœwiêconej losom Gdañ-
ska w 1945 r. dopatruje siê w relacji innej Niem-
ki - Margi Knorr - odniesienia do tragedii ko-
œcio³a œw. Józefa. Kobieta by³a œwiadkiem
upadku miasta. Po latach relacjonowa³a, ¿e s³y-
sza³a wówczas, jak ktoœ opowiada³, ¿e kobiety
i dzieci, które schroni³y siê w jednym z gdañ-
skich koœcio³ów, zosta³y tam uwiêzione przez
barbarzyñców56. Po wojnie komunistyczne
w³adze zmusi³y konsultorów diecezjalnych do
odejœcia, m. in. ks. Klemensa Fedtke57, dlatego
koœció³ i klasztor zosta³y odbudowane przez
nowych gospodarzy - zakon oo. oblatów. Oni
te¿ doprowadzili do upamiêtnienia tragedii.
W 2000 roku ks. bp Zygmunt Paw³owicz poœwiê-
ci³ epitafium ku czci ofiar zbrodni i okreœli³ to
miejsce jako "Sanktuarium ofiar nieludzkich
systemów"58. Corocznie 27 marca oblaci odpra-
wiaj¹ mszê œwiêt¹ za dusze zamordowanych.

Przypadek koœcio³a œw. Józefa nie by³ od-
osobniony. Podobny los dotkn¹³ wielu innych
ludzi. Szczególnie okrutnie potraktowano kil-
kuset rannych przebywaj¹cych w zorganizowa-
nym przez Niemców lazarecie w gmachu przy-
sz³ej Politechniki Gdañskiej. 28 marca 1945 r.
wkroczyli tam czerwonoarmiœci i podpalili
obiekt, a próbuj¹cych ratowaæ ¿ycie ucieczk¹
z p³on¹cych sal zabijali strza³em w g³owê.
Szczególnie uderzaj¹ca jest biernoœæ oficerów.

Jesieni¹ 1945 r. polscy naukowcy porz¹dkuj¹cy
gmach Politechniki odnaleŸli 800 zwêglonych
cia³. Okaza³o siê, ¿e wypalone by³y tylko te
sale w których przebywali ranni59. Niestety,
œmieræ spotka³a równie¿ ludzi przebywaj¹cych
w szpitalu œw. El¿biety (okolice obecnego
domu zakonnego przy ul. El¿bietañskiej).
Œwiadkiem wydarzenia by³a m. in. pielêgniar-
ka, Helga Liedke. Po latach relacjonowa³a: "Ro-
sjanie wkroczyli do szpitala i zastrzelili 200 ran-

nych. Lekarze usi³owali wyt³umaczyæ oficerom, ¿e
s¹ to ¿o³nierze. Rosjanie nie zwracali na nic uwagi,

rozstrzelali wiêkszoœæ lekarzy i pielêgniarek, któ-
re wczeœniej zgwa³cili. Rosemarie, moja 21-letnia

siostra zosta³a na moich oczach zakneblowana,
zgwa³cona i zabita [...]"60. Zgin¹æ mo¿na by³o nie-
zwykle ³atwo. Wspomina Brigitte Wehrmeyer-
Janca: "[...] w s¹siedniej piwnicy zastrzelono kobie-

tê, która twierdzi³a, ¿e nie ma zegarka, który jednak
przy niej znaleziono"61. Œmieræ grozi³a kobietom
nie zgadzaj¹cym siê na zhañbienie, co potwier-
dza relacja Magdaleny Meller: "Gdy któraœ pró-

bowa³a oporu, dostawa³a ostrzegawcze uderze-
nie luf¹ pepeszy w piersi. Mia³o to znaczyæ, ¿eby

uwa¿a³a, bo w ka¿dej chwili mo¿e zostaæ zastrze-
lona. Wiêc albo sz³a do <<roboty>>, albo dosta-

wa³a seriê przez pierœ. Cud, ¿e ¿yjê, w tym czasie
zabierali, trach i po wszystkim"62. Œmieræ nie
oszczêdza³a tych osób. Po latach relacjonowa-
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64 M. Golon, Polityka radzieckich...., s. 190.
65 APG, MRN i ZM Gdañsk, 1165/280, Pismo prezydenta Gdañska Franciszka Kotus-Jankowskiego do Ministra

Administracji Publicznej w Warszawie, Gdañsk, 24 IV 1945 r., k. 605-606.

no: "[...] PóŸniej pêdzono nas z powrotem w
dó³, le¿a³o tam wiele zabitych, zgwa³conych
kobiet"63. Bardzo trudne jest oszacowanie ska-
li œmiertelnoœci ludnoœci wywo³anej wskutek
bezpoœredniej i poœredniej dzia³alnoœci Sowie-
tów. W samym tylko powiecie sztumskim w
ci¹gu kilku tygodni od wkroczenia Armii
Czerwonych mog³o zostaæ zabitych nawet kil-
kaset osób, z czego badaczom uda³o siê ustaliæ
nazwiska kilkudziesiêciu. Zdaniem historyka,
Miros³awa Golona, w okresie od stycznia 1945
do 1947 r. "W ludniejszych oœrodkach, jak El-
bl¹g czy Gdañsk i Sopot, by³y kolejne tysi¹ce
ofiar". Nie mo¿na zapominaæ o najbardziej nie-
winnych - o dzieciach. Wskutek sowieckich ra-
bunków panowa³o powszechne niedo¿ywienie i
dramatycznie wysoka œmiertelnoœæ niemowl¹t64.

Sowieci nie tylko niszczyli miasto, ale
i uniemo¿liwiali jego dalsze funkcjonowanie
w stopniu tak dalekim, ¿e 24 kwietnia 1945 r.
prezydent Gdañska, Franciszek Kotus-Jankow-
ski, oœmieli³ siê poprosiæ o pomoc Ministra
Administracji Publicznej. Pisa³ mianowicie, ¿e
pe³n¹  w³adzê w Gdañsku sprawowa³y jedynie
sowieckie w³adze wojskowe, które za zdobycz
wojenn¹ uznawa³y dos³ownie wszystko, co po-
zosta³o po Niemcach, pocz¹wszy od mienia
przemys³owego, poprzez wyposa¿enie miesz-
kañ, a skoñczywszy na ¿ywnoœci. Polskim w³a-
dzom administracyjnym ustêpowano w tej
kwestii niezwykle rzadko, i to po specjalnych
proœbach. Procedura zwolnienia przez nich po-
niemieckiego mienia by³a bardzo skompliko-

wana, nale¿a³o bowiem zwracaæ siê z wnioskami
do w³aœciwych rejonowych komendantów wojen-
nych, którzy na te proœby reagowali bardzo ró¿-
nie, a w przypadku niezdecydowania
i próby wyjednania przez nich zgody komendan-
ta miasta, procedura taka wymaga³a wiele czasu.

Wspomniane dzia³ania hamowa³y rozwój
miasta i dzia³alnoœæ jego polskich w³adz. Ich
nominalnymi uprawnieniami de facto dyspono-
wali rejonowi komendanci wojenni. Miejska
gospodarka mieszkaniowa sta³a w miejscu wsku-
tek tego, ¿e jedynie komendanci mogli wyra¿aæ
zgodê na przydzielenie komukolwiek mieszka-
nia. Tylko oni mogli wydawaæ dyspozycje
w sprawie mebli i urz¹dzeñ mieszkañ. W tym
celu ¿¹dali sporz¹dzenia inwentarzy i zakazywa-
li przewo¿enia wyposa¿enia z domu do domu.
Sowieci nie uznawali przydzia³ów mieszkanio-
wych prezydenta Gdañska. Z lokali tych wyno-
sili wszelkie wyposa¿enie i magazynowali
w swych sk³adach. Trudnym zadaniem by³o na-
wet zorganizowanie biur miejskich, gdy¿ znale-
zione w wielkiej liczbie poniemieckie maszyny
biurowe i papier mog³y byæ zabierane tylko za
zgod¹ w³adz wojskowych65.

Aprowizacja miasta sta³a pod znakiem zapy-
tania. Z powodu zniszczenia zaplecza rolnicze-
go dzia³aniami wojennymi i wyczerpania go
przez sowieckie rekwizycje, ¿ywnoœæ mog³a byæ
sprowadzana do miasta jedynie przez w³adze
miejskie. Nie posiada³y one jednak odpowied-
nich œrodków transportu. Kiedy prezydent
Gdañska poprosi³ o pomoc sowieckiego komen-
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66 Ibidem, k. 606-609.
67 M. Golon, Polityka radzieckich...., s. 214.
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r., k. 82.
69 Ibidem, Pismo Komisarza Powiatowego Urzêdu Ziemskiego w Gdañsku Boles³awa Jelenia do wojewody gdañskie-

go, Gdañsk, 11 V 1945 r., k. 79.

danta miasta, ten skierowa³ go do komendanta
ty³ów, stacjonuj¹cego wtedy w Chojnicach.
Wówczas gospodarz miasta uda³ siê do niego,
ale otrzyma³ odmowê.

W³adze sowieckie uniemo¿liwia³y równie¿
uruchomienie przedsiêbiorstw u¿ytecznoœci
publicznej tak niezbêdnych miastu, jak rzeŸnia,
elektrownia, sieæ wodoci¹gowa i kanalizacyj-
na, komunikacja publiczna. Urzêdników miej-
skich dopuszczano tylko do mniej wa¿nych
czêœci tych zak³adów, co uzasadniano ich roz-
minowywaniem. Bez pr¹du nie dzia³a³y inne
zak³ady, miastu grozi³a epidemia z powodu za-
lewaj¹cych je œcieków . Podobnie nie dopusz-
czano urzêdników do laboratoriów i hal maszy-
nowych na Politechnice Gdañskiej. Prezydent
Gdañska obawia³ siê rozkradzenia tych¿e urz¹-
dzeñ. Wyliczaj¹c te problemy pragn¹³ interwen-
cji ministra w tej sprawie66.

Moment zdobycia kolejnych terenów,
w tym przypadku obszaru przysz³ego wojewódz-
twa gdañskiego, wyznacza³ pocz¹tek dzia³ania
wojsk trofiejnych, czyli specjalnych jednostek
Armii Czerwonej zajmuj¹cej siê samym tylko
demonta¿em i wywózk¹ mienia. Najwa¿niej-
szym zajêtym gdañskim obiektem przemys³o-
wym by³ port67. Sowieccy ¿o³nierze bezustan-
nie przeœladowali pracowników miejskich.
Kiedy 10 maja pracuj¹cy na zlecenie Wydzia³u
Gospodarczego ZM Sopot furman Stanis³aw
Niedrowski wióz³ na wozie paszê dla koni, zo-
sta³ zatrzymany na trasie z Oliwy do Wrzesz-

cza przez kilku pijanych Sowietów. Mimo oka-
zanych wa¿nych dokumentów pobito go i za-
trzymano na noc. Rano zosta³ wypuszczony, ale
wóz i konia pozostawiono w obozie dla Niem-
ców, mieszcz¹cym siê ko³o lotniska. Podob-
nych ekscesów zanotowano wiêcej68. W³adze
sowieckie wykorzystywa³y pracê robotników
niemieckich, ale nie tylko. 8 maja 1945 r. Ko-
misarz Powiatowego Urzêdu Ziemskiego
w Gdañsku, Boles³aw Jeleñ, utworzy³ grupê,
której przeznaczeniem by³ udzia³ w akcji siew-
nej w poszczególnych maj¹tkach. Cz³onkowie
posiadali zaœwiadczenia PPR i PPS oraz skiero-
wania PUZ w Gdañsku. Mimo to grupa ta "zo-
sta³a przymusowo zabrana do robót budowlanych
przez ¿o³nierzy Armii Czerwonej na ulicach
Gdañska"69.

Tak wiêc sowieckie w³adze wojenne, a tak-
¿e szeregowi ¿o³nierze, dzia³ali identycznie jak
w³adze okupacyjne. Poprzednie proœby prezy-
denta do ministra nie przynios³y ¿adnego re-
zultatu, dlatego 17 maja 1945 r. zwróci³ siê do
niego o  pomoc po raz kolejny. Alarmowa³
o dwuw³adzy w mieœcie, braku nale¿ytej apro-
wizacji i œrodków transportu. Szczególnie dra¿-
ni¹ce by³o dalsze nieudostêpnianie przez sowiec-
kie w³adze wojenne mienia gospodarczego
i komunalnego. Zajête przez nich zapasy ¿yw-
noœci, zwalniane w pewnych iloœciach, by³y zbyt
ma³e dla mieszkañców, a zaplecze zniszczone.
Ludnoœæ miasta (130 tys. osób), sk³adaj¹ca siê
g³ównie z dzieci, kobiet i starców, powoli wy-
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71 APG, UWG, 1165/279, Sprawozdanie z dzia³alnoœci ZM Gdañsk za czerwiec 1945 r., k. 40.
72 M. Golon, Polityka radzieckich...., s. 211.
73 Ibidem, s. 264-265.
74 S. Bykowska, Radziecka..., s. 863.
75 K. Filip, Powstanie..., s. 56-61.
76  Zob. W. Kowalski, W cieniu..., s. 136.

miera³a z g³odu. Jedyn¹ dzia³alnoœci¹ gospo-
darcz¹ miasta by³a jego odbudowa70.

Kolejne miesi¹ce nie dawa³y zreszt¹ jakichœ
wiêkszych nadziei. W czerwcu pisano: Stano-
wisko Armii Radzieckiej do w³adz polskich
by³o w wielu wypadkach negatywne, zw³aszcza
jeœli chodzi o sprawy mieszkaniowe oraz zajê-
cie koniecznych dla unormowania ¿ycia gospo-
darczego placówek, przedsiêbiorstw,
a nawet zak³adów i przedsiêbiorstw u¿yteczno-
œci publicznej. Nie da³o siê tak¿e zauwa¿yæ spe-
cjalnie przyjaznego stosunku przedstawicieli
Armii Radzieckiej [Czerwonej - KF] do lud-
noœci polskiej71.

Przynajmniej do sierpnia 1945 r. trwa³a szero-
ka wywózka mienia, g³ównie przemys³owego i
komunalnego, zaœ po tej dacie przede wszystkim
rolnego72. Skutki demonta¿y by³y tragiczne. Je-
œli w pocz¹tkach 1945 r. w Gdañsku znajdowa³y
siê 362 przedsiêbiorstwa, to do koñca roku zdo³a-
no uruchomiæ w tym mieœcie, a tak¿e w Sopocie i
na terenach powiatu gdañskiego niespe³na dwie-
œcie przedsiêbiorstw, co pokazuje z jak wielkimi
problemami musieli siê borykaæ polscy gospoda-
rze.  Co wiêcej, dzia³a³y wówczas tylko 4 spoœród
dawnych 130 przedsiêbiorstw portowych, ponie-
wa¿ pozosta³e wymaga³y remontów, b¹dŸ - i to
dotyczy³o znakomitej wiêkszoœci - nadawa³y siê
jedynie do likwidacji73. Jest jeszcze jeden aspekt
negatywnego wp³ywu Sowietów na gdañsk¹ go-

spodarkê. Jak podaje Sylwia Bykowska, zlikwi-
dowana w czerwcu 1946 r. komendantura miasta
pozostawi³a po sobie nieuregulowanie rachunki za
pr¹d, wodê, koks, korzystanie z rzeŸni miejskiej,
z pracy robotników niemieckich, jak równie¿
szkody w mieniu nale¿¹cym do ZM Gdañsk. Rok
póŸniej w³adze miasta umorzy³y te d³ugi74. Przy-
k³ad takich dzia³añ stanowi³ u Sowietów regu³ê.

Przybycie polskich grup operacyjnych
i przesuwanie siê frontu niespecjalnie zwiêkszy-
³y stan bezpieczeñstwa mieszkañców. Kadry
Milicji Obywatelskiej by³y zbyt skromne, by
móc w nale¿yty sposób pomóc przeœladowanej
ludnoœci. Miêdzy 27 marca a 4 kwietnia 1945 r.
w Gdañsku powsta³o siedem komisariatów
MO (Orunia, Dolne Miasto, centrum, Siedl-
ce, Górny i Dolny Wrzeszcz oraz Nowy Port),
Komenda Miejska MO przy obecnej ul. Par-
tyzantów (Wrzeszcz) oraz, najwa¿niejsza z nich
wszystkich, Komenda Wojewódzka MO
(obecna siedziba Komendy Miejskiej Policji
w Gdañsku)75. Ich powstanie by³o bardzo wa¿-
ne, poniewa¿ - jak wspominali œwiadkowie -
"Wojna nie skoñczy³a siê w Gdañsku w marcu
1945 r. Dalej pada³y pociski i wybucha³y grana-
ty, grabie¿ i gwa³t by³y codziennoœci¹"76. Doœæ
szybko, co ju¿ sygnalizowano wy¿ej - wskutek
dyrektyw w³adz sowieckich - zmieniono nasta-
wienie do obywateli niemieckich. Czerwono-
armiœci zaczêli coraz ch³odniej podchodziæ do
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Polaków. Mimo wspó³pracy w zakresie ob-
³aw z NKWD, funkcjonariuszy MO trakto-
wano pogardliwie. Na przyk³ad w ostatniej
dekadzie kwietnia 1945 r. coraz czêœciej docho-
dzi³o do sytuacji, w których milicjanci ze
S³u¿by Zewnêtrznej VI Komisariatu MO z
Dolnego Wrzeszcza (m. in. patrole) doznawali
upokorzeñ ze strony czerwonoarmistów, po-
zostaj¹c wobec  nich bezsilni. Przeszkadzano
milicjantom w wykonywaniu ich obowi¹zków,
a nawet pe³nieniu rozkazów komendanta wo-
jennego. Rozgoryczeni milicjanci zaczêli zasta-
nawiaæ siê nad sensem istnienia formacji, w któ-
rej pe³nili s³u¿bê. Z powodu tych ekscesów na
komisariacie przez pewien czas panowa³ za-
mêt77. Co wiêcej, sam komendant wojewódz-
ki MO, kpt. Mieczys³aw Konwizor, nie dba³
o swoich podw³adnych, zarówno na polu za-
wodowym, jak i socjalnym. Sowieci stacjo-
nuj¹cy w Gdañsku czêsto wtr¹cali siê do spraw
zwi¹zanych z prac¹ przymusow¹ Niemek i Niem-
ców, znacznie utrudniaj¹c s³u¿bê milicjantów,
których niekiedy nawet bili. Konwizor posia-
da³ tak¹ wiedzê, ale nigdy nie interweniowa³
w obronie funkcjonariuszy u sowieckiego
okrêgowego komendanta wojennego w Gdañ-
sku, gen. lejtn. Siemiona Mikulskiego78.
W dodatku sowieccy przestêpcy czêsto pozo-
stawali bezkarni. 15 lipca o godzinie 23.00
w  rejonie ul. Boles³awa Chrobrego pewien

maruder zatrzyma³ Polaka jad¹cego rowerem i
za¿¹da³ wydania mu go. Otrzymawszy odpo-
wiedŸ odmown¹, ¿o³nierz wyci¹gn¹³ pistolet i od
ty³u przestrzeli³ cywilowi brzuch, a nastêpnie
zabra³ mu rower, marynarkê i uciek³. Poszkodo-
wanym okaza³ siê warszawianin, który przyjecha³
do Gdañska, by odwiedziæ kolegê. Za³oga VI Ko-
misariatu MO udzieli³a mu pierwszej pomocy,
po czym odstawi³a do pobliskiego punktu sani-
tarnego. Mimo natychmiastowego poœcigu nie
dogoniono sprawcy79. W celu wzmocnienia ko-
mendantur wojennych jesieni¹ 1945 r. przy wa¿-
niejszych wêz³ach kolejowych (m. in. na gdañ-
skiej stacji PKP) utworzono komendantury
etapowo-zaporowe. Powo³ano do ¿ycia równie¿
komendantury drogowe, których celem by³o
przeciwdzia³anie przestêpstwom czerwonoarmi-
stów80. Nadal jednak by³o niebezpiecznie. 2 grud-
nia 1945 r. ok. godziny 22.00 patrol VI Komisa-
riatu MO uda³ siê w kierunku posterunku przy
ul. Jana z Kolna, który zosta³ ostrzelany przez
¿o³nierzy sowieckich z okolic przystanku tram-
wajowego. Odpowiedziano dwoma strza³ami.
Wówczas Rosjanie otworzyli ogieñ z broni au-
tomatycznej i patrol musia³ siê wycofaæ. Po przy-
byciu na miejsce posi³ków polskich i sowieckich
przestêpców ju¿ nie by³o81. Ludnoœæ polsk¹ razi-
³y "poszczególne wypadki samowoli ze strony
przedstawicieli wojska, czy te¿ jednostek nieod-
powiedzialnych za swoje czyny"82.

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/

http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/


                                                                         Krzysztof Filip

46

Ciekawe podsumowanie dzia³alnoœci So-
wietów w zdobytym w 1945 r. Gdañsku da³
dawny ich sojusznik - Adam Bromberg, zastêp-
ca dowódcy 1. Brygady Pancernej im. Bohate-
rów Westerplatte ds. polityczno-wychowaw-
czych: Pó³nocny front sk³ada³ siê ze zdzicza³ych
oddzia³ów, które le¿a³y w okopach od kampanii

fiñskiej - bez urlopu, bez kobiet, kontaktu
z rodzin¹ i cywilizacj¹ - lub po dwóch latach wy-

dosta³y siê z leningradzkiego kot³a. A ¿e na nie-
mieckich ziemiach wszystko im by³o wolno, wiêc

jak drapie¿niki wypuszczone z klatek rzucali siê
na wszystko, co siê da³o posi¹œæ, gwa³cili kobiety

publicznie, zbiorowo, na ulicy, wyci¹gali z domów
dziewczêta dla swoich dowódców, pili do nieprzytom-

noœci i tañczyli przy ogniskach, które palili w miesz-
kaniach eleganckimi meblami. Orgie te koñczy-

³y siê po¿arami, umyœlnymi i nieumyœlnymi, które
poch³ania³y najwspanialsze budynki i najpiêkniej-

sze kwarta³y miasta83.
Sporz¹dzenie przez Wydzia³ Œledczy KW MO

w Gdañsku rzeczywistej statystyki przestêpstw za
okres kwiecieñ-grudzieñ 1945 r. by³o niemo¿liwe,
zw³aszcza, ¿e jak w styczniu 1946 r. podawano: "Kie-
dyœ mogliœmy tylko 10% zarejestrowaæ ogólnych
przestêpstw i to z wielkim trudem, wówczas ograni-
czaliœmy siê w wiêkszej mierze tylko do s³u¿by war-
towniczej"84. Warto siê jednak zapoznaæ z jego frag-
mentem (zob. Tabela 1), który niestety, nie zawiera
informacji o sprawcach przestêpstw:

Oficjalnie do w³adz sowieckich w Gdañ-

sku i Kontrrazwiedki (Wywiad Armii Czerwo-
nej) przekazano w tym okresie 8 osób, do KRU
(najprawdopodobniej chodzi o Smiersz) - 3 oso-
by, do NKWD - 1 osobê, a do prokuratora so-
wieckiego - 11 osób85. Nale¿y podchodziæ do
tych danych z wielk¹ rezerw¹, o czym œwiadczy
wspó³praca MO z NKWD. Najprawdopodob-
niej dane s¹ w du¿ym stopniu - przynajmniej
w tym wzglêdzie - zani¿one.

Najtragiczniejszym skutkiem pobytu Armii
Czerwonej w Gdañsku (garnizon sowiecki sta-
cjonowa³ w tym mieœcie jeszcze po 1947 r.)86

i w ogóle na ziemiach rdzennie polskich oraz
przyznanych Polsce by³y okrutne czystki et-
niczne. Z wyliczeñ Miros³awa Golona wynika,
¿e z terenu Gdañska, Elbl¹ga, Sopotu i kilku
powiatów (malborskiego, lêborskiego, sztum-
skiego i kwidzyñskiego) wywieziono kilkana-
œcie tysiêcy osób, z czego ok. 6 tys. zmar³o. Tak
wiêc wiosn¹ 1945 r. NKWD aresztowa³o i wy-
wioz³o do ZSRS co najmniej kilkuset Polaków
z Wolnego Miasta Gdañsku, powiatu lêborskie-
go i Powiœla. Zdaniem badacza liczba represjo-
nowanych osób polskiej narodowoœci z terenu
Gdañska i okolic nie by³a zbyt wielka. Aresz-
towanych skierowano do obozu NKWD w
Grudzi¹dzu87. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e naraziæ siê
mo¿na by³o bardzo ³atwo. W kwietniu 1945 r.
mieszkaniec Gdañska-Wrzeszcza skar¿y³ siê:
"[...] za dwa dni opuszczenia pracy sowiety wywo¿¹,

gdzie im siê podoba"88.

83H. Grynberg, Memorbuch, Warszawa 2000, s. 172; por.: G. Berendt, Gdañsk '45. Koniec wojny, "Przegl¹d Politycz-
ny" 2005, nr 70, s. 70-71.

84AIPN Gd, 05/54, t. 4, Roczny raport sytuacyjny - wyszczególnienie iloœciowe z okreœleniem przestêpstw, Szef
Wydzia³u Œledczego KW MO Gdañsk do Komendanta G³ównego MO w Warszawie, 7 I 1946 r., k. 21-22.

85 Ibidem, k. 20-21.
86 M. Golon, Polityka radzieckich...., s.  274.
87Ibidem, s. 108, 189.
88 M. Zaremba, Wielka..., s. 160. Por.  B. Aksamit, Przesiedlenia, s. 232-234.
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Tabela 1. Fragment wykazu przestêpstw w Gdañsku za okres kwiecieñ-grudzieñ 1945 r.

Rodzaj przestêpstwa                                         Ogólna iloœæ      Liczba zatrzymanych osób
Napady rabunkowe z broni¹                                 700                               214
Napady rabunkowe bez broni                               312                                  77
Morderstwa                                                            155                                 53
Samobójstwa                                                          100                                 55
Ciê¿kie uszkodzenie cia³a                                      83                                  65
Lekkie uszkodzenie cia³a                                      189                                 160
Zaginiêcie osób                                                      101                                  46
Podpalenia                                                               46                                 24
Po¿ary przypadkowe                                               81                                 66
Katastrofy                                                               33                                 25
Nieszczêœliwe wypadki                                         273                                222
Kradzie¿e mieszkaniowe                                    1478                                694
Kradzie¿e w instytucjach pañstwowych               57                                  65
Kradzie¿e w instytucjach publicznych                 111                                   32
Kradzie¿e w instytucjach prywatnych                280                                 132
Kradzie¿e samochodów                                        145                                  55
Kradzie¿e innych œrodków lokomocji               623                                 225
Kradzie¿e koni                                                     1152                                404
Kradzie¿e byd³a rogatego
i trzody chlewnej                                                1005                                 352
Kradzie¿e "kieszonkowe"
 (dokonane przez kieszonkowców)                    324                                  220
Kradzie¿e inne                                                     803                                  466
Kradzie¿e ogó³em                                              6178                                2645
Przyw³aszczenia                                                    186                                 103
Zgwa³cenia                                                              33                                    13
Pobicie                                                                      4                                     4
Dezercja z Armii Radzieckiej                                 2                                      2
Ogólna iloœæ spraw                                           12042                                4370

�ród³o: AIPN Gd, 05/54, t. 4, Roczny raport sytuacyjny - wyszczególnienie iloœciowe z okreœleniem przestêpstw,
Szef Wydzia³u Œledczego KW MO Gdañsk do Komendanta G³ównego MO w Warszawie, 7 I 1946 r., k. 19-22.
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89 M. Golon, Polityka radzieckich...., s. 133-139.
90 Ibidem, s. 134, 141,146, 274.
91  Zburzenie..., s. 4.
92  Zob. m. in. Armia Czerwona/Radziecka...

Co istotne, w latach 1945-1946 na terenie
Pomorza Nadwiœlañskiego prowadzi³a dzia³ania
64. Dywizja Wojsk Wewnêtrznych NKWD.
G³ównym jej zadaniem by³o zniszczenie struk-
tur Polskiego Pañstwa Podziemnego, jednak
¿o³nierze przebywaj¹cy na tym terenie skupili
siê g³ównie na "zabezpieczeniu" pobytu "dorad-
ców sowieckich" przy WUBP w Bydgoszczy
i Gdañsku. S³usznie zauwa¿y³ Miros³aw Golon,
¿e doradcy nie tylko instruowali niedoœwiad-
czone kadry UB (wprowadzono na wzór so-
wiecki tortury podczas œledztwa i prowokacje),
ale te¿ faktycznie nadzorowali dzia³alnoœæ pla-
cówek UB. Grupê ochronn¹ doradców stano-
wili ¿o³nierze 2. pu³ku 64. Dywizji. 10 paŸdzier-
nika 1945 r. do Gdañska skierowano trzynastu
¿o³nierzy 2. pu³ku pod wodz¹ lejtn. Mielniko-
wa. W listopadzie ochron¹ gdañskich doradców
zajmowa³ siê oddzia³ sier¿. Bondarienko z tego¿
pu³ku. Doradców ochraniano do koñca paŸ-
dziernika 1946 r., czyli do momentu likwidacji
dywizji. W ramach swojej dzia³alnoœci w woje-
wództwach pomorskim i gdañskim ¿o³nierze
wspomnianej dywizji zwalczali nie tylko cz³on-
ków Volkssturmu i NSDAP, ale równie¿ by-
³ych akowców (³¹cznie zatrzymano ich 745)89.
Prócz tego w latach 1945-1946 NKWD wspó³-
dzia³a³o w Gdañsku z UB, MO i KBW w ra-
mach likwidacji Wileñskiego Okrêgu AK. W
1946 r. w Oliwie stacjonowa³a jednostka
NKWD p³k. Sienieczkina. Nie by³y to zreszt¹
jedyne jednostki specjalne Sowietów. Od wio-
sny 1945 r. oddzia³y £¹cznoœci Rz¹dowej
NKWD na potrzeby sowieckie organizowa³y

³¹cznoœæ wysokiej czêstotliwoœci (W-Cz),
m. in. na trasie Warszawa-Gdañsk. Zdaniem Mi-
ros³awa Golona mia³a ona s³u¿yæ enkawudzi-
stom (doradcom sowieckim) dzia³aj¹cym
w gdañskim WUBP oraz innym sowieckim for-
macjom. Jeszcze w 1946 r. grupy ¿o³nierzy z
dwóch brygad Wojsk £¹cznoœci NKWD ochra-
nia³y linie telefoniczne z Bydgoszczy
i Gdañska do Warszawy90.

Oczywiœcie oprócz negatywnych aspektów
pobytu Sowietów w Gdañsku w 1945 r. mo¿na
równie¿ przedstawiæ pewne fakty przemawiaj¹ce
na ich korzyœæ, jak rozminowywanie terenów czy
wspó³praca z Polakami przy przywracaniu me-
diów. Odnotowano równie¿ przypadki zachowañ
humanitarnych wœród Sowietów, np. jeden z ofi-
cerów ratowa³ kobiety które schroni³y siê
w katedrze oliwskiej przed grup¹ pijanych ¿o³-
nierzy i zaopatrywa³ je w artyku³y pierwszej po-
trzeby91. Te ostatnie dzia³ania s¹ dobrze znane i
opisane w literaturze przedmiotu. Niemniej jed-
nak wspomniane wy¿ej represyjne dzia³ania So-
wietów wobec mieszkañców zdobywanych ziem
wci¹¿ stanowi¹ historyczne tabu.
Strona rosyjska zwraca uwagê g³ównie na fakt
wyzwolenia tych ziem spod w³adzy niemiec-
kiego okupanta, zapominaj¹c o zbrodniczych
poczynaniach zdobywców i o wprowadzeniu
komunistycznych rz¹dów, czyli de facto nowej
okupacji92. Z kolei Niemcy podkreœlaj¹ przede
wszystkim fakt zniszczenia Gdañska przez So-
wietów w 1945 r. i koniecznego exodusu jego
mieszkañców. Rozpatruj¹ równie¿ dog³êbnie
ówczesne zachowania Polaków wobec przedsta-
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93 Na próby manipulowania histori¹ przez Niemców zwraca³ uwagê m.in. Brunon Zwarra. Zob. ibidem, Wspomnie-
nia gdañskiego..., T. 4, s. 43 i nast.

94 Zob. m. in. Armia Czerwona/Radziecka... D. Czarnecka, "Pomniki wdziêcznoœci" Armii Czerwonej w Polsce
Ludowej i w III Rzeczypospolitej, Warszawa 2015.

95  T. S³omczyñski, Zgwa³cili..., s. 14-15.
96 Prezydent podpisa³ ustawê dekomunizacyjn¹, 20 V 2016, portal "Telewizja Republika".

Za: http://telewizjarepublika.pl/prezydent-podpisal-ustawe-dekomunizacyjna,33669.html [ostatni dostêp: 27 V 2016];
Sejm uchwali³ ustawê dekomunizacyjn¹, 1 IV 2016, portal "Telewizja Republika".
Za: http://telewizjarepublika.pl/sejm-uchwalil-ustawe-dekomunizacyjna,31546.html [ostatni dostêp: 27 V 2016]

97 Por. K. Filip, Opinia w sprawie usuniêcia czerwonej piêcioramiennej gwiazdy jako symbolu komunistycznego z
"Pomnika Wdziêcznoœci" w Tczewie, Gdañsk, 24 II 2016 r. Tekst ten powsta³ na proœbê œrodowisk tczewskich (M³odzie¿
Wszechpolska, Korwin) które na pocz. 2016 r. podjê³y siê wyrugowania tego symbolu komunistycznego z centrum
miasta. Sprawa dot¹d nie zosta³a przez w³adze miejskie rozstrzygniêta. Warto dodaæ, ¿e nie by³a to pierwsza tego typu
akcja w Tczewie, ale ka¿da z nich koñczy³a siê g³oœnym protestem œrodowisk nawi¹zuj¹cych do spadku PRL i czêœci
mieszkañców t³umacz¹cych swe pogl¹dy ró¿nymi przyczynami.

wicieli niemieckiej narodowoœci, a przy tym
wszystkim unikaj¹ tematu odpowiedzialnoœci
Niemiec za wywo³anie II wojny œwiatowej oraz
jej tragicznych skutków dla mieszkañców na-
szego kraju93. Warto zwróciæ uwagê, ¿e rów-
nie¿ wœród wielu œrodowisk (a tak¿e osób pry-
watnych) w Polsce nie brakuje sojuszników
postrzegania historii naszych ziem na sposób
rosyjski, co mo¿na zauwa¿yæ chocia¿by poprzez
umniejszanie skali zbrodniczych poczynañ so-
wieckich czy twarde obstawanie przy zachowa-
niu symboli komunistycznych w Polsce94. Z
czego to wynika? Sytuacjê tê trafnie wyt³uma-
czy³ gdañski historyk, prof. Piotr Niwiñski.
"[...] Zarówno Rosja, jak i Niemcy prowadz¹ swoj¹
politykê historyczn¹. O tym, co siê dzia³o na zie-

miach polskich w 1945 roku, powinniœmy rozma-
wiaæ. Polska powinna wypracowaæ swoje stanowi-

sko na ten temat. Jednak obawiam siê, ¿e gdyby
nawet taka inicjatywa siê pojawi³a, to i tak polski

punkt widzenia na ten problem nie zostanie wy-
pracowany. W³aœnie z tego wzglêdu ¿e Polska, w

odró¿nieniu od Rosji i Niemiec, nie realizuje ¿ad-
nej polityki historycznej"95.

Czy pochodz¹ca sprzed 3 lat diagnoza prof.
Piotra Niwiñskiego jest nadal aktualna? I tak,

i nie. Z jednej strony zaczynamy obserwowaæ
odgórne (i oddolne) kszta³towanie siê polskiej
polityki zagranicznej, z drugiej  jest jeszcze
wiele do wyjaœnienia. A oto przyk³ad pierw-
szego trendu: 20 maja 2016 r. Prezydent RP An-
drzej Duda podpisa³ Ustawê o zakazie propa-
gowania komunizmu lub innego ustroju
totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i
urz¹dzeñ u¿ytecznoœci publicznej. Nazwy te
dotycz¹ "osób, organizacji, wydarzeñ lub dat
symbolizuj¹cych represyjny, autorytarny i nie-
suwerenny system w³adzy w Polsce w latach
1944-1989". Ustawa zobowi¹zuje samorz¹dy do
zmiany tych nazw w ci¹gu jednego roku. Nie-
stety, nie odnosi siê ona do pomników, obeli-
sków i tablic pami¹tkowych96, które w wielu
przypadkach generuj¹ powa¿ne spory lokalne97.
Fakt, i¿ ustawa ta powsta³a dopiero po dwudzie-
stu latach od odzyskania niepodleg³oœci, wska-
zuje, ¿e rzeczywiœcie Polska nie mia³a dot¹d
swojej polityki historycznej. Niestety, w od-
ró¿nieniu od obecnych w³adz centralnych wie-
lu rz¹dz¹cych miastami nie rozumie, b¹dŸ nie
d¹¿y do zrozumienia, historii naszego kraju. Do
takich nale¿¹ w³adze Gdañska. Doskona³y przy-
k³ad stanowi pamiêæ o tragedii stu osób spalo-
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98 K. Filip, Zbrodnia czerwonoarmistów w sercu starego Gdañska, "Nasza Historia", nr 3/2016, s. 14-15.
99 R. Borowski, Protest na cmentarzu ¯o³nierzy Radzieckich, 27 III 2015, portal "Trojmiasto.pl".

Za:http://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Protest-na-cmentarzu-Zolnierzy-Radzieckich-n88999.html [ostatni dostêp:
27 V 2016]

nych przez Sowietów w gdañskim koœciele œw.
Józefa. Od lat o jej wyjaœnienie walczy zakon
oo. oblatów, na czele z rektorem koœcio³a
o. Tomaszem Ewertowskim OMI. Zszokowa-
ni tragedi¹, jak i faktem nieuszanowania przez
Sowietów prawa do azylu w koœciele, zakonni-
cy od lat uparcie d¹¿¹ do oddania czci ofiarom.
Niemym dowodem nieszczêœliwej œmierci s¹
zwêglone koœci zamordowanych, znajduj¹ce siê
w zamurowanych dziœ podziemiach koœcio³a.
Oddzielnie le¿¹ tu szcz¹tki karmelitów, rajców
miasta oraz fundatorów œwi¹tyni. Oko³o 2006
r. dokonano otwarcia podziemi i wykonano
zdjêcia koœci ofiar zbrodni z czasów II wojny
œwiatowej. Fotografia przedstawiaj¹c¹ szcz¹tki
ofiar po raz pierwszy zosta³a opublikowana
w marcu 2016 r.  przez autora niniejszego tek-
stu, jako ilustracja artyku³u Zbrodnia czerwo-
noarmistów w sercu starego Gdañska ("Nasza
Historia", nr 3/2016)98. Z kolei pod koniec
marca 2016 r. do w³adz naszego miasta, m. in.
Prezydenta Miasta Gdañska Paw³a Adamowi-
cza, trafi³ list przewodni dr. Karola Nawroc-
kiego (Naczelnik Oddzia³owego Biura Edu-
kacji Publicznej IPN w Gdañsku) wraz
z kilkunastostronicow¹, bardzo szczegó³ow¹
Notatk¹ s³u¿bow¹ Krzysztofa Filipa w spra-
wie dzia³alnoœci ¿o³nierzy Armii Czerwonej
w Gdañsku w 1945 r.
Co by³o inspiracj¹ powy¿szych dzia³añ?
27 marca 2015 r., w ramach akcji "Powrót Gdañ-
ska do Macierzy", Prezydent Gdañska Pawe³
Adamowicz pojawi³ siê na Cmentarzu Wojen-
nym ¯o³nierzy Radzieckich przy Pl. Zebrañ

Ludowych w Gdañsku, by z³o¿yæ wieniec na
grobach  ¿o³nierzy sowieckich poleg³ych
w walkach o Gdañsk w 1945 roku. Przeciwko
tym dzia³aniom protestowa³o przed cmenta-
rzem kilkanaœcie osób trzymaj¹cych transparen-
ty i skanduj¹cych antykomunistyczne has³a.
Na jednej z kartek protestuj¹cy napisali: "Sk³a-
daj¹c ho³d czerwonoarmistom gloryfikujemy
i przyzwalamy na bestialstwa oraz zbrodnie,
których dokona³a Armia Czerwona na polskim
narodzie. Protestujê!". Uroczystoœci ochrania-
³a policja, przebieg³y one spokojnie99. Szcze-
gólnie szokuj¹ca w tym wydarzeniu by³a jego
data, bowiem 27 marca 2015 r. stanowi³ 70. rocz-
nicê tragedii w koœciele œw. Józefa. Z drugiej
strony w³adze miasta dot¹d nie zrobi³y nic
w kierunku tego, by w jakikolwiek sposób od-
daæ czeœæ  ofiarom tej masakry. To wszystko
zainspirowa³o dr. Karola Nawrockiego do sta-
nowczej reakcji. We wspomnianym liœcie za-
apelowa³ do w³adz miasta o nieoddawanie ho³-
du ¿o³nierzom sowieckim podczas oficjalnych
uroczystoœci. To by³a pierwsza taka inicjaty-
wa w Polsce. W za³¹czonej Notatce s³u¿bo-
wej Krzysztofa Filipa... poczesne miejsce zna-
laz³a tragedia ofiar ze spalonego koœcio³a œw.
Józefa w Gdañsku. Intencj¹ Karola Nawroc-
kiego by³o to, by w³adze miasta, zamiast od-
dawaæ ho³d sowieckim okupantom, zorganizo-
wa³y uroczystoœci upamiêtniaj¹ce ofiary
Armii Czerwonej, NKWD i UB. Jednocze-
œnie zagwarantowa³ pomoc gdañskiego IPN
w organizacji takich obchodów. Co najwa¿-
niejsze, powy¿sza akcja wzbudzi³a zaintereso-
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100  J. Chlebowicz, Nie czcijmy czerwonoarmistów, "Goœæ Gdañski" dodatek do "Goœcia Niedzielnego", nr 14/2016, s. II.
101 K. Filip, Zbrodnia czerwonoarmistów..., s. 15; J. Gilewicz, Szcz¹tki ofiar po¿aru koœcio³a czekaj¹ na ekshumacjê,

portal "Trojmiasto.pl", 3 IV 2016.
Za:http://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Szczatki-ofiar-pozaru-kosciola-czekaja-na-ekshumacje-n100189.html [ostatni
dostêp: 27 V 2016];
J. Chlebowicz, Spaleni ¿ywcem... czekaj¹ na pogrzeb, "Goœæ Gdañski" dodatek do "Goœcia Niedzielnego", nr 19/2016, s.
IV-V .

102 Kontrowersyjny pomnik w Gdañsku: radziecki ¿o³nierz gwa³c¹cy kobietê, 13 X 2013 r..
Za:http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/954440,Kontrowersyjny-pomnik-w-Gdansku-radziecki-zolnierz-gwalcacy-
kobiete [ostatni dostêp: 7 III 2016];
Prokuratura umorzy³a sprawê rzeŸby w Gdañsku, 18 X 2013.
Za:http://www.gazetakaszubska.pl/50517/prokuratura-umorzyla-sprawe-rzezby-w-gdansku [ostatni dostêp: 7 III 2016];
S¹d: nie bêdzie postêpowania wobec autora rzeŸby radzieckiego ¿o³nierza, 28 II 2014.
Za:http://dzieje.pl/aktualnosci/sad-nie-bedzie-postepowania-wobec-autora-rzezby-radzieckiego-zolnierza [ostatni dostêp:
7 III 2016].

wanie mediów100, jednak ju¿ nie w³adz miasta...
Warte podkreœlenia s¹ zamierzenia o. Toma-

sza Ewetowskiego OMI. D¹¿y on do przepro-
wadzenia ekshumacji zamordowanych, identy-
fikacji szcz¹tków dziêki badaniom DNA
(czynnikiem utrudniaj¹cym ich realizacjê jest
brak materia³u porównawczego) oraz godnego
pochówku. Temat nag³oœnili w kwietniu i maju
dwaj dziennikarze: Jakub Gilewicz i Jan Chle-
bowicz101. Niestety, s¹ kwestie, które - mimo
¿e dowodz¹ ich rozliczne relacje, a nawet doku-
menty - wci¹¿ nie zaistnia³y w pe³ni œwiadomo-
œci spo³ecznej i niezmiennie budz¹ wielkie emo-
cje. Mowa tu o sowieckich gwa³tach
w Gdañsku. A oto przyk³ad. 12 paŸdziernika
2013 r. w nocy obok pomnika-czo³gu poœwiê-
conemu polsko-radzieckiemu braterstwu bro-
ni (znajduje siê przy al. Zwyciêstwa) stanê³a
betonowa rzeŸba studenta ASP w Gdañsku Je-
rzego Bohdana Szumczyka. Praca zatytu³owa-
na "Komm Frau" ("ChodŸ, kobieto") przedsta-
wia³a sowieckiego ¿o³nierza gwa³c¹cego
ciê¿arn¹ kobietê. Artysta zosta³ zatrzymany
przez policjê, przes³uchany, a nastêpnie zwol-
niony. Pomnik usuniêto z powodu braku zezwo-

lenia na jego postawienie. Przeciwko jego po-
zostawieniu protestowa³ ambasador Rosji
w Polsce Aleksander Aleksiejewicz, uznaj¹c
charakter rzeŸby za bluŸnierczy, i zarzucaj¹c jej
twórcy obrazê uczuæ Rosjan. Prokuratura Re-
jonowa Gdañsk-Wrzeszcz bada³a, czy autor po-
przez zaprezentowanie rzeŸby nie pope³ni³ prze-
stêpstwa nawo³ywania do nienawiœci na tle
narodowoœciowym, lecz sprawê umorzy³a. Po-
licja zarzuci³a te¿ autorowi nieobyczajny wybryk,
ale w lutym 2014 r. S¹d Rejonowy Gdañsk-Po-
³udnie wyda³ odmowê wszczêcia przeciwko
niemu postêpowania karnego102. Mimo i¿ spra-
wa zakoñczy³a siê dla autora pomyœlnie, sta³a
siê probierzem tego, jak wiele epizodów z naj-
nowszej historii Polski jest tabuizowana zarów-
no przez spo³eczeñstwo, jak i w³adze.

Byæ mo¿e dziêki kontynuowaniu badañ nad
wy¿ej opisan¹ problematyk¹ mo¿liwe bêdzie
nie tylko dog³êbne poznanie dzia³añ Sowietów
w Polsce w latach 1939-1941 i 1944-1993, lecz
równie¿ wypracowanie polskiego punktu widze-
nia w tej sprawie i szczegó³owe przedstawienie
opinii miêdzynarodowej wyników badañ prze-
prowadzonych zgodnie z wymogami warszta-
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towymi historyka . Dotychczasowe badania nad
wskazanym problemem unaoczniaj¹ fa³szywe
przedstawianie przez komunistów strony so-
wieckiej jako sojusznika Polski oraz œwiadome
przemilczanie pope³nionych przez ni¹ zbrodni, a
tak¿e stosowanej przez Sowietów grabie¿czej

polityki gospodarczej w naszym kraju. Te i inne
dzia³ania dowodz¹, ¿e przyby³e na ten teren
wojska nie wyzwoli³y Polski, lecz jedynie za-
mieni³y okupacjê niemieck¹ na sowieck¹. W
podobny sposób nale¿y postrzegaæ dzia³alnoœæ
Sowietów w Gdañsku w 1945 roku.
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Twarze bezpieki. Sprawa obiektowa kryptonim "Agresja".
      Biogramy funkcjonariuszy prowadz¹cych sprawê obiektow¹

o kryptonimie "Agresja".

Marcin Wêgliñski

Wniosek o rejestracjê sprawy obiektowej
o kryptonimie "Agresja" z³o¿y³ w czerw-

cu 1970 roku funkcjonariusz SB Kazimierz Sê-
kowski1. G³ówny cel sprawy, w du¿ym uprosz-
czeniu, stanowi³a operacyjna kontrola osób, któ-
rych postawy okreœlano jako proizraelskie
(w jêzyku resortu "syjonistyczne"), a których
dzia³alnoœæ mia³a byæ szkodliwa dla PRL. Oso-
by takie podejrzewano m. in. o szpiegostwo lub
rozwijanie wrogiej wobec PRL propagandy. Do
koñca lat szeœædziesi¹tych S³u¿ba Bezpieczeñ-
stwa prowadzi³a œledztwa w tej dziedzinie w ra-
mach kilku spraw obiektowych i kwestionariu-
szy ewidencyjnych, a tak¿e (od lipca 1967 roku)
w teczce problemowej pod tytu³em "Agresja".
Dziêki za³o¿eniu sprawy obiektowej skonsoli-
dowano i usprawniono dzia³ania w tej kwestii2.
G³ównym zadaniem tego artyku³u jest przed-
stawienie sylwetek funkcjonariuszy: ich przebie-

gu s³u¿by, osobowoœci, czasem pewnych epi-
zodów z ¿ycia prywatnego. Drugi cel to od-
szukanie wszystkich œladów dotycz¹cych
"Agresji" w ich aktach osobowych. Nale¿y przy
tym dodaæ, ¿e nie jest to najlepsze Ÿród³o do
tego rodzaju badañ; informacje o sprawach, któ-
re prowadzili funkcjonariusze, rzadko pojawiaj¹
siê w ich aktach. Dzia³o siê tak zwykle wtedy,
gdy mia³y one wp³yw na ich dalsz¹ karierê lub
gdy np. wymieniano ich wybitne osi¹gniêcia
w ramach prowadzonej sprawy3. Tym niemniej
informacje takie siê pojawiaj¹ i stanowi¹ inte-
resuj¹ce uzupe³nienie analizy akt sprawy obiek-
towej o kryptonimie "Agresja". Ponadto w ar-
tykule przedstawiona zostanie w zarysie histo-
ria powstania i rozwoju sprawy oraz liczba funk-
cjonariuszy powo³anych do pracy nad ni¹.

1 AIPN Gd, 003/187, t. 4, Wniosek o przerejestrowanie sprawy obiektowej o kryptonimie "Agresja", 11 VI 1970 roku,
k. 5. Akta sprawy obiektowej, przechowywane w gdañskim oddziale IPN pod sygn. AIPN Gd, 003/187, licz¹ 48 tomów.

2 Szerzej o przebiegu sprawy i dzia³aniach operacyjnych SB wobec spo³ecznoœci ¿ydowskiej zob. G. Berendt, Inwigi-
lacja spo³ecznoœci ¿ydowskiej województwa gdañskiego przez S³u¿bê Bezpieczeñstwa po 1962 roku [w:] Spo³ecznoœæ
¿ydowska w PRL przed kampani¹ antysemick¹ lat 1967-1968 i po niej, Warszawa 2009, s. 180-191.

3 Np. liczbê zwerbowanych tajnych wspó³pracowników, aresztowanych i oddanych pod s¹d "figurantów" sprawy itp.
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                                ***
W gdañskiej S³u¿bie Bezpieczeñstwa

"operacyjn¹ kontrolê" osób podejrzewanych
o dzia³alnoœæ "syjonistyczn¹" prowadzi³a Gru-
pa III Wydzia³u III. Kwestia ta jako zagadnie-
nie w pracach grupy pojawi³a siê pod koniec
1963 roku. Do tego momentu prowadzono je-
dynie odrêbne sprawy osób pochodzenia
¿ydowskiego, podejrzewanych o dzia³alnoœæ
wrog¹ wobec PRL. Pozostawa³y one w gestii
ró¿nych wydzia³ów "bezpieki".

W 1963 roku, kiedy to pojawi³ siê pro-
blem "syjonizmu", w SB dokonano przegl¹du
spraw pod tym k¹tem. Dwie z nich, prowadzo-
ne przez Wydzia³ II (kontrwywiad), przekaza-
no 7 grudnia do rozpracowania Grupie III Wy-
dzia³u III. By³y to sprawy o kryptonimach
"Bonza" i "Agat"4. Jedna z nich dotyczy³a m. in.
Morisa Lichwitza, prezesa Kongregacji Wyzna-
nia Moj¿eszowego w Gdañsku. Jako ciekawost-
kê mo¿na podaæ fakt, ¿e Wydzia³ II, zdaj¹c spra-
wy "Bonza" i "Agat", nie podzieli³ siê swoimi
Ÿród³ami informacji (tajnymi wspó³pracowni-
kami), przez co funkcjonariusze z "trójki" mu-
sieli pracê zaczynaæ od zera5. Jednym z bardziej
aktywnych funkcjonariuszy Wydzia³u II, roz-
pracowuj¹cych dzia³aczy ¿ydowskich przed
1963 rokiem, by³ Zygmunt Barlikowski6.

W latach 1963-1966 spraw¹ "syjonizmu"
zajmowa³ siê niemal samodzielnie Gustaw Sza-
raniec. Aktywnie uczestniczy³ w niej tak¿e za-
stêpca naczelnika Wydzia³u III Micha³ Pietras.

W ci¹gu trzech lat mimo skromnych zasobów
ludzkich zrobiono wiele w tej sprawie , m. in.
opracowane zosta³y "Problemowe plany pracy
po zagadnieniu syjonizmu ¿ydowskiego" oraz
za³o¿ono dwie sprawy operacyjne i jedn¹ teczkê
zagadnieniow¹. By³y to "Teczka problemowa po
zagadnieniu syjonizmu ¿ydowskiego", za³o¿ona
19 marca 1964 roku, sprawa obiektowa krypto-
nim "Zorza", za³o¿ona 12 maja 1965 roku, oraz
sprawa obiektowa kryptonim "Sosna" (za³o¿ona
tego samego dnia)7. Ponadto Szaraniec dalej pro-
wadzi³ sprawy "Bonza" i "Agat".

W 1966 roku Szaraniec przeszed³ na
inny odcinek s³u¿by, a wszystkie materia³y
dotycz¹ce "syjonizmu" zda³ kierownikowi Gru-
py III, Boles³awowi Nowiñskiemu. Od tego
momentu dzia³ania w sprawie nabra³y rozma-
chu; w okresie 1966-1969 pracowa³o przy niej
bezpoœrednio prawie dziesiêciu funkcjonariuszy.

G³ówny ciê¿ar dzia³añ w sprawie spoczy-
wa³ na funkcjonariuszach wspomnianej Grupy
III. W latach 1966-1975 (potem "Agresja" zo-
sta³a wy³¹czona z kompetencji grupy) pracowa-
³o w niej od dwóch do oœmiu funkcjonariuszy,
a jej sk³ad czêsto siê zmienia³ . W latach 1966-
1968 kierownikiem by³ Boles³aw Nowiñski.
Zast¹pi³ go Adam Burdal (1968-1969), które-
go obowi¹zki przejmowali kolejno: Witold
Serwaciñski (1969-1970), Wojciech Raniewicz
(1970-1971) i Kazimierz Sêkowski (1971-1974).
W 1969 roku nad spraw¹ pracowali wszyscy
czterej funkcjonariusze zatrudnieni w Grupie,
tj. Witold Serwaciñski, Romuald Pietrusewicz,
Adam Burdal i Jan Karnikowski. W latach

4 AIPN Gd, 003/187, t. 2, k. 124-125. Materia³y przekaza³ kierownik Grupy V Wydzia³u II W³adys³aw Smó³ka, a
przej¹³ je naczelnik Wydzia³u III Jan Kujawa.

5 W 1965 roku Wydzia³ II po raz kolejny przekaza³ Wydzia³owi III materia³y "po zagadnieniu izraelskim". Materia³y
z r¹k zastêpcy naczelnika Wydzia³u II W³adys³awa Jaworskiego przej¹³ Jan Kujawa, ówczesny naczelnik Wydzia³u III.
Zob. ibidem, k. 122.

6 Zygmunt Barlikowski (1930-2009) - podpu³kownik MO; 1959-1983 funkcjonariusz SB; 1964-1970 funkcjonariusz
Wydzia³u II (1969-1970 zastêpca naczelnika); 1970-1971 zastêpca naczelnika Wydzia³u III; 1976-1983 naczelnik Wydzia³u
Paszportów. Zob. AIPN Gd, 214/2135, Akta osobowe Zygmunta Barlikowskiego.

7 Zob. AIPN Gd, 003/187, t. 4, k. 5-7.
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1966-1970 za³o¿yli oni teczkê problemow¹
o kryptonimie "Agresja" (dok³adnie 18 lipca
1967 roku, teczka otrzyma³a numer 7612) oraz
szereg kwestionariuszy ewidencyjnych dotycz¹-
cych rozpracowania osób pochodzenia ¿ydow-
skiego, o kryptonimach: "Sosna II", "Kamieñ",
"Obroñcy", "Szpak", "Moniek"8.

Grupa III mia³a tak¿e inne obowi¹zki.
Do jej zadañ nale¿a³a kontrola pozosta³ych
mniejszoœci narodowych zamieszkuj¹cych wo-
jewództwo gdañskie i zwalczanie ewentualnych
"nacjonalizmów" z ich strony9, a ponadto roz-
pracowywanie œrodków masowego przekazu.
Jednak¿e w drugiej po³owie lat szeœædziesi¹tych
pierwszoplanow¹ kwesti¹ by³o zwalczanie "sy-
jonizmu", o czym œwiadczy dokument z 1969
roku. Na czterech pozyskanych w tamtym
okresie tajnych wspó³pracowników a¿ trzech
zosta³o zwerbowanych w³aœnie do "Agresji"10.

W najbardziej gor¹cym okresie walki
z "syjonizmem" w Wydziale III powo³ano ad
hoc specjaln¹ grupê. W jej sk³ad wchodzili funk-
cjonariusze tak¿e spoza Grupy III. Ta "specjal-
na" grupa rozpoczê³a pracê w 1968 roku. Liczy-
³a oœmiu funkcjonariuszy, a wszyscy w niej za-
trudnieni (od kierownika do szeregowego)
otrzymali do wykonania okreœlone zadania. Na
kierownika koordynuj¹cego pracê zespo³u wy-
znaczono Micha³a Pietrasa, zastêpcê naczelni-
ka Wydzia³u III. Ponadto mia³ on kontrolowaæ
przedsiêwziêcia w sprawie Zespo³u Ekonomicz-
nego Wy¿szych Uczelni, Szkó³ Œrednich i Za-
wodowych. Romuald Pietrusewicz zaj¹³ siê
rozpracowaniem klubu Towarzystwa Spo³ecz-
no-Kulturalnego ̄ ydów w Polsce, jego czêœci¹
m³odzie¿ow¹ oraz osobami utrzymuj¹cymi
z nimi kontakty. Zenon Ratkiewicz odpowia-

da³ za Kongregacjê ¯ydowsk¹. Pozosta³ych
trzech pracowników (wœród nich Witolda Ser-
waciñskiego) powo³ano do rozpracowania osób
o pogl¹dach "syjonistycznych" nienale¿¹cych
do wy¿ej wymienionych stowarzyszeñ. Ósma
osoba mia³a analizowaæ dane i wyci¹gaæ potrzeb-
ne dokumenty z Wydzia³u "C", czyli archi-
wum11. Grupa z pewnoœci¹ zakoñczy³a pracê do
1970 roku, kiedy to jej funkcjonariusze prze-
niesieni zostali na inne odcinki zadañ.

W latach 1966-1970 z Grup¹ III bardzo
aktywnie wspó³pracowali funkcjonariusze Gru-
py IV12, niekiedy tak¿e z Grupy VI i I. Wyni-
ka³o to ze wspomnianego wy¿ej podzia³u za-
dañ i du¿ych zak³adów pracy w regionie pomiê-
dzy poszczególne grupy. W ten sposób w "Agre-
sjê" zosta³ wci¹gniêty m. in. Wojciech Ranie-
wicz (inspektor Grupy IV), Kazimierz Sêkow-
ski, Jerzy Banaszak i Jerzy Milewski (ta sama
grupa), Wac³aw Go³êbiowski (Grupa I), Fran-
ciszek Bodzenta i Zbigniew Bogaliñski (Grupa
VI). Dla przyk³adu funkcjonariusze Grupy VI
zajmowali siê Stoczni¹ Gdañsk¹, gdzie praco-
wa³y osoby pozostaj¹ce w zainteresowaniu SB
w sprawie "Agresja". Na tym odcinku nastêpo-
wa³a aktywna wymiana informacji z pracowni-
kami z "trójki".

Po 1970 roku nast¹pi³ przejœciowy spa-
dek liczby funkcjonariuszy zatrudnionych
w Grupie III, pojawi³y siê tak¿e zupe³nie nowe
nazwiska. Stara ekipa pracuj¹ca nad zagadnie-
niem "syjonizmu" ca³kowicie siê rozpad³a.
W latach 1971-1974 stale nad "Agresj¹" pracowa³
jedynie Kazimierz Sêkowski (kierownik od
1971 roku), a pozosta³ymi zadaniami grupy,
tj. problemem "dywersji ideologicznej" oraz
rozpracowaniem œrodków masowego przekazu,

8 Ibidem, k. 74-75.
9 By³y to mniejszoœci: ukraiñska, bia³oruska i litewska.
10 Ibidem, t. 2, k. 157-170.
11 Ibidem, k. 155-156. Niestety brakuje trzech nazwisk w spisie cz³onków grupy.
12 Funkcjonariusze tej grupy zajmowali siê m.in. rozpracowaniem szkó³ wy¿szych z Trójmiasta, takich jak Politech-

nika Gdañska czy Wy¿sza Szko³a Pedagogiczna.
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zajmowa³ siê niejaki Majkowski13. Przejœcio-
wo w Grupie III pracowa³ wówczas tak¿e Jan
Kurzela (1970-1971), Wojciech Raniewicz (1970-
1971 jako kierownik) i Stanis³aw Szymañski
(1972-1973)14. Wszyscy oni doraŸnie zajmowa-
li siê kwesti¹ "syjonizmu". W 1975 roku Grupa
III liczy³a oœmiu funkcjonariuszy, jednak¿e ju¿
nie prowadzi³a tej sprawy15.

W pierwszej po³owie lat siedemdziesi¹-
tych, pomimo przedstawionych wy¿ej proble-
mów kadrowych, sprawa nadal siê rozwija³a.
Przede wszystkim skonsolidowano dotychczas
prowadzone dzia³ania. W czerwcu 1970 roku,
na wniosek Sêkowskiego, za³o¿ono sprawê
obiektow¹ o kryptonimie "Agresja", do której
w³¹czono teczkê problemow¹ o tym samym
kryptonimie oraz materia³y ze zlikwidowanej
"Zorzy" i "Sosny". Prowadzono dalej  istniej¹-
ce ju¿ kwestionariusze ewidencyjne osób zaj-
muj¹cych siê dzia³alnoœci¹ syjonistyczn¹ oraz
zak³adano nowe: "Bona", "Sara", "Obroñcy",
"Korektor", "Internista", "Chirurg", "Jakubek",
"Turysta", "Ig³a". Czêœæ z nich mia³a krótki ¿ywot
i zakoñczy³a siê jeszcze przed 1975 rokiem (np.
"Internista" dotyczy³ okresu 1972-1974, "Jakubek"
1972-1973)16. Kierownik Grupy III Kazimierz
Sêkowski w 1973 roku oprócz sprawy obiekto-

wej "Agresja" prowadzi³ siedem kwestionariuszy
ewidencyjnych, mia³ na kontakcie siedmiu taj-
nych wspó³pracowników oraz trzech kandyda-
tów na tajnych wspó³pracowników.

Jednym z dzia³añ podjêtych przez gru-
pê w kwestii "syjonizmu" w tym czasie by³o
wys³anie pisma do wszystkich szefów miej-
skich i powiatowych komend S³u¿by Bezpie-
czeñstwa17. Do tego momentu rozpracowywa-
no bowiem osoby z terenu Trójmiasta, gdy¿ -
wed³ug oceny SB - w tym rejonie zamieszki-
wa³o 90 proc. osób przechodz¹cych w sprawie.
Jednak¿e w pierwszej po³owie lat siedemdzie-
si¹tych postanowiono sprawdziæ pozosta³e
10 proc., dziêki czemu w akcji zwalczania "syjo-
nizmu" wziêli tak¿e udzia³ funkcjonariusze z
ma³ych oœrodków województwa gdañskiego18.
Kontrolowano tak¿e przesy³ki z Izraela (np.
owoce przywo¿one statkami), dziêki czemu
funkcjonariusze uzyskiwali tropy prowadz¹ce
do kolejnych osób pochodzenia ¿ydowskiego.

W 1975 roku nast¹pi³ nowy podzia³ or-
ganizacyjny Wydzia³u III. Materia³y ze spra-
wy obiektowej "Agresja" z r¹k Kazimierza Sê-
kowskiego przej¹³ Henryk Œliwiñski z Gru-
py II19. Jednak¿e dzia³ania w sprawie zaczê³y
s³abn¹æ, a pa³eczkê przejêli funkcjonariusze

13 AIPN Gd, 003/187, t. 2, k. 155-156.
14 Ibidem, k. 108-115; 172-183. Informacje o stanie Grupy III uda³o siê odtworzyæ z akt kontrolnych pracy tej jednost-

ki, któr¹ doraŸnie przeprowadzali pracownicy Departamentu III. Natomiast nie odnaleziono akt osobowych Stanis³awa
Szymañskiego. Po analizie akt "Agresji" mo¿na podaæ jego niepe³ny biogram: Stanis³aw Szymañski (ur. 1938 roku) -
funkcjonariusz aparatu bezpieczeñstwa w Gdañsku od 1964 roku, pocz¹tkowo w Wydziale "B", od 1972 roku w Grupie III
Wydzia³u III; w 1974 roku posiada³ wykszta³cenie œrednie.

15 AIPN, 0296/70, t. 1, k. 31-32.
16 AIPN Gd, 003/187, t. 4, k. 74-75.
17 Pismo to wys³a³ Tadeusz Szczygie³, w 1973 roku naczelnik Wydzia³u III SB w Gdañsku.
18 Na pismo odpowiadali g³ównie szefowie tych jednostek, tj. I zastêpcy komendanta powiatowego/miejskiego ds.

SB KP MO/KM MO. Wymieniæ tutaj mo¿na: Zygmunta Zaj¹ca (Lêbork), Edmunda Paw³owskiego (Pruszcz Gdañ-
ski), Edmunda Fola (Sopot), Mieczys³awa Barê (Puck), Kazimierza Wojtczaka (Puck), Tadeusza Rydza (Wejherowo),
Zygmunta Sosnowskiego (Sztum), Zdzis³awa RzeŸnickiego (Malbork), Stanis³awa Rakowskiego (Koœcierzyna), Czes³a-
wa Weso³ka (Tczew), Mariana Owieckiego (Kwidzyn), Stanis³awa Stawowskiego (Gdynia). Biogramy tych osób zob.
Aparat bezpieczeñstwa w województwie gdañskim w latach 1945-1990. Obsada stanowisk kierowniczych. Informator,
wstêp i oprac. M. Wêgliñski, Gdañsk 2010.

19 W tej grupie pocz¹tkowo pracowali dwaj funkcjonariusze zwi¹zani wczeœniej z "Agresj¹", tj. Romuald Pietrusewicz
i Wac³aw Go³êbiowski. Zob. AIPN, 0296/70, t. 1, k. 31.
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m³odszego pokolenia20. W tamtym okresie przy
sprawie pracowa³ prawdopodobnie jeden funkcjo-
nariusz, doraŸnie w³¹czano kolejne osoby. Wymie-
niæ tutaj mo¿na Ryszarda Zdunka (w 1980 roku spo-
rz¹dzi³ "Charakterystykê œrodowiska ¿ydowskie-
go"), Tadeusza Krupskiego i Tadeusza Ciepliñskie-
go. Sprawa zosta³a formalnie zakoñczona 4 lutego
1986 roku na wniosek Leona Stañczyka, naczelni-
ka Wydzia³u III SB WUSW w Gdañsku21.

W aktach sprawy przewijaj¹ siê nazwi-
ska osób nale¿¹cych do kierownictwa gdañskiej
SB. Z pewnoœci¹ aktywnie przy sprawie praco-
wa³ Micha³ Pietras (zastêpca naczelnika Wy-
dzia³u III). W pozosta³ych przypadkach rola
prze³o¿onych (mo¿na tutaj wymieniæ m. in.
W³adys³awa Po¿ogê - w latach siedemdziesi¹-
tych I zastêpcê komendanta wojewódzkiego ds.
SB, Jana Kujawê - naczelnika Wydzia³u III, Cze-
s³awa Wojtalika - zastêpcê naczelnika Wydzia-
³u III w latach siedemdziesi¹tych) ogranicza³a
siê przewa¿nie do kontroli i koordynacji pracy
zespo³u zajmuj¹cego siê "Agresj¹".

W ci¹gu dwudziestu piêciu lat pracowa-
³o przy "Agresji"  kilkudziesiêciu funkcjonariu-
szy. Poni¿ej zamieszczono biogramy wybra-
nych osób: przede wszystkim z Wydzia³u III,
najbardziej zaanga¿owanych w sprawie (nazwi-
ska te wyró¿niono). Ponadto zamieszczono
biogramy osób sygnuj¹cych dokumenty za-
mieszczone w tej ksi¹¿ce. W kolejnoœci alfabe-
tycznej byli to: Banaszak Jerzy, Bielecki Zyg-
munt, Boles³awski Micha³, Burdal Adam, Ca-

ban Józef, Cicha³a Lucjan, Dankowski Henryk,
Domski Jerzy, Dudziñski Andrzej, Filipiak
Stanis³aw, Fol Edmund, Jaworski W³adys³aw,
Karnikowski Jan, Kawala Jan, Kujawa Jan, Ku-
rzela Jan, Misztal Eugeniusz, Nowiñski Bole-
s³aw, Or³owski Zygmunt, Pietras Micha³, Pie-
trusewicz Romuald, Raniewicz Wojciech, Rat-
kiewicz Zenon, Roztropiñski Jerzy, Serwaciñ-
ski Witold, Sêkowski Kazimierz, Smó³ka
W³adys³aw, Sosnowski Jacek, Szapa³as Romuald,
Szaraniec Gustaw, Szczygie³ Tadeusz, Szymañski
Stanis³aw, Œliwiñski Henryk i Zdunek Ryszard.

***
Zanim przedstawione zostan¹ poszcze-

gólne sylwetki funkcjonariuszy, warto opisaæ
ich portret zbiorowy. Pod wzglêdem wieku
nale¿eli do drugiego (w zdecydowanej przewa-
dze) i trzeciego pokolenia oficerów s³u¿¹cych
w aparacie bezpieczeñstwa22. Oznacza to, ¿e
wiêkszoœæ z nich dzieciñstwo i m³odoœæ spêdzi-
³a w okresie niepodleg³ej Polski i w czasie oku-
pacji. Byæ mo¿e wówczas wielu z nich mniej
lub bardziej œwiadomie zetknê³o siê z mniej-
szoœci¹ ¿ydowsk¹. Niewykluczone, i¿ czêœæ
z nich mia³a w latach piêædziesi¹tych kolegów
¯ydów pracuj¹cych w UB. Wszyscy byli na-
rodowoœci polskiej. Pewn¹ ciekaw¹ cech¹,
³¹cz¹c¹ biogramy wielu z nich, by³a praca przy
rozpracowywaniu mniejszoœci narodowych
(jeszcze przed "Agresj¹"). Osiemnaœcie osób
przewinê³o siê przez Wydzia³ III i/lub wspo-
mnian¹ Grupê III23. Pozostali to funkcjonariu-

20 Pod koniec lat siedemdziesi¹tych funkcjonariusze z dawnej ekipy prowadz¹cej sprawê zostali ju¿ zwolnieni ze
s³u¿by albo wyznaczono im inne zadania, np. Boles³aw Nowiñski - od 1968 roku na rencie, Zenon Ratkiewicz - zwolniony
z powodów zdrowotnych w 1976 roku, Wojciech Raniewicz - w 1981 roku przeniesiony do Wroc³awia, Gustaw Szaraniec
- zwolniony dyscyplinarnie w 1976 roku, Micha³ Pietras - od 1970 roku kieruj¹cy Inspektoratem Ochrony Przemys³u.

21 AIPN Gd, 003/187, t. 4, k. 259-260.
22 Drugie pokolenie funkcjonariuszy to osoby urodzone w latach dwudziestych i na pocz¹tku lat trzydziestych

(do tej grupy mo¿na zaliczyæ w sumie 21 osób). Najstarszy by³ W³adys³aw Smó³ka (ur. 1922 roku), najm³odszy Jan
Kurzela (ur. 1948 roku).

23 W tej liczbie znaleŸli siê zarówno pracownicy szeregowi, jak i kierownicy: Jerzy Banaszak, Adam Burdal, Jerzy
Domski, Jan Karnikowski, Jan Kujawa, Jan Kurzela, Eugeniusz Misztal, Boles³aw Nowiñski, Micha³ Pietras, Romuald
Pietrusewicz, Wojciech Raniewicz, Zenon Ratkiewicz, Jerzy Roztropiñski, Witold Serwaciñski, Kazimierz Sêkowski,
Gustaw Szaraniec, Tadeusz Szczygie³ i Henryk Œliwiñski.
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24 Np. Henryk Dankowski i Zygmunt Or³owski. Gdañsku, 24 VIII 1960 r., k. 491; AIPN, 01283/599,

sze centrali MSW, g³ównie Departamentu III,
który pe³ni³ funkcjê kontroln¹ w stosunku do
Grupy III, ale tak¿e przekazywa³ istotne infor-
macje. Ponadto s¹ to osoby z innych wydzia³ów
(zw³aszcza Wydzia³u II) oraz wydzia³ów pomoc-
niczych, takich jak np. Wydzia³ "T" (techniki).
Ponadto wystêpuj¹ tutaj tak¿e osoby zwi¹zane
z wojskiem i aparatem administracyjnym24.

***

W aktach osobowych funkcjonariuszy
uda³o siê odnaleŸæ wiele wzmianek na temat ich
walki z "syjonizmem" i mog¹cych mieæ zwi¹-
zek z "Agresj¹". Wszystkie zosta³y szczegó³o-
wo opisane w biogramach. Najczêœciej dotyczy-
³y one profilu prowadzonych spraw ("pracuje
po linii mniejszoœci narodowej ¿ydowskiej").
Czasami s¹ to pochwalne informacje o ich za-
anga¿owaniu i aktywnej postawie w okresie
"wypadków marcowych". W aktach Wojciecha
Raniewicza opisano nawet jego "osi¹gniêcia"
z tego czasu, kiedy to zwolniono grupê naukow-
ców z uczelni, któr¹ rozpracowywa³.

Biogramy wymienionych wy¿ej funk-
cjonariuszy sporz¹dzone zosta³y na podstawie
ich akt osobowych i wypisów ewidencyjnych.
Podano je w kolejnoœci alfabetycznej. Autoro-
wi nie uda³o siê dotrzeæ jedynie do akt Stani-
s³awa Szymañskiego. Biogramom towarzysz¹
zdjêcia funkcjonariuszy, najczêœciej z okresu,
kiedy zajmowali siê "Agresj¹".

***

Jerzy Banaszak urodzi³ siê 4 stycznia
1940 roku w Me³pinie (woj. poznañskie). Po-
chodzi³ z wielodzietnej rodziny robotniczej.
Jego ojciec przed wojn¹ by³ kowalem, po 1945
roku znalaz³ zatrudnienie w Stoczni Gdañskiej.
M³ody Banaszak w 1958 roku zda³ maturê
w  Liceum Ogólnokszta³c¹cym nr VIII
w Gdañsku i próbowa³ kontynuowaæ naukê
w szkole wy¿szej. Pocz¹tkowo by³a to Wy¿sza
Szko³a Ekonomiczna w Poznaniu, od 1959 roku
Wy¿sza Szko³a Ekonomiczna w Sopocie. Stu-
diów nie ukoñczy³ (nie zaliczy³ egzaminów)
i od 1960 roku pracowa³ jako poborca skarbo-
wy. W tym samym roku kolejny raz rozpocz¹³
naukê - w Wy¿szej Szkole Ekonomicznej we
Wroc³awiu. Z powodu z³ych warunków mate-
rialnych opuœci³ po pierwszym roku mury szko-
³y i podj¹³ pracê zarobkow¹ we Wroc³awiu.
W 1963 roku wst¹pi³ do PZPR. Po powrocie
do Gdañska z³o¿y³ podanie o przyjêcie do S³u¿-
by Bezpieczeñstwa. Do pracy w SB skierowa³
go funkcjonariusz SB Antoni Cierluk (póŸniej-
szy naczelnik Wydzia³u "B" w Gdañsku).
Banaszak s³u¿bê rozpocz¹³ 15 czerwca 1964 roku
na stanowisku oficera operacyjnego Referatu ds.
Bezpieczeñstwa KM MO w Gdañsku. 1 stycz-
nia 1965 roku przeszed³ do Wydzia³u "B" (ob-
serwacji). Pozosta³ w nim do 1 czerwca 1971
roku, kiedy to przeniesiony zosta³ do Wydzia-
³u III SB. Siedem lat póŸniej awansowa³ na sta-
nowisko starszego inspektora. W Wydziale III
zajmowa³ siê rozpracowywaniem œrodowisk
medycznych. Wspomina o tym opinia s³u¿bo-
wa z 1974 roku: "[...] pocz¹tkowo organizowa³
pracê operacyjn¹ w œrodowisku studentów Aka-
demii Medycznej w Gdañsku, a aktualnie zabez-
piecza operacyjnie kadry naukowe i studentów
tej uczelni oraz pracowników s³u¿by zdrowia na
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25 AIPN Gd, 214/2326, Akta osobowe Jerzego Banaszaka, k. 64.
26 AIPN BU, 0604/1420, Akta osobowe Zygmunta Bieleckiego, k. 99.
27 Ibidem, k. 96.
28 Ibidem, k. 120.
29 Ibidem, k. 136.
30 AIPN Gd, 003/187, t. 2, k. 108-115.

terenie Gdañska"25. Prawdopodobnie wówczas
pracowa³ w ramach sprawy obiektowej o kryp-
tonimie "Agresja", ale brak na ten temat wzmia-
nek. Podczas s³u¿by otrzymywa³ dobre opinie.
Podkreœlano jego du¿e zaanga¿owanie w pracê
i fakt, ¿e poœwiêca³ jej równie¿ wolne chwile. Dal-
szy awans udaremni³ mu brak zdolnoœci kierow-
niczych (w 1984 roku pe³ni³ przejœciowo obo-
wi¹zki kierownika sekcji, jednak jego zespó³ uzy-
skiwa³ s³abe wyniki) i wy¿szego wykszta³cenia.
Zosta³ zwolniony ze s³u¿by 31 lipca 1988 roku.

Zygmunt Bielecki urodzi³ siê 20 sierpnia
1922 roku w Sielcach (b. woj. kieleckie). Pocho-
dzi³ z ubogiej ch³opskiej rodziny. Gdy ukoñczy³
pi¹t¹ klasê szko³y powszechnej, rodzice oddali go
do pracy u "gospodarza". Przebywa³ tam do szesna-
stego roku ¿ycia, nastêpnie rozpocz¹³ termin u tapi-
cera w Staszowie. W³asnemu uporowi zawdziêcza³
ukoñczenie szko³y powszechnej - œwiadectwo otrzy-
ma³ w 1938 roku W terminie pozosta³ do 1940 roku
PóŸniej w ankietach w rubryce dotycz¹cych zawo-
du wpisywa³ "tapicer".

Przed wojn¹ Bielecki zwi¹zany by³ ze
Stronnictwem Ludowym. Byæ mo¿e zawdziê-
cza³ to wp³ywom swojego ojca, równie¿ dzia-
³acza tej partii. W okresie okupacji m³ody Bie-
lecki zaanga¿owa³ siê w dzia³alnoœæ partyzanck¹,
pocz¹tkowo w oddzia³ach Batalionów Ch³op-
skich, a nastêpnie w Armii Ludowej. Jak poda-
wa³ w ¿yciorysie, stoczy³ w tym czasie wiele
potyczek z oddzia³ami niemieckimi a tak¿e
z oddzia³ami NSZ. Jeszcze w 1944 roku przy-
st¹pi³ do PPR, a od 1948 roku nale¿a³ do PZPR.
W 1944 roku zg³osi³ siê do pracy w aparacie
bezpieczeñstwa. S³u¿bê rozpocz¹³ 1 listopada na
stanowisku wywiadowcy PUBP w Stopnicy.

W 1946 roku przeszed³ do WUBP w Kielcach,
a od 1 listopada 1948 roku w MBP. Przeniesie-
nie do MBP zawdziêcza³ rozkazowi prze³o¿o-
nej Departamentu V - Julii Brystygierowej26.
Bielecki a¿ do roku 1966 roku pracowa³ na pod-
rzêdnych stanowiskach w ró¿nych sekcjach
Departamentu V (do 1956 roku) a nastêpnie III.
Ju¿ w pierwszych charakterystykach s³u¿bowych
otrzymywa³ pozytywne opinie. W 1946 roku
pisano: "dobrze wyrobiony politycznie, zdecy-
dowany zwolennik demokracji ludowej
i Rz¹du Jednoœci Robotniczej [...] pracê opano-
wa³ dobrze, przedsiêbiorczy jest, brak mu zde-
cydowania w pracy operacyjnej, pracowity jest
i pilny w pracy"27. Od lat piêædziesi¹tych do sie-
demdziesi¹tych zmaga³ siê z gruŸlic¹ p³uc. Mimo
choroby nie zaniedbywa³ pracy. Na pocz¹tku lat
szeœædziesi¹tych zajmowa³ siê rozpracowaniem
"nielegalnych organizacji m³odzie¿owych"28.
1 lipca 1966 roku Bielecki awansowa³ na stano-
wisko zastêpcy naczelnika Wydzia³u IV Depar-
tamentu III MSW. Z tego okresu pochodzi in-
teresuj¹ca opinia s³u¿bowa dot. realizowanych
przez niego spraw: "Pp³k Z[ygmunt] Bielecki
zajmuje siê organizowaniem pracy operacyjnej
w zakresie zwalczania dzia³alnoœci rewizjoni-
styczno-syjonistycznej w oœrodkach masowe-
go przekazu oraz przeciwdzia³aniem dywersji
ideologiczno-politycznej RWE, "Kultury" Pa-
ryskiej i innych oœrodków"29. 1 maja 1972 roku
Bielecki przeszed³ na stanowisko zastêpcy naczel-
nika Wydzia³u III Departamentu III MSW. Z tego
te¿ okresu (œciœlej z 1973 roku) pochodzi jego
notatka dot. pracy Grupy III Wydzia³u III SB KW
MO w Gdañsku, zajmuj¹cej siê "Agresj¹"30.

W latach siedemdziesi¹tych kariera Bie-
leckiego uk³ada³a siê pomyœlnie. 1 marca 1974
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roku zosta³ naczelnikiem Wydzia³u IV Depar-
tamentu III MSW, 25 lutego 1979 roku zastêpc¹
komendanta sto³ecznego MO ds. SB SUSW
w Warszawie, 15 kwietnia 1984 szefem zespo³u
do zwalczania terroryzmu Departamentu III
MSW, 16 lipca 1987 natomiast naczelnikiem
Wydzia³u XI Departamentu III MSW. Ze s³u¿-
by zwolniony zosta³ 30 listopada 1989 roku.
W okresie pracy w aparacie bezpieczeñstwa otrzy-
ma³ niemal wszystkie odznaczenia resortowe
i pañstwowe, ³¹cznie z Krzy¿em Komandorskim
Orderu Odrodzenia Polski (w 1979 roku). De-
korowany by³ równie¿ odznaczeniami radziec-
kimi. W czasie pracy (w 1968 roku) uzyska³ rów-
nie¿ dyplom magistra historii Wydzia³u Histo-
ryczno-Socjologicznego Wy¿szej Szko³y Nauk
Spo³ecznych przy KC PZPR w Warszawie. Po
1989 roku przeszed³ na emeryturê.

Micha³ Boles³awski urodzi³ siê 25 wrze-
œnia 1939 roku w Otwocku. Gdy mia³ siedem
lat, jego rodzice przeprowadzili siê do Gdañ-
ska. Ukoñczy³ tutaj szko³ê podstawow¹ i œred-
ni¹ - Technikum £¹cznoœci (w 1957 roku). Wy-
war³o to du¿y wp³yw na jego pracê w aparacie
bezpieczeñstwa. Z zawodem teletechnika trafi³
do Wydzia³u "T", gdzie pracowa³ nieprzerwa-
nie a¿ do emerytury. S³u¿bê rozpocz¹³ 1 wrze-
œnia 1962 roku jako oficer techniki operacyjnej
Wydzia³u "T" SB KW MO w Gdañsku. PóŸ-
niej dwukrotnie zmienia³ sekcje (od 1 stycznia
1969 roku w Sekcji 1-A). Równie¿ dwukrotnie
awansowa³: 1 stycznia 1970 roku na stanowisko
starszego oficera techniki operacyjnej, a 4 maja
1972 roku - kierownika Sekcji 1-A. Sekcja ta
zajmowa³a siê instalacj¹ pods³uchów, w czym
Boles³awski niejednokrotnie z du¿ym "zaanga-
¿owaniem" bra³ udzia³. Informowa³y o tym jego
bardzo dobre opinie s³u¿bowe, podkreœlaj¹ce
jego du¿e umiejêtnoœci i dyspozycyjnoœæ. Za
swoj¹ pracê funkcjonariusz by³ dziewiêciokrot-
nie nagradzany finansowo i pochwa³ami (np. za

realizacjê szczególnie z³o¿onego zadania, pracê
przy "sprawie szpiegowskiej", opracowanie no-
wej metody techniki operacyjnej). W 1982 roku
uzyska³ stopieñ kapitana. W 1984 roku zosta³
ranny w czasie s³u¿by, gdy przez nieuwagê po-
kaleczy³ siê pi³¹ elektryczn¹, buduj¹c rega³ w
gara¿ach WUSW w Gdañsku. W rozwoju jego
dalszej kariery zawodowej przeszkodzi³ praw-
dopodobnie brak wy¿szego wykszta³cenia.
Boles³awski przeszed³ na emeryturê w 1990
roku. W pracach nad "Agresj¹" bra³ udzia³ m.in.
w 1968 roku, kiedy to kamufluj¹c siê jako pra-
cownik administracyjny wszed³ do pomiesz-
czeñ klubu TSK¯, celem zlustrowania tego
miejsca pod k¹tem za³o¿enia pods³uchu.

Adam Burdal urodzi³ siê 28 lipca 1931
roku w Kopinie (woj. lubelskie). W 1955 roku
uzyska³ tytu³ magistra prawa Uniwersytetu im.
Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie. Jednak
zamiast wybraæ karierê prawnicz¹, rozpocz¹³
s³u¿bê w UB. W ankiecie personalnej napisa³
póŸniej, ¿e zosta³ tam skierowany w czasie na-
borów do WUBP w czasie studiów. Poniewa¿
posiada³ wy¿sze wykszta³cenie, trafi³ do elitar-
nego Departamentu I. Po rocznym przeszkole-
niu w Centrum Wyszkolenia MBP w Legio-
nowie podj¹³ pracê w Wydziale V Departamen-
tu I KdsBP. Stanowisko to zajmowa³ kilka
miesiêcy - z koñcem 1956 roku (z powodu re-
organizacji resortu) zosta³ zwolniony ze s³u¿-
by. W 1957 roku przeprowadzi³ siê na Pomo-
rze. Przez kolejne dwa lata pracowa³ jako pro-
kurator w Prokuraturze Powiatowej w Nowym
Dworze Gdañskim. 1 marca 1959 roku ponow-
nie zosta³ zaanga¿owany do SB, tym razem na
stanowisku starszego oficera Samodzielnej
Grupy Specjalnej KW MO w Gdañsku. 1 li-
stopada 1963 roku przeszed³ do Grupy IV
Wydzia³u III. W 1967 roku "[...] powierzono mu
zagadnienie elementu wrogiego utrzymuj¹cego
kontakty z oœrodkami dywersji ideologicznej".
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31 AIPN, 0604/1302, Akta osobowe Adama Burdala, k. 134-135.
32 Ibidem, k. 157.

Prowadzi³ wówczas 11 spraw operacyjnych.
W 1968 roku (w zwi¹zku z dzia³aniami w spra-
wie obiektowej "Agresja") wystawiono mu na-
stêpuj¹c¹ opiniê: "Szczególnie w okresie wypad-
ków marcowych da³ siê poznaæ jako dobry or-
ganizator i w pe³ni zaanga¿owany politycznie
funkcjonariusz"31. W tym czasie uda³o mu siê
pozyskaæ trzech tajnych wspó³pracowników,
prowadzi³ tak¿e osiem spraw operacyjnych.
W lipcu 1968 roku przeszed³ do Grupy III,
a wkrótce potem zaj¹³ (na okres oko³o roku)
stanowisko jej kierownika.

1 kwietnia 1970 roku Burdal powróci³ do
Warszawy, gdzie podj¹³ s³u¿bê w Departamen-
cie III. Pocz¹tkowo by³ inspektorem, od 1 lip-
ca 1979 roku zastêpc¹ naczelnika Wydzia³u VIII,
a od 1 stycznia 1983 roku naczelnikiem tego¿
wydzia³u. W tamtym okresie otrzyma³ ciekaw¹
charakterystykê s³u¿bow¹, dotycz¹c¹ jego po-
stawy ideologicznej: "Pp³k A[dam] Burdal jest
¿arliwym i ofiarnym cz³onkiem PZPR W okre-
sie napiêæ spo³eczno-politycznych oraz w okre-
sie stanu wojennego wykaza³ siê szczególnym
zaanga¿owaniem w pracy s³u¿bowej, zajmowa³
zdecydowan¹ postawê w walce z przeciwnika-
mi socjalizmu"32. Prawdopodobnie z tego po-
wodu przeniesiono go w 1985 roku do nowo
utworzonego wydzia³u maj¹cego dbaæ o "czy-
stoœæ" polityczn¹ funkcjonariuszy: Zarz¹du
Ochrony Funkcjonariuszy MSW (pracowa³
tam na stanowisku g³ównego specjalisty kie-
rownika Zespo³u IV ds. Analitycznych i Ogól-
nych). Ze s³u¿by zosta³ zwolniony 20 marca
1990 roku. W 1967 roku uzyska³ stopieñ kapi-
tana MO, 1972 - majora MO, 1976 - podpu³-
kownika MO, 1983 - pu³kownika.

Józef Caban urodzi³ siê 23 sierpnia 1927
roku w Warszawie. Pochodzi³ ze stosunkowo
zamo¿nej rodziny. Jego ojciec (Józef) prowa-
dzi³ sklep w Warszawie, po czym na pocz¹tku
lat dwudziestych wykupi³ du¿e gospodarstwo
za miastem. Ca³y ten maj¹tek przepad³ podczas
okupacji, gdy Józef Caban zosta³ rozstrzelany
przez Niemców. Jego syn podj¹³ naukê formie-
rza w odlewni ¿elaza. W czasie powstania war-
szawskiego uciek³ z miasta. S³u¿bê w UB roz-
pocz¹³ 14 sierpnia 1945 roku w Makowie (jed-
noczeœnie wst¹pi³ do ZWM, a póŸniej do
PZPR). W PUBP w Makowie pracowa³ do
1948 roku, kilkakrotnie zmieniaj¹c referaty.
W tamtym czasie zajmowa³ siê zwalczaniem
podziemia niepodleg³oœciowego; jak pisano
w charakterystykach, przyczyni³ siê do likwi-
dacji oddzia³u "Dêba", "Mieczys³awa" i "M³o-
ta". W walkach tych odniós³ ranê - w prawy po-
œladek. 31 marca 1949 roku zosta³ mianowany
zastêpc¹ szefa PUBP w Wêgrowie. W latach
1951-1952 by³ s³uchaczem Rocznej Szko³y Ofi-
cerskiej Centrum Wyszkolenia MBP w Legio-
nowie. Po ukoñczeniu przeszkolenia przeszed³
do Departamentu III (od 8 sierpnia 1952 roku
w Wydziale I). 21 lutego 1964 roku skierowa-
no go do Wydzia³u III, gdzie pozosta³ a¿ do
1974 roku (z przerwami). W tym czasie odpo-
wiada³ za zwalczanie opozycji politycznej, m.in.
nadzór nad cz³onkami by³ego podziemia nie-
podleg³oœciowego. W 1968 roku na kilka mie-
siêcy oddelegowany zosta³ do Grupy Specjal-
nej kryptonim "Góra", dzia³aj¹cej przy II Ar-
mii WP, z któr¹ bra³ udzia³ w inwazji na Cze-
chos³owacjê. Od 1972 roku za dotychczasow¹
nienagann¹ s³u¿bê skierowano go do pracy
w charakterze kuriera dyplomatycznego.
W tym czasie odby³ wiele delegacji s³u¿bowych
(g³ównie po krajach socjalistycznych). 1 grud-
nia 1975 roku powróci³ do pracy w Departamen-

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/

http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/


                                                                         Marcin Wêgliñski

68

33 AIPN, 0604/1641, Akta osobowe Józefa Cabana, k. 40. Funkcjonariusz wpisa³ tê informacjê do swojej ankiety
osobowej, jednoczeœnie okreœlaj¹c swoj¹ znajomoœæ jêzyka jako "s³ab¹".

34 AIPN Gd, 214/1579, Akta osobowe Lucjana Cicha³y, k. 76-77.
35 Ibidem.

cie III MSW na stanowisku starszego inspek-
tora Wydzia³u II. 15 kwietnia 1979 roku awan-
sowa³ na zastêpcê naczelnika wydzia³u. 31 grud-
nia 1986 roku zosta³ zwolniony ze s³u¿by.
Wysoki awans na stopieñ podpu³kownika MO
otrzyma³ 31 maja 1968 roku, na pu³kownika
MO - 21 czerwca 1972 roku W latach siedem-
dziesi¹tych i osiemdziesi¹tych do jego zadañ
nale¿a³o zwalczanie "nielegalnych" ugrupowañ
politycznych maj¹cych powi¹zania z Zacho-
dem.
W aktach Cabana mo¿na odnaleŸæ interesuj¹ce
wzmianki œwiadcz¹ce o jego udziale w "Agre-
sji", jak choæby ta, ¿e uczêszcza³ na kurs jidysz
w MSW33. W latach szeœædziesi¹tych z ramie-
nia centrali kontrolowa³ pracê Grupy III.
Uczestniczy³ w sprawie równie¿ w latach osiem-
dziesi¹tych, kiedy to przekaza³ do Gdañska li-
stê osób otrzymuj¹cych pomoc z ¿ydowskiej
organizacji "Joint". Zmar³ 5 paŸdziernika 1998
roku w Warszawie.

Naczelnikiem Wydzia³u II SB w Gdañsku
w okresie, w którym za³o¿ona zosta³a sprawa
obiektowa o kryptonimie "Agresja", by³ Lucjan
Cicha³a. Urodzi³ siê 18 stycznia 1923 roku
w Strza³kach (woj. ³ódzkie). Szko³ê po-
wszechn¹ ukoñczy³ w 1937 roku. Rozpocz¹³
wówczas pracê jako konduktor, jednak z powo-
du "kantów", których nie móg³ znieœæ (jak na-
pisa³ w ¿yciorysie), zwolni³ siê na w³asn¹ proœ-
bê. Powróci³ wówczas na wieœ do rodziców,
gdzie pracowa³ na roli. W 1940 roku zosta³ za-
brany na przymusowe roboty do Grabowa ko³o
Kwidzyna, gdzie przebywa³ a¿ do wkroczenia
Armii Czerwonej. W 1945 roku wst¹pi³ do UB
i PPR. W UB pocz¹tkowo pracowa³
w Kwidzynie (od 1 lipca 1945 do 1 czerwca 1950
roku), nastêpnie do 15 sierpnia 1951 roku w So-

pocie oraz do 1 kwietnia 1955 roku w Gdañsku,
z regu³y na stanowiskach oficera œledczego
w poszczególnych sekcjach albo referatach
w Wydziale Œledczym. 1 kwietnia 1955 roku
przeszed³ do Wydzia³u VII, w którym dalej
pe³ni³ funkcjê kierownika sekcji. 31 grudnia 1956
roku zosta³ zwolniony ze s³u¿by. Swoje zwol-
nienie "zawdziêcza³" poœrednio dezercji Józefa
Œwiat³y na Zachód. Ten wysoko postawiony
funkcjonariusz bezpieki demaskowa³ na falach
RWE metody pracy aparatu bezpieczeñstwa,
w tym zw³aszcza okrucieñstwo oficerów œled-
czych. Skutkiem tego by³ proces kilku oficerów
(Józefa Ró¿añskiego, Józefa Duszy) i czêœciowa
likwidacja Departamentu Œledczego. Równie¿
i Cicha³a na pó³ roku pozosta³ poza resortem.
W 1957 roku z³o¿y³ podanie o przyjêcie do SB.
W obszernym liœcie pisa³ m. in. o pracy Wy-
dzia³u Œledczego i niesprawiedliwoœci, jaka
w okresie odwil¿y dotknê³a jego oficerów: "[...]
nie bez wp³ywu by³a te¿ postawa Prokuratury,
która w okresie kampanii antyubowskiej skrzêt-
nie i bezkrytycznie przyjmowa³a wszelkie
oskar¿enia [...] oczerniaj¹ce oficerów œledczych
ze strony przestêpców, p[rzeciw]ko którym
prowadzono œledztwo"34. Podanie zosta³o ¿ycz-
liwie przyjête: "Treœæ zawarta w podaniu tow.
Cicha³y [...] œwiadczy o przywi¹zaniu jego do
w³adzy ludowej i chêci dalszej walki z wrogiem
klasowym"35. Lucjan Cicha³a nie wróci³ ju¿ jed-
nak na stanowisko oficera œledczego. Pracê
podj¹³ pocz¹tkowo w Wydziale III, a nastêp-
nie, po dwuletnim przeszkoleniu w Centrum
Wyszkolenia MSW (1957-1959) w Legionowie,
w Wydziale II. 24 lipca 1959 roku zosta³ kie-
rownikiem Grupy do Walki z Przestêpcz¹ Dzia-
³alnoœci¹ w Handlu Zagranicznym Wydzia³u II
SB KW MO w Gdañsku, 1 stycznia 1962 roku
- kierownikiem Grupy 11 tego¿ wydzia³u, a w
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okresie 15 wrzeœnia 1965-30 czerwca 1970 roku
(zwolnienie ze s³u¿by) by³ zastêpc¹ naczelnika
Wydzia³u II. W charakterystyce z tego okresu
tak opisywano jego osi¹gniêcia: "[Cicha³a] nad-
zoruje pracê operacyjn¹ po zagadnieniu niemiec-
kim, angielskim, francuskim i turystyce zorga-
nizowanej [...] osobiœcie równie¿ bierze [udzia³]
w realizacji skomplikowanych przedsiêwziêæ
operac[yjnych], szczególnie po zagadnieniu
wywiadu zachodnioniemieckiego [...] du¿o po-
mys³owoœci wykaza³ przy realizacji spraw,
z których cztery zosta³y zakoñczone aresztem
figurantów"36. Prawdopodobnie w tym czasie
pracowa³ te¿ przy sprawie obiektowej kryptonim
"Agresja", choæ jego akta osobowe na ten temat
milcz¹. Ze s³u¿by Cicha³a odszed³ przedwcze-
œnie, z powodu problemów zdrowotnych i ro-
dzinnych. Zmar³ 7 maja 1993 roku w Gdañsku.

Na tle przedstawionych sylwetek funkcjonariu-
szy Henryk Dankowski by³ postaci¹ wyj¹t-
kow¹. W latach 1950-1982 s³u¿y³ bowiem
w wojsku (25 maja 1982 roku mianowany zo-
sta³ dyrektorem Departamentu III MSW).
Urodzi³ siê 5 stycznia 1929 roku w Blizanowie
(woj. kaliskie). W latach 1941-1944 by³ robot-
nikiem przymusowym w Niemczech, nastêp-
nie powróci³ do £odzi. Po wojnie pracowa³
w Kaliskiej Fabryce Pluszów i Aksamitu.
W 1950 roku zda³ maturê, w 1948 roku wst¹pi³
do ZMP, a w 1952 roku do PZPR. Od 10 wrze-
œnia 1950 roku by³ podchor¹¿ym Oœrodka
Szkolenia Artylerii. Warto wskazaæ najwa¿niej-
sze momenty jego dalszej kariery wojskowej.
W 1958 roku skierowano go na Kurs Doskona-
lenia Oficerów Oœrodka Szkolenia Wojskowej
S³u¿by Wewnêtrznej. Stopniowo  awansowa³ na
kolejne szczeble kariery: 15 kwietnia 1977 roku
zosta³ szefem Oddzia³u II Zarz¹du II WSW,
20 marca 1979 roku szefem Zarz¹du WSW

Wojsk OPK. 25 maja 1982 roku przeniesiono
go do s³u¿by w SB na stanowisko dyrektora
Departamentu III. 10 lipca 1985 roku zosta³ za-
stêpc¹ szefa SB, 20 grudnia 1986 roku podse-
kretarzem stanu MSW, 31 paŸdziernika 1989
roku I zastêpc¹ ministra spraw wewnêtrznych.
Ze s³u¿by zwolniono go 31 lipca 1990 roku.
Ponadto w 1982 roku mianowano go pu³kow-
nikiem MO, w 1983 roku - genera³em brygady
MO, a w 1989 roku genera³em dywizji MO.
Za swoj¹ pracê odznaczony zosta³ najwy¿szy-
mi medalami pañstwowymi i resortowymi.
W 1984 roku, we wniosku o nadanie mu jedne-
go z odznaczeñ, pisano: "Osi¹gn¹³ bardzo do-
bre wyniki w zakresie rozpoznawania, neutrali-
zacji i zwalczania wrogiej dzia³alnoœci politycz-
nej wymierzonej przeciwko ustrojowym inte-
resom PRL"37. W 1976 roku odby³ kurs dla
kadr kierowniczych w Moskwie. W 1967 roku
zosta³ tak¿e magistrem ekonomii politycznej
Wy¿szej Szko³y Nauk Spo³ecznych przy KC
PZPR w Warszawie.

Jerzy Domski urodzi³ siê 10 stycznia
1938 roku w Gdyni. Jego ojciec prowadzi³ tu¿
przed wojn¹ biuro podró¿y. W czasie okupacji
niemieckiej zmieni³ zawód i otworzy³ warsz-
tat szewski. Po wojnie zosta³ kierownikiem
szko³y podstawowej w Gdyni, tej samej, do
której uczêszcza³ jego syn. M³ody Domski
podj¹³ w póŸniejszym okresie studia pedago-
giczne, nastêpnie pracowa³ jako nauczyciel, po
czym w 1962 roku zosta³ kierownikiem prak-
tyk w Liceum Pedagogicznym w Wejherowie.
W tym samym roku zdoby³ tak¿e dyplom
magistra Wydzia³u Pedagogicznego Uniwersy-
tetu Warszawskiego. Chyba jednak nie w pe³ni
odpowiada³a mu praca nauczyciela, skoro rok
póŸniej z³o¿y³ podanie o przyjêcie do aparatu
bezpieczeñstwa. Przyjêty zosta³ bez ¿adnych
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problemów. W ankiecie personalnej deklaro-
wa³ bezwyznaniowoœæ, wiadomo z niej rów-
nie¿, ¿e od 1961 roku by³ cz³onkiem PZPR.
Okres s³u¿by Domskiego w SB mo¿na podzie-
liæ na trzy etapy: od 15 lipca 1963 roku do 15
grudnia 1970 roku by³ funkcjonariuszem
w Gdyni (w okresie 1965-1967 odby³ tak¿e
przeszkolenie w Zaocznej Szkole Oficerskiej);
w latach 1975-1983 pracowa³ w Wydziale III
SB KW MO w Gdañsku, gdzie pe³ni³ funkcjê
kierownika grupy i sekcji (16 lutego 1978 roku
zosta³ awansowany na stanowisko zastêpcy na-
czelnika Wydzia³u III); w ostatnim okresie
s³u¿by by³ zastêpc¹ naczelnika Wydzia³u "B"
SB (od 1 sierpnia 1983 roku). Odszed³ na eme-
ryturê 22 marca 1990 roku.

Niestety niewiele mo¿na powiedzieæ
o opiniach, jakie otrzymywa³ w czasie s³u¿by,
poniewa¿ w jego aktach osobowych brakuje
dokumentów z okresu 1963-1979. Z notatek na
karcie przebiegu s³u¿by mo¿na wywnioskowaæ,
¿e prze³o¿eni bardzo go cenili. Dziewiêciokrot-
nie nagradzano go finansowo, otrzymywa³
równie¿ pochwa³y za pozytywne wyniki
w pracy zawodowej, np. wyró¿nienie za "œledz-
two w sprawie po¿aru m/s "Traugutt"" w 1965
roku i "za sumienne wyjaœnienie wrogich ak-
tów z odcinka opozycji" w 1967 roku oraz po-
chwa³ê "za aktywn¹ i skuteczn¹ pracê nad wy-
kryciem sprawcy nielegalnego posiadania ma-
teria³ów wybuchowych (trotylu)"38. Ostatnia
charakterystyka s³u¿bowa majora (stopieñ
otrzyma³ w 1980 roku) by³a równie¿ pozytyw-
na. Pe³ni³ wówczas funkcjê zastêpcy naczelni-
ka Wydzia³u "B": "Du¿¹ wagê przywi¹zuje
w realizacji funkcji nadzorczej do sta³ego pod-
noszenia jakoœci pracy operacyjnej z sieci¹ taj-
nych wspó³pracowników. Sekcje nadzorowa-
ne przez mjr. Domskiego osi¹gaj¹ dobre rezul-
taty w pracy operacyjnej"39. W niektórych

kombinacjach operacyjnych Domski bra³ udzia³
osobiœcie. Z analizy akt "Agresji" wynika, ¿e
uczestniczy³ w sprawie w drugiej po³owie lat
szeœædziesi¹tych jako oficer operacyjny Refera-
tu ds. Bezpieczeñstwa KM MO w Gdyni.

W pracach nad "Agresj¹" uczestniczy³ tak-
¿e milicjant Andrzej Dudziñski, jeden z m³od-
szych wiekiem funkcjonariuszy. Urodzi³ siê
6 paŸdziernika 1949 roku w Gdañsku. Do 1967
roku ukoñczy³ dwie klasy Technikum Budow-
lanego w Gdañsku-Wrzeszczu, a w 1969 roku
Szko³ê Podoficersk¹ Wojskowej S³u¿by We-
wnêtrznej. W 1975 roku, ju¿ podczas s³u¿by
w aparacie bezpieczeñstwa, uzyska³ maturê. S³u¿-
bê w MO rozpocz¹³ 1 grudnia 1970 roku jako
milicjant plutonu liniowego kompanii ZOMO
w Gdañsku. W 1972 roku ukoñczy³ Szko³ê Pod-
oficersk¹ MO w S³upsku. Do 1975 roku s³u¿y³
w ZOMO w Gdañsku. Na czas od 1 czerwca 1975
roku do 31 marca 1976 roku przeniesiony zosta³
do Wydzia³u Kadr w Gdañsku. Nastêpnie (ju¿
do koñca s³u¿by) pracowa³ jako referent techni-
ki operacyjnej Samodzielnej Sekcji "A" KW MO
w Gdañsku, zajmuj¹cej siê g³ównie obs³ug¹ szy-
frów na potrzeby SB. Zosta³ zwolniony ze s³u¿-
by 30 listopada 1985 roku z powodu wypadku,
do jakiego doprowadzi³ w Sopocie (by³ pod wp³y-
wem alkoholu, do czego siê nie przyzna³). Zmar³
22 kwietnia 1996 roku.

Jednym z ciekawszych ¿yciorysów móg³
pochwaliæ siê Stanis³aw Filipiak. Urodzony
10 grudnia 1924 roku w Jêdrzejowie (woj. kie-
leckie), pochodzi³ ze œrednio zamo¿nej rodziny
ch³opskiej. Jeszcze przed wojn¹ ukoñczy³ szko-
³ê powszechn¹. Dalsz¹ naukê w Technikum
Mechanicznym w Radomiu przerwa³a wojna.
Kilka pierwszych lat okupacji spêdzi³  u rodzi-
ców. W 1942 roku wst¹pi³ do PPR. Pe³ni³ tam
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funkcjê m. in. sekretarza komórki, cz³onka od-
dzia³u partyzanckiego Gwardii Ludowej i Ar-
mii Ludowej oraz szefa zaopatrzenia. W 1943
roku straci³ ojca, zabitego przez gestapo za dzia-
³alnoœæ syna w PPR. W tym¿e roku zosta³ tak-
¿e ranny w walkach. S³u¿bê w UB rozpocz¹³
31 marca 1945 roku jako kierownik PUBP
w Kozienicach. 1 wrzeœnia 1946 roku przenie-
siono go do Jêdrzejowa na takie samo stanowi-
sko. W tym czasie, mimo znakomitych opinii,
Filipiaka przeœladowa³ pech: w Kozienicach
jego zastêpcê, Leopolda Arendarskiego, zwol-
niono za defraudacjê dolarów i zachêcanie funk-
cjonariuszy, aby "poszli do lasu". 18 paŸdzierni-
ka Filipiaka skierowano do Poznania na stano-
wisko naczelnika Wydzia³u V WUBP. 10 mar-
ca 1950 roku zosta³ zastêpc¹ naczelnika Wydzia-
³u IV Departamentu V MBP, a 1 lutego 1951
roku naczelnikiem Wydzia³u IV w tym Depar-
tamencie. 25 stycznia 1953 roku awansowa³ na
stanowisko zastêpcy dyrektora Departamentu
V MBP. Z tego okresu pochodzi znakomita
opinia s³u¿bowa, wystawiona Filipiakowi przez
sam¹ szefow¹ Departamentu Juliê Brystygier:
"Tow. Filipiak odznacza siê zmys³em organiza-
cyjnym i ma zdolnoœci kierownicze. Posiada
energiê w kierowaniu prac¹ z agentur¹ i giêt-
koœæ w bezpoœredniej pracy z sieci¹ agencyjn¹.
Odznacza siê du¿¹ inteligencj¹, rozwag¹, pra-
cowitoœci¹, skromnoœci¹ i partyjnym podej-
œciem do pracy. Jeden z rokuj¹cych najlepsze
nadzieje kierowniczych pracowników organów
Bezpieczeñstwa Publicznego"40. Warto podkre-
œliæ, ¿e jedn¹ z umiejêtnoœci czêsto wyró¿nia-
nych w opiniach s³u¿bowych Filipiaka by³ od-
powiedni dobór kadr. 10 maja 1955 roku (po
wewnêtrznych zmianach w UB zwi¹zanych
z ucieczk¹ Œwiat³y) Filipiak przeszed³ na sta-
nowisko wicedyrektora Departamentu III
KdsBP. Nastêpnie na kilka miesiêcy przeniesio-
no go do Krakowa (by³ tam kierownikiem

WUdsBP), a 28 listopada 1956 roku powróci³
na stanowisko zastêpcy dyrektora Departamen-
tu III MSW. Funkcjê tê pe³ni³ do 1 marca 1963
roku, kiedy to zosta³ dyrektorem Departamen-
tu III. 30 stycznia 1965 roku otrzyma³ awans na
wiceministra spraw wewnêtrznych. Do licznych
obowi¹zków s³u¿bowych Filipiaka nale¿a³y
wówczas kontakty z resortami pañstw socjali-
stycznych, co pokazuje jego karta przebiegu
s³u¿by. W latach szeœædziesi¹tych wielokrotnie
wyje¿d¿a³ do ZSRR i NRD. W tak znakomitej
karierze nie bez znaczenia by³a znajomoœæ
z Mieczys³awem Moczarem, ówczesnym sze-
fem resortu spraw wewnêtrznych. W 1965 roku
napisa³ on Filipiakowi znakomit¹ opiniê, popie-
raj¹c jego awans na zastêpcê szefa aparatu bez-
pieczeñstwa. Wkrótce potem, 20 lipca 1965
roku, Filipiak otrzyma³ stopieñ genera³a bry-
gady MO (od 1959 roku by³ pu³kownikiem).
W czasie s³u¿by Filipiak odznaczony zosta³
niemal wszystkimi odznakami pañstwowymi
i resortowymi (³¹cznie ze Sztandarem Pracy
i Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski). Zwolniono go z SB w 1966 roku po
wielu anonimach (jak siê okaza³o, prawdzi-
wych) dotycz¹cych jego niemoralnego prowa-
dzenia siê - mia³ w resorcie kochankê, co do-
prowadzi³o do rodzinnej tragedii. W aktach
osobowych Filipiaka brak informacji na temat
"Agresji" (zwolniony zosta³ przed rozpoczêciem
sprawy). Jednak¿e z pewnoœci¹ by³ jednym
z inicjatorów rozpracowania œrodowiska mniej-
szoœci ¿ydowskiej, o czym mo¿e œwiadczyæ
przes³any przez niego dokument z 1964 roku
By³a to "Informacja nr 063/64 dot. "organiza-
cji i kierunków oddzia³ywania miêdzynarodo-
wych central syjonistycznych na ¿ydowsk¹
mniejszoœæ narodow¹ w Polsce", w³¹czona na
samym pocz¹tku do sprawy "Agresja".

Edmund Fol urodzi³ siê 1 stycznia 1927
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roku w Kutnie. Pochodzi³ z rodziny ch³opskiej.
Do wybuchu wojny ukoñczy³ szeœæ klas szko-
³y powszechnej. Jego dalsz¹ edukacjê przerwa-
³a okupacja. Pracowa³ wówczas jako przymu-
sowy robotnik rolny niedaleko rodzinnej miej-
scowoœci. W 1944 roku, po przejœciu frontu,
wst¹pi³ jako ochotnik do Armii Czerwonej, ale
ju¿ na pocz¹tku 1945 roku przeszed³ do aparatu
bezpieczeñstwa. S³u¿bê rozpocz¹³ 1 stycznia
1945 roku jako wartownik PUBP w Kwidzy-
nie. Przez pierwsze lata czêsto zmienia³ stano-
wiska i przydzia³y w terenie - by³ to burzliwy
okres w historii UB. 25 wrzeœnia 1946 roku
mianowany zosta³ m³odszym referentem
PUBP w Kwidzynie, a 1 paŸdziernika 1947 roku
referentem Referatu III. Od 1 wrzeœnia 1948
roku pracowa³ w PUBP w Koœcierzynie jako
referent Referatu I. Dok³adnie rok póŸniej awan-
sowa³ na starszego referenta. 1 kwietnia 1950
roku przeszed³ do WUBP w Gdañsku na sta-
nowisko referenta Sekcji 5 Wydzia³u I. W tym
samym roku, 1 paŸdziernika, rozpocz¹³ s³u¿bê
w Elbl¹gu jako starszy referent Referatu I.
1 czerwca 1951 roku mianowany zosta³ zastêpc¹
szefa PUBP w Elbl¹gu. Przez kolejny rok (od
8 wrzeœnia 1951 do21 lipca 1952 roku) by³ s³u-
chaczem Rocznej Szko³y Oficerskiej Centrum
Wyszkolenia MBP w Legionowie. Po jej ukoñ-
czeniu do koñca s³u¿by pe³ni³ wysokie funkcje
kierownicze w UB i SB. 1 wrzeœnia 1952 roku
mianowany zosta³ zastêpc¹ kierownika MUBP
w Gdyni, 1 maja 1956 roku - inspektorem Sa-
modzielnej Grupy Operacyjnej WUdsBP
w Gdañsku, 1 listopada 1963 roku - kierowni-
kiem Samodzielnej Sekcji Ogólno-Organiza-
cyjnej KW MO w Gdañsku, 1 lutego 1964 roku
- starszym inspektorem w Kierownictwie KW
MO w Gdañsku, a 1 maja 1968 roku - I zastêpc¹
komendanta ds. bezpieczeñstwa KM MO w So-
pocie. Ze s³u¿by odszed³ 30 czerwca 1975 roku
Jego akta nie zawieraj¹ odniesieñ do sprawy
"Agresja", ale z jej akt wiadomo, ¿e zetkn¹³ siê
z ni¹ na pocz¹tku lat siedemdziesi¹tych.

W okresie prowadzenia sprawy obiektowej kryp-
tonim "Agresja" I zastêpc¹ komendanta woje-
wódzkiego MO ds. SB w Gdañsku by³ W³ady-
s³aw Jaworski. Jego niezwyk³a - bo b³yskawiczna
- kariera rozpoczê³a siê w latach piêædziesi¹tych.
Urodzi³ siê 25 wrzeœnia 1925 roku w Janiewi-
czach (woj. wo³yñskie). Pochodzi³ z rodziny
ch³opskiej. Od 1932 roku uczy³ siê w szkole
powszechnej, a nastêpnie w gimnazjum we W³o-
dzimierzu. Po wejœciu Armii Czerwonej na
Kresy Wschodnie kontynuowa³ naukê, czwart¹
klasê przerwa³ dopiero po wybuchu wojny nie-
miecko-sowieckiej w 1941 roku W 1942 roku
zosta³ schwytany w ulicznej ³apance i wys³any
na przymusowe roboty do Hanoweru. Kilka
miesiêcy póŸniej uciek³ w rodzinne strony.
W 1943 roku zbiega aresztowa³o gestapo, ale
w kwietniu tego¿ roku, po pobycie w wiêzie-
niu, uda³o mu siê zbiec z transportu kolejowe-
go. Przez nastêpne lata okupacji dzia³a³ w par-
tyzantce Batalionów Ch³opskich (ps. "Wêdro-
wiec"). W 1944 roku po wejœciu Armii Czer-
wonej na wschodnie tereny Polski wst¹pi³
w szeregi Wojska Polskiego.
W wojsku s³u¿y³ do demobilizacji w 1947 roku
Nie zdj¹³ jednak munduru i z³o¿y³ podanie
o pracê w aparacie bezpieczeñstwa w Gdañsku.
Zosta³ przyjêty do s³u¿by 3 czerwca 1947 roku
na stanowisku m³odszego referenta Sekcji
2 Wydzia³u III WUBP w Gdañsku. Co cieka-
we, nigdy nie przeniesiono go do innego mia-
sta i przez dalszych trzydzieœci lat pi¹³ siê po
kolejnych szczeblach awansu zawodowego.
Warto odnotowaæ wa¿niejsze momenty jego
kariery: 15 maja 1954 roku zosta³ zastêpc¹ na-
czelnika Wydzia³u VIII WUBP w Gdañsku,
1 stycznia 1957 roku - zastêpc¹ naczelnika Wy-
dzia³u II SB KW MO w Gdañsku, od 1 czerw-
ca 1965 roku nadzorowa³ Wydzia³ "T", 1 maja
1973 roku zosta³ I zastêpc¹ komendanta woje-
wódzkiego MO ds. S³u¿by Bezpieczeñstwa.
Na tym stanowisku pracowa³ a¿ do emerytury,
czyli do 31 sierpnia 1981 roku. Jako I zastêpca
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41 AIPN, 0604/517, t. 1, Akta osobowe W³adys³awa Jaworskiego, k. 44-45.
42 AIPN Ld, 099/892, Akta osobowe Jana Karnikowskiego, k. 15-16.

nadzorowa³ pracê wydzia³ów odpowiedzial-
nych za zwalczanie opozycji i Koœcio³a. 6 czerw-
ca 1970 roku uzyska³ awans na stopieñ pu³kow-
nika. W czasie s³u¿by odznaczany zosta³ wszyst-
kimi wyró¿nieniami resortowymi i najwy¿szy-
mi pañstwowymi, m.in. Krzy¿em Komandor-
skim Orderu Odrodzenia Polski (w 1977
roku). W 1968 roku, pe³ni¹c funkcjê naczelni-
ka Wydzia³u "T", otrzyma³ nastêpuj¹c¹ opiniê
nawi¹zuj¹c¹ do jego aktywnego udzia³u w dzia-
³aniach SB w okresie marca tego¿ roku:
„W omawianym okresie Wydzia³ osi¹gn¹³ b[ar-
dzo] dobre wyniki. Zdobyto wiele cennych infor-
macji o dzia³alnoœci figurantów prowadzonych
spraw. Ujawniono we w³aœciwym czasie nastroje
œrodowisk politycznie nam obcych w okresie mar-
ca 1968 roku i w okresach wa¿nych wydarzeñ pañ-
stwowych"41.

Jednym z szeregowych funkcjonariu-
szy zajmuj¹cych siê spraw¹ o kryptonimie
"Agresja" by³ Jan Karnikowski. Urodzi³ siê 10
kwietnia 1931 roku w Gumownie (woj. byd-
goskie). Okres okupacji spêdzi³ w domu ro-
dzinnym, kszta³c¹c siê w szkole powszechnej.
Ukoñczy³ j¹ dopiero po wojnie, w 1946 roku.
Maturê zda³ ju¿ podczas s³u¿by w aparacie
bezpieczeñstwa. Na pocz¹tku lat piêædziesi¹-
tych podj¹³ pierwsz¹ pracê w Bydgoskiej Fa-
bryce Mebli, ale wkrótce potem zosta³ powo-
³any do s³u¿by wojskowej. Wówczas te¿ zg³o-
si³ siê na ochotnika do Oficerskiej Szko³y Po-
litycznej w £odzi, gdzie studiowa³ w latach
1951-1953. Po ukoñczeniu s³u¿by wojskowej
w 1955 roku otrzyma³ pracê w Komitecie
Miejskim PZPR w Gdañsku (jako instruktor
Wydzia³u Organizacyjnego). Po roku skiero-
wano go do S³u¿by Bezpieczeñstwa. S³u¿bê roz-
pocz¹³ 17 stycznia 1957 roku na stanowisku ofi-
cera wywiadowcy Sekcji 2 Wydzia³u "B" SB

KW MO w Gdañsku. W wydziale tym pracowa³
jedenaœcie lat, kilkakrotnie zmieniaj¹c sekcje. W
latach 1958-1959 odby³ przeszkolenie w Centrum
Wyszkolenia MSW w Legionowie. 1 czerwca 1968
roku przeszed³ do pracy w Wydziale III (gdzie
prawdopodobnie zetkn¹³ siê z "Agresj¹"). 1 sierp-
nia 1970 roku awansowa³ na stanowisko starszego
inspektora. 1 marca 1972 roku skierowano go do
Inspektoratu Ochrony Przemys³u, a 1 wrzeœnia
1972 roku na jego w³asn¹ proœbê przeniesiono do
Wydzia³u IV SB (zajmuj¹cego siê zwalczaniem
Koœcio³a) KW MO w £odzi. Ze s³u¿by zosta³
zwolniony równie¿ na w³asn¹ proœbê 31 grudnia
1973 roku 10 czerwca 1958 roku awansowa³ na sto-
pieñ porucznika, a 12 czerwca 1972 roku - kapitana.
Jan Karnikowski jako funkcjonariusz niczym siê
nie wyró¿nia³. Jego akta osobowe s¹ szczup³e
i brakuje w nich wielu charakterystyk dotycz¹-
cych przebiegu s³u¿by. Wynika to zapewne st¹d,
¿e awansowa³ bardzo powoli. W ostatnich zacho-
wanych opiniach z 1973 roku oceniano go bar-
dzo przeciêtnie. Wytykano mu, ¿e nie w pe³ni
wywi¹zuje siê z obowi¹zków s³u¿bowych oraz
brakuje mu inicjatywy i pewnoœci w podejmo-
waniu decyzji. Powa¿nym wykroczeniem (pro-
wadzono w tej sprawie postêpowanie dyscyplinar-
ne) by³a po¿yczka, jak¹ Karnikowski zaci¹gn¹³
u swojego tajnego wspó³pracownika. D³ug w wy-
sokoœci 6 tys. z³ zwróci³ dopiero po interwencji
prze³o¿onych. Byæ mo¿e jednym z powodów, dla
których funkcjonariusz opuszcza³ siê w pracy, by³y
problemy osobiste i przeci¹gaj¹ca siê sprawa roz-
wodowa. Na podaniu o zwolnienie Karnikowski
napisa³, i¿ praca w Wydziale IV "Ÿle wp³ywa na
jego samopoczucie"42. Zmar³ 15 lipca 1999 roku.

S³u¿ba w SB Jana Kawali zosta³a nagle przerwa-
na w 1971 roku, gdy sprawa obiektowa krypto-
nim "Agresja" dopiero siê rozwija³a. By³ to jeden
z wy¿szych rang¹ oficerów bior¹cych udzia³
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43 W latach piêædziesi¹tych jeden z szefów UB w Gdañsku.
44 AIPN, 709/834, Akta osobowe Jana Kawali, k. 86-87.

w pracach nad spraw¹.
Jan Kawala urodzi³ siê 6 listopada 1928 roku
w Myœlachowicach (woj. krakowskie). Szko-
³ê powszechn¹ ukoñczy³ w Warszawie w czasie
okupacji. Nastêpnie podj¹³ pracê w firmie wo-
doci¹gowej nale¿¹cej do jego ojca, gdzie by³
instalatorem urz¹dzeñ sanitarnych.
Do UB wst¹pi³ 30 paŸdziernika 1945 roku. Za-
czyna³ niemal do zera, pocz¹tkowo jako goniec
PUBP w Strzelcach Wielkich. Po ukoñczeniu
przeszkolenia w Katowicach awansowa³ na
m³odszego referenta (26 wrzeœnia 1946 roku).
1 sierpnia 1948 roku przeszed³ do WUBP w Ka-
towicach, pocz¹tkowo na stanowisko referenta
Sekcji 2. Pierwszym punktem zwrotnym
w jego karierze by³o przeniesienie do centrali
aparatu bezpieczeñstwa: 10 marca 1949 roku roz-
pocz¹³ pracê na stanowisku m³odszego referen-
ta Sekcji 2 Wydzia³u I Departamentu III MBP.
15 czerwca 1954 roku przeszed³ do Departamen-
tu I (starszy referent Sekcji 2 Wydzia³u X), na-
tomiast 1 kwietnia 1955 roku do Departamentu
II (kierownik sekcji Wydzia³u V). 1 lipca 1957
roku awansowa³ na zastêpcê naczelnika Wydzia-
³u V Departamentu II, a 1 grudnia 1958 roku -
naczelnika Wydzia³u V. Od 1963 roku by³ star-
szym inspektorem, m. in. na etacie 06/I, co
oznacza³o, ¿e s³u¿bê pe³ni³ w wywiadzie na pla-
cówkach zagranicznych. W przypadku Kawali
by³ to Berlin (w latach 1963-1967). W 1970 roku
odwo³ano go do kraju i przeniesiono do MO na
stanowisko naczelnika Wydzia³u III, Biura do
walki z Przestêpczoœci¹ Gospodarcz¹ KG MO.
8 czerwca 1971 roku zosta³ aresztowany.
W czasie s³u¿by Kawalê oceniano ró¿nie.
W pocz¹tkowym okresie zdobywa³ przeciêtne
opinie: ujemne punkty zbiera³ za s³ab¹ orienta-
cjê polityczn¹, dodatnie za ambicjê i poœwiêce-
nie w pracy. W latach czterdziestych, podczas
walk z podziemiem niepodleg³oœciowym, zo-

sta³ ranny (bra³ udzia³ m. in. w likwidacji od-
dzia³ów WiN w Strzelcach oraz w zwalczaniu
OUN-UPA). Wielokrotnie delegowano go
w teren, m. in. do Kamienia Pomorskiego.
W jednej z notatek s³u¿bowych na jego temat
napisano, ¿e w 1952 roku aresztowa³ tam w cza-
sie wyborów kilku "wrogów".
W 1961 roku Kawala uzyska³ wy¿sze wykszta³-
cenie i tytu³ magistra Wydzia³u Dyplomatycz-
no-Konsularnego Szko³y G³ównej S³u¿by Za-
granicznej w Warszawie. U³atwi³o mu to karie-
rê w wywiadzie. W czasie s³u¿by w latach szeœæ-
dziesi¹tych czêsto kr¹¿y³ miêdzy Berlinem,
Warszaw¹ i Moskw¹. Wykorzysta³ to w celach
przemytniczych. Razem z nim na ³awie oskar-
¿onych zasiad³o kilku innych wysokich rang¹
funkcjonariuszy, m. in. Henryk ¯mijewski43

i Jerzy Milk. W zarzutach przeciwko nim pisa-
no, ¿e "w latach 1961-1971, dzia³aj¹c w Moskwie,
Warszawie i Berlinie, nadu¿ywaj¹c stanowiska
s³u¿bowe, prowadzili obrót dewizami i z³otem
w znacznych rozmiarach, wywozili z kraju du¿e
iloœci zagranicznych œrodków p³atniczych,
w zamian sprowadzaj¹c z³oto w postaci sztabek,
bi¿uterii i monet"44. Zaznaczono tak¿e, ¿e Ka-
wala posiada³ w Dêbem doskonale wyposa¿on¹
willê. Po dyscyplinarnym zwolnieniu ze s³u¿-
by (11 czerwca 1971 roku) zosta³ skazany przez
S¹d Wojewódzki w Warszawie na karê 6 lat
pozbawienia wolnoœci i czêœciowy przepadek
mienia. Gwoli uzupe³nienia nale¿y dodaæ, ¿e od
1967 roku mia³ stopieñ pu³kownika MO.
W jego aktach osobowych brak informacji
o pracach nad spraw¹ kryptonim "Agresja".

Wa¿n¹ postaci¹ obecn¹ w pracach nad "Agresj¹"
by³ Jan Kujawa, na prze³omie lat szeœædziesi¹-
tych i siedemdziesi¹tych naczelnik Wydzia³u III
SB KW MO w Gdañsku.
Urodzi³ siê 27 grudnia 1923 roku w ̄ ninie (woj.
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45 AIPN, 0193/4850, Akta osobowe Jana Kujawy, k. 118-119.
46 Ibidem, k. 131-132.

poznañskie). W 1937 roku ukoñczy³ szko³ê
powszechn¹ i do 1939 roku kontynuowa³ naukê
na chemigrafii. By³ cz³onkiem ZHP.
W czasie okupacji, ju¿ w 1939 roku, zosta³ wy-
wieziony na przymusowe roboty do Niemiec. Spê-
dzi³ tam ca³¹ wojnê, pracuj¹c pocz¹tkowo jako ro-
botnik w zak³adzie drzewnym, a nastêpnie szofer.
W hitlerowskich Niemczech mia³ równie¿ nawi¹-
zaæ pierwsze kontakty z komunistami. Do Polski
powróci³ po zakoñczeniu wojny.
12 lipca 1945 roku wst¹pi³ do UB. Pocz¹tkowo
pracowa³ jako referent PUBP w Wejherowie,
1 kwietnia 1948 roku przeszed³ do PUBP w So-
pocie. W latach 1949-1950 by³ s³uchaczem
Szko³y Oficerskiej Centrum Wyszkolenia
MBP w Legionowie. Po jej ukoñczeniu krót-
ko pracowa³ w MUBP w Gdyni, po czym przez
dwa lata zajmowa³ siê prac¹ nieoperacyjn¹.
W okresie 1951-1952 by³ kierownikiem katedry
Krajowego Oœrodka Szkolenia MBP w Gdañ-
sku. Usuniêto go z tej funkcji z powodu podej-
rzeñ o powi¹zania jego rodziny z okupantem
(np. ¿ona mia³a byæ konfidentk¹ gestapo). Czêœæ
z tych zarzutów potwierdzono w toku œledz-
twa. Zdecydowano jednak pozostawiæ oficera na
s³u¿bie, g³ównie dlatego, i¿ wczeœniej zamel-
dowa³ o tych faktach. PóŸniej przeniesiono go
do Wydzia³u IV, gdzie 1 wrzeœnia 1954 roku
zosta³ mianowany jego naczelnikiem. 1 stycz-
nia 1957 roku przeszed³ na analogiczne stano-
wisko do Wydzia³u III, którym kierowa³ a¿ do
1 maja 1972 roku, kiedy skierowano go do War-
szawy na stanowisko inspektora Grupy 5 De-
partamentu III MSW. 15 wrzeœnia 1974 roku
mianowany zosta³ starszym inspektorem Wy-
dzia³u VIII Departamentu III.

Na pocz¹tku lat szeœædziesi¹tych w
Gdañsku (ju¿ jako naczelnik Wydzia³u III)
Kujawa prowadzi³ sprawy zwi¹zane z "ochron¹"
zak³adów pracy, zwalczaniem antypañstwowej

propagandy i obserwacj¹ dzia³aczy by³ego pod-
ziemia niepodleg³oœciowego. W charakterysty-
ce z 1963 roku pisano: "Szczególnie du¿o wy-
si³ku poœwiêci³ wyjaœnianiu zaistnia³ych wypad-
ków w przemyœle stoczniowym, przekazuj¹c
b¹dŸ do Kierownictwa KW PZPR, b¹dŸ dy-
rektorom zak³adów informacje o przyczynach
tych wypadków, nieprzestrzeganiu przepisów
BHP, o ró¿nych niedbalstwach i nadu¿yciach,
nastrojach za³óg w zwi¹zku z wprowadzeniem
norm technicznych itp. Ponadto osobiœcie po-
maga³ b¹dŸ kierowa³ prac¹ operacyjn¹ przy wy-
krywaniu sprawców pisanej wrogiej propagan-
dy"45. W 1965 roku rozkazem specjalnym
otrzyma³ nagrodê za pracê w zespole do wyja-
œnienia po¿aru na m/s "Traugutt", budowanym
w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni.
W 1970 roku za ca³okszta³t pracy wystawiono
mu œwietn¹ opiniê s³u¿bow¹. Mo¿na w niej od-
szukaæ œlady dotycz¹ce "Agresji": "Wydzia³ [...]
osi¹ga od kilku lat najlepsze wyniki w kraju w
zwalczaniu wrogiej propagandy g³oszonej i pi-
sanej. Przoduj¹ce rezultaty uzyskuje równie¿
w zakresie ujawniania nielegalnych zwi¹zków
i grup m³odzie¿owych. W okresie marca 1968
roku pp³k Kujawa zorganizowa³ dobrze pracê
operacyjn¹ w œrodowisku studenckim i m³o-
dzie¿owym, dziêki czemu w stosunkowo krót-
kim czasie rozpoznano grupy m³odzie¿y wi-
chrzycielskiej, poczynania której mo¿na by³o
skutecznie kontrolowaæ"46. Jan Kujawa zmar³
przedwczeœnie 24 listopada 1974 roku Przy-
czyn¹ œmierci by³ nowotwór p³uca. W 1965
roku awansowany zosta³ na stopieñ podpu³kow-
nika MO, w 1974 roku - pu³kownika.

Jan Kurzela urodzi³ siê 7 listopada 1948
roku w Gdañsku. Pochodzi³ z rodziny robot-
niczej. Jego ojciec przed wojn¹ pracowa³ jako
tokarz w warszawskiej fabryce, a po wojnie,
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w latach szeœædziesi¹tych, by³ nauczycielem w
technikum. M³ody Kurzela po uzyskaniu œwia-
dectwa dojrza³oœci w Technikum £¹cznoœci w
Gdañsku (1967 roku) przez dwa lata pracowa³
w Zak³adach Us³ug Radiotechnicznych i Tele-
wizyjnych w Gdañsku-Wrzeszczu. S³u¿bê w SB
rozpocz¹³ 16 grudnia 1969 roku, pocz¹tkowo jako
inspektor operacyjny Referatu ds. Bezpieczeñ-
stwa KM MO w Gdyni. 1 paŸdziernika 1970 roku
przeniesiony zosta³ na takie samo stanowisko do
Wydzia³u III SB KW MO w Gdañsku. Jednak
ju¿ 16 czerwca 1971 roku na w³asn¹ proœbê (chcia³
po³¹czyæ siê z rodzin¹) trafi³ do Bydgoszczy.
W Wydziale III SB KW MO w Gdañsku by³
cz³onkiem Grupy III. W opinii s³u¿bowej z 1971
roku napisano, ¿e zajmowa³ siê problematyk¹
mniejszoœci narodowych (zw³aszcza ukraiñskiej),
prowadzi³ 5 spraw operacyjnych i 4 tajnych wspó³-
pracowników (z czego dwóch samodzielnie zwer-
bowa³). Wówczas tak¿e zaanga¿owa³ siê w prace
zwi¹zane ze spraw¹ kryptonim "Agresja".
W Bydgoszczy Kurzela rozpracowywa³ œrodo-
wiska m³odzie¿y szkolnej i pozaszkolnej.
W 1972 roku otrzyma³ nagrodê za zebranie do-
wodów procesowych grupy m³odzie¿y oskar-
¿onej o narkomaniê. W aktach podkreœlano
sprawnoœæ dzia³ania funkcjonariusza i umiejêt-
noœæ pozyskiwania przez niego wartoœciowych
tajnych wspó³pracowników. W latach 1972-1973
odby³ przeszkolenie w szkole oficerskiej w Le-
gionowie. W Bydgoszczy awansowa³ powoli
(w 1974 roku zosta³ starszym oficerem). 1 wrze-
œnia 1976 roku przeniesiono go do Warszawy
na stanowisko inspektora Departamentu III SB
MSW. Zajmowa³ siê rozpracowaniem œrodowi-
ska studenckiego i naukowego Uniwersytetu
Warszawskiego. W 1977 roku zosta³ wydelego-
wany do Krakowa. W tym samym roku otrzy-
ma³ interesuj¹c¹ opiniê wpisan¹ do akt: "Ostat-
nio wyró¿niony nagrod¹ Ministra Spraw
Wewnêtrznych za umiejêtn¹ pomoc i nadzór

w przeciwdzia³aniu politycznej prowokacji
w Krakowie"47. Nie wiadomo dok³adnie, o co
chodzi³o, byæ mo¿e sprawa dotyczy³a Stanis³a-
wa Pyjasa? Dwa lata póŸniej funkcjonariusz
awansowa³ na stanowisko naczelnika Wydzia³u
III SB KW MO w Legnicy, a 16 lutego 1988
roku zosta³ zastêpc¹ szefa WUSW w tym mie-
œcie. Równie¿ i w Legnicy "zas³u¿y³ siê" prze-
prowadzeniem skomplikowanej kombinacji
operacyjnej (prawdopodobnie przeciw opozy-
cji), za co wyró¿niono go nagrod¹ Podsekreta-
rza Stanu MSW. Kariera Kurzeli przez ca³y ten
okres rozwija³a siê bez przeszkód, mimo ¿e
(jak notowano w aktach) jego ojciec i szwagier
pozostawali w konflikcie z prawem z powodów
kryminalnych. Jan Kurzela zosta³ zwolniony
ze s³u¿by 31 lipca 1990 roku.

Eugeniusz Misztal urodzi³ siê 26 lipca
1928 roku w Woli Mieczys³awskiej (woj. lubel-
skie). Pochodzi³ z rodziny drobnych rolników.
Mia³ szeœciu braci i dwie siostry, warunki byto-
we rodziny by³y bardzo ciê¿kie. Pogorszy³y siê
jeszcze w czasie okupacji, kiedy to ojciec Misz-
tala zgin¹³ w 1942 roku na Majdanku. M³ody
Eugeniusz w 1939 roku ukoñczy³ szeœæ klas szko-
³y powszechnej w rodzinnej miejscowoœci, dalsz¹
edukacjê kontynuowa³ po wojnie. W 1950 roku
zda³ maturê w Liceum Energetycznym w Gdañ-
sku. W ankietach osobowych pisanych po woj-
nie deklarowa³ jednak zawód "szofera". W latach
1946-1949 pracowa³ w Wojewódzkim Przedsiê-
biorstwie Komunikacyjnym jako kierowca
i elektryk. Do PPR wst¹pi³ w 1946 roku, by³
równie¿ cz³onkiem ZWM i PZPR.

S³u¿bê w UB rozpocz¹³ 18 lipca 1949
roku na stanowisku m³odszego referenta ds.
wywiadu PUBP w Sopocie. W latach 1951-1952
by³ s³uchaczem Szko³y Miêdzywojewódzkiej
MBP w Olsztynie. Od 1952 roku pracowa³
w Wydziale IV WUBP w Gdañsku, kilkakrot-

47 AIPN, 710/433, t. 1, Akta osobowe Jana Kurzeli, k. 216.
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nie zmieniaj¹c sekcje. Od 1 stycznia 1957 roku
s³u¿y³ w Wydziale "B", jednak z³o¿y³ raport
z proœb¹ o przeniesienie; Wœród argumentów
znalaz³a siê uwaga o tym, ¿e by³ osob¹ rozpo-
znawaln¹ wœród mieszkañców miasta. 19 lutego
1957 roku przeniesiono go do Wydzia³u III,
gdzie pracowa³ m. in. w Grupach 2 i 6. Awanso-
wa³ powoli (np. 1 wrzeœnia 1961 roku na stano-
wisko starszego oficera operacyjnego). W la-
tach szeœædziesi¹tych i siedemdziesi¹tych otrzy-
mywa³ pozytywne opinie s³u¿bowe. Podkreœla-
no jego pracowitoœæ i zdyscyplinowanie, po-
œwiêcenie w pracy, doœwiadczenie praktycz-
ne, jednak jego prze³o¿eni uwa¿ali, i¿ powinien
œmielej wyci¹gaæ wnioski w prowadzonych
sprawach. Warto dodaæ, ¿e Grupa 6 Wydzia³u
III by³a w pewnym sensie "elitarna" - zajmowa-
³a siê przemys³em stoczniowym, a przede
wszystkim rozpracowywaniem robotników
Stoczni Gdañskiej im. Lenina. W 1964 roku
praca Misztala zosta³a doceniona: za rozpraco-
wanie sprawców po¿aru w stolarni Stoczni
Gdañskiej otrzyma³ nagrodê finansow¹. W opi-
nii s³u¿bowej z roku 1974 roku pisano, ¿e pro-
wadzi³ 5 tajnych wspó³pracowników, w okre-
sie 1970-1974 pozyska³ 25 kontaktów operacyj-
nych, prowadzi³ 1 sprawê obiektow¹ i 1 kwestio-
nariusz ewidencyjny. Swoje najwiêksze sukce-
sy odniós³ w okresie represji spo³ecznych po
rewolcie grudniowej. Byæ mo¿e za te "dokona-
nia" nagrodzony zosta³ w 1974 roku Krzy¿em
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
1 czerwca 1975 roku awansowa³ na kierownika
sekcji Wydzia³u "B". Na tym stanowisku pozo-
sta³ do dnia zwolnienia ze s³u¿by, tj. 30 kwiet-
nia 1974 roku W 1961 roku awansowa³ na sto-
pieñ kapitana MO, w 1984 roku majora MO.
Zmar³ w Gdañsku w 2009 roku.
Boles³aw Nowiñski by³ jednym z inicjatorów
sprawy obiektowej "Agresja". Zajmowa³ siê ni¹

jednak przez krótki czas, do swego odejœcia na
rentê zdrowotn¹. Urodzi³ siê 12 czerwca 1926
roku w Sosnowcu. Pochodzi³ z rodziny robot-
niczej. Okres okupacji spêdzi³ w rodzinnym
mieœcie. Pracowa³ wówczas w druciarni i po-
maga³ rodzicom. Po wojnie rozpocz¹³ naukê
zawodu tokarza. W 1947 roku dosta³ powo³a-
nie do Marynarki Wojennej, a po demobiliza-
cji z³o¿y³ podanie o przyjêcie do UB48. Od
1946 roku by³ cz³onkiem PPS, od 1948 roku
ZMP, póŸniej wst¹pi³ tak¿e do PZPR. Ca³y
okres s³u¿by w aparacie bezpieczeñstwa spêdzi³
w Gdañsku, w wydzia³ach zajmuj¹cych siê
walk¹ z opozycj¹ polityczn¹.

S³u¿bê rozpocz¹³ 10 paŸdziernika 1949
roku na stanowisku m³odszego referenta Sek-
cji 2 Wydzia³u III WUBP w Gdañsku. W wy-
dziale tym (z krótk¹ przerw¹) pracowa³ do koñ-
ca 1956 roku, kilka razy zmieniaj¹c sekcje,
a 15 lipca 1954 roku awansuj¹c na stanowisko
starszego referenta. Od 1 stycznia 1957 roku by³
kierownikiem Sekcji 1 Wydzia³u III. W pierw-
szej po³owie lat szeœædziesi¹tych zosta³ kierow-
nikiem Grupy Sekcji 1. Jak wspominaj¹ jego
charakterystyki s³u¿bowe, grupa ta (nazywana
"sprawozdawcz¹") opracowywa³a materia³y ope-
racyjne na potrzeby innych wydzia³ów. Ze swo-
jej pracy Nowiñski wywi¹zywa³ siê bez wiêk-
szych zastrze¿eñ. Od 1 kwietnia 1967 roku (jako
kierownik Grupy III) zajmowa³ siê zwalcza-
niem "syjonizmu". W opinii s³u¿bowej podkre-
œlano, ¿e jako kierownik grupy uzyskiwa³ do-
bre rezultaty, a jego podw³adnym uda³o siê po-
zyskaæ kilku wartoœciowych tajnych wspó³pra-
cowników, wykorzystywanych póŸniej do
przedsiêwziêæ operacyjnych. W rozkazie z 1968
roku pisano: "Osobiœcie organizuje pracê po pro-
blemie syjonizmu. Po tym zagadnieniu posia-
da doœæ dobre rozeznanie"49. O jego zaanga¿o-
waniu mo¿e œwiadczyæ tak¿e fakt, ¿e spotkania

48 Funkcjonariusze UB prowadzili rekrutacjê wœród marynarzy.
49 AIPN Gd, 214/1515, Akta osobowe Boles³awa Nowiñskiego, k. 62.
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z tajnymi wspó³pracownikami organizowa³
w swoim prywatnym mieszkaniu. Od 1961 roku
mia³ stopieñ kapitana MO. Jego dalsz¹ karierê
przerwa³y powa¿ne problemy zdrowotne.
W czasie s³u¿by w UB, g³ównie z powodu nie-
normowanego czasu pracy i niezbyt regularne-
go trybu ¿ycia,  zapad³ na chorobê wrzodow¹
dwunastnicy. Z tego wzglêdu jesieni¹ 1968 roku
zosta³ skierowany na komisjê lekarsk¹, a 1 li-
stopada zwolniony ze s³u¿by.

Interesuj¹c¹ biografiê mia³ Zygmunt Or³owski.
Urodzi³ siê 10 maja 1924 roku w Borys³awiu
(woj. lwowskie) jako Zygmunt Onaczyszyn.
Mia³ polskie pochodzenie, nazwisko zmieni³
w 1946 roku ze wzglêdu na (jak póŸniej t³uma-
czy³) "trudno brzmi¹ce brzmienie". Pochodzi³
z rodziny robotniczej, jego ojciec by³ kowalem.
M³ody Or³owski pierwsz¹ pracê podj¹³ razem
z ojcem w tym samym przedsiêbiorstwie, tj.
w "Nafcie" w Borys³awiu. Tam te¿ przeszed³
drogê zawodow¹ od ch³opca na posy³ki do elek-
tryka mechanika samochodowego. Szko³ê po-
wszechn¹ ukoñczy³ w Borys³awiu, maturê zda³
dopiero w 1955 roku. Nie bra³ udzia³u w kon-
spiracji i nie s³u¿y³ w wojsku. Po wojnie "repa-
triowa³" siê wraz z rodzin¹ do Wa³brzycha.
W tym mieœcie przez cztery lata (1945-1949)
pracowa³ jako kierownik Wydzia³u Zarz¹du
Miejskiego. Do jego zadañ nale¿a³o wykwate-
rowywanie ludnoœci niemieckiej i zastêpowanie
jej przyby³ymi ze wschodu Polakami. Jak pisa³
póŸniej w ¿yciorysie, osiedli³ w Wa³brzychu
30 tys. osób. W 1949 roku przeniesiony zosta³
do Szczecina, gdzie pracowa³ na stanowisku
naczelnika Wydzia³u Inspekcji Urzêdu Woje-
wódzkiego. W tym mieœcie sta³ siê mimowol-
nym odkrywc¹ tzw. afery gryfickiej, gdy pod-
legli mu kontrolerzy wykryli przypadki znê-
cania siê lokalnych w³adz nad rolnikami opie-
raj¹cymi siê kolektywizacji. Or³owski rapor-
towa³ na ten temat do swoich prze³o¿onych, m.

in. ̄ abiñskiego (przewodnicz¹cego Prezydium
WRN). ¯abiñski próbowa³ za wszelk¹ cenê za-
tuszowaæ sprawê, doprowadzaj¹c nawet do cza-
sowego usuniêcia Or³owskiego z pracy. Dopie-
ro przys³ana z KC komisja pod przewodnic-
twem Antoniego Alstera, badaj¹ca "wypadki
gryfickie", przyzna³a Or³owskiemu racjê i usu-
nê³a karnie ̄ abiñskiego ze stanowiska. Mimo-
wolny bohater "wypadków gryfickich" nie zde-
cydowa³ siê jednak na pozostanie w Szczecinie
i przyj¹³ propozycjê wyjazdu do Poznania.
W latach 1951-1952 by³ kierownikiem Wydzia-
³u Spo³eczno-Administracyjnego Prezydium
WRN w Poznaniu. W 1953 roku, w ramach
dalszego awansu, przeniesiony zosta³ do War-
szawy do Urzêdu Rady Ministrów. Uwa¿ano
go ju¿ wtedy za doœwiadczonego pracownika
administracji i sprawdzonego dzia³acza partyj-
nego (w latach 1946-1948 by³ cz³onkiem PPS,
nastêpnie PZPR). Od 1 sierpnia 1952 roku do
1 sierpnia 1953 roku piastowa³ w stolicy stano-
wisko starszego inspektora w Prezydium Rady
Ministrów; od 1 sierpnia 1953 roku by³ naczel-
nikiem Wydzia³u Karno-Administracyjnego
URM. Od 1 listopada 1957 roku pracowa³
w Biurze Nadzoru nad Orzeczeniami Karno-
Administracyjnymi, natomiast od 15 lipca 1962
roku by³ zastêpc¹ dyrektora Departamentu Spo-
³eczno-Administracyjnego. W tej ostatniej in-
stytucji stopniowo awansowa³ i 15 stycznia 1967
roku zosta³ mianowany dyrektorem departa-
mentu. 1 grudnia 1968 roku wraz ca³ym depar-
tamentem wcielono go do MO, otrzyma³ tak-
¿e stopieñ majora (a ostatecznie, w 1973 roku,
pu³kownika). W tym te¿ czasie zetkn¹³ siê
z "Agresj¹". Jako szef Departamentu Spo³ecz-
no-Administracyjnego przes³a³ wytyczne do
podleg³ych kierowników urzêdów spraw we-
wnêtrznych w prezydiach wojewódzkich i miej-
skich rad narodowych, dotycz¹ce organizowa-
nych na ich terenie zjazdach TSK¯.
W MO pracowa³ do 1972 roku, gdy zosta³ pe³-
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nomocnikiem ministra MSW ds. PESEL. To
w³aœnie dziêki niemu ruszy³a ta dzia³aj¹ca do
dziœ baza danych na temat ludnoœci. W tamtym
czasie Or³owski by³ g³ównym specjalist¹ od
informatyki w MSW. Prawdopodobnie dlate-
go Polska Akademia Nauk zaprasza³a go kil-
kakrotnie do objêcia funkcji cz³onka Rady
Naukowej Oœrodka Informacji Naukowej.
17 marca 1976 roku mianowany zosta³ dyrekto-
rem generalnym MSW. Odwo³ano go ze sta-
nowiska w sierpniu 1981 roku. Zamiast odejœæ
na emeryturê, zwróci³ siê listownie m. in. do
gen. Jaruzelskiego z proœb¹ o pracê. Jako powód
poda³ potrzebê obrony zagro¿onego ustroju
socjalistycznego. Pracê tak¹ przyznano mu
dwukrotnie: w 1982 i 1984 roku50.

W okresie, gdy rusza³y prace nad
"Agresj¹", zastêpc¹ naczelnika Wydzia³u II i III
by³ Micha³ Pietras. Urodzi³ siê 29 maja 1925
roku w Wielkiej Wsi (woj. ³ódzkie). Pocho-
dzi³ z niezamo¿nej rodziny rolników. Z powo-
du trudnych warunków materialnych nie uda³o
mu siê dokoñczyæ przed wojn¹ nauki w szkole
powszechnej. W okresie okupacji pozosta³ na
wsi u rodziców. W 1943 roku w czasie pacyfi-
kacji rodzinnej miejscowoœci zosta³ aresztowa-
ny i zes³any do obozu koncentracyjnego Au-
schwitz-Birkenau w Oœwiêcimiu. Resztê oku-
pacji spêdzi³ w obozach, m. in. w Dachau. Po
1945 roku gospodarowa³ na roli, w 1946 roku
dosta³ powo³anie do wojska, z którego zosta³
zdemobilizowany w 1948 roku.
1 stycznia 1949 roku rozpocz¹³ s³u¿bê w UB.
Motywacj¹ do tej pracy by³a jego chêæ "stania
na stra¿y ludu" i to, ¿e by³ "demokrat¹". Przez
pierwsze czternaœcie lat pracy tu³a³ siê po po-
wiatowych urzêdach w charakterze wartowni-
ka i referenta ró¿nych stopni. Pod rocznym
przeszkoleniu w Legionowie zacz¹³ awansowaæ.

Od 1 stycznia 1956 roku kierowa³ placówk¹
aparatu bezpieczeñstwa w Wejherowie. W tam-
tym okresie otrzymywa³ pozytywne opinie
s³u¿bowe, zawieraj¹ce jednak wiele zastrze¿eñ.
Podkreœlano jego pracowitoœæ i zdyscyplino-
wanie, brak na³ogów, zaciêtoœæ w pracy, dobr¹
opiniê polityczn¹. Niestety brak odpowiednie-
go wykszta³cenia skutkowa³ prymitywizmem
w pracy z agentur¹ i ogólnym brakiem obycia.
Jednak dziêki swojej zaciêtoœci Pietras ca³y czas
czyni³ postêpy: w 1960 roku zda³ maturê, a od
1 sierpnia 1963 roku pracowa³ w Gdañsku na sta-
nowisku zastêpcy naczelnika Wydzia³u III.
Funkcjê tê piastowa³ do 16 kwietnia 1970 roku
(z kilkumiesiêczn¹ przerw¹ w 1968 roku, gdy
by³ zastêpc¹ naczelnika Wydzia³u II). Do jego
zadañ nale¿a³o rozpracowywanie mniejszoœci
narodowych, walka z "separatyzmem" (m. in.
kaszubskim) i "wrog¹ propagand¹ pisan¹". Jesz-
cze w Wejherowie odnosi³ na tym polu sukce-
sy, o czym mo¿e œwiadczyæ fragment jego cha-
rakterystyki s³u¿bowej. Mianowicie w 1961
roku zosta³ (wraz z kolegami) wyró¿niony roz-
kazem specjalnym, m. in. za "[...] uzyskanie sze-
regu informacji, które pos³u¿y³y Komitetowi
Wojewódzkiemu PZPR w Gdañsku do zdema-
skowania i politycznej izolacji grupy separaty-
stów od spo³eczeñstwa kaszubskiego"51. W 1964
roku otrzyma³ podobne wyró¿nienie za "zwal-
czanie rewizjonizmu niemieckiego". W 1969
roku, a wiêc w czasie, gdy intensywnie praco-
wa³ przy "Agresji", wystawiono jego najlepsz¹
opiniê s³u¿bow¹. Piastowa³ wówczas stanowi-
sko zastêpcy naczelnika Wydzia³u III, nadzo-
ruj¹c pracê trzech grup funkcjonariuszy: drugiej,
trzeciej (prowadz¹cej póŸniej sprawê obiektow¹
"Agresja") i do "zwalczania wrogiej propagandy
pisanej". Jak podkreœlano w charakterystyce,
by³a to w 1968 roku grupa "najlepsza w kraju".
Za swoje zas³ugi Pietras by³ wyró¿niany roz-

50 W 1982 roku by³ cz³onkiem zespo³u MSW analizuj¹cego dokumentacjê "wrogich ugrupowañ".
51 AIPN Gd, 214/2585, Akta osobowe Micha³a Pietrasa, k. 62.
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kazami personalnymi, nagrodami pieniê¿nymi,
awansami (od 1964 roku posiada³ stopieñ ma-
jora, póŸniej awansowa³ jeszcze na podpu³kow-
nika). W 1969 roku dosta³ tak¿e wysokie od-
znaczenie pañstwowe: Krzy¿ Kawalerski
Orderu Odrodzenia Polski. 16 kwietnia prze-
szed³ do s³u¿by w Wojewódzkim Inspektora-
cie Ochrony Przemys³u MSW w Gdañsku,
a rok póŸniej zosta³ kierownikiem Inspektora-
tu Ochrony Przemys³u KW MO w Gdañsku.
Jednostka ta odpowiada³a za pracê takich s³u¿b
mundurowych, jak Stra¿ Przemys³owa lub
S³u¿ba Ochrony Kolei. Na tym stanowisku
pozosta³ do zwolnienia 15 marca 1990 roku.
Poza s³u¿b¹ udziela³ siê czynnie w PZPR i ZBo-
WiD. Zmar³ w Gdañsku w 2001 roku.

Jednym z szeregowych funkcjonariuszy
pracuj¹cych przy sprawie "Agresja" by³ Romu-
ald Pietrusewicz. W aparacie bezpieczeñstwa
s³u¿y³ ponad dwadzieœcia lat.

Urodzi³ siê 18 czerwca 1932 roku w Li-
dzie (woj. nowogródzkie). Pochodzi³ z rodzi-
ny robotniczej, jego ojciec pracowa³ na kolei.
Szko³ê powszechn¹ skoñczy³ w czasie okupacji.
W 1949 roku ukoñczy³ Szko³ê Handlow¹ w
Gdañsku, jednak bardziej pasjonowa³a go elek-
trotechnika. W latach piêædziesi¹tych próbowa³
zdobyæ wykszta³cenie w szko³ach technicznych
w Gdañsku i Gdyni, jednak z powodów osobi-
stych (choroba matki) uda³o mu siê to dopiero
w 1961 roku W miêdzyczasie pracowa³ m. in. jako
sprzedawca w MHD i referent w Przedsiêbior-
stwie Budownictwa Sieci Elektrycznej w Gdañ-
sku. Z ruchem komunistycznym zwi¹zany by³
od 1950 roku, kiedy wst¹pi³ do ZMP. Piêæ lat
póŸniej zosta³ cz³onkiem PZPR.
Do aparatu bezpieczeñstwa zosta³ przyjêty
w 1956 roku. S³u¿bê rozpocz¹³ w wydzia³ach
technicznych: "B" oraz Stacji "N" Wydzia³u "T"
(a nastêpnie II), gdzie prawdopodobnie zajmo-

wa³ siê pods³uchem. 15 sierpnia 1962 roku prze-
szed³ do Wydzia³u III SB. Przepracowa³ w nim
kolejnych szesnaœcie lat na stanowisku oficera
operacyjnego, inspektora oraz starszego inspek-
tora, pocz¹tkowo w Grupie VI, a od 1964 roku
w Grupie III. Nieco szczegó³ów dotycz¹cych
spraw, którymi siê w tym czasie zajmowa³, do-
starczaj¹ nam jego charakterystyki s³u¿bowe.
W 1966 roku rozpracowywa³ mniejszoœci na-
rodowe, g³ównie ukraiñsk¹ (której przedstawi-
ciele zamieszkiwali na Wybrze¿u). Prowadzi³
tak¿e "gry operacyjne" z "oœrodkami nacjonali-
zmu ukraiñskiego" w USA i RFN52. W 1965
roku doprowadzi³ do pomyœlnego zakoñczenia
sprawy operacyjnego rozpracowania kryptonim
"Skoroszyt", której g³ówni podejrzani kolpor-
towali literaturê nacjonalistyczn¹. Nad "Agresj¹"
pracowa³ szczególnie intensywnie w latach
1968-1970. Ze s³u¿by odszed³ w 1978 roku.
Zmar³ 4 kwietnia 1997 roku w Gdañsku.

Funkcjonariuszem szczególnie "zas³u¿o-
nym" w zwalczaniu œrodowiska "syjonistów" by³
Wojciech Raniewicz.

Urodzi³ siê w 1938 roku w Izbicy Ku-
jawskiej. Pochodzi³ z rodziny robotniczej. Jego
ojciec pracowa³ przed wojn¹ jako kowal, w cza-
sie okupacji przebywa³ w niemieckich obozach
koncentracyjnych. Po wojnie przeniós³ siê wraz
z rodzin¹ do Gdañska. Wojciech Raniewicz
ukoñczy³ tutaj (ju¿ pracuj¹c) liceum i zda³ na
studia humanistyczne na Uniwersytecie im. Mi-
ko³aja Kopernika w Toruniu. Poci¹ga³a go hi-
storia. Szko³ê wy¿sz¹ ukoñczy³ jednak ostatecz-
nie ju¿ w czasie s³u¿by w SB, uzyskuj¹c w 1976
roku tytu³ magistra historii Uniwersytetu Gdañ-
skiego. Zanim trafi³ do SB, ima³ siê ró¿nych za-
jêæ, najd³u¿ej pracuj¹c w Sekcji Ekonomicznej
Stoczni Gdañskiej. W latach piêædziesi¹tych by³
cz³onkiem ZMP, w 1961 roku wst¹pi³ do PZPR.
W 1962 roku z³o¿y³ podanie o przyjêcie do

52AIPN Gd, 214/1905, Akta osobowe Romualda Pietrusewicza, k. 53.
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Milicji. Po przeszkoleniu w Szkole Podoficer-
skiej MO w Pile zosta³ milicjantem Komisa-
riatu MO w Gdañsku. Pracowa³ w sekcji zaj-
muj¹cej siê przestêpczoœci¹ gospodarcz¹. Praca
ta niezupe³nie mu widaæ odpowiada³a, skoro
w 1963 roku z³o¿y³ kolejne podanie, tym ra-
zem o przyjêcie do SB "do wydzia³u do spraw
kleru" (Wydzia³u IV). Napisa³ w nim: "[...] pra-
ca ta bardzo mnie interesuje i pasjonuje"53. Osta-
tecznie 10 wrzeœnia 1963 roku trafi³ do Wydzia-
³u III SB KW MO w Gdañsku i zacz¹³ robiæ
w nim szybk¹ karierê.
W Wydziale III pracê podj¹³ pocz¹tkowo
w Grupie 4. Ciekawostkê mo¿e stanowiæ fakt,
¿e pracowa³ w niej razem z Adamem Burdalem.
Zajmowa³ siê "wrogimi ugrupowaniami emigra-
cyjnymi". Do jego zadañ nale¿a³o m. in. prowa-
dzenie rozmów maj¹cych na celu pozyskanie
do wspó³pracy naukowców i studentów wyje¿-
dzaj¹cych za granicê. W latach 1964-1965 do-
skonali³ swoje umiejêtnoœci w Szkole Oficer-
skiej Centrum Wyszkolenia MSW w Legio-
nowie. Z tamtego okresu pochodzi ciekawa cha-
rakterystyka, w której opisano go jako du¿¹
indywidualnoœæ, funkcjonariusza z wielkimi
talentami, aczkolwiek niewykorzystuj¹cego
swoich mo¿liwoœci z powodu niesystematycz-
noœci w pracy. Po ukoñczeniu nauki w Centrum
Wyszkolenia MSW powróci³ do Gdañska na
wczeœniejsze stanowisko.
1 kwietnia 1967 roku awansowa³ na starszego
oficera, od 1 lipca 1968 roku by³ inspektorem,
od 16 marca 1970 roku kierownikiem Grupy
Wydzia³u III. Z tych lat pochodz¹ opinie s³u¿-
bowe, których obszerne wyj¹tki œwiadcz¹
o wybitnym udziale Raniewicza w pracach przy
sprawie obiektowej kryptonim "Agresja". War-
to jeszcze dodaæ, ¿e w latach 1965-1968 funk-
cjonariusz zajmowa³ siê inwigilacj¹ kadry na-

ukowej szkó³ wy¿szych Trójmiasta, w tym tak-
¿e szko³y, do której sam przejœciowo uczêsz-
cza³: Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej. Od 1966
roku prowadzi³ sprawê obiektowego rozpozna-
nia kryptonim "Set" dotycz¹c¹ pracownika na-
ukowego zaanga¿owanego w dzia³alnoœæ "miê-
dzynarodowej organizacji antykomunistycznej
pod nazw¹ Zjednoczona Wschodnio-Europej-
ska Rada". W 1968 roku w opinii s³u¿bowej o
Raniewiczu pisano: "Du¿¹ ofiarnoœæ i zaanga¿o-
wanie wykaza³ podczas wydarzeñ marcowych,
pracuj¹c przez kilka tygodni do póŸnych go-
dzin nocnych nad ustaleniem i rozpracowaniem
elementów rewizjonistycznych i syjonistycz-
nych na WSP. Osi¹ga³ pozytywne wyniki
w zakresie prowadzenia rozmów profilaktycz-
nych, wykazuj¹c spryt i energiê, przez co uzy-
ska³ wiele wartoœciowych informacji. Pozyska³
trzech TW"54. Powy¿sz¹ opiniê uzupe³nia ko-
lejna z 1969 roku: "[...] pracuje po zagadnieniu
dywersji ideologicznej-politycznej wœród ka-
dry naukowej i m³odzie¿y akademickiej Pañ-
stwowej Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej oraz
Wy¿szych Studiów Nauczycielskich [...].
W okresach dla kraju trudnych, jak: w czasie
agresji Izraela na pañstwa arabskie i podczas wy-
darzeñ marcowych, por. Raniewicz z ofiarno-
œci¹ realizowa³ politykê partii i wykonywa³
z energi¹ i zapa³em ró¿ne czynnoœci s³u¿bowe
do póŸnych godzin nocnych [...]. W okresie opi-
niowanym pozyska³ 6 tajnych wspó³pracowni-
ków i za³o¿y³ 3 sprawy operacyjne, z których
jedna zosta³a zakoñczona wyrokiem skazuj¹-
cym, tak ¿e obecnie ma na stanie siedmiu TW
i prowadzi 2 sprawy. Z uwagi na wysoki poziom
ogólny i mo¿liwoœci prowadzenia rozmów po-
trafi³ bez trudnoœci nawi¹zaæ kontakty ze œro-
dowiskiem naukowym i dokonaæ dok³adnego
rozpoznania sytuacji operacyjno-politycznej na

53 AIPN Wr, 175/69, Akta osobowe Wojciecha Raniewicza, k. 12.
54 Ibidem, k. 30. Okreœlenie "elementy rewizjonistyczne" stosowano (w tym przypadku) w stosunku do osób kwe-

stionuj¹cych program i dzia³ania PZPR.
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Wy¿szej Szkole Pedagogicznej oraz uzyskaæ
wiele wartoœciowych materia³ów, na podstawie
których sporz¹dzono i przes³ano do KW PZPR
kilka informacji. Wynikiem tego by³o ukaranie
zdjêciem ze stanowisk 4 pracowników nauko-
wych zaanga¿owanych w prowadzenie dzia³alno-
œci rewizjonistyczno-syjonistycznej oraz wpro-
wadzenie korzystnych zmian na tej uczelni"55.
16 kwietnia 1971 roku Raniewicz awansowa³ na
stanowisko zastêpcy naczelnika Wydzia³u III
SB KW MO w Gdañsku, od 1 kwietnia 1978
roku by³ naczelnikiem tego wydzia³u. Jako
prze³o¿ony w dalszym ci¹gu zajmowa³ siê kon-
trol¹ grup operacyjnych rozpracowuj¹cych œro-
dowiska naukowe i artystyczne oraz œrodowi-
sko mniejszoœci narodowych, a tak¿e zwalcza-
j¹cych "wrog¹ propagandê pisan¹". Funkcjê na-
czelnika piastowa³ do 15 stycznia 1981 roku, kie-
dy to awansowa³ na stanowisko zastêpcy komen-
danta wojewódzkiego ds. SB KW MO we
Wroc³awiu. W 1986 roku zosta³ komendantem
Oœrodka Szkolenia MO we Wroc³awiu.
Ze s³u¿by zwolniono go 31 lipca 1990 roku.
W czasie swojej pracy w SB Raniewicz otrzy-
mywa³ niemal zawsze pozytywne opinie. Jego
karier¹ nie zachwia³o nawet dochodzenie pro-
wadzone przeciwko niemu przez G³ówny In-
spektorat Ministra w 1984 roku. Dotyczy³o
ono m. in. przypadkowych znajomoœci z oso-
bami ze œwiata przestêpczego. Wnikliwe docho-
dzenie zakoñczy³o siê ostatecznie jedynie kon-
kluzj¹, i¿ oficer powinien staranniej dobieraæ
sobie znajomoœci.
Zenon Ratkiewicz by³ jednym z wa¿niejszych
funkcjonariuszy pracuj¹cych na "Agresj¹". Uro-
dzi³ siê 10 lipca 1925 roku we wsi Postarzyn
(woj. wileñskie). Dzieciñstwo i m³odoœæ spê-
dzi³ w domu rodzinnym. Do wybuchu wojny
ukoñczy³ piêæ klas szko³y powszechnej, dalsz¹
naukê kontynuowa³ w sowieckiej szkole w la-
tach 1940-1941. Podczas okupacji niemieckiej

pomaga³ rodzicom na roli. Nie nale¿a³ do ¿ad-
nych organizacji politycznych. W 1944 roku,
po wejœciu Sowietów na kresy, do³¹czy³ do Woj-
ska Polskiego. Przeszed³ nastêpnie szlak bojo-
wy a¿ do £aby; w ostatnich dniach wojny (5 maja
1945 roku) zosta³ ranny. Po wojnie pozosta³ w
wojsku, gdzie ukoñczy³ kurs radiotelegrafisty.
PóŸniej jako ¿o³nierz KBW uczestniczy³ w zwal-
czaniu podziemia niepodleg³oœciowego w woje-
wództwie bia³ostockim i rzeszowskim. Wst¹pi³
wówczas równie¿ do PPR (potem PZPR).
Po demobilizacji przeszed³ do Urzêdu Bezpie-
czeñstwa. S³u¿bê rozpocz¹³ 15 wrzeœnia 1947 roku
w MUBP w Gdyni. Pracowa³ tutaj niemal dzie-
siêæ lat, na stanowiskach wartownika, referenta
broni i starszego referenta ró¿nych sekcji. Zajmo-
wa³ siê wówczas m. in. rozpracowywaniem œrodo-
wiska œwiadków Jehowy. 31 grudnia 1956 roku, w
okresie redukcji oficerów aparatu bezpieczeñstwa,
zosta³ zwolniony ze s³u¿by.
Przez kilka pierwszych miesiêcy 1957 roku pró-
bowa³ zdobyæ zawód: uczêszcza³ do Technikum
Mechaniczno-Elektrycznego w Gdañsku. Ma-
turê uzyska³ w 1953 roku w Liceum dla Pracu-
j¹cych w Gdyni.
10 listopada 1957 roku powróci³ do aparatu bez-
pieczeñstwa. Pocz¹tkowo przez krótki czas pra-
cowa³ w Referacie ds. Bezpieczeñstwa KM MO
w Gdyni, a 1 paŸdziernika 1958 roku zosta³ prze-
niesiony do KW MO w Bydgoszczy. Tam¿e
skierowano go do Referatu ds. Bezpieczeñstwa
KM MO w Toruniu, w którym s³u¿bê odby-
wa³ prawie nieprzerwanie do 1968 roku W to-
ruñskiej KM MO pracowa³ w ró¿nych komór-
kach (m. in. Grupie RC, "T", "W") na podrzêd-
nych stanowiskach oficera i starszego oficera
operacyjnego. Dla jego wykszta³cenia zawodo-
wego wa¿n¹ spraw¹ by³o ukoñczenie Rocznej
Szko³y Oficerskiej Centrum Wyszkolenia
MSW w Legionowie.
Jednym z talentów wyró¿niaj¹cych Ratkiewi-

55 Ibidem, k. 33-34.
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cza by³a umiejêtnoœæ werbowania tajnych
wspó³pracowników. W Toruniu przez pewien
czas zajmowa³ siê zwalczaniem Koœcio³a,
o czym mówi³a jego charakterystyka s³u¿bo-
wa z 1959 roku: "[...] posiada w opracowaniu
trzech kandydatów na werbunek, rekrutuj¹cych
siê z ksiê¿y, jednego kandydata z osób œwiec-
kich oraz dokona opracowania jednego l[oka-
lu] k[ontaktowego]. Ponadto nawi¹za³ kontak-
ty z trzema ksiê¿mi rekrutuj¹cymi siê z tzw.
kleru postêpowego, z którymi na ogó³ uk³ada
nale¿ycie wspó³pracê, uzyskuj¹c aktualne bie-
¿¹ce informacje. Posiada na swojej ³¹cznoœci
piêciu informatorów, w tym jednego ksiêdza.
Z sieci¹ t¹ pracuje zadowalaj¹co. Prowadzi
5 spraw ewidencji operacyjnej, w tym jedn¹ za-
³o¿y³ osobiœcie na aktualnych materia³ach"56.
W póŸniejszym okresie zetkn¹³ siê tak¿e z pro-
blematyk¹ Wydzia³u III, gdy przydzielono mu
do rozpracowania za³ogi du¿ych zak³adów prze-
mys³owych w Toruniu.
Do Gdañska powróci³ w 1968 roku. Powodem
przeniesienia by³a choroba syna, któremu mia³
pomóc nadmorski klimat. 1 lipca 1968 roku Rat-
kiewicz mianowany zosta³ inspektorem Grupy
III Wydzia³u III. Od tego momentu przez dwa
lata pracowa³ intensywnie nad "Agresj¹". Wcho-
dzi³ m. in. w sk³ad specjalnej grupy powo³anej
w Wydziale III do walki z "syjonizmem".
Od 1 sierpnia 1970 roku do 1 czerwca 1975 roku
pracowa³ na stanowisku starszego inspektora
Grupy VI Wydzia³u III SB (jedna z wa¿niej-
szych i liczniejszych komórek, zajmuj¹ca siê
m. in. rozpracowywaniem Stoczni Gdañskiej
im. Lenina). W tym czasie osi¹gn¹³ swoje naj-

wiêksze sukcesy w pracy zawodowej. Œwiadczyæ
mog¹ o tym wyj¹tki z jego charakterystyk s³u¿-
bowych. W 1971 roku pisano: "Kieruje zespo-
³em inspektorów operacyjnych prowadz¹cych
pracê na odcinku ochrony przemys³u okrêto-
wego [...] w okresie wypadków grudniowych z
wielkim poœwiêceniem wykonywa³ na terenie
Stoczni Gdañskiej na³o¿one na niego obowi¹z-
ki - nie bacz¹c na gro¿¹ce mu niebezpieczeñ-
stwo"57. Z kolei w 1973 roku charakteryzowa-
no go tak: "[...] posiada na kontakcie ponad 20
tajnych wspó³pracowników. Obs³uguje ich przy
wspó³udziale rezydenta [...] konsekwentnie sta-
wia tajnym wspó³pracownikom zadania prze-
myœlane i wynikaj¹ce z aktualnych potrzeb ope-
racyjnych ochranianego obiektu [...] w otrzy-
manych doniesieniach widaæ tak¿e elementy
szkolenia agentury [...] stosuje tu równie¿ czêst¹
zasadê sprawdzania przyjmowanych od agentu-
ry informacji, poddaj¹c je ponownemu spraw-
dzeniu przez inne Ÿród³a lub osobiœcie. W tro-
sce o wiêksze zwi¹zanie tajnych Ÿróde³ infor-
macji z nasz¹ s³u¿b¹ stosuje zasady nagród pie-
niê¿nych lub rzeczowych. Nale¿yt¹ wagê przy-
wi¹zuje tak¿e do wnikliwego operacyjnego za-
bezpieczenia Stoczni. Prowadzi 1 sprawê obiek-
tow¹, 1 sprawê operacyjnego sprawdzenia i 8
kwestionariuszy ewidencyjnych na element
warcholski i wrogi PRL"58. Jako ciekawostkê
mo¿na tutaj podaæ fakt, ¿e jednym z owych
dwudziestu tajnych wspó³pracowników (ps.
"Bolek") by³ Lech Wa³êsa, którego Ratkiewicz
prowadzi³ od 1971 roku59.
W latach 1975-1976 przeniesiony zosta³ na sta-
nowisko kierownika grupy w Wejherowie Wy-

56 AIPN Gd, 214/1830, Akta osobowe Zenona Ratkiewicza, k. 52-53.
57 Ibidem, k. 72.
58 Ibidem, k. 74-76.
59 S. Cenckiewicz, P. Gontarczyk, SB a Lech Wa³êsa. Przyczynek do biografii, Gdañsk 2008, s. 78-79.56 AIPN Gd,

214/1830, Akta osobowe Zenona Ratkiewicza, k. 52-53.
57 Ibidem, k. 72.
58 Ibidem, k. 74-76.
59 S. Cenckiewicz, P. Gontarczyk, SB a Lech Wa³êsa. Przyczynek do biografii, Gdañsk 2008, s. 78-79.
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dzia³u III SB w Gdañsku. Grupy takie utworzo-
no w KW MO po likwidacji powiatowych pla-
cówek S³u¿by Bezpieczeñstwa. Ze s³u¿by zwol-
niony zosta³ 31 sierpnia 1976 roku, g³ównie
z powodu ci¹g³ych problemów ze zdrowiem.
Opinie s³u¿bowe Ratkiewicza, pocz¹wszy od lat
szeœædziesi¹tych, mówi¹ z uznaniem o jego osi¹-
gniêciach. W 1975 roku za wzorow¹ pracê otrzy-
ma³ pochwa³ê od komendanta KW MO Jerze-
go Andrzejewskiego, Krzy¿ Kawalerski Orde-
ru Odrodzenia Polski i premiê w wysokoœci 1200
z³. Po zwolnieniu ze s³u¿by pozosta³
w Gdañsku, gdzie zmar³ 1 czerwca 1997 roku.

Jerzy Roztropiñski urodzi³ siê 20 listopada 1947
roku w Gdañsku. Do S³u¿by Bezpieczeñstwa
trafi³ byæ mo¿e dziêki ojcu: Zenon Roztropiñ-
ski przez dwadzieœcia piêæ lat by³ wysokim
funkcjonariuszem UB/SB w Gdañsku. Na
emeryturê przeszed³ w 1970 roku. Jego syn w
1966 roku ukoñczy³ Technikum Mechaniczno-
Elektryczne, a nastêpnie podj¹³ pracê fizyczn¹
w Stoczni Gdañskiej im. Lenina. W 1970 roku
odby³ s³u¿bê wojskow¹, po której powróci³ do
dawnego zak³adu pracy.
16 grudnia 1972 roku przyjêty zosta³ do aparatu
bezpieczeñstwa. Przez ca³y okres s³u¿by dzia-
³a³ w Gdañsku w Wydziale III, kolejno jako
inspektor (16 grudnia 1972-30 czerwca 1976
roku) i starszy inspektor (1 lipca 1976-30 wrze-
œnia 1984 roku). W 1984 roku awansowa³ na sta-
nowisko pe³ni¹cego obowi¹zki kierownika sek-
cji Wydzia³u III-1 (zajmuj¹cego siê rozpraco-
wywaniem œrodowiska uczelni wy¿szych), ale
ju¿ 1 sierpnia 1985 roku powróci³ do Wydzia³u
III SB jako kierownik jednej z sekcji. Na tym
stanowisku pracowa³ a¿ do reorganizacji SB
w 1989 roku, kiedy zosta³ kierownikiem Sek-
cji Wydzia³u Ochrony Konstytucyjnego Po-
rz¹dku Pañstwa (1 listopada 1989 roku).
20 kwietnia 1990 roku przeszed³ na  emeryturê.

W czasie s³u¿by w Wydziale III kapitan Roz-
tropiñski (jego ostatni stopieñ s³u¿bowy, nada-
ny w 1983 roku) zajmowa³ siê inwigilacj¹ mniej-
szoœci narodowych i rozpracowywaniem spraw-
ców wrogich wobec PRL ulotek. W 1982 roku
otrzyma³ bardzo pozytywn¹ opiniê s³u¿bow¹,
której obszerny fragment warto przytoczyæ:
"Do zadañ jego nale¿y organizowanie kontroli
operacyjnej w œrodowiskach ukraiñskiej, litew-
skiej i bia³oruskiej mniejszoœci narodowej oraz
zwalczanie i likwidowanie przejawów wrogiej
propagandy pisanej. [...] W okresie opiniowa-
nym [1978-1982 - M. W.] doprowadzi³ do po-
zyskania 5 osobowych Ÿróde³ informacji do
kontrolowanych œrodowisk, co w znacznym
stopniu wp³ynê³o na pog³êbienie wiedzy opera-
cyjnej i umo¿liwi³o poddaæ szczegó³owej kon-
troli 4 figurantów w ramach spraw operacyj-
nych z uwagi na reprezentowanie postaw o cha-
rakterze nacjonalistycznym. Zrealizowane przez
por. Roztropiñskiego w okresie wprowadzenia
stanu wojennego czynnoœci o charakterze pro-
filaktycznym w odniesieniu do 7 osób ze œro-
dowiska ukraiñskiego i litewskiego spowodo-
wa³y zaniechanie zarysowuj¹cych siê tendencji
do zaznaczania swej odrêbnoœci narodowej
i wystêpowania z petycjami do w³adz w tym
zakresie. Ponadto zrealizowane przez por. Roz-
tropiñskiego czynnoœci w dwóch dalszych spra-
wach pozwoli³y ujawniæ przestêpcz¹ dzia³alnoœæ
z pozycji antysocjalistycznej 6 osób, które za
produkcjê i kolporta¿ nielegalnych materia³ów,
ulotek i napisów skazane zosta³y prawomocny-
mi wyrokami s¹dowymi"60.
W aparacie bezpieczeñstwa przeszed³ dobre
przeszkolenie zawodowe: w latach 1973-1976
ukoñczy³ Wy¿sz¹ Szko³ê Oficersk¹ im. Felik-
sa Dzier¿yñskiego w Legionowie, w 1979 roku
odby³ kilkumiesiêczny sta¿ w Wydziale Œled-
czym KW MO w Gdañsku. Do PZPR nale¿a³
od 1967 roku i na tym polu równie¿ aktywnie

60 AIPN Gd, 214/2589, Akta osobowe Jerzego Roztropiñskiego, k. 57.
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siê udziela³ (w Wydziale III nale¿a³ m. in. do
Egzekutywy POP). W latach osiemdziesi¹tych
(brak dok³adnej daty) zdoby³ wy¿sze wykszta³-
cenie na Uniwersytecie Gdañskim. Po odejœciu
ze s³u¿by mieszka³ (do 2011 roku) w Gdañsku.

Witold Serwaciñski pracowa³ nad
"Agresj¹" prawdopodobnie pod koniec lat szeœæ-
dziesi¹tych.

Urodzi³ siê 1 stycznia 1924 roku
w Szreñsku (woj. warszawskie). W rodzinnej
miejscowoœci ukoñczy³ w 1939 roku szko³ê
powszechn¹ (maturê zda³ ju¿ w czasie s³u¿by w
SB, w 1959 roku). Po wojnie wst¹pi³ do ZWM,
nastêpnie do PPR i PZPR. S³u¿bê w UB roz-
pocz¹³ 1 wrzeœnia 1945 roku w PUBP w S³up-
sku. 31 grudnia tego¿ roku zosta³ zwolniony ze
s³u¿by, ale ju¿ od 25 lutego 1946 roku ponow-
nie zatrudniony jako m³odszy referent PUBP
w Starogardzie Gdañskim. W latach 1949-1950
odby³ przeszkolenie w Centrum Wyszkolenia
MBP w Legionowie. Od 1 wrzeœnia 1951 roku
do 14 paŸdziernika 1952 roku pracowa³
w WUBP w Gdañsku na stanowisku kierownika
Sekcji 2 Wydzia³u I WUBP. Nastêpnie przenie-
siony zosta³ do pracy nieoperacyjnej, na stanowi-
sko wyk³adowcy Miêdzywojewódzkiej Szko³y
Zawodowej WUBP w Gdañsku oraz Katedry
Politycznej Krajowego Oœrodka Szkolenia.
Od 14 paŸdziernika 1952 roku pracowa³ w Wy-
dziale VIII WUBP, w którym kierowa³ ró¿-
nymi sekcjami. W 1954 roku na kilka miesiêcy
przeniesiono go na stanowisko kierownika Re-
feratu Ochrony w Elektrowni O³owianka.
W latach 1954-1955 (do 2 lutego) s³u¿y³ w Wy-
dziale VIII "A", a nastêpnie zosta³ zwolniony.
Ponownie przyjêto go do s³u¿by 1 marca 1957
roku Tym razem trafi³ do Wydzia³u "B" na sta-
nowisko wywiadowcy. Formalnie by³ zatrud-
niony jako praktykant g³ównego dyspozytora
portu w Gdañsku. Dziêki takiej legendzie móg³
bez problemu poruszaæ siê po terenie ca³ego por-

tu, gdzie jako funkcjonariusz SB zbiera³ i prze-
kazywa³ informacje interesuj¹ce jego prze³o¿o-
nych. W Wydziale "B" pozosta³ do 1965 roku,
dochodz¹c do stanowiska kierownika sekcji.
15 grudnia 1965 roku przeszed³ do Wydzia³u III
SB jako starszy oficer operacyjny Grupy III.
W okresie od 1 wrzeœnia 1967 do1 lipca 1968
roku pe³ni³ funkcjê inspektora Grupy IV,
potem ponownie pracowa³ w Grupie III; 1 sierp-
nia 1970 roku awansowa³ na starszego inspekto-
ra Grupy IV. W latach 1968-1970 by³ jednym
z najbardziej aktywnych funkcjonariuszy pro-
wadz¹cych "Agresjê". 1 sierpnia 1974 roku awan-
sowa³ na stanowisko kierownika Samodzielnej
Sekcji "A" SB KW MO w Gdañsku, a 16 grud-
nia 1977 roku na zastêpcê naczelnika Wydzia³u
"B" SB KW MO w Gdañsku. Ze s³u¿by zosta³
zwolniony 31 stycznia 1979 roku Awansowa³ na
stopnie w latach: 1961 - kapitana MO i 1979 -
majora MO. W 1969 roku odznaczony zosta³
Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi, w 1974 roku Krzy-
¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Funkcjonariuszem szczególnie zaanga-
¿owanym w dzia³ania SB w marcu 1968 roku
by³ Kazimierz Sêkowski.

Urodzi³ siê 2 marca 1929 roku w Sk¹-
pem. Pochodzi³ z rodziny robotniczej. Po woj-
nie ukoñczy³ Liceum Pedagogiczne i Akade-
miê Wychowania Fizycznego w Warszawie
(1954 roku) w specjalnoœci p³ywanie. Nie wy-
bra³ jednak kariery sportowej i w 1961 roku
wst¹pi³ do SB. Pocz¹tkowo pracowa³ w Refe-
racie ds. Bezpieczeñstwa KM MO w Gdañsku,
a po likwidacji tej jednostki w Wydziale III SB
KW MO w Gdañsku. 1 sierpnia 1967 roku zo-
sta³ inspektorem Grupy II, 1 lipca 1968 roku
inspektorem Grupy IV, 1 sierpnia 1970 roku
starszym inspektorem, 16 kwietnia 1971 roku
kierownikiem Grupy III, a 1 czerwca 1975 roku
kierownikiem Sekcji 2 Wydzia³u "C". Ze s³u¿-
by odszed³ 30 wrzeœnia 1980 roku. Na stopieñ
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porucznika awansowa³ w 1965 roku, a kapitana -
w 1969 roku. Od 1947 roku by³ cz³onkiem
ZMP, od 1948 roku - PZPR.

W latach 1967-1971, jako inspektor Gru-
py IV Wydzia³u III, rozpracowywa³ m³odzie¿
szkó³ œrednich i akademickich, zw³aszcza œro-
dowiska naukowe Politechniki Gdañskiej.
W opinii z 1971 roku pisano: "W okresie wyda-
rzeñ marcowych wykaza³ du¿e zaanga¿owanie
polityczne i ofiarnoœæ w realizowaniu nasilo-
nych zadañ operacyjnych"61. W kolejnej opinii
z tego¿ roku pisano tak¿e o jego zaanga¿owa-
niu w dzia³ania w czasie rewolty grudniowej:
"Jego postawa w okresie wypadków grudnio-
wych by³a przyk³adem dla innych pracowni-
ków"62. Sêkowski prowadzi³ wówczas 19 taj-
nych wspó³pracowników. W 1971 roku zosta³
na kolejne cztery lata kierownikiem Grupy III,
dalej aktywnie zajmuj¹c siê spraw¹ "Agresja". Po
przejœciu do Wydzia³u "C" (w 1975 roku) kie-
rowa³ niedu¿¹, ale wa¿n¹ grup¹ funkcjonariuszy,
opiniuj¹c¹ osoby ubiegaj¹ce siê o dostêp do prac
tajnych i dokumentów uprawniaj¹cych do
¿eglugi miêdzynarodowej. Ze s³u¿by odszed³
na w³asn¹ proœbê, z powodu trudnej sytuacji
rodzinnej.

Ciekawy ¿yciorys i przebieg s³u¿by
mia³ W³adys³aw Smó³ka. Urodzi³ siê w 27
czerwca 1922 roku w Wodnej (woj. krakow-
skie). W 1935 roku ukoñczy³ Szko³ê Po-
wszechn¹ w Krystynowie. Wczeœnie podj¹³ pra-
cê zarobkow¹: od 1938 roku by³ robotnikiem
w fabryce czêœci rowerowych i motocyklo-
wych w Chrzanowie, a nastêpnie w Rafinerii
Nafty w Trzebini. W tej¿e fabryce pracowa³ jego
ojciec, który wci¹gn¹³ W³adys³awa do dzia³al-
noœci w partii komunistycznej. M³ody Smó³ka
od 1936 roku nale¿a³ do Czerwonego Harcer-
stwa, a póŸniej do KZMP (ps. "Sokó³"). Do 1938

roku (kiedy to Stalin rozwi¹za³ KPP) zwykle
sta³ na czatach, w czasie gdy w domu jego ojca
odbywa³y siê tajne narady partyjne. Sam Smó³-
ka, chocia¿ ma³oletni, równie¿ bra³ udzia³ w ro-
bocie komunistycznej, m.in. prowadz¹c agitacjê
wœród m³odzie¿y na obozie junaków.

Po wybuchu wojny zosta³ wywieziony
na przymusowe roboty do Rzeszy, jednak¿e
uda³o mu siê uciec. Powróci³ do Trzebini, gdzie
od 1942 roku dzia³a³ w PPR. Rok póŸniej stra-
ci³ ojca i siostrê zabitych przez gestapo za dzia-
³alnoœæ w PPR. Prawie do koñca wojny na nie-
wielk¹ skalê uprawia³ sabota¿ w fabryce w Trze-
bini i pomaga³ radzieckim jeñcom w bezpiecz-
nym ukrywaniu siê. W 1944 roku ponownie zo-
sta³ wywieziony na roboty do Niemiec, jednak-
¿e zosta³ z nich zwolniony z powodu ciê¿kiej
choroby. Koniec wojny zasta³ go w szpitalu.
Do zdrowia i pracy w partii powróci³ po wej-
œciu Armii Czerwonej. W 1945 roku ukoñczy³
Szko³ê Partyjn¹ PPR w Krakowie. Nastêpnie
przeniós³ siê z powrotem do Trzebini, gdzie
zosta³ II sekretarzem PPR.

1 lipca 1945 roku rozpocz¹³ pracê w
Urzêdzie Bezpieczeñstwa na stanowisku kie-
rownika Sekcji 3 PUBP w Brzegu. Przez ko-
lejnych dziesiêæ lat pracowa³ g³ównie w ma³ych
powiatowych placówkach UB na po³udniu kra-
ju. 15 wrzeœnia 1952 roku awansowa³ ju¿ na sta-
nowisko zastêpcy szefa PUBP w Jeleniej Gó-
rze. 1 listopada 1956 roku przeniós³ siê na Wy-
brze¿e, gdzie mianowany zosta³ kierownikiem
PUdsBP w Tczewie. Pozosta³ tam przez kolej-
nych piêæ lat, kiedy to po krytycznych wyni-
kach kontroli pracy SB w Tczewie otrzyma³
naganê i zosta³ zdegradowany, przechodz¹c na
stanowisko kierownika grupy Wydzia³u II SB
KW MO w Gdañsku. W 1963 roku przekaza³
do Wydzia³u III SB sprawy dotycz¹ce "syjoni-
zmu", dotychczas prowadzone przez Wydzia³ II.

61 AIPN, 214/2004, Akta osobowe Kazimierza Sêkowskiego, k. 74.
62 Ibidem, k. 75.
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W jego charakterystykach s³u¿bowych z lat
szeœædziesi¹tych pisano, i¿ specjalizuje siê
w zwalczaniu wywiadu brytyjskiego i kanadyj-
skiego. W 1960 roku zosta³ awansowany na sto-
pieñ majora.
W³adys³aw Smó³ka zosta³ zwolniony 30 kwiet-
nia 1972 roku. Dalsze lata ¿ycia spêdzi³ pracu-
j¹c spo³ecznie i wspó³pracuj¹c dalej ze S³u¿b¹
Bezpieczeñstwa. By³ cz³onkiem ZBoWiD i
PRON. W latach 1973-1975 zarejestrowano go
jako tajnego wspó³pracownika pseudonim
"Opalewski" i lokal kontaktowy pseudonim
"Bryza". Po wprowadzeniu stanu wojennego
napisa³ list z proœb¹ o przyjêcie do pracy w SB,
jednak jego podanie zosta³o odrzucone z powo-
du zaawansowanego wieku kandydata oraz bra-
ku etatów. Zmar³ w 1999 roku w Gdañsku.

W czasie prowadzenia sprawy obiektowej kryp-
tonim "Agresja" naczelnikiem Wydzia³u IV
Departamentu III MSW by³ Jacek Sosnowski.
Urodzi³ siê 22 kwietnia 1924 roku w Gnojnie
(woj. warszawskie). Jego ojciec by³ rolnikiem
i rybakiem, syn czêsto pomaga³ mu w pracy.
Przekonania polityczne ojca wywar³y du¿y
wp³yw na kszta³towanie siê œwiatopogl¹du m³o-
dego cz³owieka. Albin Sosnowski by³ przed II
wojn¹ œwiatow¹ aktywnym dzia³aczem KPP. W
okresie rewolucji paŸdziernikowej pe³ni³ s³u¿-
bê wojskow¹ w Polskiej Dru¿ynie Wartowni-
czej w Moskwie. W 1920 roku podczas najazdu
bolszewików organizowa³ rewkom (komitet
rewolucyjny) w Pu³tusku. Id¹c œladem ojca,
m³ody Sosnowski w 1944 roku zosta³ cz³on-
kiem PPR (od 1948 roku PZPR).
Do UB wst¹pi³ 4 lutego 1945 roku. Szybko pi¹³
siê w górê po szczeblach kariery. Przez pierw-
szych szeœæ lat pracowa³ w powiatowych urzê-
dach bezpieczeñstwa (od 1 sierpnia 1950 roku

ju¿ jako szef PUBP w Ostródzie). 1 sierpnia
1952 roku przeszed³ do Departamentu III MBP.
Dok³adnie rok póŸniej zosta³ kierownikiem
Sekcji 4 Wydzia³u III w Departamencie III,
a 15 stycznia 1958 roku naczelnikiem Wydzia³u
IV. Na tym stanowisku pracowa³ do 1970 roku.
Przez kolejnych dziesiêæ lat by³ funkcjonariu-
szem, m. in. w Inspektoracie Kierownictwa
Departamentu III. 1 grudnia 1980 roku awanso-
wa³ na stanowisko zastêpcy dyrektora Departa-
mentu III, a 20 grudnia 1984 roku dyrektora
Zarz¹du Ochrony Funkcjonariuszy. Ze s³u¿by
zwolniony zosta³ 16 czerwca 1988 roku. Sto-
pieñ kapitana MO uzyska³ 1 lutego 1958 roku,
majora MO - 2 lipca 1959 roku, podpu³kowni-
ka MO - 22 czerwca 1963 roku, w póŸniejszym
okresie (dok³adnej daty brak) - nadano mu sto-
pieñ pu³kownika.
Sosnowski by³ wysoko oceniany przez prze³o-
¿onych. W latach czterdziestych bra³ aktywny
udzia³ w zwalczaniu podziemia niepodleg³oœcio-
wego, a na pocz¹tku lat piêædziesi¹tych "zrzut-
ków" (agentów przerzuconych drog¹ lotnicz¹).
W 1974 roku wystawiono mu równie¿ œwietn¹
opiniê za lata pracy 1958-1970, kiedy uczestni-
czy³ w pracach nad "Agresj¹"63. Podkreœlano
jego du¿¹ wiedzê operacyjn¹, pryncypialnoœæ
i bezkompromisowoœæ oraz autorytet, jaki po-
siada³ wœród podw³adnych. W 1984 roku pu³-
kownik Sosnowski dost¹pi³ wyj¹tkowego za-
szczytu: zosta³ wyró¿niony wpisem do honoro-
wej ksiêgi zas³u¿onych funkcjonariuszy SB.
W uzasadnieniu pisano, ¿e ma "[...] du¿e zas³ugi w
likwidowaniu kontrrewolucyjnego zagro¿enia so-
cjalistycznej pañstwowoœci w latach 1980-1983"64.
Zmar³ 12 stycznia 2006 roku w Warszawie.

Romuald Szapa³as nale¿a³ do m³odszego poko-
lenia funkcjonariuszy SB. Wykszta³cenie i do-

63 W 1965 roku, jako naczelnik Wydzia³u III Departamentu III MSW, przes³a³ do Gdañska "Informacjê o niektórych
przejawach dzia³alnoœci syjonistycznej w Polsce". Ibidem, t. 3, k. 28-33.

64 AIPN, 0604/1070, Akta osobowe Jacka Sosnowskiego, cz. I, k. 33.
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œwiadczenia zawodowe odebra³ ju¿ w PRL.
Urodzi³ siê 4 kwietnia 1938 roku w Wilnie. Jego
ojciec by³ zecerem. W 1946 roku rodzina kre-
sowych przesiedleñców zamieszka³a w Elbl¹-
gu. Ojciec Szapa³asa pocz¹tkowo prowadzi³
drobny kiosk z galanteri¹, a po jego likwidacji
zosta³ kierownikiem bufetu w Elbl¹gu. M³o-
dy Romuald w tym czasie koñczy³ kolejne
szko³y: maturê zda³ w 1956 roku, a nastêpnie
wst¹pi³ do Szko³y G³ównej S³u¿by Zagranicz-
nej w Warszawie (Wydzia³ Konsularno-Dyplo-
matyczny). W 1961 roku (jeszcze przed obron¹
pracy magisterskiej) z³o¿y³ podanie o przyjê-
cie do S³u¿by Bezpieczeñstwa. W jego aktach
osobowych nie mo¿na siê niestety doszukaæ
powodów takiej decyzji.
Przyjêto go do SB 16 stycznia 1961 roku na sta-
nowisko oficera operacyjnego Wydzia³u III De-
partamentu III MSW w charakterze oficera spra-
wozdawcy i t³umacza (zna³ jêzyki niemiecki i
rosyjski). Funkcjê tê pe³ni³ do 1 paŸdziernika
1974 roku. Wówczas to przeniesiono go do Wy-
dzia³u IV. Mimo pozytywnych opinii s³u¿bo-
wych awansowa³ wolno: dopiero 15 wrzeœnia 1977
roku zosta³ starszym inspektorem Wydzia³u IV
Departamentu III, a 1 lutego 1980 roku zastêpc¹
naczelnika Wydzia³u VIII Departamentu III.
Pod koniec lat siedemdziesi¹tych zajmowa³ siê
zwalczaniem opozycji antykomunistycznej.
Kierowa³ wówczas grup¹ operacyjn¹ w sprawie
kryptonim "Gracze". Stanowiskiem zastêpcy
naczelnika cieszy³ siê jedynie trzy lata. Od
wrzeœnia 1983 roku do 10 lutego 1985 roku (kie-
dy zosta³ zwolniony) stale przebywa³ na zwol-
nieniu lekarskim. Stopieñ porucznika MO
nadano mu w 1965 roku, kapitana - w 1969 roku,
majora - w 1974 roku i podpu³kownika - w 1978
roku. Odchodz¹c ze s³u¿by w 1985 roku, pro-
si³ o to, by dalej móg³ otrzymywaæ kartki ¿yw-
noœciowe oficera Departamentu III. Zmar³
1 czerwca 2006 roku w Warszawie. Jako zastêp-

ca naczelnika Wydzia³u III Departamentu III
MSW w 1973 roku bra³ udzia³ w kontroli pra-
cy Grupy III, zajmuj¹cej siê "Agresj¹".

Gustaw Szaraniec urodzi³ siê 19 lutego 1930
roku w Chodkowie Starym (woj. kieleckie).
Jego rodzice prowadzili ma³orolne gospodar-
stwo. Okres okupacji spêdzi³ w domu rodzin-
nym. Po wojnie kontynuowa³ przerwan¹ edu-
kacjê i w 1949 roku ukoñczy³ Gimnazjum
w £anowie. PóŸniej podj¹³ studia w Wy¿szej
Szkole Pedagogicznej w Gdañsku oraz (kore-
spondencyjnie) Wy¿szej Szkole Ekonomicznej
w Sopocie. Studia te przerwa³ z uwagi na ciê¿k¹
sytuacjê materialn¹; dyplom magistra historii
zdoby³ ostatecznie w 1968 roku W 1946 roku
wst¹pi³ do ZWM, nastêpnie do ZMP i PZPR.
Zanim zosta³ funkcjonariuszem aparatu bezpie-
czeñstwa, pracowa³ w ró¿nych komórkach apa-
ratu partyjnego. W latach piêædziesi¹tych otrzy-
ma³ tak¿e odpowiedzialne stanowisko dyrekto-
ra administracyjnego w Wojewódzkiej Stacji
Pogotowia Ratunkowego w Gdañsku.
W 1957 roku ukoñczy³ WUML przy KW
PZPR w Gdañsku i wst¹pi³ do SB. Dalszy prze-
bieg jego s³u¿by jest o tyle wyj¹tkowy, ¿e
w SB doszed³ do eksponowanego stanowiska
sekretarza Komitetu Zak³adowego PZPR KW
MO w Gdañsku. S³u¿bê rozpocz¹³ 1 kwietnia
1958 roku jako oficer Sekcji 6 Wydzia³u III SB
KW MO w Gdañsku. Nastêpnie przez dwa lata
(1960-1961) odbywa³ przeszkolenie w Szkole
Oficerskiej CW MSW w Legionowie. Od
1 wrzeœnia 1961 roku by³ oficerem operacyjnym
Sekcji 3 Wydzia³u III SB KW MO w Gdañ-
sku (w tej sekcji pracowa³ m. in. Boles³aw No-
wiñski). W latach 1963-1966 intensywnie pra-
cowa³ nad spraw¹ obiektow¹ o kryptonimie
"Agresja"65. Jednak ju¿ 1 grudnia 1966 roku za-
sadniczo zmieni³ przedmiot swoich zaintereso-
wañ, przechodz¹c na stanowisko kierownika

65 Szerzej zob. we wstêpie.
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grupy w Wydziale IV (walka z Koœcio³em).
St¹d 16 grudnia 1969 roku awansowa³ na presti-
¿owe stanowisko inspektora Inspektoratu Kie-
rownictwa SB KW MO w Gdañsku. By³a to
terenowa komórka Departamentu I (wywiadu)
SB. S³u¿y³ w niej trzy lata, m. in. wykonuj¹c
zadania na Bliskim Wschodzie. Jego pracê do-
ceniali prze³o¿eni (zosta³ wyró¿niony przez
dyrektora Departamentu I imiennym listem
z podziêkowaniami).
Na pocz¹tku 1972 roku odwo³ano go ze s³u¿by
i powo³ano na etatowe stanowisko I sekretarza
Komitetu Zak³adowego PZPR KW MO w
Gdañsku. Ta nominacja by³a wynikiem przede
wszystkim du¿ej aktywnoœci partyjnej Szarañ-
ca. Trudno wyliczyæ wszystkie funkcje, jakie
pe³ni³ przez ca³y okres s³u¿by. By³ m. in. lekto-
rem KZ, prowadzi³ zajêcia polityczne, udziela³
siê w Kolegium Redakcyjnym Biuletynu Par-
tyjnego i kontynuowa³ studia polityczne przy
KC PZPR. Stanowisko I sekretarza zajmowa³
dwa lata.
1 stycznia 1974 roku zosta³ starszym inspekto-
rem Kierownictwa S³u¿by Milicji, a 1 grudnia
1975 roku starszym inspektorem przy zastêpcy
komendanta ds. SB KW MO w Gdañsku. W
tym czasie znowu pracowa³ w wywiadzie. Jak
pisano w charakterystyce, nienominalnie kiero-
wa³ zespo³em trzech funkcjonariuszy pracuj¹-
cych na rzecz Departamentu I. Do ich zadañ
nale¿a³o m.in. typowanie przysz³ych agentów.
Dalsza kariera Szarañca zosta³a przerwana 21
listopada 1977 roku. Zawieszono go wówczas
w czynnoœciach s³u¿bowych, a 5 czerwca 1978
roku - po przeprowadzeniu œledztwa - zwolnio-
no ze s³u¿by i zdegradowano ze stopnia pod-
pu³kownika MO do podporucznika. Jako po-
wód zwolnienia podano z³amanie przepisów
s³u¿bowych i tajemnicy s³u¿bowej. W trakcie

dochodzenia ujawniono, ¿e przyczyni³ siê do
wydania paszportów osobom prowadz¹cym
(wed³ug prawa PRL) dzia³alnoœæ kryminaln¹66.
Zachodzi³y podejrzenia, ¿e funkcjonariusz "po-
móg³" w ten sposób wiêkszej liczbie osób, a za
uzyskane ³apówki prowadzi³ wystawne ¿ycie67.
Szaraniec odwo³ywa³ siê od wyników œledztwa,
które uwa¿a³ za akt zemsty ura¿onych funkcjo-
nariuszy z czasów, gdy by³ sekretarzem KZ.
W latach osiemdziesi¹tych zatrudnia³ go Oœro-
dek Doskonalenia Kadr Kierowniczych Mini-
sterstwa Przemys³u Maszyn Ciê¿kich i Rolni-
czych w Gdañsku.

Tadeusz Szczygie³ urodzi³ siê 12 marca 1931
roku w Koszarach (woj. kieleckie). Pochodzi³
z rodziny robotniczej. Jego ojciec by³ stola-
rzem, a w wolnych chwilach muzykiem, dora-
biaj¹cym sobie grywaniem po wiejskich wese-
lach, na które zabiera³ z sob¹ syna, który mia³
równie¿ talenty muzyczne. Wczesne lata ¿ycia,
mimo wojny i okupacji, minê³y Tadeuszowi
raczej spokojnie. Szko³ê Powszechn¹ w Sucho-
dolu ukoñczy³ w 1945 roku. Nastêpnie dosta³
siê do Liceum Pedagogicznego Towarzystwa
Przyjació³ Dzieci w Ostrowcu Œwiêtokrzy-
skim, które ukoñczy³ pomyœlnie zaliczonym
egzaminem dojrza³oœci w 1951 roku. W miêdzy-
czasie zwi¹za³ siê z parti¹ komunistyczn¹.
W 1947 roku, podczas nauki w liceum, wst¹pi³
do Zwi¹zku Walki M³odych, a nastêpnie do
Zwi¹zku M³odzie¿y Polskiej i PZPR. To w³a-
œnie m³odzie¿owa organizacja partyjna poleci-
³a Szczyg³a Urzêdowi Bezpieczeñstwa.
S³u¿bê rozpocz¹³ 10 wrzeœnia 1951 roku jako s³u-
chacz Centralnej Szko³y MBP w £odzi.
Po jej ukoñczeniu (w 1953 roku) praktycznie
a¿ do 1967 roku pracowa³ w wydzia³ach zajmu-
j¹cych siê kadrami UB/SB. Mimo ¿e nie by³y

66 Osoby te sprowadza³y zza granicy m.in. samochody i elektronikê. Jedna z nich zosta³a zwerbowana przez Szarañca
jako tajny wspó³pracownik Departamentu I.

67 W 1977 r. jego maj¹tek wyceniono na pokaŸn¹ sumê 400 tys. z³.
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to wydzia³y operacyjne, a s³u¿ba nie wymaga³a
wyjazdów w teren, by³a jednak niezwykle wa¿-
na dla prawid³owej pracy aparatu bezpieczeñ-
stwa. Szczególnie dotyczy³o to lat piêædziesi¹-
tych i okresu po 1956 roku (przekszta³ceniu UB
w SB), kiedy to fluktuacja kadr na stanowiskach
by³a bardzo du¿a. Tadeusz Szczygie³ wywi¹zy-
wa³ siê ze swoich obowi¹zków znakomicie,
o czym œwiadcz¹ wyj¹tki z jego akt osobowych:
"Ogólnie mo¿na go stawiaæ za wzór prac[owni-
ka] MBP"68. W innej opinii pisano: "Dziêki jego
osobistej inwencji oraz dobrze u³o¿onym sto-
sunkom z instancjami partyjnymi w latach 1961-
1964 potrafi³ w powa¿nym stopniu zlikwido-
waæ wakaty w S³u¿bie Bezp[ieczeñstwa]
w woj. gdañskim, mimo ¿e w tym okresie zwol-
niono wielu pracowników ze wzglêdu na nie-
przydatnoœæ b¹dŸ wykroczenia oraz mimo
znacznego przyrostu nowych etatów"69.
W 1967 roku przeszed³ do Wydzia³u Paszpor-
tów i Dowodów Osobistych KW MO
w Gdañsku, awansuj¹c na stanowisko naczelni-
ka. 1 lipca 1970 roku zosta³ naczelnikiem Wy-
dzia³u "T" SB, 1 czerwca 1972 roku naczelnikiem
Wydzia³u III, 1 maja 1973 roku zastêpc¹ komen-
danta wojewódzkiego ds. SB KW MO
w Gdañsku. 1 czerwca 1975 roku, po reformie
administracyjnej PRL, obj¹³ stanowisko zastêp-
cy komendanta wojewódzkiego MO ds. SB
KW MO w Radomiu. Piêæ lat póŸniej prze-
szed³ do Warszawy, gdzie piastowa³ wysokie
stanowiska w departamentach zwi¹zanych ze
zwalczeniem opozycji i Koœcio³a (m. in. od
24 sierpnia 1989 roku by³ dyrektorem Departa-
mentu Studiów i Analiz MSW). Ze s³u¿by zo-
sta³ zwolniony 3 kwietnia 1990 roku i przeszed³
na emeryturê w stopniu genera³a brygady MO,
który nadano mu 3 paŸdziernika 1986 roku.
Akta osobowe gen. Szczyg³a zawieraj¹ szereg

pozytywnych - z punktu widzenia SB - charak-
terystyk s³u¿bowych. Warto przytoczyæ tutaj
jedn¹ z pocz¹tku lat siedemdziesi¹tych, gdy by³
naczelnikiem Wydzia³u "T" w czasie masakry
robotników na Wybrze¿u: "W okresie wyda-
rzeñ grudniowych na Wybrze¿u Gdañskim oraz
po tych wydarzeniach wraz z ca³ym kolekty-
wem wydzia³u by³ aktywnie zaanga¿owany
w realizacji zadañ S³u¿by Bezpieczeñstwa
w tym zakresie. W³aœciwie pokierowa³ prac¹
wydzia³u, w wyniku czego w pe³ni wykorzy-
stano mo¿liwoœci tego wydzia³u w bie¿¹cej
kontroli osób pozostaj¹cych w zainteresowa-
niu S³u¿by Bezpieczeñstwa"70. Nie za bardzo
by³ lubiany przez swoich kolegów: "Trochê
z charakteru jest osch³ym, wynika to ze sposo-
bu jego bycia i to jest zauwa¿alne przez pracow-
ników. Z tego tytu³u nie utrzymuje kole¿eñ-
skich kontaktów [...]. Czas wolny spêdza tyl-
ko w domu"71.
Tadeusz Szczygie³ aktywnie nadzorowa³ prace
przy "Agresji" w pierwszej po³owie lat siedemdzie-
si¹tych (jako naczelnik Wydzia³u III SB), np.
w 1972 roku opracowa³ informacjê o "aktualnej
sytuacji w œrodowisku mniejszoœci ¿ydowskiej".

Ciekawe wyj¹tki dotycz¹ce sprawy obiektowej
"Agresja" mo¿na odnaleŸæ w aktach osobowych
Henryka Œliwiñskiego.
Urodzi³ siê 21 kwietnia 1933 roku
w Wejherowie. Pochodzi³ z rodziny robotni-
czej. W 1956 roku ukoñczy³ Oficersk¹ Szko³ê
Wojsk In¿ynieryjnych we Wroc³awiu. Naukê
kontynuowa³ na cywilnych uczelniach podczas
s³u¿by w SB. W 1974 roku zosta³ dyplomowa-
nym pedagogiem Uniwersytetu Gdañskiego,
a dwa lata póŸniej magistrem pedagogiki spe-
cjalnej Wydzia³u Humanistycznego w tej samej
uczelni. Wykszta³cenie humanistyczne przyda-

68 AIPN, 0604/1832, Akta osobowe Tadeusz Szczyg³a, cz. II, k. 10.
69  Ibidem, k. 20
70  Ibidem, k. 35.
71  Ibidem, k. 47.
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³o mu siê podczas pracy w SB, poniewa¿ przez
pewien okres zajmowa³ siê rozpracowywaniem
œrodowisk naukowych i studenckich w szko-
³ach wy¿szych Trójmiasta.
S³u¿bê rozpocz¹³ 15 grudnia 1957 roku w Wy-
dziale "B" SB KW MO w Gdañsku, gdzie prze-
pracowa³ kolejnych trzynaœcie lat jako wywia-
dowca ró¿nych sekcji. Na pocz¹tku lat szeœæ-
dziesi¹tych zaliczy³ dwuletni¹ Szko³ê Ofi-
cersk¹ Centrum Wyszkolenia MSW w Legio-
nowie. 1 lipca 1970 roku przeszed³ do Wydzia³u
III SB KW MO w Gdañsku, gdzie pracowa³
kolejno jako inspektor/starszy inspektor Gru-
py IV, a od 1 czerwca 1975 roku starszy inspek-
tor i kierownik sekcji Grupy II. W Grupie IV
rozpracowywa³ œrodowiska naukowe i studenc-
kie. W 1975 roku przej¹³ formalnie dalsze pro-
wadzenie sprawy obiektowej kryptonim "Agre-
sja". Œwiadczy o tym tak¿e jego charakterysty-
ka s³u¿bowa z 1977 roku: "Do zakresu jego pra-
cy nale¿y zwalczanie przejawów wrogiej pro-
pagandy pisanej oraz kontrola œrodowiska
mniejszoœci ¿ydowskiej"72. W po³owie lat sie-
demdziesi¹tych Œliwiñski prowadzi³ jedn¹ spra-
wê operacyjn¹ na osobê utrzymuj¹c¹ kontakt
z oœrodkiem gminy ¿ydowskiej w Danii i pra-
cowa³ z trzema tajnymi wspó³pracownikami re-
krutuj¹cymi siê ze œrodowiska ¿ydowskiej
mniejszoœci narodowej. Dla uzupe³nienia cha-
rakterystyki tego funkcjonariusza trzeba tak¿e
podaæ dane dotycz¹ce jego przynale¿noœci par-
tyjnej i stopnia oficerskiego: w 1972 roku zo-
sta³ mianowany kapitanem, a od 1954 roku by³
- co ciekawe - bezpartyjny. Mimo usilnego na-
k³aniania, by wst¹pi³ do PZPR nie chcia³ tego
zrobiæ, co prawdopodobnie sta³o siê hamulcem
w jego karierze zawodowej. Odszed³ na emery-
turê w 1983 roku. Zmar³ w 1997 roku w Gdañsku.

Ostatnim z opisywanych funkcjonariuszy by³
Ryszard Zdunek. Urodzi³ siê 20 marca 1944
roku w Toruniu. Mia³ du¿e problemy
z uzyskaniem œredniego i wy¿szego wykszta³-
cenia (na filologii polskiej Wy¿szej Szko³y Pe-
dagogicznej w Gdañsku); ostatecznie podj¹³
pracê elektryka i elektromontera w Stoczni
Pó³nocnej i Akademii Medycznej w Gdañsku.
Do s³u¿by w SB zosta³ przyjêty 1 czerwca 1972
roku. Do pracy w aparacie bezpieczeñstwa sk³o-
nili go byæ mo¿e krewni - funkcjonariusze.
W pocz¹tkowym okresie pracowa³ w Wydzia-
le "T", a po przejœciu specjalistycznego przeszko-
lenia trafi³ do Referatu Paszportów w Wejhe-
rowie (w 1975 roku), a 18 marca 1978 roku do
Wydzia³u Paszportów. 1 lipca 1979 roku prze-
szed³ do Wydzia³u III SB KW MO w Gdañ-
sku. Odpowiada³ za rozpracowywanie œrodo-
wisk prawników. W opinii z 1984 roku pisano,
¿e "[...] odpowiedzialny jest za operacyjne zabez-
pieczenie œrodowisk prawniczych, a w tym pro-
kuratury, s¹downictwa i adwokatury [...]"73.
1 wrzeœnia 1986 roku przeszed³ do Wydzia³u
Szkolenia WUSW w Gdañsku, a od 16 maja 1989
roku by³ starszym inspektorem Sekcji Wojsko-
wej Wydzia³u Kadr. W jego aktach osobowych
brak informacji o zwolnieniu ze s³u¿by. Z zacho-
wanych materia³ów wynika, ¿e po 1990 roku
dalsz¹ s³u¿bê odbywa³ w Policji. Stopieñ porucz-
nika MO uzyska³ w 1983 roku, kapitana w 1987
roku By³ tak¿e cz³onkiem PZPR.
Zachowane opinie s³u¿bowe Zdunka z lat 1982-
1985 (gdy odbywa³ s³u¿bê w Wydziale III i bra³
udzia³ w pracach nad "Agresj¹") œwiadcz¹, ¿e by³
on funkcjonariuszem przeciêtnym. Jego prze-
³o¿eni podkreœlali, ¿e nie przejawia zbytniej ini-
cjatywy, nie wykorzystuje w pe³ni swoich umie-
jêtnoœci i wymaga czêstego nadzoru.

72 AIPN Gd, 214/2145, Akta osobowe Henryka Œliwiñskiego, k. 78-79.
73 AIPN Gd, 290/50, Akta osobowe Ryszard Zdunka, k. 33.
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***

Opracowano na podstawie akt osobo-
wych i zapisów ewidencyjnych funkcjonariu-
szy SB: AIPN Gd, 214/2326, Akta osobowe
Jerzego Banaszaka; AIPN BU, 0604/1420,
Akta osobowe Zygmunta Bieleckiego; AIPN
Gd, 214/2477, Akta osobowe Micha³a Bole-
s³awskiego; AIPN, 0604/1302, Akta osobowe
Adama Burdala; AIPN, 0604/1641, Akta oso-
bowe Józefa Cabana; AIPN Gd, 214/1579, Akta
osobowe Lucjana Cicha³y; AIPN, 0604/1922,
Akta osobowe Henryka Dankowskiego; AIPN
Gd, 214/2500, Akta osobowe Jerzego Do-
mskiego; AIPN Gd, 214/2209, Akta osobowe
Andrzeja Dudziñskiego; AIPN, 0194/2030,
Akta osobowe Stanis³awa Filipiaka; AIPN Gd,
214/1777, Akta osobowe Edmunda Fola;
AIPN, 0604/517, Akta osobowe W³adys³awa
Jaworskiego; AIPN Ld, 099/892, Akta osobo-
we Jana Karnikowskiego; AIPN, 709/834,
Akta osobowe Jana Kawali; AIPN, 0193/4850,
Akta osobowe Jana Kujawy; AIPN, 710/433,
Akta osobowe Jana Kurzeli; AIPN Gd, 214/
2166, Akta osobowe Eugeniusza Misztala;

AIPN Gd, 214/1515, Akta osobowe Boles³awa
Nowiñskiego; AIPN, 0218/2578, Akta osobo-
we Zygmunta Or³owskiego; AIPN Gd, 214/
2585, Akta osobowe Micha³a Pietrasa; AIPN
Gd, 214/1905, Akta osobowe Romualda Pie-
trusewicza; AIPN Wr, 375/69, AIPN Wr, 175/
69, AIPN, 409/68, Akta osobowe Wojciecha
Raniewicza; AIPN Gd, 214/1830, Akta osobo-
we Zenona Ratkiewicza; AIPN Gd, 214/2589,
Akta osobowe Jerzego Roztropiñskiego; AIPN
Gd, 214/1925, Akta osobowe Witolda Serwa-
ciñskiego; AIPN Gd, 214/2004, Akta osobo-
we Kazimierza Sêkowskiego; AIPN Gd, 214/
1684, Akta osobowe W³adys³awa Smó³ki;
AIPN, 0604/1070, Akta osobowe Jacka So-
snowskiego; AIPN, 0604/1115, Akta osobowe
Romualda Szapa³asa; AIPN Gd, 214/1888,
Akta osobowe Gustawa Szarañca; AIPN,
0604/1832, Akta osobowe Tadeusza Szczyg³a;
AIPN Gd, 214/2145, Akta osobowe Henryka
Œliwiñskiego; AIPN Gd, 290/50, Akta osobo-
we Ryszarda Zdunka. W pracy wykorzystano
tak¿e materia³y sprawy obiektowej o krypto-
nimie "Agresja": AIPN Gd, 003/187, t. 1-48.
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„Walka o religiê”. Jak S³u¿ba Bezpieczeñstwa
widzia³a problem katechezy w szkole.

Daniel Czerwiñski

1 Na temat polityki w³adz wobec Koœcio³a katolickiego dostêpna jest bogata literatura. Zob. A. Dudek, R. Gryz,
Komuniœci i Koœció³ w Polsce (1945-1989), Kraków 2006; J. ¯aryn, Dzieje Koœcio³a katolickiego w Polsce (1944-1989),
Warszawa 2003.

2  Julia Bristyger ps. „Luna” (1902-1975). W latach 1945-1956 dyrektor Departamentów V i III MBP.
Szerzej J. ¯aryn, Córka marntorawna, czyli Luna w Piaskach, „Biuletyn Instytutu Pamiêci Narodowej” 2005,
nr 11 (58), s. 43-50.

3  Por. A. Garlicki, Z tajnych archiwów, Warszawa 1993, s. 41-52.
4  Porozumienie pomiêdzy rz¹dem a Episkopatem podpisano 14 IV 1950 r. Regulowa³o ono tymczasowo

najbardziej pal¹ce kwiestie w stosunkach w³adzy z Koœcio³em katolickim. By³o ono wyrazem pragmatyzmu ze strony

Religia to opium dla mas" - te sparafra
zowane przez W³odzimierza Lenina

s³owa Karola Marksa, by³y dewiz¹ przy-
œwiecaj¹c¹ komunistycznym w³adzom Pol-
ski Ludowej po II wojnie œwiatowej. Czy
jednak w kraju o tak silnie zakorzenionej
tradycji chrzeœcijañskiej, mo¿liwe by³o ca³-
kowite zlaicyzowanie spo³eczeñstwa? Oka-
za³o siê, ¿e pomimo prób komunistów,
Koœcio³a katolickiego w Polsce nie uda³o
siê zniszczyæ1.

Jednym z "pól walki" pomiêdzy Koœcio-
³em a w³adzami, maj¹cym jednak bezpo-
œredni wp³yw na wiêkszoœæ spo³eczeñstwa,
sta³o siê nauczanie religii w szko³ach.
W 1945 r. komuniœci zerwali podpisany
w 1925 r. konkordat ze Stolic¹ Apostolsk¹.
Oficjalnie nie wycofano nauki religii ze

szkó³, jednak w³adze stara³y siê za wszelk¹
cenê doprowadziæ do jak najszybszej la-
icyzacji szko³y. Koœció³ by³ dla rz¹du ry-
walem w walce o "rz¹d dusz". Z wp³ywu
ksiê¿y na m³odzie¿ doskonale zdawa³o so-
bie sprawê równie¿ kierownictwo aparatu
bezpieczeñstwa. Ju¿ w 1947 r. odpowia-
daj¹ca w Ministerstwie Bezpieczeñstwa
Publicznego za walkê z religi¹ p³k Julia
Brystiger2, nakazywa³a szefom urzêdów
terenowych wzmóc rozpracowanie m.in.
prefektów szkolnych3.

Oficjalnie nie zakazano jednak naucza-
nia religii, a utrzymanie lekcji w szko³ach
gwarantowa³o tak¿e porozumienie na linii
rz¹d - Episkopat z 14 kwietnia 1950 r.4

Dotyczy³o to jednak szkó³, w których taka
nauka nadal istnia³a, a w³adze stara³y siê
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hierarchów koœcielnych. Odsunê³o ono w czasie najszersze represje m.in. aresztowanie prymasa kard. Stefana Wyszyñ-
skiego, ale z drugiej strony znalaz³y siê tam zapisy podwa¿aj¹ce rolê papie¿a i potêpiaj¹ce podziemie niepodleg³oœciowe.
Szerzej zob. A. Dudek, R. Gryz, Komuniœci i koœció³..., s. 54-60.

5 L. Potykanowicz-Suda, Pañstwo a Koœció³ katolicki w województwie gdañskim w latach 1945-1970,
Warszawa 2011, s. 144.

6  Szerzej na temat wydarzeñ roku 1956 zob. P. Machcewicz, Polski rok 1956, Warszawa 1993.
O przebiegu wydarzeñ w województwie gdañskim zob. K. Filip, PaŸdziernik 1956 w Gdañsku, „Teki Gdañ-
skie” 2012, t. 12, s. 63-88.

7  Chodzi o dekret z 9 II 1953 r., który uzale¿nia³ objêcie jakiegokolwiek stanowiska w Koœciele katolickim
od zgody w³adz. Zob. „Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej” 1953, nr 10, poz. 32.

8  „Dziennik Urzêdowy Ministerstwa Oœwiaty” 1956, nr 16, poz. 156.
9  Ibidem 1958, nr 9, poz. 121.
10  Ibidem, poz. 123.
11  Szerzej na temat wydarzeñ na terenie województwa gdañskiego zob. L. Potykanowicz - Suda, Pañstwo

a Koœció³..., s. 155-166.

ró¿nymi sposobami d¹¿yæ do likwidacji ka-
techezy. Wœród tych metod mo¿na wymie-
niæ chocia¿by: zwalnianie (a czasami te¿
aresztowania) katechetów, likwidowanie
etatów dla nauczycieli czy zmiany organi-
zacyjne w szko³ach. Do wypierania nauki
religii ze szkó³ stworzono tak¿e specjalne
œwieckie instytucje. Ju¿ w 1948 r. rozpo-
czêto tworzenie Robotniczych Towarzystw
Przyjació³ Dzieci (przekszta³conych na-
stêpnie w Towarzystwo Przyjació³ Dzieci
- TPD). Z za³o¿enia by³y to placówki s³u-
¿¹ce do indoktrynacji m³odego pokolenia
zgodnie z lini¹ komunistów5.

Wydarzenia roku 1956 i dojœcie do w³a-
dzy W³adys³awa Gomu³ki, rozbudzi³y
w spo³eczeñstwie nadzieje na zmiany sys-
temu6. Jednym ze stale wysuwanych po-
stulatów by³o przywrócenie nauki religii we
wszystkich szko³ach. Naciskali na to tak¿e
hierarchowie Koœcio³a w Polsce. W wyni-
ku rozmów z rz¹dem, uda³o siê podpisaæ
porozumienie, które ³agodzi³o zasady obsa-
dzania stanowisk koœcielnych7, ale tak¿e
dopuszcza³o naukê religii w szkole "jako
przedmiotu nadobowi¹zkowego". Zosta³o

to ustanowione zarz¹dzeniem ministra
oœwiaty z 8 grudnia 1956 r.8.

Ustêpstwa w³adz by³y jednak tylko po-
zorne. Jeszcze w grudniu 1956 r. stworzo-
no mo¿liwoœæ likwidacji nauczania religii
w szko³ach "gdzie rodzice sobie tego nie
¿yczyli". Ju¿ w 1958 r. przyst¹piono do dalszej
walki z katechez¹. 4 sierpnia ukaza³o siê zarz¹-
dzenie zakazuj¹ce (prócz sytuacji wyj¹tko-
wych) nauczania religii przez cz³onków
zgromadzeñ zakonnych9, a okólnikiem nr 26
"o œwieckoœci szko³y" minister oœwiaty W³ady-
s³aw Bieñkowski wprowadzi³ m.in. zakaz umiesz-
czania krzy¿y w pomieszczeniach szkolnych10.

Wypieranie religii ze szkó³ wesz³o
w ostatni¹ ju¿ fazê. Kolejnym katechetom
odmawiano prowadzenia lekcji, kuratoria
oœwiaty arbitralnie decydowa³y o zaprze-
staniu nauczania w poszczególnych placów-
kach, a zdaj¹cy sobie sprawê z celów w³adz
ksiê¿a, zaczynali powoli organizowaæ punk-
ty katechetyczne, w których mo¿na by³o
prowadziæ wyrugowane ze szko³y lekcje
religii11. Ostatecznie 15 lipca 1961 r. sejm przyj¹³
ustawê o rozwoju systemu oœwiaty i wychowa-
nia. Jej punkt 2 stwierdza³: "Szko³y i inne placówki
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12  „Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej” 1961, nr 32, poz. 160

oœwiatowo-wychowawcze s¹ instytucjami
œwieckimi. Ca³okszta³t nauczania w tych
instytucjach ma charakter świecki"12.

Prezentowane poni¿ej dokumenty pochodz¹
z ostatniej fazy walki z religi¹ w szko³ach. Po-
kazuj¹ one stan wiedzy S³u¿by Bezpieczeñstwa
o reakcjach spo³ecznych na wydawane przez
w³adze zarz¹dzenia. Ilustruj¹ tak¿e jak aparat
bezpieczeñstwa móg³ formowaæ opinie decy-
dentów partyjnych, do których te dokumenty
trafia³y. Sporz¹dzane one by³y m.in. na podsta-
wie doniesieñ agenturalnych, a wiêc Ÿród³a wie-
dzy niedostêpnego dla wszystkich. Pomimo
przemian 1956 r. S³u¿ba Bezpieczeñstwa nadal
by³a "oczami i uszami" partii.

Wszystkie prezentowane dokumenty po-
chodz¹ z zasobów archiwum Instytutu Pamiê-
ci Narodowej. W tekœcie skorygowano jedynie
najbardziej ra¿¹ce b³êdy ortograficzne i inter-
punkcyjne. Poprawiono tak¿e niektóre b³êdy w
nazwiskach, choæ nie wszystkie wymienione w
dokumentach osoby, uda³o siê zidentyfikowaæ.
Pozosta³e ingerencje w tekst s¹ odpowiednio
oznaczone.

***

Dokument nr 1.
Gdañsk, dnia 22 wrzeœnia 1959 r.
Œciœle tajne
Egz. nr ...

Informacja dot[ycz¹ca] sytuacji w zwi¹zku
z rozpoczêciem siê nowego roku szkolnego.

W zwi¹zku z rozpoczynaj¹cym siê rokiem
szkolnym na terenie ca³ego województwa
gdañskiego, sprawdzono wszystkie pomiesz-
czenia szkolne czy nie zaistnia³y wypadki
ponownego zawieszenia emblematów ko-
œcielnych w klasach szkolnych. W wyniku prze-
prowadzonej kontroli (pod pozorem zabezpieczenia
przeciwpo¿arowego, kontroli sanitarnej itp.) stwier-
dziliœmy jedynie fakty zawieszenia emblematów
koœcielnych w nastêpuj¹cych szko³ach pow[iatu]
tczewskiego: Opalenie, Widlice, Królów Las
i Morzeszczyn. Kier[ownicy] tych szkó³ zostan¹
ukarani przez Insp[ektorat] Oœwiaty za nie przestrze-
ganie przepisów.

W wyniku naszych przedsiêwziêæ na te-
renie woj. gdañskiego w roku szkolnym
1959/60 nie uzyska³o anga¿u w Inspektora-
tach Szkolnych na prawo nauczania religii
w szko³ach pañstwowych - 8 ksiê¿y, którzy
w ubieg³ym roku niew³aœciwie zachowywali
siê na terenie szkó³ (stosowanie niedozwolo-
nych metod wychowawczych, podrywanie au-
torytetu innym nauczycielom, wypowiedzi
z ambon godz¹ce w interesy w³adzy ludowej
itp.). Równie¿ wielu katechetów œwieckich
nie uzyska³o prawa nauczania religii w bie¿¹-
cym roku szkolnym.
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13  Informatorem o pseudonimie „Mewa” by³ proboszcz parafii œw. Wojciecha w Gdañsku ks. Jan
Lalewicz. Szerzej zob. D. Gucewicz, Inwigilacja Kurii Gdañskiej w okresie rz¹dów biskupa Edmunda Nowic-
kiego (1956-1971), „Teki Gdañskie” 2014, t. 14, s. 73. Szerzej zob. Archiwum Instytutu Pamieci Narodowej
w Warszawie (dalej AIPN). 00945/762. Teczka informatora ps. „Mewa”

14 Ks. Bp Lech Kaczmarek (1909-1984). 16 XI 1959 r. mianowany biskupem pomocniczym gdañskim.
Od 1971 r. biskup diecezjalny gdañski. Zmar³ 31 VII 1984 r. w Gdañsku. Szerzej zob. S. Bogdanowicz, Lech
Kaczmarek. Biskup Gdañski, Gdañsk 1994.1

15  Chodzi o porozumienie z 8 XII 1956 r. ³agodz¹ce dekret o obsadzie stanowisk koœcielnych 1953 r.,

Jak podaje inf. "Mewa"13 w dniach 24,25
i 26 sierpnia br. w Kurii Gdañskiej odby³y siê
rekolekcje kap³añskie w czasie których biskup
sufragan [Lech] Kaczmarek14 omówi³ sprawy
szkolne. Poda³ on nastêpuj¹ce dane statystycz-
ne. Na 220 szkó³ podstawowych nie ma religii
w 12 szko³ach, na 9 szkó³ zawodowych nie ma
religii w 6 szko³ach, na 21 szkó³ licealnych nie
ma religii w 8 szko³ach (Diecezja Gdañska).
Po podaniu tych danych bp Kaczmarek stwier-
dzi³, ¿e jest Ÿle, ale "bêdzie jeszcze gorzej".
Przyczyn¹ takiego stanu rzeczy jest brak kate-
chetów, natomiast "niektórzy katecheci œwiec-
cy i duchowni, nie stoj¹ na wysokoœci zadania".
Dlatego te¿ celem podniesienia poziomu na-
uczania religii Kuria organizuje przy koœciele
OO Pallotynów w Gdañsku Oœrodek Kate-
chetyczny, gdzie bêd¹ udzielane porady me-
todyczne i merytoryczne. Nastêpnie bp
Kaczmarek poda³, ¿e w tym roku 19 kateche-
tów œwieckich na terenie diecezji gdañskiej
zrezygnowa³o z nauczania religii.
W dalszym ci¹gu wyst¹pienia, bp Kaczmarek
zaleca³, aby g³ówny nacisk po³o¿yæ na naucza-
nie dzieci przedszkolnych. "Trzeba przygoto-
waæ dzieci do mê¿nego wyznawania wiary" -
stwierdza³. "K³aœæ nacisk na nauczanie dzieci,
na kontakt z rodzicami, bo inaczej zostanie-
my bez wiernych, jak to ju¿ jest we Francji".
Na zakoñczenie ks. Kaczmarek ostrzega³ ksiê-
¿y, ¿e odbêd¹ siê wizytacje biskupów po ko-

œcio³ach dla skontrolowania jak te sprawy s¹
realizowane.

Oficer Operacyjny Wydzia³u III-go
/-/ W[incenty] Azorowicz - por.
Odbito w 2 egz.
1 egz. - Wydz[ia³] IV Dep[apartamentu]
III MSW
2 egz. - a/a
�ród³o: AIPN, 01283/343, mkf, s. 351-352.
                         ***
Dokument nr 2.
Gdañsk, 14 kwietnia 1960 r.
Œciœle tajne
Egz. nr ...

Informacja dot. dzia³alnoœci kleru na od-
cinku szkolnictwa i m³odzie¿y w latach
1956-1959/1960.
Po 1956 r. kler Rzym[sko] Kat[olicki] po-
nownie wkroczy³ do szkó³ stawiaj¹c w³a-
dze pañstwowe wobec nowych zagadnieñ
wynikaj¹cych ze swoistego interpretowa-
nia przez hierarchiê koœcieln¹ porozumie-
nia miêdzy Pañstwem a Koœcio³em15 .
£¹cznie z wprowadzeniem nauki religii
w szko³ach, sale szkolne przyozdobiono em-
blematami religijnymi i kler parafialny, nad-
u¿ywaj¹c swojej pozycji w jakiej czasowo siê
znalaz³, niejednokrotnie z miejsca przystêpo-
wa³ do podporz¹dkowania sobie nie tylko m³o-
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a tak¿e dopuszczaj¹ce naukê religii w szko³ach jako przedmiotu nadobowi¹zkowego.
16  W oryginale b³êdnie „8”.
17 4 VIII 1958 r. minister oœwiaty W³adys³aw Bieñkowski podpisa³ zarz¹dzenie wykluczaj¹ce - poza

poszczególnymi przypadkami - mo¿liwoœæ nauczania religii przez osoby przynale¿ne do zgromadzeñ za-
konnych. Por. „Dziennik Urzêdowy Ministerstwa Oœwiaty” 1959, nr 9, poz. 121.

18 Urz¹d ds. Wyznañ powsta³ w 1950 r. i podlega³ bezpoœrednio szefowi Rady Ministrów. W wojewódz-
twach dzia³a³y Wydzia³y ds. Wyznañ przy Prezydiach Wojewódzkich Rad Narodowych. Szerzej zob. np.
B. Noszczak, Polityka pañstwa wobec Koœcio³a rzymskokatolickiego w Polsce w okresie internowania prymasa
Stefana Wyszyñskiego 1953 - 1956, Warszawa 2008, s. 31-37.

dzie¿y, ale zacz¹³ silnie oddzia³ywaæ na nauczy-
cielstwo w szczególnoœci w oœrodkach wiejskich
i nie znajdowa³, nie tylko w poszczególnych
œrodowiskach, ale nawet w do³owych organach
pañstwowych przeciwdzia³ania. Zarz¹dzenie
Min[istra] Oœwiaty z dnia 416 VIII 1958 r.17 re-
guluj¹ce sposób jednolity dla ca³ego kraju za-
sady na których mo¿e odbywaæ siê nauka religii
w szko³ach utrzymywanych przez pañstwo w
sensie wy³¹czenia zakonników jako nauczycieli
religii oraz usuniêcie emblematów religijnych
ze szkó³ da³o podstawê do ograniczenia pozy-
cji kleru na odcinku szkolnictwa w wojewódz-
twie gdañskim. Od tego momentu datuje siê
zaostrzenie stosunków miêdzy miejscow¹ hie-
rarchi¹ koœcieln¹
a w³adzami pañstwowymi, wynik³o ono
z winy kleru, który z ca³¹ zaciêtoœci¹ broni³
swoich pozycji, a wyrazem tego by³o wp³y-
wanie na wiernych, a w szczególnoœci na
elementy sklerykalizowane, aby przez wy-
st¹pienia ludnoœci wobec w³adz stworzyæ
atmosferê, ¿e pañstwo podejmuje walkê
z religi¹.

W szczególnoœci wœród ludnoœci katolic-
kiej woj. gdañskiego do wiêkszych zak³óceñ
i niepokojów dochodzi³o tam, gdzie uprzednio
wyk³adowcami nauki religii byli zakonnicy, któ-
rzy nie chc¹c straciæ dochodów i wp³ywów na m³o-
dzie¿ podburzali elementy sfanatyzowane, aby nie

podporz¹dkowa³y siê zarz¹dzeniu w³adz
o zdjêciu emblematów religijnych, jak równie¿
inspirowali delegacjê ludnoœci do w³adz, aby
domaga³y siê utrzymania ksiê¿y zakonnych jako
katechetów. Nale¿y dodaæ, ¿e zdarza³y siê wy-
padki, ¿e delegacje ludnoœci, które jeŸdzi³y do
w³adz centralnych do Warszawy, mamy na my-
œli Ministerstwo Oœwiaty, w pierwszym okre-
sie by³y przyjmowane w taki sposób, ¿e delegaci
nabierali przeœwiadczenia, ¿e w³adze ministe-
rialne nie mia³yby nic przeciwko temu, aby za-
konnicy uczyli nadal w szko³ach, gdyby w³adze
wojewódzkie postawi³y odpowiednie wnioski
(nie przeszkadza³y).

To niezdecydowanie poszczególnych pra-
cowników ministerstwa w skutkach swoich
utrudnia³o pracê Kuratorium Okrêgu Szkol-
nego i Wydzia³u ds. Wyznañ18 P[rezydium]
W[ojewódzkiej] R[ady] N[arodowej] w przed-
miocie wyegzekwowania zarz¹dzenia Mini-
sterstwa Oœwiaty w terenie. Kurie biskupie
równolegle z dzia³alnoœci¹ kleru do³owego na
parafiach wystêpowa³y do w³adz z postulatem,
¿e z braku ksiê¿y, wy³¹czenie zakonników jako
nauczycieli religii, jest spraw¹ przedwczesn¹ i w
konsekwencji praktycznie oznacza likwidacjê
tego przedmiotu nauczania.

Prezydium WRN w Gdañsku stanê³o twar-
do na stanowisku, ¿e zarz¹dzenie Min. Oœwia-
ty z dnia 4 VIII 1958 r. w sprawie nauczania
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religii w szko³ach pañstwowych musi byæ ca³-
kowicie wyegzekwowane. Zrozumia³ym jest,
¿e kler broni³ swoich pozycji do ostatka i na-
dal przywi¹zuje wielk¹ wagê w swojej dzia³al-
noœci odnoœnie wychowania m³odzie¿y na
zasadach kultu religijnego. Aby bardziej upla-
styczniæ to zagadnienie, nale¿y siêgn¹æ do
konkretnych przyk³adów z terenu naszego
województwa i tak:

Jako pierwsi i w sposób zdecydowany wy-
st¹pili XX Jezuici z Gdañska, którzy spo-
wodowali przez inspiracjê wyjazdy delegacji
ludnoœci do Warszawy z postulatami utrzy-
mania Jezuitów jako katechetów. Kuria
Biskupia Gdañska pragn¹c pomóc XX Je-
zuitom oœwiadczy³a, ¿e nie posiada ksiê¿y
œwieckich na ich zastêpstwo, zaœ osoby cy-
wilne, przygotowane do wyk³adów tego
przedmiotu, kierowali do innych parafii, t³u-
macz¹c siê, ¿e nie jest w stanie zapewniæ
cywilnych katechetów. Zrozumia³ym jest, ¿e
wobec zdecydowanej postawy Prezydium
WRN zabiegi XX Jezuitów nie odnios³y ¿ad-
nego skutku, jednak by³y powodem niepo-
trzebnych zadra¿nieñ.

Dowodem tego, jakiej rangi jest to za-
gadnienie dla sprawy koœcio³a, niech bêdzie
fakt, ¿e Episkopat powiêksza liczbê bisku-
pów na diecezjach, których zadaniem jest
przede wszystkim sprawa nauczania religii i
wychowania m³odzie¿y. Na naszym terenie
takie zadanie otrzyma³ nowo wyœwiêcony
biskup sufragan ks. Kaczmarek, który rów-

nolegle ze swoim stanowiskiem piastuje
godnoœæ generalnego wizytatora nauki reli-
gii. Kuria Gdañska zaleca³a i zaleca nadal
katechetom, aby prowadzili wykazy m³o-
dzie¿y ucz¹cej siê nauki religii i zbierali
dane personalne odnoœnie poszczególnych
uczniów. Równie¿ w swoisty sposób Kurie
Biskupie interpretuj¹ sprawê odebrania de-
klaracji od rodziców w sprawie pobierania
nauki religii w szkole.

Kurie zalecaj¹, aby deklaracje rodziców
zapatrywaæ w pieczêæ szko³y, a obowi¹zkiem
katechetów jest deklaracje takie przekazy-
waæ rz¹dcom parafii. Wydzia³ d/s Wyznañ
PWRN wyst¹pi³ w zdecydowany sposób
przeciwko tego rodzaju interpretowaniu za-
rz¹dzenia Min. Oœwiaty, wzywaj¹c na roz-
mowê ks. Wdowiaka Józefa z Pruszcza
Gdañskiego19, któremu wyjaœniono, ¿e tego
rodzaju praktyki, nie tylko nie dadz¹ siê po-
godziæ z zarz¹dzeniem Min. Oœwiaty, ale
równie¿ koliduj¹ z dekretem o ochronie
wolnoœci sumienia i wyznania20. W/w du-
chownemu zagro¿ono sankcjami karnymi,
a w stosunku do innych katechetów zasto-
sowano obserwacjê. Zdarzaj¹ siê równie¿ wy-
padki stosowania przymusu fizycznego
wobec m³odzie¿y nieuczêszczaj¹cej syste-
matycznie na naukê religii.

W ka¿dym stwierdzonym wypadku du-
chowni wzywani s¹ na rozmowy z ewentual-
nym wyci¹gniêciem konsekwencji karnych.
Zgodnie z zaleceniami Min. Oœwiaty do-

19  Ks. Józef Wdowiak (1902-1982). Administrator parafii Przemienienia Pañskiego w Sobowidzu, pow. Gdañsk.
20  Dekret o ochronie wolnoœci sumienia i wyznania wydany zosta³ 5 VIII 1949 r. Wprowadza³ on karê wiêzienia dla

ka¿dego, kto „nadu¿ywa³ wolnoœci sumienia i wyznania” w sposób sprzeczny z prawem Polski Ludowej. W praktyce
oznacza³o to, ¿e np. ksiê¿a mogli byæ karani za antypañstwowe kazania. Zob. „Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej
Polskiej” 1949, nr 45, poz. 334.
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21  Ks. Witold Weinberger (ur. 1929). Wikariusz parafii Œw. Trójcy w Wejherowie.
22 Ks. Alfons B³aszkiewicz (1921-1984). Administrator parafii pw. Wniebowziêcia Najœwiêtszej Maryi

Panny w Kr¹gu.
23 Ks. Boles³aw Dobkowski (1905-1988). Administrator parafii Œw. Barbary w Krzy¿anowie pow. Malbork
24 Proboszcz parafii pw. Narodzenia Najœwiêtszej Maryi Panny w Wiercinach.
25  Ks. Józef Æwirko (1906-1982). Administrator parafii œw. Mateusza w Nowym Stawie.
26  Ks. Alfons Zieliñski (1917-1984). Administrator parafii œw. Bart³omieja w Œwierkach pow. Malbork.
27  Ks. Józef Szarkowski (1908-2006). Prefekt szkó³ gdañskich i wizytator nauki religii.
28  Ks. Alojzy Pi³at (1913-1969).Chrystusowiec, proboszcz parafii we W³adys³awowie
29  Ks. Ludwik Niemczycki (1904-1976). Proboszcz parafii w Kie³pinie pow. Kartuzy.
30  Ks. Edmund Huzarek (ur. 1925). Ksi¹dz w parafii pw. Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w Piecach. Rektor

koœcio³a w Hucie Kalnej.
31   Tak w oryginale.
32   Ks. Jan Mionskowski (ur. 1901). Ksi¹dz w parafii pw. Wszystkich Œwiêtych w Lasowicach Wielkich pow.

Malbork.

puszczaj¹cymi zatrudnianie ksiê¿y zakon-
nych tylko w wypadkach wyj¹tkowych w
roku szkolnym 1958/1959, ksiê¿y zakonnych
jako katechetów na terenie województwa gdañ-
skiego by³o 5 osób. Na rok szkolny 1959/60
ustalono jako zasadê niezatrudnienie ani jedne-
go ksiêdza zakonnego.

W chwili obecnej na terenie wojewódz-
twa gdañskiego ¿aden z zakonników nie
pe³ni funkcji katechety w szko³ach. Rów-
nie¿ przyjêto jako zasadê, ¿e ci z ksiê¿y
œwieckich, którzy popadli w kolizjê z obo-
wi¹zuj¹cymi przepisami i zarz¹dzeniami
w³adz pañstwowych tak¿e nie mog¹ byæ za-
trudnieni jako katecheci. Ni¿ej podaje siê wy-
kaz ksiê¿y - katechetów, którzy w roku
szkolnym 1959/60 pozbawieni zostali pra-
wa nauczania religii w szko³ach, z uwzglêd-
nieniem motywów zwolnienia.
1) ks. [Witold] Weinberger21 - w szkole ogól-
nokszta³c¹cej - za bicie dzieci.
2) ks. [Alfons] B³aszkiewicz22 - w Tech[nikum]
Przem[ys³u] Skórz[anego] podrywanie auto-
rytetu nauczycielom.
3) ks. [Boles³aw] Dobkowski23 z Malborka -
bicie dzieci.

4) ks. [W³odziemierz] Gutowski24 z pow.
Nowy Dwór niemoralne postêpowanie, bicie
dzieci.
5) ks. [Józef] Æwirko25 z pow. Malbork
bicie dzieci.
6) ks. [Alfons] Zieliñski26 z pow. Malbork
- bicie dzieci.
7) ks. Paciej z Gdañska - zakonnik - ukry-
wanie dokumentów.
8) ks. [Józef] Szarkowski27 z Gdyni - de-
moralizacja dzieci.
9) ks. Ka³uski z Kwidzyna - demoralizacja
dzieci.
10) ks. [Alojzy] Pi³at28 z pow. Wejherowo -
zakonnik.
11) ks. Pigacz z pow. Wejherowo zakonnik.
12) ks. [Ludwik] Niemczycki29 z pow.
Kartuzy, podrywanie autorytetu nauczycielom.
13) ks. [Edmund] Huzarek30 z pow. Staro-
gard - podrywanie autorytetu nauczycielom.
14) ks. Pciechuda31 z Kwidzyna - kolportowa-
nie kartek.
15) ks. [Jan] Mionskowski32 z Malborka - bicie
dzieci.
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Nale¿y stwierdziæ, ¿e wszyscy katecheci
duchowni, którzy pope³nili jakiekolwiek wy-
kroczenia, zostali usuniêci ze szkó³. Natomiast
jeœli chodzi o katechetów œwieckich do chwili
obecnej nie by³o wypadku usuniêcia ich ze
szkó³, w zwi¹zku z naruszaniem przepisów
w³adz oœwiatowych. Wydzia³ d/s Wyznañ
zwróci³ siê do Kuratorium Okrêgu Szkolne-
go z wnioskiem o zwolnienie 5 katechetów,
jednak wnioski te do tej pory nie zosta³y za³a-
twione.

Wnioski dotyczy³y katechetów œwieckich:
J. Dozdy ze Szko³y nr 17, H. Kanomby ze
Szko³y nr 16 oraz Mariana Gudyki ze Szko-
³y nr 12 - wszystkich z Gdañska.
Ogó³em na terenie woj. gdañskiego jest
zatrudnionych 328 katechetów duchow-
nych - ksiê¿y i 182 katechetów œwieckich
(osoby cywilne). W 1959/60 nie wprowa-
dzono nauki religii do liceów pedagogicz-
nych, szkó³ zawodowych i szkó³ æwiczeñ
przy liceach pedagogicznych. W chwili
obecnej na ogóln¹ iloœæ szkó³ œrednich i 985
szkó³ podstawowych, w 5-ciu szko³ach œred-
nich i 125-ciu szko³ach podstawowyc(w powia-
tach i miastach) brak nauki religii. Ponadto na
terenie województwa istnieje 12 szkó³ kadro-
wych (przewa¿nie Licea Pedagogiczne) w któ-
rych nie wprowadzono nauki religii. W sumie
wiêc szko³y bez nauki religii stanowi¹ 12% licz-
by szkó³ œrednich i podstawowych na terenie
województwa.
Posuniêcia w³adz pañstwowych zmierzaj¹ce do
os³abienia wp³ywów klerykalnych na szkolnic-
two, napotykaj¹ na siln¹ reakcjê ze strony kle-
ru. W parze z tym id¹ starania na zwiêkszenie

atrakcyjnoœci lekcji religii przy zastosowaniu
ró¿nych œrodków dzia³ania. I tak:
- Katecheci œwieccy w Gdañsku J. Dozda ze
Szko³y nr 17, H. Kanomba ze Szko³y nr 45,
J. Szandra ze Szko³y nr 16 i J. Czarnecka zorga-
nizowa³y w kruchcie koœcio³a NSJ w Gdañsku
Wrzeszczu (XX Jezuici) wystawê zeszytów z
nauki religii i prac poœwiêconych zagadnieniu
wiary wykowanych przez uczniów szkó³ pod-
stawowych. Jest to nowa forma walki o utrzy-
manie nauki religii w szko³ach zmierzaj¹ca
równie¿ do wiêkszego zainteresowania siê ro-
dziców m³odzie¿¹ w nauce religii poza godzi-
nami lekcyjnymi.
- Ks. Czubek, wikariusz parafii Œw. Krzy-
¿a w Tczewie, pe³ni¹cy obowi¹zki kateche-
ty w miejscowej szkole usi³uje dopingowaæ
rodziców dzieci zaniedbuj¹cych siê w tym
przedmiocie. W tym celu praktykuje od-
wiedzanie rodziców w mieszkaniach pry-
watnych. Ten sam duchowny próbowa³
wywieraæ nacisk na rodziców, którzy nie
posy³aj¹ dzieci na naukê religii, a nawet
nak³ania³ cz³onka PZPR tow. Doszyñskie-
go Lucjana w jego mieszkaniu prywatnym,
aby wyrazi³ zgodê, i¿ jego syn bêdzie siê
uczy³ nauki religii, gro¿¹c mu, ¿e w prze-
ciwnym wypadku, bêdzie mia³ obni¿one
oceny z innych przedmiotów.
- Ks. Mionskowski33 jako katecheta szko-
³y w Lasowicach Wielkich pow. Malbork
systematycznie dopuszcza³ siê bicia dzieci,
u¿ywaj¹c do tego paska od spodni lub te¿
razy zadawa³ rêk¹. Podobnych wykroczeñ
dopuszcza siê ks. Dobkowski równie¿ ka-
techeta powiatu malborskiego.

33   W oryginale „Kionskowski”
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- Dziekan tczewski ks. [Wac³aw] Preis34

zbiera³ dane od ksiê¿y, ilu katechetów zo-
sta³o w roku bie¿¹cym pozbawionych pra-
wa do nauczania religii. Dziekan gdañski
ks. [W³adys³aw] Ciechorski35 pobi³ dwóch
uczniów w koœciele jakoby za z³e zacho-
wanie - sprawa skierowana na drogê s¹-
dow¹ (ks. Ciechorski jako dziekan nie jest
katechet¹).
- Ks. Lechowski Albin katecheta szko³y
podstawowej nr 1 w Sopocie kolportowa³
wœród dzieci ksi¹¿kê pt. "Wielka Tajemni-
ca". Ksi¹¿ka ta traktuje o ¿yciu seksual-
nym m³odzie¿y.
- Organista Marian Gudyka zatrudniony w
szkole podstawowej nr 12 w Gdañsku, bez
wiedzy i zgody kierownika szko³y urz¹dzi³
akademiê dla m³odzie¿y ku czci œw. Stani-
s³awa Kostki patrona m³odzie¿y, na któr¹
w godzinach poza szkolnych zaprosi³ m³o-
dzie¿ i rodziców.

Dowodem tego jak wielk¹ wagê kler przy-
wi¹zuje do sprawy nauczania religii w szko-
³ach niech pos³u¿y fakt, ¿e Kuria Gdañska
wyda³a zalecenie proboszczom, aby "po ci-
chu" bez pokwitowañ, uzupe³niali uposa¿enia
katechetów œwieckich z uwagi na niskie ich
uposa¿enia.

Bardzo znamiennym przyk³adem wciskania
siê kleru do szkó³ za wszelk¹ cenê jest nastêpuj¹-
cy wypadek: kompromitowany za sprawy szkol-
ne na terenie Bia³egostoku i Olsztyna ks.

[Stanis³aw] Sosnowski36 zosta³ skierowany przez
biskupa olsztyñskiego [Tomasza] Wilczyñskie-
go37 do Kwidzyna i aby otrzymaæ naukê religii
w szkole próbowa³ daæ ³apówkê inspektorowi
oœwiaty. Ks. Sosnowski zosta³ aresztowany i ocze-
kuje rozprawy pod zarzutem przestêpstwa z art.
134 KK.

Te wszystkie informacje, rzecz zrozumia-
³a, nie wyczerpuj¹ w ca³oœci wszystkich prze-
jawów dzia³alnoœci kleru na terenie woj.
gdañskiego na odcinku nauki religii
i m³odzie¿y. Spotykamy siê tak¿e z wypad-
kami podawania siê zakonników za ksiê¿y
œwieckich, jak to mia³o miejsce np. we W³a-
dys³awowie i na Helu. W obu wypadkach na
wniosek Wydzia³u d/s Wyznañ zakonnicy
ci zostali zwolnieni jako katecheci. Pomimo
tego, ¿e wszystkim ksiê¿om wiadomo, ¿e na-
uczycieli religii anga¿uje Kuratorium Okrê-
gu Szkolnego, wszyscy oni, a w szczególnoœci
zakonnicy, stale interweniuj¹ w Wydziale d/
s Wyznañ o dopuszczenie ich do szkó³ jako
katechetów. Wydzia³ d/s Wyznañ zmuszo-
ny jest do prowadzenia sta³ych rozmów z na-
des³anymi delegacjami, szczególnie
z terenów wiejskich, inspirowanymi poufnie
przez poszczególnych duchownych. Trudno-
œci Wydzia³u d/s Wyznañ potêguj¹ bier-
noœæ, a niektórych wypadkach okazywana
duchownym, rzymskokatolickim pomoc
przez cz³onków niektórych gromadzkich
rad narodowych, i tak: na terenie miejsco-

34 Ks. Wac³aw Preis (1909-1990). Proboszcz parafii œw. Krzy¿a w Tczewie, dziekan dekanatu tczewskiego
35 Ks. Wac³aw Ciechorski (ur. 1907). Proboszcz parafii œw. Ignacego Loyoli w Gdañsku
36 Ks. Stanis³aw Sosnowski (1925-1988). Wikariusz parafii œw. Rocha w Bia³ymstoku. Skazany na 1 rok

wiêzienia z zawieszeniem na 3 lata przez S¹d Wojewódzki w Gdañsku za próbê przekupienia urzêdnika
w Kwidzynie.

37 Ks. bp Tomasz Wilczyñski (1905-1965). Ordynariusz diecezji warmiñskiej
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woœci Huta Kalna38 pow. Starogard przy ci-
chej aprobacie przewodnicz¹cego Gromadzkiej
Rady Narodowej nauczycielka miejscowej szko-
³y zrezygnowa³a ze swojego mieszkania na rzecz
wikariusza parafii Piece ks. Huzarka, który bez
wiedzy i zgody w³adz pañstwowych (Wydzia³u
d/s Wyznañ) zainstalowa³ siê w jej mieszkaniu
mieszcz¹cym siê w budynku szkolnym obej-
muj¹c  w swoje posiadanie równie¿ inne obiek-
ty gospodarcze. W ten sposób ks. Huzarek
samowolnie utworzy³ sobie parafiê, wystêpu-
j¹c oficjalnie jako wikariusz - ekspozyt
i jednoczeœnie zg³asza wniosek o zaanga¿owa-
nie go jako nauczyciela religii. Kiedy w³adze
szkolne odmawiaj¹ mu prawa nauczania religii,
czyni¹c wysi³ki, aby opuœci³ bezprawnie zajête
mieszkanie, ks. Huzarek wp³ywa na ludnoœæ,
która zbiera podpisy i wysy³a delegacje w jego
obronie do w³adz.

Podobny wypadek mia³ miejsce w Kry-
nicy Morskiej pow. Elbl¹g. B[y³a] prze-
wodnicz¹ca miejscowej osiedlowej Rady
Narodowej interweniowa³a w Wydziale d/s Wy-
znañ, aby uzyskaæ zezwolenie na sta³y pobyt za-
konnika ks. Sujaka Wies³awa39, który pe³ni³
obowi¹zki wikariusza ekspozyta i jednoczeœnie
ubiega³ siê o prawo nauczania religii.

Wydzia³ d/s Wyznañ PWRN we wszyst-
kich tych sprawach opieraj¹c siê ma zarz¹dze-
niach w³adz pañstwowych zajmuje stanowisko
zdecydowane i w miarê posiadanych informa-
cji przeciwdzia³a naciskowi kleru, wzywaj¹c
poszczególnych duchownych na rozmowy

wyjaœniaj¹ce, a w wypadkach stwierdzenia ³ama-
nia praworz¹dnoœci i nie respektowania zarz¹-
dzeñ w³adz pañstwowych, stosuje sankcje
karne administracyjne w formie udzielania
upomnieñ, ostrze¿eñ wystêpowania z wnioska-
mi do Kurii Biskupich, zdjêcia ze stanowiska,
kierowania sprawy do kolegium orzekaj¹cego,
wzglêdnie stawiania wniosków o poci¹ganie
winnych do odpowiedzialnoœci karno-s¹dowej.
Kilka uwag na temat tzw. Akcji Krzy¿owej
w roku 1958, po wprowadzeniu w ¿ycie zarz¹-
dzenia Ministra Oœwiaty w sprawie zdjêcia em-
blematów religijnych - usuniêto krzy¿e ze
wszystkich szkó³ naszego województwa. Ak-
cja ta przebieg³a doœæ burzliwie, szczególnie
na terenie wiejskim rejonów kaszubskich. Jesz-
cze do koñca 1958 r. notowano wypadki po-
nownego zawieszania emblematów. Do chwili
obecnej brak sygna³ów o naruszaniu przepi-
sów w³adz szkolnych w tej materii.
Odpis z informacji przes³anej do KW PZPR
Gdañsk z dnia 1 IV 1960 r.
Za zgodnoœæ:
Kier[ownik] Grupy IV Wydzia³u III-go
/-/ Z[ygmunt] Krzosa40 - kpt.
Wyk. w 2 egz.  1 egz. W. IV Dep. III
2 egz. a/a
�ród³o: AIPN, 01283/343, mkf, s. 353-359.

      38 W tekœcie „Halna”.
39 O. Wies³aw Sujak, kapucyn (1921-2009). Zarz¹dza³ parafi¹ Braci Mniejszych Kapucynów w Krynicy

Morskiej (podleg³ej ówczeœnie pod parafiê w Tolkmicku).
40 Zygmunt Krzosa (ur. 1920 r.), funkcjonariusz UB/SB w latach 1945-1969.
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       ***

Dokument nr 3
Gdañsk, dnia 24 paŸdziernika 1960 r.
Tajne
Egz. nr 1. {dopisano rêcznie}
{Pieczêæ nag³ówkowa}
Komenda Milicji Obywatelskiej
Woj. Gdañskiego
L.dz. BE-01116/60
Do Gabinetu V-ce Ministra Spraw
Wewnêtrznych w Warszawie
(Tow. Alstera41)

Informacja dot. sytuacji na odcinku naucza-
nia religii w szko³ach pañstwowych.

W œlad za przes³anymi ju¿ informacjami
dot. sytuacji na odcinku nauczania religii w szko-
³ach pañstwowych podajemy, ¿e na dzieñ
dzisiejszy religia, jako nadobowi¹zkowy
przedmiot nauczania w szko³ach, pozostaje
jeszcze w oko³o 30% szkó³ naszego woje-
wództwa. Natomiast na terenie Trójmiasta
(Gdañsk, Sopot, Gdynia) religia zosta³a wy-
prowadzona ze wszystkich szkó³ œrednich
i podstawowych.

W wiêkszoœci wypadków wierni pogodzili
siê z decyzj¹ Komitetów Rodzicielskich i Rad
Pedagogicznych, jedna na terenie niektórych
gromad wiejskich zdarzaj¹ siê wypadki wystê-
powania publicznego sfanatyzowanej czêœci
spo³eczeñstwa domagaj¹cych siê ponownego
wprowadzenia religii do okreœlonych szkó³.
W wielu wypadkach w tym celu wykorzysty-

wane s¹ komitety rodzicielskie. Np. Komitet
Rodzicielski w Szymbarku, pow. Kartuzy wy-
stosowa³ pismo do Inspektoratu Oœwiaty
Prez[ydium] P[owiatowej] R[ady] N[arodowej]
w Kartuzach o zezwolenie na nauczanie religii
w szkole podstawowej w Szymbarku. Komitet
ów proœbê uzasadnia nastêpuj¹co:
1) rodzice dzieci z³o¿yli deklaracje domagaj¹-
ce siê nauki religii;
2) przez uzyskanie zezwolenia na naukê
religii komitet u³atwi sobie realizacjê przez
siebie na³o¿onego planu na rok szkolny
1960/1961 przyci¹gaj¹c w ten sposób ro-
dziców do wspó³pracy;
3) brak jest innego punktu katechetyczne-
go, natomiast koœció³ nie nadaje siê do tego
celu, z powodu nie ogrzewania.

Podobne pismo wystosowa³ Komitet Ro-
dzicielski w Chmielnie pow. Kartuzy, doma-
gaj¹c siê zezwolenia Inspektoratu Szkolnego
na wykorzystanie sali szkolnej na punkt kate-
chetyczny. Pisma domagaj¹ce siê nauczania
religii w szkole wys³a³y równie¿ komitety ro-
dzicielskie szkó³ podstawowych w Kamienicy
Szlacheckiej pow. Kartuzy, Tuchlino pow. Kar-
tuzy, Brodnica Górna pow. Kartuzy, Sulêczy-
no pow. Kartuzy i Mœciszewice pow. Kartuzy.

Petycje te w niektórych wypadkach podpi-
sywane s¹ przez rodziców dzieci i w grzecznej
formie uzasadniaj¹ koniecznoœæ nauczania reli-
gii w szkole ze wzglêdu na brak warunków w
koœciele. Natomiast Komitet Rodzicielski i ro-
dzice dzieci przy szkole podstawowej w Sulê-
czynie pow. Kartuzy, zorganizowali w dniu 9 b.m.
zebranie w czasie którego wybrano Komitet dla

41 Antoni Alster (1903-1968). Dzia³acz komunistyczny, w latach 1956-1962, wiceminister spraw wewnêtrznych.
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za³atwienia ponownego wprowadzenia religii
do szko³y i wystosowano petycjê do Inspek-
toratu Oœwiaty. Ze wzglêdu na formê tej pe-
tycji, przytaczamy j¹ w ca³oœci: "My rodzice

posy³aj¹cy nasze dzieci do szko³y podstawowej w
Sulêczynie pow. Kartuzy, domagamy siê wyjaœnie-

nia na jakiej podstawie pozbawiono naszych dzieci
nauczania religii, jak równie¿ ¿¹damy, nie ³ami¹c

zasad konstytucji PRL, o natychmiastowe przywró-
cenie nauczania religii naszych dzieci w Szkole Pod-

stawowej w Sulêczynie".
Tu nastêpuje 142 podpisów rodziców wraz

z cz³onkami Komitetu Rodzicielskiego. G³ów-
nym inspiratorem powy¿szego by³ ob. Kreft
przewodnicz¹cy Komitetu Rodzicielskiego.

Równie¿ na terenie pow. Lêbork Komitet
Rodzicielski przy Szkole Podstawowej
w Oskowie, wystosowa³ petycjê do Inspekto-
ratu Oœwiaty w której domaga siê wprowa-
dzenia religii w szkole i ¿¹da, by nadal uczy³
dzieci ksi¹dz z parafii Rokity pow. Bytów woj.
koszaliñskie.

Jak wynika z naszego rozeznania, nasile-
nie sk³adania petycji wystêpuje na terenie po-
wiatów kaszubskich, takich jak: Kartuzy,
Puck, Wejherowo, Starogard, Koœcierzyna.
Organizowanie zebrañ Komitetów Rodziciel-
skich i wystêpowanie ludnoœci o wprowadze-
nie religii do szkó³ jest inspirowane przez
ró¿ne osoby sfanatyzowane, zwi¹zane z kle-

rem, a czêsto przez sam kler bezpoœrednio. I
tak: w miejscowoœci Kolkowo pow. Wejhero-
wo, petycjê podpisan¹ przez 32 osoby wys³a³a
ob. Jarz¹b Stefania - przewodnicz¹ca Komitetu
Rodzicielskiego przy miejscowej szkole.
W czasie przeprowadzonej z ni¹ rozmowy oœwiad-
czy³a ona, ¿e nigdy by takiej petycji nie wys³a³a,
gdyby nie namowa ob. Baranowskiej, pracow-
niczki Inspektoratu Oœwiaty w Wejherowie.

Szereg ksiê¿y wystêpuje w czasie kazañ,
judz¹c ludnoœæ do wyst¹pieñ. Np. ks. [Franci-
szek] ¯ur42, proboszcz parafii w Kartuzach,
powiedzia³ w czasie kazania, ¿e wrogowie znów
chc¹ nam wydrzeæ religiê ze szkó³. Wszystko
zale¿y jednak od rodziców i oni winni zwracaæ
siê do szkó³ listami poleconymi z ¿¹daniem
nauki religii w szko³ach. Podobnie wypowia-
dali siê ks. [Jan] Kisicki43 proboszcz parafii
Sianowo pow. Kartuzy i wikary Benedict z tej
samej parafii, ks. [Zygmunt] Trzebiatowski44

z parafii Lipusz pow. Koœcierzyna, ks. [Alek-
sander] Rutecki45 z parafii Wysino pow. Ko-
œcierzyna, ks. [Edmund] Engler46 z parafii
Skarszewy pow. Koœcierzyna i szereg innych
ksiê¿y. Ks. [Franciszek] Kerlin47 z Dziemian
pow. Koœcierzyna oœwiadczy³ do osób trzecich,
¿e je¿eli pozytywnie nie za³atwi¹ sprawy w In-
spektoracie Oœwiaty Prez. PRN w Koœcierzy-
nie, da pieni¹dze delegacji na podró¿ do
Warszawy, aby tam szukaæ pomocy w za³atwie-

42  Ks. Franciszek ¯ur (1906-1984). Proboszcz parafii pw. Wniebowziêcia Najœwiêtszej Maryi Panny
w Kartuzach.

43  Ks. Jan Kisicki, proboszcz parafii Narodzenia Najœwiêtszej Maryi Panny w Sianowie.
44  Ks. Zygmunt Jutrzenka Trzebiatowski (1909-2000). Proboszczparafii pw. œw. Micha³a Archanio³a

w Lipuszu.
45  Ks. Aleksander Rutecki (1914-1986). Administrator parafii pw. Wszystkich Œwiêtych w Wysinie.Zob. AIPN Gd,

645/46410, Akta paszportowe W³adys³awa Kordy.
46  W oryginale „Angler”. Ks. Edmund Engler (1909-2000). Proboszcz parafii pw. œw. Micha³a Archanio³a

w Skarszewach.
47  W oryginale „Karlin”. Ks. Franciszek Kerlin (1911-1979). Proboszcz parafii œw. Antoniego w Dziemianach.
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niu wprowadzenia religii do szko³y. Wypowie-
dzia³  s iê on równie¿,  ¿e na "bubków"
z Powiatowej Rady Narodowej nie ma co
zwa¿aæ, bo sekretarz Gomu³ka popar³ stano-
wisko kleru i niebawem pozytywnie odniesie
siê do ¿¹dañ "ludzi z terenu".
Trzech ksiê¿y z pow. starogardzkiego:
ks. Machajewski Maksymilian proboszcz
parafii Piece, ks. Smoczyñski Józef i ks.
Huzarek Edmund z Huty Kalnej wystoso-
wali pisma do Powiatowego Inspektoratu
Oœwiaty domagaj¹c siê w sposób katego-
ryczny wyjaœnienia z jakich przyczyn zo-
sta³o im za³atwione odmownie podanie
w sprawie nauczania przez nich religii. Wyja-
œniamy, ¿e ksiê¿a ci w przesz³oœci niejedno-
krotnie wypowiadali siê wrogo p-ko PRL oraz
stosowali niedozwolone metody w stosunku
do dzieci w szkole, gdzie uczyli religii. Ostat-
nio w dniu 9 b.m. ks. Machajewski w czasie
g³oszonego kazania oœwiadczy³, ¿e w³adze pañ-
stwowe maj¹ do niego uprzedzenie. Natomiast
sprawa nauki religii w szko³ach zale¿y wy³¹cz-
nie od ludzi i grozi³, ¿e "ludzie w Piecach spali
i œpi¹ spokojnie, ale gdy zajdzie koniecznoœæ,
to potrafi¹ wyst¹piæ, tak jak w Nowej Hucie48".
Ks. [Konrad] Lubiñski49 z parafii Stê¿yca pow.
Kartuzy wypowiedzia³ siê w Prez. PRN w Kar-
tuzach w czasie rozmowy na temat nauki reli-
gii, ¿e Inspektorat Oœwiaty nale¿y oddaæ do
Prokuratury za ³amanie przepisów.

Wrogo wystêpuj¹ równie¿ niektóre osoby
œwieckie. Np. so³tys gromady ¯uromin, pow.
Kartuzy oœwiadczy³ publicznie, ¿e nie wp³aci
zadeklarowanej sumy na budowê szkó³, ponie-
wa¿ nie ma w nich nauczania religii. Podobnie
wypowiadali siê inni mieszkañcy ¯uromina.

Do charakterystycznych nale¿y fakt zwraca-
nia siê dewotek do aktywisty partyjnego sekreta-
rza Prez. PRN w Kartuzach tow. Szczepankiewicza.
Kobiety te podburza³y Szczepankiewiczow¹, aby
ta "narobi³a szumu" mê¿owi i w szkole, d¹¿¹c w ten
sposób do wprowadzenia religii w szkole.

Na uwagê zas³uguje równie¿ postêpowanie
ks. [Edwarda] Godlewskiego50, administrato-
ra parafii ¯u³awka pow. Nowy Dwór Gdañski.
W/w na pocz¹tku b.m. stan¹³ przed szko³¹
w Mikoszewie i gdy po skoñczonych lekcjach
dzieci wychodzi³y ze szko³y, wybra³ po jed-
nym uczniu z klasy, którym poleci³ sporz¹dze-
nie spisów wszystkich dzieci z poszczególnych
klas. Spisy te pos³u¿y³y mu do kilkukrotnego
wyczytywania dzieci nieuczêszczaj¹cych do
koœcio³a. Prócz tego ks. Godlewski zaleci³ za-
ufanym dewotkom zbieranie podpisów pod
petycj¹ domagaj¹c siê w ten sposób wprowa-
dzenia religii do miejscowych szkó³. Ks. Go-
dlewskiemu aktywnie pomagali cz³onkowie
PZPR Megger Franciszek i Onuszkiewicz.
Ks. Szerle Zenon51 wikary parafii Sadlinki pow.
Kwidzyn w czasie g³oszonych kazañ w koœcie-
le filialnym podkreœla³, ¿e koœció³ w XX wie-

48  Chodzi o wydarzenia z 27 IV 1960 r. kiedy mieszkañcy Osiedla Teatralnego w Nowej Hucie stanêli
w obronie krzy¿a ustanowionego w 1957 r. na miejscu, gdzie mia³ powstaæ koœció³. Dosz³o do zamieszek
i walk z milicj¹ i ZOMO. Szerzej zob. A. Koz³owska, Dwa dni z dziejów PRL. Wydarzenia z kwietnia 1960 roku
w Nowej Hucie [w:] Stosunki miêdzy pañstwem a Koœcio³em rzymskokatolickim w czasach PRL, red.
A. Chojnowski, M. Kula, Warszawa 1998, s. 127-182.

49  W oryginale Ks. Konrad Lubiñski, prooszcz parafii pw. œw. Katarzyny Aleksandryjskiej w Stê¿ycy.
50  Ks. Edward Godlewski (1901-1987). Administrator parafii w ¯u³awce pow. Nowy Dwór Gdañski.
51  Ks. Zenon Szerle (ur. 1930).

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/

http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/


                                                      Daniel Czerwiñski

106

ku jest przeœladowany, szczególnie w Polsce
na odcinku nauki religii w zwi¹zku z czym
nale¿y siê modliæ oraz domagaæ wprowadze-
nia nauki religii w szko³ach, nawet u w³adz naj-
wy¿szych. W sposobie za³atwienia sprawy
mo¿e on udzieliæ bli¿szych informacji.
W dniu 5 b.m. w czasie lekcji historii w klasie
VII na temat "Reformacja w Niemczech",
uczniowie Groszewski Janusz syn cz³onka
Rady Parafialnej, Kania Ryszard - ministrant
w koœciele filialnym administrowanym przez
ks. Szerle i Mowiñski Ryszard wyst¹pili prze-
ciwko nauczycielce twierdz¹c, ¿e to co mówi,
nie jest prawd¹, ¿e jest to propaganda komuni-
styczna - ludzi, którzy fa³szuj¹ historiê, ¿e
obecnie jest nagonka na ksiê¿y. Prócz tego
stawiali nauczycielce pytania, dlaczego nie
chodzi do koœcio³a. W dniu 2 X 1960 r. kie-
rowniczka szko³y nr 2  w Kwidzynie otrzyma-
³a anonim z pogró¿kami, pisany wierszem
w którym autor oskar¿¹ j¹, ¿e walczy
z bogiem, dzieci wychowuje na pogan i w
"przysz³y" paŸdziernik na taczkach ze szko-
³y zostanie wywieziona.

Charakterystyczne jest wyst¹pienie ks.
[Wojciecha] G³ówczewskiego52 z Jastarni
pow. Puck. W czasie kazania ks. G³ów-
czewski ubolewa³ nad faktem przeœladowa-
nia religii w Polsce i jednoczeœnie skrytykowa³
opiesza³oœæ miejscowych Kaszubów w obronie
przeœladowanego koœcio³a. Pod wp³ywem tego
kazania w czasie posiedzenia Komitetu Rodzi-
cielskiego przyby³o ok. 30 dewotek. W zwi¹z-
ku z tym, ¿e kierownik szko³y nie wpuœci³ tych

kobiet na salê posiedzeñ, telefonowa³y one do
ks. G³ówczewskiego z proœb¹ o radê, jak w ta-
kiej sytuacji maj¹ post¹piæ. Ten odpowiedzia³
im, ¿e nie chce siê mieszaæ do tych spraw. Za-
wiedzione dewotki mocno skrytykowa³y
ks. G³ówczewskiego.

Na uwagê zas³uguje przebieg Sesji Osie-
dlowej Rady Narodowej w Jastarni, jaka
odby³a siê w dniu 7 X 1960 r. Na wymienion¹
sesjê przyby³a 3 osobowa delegacja rybaków
z zadaniem wprowadzenia religii do szkó³. Je-
den z delegatów Konke Roman pracownik
bosmanatu w Jastarni ¿¹da³ wprowadzenia na-
uki religii do szko³y i rozwi¹zania prawnie
wybranego Komitetu Rodzicielskiego, uza-
sadniaj¹c, ¿e nie ma w nim ani jednego rybaka,
tylko same "bose Antki". Pozostali delegaci
popierali to oœwiadczenie, a jeden z nich, Kon-
ke Gerard, wykrzykiwa³: "Bóg i Ojczyzna,
¿¹damy religii. Nikt nam tego nie wyrwie" itp.
Z wnioskami tymi solidaryzowa³ siê Przew[od-
nicz¹cy] Rady Osiedlowej ob. Kustosz oraz
cz³onkowie PZPR Wielguszowski i inni.
W wyniku tego uchwalono 16 g³osami przy
1 wstrzymuj¹cym siê, aby Komitet Rodziciel-
ski rozwi¹zaæ.

Do tej pory nie mamy sygna³ów, aby Kurie
biskupie wydawa³y w szerszym zakresie zalece-
nia ksiê¿om w kierunki inspirowania wiernych
do wyst¹pieñ, poza wypadkiem listownego in-
strukta¿u udzielonego ks. dziekanowi [Józefo-
wi] Miszewskiemu53 z Gdyni, ¿e w sprawie
nauki religii w szko³ach ksiê¿a dekanalni winni
przyk³adaæ wiêcej uwagi, by pozyskaæ takie osi¹-

52 Ks. Wojciech Kossak-G³ówczewski (1904-1975). Proboszcz parafii Najœwiêtszej Maryi Panny
w Jastarni.

53  Ks. Józef Miszewski (ur. 1902). Proboszcz parafii Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w Gdyni.
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 „Walka o religiê”. Jak S³u¿ba Bezpieczeñstwa.....

gniêcia jak w Bydgoszczy. Poza tym na nara-
dzie dekanatu Elbl¹sko-Malborskiego ks. dzie-
kan [Giedymin] Pilecki54 oœwiadczy³, ¿e "Partia
i Rz¹d czyni¹ posuniêcia, by usun¹æ religiê z
niektórych szkó³. Naszym zadaniem jest prze-
ciwstawiæ siê temu w ró¿nych formach, jak: ape-
lowaæ do rodziców, by ci sk³adali oœwiadczenia
do kierowników szkó³, omawiaæ sprawê nauki
religii z cz³onkami kó³ka ró¿añcowego
i cz³onkami innych organizacji przykoœciel-
nych". Zaleci³ przy tym, aby nie wchodziæ
wkolizjê z w³adzami pañstwowymi i organizowaæ
punkty katechetyczne tam, gdzie religia zostanie
definitywnie ze szkó³ wyprowadzona.

W zwi¹zku z tak¹ sytuacj¹ Wydzia³ III
tut[ejszej] Komendy i jednostki terenowe
S³u¿by Bezpieczeñstwa stosowa³y szereg
przedsiêwziêæ jak:
1) Informowanie Wydz[ia³u] d.s Wyznañ
Prez[ydium] W[ojewódzkiej] R[ady]
N[arodowej] celem przeprowadzenia roz-
mów ostrzegawczych i udzielania upomnieñ
na piœmie szeregu ksiê¿om.
2) Informowanie o tych faktach tereno-
wych w³adz administracyjnych i instancji
partyjnych w celu podjêcia odpowiednich
kroków wyjaœniaj¹cych.
3) Przeprowadzenie rozmów ostrzegawczych
i profilaktycznych z niektórymi ksiê¿mi i oso-
bami œwieckimi, wystêpuj¹cymi wrogo lub ma-
j¹cymi wp³yw wœród spo³eczeñstwa.
4) Wszczêto postêpowanie przeciwko ks. Go-
dlewskiemu z ̄ u³awki pow. Nowy Dwór Gdañ-
ski w zwi¹zku z wyst¹pieniami o których by³a
mowa wy¿ej w informacji.

5) Dla roz³adowania napiêcia wykorzystano
równie¿ wszelkie œrodki informacyjne.

Przedsiêwziêcia te spowodowa³y, ¿e wielu
osobom sprawy te sta³y siê bardziej jasne
i szereg ksiê¿y i osób œwieckich, wycofa³o siê
z akcji organizowania petycji itp.

Na uwagê zas³uguje wypowiedŸ ks. [Aloj-
zego] Ka³duñskiego55 proboszcza parafii
w Wejherowie z którym przeprowadzi³ roz-
mowê pion S³u¿by Bezpieczeñstwa KP MO
Wejherowie. W czasie rozmowy ks. Ka³duñ-
ski oœwiadczy³ "jest godne ubolewania, jak kre-
ci¹ robotê robi¹ sami nauczyciele i instytucje
oœwiatowe w Wejherowie i w Gdañsku w sto-
sunku do laicyzacji szkó³. Wed³ug jego roze-
znania, a takie posiada, wiêkszoœæ kierowników
szkó³ i nauczycieli boi siê zaj¹æ konsekwent-
ne stanowisko i nie wyjaœnia rodzicom dlacze-
go w szkole nie bêdzie nauki religii (np. szko³a
przeci¹¿ona programem itp.), pomimo, ¿e do-
k³adnie o tym wiedz¹. Najczêœciej odpowia-
daj¹ rodzicom nastêpuj¹co: "W ubieg³ych latach

nauka religii by³a, a teraz nie wiemy, dlaczego nie bê-
dzie i odsy³aj¹ rodziców do Inspektoratu Oœwiaty.

Inspektorat, chc¹c byæ dobrym wujaszkiem wobec
ksiê¿y i wiernych, odpowiada rodzicom, ¿e to zale¿y

wszystko od Kuratorium w Gdañsku. Kuratoriumz
kolei wyjaœnia, ¿e sprawy religii za³atwia Wydzia³ ds.

Wyznañ, a ten znów, ¿e czynniki oœwiatowe i tak trwa
taka ko³omyjka".

Po przeprowadzonej rozmowie ks. Ka³duñski
w dniu 4 X 1960 r. ostrzeg³ rodziców
z ambony, aby nie zajmowali siê zbieraniem
podpisów pod petycjami i wysy³aniem do In-
spektoratu Oœwiaty. "Kto z rodziców ma

54  Ks. Giedymin Pilecki (1903-1967). Proboszcz parafii œw. Miko³¹ja w Elbl¹gu.
55  W oryginale w tym miejscu i dalej „Ko³duñski”. Ks. Alojzy Ka³duñski (zm. 1977). Proboszcz parafii pw. Œwiêtej

Trójcy w Wejherowie.
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¿yczenie, aby jego dziecko uczy³o siê religii
w szkole, to tylko mo¿e zwracaæ siê
z proœb¹ do kompetentnych w³adz indywidu-
alnie. Musimy nauczyæ siê szanowaæ prawa pañ-
stwowe. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e ks. Ka³duñski
do tej pory by³ nieprzychylnie ustosunkowa-
ny do w³adz PRL.

Inni ksiê¿a w czasie rozmowy oœwiadczy-
li, ¿e zdaj¹ sobie sprawê z tego, i¿
w najbli¿szych latach religia i tak zostanie wy-
³¹czona ze szkó³, wiêc po co przeci¹gaæ z roku
na rok. Uwa¿aj¹, ¿e nale¿y œmia³o post¹piæ, tak
jak w 1958 r. ze spraw¹ usuniêcia krzy¿y ze
szkó³. W zwi¹zku z tym winno byæ odgórne
oficjalne zarz¹dzenie. Pomog³o by to im

w organizowaniu punktów katechetycznych
poza szko³¹.

Z-ca Komendanta Wojew[ódzkiego] MO
d.s Bezp[ieczeñstwa] w Gdañsku
/-/ S[tefan] Soko³owski56 - pp³k
Wyk. w 4 egz.
1 egz. V-ce Min. MSW
2 egz. I sekr[etarz] KW PZPR
3 egz. Wydz[ia³] V Dep[atramentu] III
4 egz. a/a
Opr. E.S. z B.E.
Druk M.Z. 1610/X
�ród³o: AIPN, 01283/343, mkf, s. 380-387.
Gdañsku. Szerzej zob. S. Bogdanowicz, Jezu-
sa w Gdyni.

56 Stefan Soko³owski (1925-2002). Funkcjonariusz UB/SB. Wlatach 1959-1961 I zastêpca komendanta wojewódz-
kiego MO w Gdañsku ds. S³u¿by Bezpieczeñstwa
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Nadmot³awskie spojrzenie na dzieje £otwy.

Na podstawie badañ archeologicznych mo¿
na stwierdziæ, ¿e Ba³towie przybyli na

obecne tereny z dorzecza górnego Dniepru i
œrodkowej DŸwiny. W œlad za nimi oko³o VI
wieku miêdzy Prypeci¹ i DŸwin¹, pojawili siê
s³owiañscy Krywicze, którzy zaczêli wypieraæ
ba³tyjski lud £otyszów ku Ba³tykowi, a ugro-
fiñskich Finnów ku Zatoce Fiñskiej. Rozsiedli
siê szeroko nad górnym Dnieprem, Ok¹ i ku
Ÿród³om Wo³gi, a Po³ock i Smoleñsk sta³y siê
g³ównymi ich grodami. Ale byli oni sami, par-
ci na wschód i pó³noc przez Radymiczan i Wia-
tyczan, o których twierdzi ruski kronikarz
Nestor, ¿e szli z Lachów. Nad rzek¹ Po³ot¹
stworzyli ksiêstwo Po³ockie i zwani byli Po-
³oczanami. Nazwa Krywiczan przechowa³a siê
dot¹d w mowie £otyszów, którzy Bia³oruœ
zowi¹ Krywu - zeme, tj. ziemi¹ Krywów1.

Jeszcze na pocz¹tku XII wieku ludy ba³tyj-
skie zamieszkiwa³y obszary siêgaj¹ce ujœcia

Wis³y. Byli to Prusowie, dalej nad rzekami Nie-
mnem i Wili¹ Litwini. Nad DŸwin¹, £atgalo-
wie, a nad Zatok¹ Rysk¹ Kurowie i ugrofiñscy
Liwowie. Wszystko to mia³o ulec zmianie w
XIII wieku, po pojawieniu siê rycerskich zako-
nów niemieckich. Próba chrystianizacji Prusów
czyniona przez œw. Wojciecha w X wieku za-
koñczy³a siê niepowodzeniem. Pod naciskiem
zakonu krzy¿ackiego, Prusowie w ci¹gu wieku
ulegli przewadze rycerzy zakonnych i zniknêli
z kart historii. Litwini jako jedyni zdo³ali stwo-
rzyæ silny organizm polityczny, czyni¹c to w
ostatnim momencie. Pod koniec XIII wieku,
po roku 1293, ksi¹¿ê litewski Witenes jako dru-
gi zdoby³ dominuj¹c¹ pozycjê na Litwie. Jego
brat Giedymin uczyni³ Litwê potêg¹. Litwini
wykorzystali szanse jak¹ stworzy³o zniszcze-
nie Rusi kijowskiej przez Mongo³ów i podpo-
rz¹dkowali sobie ogromne po³acie S³owiañsz-
czyzny Wschodniej. Decyduj¹c siê na zawarcie

Nadmot³awskie spojrzenie na dzieje £otwy.

1 Zygmund Gloger, Geografia historyczna ziem dawnej Polski, Kraków 1903

Maciej ¯akiewicz

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/

http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/


                                                                         Maciej ¯akiewicz

110

Unii z Królestwem Polskim pod koniec XIV
wieku, przyjêli chrzest ³aciñski i mocno usado-
wili siê na mapie politycznej Europy2.
   Stworzenie trwa³ego organizmu polityczne-
go nie uda³o siê ani Kurom, ani £otyszom czy
Estom. W ich przypadku zakon krzy¿acki mia³
do czynienia z ma³ymi organizmami plemien-
nymi, którymi uda³o mu siê zaw³adn¹æ. W 1201
roku uda³o siê oddzia³owi Krzy¿aków, po prze-
prawieniu siê z Gotlandii na dwudziestu trzech
statkach, za³o¿yæ niedaleko wybrze¿a u ujœcia
rzeki DŸwiny siedzibê biskupi¹ i  miasto Rygê.
Rozwijaj¹ce siê miasto przyci¹gnê³o nowych nie-
mieckich osadników przede wszystkim z Lube-
ki i Westfalii, czêsto przez Gotlandiê. Wkrótce
w Rydze utworzy³a siê przoduj¹ca warstwa kup-
ców niemieckich - obok silnego ¿ywio³u ludno-
œci tubylczej. Ryga sta³a siê punktem wyjœcia dla
dalszych wojennych wypraw rycerzy zakonnych,
bowiem w 1202 roku za³o¿ono w mieœcie Zakon
Kawalerów Mieczowych.
   Liwonia zosta³a podbita do 1212 roku, a £atga-
lia do roku 1224. Pó³nocn¹ czêœæ kraju ba³tów
po krucjacie liwoñskiej zajêli Duñczycy, którzy
rz¹dzili utworzonym Ksiêstwem Estoñskim w
latach 1236 - 1346. W 1346 król Danii Waldemar
IV Odnowiciel sprzeda ksiêstwo wielkiemu
mistrzowi krzy¿ackiemu Henrykowi Dusmero-
wi. W roku nastêpnym w³adzê nad terytorium,
obejmie Zakon Kawalerów Mieczowych - wów-
czas ju¿ inflancka ga³¹Ÿ Krzy¿aków.
   Próba po³¹czenia ziem Zakonu Kawalerów
Mieczowych z pañstwem krzy¿ackim w Pru-
sach, poprzez  podbicie litewskiej ¯mudzi, za-
koñczy³a siê klêsk¹ zakonu poniesion¹ z r¹k
¯mudzinów pod Szawlami w 1236 roku. Po tej

klêsce pozosta³a przy ¿yciu garstka rycerzy
mieczowych zosta³a wcielona do zakonu krzy-
¿ackiego, zachowuj¹c jedynie odrêbnoœæ admi-
nistracyjn¹. W 1240 roku Krzy¿acy w sojuszu
ze Szwedami  zaatakowali Republikê Nowo-
grodzk¹, która uznawa³a zwierzchnoœæ Mongo-
³ów p³ac¹c im trybut. By³o to jednak silne pañ-
stwo, które panowa³o nad Pskowem i wschodni¹
Finlandi¹. 15 lipca 1240 roku Aleksander ksi¹¿ê
Nowogrodu pokona³ si³y szwedzkie w bitwie nad
New¹. Kawalerowie mieczowi w tym czasie za-
jêli Psków. Do decyduj¹cego starcia dosz³o
zim¹ roku 1241 na zamarzniêtym jeziorze Pej-
pus. Si³y Nowogrodu w sile 5 tysiêcy rycer-
stwa z ksiêciem Aleksandrem Newskim stanê-
³y na wschodnim brzegu jeziora a 4 tysiêczna
armia zakonna ksiêcia  i 2 tysiêczna biskupa
Hermanna z Dorpatu znajdowa³a siê na jego
tafli. Bitwa zosta³a wygrana przez wojska ru-
skie ksiêcia Aleksandra Newskiego. Skutkiem
tego by³o ustalenie trwa³ej granicy kulturowej
i etnicznej pomiêdzy Ba³tami a S³owianami,
która zachowa³a siê do chwili obecnej .
   Ziemie zakonu kawalerów mieczowych by³y
rz¹dzone przez rycerskie rody niemieckie,
w miastach równie¿ dominowa³o mieszczañ-
stwo i kupiectwo niemieckie ze swoj¹ kultur¹
i jêzykiem. Ludnoœæ ch³opska jednak zacho-
wa³a rodzim¹ kulturê, tradycje i jêzyk. Jêzyk
³otewski ukszta³towa³ siê w skutek zmiesza-
nia dialektów ba³tyjskich szczepów Letgalów
i Kurów z ugrofiñskimi Liwami. Dalszy roz-
wój miast nadba³tyckich i rzemios³a oraz
przybycie osadników z Niemiec, by³o konse-
kwencj¹ rozwoju na morzu ba³tyckim kupiec-
kiej korporacji miast Hanzy, z cesarsk¹ Lu-

2 Hartmut Boockmann, Zakon Krzy¿acki, Gdañsk - Warszawa 2002
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bek¹ na czele3. Ryga zatem w œredniowiecznym
pañstwie zakonnym funkcjonowa³a i rozwija³a
siê jako miasto portowe bêd¹ce cz³onkiem
Hanzy. Prawa miejskie pozwoli³y na stworze-
nie rady miejskiej, kupieckich gildii i cechów,
równie¿ bogata by³a topografia sakralna mia-
sta. "Strukturê polityczn¹ i cywilizacyjn¹ kraju
okreœla³y trzy czynniki: sieæ siêgaj¹cych coraz da-

lej, rozbudowywanych i coraz silniejszych zamków
zakonnych, teraz ju¿ krzy¿ackich, wp³ywy cywili-

zacyjno - handlowe Rygi, która wkrótce sta³a siê
miastem hanzeatyckim i jedynym wielkim portem

na wschodnim wybrze¿u Ba³tyku, i wreszcie - roz-
szerzaj¹ce siê stopniowo terytoria wielkich maj¹t-

ków ziemskich, zak³adanych przez przybyszów z
rozmaitych krajów niemieckich"4.

U progu czasów nowo¿ytnych, w XVI stu-
leciu, na ziemie nadba³tyckie dotar³y istotne
zmiany polityczne i religijne, sta³o siê to za
przyczyn¹ rywalizacji potê¿nych s¹siadów;
Szwecji, Moskwy, Polski, Danii oraz przez re-
formacjê. W nowej sytuacji politycznej utrzy-
manie niezawis³oœci pañstwa nadba³tyckiego,
sta³o siê rzecz¹ bardzo trudn¹. Król Zygmunt
August wp³ywaj¹c na obsadê stanowiska arcy-
biskupa ryskiego, doprowadzi³ do poparcia
w 1539 roku Wilhelma Hohenzollerna. Ju¿
wówczas Albrecht Hohenzollern pruski, su-
gerowa³ sekularyzacjê zakonu kawalerów mie-
czowych. Kiedy w wyniku konfliktu we-
wnêtrznego arcybiskup zosta³ uwiêziony przez
zakon, na granicy stanê³a potê¿na armia litewska
pod dowództwem ostatniego Jagiellona. Mani-
festacja si³y zmusi³a mistrza Wilhelma Fursten-
berga do zawarcia porozumienia z królem pol-

skim w Pozowlu 14 wrzeœnia 1557 roku. Zakon
mia³ uwolniæ arcybiskupa, a w razie wojny z Iwa-
nem GroŸnym stan¹æ z Litw¹ przeciwko Mo-
skwie. Pañstwo moskiewskie w okresie Iwana III
Srogiego zrzuci³o zale¿noœæ od chanatu tatarskie-
go, uzale¿ni³o te¿ od siebie Nowogród Wielki.
Ale to Iwan IV GroŸny na prze³omie 1569 i 1570
roku zniszczy³ Nowogród i wymordowa³ oko-
³o 35 tysiêcy jego mieszkañców .
  Pañstwo kawalerów mieczowych zwane po
³otewsku Widzzemme, po niemiecku Liefland,
po ³acinie Livonia, a przez Polaków Inflanta-
mi, star³o siê z wojskami Iwana IV GroŸnego,
trac¹c portowe miasto Dorpad w 1558 roku.
W nastêpnym roku wojska moskiewskie zdo-
by³y Rygê i wymordowa³y mieszkañców mia-
sta Wenden, co trwa³o w tradycji ludowej jesz-
cze przez nastêpne stulecia. Wobec powsta³ego
zagro¿enia nic nie pozosta³o Mistrzowi Got-
tardowi Kettlerowi i stanom inflanckim, jak
szukaæ ratunku u króla polskiego. Mistrz Got-
tard w Wilnie 28 listopada 1561 roku, uroczy-
stym aktem podda³ dobrowolnie, za zgod¹
miast i rycerstwa, Inflanty Zygmuntowi Augu-
stowi staj¹c siê lennikiem jako œwiecki ksi¹¿ê
Kurlandii i Semigalii, Korony Polskiej i Wiel-
kiego Ksiêstwa Litewskiego. Reszta Inflant
z Ryg¹ mia³a byæ wcielona do Rzeczypospoli-
tej. Wojna o Inflanty dziêki królowi Stefano-
wi Batoremu zakoñczy³a siê podpisaniem dzie-
siêcioletniego rozejmu w Jamie Zapolskim
(1582) pomiêdzy pañstwem moskiewskim
a Rzeczypospolit¹ Obojga Narodów, w wyni-
ku której usuniêto wojska moskiewskie z Inf-
lant. Królestwo Szwecji przejê³o czêœæ pó³-

3 Johannes Schildhauer,  Dzieje i kultura Hanzy, Warszawa 1995
4 Bohdan Cywiñski,  Szañce kultur. Szkice z dziejów narodów Europy Wschodniej, Warszawa 2013  s.362
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nocn¹ Inflant - Estoniê .
Sekularyzacja Inflant oznacza³a przyjêcie lu-

teranizmu nie tylko przez mieszczan, w³aœcicieli
ziemskich ale i ³otewskich ch³opów. Pierwsza
³otewska parafia luterañska powsta³a w Rydze
w koœciele œw. Jakuba. Polski okres rz¹dów za-
znaczy³ siê wyraŸnie od panowania króla Stefa-
na Batorego, który po wojnach z Moskw¹
i zwyciêskiej wyprawie na Psków, ugruntowa³
panowanie Rzeczypospolitej na tych ziemiach.
Inflanty zosta³y podzielone na trzy wojewódz-
twa: dorpackie, wendeñskie i parnawskie. Nie-
miecki wspó³czesny historyk Europy Wschod-
niej Andreas Fulberth pisze jednak, ¿e polskie
czasy  po ³otewsku: "polu laiki" nie trwa³y d³u-
go i by³y krytycznie oceniane5.
   W zniszczonym Wenden, u £otyszów Kieœ,
le¿¹cej o kilkanaœcie kilometrów od Rygi,
w pobli¿u lewego brzegu rzeki Gawia, gdzie ist-
nia³a dawna stolica rycerzy mieczowych wybu-
dowano katolick¹ katedrê, czyni¹c to w miej-
scu arcybiskupstwa ryskiego i biskupstw
derpskiego i parnawskiego, których duchowieñ-
stwo przyjê³o luteranizm i jednoczeœnie narzu-
ci³o go ludowi. Drugim wojewódzkim miastem
Inflant by³ zniszczony Dorpat, odbudowany sta-
raniem kanclerza Jana Zamojskiego. U okolicz-
nych mieszkañców, czêsto spotykano portrety
Jana Zamojskiego, którego imiê by³o w wiel-
kim szacunku i poszanowaniu. Jezuici za³o¿yli
tu swoje s³ynne kolegium, a ich wspania³y go-
tycki tum rozbrzmiewa³ potê¿nym g³osem ks.
Piotra Skargi. Trzecim miastem wojewódzkim za
Zygmunta III Wazy zosta³a Parnawa, miasto nad-
morskie po³o¿one na pó³nocy zatoki Ryskiej .

  Jak ju¿ pisa³em, mieszkañcy hanzeatyckiego
miasta Rygi niechêtnie widzieli polsk¹ obec-
noœæ, w tym wielonarodow¹ armiê Miko³aja Ra-
dziwi³³a Czarnego w swoich murach. Ujawnio-
ny dystans kulturowy spowodowa³, ¿e czasy
polskiej w³adzy w Rydze i Widzzemme przesz³y
jako okres niebywa³ego ba³aganu administracyj-
nego i kompletnej nieumiejêtnoœci sprawowania
rz¹dów nad zorganizowanym po niemiecku spo-
³eczeñstwem6. Wizyta króla Stefana Batorego
w Rydze w 1582 roku doprowadzi³a do przeka-
zania katolikom koœcio³a œw. Jana - ku niezado-
woleniu niemieckich protestantów. Mieszczañ-
stwo ryskie równie¿ nie chcia³o przyj¹æ
narzuconego przez polskich królów kalen-
darza gregoriañskiego, który zosta³ przyjêty
dopiero w XVIII wieku .
  Panowanie Zygmunta III Wazy rozpoczê³o
now¹ wojnê o Inflanty. Wojny Rzeczypospoli-
tej ze Szwecj¹ w XVII wieku trwa³y z ma³ymi
przerwami ponad 60 lat. Szwecja d¹¿y³a do zdo-
bycia panowania w Basenie Morza Ba³tyckiego
(Dominium Maris Baltici). Konflikt by³ rów-
nie¿ sporem dynastycznym, bowiem Zygmunt
III Waza, król Szwecji od 1594 roku,  zostaje
zdetronizowany w dwa lata póŸniej. Zygmunt
III jako król Polski odpowiedzia³ przy³¹cze-
niem Estonii do Rzeczypospolitej. Kroki wo-
jenne rozpocz¹³ w 1600 roku Karol Sudermañ-
ski wkraczaj¹c do Inflant. W dniu 7 stycznia
1601 roku wojska szwedzkie po zajêciu Dorpa-
du zaatakowa³y wojska polsko - litewskie do-
wodzone przez pu³kownika Macieja Dembiñ-
skiego pod Kieœ (Wenden). Podczas bitwy
naci¹gnê³y posi³ki polskie wojewody wendeñ-

5 Andreas Fulberth,  Riga. Kleine Geschichte der Stadt.  Koln 2014
6 Bohdan Cywiñski,  Szañce kultur. Szkice z dziejów narodów Europy Wschodniej, Warszawa 2013
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skiego Jerzego Farensbacha. Dragoni
i piechota szwedzka po raz pierwszy star³a siê
z szar¿¹ husarsk¹, która rozbi³a doszczêtnie ich
oddzia³y. Podczas ucieczki pod ¿o³nierzami
szwedzkimi za³ama³ siê lód na rzece, co zwiêk-
szy³o straty siêgaj¹ce blisko 1900 zabitych.
Natomiast strona polsko-litewska ponios³a nie-
znaczne straty .

W 1605 roku wyl¹dowa³y w Inflantach
znaczne si³y szwedzkie: 4000 ludzi pod dowódz-
twem Fryderyka Joachima Mansfelda, 5000
pod Andersenem Lennartssonem i samym Ka-
rolem Sudermañskim (wówczas ju¿ królem
Szwecji Karolem IX) - 5000 ¿o³nierzy. Woj-
ska szwedzkie przyst¹pi³y do oblê¿enia Rygi.

Rzeczypospolita wys³a³a do Inflant wojska
w sile 3500 ¿o³nierzy dowodzonych przez het-
mana Jana Karola Chodkiewicza. 25 wrzeœnia
1605 roku wojska polsko-litewskie sta³y w obo-
zie pod Kies¹. Wczesnym rankiem nastêpnego
dnia wymaszerowa³y pod Kircholm. Tutaj na
polach ko³o DŸwiny 27 wrzeœnia 1605 roku
dosz³o do starcia armii szwedzkiej ustawionej
w czterech rzutach z husari¹ polsko - litewsk¹.
Pomimo czterokrotnej przewagi szwedzkiej
wynik starcia by³ druzgoc¹cy dla Szwedów,
armia zosta³a ca³kowicie rozbita przez uderze-
nie husarii. Król Karol IX ledwo uszed³
z ¿yciem. Polegli znakomici dowódcy szwedz-
cy m.in. ksi¹¿ê Luneburski i Lennartsson. Zdo-
byto na Szwedach 60 chor¹gwi i 11 dzia³. Wik-
toriê kircholmsk¹ podziwiali wspó³czeœni: papie¿,
król angielski, szach perski i inni7.  Jan Karol
Chodkiewicz okaza³ prawdziwie ludzkie oblicze.
Zorganizowa³ kilka dni po bitwie, w murach ry-
skiej katedry, pogrzeb poleg³ego w walce szwedz-

kiego wodza genera³a Andersena Lennartssona
i ufundowa³ dlañ ozdobne epitafium.

W Inflantach dosz³o do krótkotrwa³ej kil-
kuletniej równowagi si³ pomiêdzy walcz¹cymi
stronami. Jednak po dwunastu  latach w 1621
roku wybucha nastêpna wojna polsko - szwedz-
ka.  Szwedzi po oœmiu latach dzia³añ wojen-
nych, zajm¹ ostatecznie pó³nocn¹ czêœæ £otwy
z Ryg¹, a Polsce pozostanie tylko po³udniowa
czêœæ Inflant £atgalia. Nie zmieni³ siê status
Ksiêstwa Kurlandii i Semigalii. Rozejm w Mit-
tawie z 1622 roku potwierdza nabytki szwedz-
kie. Niszcz¹cy dla ca³ej Rzeczypospolitej potop
szwedzki z 1655 roku, kiedy armie dowodzone
przez króla Karola X Gustawa niszcz¹ prowin-
cje Koronne, koñczy pokój w Oliwie w dniu
3 maja 1660 roku. Potwierdzi³ on panowanie
Szwedów w Inflantach, przy Rzeczypospolitej
pozostaje jedynie powiat Dyneburski .

Interesuj¹cym jest to, ¿e okres blisko szeœæ-
dziesiêcioletniego panowania szwedzkiego ina-
czej odbierany by³ przez niemieckich w³aœci-
cieli ziemskich, a inaczej przez ³otewskich
ch³opów. Gospodarka rolna od stuleci nale¿a³a
w sposób absolutny i niczym niekontrolowa-
ny do Niemców ba³tyckich, których przywile-
je oraz uznanie praw w³asnoœci do ziemi i swoich
poddanych - ³otewskich ch³opów - potwierdzi³
polski król Zygmunt August w 1561 roku. Ale
król szwedzki d¹¿¹c do maksymalizacji zysków
w ba³tyckich prowincjach dokona³ s³ynnych
"redukcji". Korona Szwedzka uzna³a mianowi-
cie, ¿e niemieccy w³aœciciele s¹ jedynie admini-
stratorami w³asnoœci monarchii szwedzkiej
i podlegaj¹ przepisom jej prawa. Zaœ w Szwecji
spisane prawa by³y obecne w spo³eczeñstwie,

7 Jerzy Cichowski, Andrzej Szulczyñski, Husaria, Warszawa 2004
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które nigdy nie zazna³o poddañstwa ch³opów.
St¹d delegacje ch³opów ba³tyckich udawa³y siê
do króla na  pos³uchanie, ze skargami na panów
³ami¹cych królewskie prawo8.

Ksi¹¿e Kurlandzki przysiêga³ na wiernoœæ
królowi i Rzeczypospolitej. Ksiêstwo Kur-
landzkie dzieli³o siê na Kurlandiê, Semigaliê i
powiat Piltyñski. Mitawa i Seelburg ze stolic¹
w Mitawie, by³a jednoczeœnie rezydencj¹ ksi¹-
¿¹t kurlandzkich. Kiedy w Inflantach toczy³y
siê wojny, Kurlandia w XVII stuleciu prowa-
dzi³a rozleg³y handel morski i oceaniczny, po-
siada³a powa¿n¹ flotê kupieck¹ na wodach mor-
skich. M¹dre rz¹dy ksiêcia Jakuba Kettelera
zapocz¹tkowa³y okres ekonomicznej i cywili-
zacyjnej prosperity.

Rozwój handlu morskiego spowodowa³, ¿e
na krótko w po³owie XVII wieku Kurlandia
mia³a dwie kolonie: Tobago w Ameryce Œrod-
kowej i Gambiê w Afryce Zachodniej. Po dwu-
dziestu latach zosta³y one sprzedane Anglikom.

Wzglêdna niezale¿noœæ polityczna Kurlan-
dii trwa³a do lat dwudziestych XVIII wieku,
do zajêcia przez Rosjê Rygi. Natomiast uzale¿-
niona od Rosji Polska nie potrafi³a temu prze-
ciwdzia³aæ. W 1737 roku w³adzê ksi¹¿êc¹ w Kur-
landii obj¹³ narzucony przez Petersburg Ernst
Biron. Ostateczny okres Ksiêstwa Kurlandz-
kiego nast¹pi³ wraz z trzecim rozbiorem Rze-
czypospolitej w 1795 roku .

Kurlandia jednak bêd¹c czêœci¹ £otwy, bli-
sko przez dwa stulecia wyznacza³a rozwój kul-
turalny spo³ecznoœci ³otewskiej. By³o to zwi¹-
zane z protestantyzmem. Obok krêgów kultury

niemieckiej i kultury szwedzkiej najstarsze za-
bytki piœmiennictwa ³otewskiego pochodz¹ z
XVI wieku. Ojcze nasz w jêzyku ³otewskim
zawiera pojedyncza glossa, datowana na 1507
rok, ³otewski katechizm katolicki zosta³ wy-
drukowany w 1585, luterañski w roku nastêp-
nym. Listê wielkich nazwisk kultury kurlandz-
kiej otwiera pastor Georg Mancelius (1593 -
1654) twórca s³ownika ³otewskiego. Pastor
Christopher Furecker by³ autorem zbioru pie-
œni, przez pokolenia œpiewanych w luterañskich
koœcio³ach ca³ej £otwy. Trzecim duchownym
by³ Paul Einhorn folklorysta i autor Historii
£otwy wydanej w 1649 roku. £otewskie  oœwie-
cenie  z XVIII wieku to ojciec i syn Stendero-
wie. Pastor Gotthard Stender (1714 - 1796), wy-
kszta³cony w Jenie w Niemczech i w Danii, po
powrocie do Kurlandii by³ rektorem Wielkiej
Szko³y, a jego syn zosta³ pierwszym ³otewskim
dramaturgiem. To za jego czasów centrum
³otewskiego ¿ycia kulturalnego przesuwaæ za-
czê³a siê z kurlandzko - semigalskiej Mitawy
do Rygi i Wenden9.
    Polski historyk Emanuel Rostworowski
pisa³ o XVIII stuleciu: "Wejœcie Rosji w Europê i
Europy w Rosjê dokona³o siê za panowania Pio-

tra I w sposób tak gwa³towny, i¿ zdumiewa³o
wspó³czesnych i wci¹¿ zdumiewa historyków. Któ¿

w 1700 roku móg³ siê spodziewaæ, ¿e za lat kilka-
naœcie moskiewski car bêdzie arbitrem spraw Rze-
szy Niemieckiej i ¿e stolica prawos³awnego impe-
rium bêdzie mia³a niemieck¹ nazwê Petersburg ?"10.

W 1700 roku zaczyna siê wielka wojna pó³-
nocna. Od 1693 roku tu³a³ siê po Europie ska-

8 Bohdan Cywiñski,  Szañce kultur. Szkice z dziejów narodów Europy Wschodniej, Warszawa 2013
9 A.Spekke , History of £otwia: an autline, Riga 2006.
10  Emanuel Rostworowski, Historia Powszechna. Wiek XVIII, Warszawa 1984  s. 353
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zany na karê œmierci przywódca szlachty inf-
lanckiej, Johann Reinhold Patkul. S³ynne re-
dukcje "wielkiego ekonoma" Karola XI przy-
cisnê³y inflanckie rycerstwo. W 1698 roku
Patkul przyby³ do Warszawy i wszed³ w s³u¿-
bê Augusta II. W tajnych rokowaniach August
II nie wystêpowa³ jednak jako król Polski, lecz
jedynie jako elektor saski, czyni³ tak równie¿
w rozmowach z carem Piotrem I. Powsta³a Liga
Pó³nocna grupowa³a w³adców Saksonii, Rosji,
Danii i by³a skierowano przeciwko szwedzkie-
mu panowaniu na Ba³tyku .
   W lutym 1700 roku wojska saskie wkroczy-
³y z Kurlandii do Inflant i przyst¹pi³y do oblê-
¿enia Rygi.  Kontruderzenie Szwedów by³o b³y-
skawiczne. Po rozgromieniu Danii Karol XII
w paŸdzierniku przeprawi³ siê do Estonii i ar-
mia ruszy³a na odsiecz oblê¿onej przez Rosjan
Narwy. W straszliwej zamieci œnie¿nej 10 ty-
siêcy Szwedów zada³o pod Narw¹ 30 listopada
1700 roku druzgoc¹c¹ klêskê czterdziestoty-
siêcznej armii rosyjskiej. Wyprawa na Inflanty
by³a osobist¹ ekspedycj¹ Augusta II jako elek-
tora saskiego. Polska pozosta³a neutralna. Kraj
znalaz³ siê w politycznym rozdarciu, a na Li-
twie wybuch³a wojna domowa pomiêdzy  Sa-
piehami a Pacami. Pacowie szukali protekcji w
Rosji. W to pêkniêcie uderzy³ Karol XII, skie-
rowa³ siê na Polskê i szybko zaj¹³ Warszawê.
Rzeczypospolita zosta³a ca³kowicie podporz¹d-
kowana politycznie i militarnie Szwecji. Kie-
dy "Szwed ugrz¹z³ w Polsce", Rosja wykorzy-
sta³a ten czas odbudowuj¹c armiê. W 1702 roku
wojska rosyjskie opanowa³y ujœcie Newy.
W 1703 rozpoczêto budowê Twierdzy Pietro-
paw³owskiej i Kronsztadu. W 1704 roku zdo-
byto Dorpat i Narwê.

Karol XII dopiero w 1708 roku by³ gotów
uderzyæ na Moskwê i zdetronizowaæ Piotra I
a nastêpcy podyktowaæ szwedzki pokój. Jego
sojusznikiem by³ s³aby król Polski Stanis³aw
Leszczyñski i ataman kozacki Mazepa. Wojska
szwedzkie uderzy³y na Grodno i Smoleñsk. Po
sukcesie pod Ho³owczynem, skierowa³y siê na
Ukrainê, w oczekiwaniu na posi³ki. Król Pol-
ski jednak nie przyby³, a Kozacy w wiêkszoœci
dochowali wiernoœci Carowi. Ataman Mazepa
przyby³ z nielicznymi posi³kami. Do walnej
bitwy dosz³o pod Po³taw¹ rankiem 8 lipca 1709
roku. Szwedzi zostali pokonani pomimo do-
skonale przygotowanego planu bitwy. W 1710
roku Rosjanie zdobyli Rygê, Rewel i Wyborg.
Petersburg by³ ju¿ miastem handlowym i wo-
jennym portem .

Ostatecznie 10 wrzeœnia 1721 roku w fiñskim
mieœcie Nystad za poœrednictwem Francji zo-
sta³ podpisany traktat pokojowy miêdzy Rosj¹
a Szwecj¹. Rosja otrzymywa³a Inflanty, Esto-
niê, Ingriê i czêœæ Karelii z wybrze¿em mor-
skim od Rygi po Wyborg oraz wyspami Ozy-
li¹ i Dago. G³ówny inicjator wojny nordyckiej
August II nie zyska³ nic, zaœ  polsko - saskie
roszczenia do Inflant sta³y siê fikcj¹. Ponadto
Rzeczypospolita faktycznie straci³a na rzecz
Rosji zwierzchnoœæ nad Kurlandi¹ .
   Po rozbiorach Polski ziemie ³otewskie,
³¹cznie z £atgali¹ - polskimi Inflantami znajd¹
siê w ca³oœci w granicach Cesarstwa Rosyjskie-
go. W okresie walki o niepodleg³oœæ Ameryki
w 1777 i 1778 roku do Nowego Œwiata, uda³ siê
nie tylko Tadeusz Koœciuszko czy Kazimierz
Pu³aski, ale z dalekich Inflant przyby³ baron
Gustaw Heinrich von Wetter - Rosenthal, któ-
ry s³u¿y³ w armii kontynentalnej jako "porucz-
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nik John Rose". W okresie napoleoñskim jed-
nym z dowódców Legionów Polskich we W³o-
szech, twórc¹ i dowódc¹ Legii Naddunajskiej
by³ Karol Otto Kniaziewicz urodzony 4 maja
1762 roku w Assieten (Asites) w Kurlandii.
Sama £atgalia zosta³a dramatycznie odseparo-
wana od pozosta³ych ziem ³otewskich ju¿
w 1772 roku, kiedy to zosta³a w³¹czona do ziem
bia³oruskich do guberni witebskiej. Ale Dynen-
burg pozostawa³ centrum kultury katolickiej,
zale¿nej od nieodleg³ego Wilna, a to z powodu
obecnoœci Jezuitów, którzy ju¿ wczeœniej zo-
stali wyrzuceni z Rygi przez Szwedów. £atga-
lia ró¿ni³a siê od pozosta³ych ziem ³otewskich
jeszcze jednym, w po³owie XVII wieku w od-
ró¿nieniu od Rygi i Kurlandii, wybra³a katoli-
cyzm. Wp³yw na to mia³a ponad dwustuletnia
przynale¿noœæ regionu do Rzeczypospolitej
Obojga Narodów. Procesy polonizacyjne sil-
nie wp³ynê³y na niemieckie dwory szlacheckie
w £atgalii. Dzieje Polski wymieniaj¹ tu ca³y
szereg znanych rodów niemieckich, które ule-
g³y polonizacji, co ciekawe przyjê³y one za swój
ca³y etyczny kanon polskiego patriotyzmu,
który w wieku XIX wymaga³ wielkich ofiar
i poœwiêcenia .
 Takimi by³y niemieckie rycerskie rody; Borch,
Hilzen, Zyberg, Weissenhof, Tyzenhaus, Gro-
tus, Mohl, Denhoff, Rejtan, Manteufel, Plater
i inne. By³y te¿ rody polskie, które otrzyma³y
tu nadania; Szdurscy, Karniccy, Benis³awscy,
Soko³owscy, Kubliccy, Wereszczyñscy11.
  Inflanccy Denhoffowie posiadali dwie linie:
niemieck¹ i polsk¹. Pierwszym z rodu Denhof-
fów, który opuœci³ star¹ posiad³oœæ Dunehof

nad Ruhr¹ i przyby³ do Inflant w roku 1330 wraz
z Zakonem Kawalerów Mieczowych by³ Her-
manus Denhoff, o¿eniony z pann¹ z rodziny
Pappenheim. W Inflantach nad rzek¹ Musz¹, na
po³udnie od Rygi, za³o¿y³ drugie Dunehof
i zosta³ protoplast¹  ga³êzi rodzinnej, która
przez osiemnaœcie nastêpnych generacji zamiesz-
kiwa³a tereny pomiêdzy Wis³¹ i jeziorem Pej-
pus. Najstarszy z rodu zawsze przejmowa³ inf-
lancki Dunehof, pozostali bracia wstêpowali zaœ
do Zakonu. Po sekularyzacji Zakonu Kawale-
rów Mieczowych, zgodnie z umow¹ wileñsk¹
tereny na pó³noc od DŸwiny przypad³y Rzeczy-
pospolitej, na pozosta³ych stworzono ksiêstwo,
wówczs linie Denhoffów siê rozdzieli³y. Kac-
per Denhoff urodzony w 1587 roku zdoby³
wielk¹ przychylnoœæ dworu polskiego, gdy
w Wiedniu z sukcesem wype³ni³ misjê powie-
rzon¹ mu przez polskiego króla W³adys³awa
IV, który zabiega³ o rêkê siostry cesarza Fer-
dynanda III, arcyksiê¿nej Cecylii Renaty. Zo-
sta³ póŸniej ksiêciem i marsza³kiem dworu kró-
lowej. Trójka jego synów w¿eni³a siê w polskie
rody magnackie: Radziwi³³ów, Leszczyñskich
i Ossoliñskich. Linia polska Denhoffów wy-
gas³a w 1791 roku. W roku 1620 z Inflant do
Prus Ksi¹¿êcych  przeniós³ siê Magnus Ernst,
który zapocz¹tkowa³ okres pruski rodu. Po
1945 roku ocaleni cz³onkowie rodu przenieœli
siê nad Ren. Wybitn¹ przedstawicielk¹ tego rodu
w dziejach Republiki Federalnej Niemiec by³a
Marion hrabina Denhoff (1990 - 2002), publicyst-
ka i wieloletnia redaktorka tygodnika "Die Zeit"12.

Przyk³adem wp³ywów polskich, ³aciñskich
na ziemie dawnego Wielkiego Ksiêstwa Litew-

11 Zygmunt Gloger, Geografia historyczna ziem dawnej Polski, Kraków 2003  s. 323.
12 Marian hrabina Donhoff, Dzieciñstwo w Prusach Wschodnich, Kielce 2006
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skiego i Inflant s¹ Boruny. Wieœ Boruny od
koñca XVII stulecia s³ynê³a z kultu Matki
Boskiej Boruñskiej Pocieszycielki, obrazu
umieszczonego w œwi¹tyni fundowanej przez
Bazylianów greko-katolików, a przyby³ego z
prawos³awnego Po³ocka. Koœció³ by³ zbudowa-
ny w XVIII wieku w stylu wileñskiego baro-
ku. Œwiadectwem kultu wœród ludu jest wiersz
Adama Mickiewicza pt. "Nocleg"

 Wtem b³ysnê³o nad wzgórkiem... Czy piorun?
 Piorun u nas nie bije w tê porê:

 O Najœwiêtsza! O Maryjo z Borun !
 Ratuj ich, ratuj dzieci... dom gore.

XIX wieczny pisarz Ignacy Chodzko, któ-
ry ukoñczy³ szko³ê w Borunach, wspomina
œwi¹tyniê w gawêdzie szlacheckiej "Obrazy
Litewskie". Po kasacji unitów przez Carat ob-
raz zosta³ ukryty,  przez pewien czas by³
w Zakopanym. W okresie zaborów gmina Bo-
runy nale¿a³a do powiatu i³³uksztañskiego w gu-
berni kurlandzkiej. W lipcu 1920 roku, kiedy
armia czerwona sz³a na Warszawê, obszar gmi-
ny Boruny oraz piêæ s¹siednich gmin zosta³ za-
jêty przez £otyszy i wcielony do £otwy.  Po
bitwie warszawskiej obszar Borun i ziem nad
Niemnem zosta³ w³¹czony do powiatu oszmiañ-
skiego, województwa wileñskiego.

Obraz powróci³ do katolickiej œwi¹tyni
15 paŸdziernika 1922 roku. Obecne odœwie¿enie
pamiêci o Maryi Boruñskiej zawdziêczamy pro-
boszczowi parafii ks. Lucjanowi D¹browskiemu
SDB, który reprodukowa³ egzemplarz ksi¹¿ki
biskupa Ignacego Kiszki z XVIII wieku i wyko-

na³ prace badawcze, przy niema³ych przeciwno-
œciach administracji £ukaszenki, bowiem Boru-
ny dzisiaj znajduj¹ siê w granicach Bia³orusi13.
   Z tej to tradycji pochodzi³a Emilia Plater
(1806 - 1831) urodzona w Wilnie  wychowana
w maj¹tku krewnych Liksna ko³o Dyneburga.
Przyjê³a tradycjê polsko-litewskich dworów
zapisan¹ w rodzinnych anna³ach i dokumentach.
Podczas Powstania Listopadowego przyst¹pi-
³a do powstania, w mêskim ubraniu utworzy³a
kilkusetosobowy powstañczy oddzia³ i ruszy-
³a pod sztandarem Pogoni i Bia³ego Or³a na
Dyneburg, stoczy³a kilka zwyciêskich poty-
czek z armi¹ rosyjsk¹. Po rozbiciu partii pod
Jeziorasami z powodu braku amunicji, wiosn¹
do³¹czy³a ko³o Poniewie¿a do formacji wol-
nych strzelców wi³komierskich i walczy³a na
Litwie. Pod przybranym nazwiskiem i w stro-
ju ch³opskim przedziera³a siê do Warszawy, ale
jej organizm nie wytrzyma³ trudów walk.
Umar³a w maj¹tku Ab³amowiczów, ko³o Sejn
dnia 23 grudnia 1831. Zosta³a pochowana na
cmentarzu w Kopciowie (Kapciomiestis-Litwa).
Grób zachowa³ siê do dnia dzisiejszego. 22 maja
2015 roku w Sventezerysie przeprowadzono grê
miejsk¹ z udzia³em uczniów szkó³ Litwy, nosz¹-
cych imiê Emili Plater, pt; Emilia Plater - boha-
terka obu narodów: Litwy i Polski.
    Emilia Plater jest oczywiœcie bohaterk¹ po-
ematu Adama Mickiewicza "Œmieræ pu³kowni-
ka", Pary¿ 1836 .
W g³uchej puszczy, przed chatk¹ leœnika,
Rota strzelców stanê³a zielona;
A u wrót stoi stra¿ Pu³kownika,
Tam w izdebce Pu³kownik ich kona.

13 Ignacy ChodŸko, Obrazy Litewskie, Kraków 2010
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Z wiosek zbieg³y siê t³umy wieœniacze;
Wódz to by³ wielkiej mocy i s³awy,
Kiedy po nim lud prosty tak p³acze
I o zdrowie tak pyta ciekawy.
(...)
Lecz ten wódz, choæ w ¿o³nierskiej odzie¿y
Jakie piêkne dziewicze ma lica ?
Jak¹ pierœ ? - Ach, to by³a dziewica,
To Litwinka, dziewica - bohater,
Wódz Powstañców - Emilija Plater ! 14

W Powstaniu Styczniowym w Dyneburgu
w twierdzy Rosjanie rozstrzelali, za udzia³
w powstaniu innego potomka Emilii Plater, Le-
ona Broel - Platera. Odnowiona tablica ku czci
hrabiego znajduje siê obecnie na cmentarzu ka-
tolickim u wylotu miasta.

Po zajêciu przez Piotra Wielkiego obsza-
rów nadba³tyckich, w Inflantach, Kurlandii
i w Estonii dominowa³ nadal ¿ywio³ niemiec-
ki, który posiada³ wiêkszoœæ ziemi, opanowa³
handel i kulturê wiêkszych miast.  £otysze
i Estoñczycy byli poddanymi ch³opami. Ze
wszystkich grup etnicznych w Rosji Niemcy ba³-
tyccy byli najbardziej lojalni wobec caratu i w
nagrodê Petersburg pozwala³ im samodzielnie za-
rz¹dzaæ swymi guberniami. Ministrem spraw za-
granicznych Rosji w latach 1814 - 1856 by³ Nie-
miec inflancki hrabia Karl Nesselrode, który nie
pisa³, a nawet nie mówi³ w jêzyku kraju, który
reprezentowa³ na arenie miêdzynarodowej15.

Deklaracja Œwiêtego Przymierza, któr¹
podpisali monarchowie na Kongresie wiedeñ-
skim w 1815 roku czyni¹c to z woli cara Alek-
sandra I, narodzi³a siê ona pod wp³ywem baro-

nowej Julii von Krudener z Rygi, która w 1808
roku, poznawszy pietystê Johanna Heinricha
Jung - Stillinga, przekonana by³a, ¿e wielki cz³o-
wiek z Pó³nocy obali  antychrysta jakim jest
Napoleon I. Ten przyk³ad "mêtnego mistycy-
zmu i nonsensu" w oczach baronowej by³ wpro-
wadzeniem w epokê szczêœliwoœci dokonan¹
przez Rosjan jako œwiêt¹ rasê. Car Aleksander I
uzna³  za doskona³¹ koncepcjê polityczn¹ utrzy-
mania przywróconego w krajach europejskich
ancien regime'u.

W okresie oœwiecenia w latach 1765 - 1769
jednym z pastorów w Rydze by³  Johann Gott-
fried von Herder (urodzony w Mor¹gu na Pru-
skich Mazurach). Interesowa³ siê folklorem
ludów ba³tyckich, a badania te doprowadzi³y
go do rozwa¿añ nad rol¹ jêzyka w definiowa-
niu kultury. Na kartach swojej opublikowanej
w 1772 roku ksi¹¿ki, o pochodzeniu jêzyka sta-
ra³ siê dowieœæ, ¿e jest on najwa¿niejszym œrod-
kiem przekazu kultury. Autor wierzy³ g³êbo-
ko, ¿e sposób mówienia ró¿nych ludzi oddaje
ich proces myœlenia. Dzieli³ ludzkoœæ na jed-
nostki lingwistyczne, które okreœla³ terminem
Volk. Podzia³ ten opiera³ jednak nie na prze-
s³ankach rasowych. Herder uwa¿a³ ka¿dy z ist-
niej¹cych narodów za niepowtarzaln¹ wspólno-
tê, po³¹czon¹ wiêzami krwi, gleby, œrodowiska,
doœwiadczeñ, i przeznaczenia16.
  Kiedy w 1802 roku dosz³o do wolnoœciowych
rozruchów ch³opskich w regionie Widzzemme,
³otewska kultura ludowa zyskiwa³a coraz wiêk-
szy aplauz w romantycznych salonach. Pytanie
o lud stawa³o siê pytaniem o naród .
 Okres preromantyczny da³ asumpt £otyszom

14 Adam Mickiewicz, Dzie³a Wszystkie, Wiersze 1829 - 1855, Warszawa - Wroc³aw  1969
15 Orlando Figes, Taniec Nataszy. Z dziejów kultury rosyjskiej, Warszawa 2007
16 Adam Zamoyski, Œwiête Szaleñstwo. Romantycy, patrioci, rewolucjoniœci 1776 - 1871, Kraków 2015
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jak i innym ludom Europy œrodkowo-wschod-
niej do odrodzenia, które jak wzbieraj¹ce fale
rozlej¹ siê po ca³ej Europie Wschodniej w II
po³owie XIX wieku i zdominuj¹ bez ma³a
pierwsz¹ po³owê XX wieku. W Europie roz-
pocz¹³ siê okres nacjonalizmów. W przeciwieñ-
stwie jednak do Finów i Estoñczyków, £otysze
swoich pocz¹tków nie szukali w przedchrzeœci-
jañskiej kulturze runicznej, a w dainach - pieœniach
pochodz¹cych z czasów bli¿szych historycznie.
Efektem tego by³o wydanie drukiem w Mo-
skwie w oœmiu tomach pieœni ³otewskich przez
Krisjanis Barons. Wydanie nastêpnych zbiorów
siedmiotomowych baœni ludowych przez An-
sis Lerhis - Puskaitisa uœwiadomi³o £otyszom,
¿e rzeczywiœcie stanowi¹ naród i s¹ wspólnot¹
kultury i to¿samoœci. W tym momencie ujaw-
ni³ siê jednak dramatyczny paradoks historycz-
ny, akcja formacyjna tworz¹ca œwiadomoœæ
³otewsk¹ by³a skierowana przeciwko Niemcom
ba³tyckim. Ale to Niemcy od XVII wieku po-
przez luterañskich pastorów, oœwieceniowych
racjonalistów i preromantyków dali £otyszom
bogactwo swojej kultury europejskiej .
   Po przegranej wojnie krymskiej nowy Cesarz
Aleksander II, rozpocz¹³ drugi okres okcyden-
talizacji Rosji. Jego efektem by³o zniesienie
pañszczyzny i uw³aszczenie ch³opów w Cesar-
stwie. £otewska ludnoœæ nieustannie by³a wy-
zyskiwana przez posiadaczy ziemskich (Niem-
ców ba³tyckich), ale wprowadzenie osobistej
swobody ch³opa  i nadanie w 1866 roku samo-
rz¹du gminom nie uwolni³o ich od zale¿noœci
od obszarników .

W tym samym czasie w œrodowiskach Wiel-
korusów, pojawi³a siê praca Samarina g³osz¹ca

ca³kowite w³¹czenie  Priba³tiki w system im-
perialny.  Przeciwko temu wyst¹pi³  dorpacki
profesor Carl Schirren. W pracy "Inflancka od-
powiedz" opublikowanej w Lipsku, broni³ gwa-
rancji autonomii terenów rycerstwa ba³tyckie-
go otrzymanych przez Rosjê w 1721 roku.
Czyni³ to w imiê "prawa" i "kultury". Samarin
pisa³ zaœ o "instynkcie" i "rasie". Pogorszenie
sytuacji pomiêdzy Rosj¹ a Niemcami spowo-
dowa³o, ¿e rusyfikacja w Estonii i £otwie ru-
szy³a ostro w latach 1885 - 1893. W sytuacji jaka
powsta³a wielu m³odo³otyszów dalej uznawa-
³o, ¿e Niemcy nadba³tyccy uciskaj¹ ludnoœæ
³otewsk¹ pod wzglêdem socjalnym, kultural-
nym i politycznym. Andrejs Pumpurs autor
wa¿nego ³otewskiego dzie³a literackiego  "Lacz-
plesis", wst¹pi³ do armii carskiej i by³ zwolen-
nikiem daleko id¹cej integracji £otwy z Rosj¹17.

Od 1893 roku w Mitawie przebywa³ Roman
Dmowski lider Ligi Narodowej, który za zor-
ganizowanie demonstracji warszawskich studen-
tów w setn¹ rocznicê uchwalenia Konstytucji
3 maja w 1891 zostaje aresztowany, wiêziony
w Cytadeli warszawskiej, a nastêpnie zes³any na
przymusowe osiedlenie do Mitawy. W 1895
roku opuszcza nielegalnie Kurlandiê i udaje siê
do Galicji. Jego ocena roli Niemców ba³tyc-
kich w Rosji, wyg³oszona po Rewolucji 1905
roku bêdzie warta zapamiêtania.  W 1905 roku,
z pocz¹tkiem wojny rosyjsko - japoñskiej
w Rydze mieœci³a siê tajna drukarnia PPS.
Marsza³kowa Pi³sudska Aleksandra Szczerbin-
ska "Ola", chcia³a napisaæ odezwê mówi¹c¹
o otwartym proteœcie przeciwko udzia³owi Po-
laków w tak dalekiej i obcej dla nas zupe³nie
wojnie. "Gdy pojecha³am do Rygi do naszej dru-

17 Bohdan Cywiñski,  Szañce kultur. Szkice z dziejów narodów Europy Wschodniej, Warszawa 2013
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karni, z przera¿eniem dowiedzia³am siê, ¿e ów-
czesny redaktor pisma "Robotnik", zreszt¹ mój

przyjaciel Feliks Perl napisa³, ¿e gdy "dwie bur¿u-
azje siê bij¹, to proletariatowi nic po temu". Na-

prawiæ szkody ju¿ nie mog³am. Odezwa ta na-
wo³ywa³a miêdzy innymi do dezercji z szeregów

rosyjskich ¿o³nierzy Polaków". W tej odezwie
ujawnia³a siê ró¿nica pomiêdzy narodowym
odcieniem PPS, a wp³ywami wschodniej ra-
dykalnej myœli rosyjskiej18.

Rewolucja 1905 roku na £otwie mia³a bardzo
dynamiczny i krwawy przebieg. W tym czasie
w miastach istnia³ ju¿ liczny ³otewski proletariat,
kwestie socjalne i bezwzglêdny wyzysk kapitali-
styczny by³ znakiem epoki. Po "krwawej niedzie-
li" w Petersburgu w Rydze zastrajkowa³o 50. 000
robotników, bêd¹cych pod wp³ywem £otewskiej
Partii Socjalistycznej i Buntu .

W lecie w Kurlandii  30 000 ch³opów pro-
klamowa³o strajk rolny domagaj¹c siê podnie-
sienia pensji i skrócenia dnia pracy. £otysze
skierowali siê przeciwko niemieckim obszar-
nikom ziemskim.  Niemiecki establishment
alarmowa³ Petersburg o sytuacji w okrêgu
Wenden, gdzie ch³opi ze wspólnot wiejskich
demonstruj¹ swoj¹ niechêæ w sposób agresyw-
ny, "wystêpuj¹c z ogniem w rêku i pod czer-
won¹ flag¹". Petersburg przys³a³ wojsko. Star-
cia z wojskiem rosyjskim spowodowa³y, ¿e
oko³o 5 000 osób uciek³o do lasu tworz¹c gru-
py "braci leœnych". Bilans ogólny to blisko 3
000 powieszonych, 2 600 trafi³o na Sybir, 2
000 na wygnanie. Po opadniêciu fali rewolu-
cyjnej Petersburg zaniepokojony aktywnoœci¹

ludnoœci ³otewskiej skierowa³ do Kurlandii 300
000 osadników rosyjskich ch³opów z g³êbi Ro-
sji. Niemcy nadba³tyccy osiedlili 20 tysiêcy
Niemców z rosyjskiego Powo³¿a19. Roman
Dmowski po Rewolucji 1905 roku uzna³, ¿e w
Cesarstwie Rosyjskim nadchodzi g³êboki kry-
zys pañstwowoœci, a to za przyczyn¹ usuwania z
urzêdów nadba³tyckich Niemców .

Wybuch I wojny œwiatowej mia³ zakoñczyæ
pierwszy okres panowania Rosji na ziemiach
nadba³tyckich, poczynaj¹c od czasów Piotra
Wielkiego. W 1916 roku Niemcy zajêli ca³¹
Kurlandiê, zamierzaj¹c w³¹czyæ ten obszar wraz
z wybrany obszarami Litwy do Cesarstwa Nie-
mieckiego. Na £otwie u boku armii carskiej od
1916 roku formowano narodowe oddzia³y strzel-
ców ³otewskich (latviesu strelnieki), wpierw
jako jednostki ochotnicze, a nastêpnie z pobo-
ru. Ich liczba wynosi³a ³¹cznie od 30 do 40 ty-
siêcy ¿o³nierzy, którzy w bardzo trudnych wa-
runkach w mrozie i brn¹c w wodzie po kolana,
bronili frontu rosyjsko - niemieckiego wzd³u¿
rzeki DŸwiny.

Kiedy w nieodleg³ym Piotrogrodzie wybu-
cha Rewolucja lutowa 1917 roku, na £otwie za-
czêto wysuwaæ postulat autonomii pod has³em:
"Wolna £otwa w Wolnej Rosji". Jednak kiedy
w kwietniu 1917 roku w Piotrogrodzie W. Le-
nin wyg³osi³ tezy kwietniowe, w których zapo-
wiedzia³ odebranie maj¹tków obszarniczych
i oddanie ich w rêce ch³opów, pu³ki strzelców
³otewskich latempopar³y rewolucjê bolsze-
wick¹. Lenin zwróci³ na nie uwagê, poniewa¿
ch³opi ³otewscy nie w³adali jêzykiem rosyjskim,

18 Aleksandra Pi³sudska, Wspomnienia, Warszawa 1989  s. 58
19 David Kirby, The Baltic World 1772 - 1993, Europe's northern periphery in an age of change,  Londyn, Nowy York

1995
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a bêd¹c w Rosji nie walczyli o swoj¹ ziemiê.
Zaczyna siê historia "czerwonych strzelców
³otewskich" bior¹cych do 1921 roku udzia³ w
wojnie domowej w Rosji20. Oddzia³y z³o¿one
z £otyszy i Chiñczyków pilnuj¹ce
w pierwszych latach Rewolucji Kremla, by³y
dobrze op³acane przez partiê Lenina - Trockie-
go, aby utrzymaæ ich lojalnoœæ. To w Rydze
w 1898 roku urodzi³ siê Siergiej Eisenstein, syn
architekta i in¿yniera pochodz¹cy z rodziny ro-
syjsko - niemiecko - ¿ydowskiej. W 1917 roku
w³¹czy³ siê w Piotrogrodzie w wir rewolucyj-
nych wydarzeñ popieraj¹c bolszewików, póŸ-
niej wst¹pi³ do Armii Czerwonej walcz¹c z bia-
³ymi w szeregach których  walczy³ jego Ojciec.
W koñcu zosta³ czo³owym re¿yserem. W swo-
ich filmach robionych w Moskwie Eisenstein
ukazywa³ wydarzenia rewolucji jako walkê m³o-
dych ze starymi. Jego filmy do "Strajk" (1924),
"PaŸdziernik" (1928), "Pancernik Patiomkin"
( 1925)21. Sceny ataku bolszewików na Pa³ac Zi-
mowy i masakry na schodach Odeskich, zosta-
³y zmyœlone przez re¿ysera.

3 wrzeœnia 1917 roku wojska niemieckie
wkraczaj¹ do Rygi. Zaœ w marcu 1918 roku wo-
bec pog³êbiaj¹cej siê Rewolucji Rosyjskiej zaj-
muj¹ ca³¹ £otwê, usuwaj¹c zeñ komisarzy lu-
dowych. Jeszcze w 1917 roku powstaje £otewski
Zwi¹zek Ludowy, którego przywódca Karlis
Ulmanis, uczestnik Rewolucji 1905 roku,  na
emigracji w USA, wobec udzielonej amnestii
carskiej w 1913 roku powróci³ do Ojczyzny.
Jego to stronnictwo wysunê³o postulat niepod-
leg³oœci £otwy. Przegrana Niemiec spowodo-

wa³a, ¿e w dniu 18 listopada 1918 roku zosta³
og³oszony, przez £otewsk¹ Radê Narodow¹,
w Teatrze w Rydze, akt niepodleg³oœci. £otwê
zajmuj¹ jednak bolszewicy. Rz¹dy w Rydze przej-
muje komisarz ludowy Peteris  Stucka, który usta-
nawia w³adzê sowietów. W marcu 1919 roku
mówi³: "¿e ch³opi spogl¹daj¹ na komunistów jako
swoich nieprzyjació³, którzy zamierzaj¹ wzi¹æ od
nich ziemiê"22.  W 1919 roku rz¹d K. Ulmanisa
rezyduje na alianckim statku w pobli¿u portu
w Lipawie. 22 maja 1919 roku Rygê zaj¹³ gene-
ra³ Niemców ba³tyckich Rudiger von der
Goldtz, a wschodnia czêœæ £otwy  armia estoñ-
ska. Estonia staje siê republik¹ dziêki wojskom
fiñskim i brytyjskim, które wczeœniej obalaj¹
w³adzê bolszewików.

W tym czasie dochodzi jeszcze do walk
z armi¹ bia³ych Rosjan dowodzon¹ przez Paw-
³a Bermondta - Awa³owa, która wtargnê³a na
£otwê. Ostatecznie Ryga zostaje zajêta 11 listo-
pada 1919 roku przez £otyszów. 19 listopada
1919 roku przedstawiciele narodu ³otewskiego
w Teatrze Narodowym uchwalaj¹ Akt Niepod-
leg³oœci, który uznaj¹ pañstwa Ententy.

Grupa wojsk polskich genera³a Edwarda Ry-
dza - Œmig³ego dotar³a do DŸwiny, a rz¹d K.
Ulmanisa zwróci³ siê z proœb¹ o pomoc w zajê-
ciu £atgalii - polskich Inflant. Dlatego 30 grud-
nia 1919 roku zawarto sojusz ³otewsko - polski.
Na czele wojsk polskich i ³otewskich (oko³o
20.000 ¿o³nierzy, z czego 7.000 ³otewskich)
stan¹³ genera³ Rydz- Œmig³y.

Ofensywa ruszy³a 3 stycznia 1920 roku, od
po³udnia oddzia³y polskie, a od pó³nocy ³otew-

20 Richard Pipes, Rosja Bolszewików, Warszawa 2005
21  Orlando Figes, Taniec Nataszy. Z dziejów kultury rosyjskiej, Warszawa 2014 s.451
22  David Kirby, The Baltic World 1772 - 1993. Europe's northern periphery in an age of change, Londyn- New York

1995 s. 268
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skie, uderzy³y na Dyneburg. (W okresie insu-
rekcji koœciuszkowskiej 1794 roku miasto by³o
przejœciowo zajête przez powstañców dowodzo-
nych przez podskarbiego litewskiego Micha³a
Kleofasa Ogiñskiego - autora poloneza "Po¿e-
gnanie Ojczyzny"). Dyneburg ¿o³nierze polscy
zajêli bez wysi³ku, chocia¿ dzia³ania mia³y miej-
sce w trudnych warunkach atmosferycznych,
przy temperaturze dochodz¹cej do -30 stopni C.
Rzekê przebyli po zamarzniêtej oœnie¿onej ta-
fli. "Spodziewa³em siê - zapisa³ w pamiêtniku ofi-
cer i poeta W³adys³aw Broniewski - ¿e na rzece

nieŸle nas ostrzelaj¹, tymczasem przeszliœmy bez
strza³u. Kilka wiorst lasem, tor kolejowy, szosa,

znów las i tam bateria zdobyta bez strat. Prze-
chodzimy tor pietrogrodzki i zrywamy go, ostrze-

liwuje nas pancerka, zbli¿amy siê do przedmieœcia
- trochê strza³ów, fasowanie terenów - 7 (kompa-

nia) idzie braæ stacjê - my do cytadeli. Ot i ca³a
awantura". Dalsze walki by³y zaciête ale zwy-
ciêskie. Do Dyneburga 27 stycznia 1920 roku
przybywa Naczelnik J. Pi³sudski. Odby³ kon-
ferencjê z dowódc¹ wojsk ³otewskich gen. Bal-
lodem i udekorowa³ gen Œmig³ego orderem
Virtuti Militari. W okresie miêdzywojennym
granica polsko-³otewska mia³a 70 kilometrów
d³ugoœci. W walkach o Dyneburg poleg³o 500
¿o³nierzy polskich. Pochowano ich w S³obód-
ce, by w 1926 roku utworzyæ Polski Cmentarz
Wojskowy, otwarty przy udziale najwy¿szych
w³adz £otwy. Cmentarz zosta³ zrównany z zie-
mi¹ po 1955 roku, w okresie sowieckim a od-
nowiony w 1992 roku. Na nim znajduje siê  be-
tonowy krzy¿ z legionowym or³em. Innym
 cmentarzem legionistów poleg³ych w walkach

w 1918 - 1920 roku, jest cmentarz w £owkiesach.
Kazimierê I³³akowiczówn¹, sekretarkê

J. Pi³sudskiego w latach 1926 - 1935, wybuch
I wojny œwiatowej zastaje na leczeniu z choro-
by p³ucnej pod DŸwiñskiem (Daugawpils, Dy-
neburg) w wielkiej leœnej kumysarni. Lata woj-
ny spêdzi³a w s³u¿bie pielêgniarskiej armii
carskiej, w Petersburgu dozna³a g³odu i bolsze-
wizmu. W listopadzie 1918 roku znalaz³a siê
w Warszawie. Pisa³a o swoim kraju; "DŸwiñsk

by³ stolic¹ kraju moich lat dziecinnych. Inflant
Polskich, po³aci dziœ nale¿¹cej do £otwy, ale gê-

sto zamieszka³ej przez ludnoœæ polsk¹. £otysze
przeprowadzili reformê roln¹, odbieraj¹c ziemiê

wiêkszym w³aœcicielom. Polakom, tote¿ ci opuœcili
kraj, przenosz¹c siê do Polski. Reszta ludnoœci

zosta³a na miejscu"23.
W Polsce centralnej Inflanty by³y krain¹ nie-

znan¹ - swoistym hic sunt leones. Dlatego w aneg-
docie literackiej Nikodem Dyzma móg³ otrzy-
maæ "sfabrykowany" ¿yciorys kurlandzkiego
szlachcica - ¿yciorys (który) dla samego Dyzmy
by³ niespodziank¹. Dowiedzia³ siê zeñ, ¿e urodzi³
siê w maj¹tku ziemskim swoich rodziców w Kur-
landii, a gimnazjum ukoñczy³ w Rydze"24.

Czes³aw Mi³osz pozostawi³ pamiêæ i o tych
ziemiach. Wspomina³  i¿ w dziewiêtnastym wie-
ku w maj¹tku Mohlów Imbrody w pobli¿u
Dyneburga, jego babka Mi³oszowa, córka dok-
tora £opaciñskiego z Rygi i baronówny von
Mohl, zwyk³a by³a w dzieciñstwie spêdzaæ wa-
kacje. "Zdarzy³o siê, ¿e przy jednym z tamtejszych

obiadów zasiad³a goszcz¹ca tam starsza pani o
krótkim wzroku. Nosi³a ona ¿abot i ten ¿abot

wpad³ jej do zupy, mocowa³a siê z nim i wtedy to

23 Kazimiera I³³akowiczówna, Œcie¿ka obok drogi, Warszawa 1939, s. 50
24 Aleksandra Górska, Kresy. Przewodnik, Kraków 2008
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ktoœ, zdaje siê, ¿e moja babka, u³o¿y³ wierszyk:
I myœl¹c, ¿e to grzyb suszony,

Cisnê³a gwa³tem w barszcz bielony25.”

Pod koniec I wojny œwiatowej istotn¹ rolê
w dziejach katolickich na £otwie odegra³ Edward
O'Rourke, urodzony 26 paŸdziernika 1876 roku
w Basinie na Ziemi Nowogródzkiej. Jego Oj-
ciec Micha³ pochodzi³ z rodziny irlandzkiej,
która w XVII wieku przenios³a siê na kontynent,
podejmuj¹c s³u¿bê wojskow¹ w armiach Fran-
cji, Rzeczypospolitej i Carskiej Rosji, która uzna-
³a tytu³ hrabiowski, zaœ matka Angelika von
Bochwicz, pochodzi³a z Niemców ba³tyckich.
Dwór rodzinny zwi¹zany z katolickim wyzna-
niem, kultywowa³ znajomoœæ tradycji polskiej
pod zaborem rosyjskim26.

Edward jako m³ody cz³owiek uczêszcza³
przez dwa lata do Gimnazjum Ojców Jezuitów
w Chyrowie (Austrio- Wêgry), sk¹d powróci³
do Rygi. Po studiach na Politechnice w Rydze,
wst¹pi³ na wydzia³ prawa we Fryburgu w Szwaj-
carii. W 1904 roku zdecydowa³ siê na podjêcie
studiów teologicznych w Insbrucku. Œwiêcenia
otrzyma³ w 1907 roku. Od 27 paŸdziernika 1908
roku zosta³ jako ksi¹dz skierowany do Wilna,
jednoczeœnie zostaj¹c profesorem biblistyki,
niemieckiego i francuskiego w Seminarium
Katolickim Archidiecezji Miñsko - Mohylew-
skiej w Petersburgu.

W latach 1912 do 1915 by³ proboszczem pa-
rafii œw. Stanis³awa w Petersburgu. Wybuch Re-
wolucji Rosyjskiej Edward O'Rourke spêdzi³
w zrewoltowanym mieœcie gdzie straci³ swoje
mienie, w tym cenn¹ bibliotekê. Od lipca 1917

roku pe³ni³ funkcjê komisarza duchownego die-
cezji miñskiej, póŸniej wikariusza generalnego
i administratora. Po proklamowaniu niepodle-
g³oœci przez £otwê, papie¿ 29 sierpnia 1918 roku
mianowa³ Edwarda O'Rourke biskupem ry-
skim. Do pocz¹tku 1919 roku Ryga by³a zajêta
przez oddzia³y niemieckie, tote¿ ingres do ka-
tedry katolickiej w Rydze mia³ miejsce dopie-
ro w sierpniu 1919 roku. Po kilkumiesiêcznych
wysi³kach zorganizowania Koœcio³a katolickie-
go na £otwie, nie znaj¹c jêzyka ³otewskiego,
maj¹c trudnoœci w porozumieniu siê z ksiê¿mi
³otewskimi, z³o¿y³ rezygnacjê z biskupstwa,
któr¹ papie¿ przyj¹³ i powierzy³ mu urz¹d dele-
gata apostolskiego dla krajów ba³tyckich.

W wyniku postanowieñ wersalskich utwo-
rzono Wolne Miasto Gdañsk. Stolica Apostol-
ska w 1922 roku ustanowi³a administracjê apo-
stolsk¹ i nominowa³a go na biskupa. Ingres
biskupa  Edwarda O' Rourke mia³ miejsce
1 czerwca 1926 roku. W chwili powstania diece-
zja gdañska liczy³a 119 tysiêcy katolików,
35 parafii i  55 kap³anów. Katolików Polaków
by³o 15%.  Po dojœciu hitlerowców do w³adzy
w mieœcie, w 1937 roku za zgod¹ papie¿a biskup
utworzy³ dwie polskie parafie personalne, co
skutkowa³o otwartym konfliktem z Senatem
Wolnego Miasta opanowanego przez nazistów.
Narastaj¹ca jawna wrogoœæ w³adz do biskupa,
spowodowa³a z³o¿enie rezygnacji z kierowania
diecezj¹, któr¹ papie¿ Pius IX przyj¹³
w 1938 roku. Biskup przyj¹³ obywatelstwo pol-
skie i uda³ siê do Poznania, gdzie zosta³ kano-
nikiem kapitulnym przy archidiecezji. Wybuch
II wojny œwiatowej zosta³ biskupa u krewnych

25 Czes³aw Mi³osz, Spi¿arnia literacka, Kraków 2011, s. 80
26 Gabrjela z Guntherów Puzynina, W Wilnie i w Dworach Litewskich, Pamiêtnik z lat 1815 - 1843, Wilno 1928   -

reprint Chotomów 1988
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na Ziemi Nowogródzkiej. W 1941 roku po
opuszczeniu przez Rosjan Wilna, spotka³ swo-
jego dawnego znajomego, wówczas genera³a
niemieckiego, który umo¿liwi³ mu przedosta-
nie siê przez Królewiec, Berlin do Rzymu.
Zmar³ 27.06. 1943 roku w szpitalu sióstr el¿bie-
tanek w Rzymie i pochowano na cmentarzu Cam-
po Verano. Dnia 30. 06 1943 r. w koœciele œw.
Miko³aja w Gdañsku odby³o siê uroczyste re-
quiem. W grudniu 1972 roku zw³oki biskupa
sprowadzono z Rzymu i pochowano w krypcie
biskupów gdañskich w katedrze oliwskiej.
  Uczestnik I wojny œwiatowej i bohater II woj-
ny œwiatowej genera³ W³adys³aw Albert An-
ders urodzony w B³oniu w 1892 roku swoimi
korzeniami rodzinnymi siêga³ równie¿ tych
ziem.  Matka El¿bieta Tauchert, ojciec Albert
Anders agronom pracuj¹cy w maj¹tkach nad-
ba³tyckich byli wyznania ewangelickiego i po-
chodzili z Niemców Inflanckich. W³adys³aw
Anders s³u¿y³ w armii carskiej i studiowa³ szeœæ
semestrów na Politechnice w Rydze. Podczas
kompanii wrzeœniowej bra³ udzia³ w bitwie nad
Bzur¹. Trafi³ do niewoli sowieckiej, od sierp-
nia 1941 roku tworzy³ Polskie Wojsko
w ZSRR, które za przyzwoleniem Kremla wy-
prowadzi³ na Wschód. Dowodzi³ 2 Korpusem
Polskim w kompanii w³oskiej w latach 1944 -
1945. Bitwa pod Monte Cassino, by³a jedyn¹ sa-
modzieln¹ bitw¹ wojsk polskich, wygran¹ pod-
czas II wojny œwiatowej. Genera³ W³adys³aw
Anders przeszed³ na katolicyzm podczas poby-
tu na Bliskim Wschodzie27.

Pokój ryski z 1921 roku podpisany w Ry-
dze pomiêdzy Polsk¹ a Moskw¹ dla history-

ków ³otewskich jest dope³nieniem ³adu wersal-
skiego w Europie Œrodkowo - Wschodniej. Po-
wstanie republik nadba³tyckich £otwy i Estonii
by³o narodow¹ emancypacj¹ dot¹d ludowych spo-
³ecznoœci rozwijaj¹cych  siê pod przemo¿nym
wp³ywem kultury niemieckiej, szwedzkiej, ro-
syjskiej. Na £otwie dosz³o do prawnego rów-
nouprawnienia £otyszy i Niemców. Ci ostatni
chocia¿ w Rydze liczyli ju¿ tylko 12 % popula-
cji nadal byli wp³ywow¹ grup¹ narodow¹.
W stolicy w latach 1931 - 1935 w miejscu usu-
niêtego przez Niemców pomnika Piotra Wiel-
kiego (1910 - 1915) ustawiono Pomnik Wolno-
œci (Brivibas piemineklis). Na szczycie znajduje
siê alegoria wolnoœci trzymaj¹ca w d³oniach
trzy gwiazdy  - historyczne regiony; Inflanty,
Kurlandiê z Semigali¹ i £atgaliê. £otewska
konstytucja kreowa³a elekcyjny system parla-
mentarny, z wieloma partiami politycznymi
(blisko 35). W 1924 roku uchwalono reformê
agrarn¹, gdzie dawni w³aœciciele ziemscy zatrzy-
mywali tylko 15% dawnej ziemi, nie otrzymu-
j¹c rekompensaty, a ponad 1 milion 700 tysiêcy
hektarów zmieni³o w³aœcicieli. W 1934 roku
K. Ulmanis przeprowadzi³ zamach stanu, roz-
wi¹za³ wszystkie partie polityczne, w tym swoj¹
i przej¹³ rz¹dy. W 1935 roku populacja Rosjan
wynosi³a 10,6 %, Niemców 3,2%, ludnoœci
¿ydowskiej  4,8 %28.

W latach 1939 - 1941 wszystkie pañstwa Eu-
ropy œrodkowo - wschodniej utraci³y suweren-
noœæ polityczn¹ i by³y okupowane przez Niem-
cy, Rosjê lub W³ochy. Szok, jaki spowodowa³o
ca³kowite za³amanie siê ³adu wersalsko - ryskie-
go, zmiana sytuacji politycznej, dramat  wojny

27 Norman Davis, Szlak Nadziei, Armia Andersa. Marsz przez trzy kontynenty,Warszawa 2015
28 R. J. Crampton, Eastern Europe in the Twentieth Century, Londyn and New York 1994 , s.100 - 101
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i okupacji w ró¿nym stopniu dotkn¹³ poszcze-
gólne narody. Pakt Ribbentrop - Mo³otow
oznacza³, ¿e kraje ba³tyckie znalaz³y siê w so-
wieckiej strefie wp³ywów. £otw¹ rz¹dzi³ auto-
rytarny Karlis Ulmanis, który by³ absolwen-
tem Uniwersytetu Nebraska, przyjmowa³
wielonarodowy charakter swojego pañstwa za
oczywistoœæ. G³ówny konflikt etno-kulturowy
rozgrywa³ siê nie pomiêdzy £otyszami a mniej-
szoœci¹ ¿ydowsk¹ czy rosyjsk¹ ale miêdzy
£otyszami a Niemcami. W dniu 17 czerwca 1940
roku wojska Armii Czerwonej wkroczy³y do
krajów ba³tyckich. Nast¹pi³a ich inkorporacja
w sk³ad ZSRR. Przejêcie przez Zwi¹zek Ra-
dziecki £otwy i unicestwienie jej pañstwowo-
œci, otworzy³o dla Niemców atuty psycholo-
giczne, materialne i polityczne na skalê znacznie
wiêksz¹ ni¿ w Polsce. Wielkie znaczenie  mia³
atut psychologiczny. Destrukcja  £otwy dokona-
na przez Kreml  wywo³a³a  poczucie wstydu i upo-
korzenia oraz pragnienie zemsty .

W "baigas gads"- roku strachu deportowano
na Syberiê i do Kazachstanu oko³o 16 tysiêcy
£otyszy w tym prezydenta K. Ulmanisa, któ-
ry umrze w sowieckim ³agrze. W ramach poro-
zumienia Ribbentrop - Mo³otow, III Rzesza
w okresie 1940 - 1941 przesiedli³a oko³o 69 - 77
tysiêcy ba³tyckich Niemców, do "oczyszczo-
nego" od Polaków "Kraju Warty" - Wielkopol-
ski  oraz Pomorza.  Przesiedlenie odby³o siê
drog¹ morsk¹ w ramach akcji  "Heim ins Re-
ich" - Dom w Rzeszy .

Z Niemców ba³tyckich pochodzi³ Alfred
Rosenberg urodzony w Rewlu 1893 roku, stu-
diowa³ w Rydze, po Rewolucji Rosyjskiej wy-
jecha³ do Niemiec, by³ jeden z g³ównych ide-

ologów nazistowskiego rasizmu. Po ataku hi-
tlerowskich Niemiec na ZSRR w czerwcu 1941
roku zosta³ Ministrem Rzeszy do spraw oku-
powanych Terytoriów Wschodnich. Z krajów
ba³tyckich stworzono Reichskommissariat
Ostland ze stolic¹ w Rydze. A. Rosenberg i jego
administracja by³a odpowiedzialna za aktywn¹
zag³adê ¯ydów i nieludzkie traktowanie lud-
noœci cywilnej na okupowanych terytoriach. Po
wojnie zosta³ schwytany i powieszony wyro-
kiem s¹du w Norymberdze. Ziemie ³otewskie
bêd¹ zajête przez Niemców do zimy 1944 roku.
Kurlandia  do 9 maja 1945 roku .

Ju¿ od paŸdziernika 1941 roku Niemcy roz-
poczêli deportacjê niemieckich ¯ydów na
wschód. Zes³ani do Rygi trafili do getta (nie-
mieckiego getta, utworzonego obok istniej¹ce-
go ju¿ getta, w którym zamkniêto ¯ydów ry-
skich). Czêœæ zes³ano póŸniej do po³o¿onych
w okolicy obozów pracy, pozosta³ych zamor-
dowano. Spoœród 20 000 niemieckich ¯ydów
deportowanych do Rygi wojnê uda³o siê prze-
¿yæ niespe³na 1000 osobom. W s¹siednim get-
cie zamkniêto 33 000 ̄ ydów ryskich. 28 listo-
pada ponad 15.000 z nich wywieziono do lasu
Rumbula i rozstrzelano. Egzekucje przeprowa-
dzone w lesie nadzorowa³ major SS, doktor
prawa Rudolf Lange. Samych mordów doko-
nywali cz³onkowie miejscowych ³otewskich
oddzia³ów SS. Po wojnie wy¿szy funkcjona-
riusz SS w Rydze, genera³ SS Friedrich Jec-
keln, wychwala³  £otyszy za ich "mocne nerwy
przy dokonywaniu tego rodzaju egzekucji" -
rozstrzeliwaniu tysiêcy ofiar, które musia³y sta-
waæ na krawêdzi do³ów, wype³nionych ju¿ cia-
³ami zastrzelonych wczeœniej"29. Wielu kolabo-

29 Martin Gilbert, Holocaust, Warszawa  2002,  s 69
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rowa³o z hitlerowcami, co zaowocowa³o po-
wstaniem ³otewskich oddzia³ów Waffen SS, ale
¿o³nierzy do tej formacji brano równie¿
z poboru. Ci którzy dostali siê do niewoli ame-
rykañskiej, o ile nie pope³nili zbrodni wojen-
nych, pe³nili s³u¿bê wartownicz¹ na terenie ame-
rykañskiej strefy okupacyjnej w Niemczech,
krótko po wojnie. By³ równie¿ sprawiedliwy
wœród narodów œwiata - £otysz Janis Lipke,
ryski robotnik który pomaga³ ukrywaj¹cym siê
50 ¯ydom .
    Okres 1940 - 1991 to czas w którym nie ist-
nia³o niezale¿ne pañstwo ³otewskie, powtórne
nadejœcie Rosjan w 1945 roku oznacza³o drug¹
falê represji stalinowskich. W pierwszych po-
wojennych latach istnieli w lasach "leœni bra-
cia", którzy z broni¹ w rêku przeciwstawiali siê
sowietyzacji. Faktem jest, ¿e ¿adna z grup nie
przetrwa³a 1947 roku. Natomiastdu¿¹ rolê w po-
wstaniu zbrojnego oporu odegrali Niemcy,
z "worka kurlandzkiego"30. Po wprowadzeniu
rubla, nacjonalizacji i zaprowadzeniu ko³cho-
zów w nocy z 25 na 26 marca 1949 roku rozpo-
czê³y siê sowieckie deportacje z terenów Litwy,
£otwy i Estonii. Z samej £otwy wywieziono
na Sybir 44. 000 osób. Stalin osiedla³ rzesze
Rosjan sprowadzonych z g³êbi Rosji na £otwê.
Licznie zamieszkuj¹ oni dzisiejsz¹ £atgaliê.
W czasie ca³ego istnienia rz¹dz¹cej £otewskiej
Partii Komunistycznej, £otysze stanowili,
mniejszoœæ, do 1953 roku by³o to tylko 29, 2%
cz³onków partii. Do 1989 roku udzia³ £otyszy
nie przekroczy³ 40% cz³onków. Po œmierci Sta-
lina, w nastêpnych dziesiêcioleciach nast¹pi³o
uprzemys³owienie £otwy, nast¹pi³ te¿ wzrost

liczby ludnoœci. W Rydze w 1959 roku z wi-
zyt¹ przebywa³ Walter Ulbricht z NRD. Po-
nownie ods³oni³ on popiersie Herdera, który
jako pierwszy sformu³owa³ filozoficzn¹ kon-
cepcjê granicy narodowej jako granicy etnicz-
no - jêzykowej. Znamionami buntu w sowieckiej
£otwie by³y liczne odwiedziny przez £otyszy
Cmentarza Braterskiego w Rydze, gdzie pocho-
wano strzelców ³otewskich z I wojny œwiatowej.
Istnia³a równie¿ historia narodowych komuni-
stów ³otewskich z Berklavsem na czele.

Jesieñ narodów z 1989 roku zmieni³a sytuacje
w Europie œrodkowo - wschodniej. Nast¹pi³o
zjednoczenie Niemiec, Moskwa wycofa³a siê z tej
czêœci Europy. Rozpad ZSRR w 1991 roku spowo-
duje, ¿e kraje ba³tyckie og³aszaj¹ niepodleg³oœæ.

Na £otwie "pierestrojka" Gorbaczowa spo-
wodowa³o, ¿e w paŸdzierniku 1988 roku mia³
miejsce zjazd nowopowsta³ego Frontu Ludo-
wego, który wysun¹³ postulaty demokratyza-
cji i suwerennoœci kraju. Na Kaukazie wielkie
trzêsienie ziemi w Armenii z 1988 roku, spo-
wodowa³o ogromne straty materialne, ludzkie
i ucieczkê zagro¿onej ludnoœci z terenów objê-
tych trzêsieniem.  W tym czasie dosz³o do po-
gromu Ormian w Baku, który przekszta³ci³ siê
w wojnê  o Górny - Karabach. W 1989 roku do
Rygi przybywali przedstawiciele obu zwaœnio-
nych stron na negocjacjê .

Przedstawiciele £otewskiego Frontu Ludo-
wego odwiedzili w 1991 roku w Gdañsku  pre-
zydenta Lecha Wa³êsê, któremu ofiarowano  fla-
gê wolnej £otwy, podobnie w Pradze, gdzie
zostali przyjêci przez prezydenta Vaclava Ha-
vla. W kwietniu 1990 roku odby³y siê w kraju

30 Prit Buttar, Pole Walki Prusy - Szturm na niemiecki front wschodni 1944- 1945, Poznañ 2011
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wybory do Rady Najwy¿szej, Front Ludowy
zdoby³ w parlamencie 146 g³osów na 201 i 4
maja 1990 roku uchwalono akt Odnowienia
Niepodleg³oœci31. W ci¹gu minionych lat
II Republiki £otewskiej w stolicy odbudowa-
no wa¿ne symbole nowego pañstwa. Na ryskiej
starówce w 1999 - Dom Bractwa Czarnog³o-
wych (zniszczony podczas wojny) reprezentu-
j¹cy czasy hanzeatyckie, a w którym podpisa-
no Traktat Ryski z 1921 roku. Zrekonstruowano
plac Ratuszowy, przekszta³cono Muzeum Czer-
wonych Strzelców w Muzeum Okupacji
i Muzeum Barykad ale pomnik Czerwonych
£otewskich Strzelców stoi nadal, podobnie jak
pomnik radzieckich ¿o³nierzy wyzwolicieli od
okupacji hitlerowskiej. W 2001 roku œwiêtowa-
no 800 rocznicê za³o¿enia Rygi, wejœcie do
NATO 29 marca 2004 roku i Unii Europejskiej
1 maja 2004 roku  oraz w 2014 roku do strefy
euro. Wspó³czeœni politycy to Ainars Slesers
(otworzy³ Muzeum Ryskiego Getta), Andris
Berzins (od 2011 premier £otwy). O roli osób
o korzeniach rosyjskich œwiadczy obecnoœæ

mera Rygi Rosjanina Ni³a Uszakowa. Zmiana
struktury narodowoœciowej na £otwie w latach
1940 - 1991 nale¿a³a do najg³êbszych w Euro-
pie. W 2010 roku £otwa to kraj dwunarodowy.
£otysze stanowi¹ blisko 60 %, Rosjanie blisko
30 % populacji, Ukraiñcy 2,5%, Bia³orusini
3,6%, Polacy 2,4% - w okolicach Dyneburga i
Litwini 1,2%32.

Historyk Bohdan Cywiñski zastanawiaj¹c siê
nad dziejami £otwy, uzna³, ¿e proces kszta³towa-
nia narodu, dokonywany w momencie jednocze-
snego uwolnienia siê £otyszy spod niemieckiej
dominacji kulturowej i rosyjskiego zniewolenia
politycznego, w zestawieniu z odmiennoœci¹ kul-
turow¹ £atgalii nie jest jeszcze  zakoñczony33.

Wielkim znawc¹ dziejów kultury rosyjskiej
by³ prof. Jurij £otman (1922 - 1993), historyk
i semiotyk kultury i sztuki, twórca semiotycz-
nej szko³y Tartusko  (Estonia) - Moskiewskiej
(Rosja), cz³onek - korespondent Brytyjskiej
Akademii Nauk, której znawc¹ i uczestnikiem
konferencji semiotycznych jest profesor Bogu-
s³aw ¯y³ko z Uniwersytetu Gdañskiego34.

31 Piotr Wdowiak, Ba³tycka droga i ¯ywy £añcuch Lwów - Kijów, £ódz 2015
32 Grzegorz Motyka, Rafa³ Wnuk, Tomasz Stryjek, Adam Baran, Wojna po wojnie. Antysowieckie   podziemie w

Europie Œrodkowo - Wschodniej w latach 1944 - 1953, Gdañsk - Warszawa 2012
33 Bohdan Cywiñski, Szañce kultur. Szkice z dziejów narodów Europy Wschodniej, Warszawa 2013
34 Semiotyka dziejów Rosji, wybór i przek³ad Bogus³aw ¯y³ko, £ódz 1993

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/

http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/


                                                                         Maciej ¯akiewicz

128

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/

http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/


PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/

http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/


Notki biograficzne o autorach.

Daniel Czerwiñski (ur. 1985 r.) Doktor nauk humanistycznych, pracownik Oddzia³owego Biura
Lustracyjnego IPN w Gdañsku. Interesuje siê histori¹ najnowsz¹ Pomorza i aparatem bezpieczeñ-
stwa w Polsce Ludowej. Przygotowuje do druku monografiê "Aparat bezpieczeñstwa w wojewódz-
twie gdañskim w latach 1945-1956. Struktury - kadry - g³ówne kierunki dzia³ania". Cz³onek zespo-
³u redakcyjnego albumu "Mapa terroru. Œladami zbrodni w województwie gdañskim (1945-1956)"
oraz Centralnego Projektu Badawczego IPN "Struktury i metody dzia³ania aparatu bezpieczeñstwa
Polski Ludowej".

Krzysztof Filip (ur. 1983 r.), historyk, pracownik naukowy Oddzia³owego Biura Edukacji Pu-
blicznej IPN w Gdañsku, doktorant Uniwersytetu Gdañskiego, autor monografii "Milicja Oby-
watelska w Sopocie w latach 1945-1949", badacz dziejów komunistycznego aparatu bezpieczeñstwa
i porz¹dku Publicznego na Pomorzu Gdañskim.

Marcin Wêgliñski (ur. 1980 r.), historyk, pracownik Instytutu Pamiêci Narodowej Oddzia³
w Gdañsku od 2006 r., autor i wspó³autor publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym
informatora Aparat bezpieczeñstwa w województwie gdañskim w latach 1945-1990.

Maciej ¯akiewicz (ur. 1961 r. Opole), Doktor nauk humanistycznych, pedagog i nauczyciel
w szko³ach Trójmiasta. Uczestniczy³ w badaniach przy grobie astronoma Jana Heweliusza w Ko-
œciele œw. Katarzyny (1986) oraz przy wystawie "Sybir Pro Memento" w Sopocie ( 2000 ).
W latach 2004 - 2013 prowadzi³ wyk³ady z podstaw filozofii w Wy¿szej Szkole Bankowej Gdañsk
- Gdynia. Autor publikacji: Wileñszczyzna-Ojczyzna metafizyczna (2001), Gdañsk 1945 - Kronika
Wojennej Burzy (wydania 2002, 2008, 2011), ̄ u³awy - Pszczó³ki (2009), ̄ u³awy - Suchy D¹b (2009).
Publikowa³ od 1988 roku w  licznych pismach i periodykach. W 2015 roku opublikowa³ cykl
artyku³ów pt: "Kultura Ostrobramska w Gdañsku".
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