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„Cz∏owiek, ˝o∏nierz,
wspó∏pracownik MBP”.
Sprawa Zenona Soboty „Âwidy”
– czyli o poplàtanych ˝yciorysach
ludzi podziemia
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Wst´p
Biografistyka ukazujàca losy i dzia∏alnoÊç konspiracyjnà ludzi Polski Podziemnej z lat 1939–1956 jest do dzisiaj wyjàtkowo skromna. O ile jednak dysponujemy kilkunastoma rzetelnie przygotowanymi biografiami niekwestionowanych
bohaterów podziemia, o tyle prawie zupe∏nie brakuje sylwetek postaci wywodzàcych si´ ze Êrodowisk konspiracyjnych, a uwa˝anych za kontrowersyjne. Szczególnie tych czo∏owych, których wed∏ug klasyfikacji zaproponowanej niedawno
przez oficera i historyka Obszaru Lwowskiego AK-„Nie” Jerzego W´gierskiego
okreÊliç mo˝na mianem „zdrajców”, „z∏amanych” czy te˝ „zagadkowych”1. Taki
stan badaƒ, wynikajàcy z tendencji do zachowania w narodowej pami´ci raczej
bohaterów ni˝ postaci negatywnie czy kontrowersyjnie zapisanych w odczuciu
spo∏ecznym, powoduje jednak˝e powa˝ne zaniechania badawcze w zakresie dziejów polskich konspiracji niepodleg∏oÊciowych XX w. Powy˝sza sytuacja jest zrozumia∏a równie˝ ze wzgl´du na doÊç powszechnà wÊród badaczy niech´ç do zajmowania si´ osobami wykorzystywanymi przez nazistów lub/i komunistów do
realizacji swoich celów politycznych czy strategicznych. Przypadki takie bowiem
uchodzà za wstydliwe i dra˝liwe. Trudno jednak nie dostrzec, i˝ pozostawienie
w badawczym cieniu niektórych znaczàcych, a zarazem kontrowersyjnych postaci polskiego podziemia niepodleg∏oÊciowego sprawi, ˝e konstruowany przez historyków obraz dziejów Polski minionego wieku b´dzie nadal niepe∏ny.
Jednà z czo∏owych tego typu postaci, niejednoznacznie dotychczas ocenianych,
jest oficer rzeszowskiej Armii Krajowej, zabity w ob∏awie si∏ re˝imowych w 1952 r.
ko∏o ZamoÊcia (województwo lubelskie) – Zenon Sobota vel Tomaszewski, znany

Pos∏uguj´ si´ tutaj okreÊleniami zaczerpni´tymi z tytu∏u referatu Jerzego W´gierskiego, wyg∏oszonego we wrzeÊniu 2003 r. na sesji naukowej w PrzemyÊlu, dotyczàcego postaw ludzi z konspiracji
lwowskiej lat 1939–1941.
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powszechnie w Êrodowiskach konspiracyjnych po∏udniowej i zachodniej Polski
jako „Âwida”2. Jest to postaç nie tylko wyjàtkowo ciekawa, o burzliwym ˝yciorysie, ale te˝ kontrowersyjna i zagadkowa nawet dla specjalistów od okresu okupacji i powojennego podziemia niepodleg∏oÊciowego. Historycy nie potrafià jednoznacznie odpowiedzieç na pytanie, kim faktycznie by∏ „Âwida” i komu w ró˝nych
okresach swojego ˝ycia naprawd´ s∏u˝y∏. Nie wiedzà równie˝, czy podczas swojej
dzia∏alnoÊci wi´cej ludzi uratowa∏, czy te˝ wyda∏ na Êmierç i ci´˝kie Êledztwa
w siedzibach gestapo lub aresztach sowieckich i polskich s∏u˝b bezpieczeƒstwa.
Znacznie wi´cej jest w jego ˝yciorysie znaków zapytania ni˝ spraw jednoznacznie
wyjaÊnionych. Ju˝ sam cytat w tytule niniejszej edycji êród∏owej, zaczerpni´ty
z jednego z jego raportów (ni˝ej opublikowanego), adresowanego w marcu 1948 r.
do szefa Wojewódzkiego Urz´du Bezpieczeƒstwa Publicznego w Poznaniu p∏k. Leonarda Siwanowicza, nasuwa wiele wàtpliwoÊci dotyczàcych ˝ycia i dzia∏alnoÊci
tego – co trzeba tu podkreÊliç – nieprzeci´tnego oficera Kedywu, wàtpliwoÊci,
które przysz∏y biograf „Âwidy” b´dzie zapewne próbowa∏ rozstrzygnàç.
A dylematów badawczych zwiàzanych z postacià „Âwidy” jest do rozwiàzania
wiele. Informator szefa gestapo w JaÊle czy oficer polskiego podziemia, a przed
wojnà wspó∏pracownik polskiego kontrwywiadu? Niemiecka wtyczka w sztabie
Podokr´gu Rzeszów AK czy wybitnie zdolny oficer Kedywu, szybko awansujàcy
w akowskiej hierarchii? Wspó∏pracownik „Smiersza” 1. Frontu Ukraiƒskiego,
a nast´pnie kierownictwa ekspozytury sowieckich s∏u˝b bezpieczeƒstwa dzia∏ajàcych w Polsce, czy te˝ konspirator usi∏ujàcy „graç” ze zwyci´zcami? Informator
wy˝szych oficerów Ministerstwa Bezpieczeƒstwa Publicznego czy akowiec antykomunista, usi∏ujàcy w celu ratowania ludzi poznaç metody i kierunki dzia∏ania polskiej bezpieki? Handlowiec wspierajàcy podziemie niepodleg∏oÊciowe, w tym
WiN, czy malwersant dzia∏ajàcy dla w∏asnych korzyÊci majàtkowych? Zbuntowany informator bezpieki czy cz∏owiek w matni bez wyjÊcia? Zdrajca tajemnic organizacyjnych AK, wydajàcy dokumenty konspiracyjne Sowietom, narz´dzie „Smiersza”, czy bohater Polski Podziemnej uwik∏any w machin´ nazistowskiego
i sowieckiego terroru, z∏amany w niewyjaÊnionych do koƒca okolicznoÊciach? Kim
faktycznie by∏?
Powy˝sze pytania, które tutaj mo˝na by mno˝yç, to, jak sàdz´, g∏ówne dylematy zwiàzane z biografià ostatniego szefa sztabu Podokr´gu Rzeszów AK, od 1945 r.
prezydenta Katowic, starosty B´dzina i Zielonej Góry. Faktem pozostaje, ˝e Sobota przez wi´kszoÊç doros∏ego ˝ycia egzystowa∏ na pograniczu dzia∏alnoÊci s∏u˝b
specjalnych II Rzeczypospolitej, wywiadu III Rzeszy, organów bezpieczeƒstwa
ZSRR, w tym podporzàdkowanego im UB, oraz kontrwywiadu Polski Podziemnej.
Jak mo˝na wst´pnie wnioskowaç na podstawie opublikowanych dalej dokumentów, po dok∏adnym zbadaniu biografii „Âwidy”, w tym szczególnie dzia∏alnoÊci
konspiracyjnej i politycznej z lat 1941–1944–1947, mo˝e okazaç si´, ˝e postaç ta
U˝ywa∏ równie˝ pseudonimów: „Jan”, „Korczak”, „m-4”, „Poraj”, „Tomasz” oraz nieznanego
jeszcze do niedawna „12”. Trzy pierwsze by∏y pseudonimami konspiracyjnymi, czwarty byç mo˝e
by∏ u˝ywany podczas wspó∏pracy z sowieckimi s∏u˝bami bezpieczeƒstwa, chocia˝ nie mo˝na wykluczyç, ˝e Sobota pos∏ugiwa∏ si´ nim równie˝ w AK. Natomiast pseudonim „Tadeusz” by∏ do koƒca
1947 r. u˝ywany przez niego w kontaktach z wy˝szymi oficerami MBP oraz prawdopodobnie równie˝ z ekspozyturà sowieckich s∏u˝b bezpieczeƒstwa zainstalowanà w Warszawie.
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jest jeszcze bardziej skomplikowana, ni˝ do niedawna wydawa∏o si´ badaczom. Byç
mo˝e by∏ on nie tylko „czarnym” zdrajcà lub „bia∏ym” bohaterem, ale „szarym”
cz∏owiekiem, z ró˝nymi odcieniami tej szaroÊci w kolejnych okresach ˝ycia. Niewàtpliwie przysz∏y autor biografii „Âwidy” stanie przed bardzo trudnym, ale zarazem pasjonujàcym dla badacza wyzwaniem. Postawione pytania, na które obecnie
nie mo˝emy daç jednoznacznej i wyczerpujàcej odpowiedzi, powinny w miar´ dost´pu do nowych êróde∏ zostaç wyjaÊnione.
Biografistyka podziemia niepodleg∏oÊciowego lat 1939–1956, zw∏aszcza dotyczàca postaci kontrowersyjnych, powinna w przysz∏oÊci doczekaç si´ rzetelnie
i krytycznie przygotowanych opracowaƒ. I nie chodzi tutaj bynajmniej o pot´pianie czy wybielanie, ale g∏ównie o wyjaÊnianie spraw wàtpliwych, poszukiwanie motywów, przyczyn i mechanizmów okreÊlonych postaw, jakie zadzia∏a∏y
w przypadku niektórych „ludzi podziemia”. Przej´te w ostatnim okresie przez
s∏u˝by archiwalne IPN i nierozpoznane w znacznej cz´Êci do dzisiaj kilometry akt
s∏u˝b bezpieczeƒstwa PPR i PZPR stwarzajà w tym zakresie bardzo du˝e mo˝liwoÊci badawcze. JeÊli dzi´ki pionierskim pracom biograficznym studentów czy
doktorantów powstanà dzie∏a rzetelnie udokumentowane êród∏owo, z solidnie
przedstawionà faktografià i wywa˝onymi ocenami, b´dziemy mogli zbli˝yç si´ do
wyjaÊnienia i zrozumienia genezy PRL. Znacznie lepiej ni˝ przy obecnym stanie
badaƒ b´dziemy mogli wówczas poznaç losy dzia∏aczy cywilnych i ˝o∏nierzy podziemia walczàcych o niepodleg∏oÊç Polski, a tym samym zrozumieç postawy i wybory ˝yciowe odchodzàcych pokoleƒ.

„Âwida” – ˝yciorys niebanalny
Cz∏owiek
Zenon Tomasz Sobota (u˝ywajàcy od 1945 r. przybranego nazwiska Tomaszewski)3 urodzi∏ si´ 20 wrzeÊnia 1906 r. w Przysietnicy ko∏o Brzozowa jako syn
Dominika i Marii z domu Sztybal. Egzamin dojrza∏oÊci zda∏ w 1926 r. w brzozowskim gimnazjum paƒstwowym, szkole dajàcej solidne wykszta∏cenie humanistyczne. Dzia∏a∏ tam w harcerstwie. Na przeszkolenie wojskowe zosta∏ skierowany do Szko∏y Podchorà˝ych Rezerwy Artylerii Lekkiej we W∏odzimierzu
Dotychczas najbardziej wnikliwe i szczegó∏owe biogramy Zenona Soboty opublikowali badacze
dziejów Podokr´gu (Okr´gu) Rzeszów AK-WiN: A. Zagórski, Sobota Zenon Tomasz [w:] Ma∏opolski s∏ownik biograficzny uczestników dzia∏aƒ niepodleg∏oÊciowych 1939–1956, t. 2, Kraków 1997,
s. 132–136; idem, Zenon Sobota, „Studia Rzeszowskie” 1997, t. 4, s. 189–192; A. Zagórski,
G. Ostasz, Podokr´g AK Rzeszów. Plan zbrojnego ujawnienia w Êwietle dokumentów, sierpieƒ–wrzesieƒ 1944, Rzeszów 1999 (tam w notkach archiwalno-bibliograficznych najwa˝niejsze pozosta∏e
opracowania i edycje êród∏owe dotyczàce postaci „Âwidy”); G. Ostasz, Armia Krajowa na Rzeszowszczyênie. Wi´zienne zeznanie Zenona Soboty, „Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej.
Ekonomia i Nauki Humanistyczne” 2003, z. 12, s. 9–42; idem, Kedyw oraz Komenda Podokr´gu AK
Rzeszów w Êwietle zeznaƒ szefa sztabu, „Prace Historyczno-Archiwalne” 1999, t. 7; idem, Sobota
Zenon [w:] Polski s∏ownik biograficzny, t. 39, z. 4, Warszawa–Kraków 2000, s. 607–609. W szerszym kontekÊcie sprawy „Âwidy” warto równie˝ zapoznaç si´ z monografià Z.K. Wójcika, Rzeszów
w latach drugiej wojny Êwiatowej. Okupacja i konspiracja 1939–1944–1945, Rzeszów–Kraków
1998, oraz pracà J. Modrzejewskiego, Od Armii Krajowej do wojny domowej, New York 1985 (tutaj b∏´dna informacja o s∏u˝bie Soboty w „organach bezpieczeƒstwa PRL”).
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Wo∏yƒskim. Ze wzgl´du jednak na z∏y stan zdrowia przedterminowo zwolniono
go ze s∏u˝by. Przeszed∏ do cywilnej s∏u˝by paƒstwowej. W 1936 r. otrzyma∏ posad´ urz´dnika (referenta karno-administracyjnego, a nast´pnie bezpieczeƒstwa
publicznego) w Starostwie Powiatowym w KroÊnie. Ze wzgl´du na pe∏nionà
funkcj´ referenta bezpieczeƒstwa byç mo˝e ju˝ wówczas zetknà∏ si´ z dzia∏alnoÊcià regionalnych agend specjalnych Policji Paƒstwowej, zwalczajàcych niemieckie
szpiegostwo i ró˝nego rodzaju wywrotowà dzia∏alnoÊç antypaƒstwowà, w tym
komunistycznà. Dziennikarz Piotr Lipiƒski w interesujàcym reporta˝u Nietoperz
cicho Êmignà∏ z 1996 r. b∏´dnie, jak si´ wydaje, twierdzi∏, ˝e ju˝ w drugiej po∏owie lat trzydziestych Sobota by∏ „oficerem »dwójki«, wojskowego kontrwywiadu, który skierowa∏ go do pracy w starostwie w KroÊnie”4. Z racji obowiàzków
s∏u˝bowych musia∏ byç wtedy raczej wspó∏pracownikiem polskich s∏u˝b specjalnych ni˝ ich kadrowym funkcjonariuszem.
W tym czasie Sobota bra∏ równie˝ udzia∏ w pacyfikacji strajków ch∏opskich
(np. w Dukli) oraz policyjnym zabezpieczaniu demonstracji pierwszomajowych.
Niektórzy mieszkaƒcy Krosna wskazywali równie˝ na jego bliskie kontakty
utrzymywane w drugiej po∏owie lat trzydziestych z prowadzàcymi interesy na terenie Podkarpacia przedsi´biorcami narodowoÊci niemieckiej (nieznanego imienia in˝. Rothe – przemys∏ naftowy, Antoni Schüller – przedstawiciel handlowy
firmy Philips ze Lwowa). DoÊç powszechne by∏y wówczas powiàzania tego typu
osób z wywiadem niemieckim. Sobota prawdopodobnie „zabezpiecza∏” wówczas
ich pobyt na Podkarpaciu. Pierwszy zwiàzek ma∏˝eƒski Zenon Sobota zawar∏
z Anielà Bal. Mieli dwie córki. Drugi raz o˝eni∏ si´ ze swojà ∏àczniczkà z lat okupacji, m∏odszà o 14 lat Marià åwikliƒskà („S∏awkà”, Adà”, „Marysià”). Mieli
jednà córk´. Jak wynika z opublikowanych ni˝ej dokumentów, druga ˝ona Soboty odegra∏a istotnà rol´ w sowieckim wàtku „sprawy Âwidy”, którego poczàtki
przypadajà na grudzieƒ 1944 r.

˚o∏nierz

302

W okresie kampanii wrzeÊniowej Zenon Sobota jako uchodêca dotar∏ pod
Lwów, ale ju˝ w listopadzie powróci∏ na Rzeszowszczyzn´. Zamieszka∏ w Korczynie ko∏o Krosna. Natychmiast w∏àczy∏ si´ w nurt pracy konspiracyjnej w organizacji „M∏oda Polska”, majàcej kontakt z „Unià” Jerzego Brauna. Na prze∏omie
1939 i 1940 r. poprzez kontakt ze Stanis∏awem Pieƒkowskim „Strzemboszem”
zosta∏ zaprzysi´˝ony do ZWZ. Nied∏ugo potem otrzyma∏ awans z szeregowca
na podporucznika czasu wojny. Pierwszy raz zosta∏ aresztowany przez gestapo
z Jas∏a w nocy z 10 na 11 kwietnia 1941 r. w Korczynie. Po 24 godzinach zwolniono go z bli˝ej nieznanych do dzisiaj powodów. Niektórzy wskazujà tutaj na
wspomniane ju˝ przedwojenne kontakty Soboty z obywatelami niemieckimi.
Trzy lata póêniej przes∏uchujàcym go funkcjonariuszom sowieckich s∏u˝b bezpieczeƒstwa mia∏ powiedzieç, i˝ Niemcy nie zdo∏ali zebraç obcià˝ajàcych go dowodów dzia∏alnoÊci podziemnej wymierzonej w III Rzesz´. Jest to o tyle zastanawiajàce, ˝e po aresztowaniu, jak wskazujà relacje Êwiadków, by∏ w wi´zieniu

4

P. Lipiƒski, Towarzysze Niejasnego, Warszawa 2003, s. 154.
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prowadzony przez funkcjonariuszy gestapo skuty w no˝ne i r´czne kajdany. Zazwyczaj tego typu zabezpieczenia przed ucieczkà funkcjonariusze nazistowskich
s∏u˝b bezpieczeƒstwa stosowali jedynie wobec wyjàtkowo cennych dla siebie
wi´êniów, a nie przypadkowo zatrzymanych osób „bez dowodów winy”. W paêdzierniku 1941 r. jasielskie gestapo aresztowa∏o „Âwid´” po raz drugi. Wed∏ug
dotychczas znanej historykom wersji jego okupacyjnej legendy, mia∏ zbiec podczas eskorty. Powróci∏ do pracy w podziemiu. Do 1942 r. by∏ dowódcà Rejonu
Podkarpacie w Tajnej Organizacji Wojskowej Jana Mazurkiewicza „Rados∏awa”,
wcielonej nast´pnie do AK. Uczestniczy∏ w kilku brawurowych akcjach zbrojnych. W maju 1943 r. zosta∏ kierownikiem rejonu Kedywu obejmujàcego swym
zasi´giem Rzeszów. Jak twierdzi oficer AK i znawca realiów konspiracyjnych na
Podkarpaciu w okresie okupacji ¸ukasz Grzywacz-Âwitalski, „istniejà powa˝ne
poszlaki pozwalajàce przypuszczaç, ˝e b´dàc w szeregach ruchu oporu, pracowa∏
jednoczeÊnie dla Niemców [...]. Jest faktem, ˝e w akcjach, w których uczestniczy∏ Sobota, nie gin´li Niemcy”5. Sprawa ta jest wyjàtkowo trudna do rozszyfrowania ze wzgl´du na brak materia∏ów êród∏owych.
Jako najwa˝niejsze akcje Soboty i jego ludzi w okresie okupacji nale˝y wymieniç: konfiskat´ prawie 280 tys. z∏ w Komunalnej Kasie Oszcz´dnoÊci w Gorlicach (20 listopada 1942 r.), likwidacj´ konfidenta gestapo Kmiecika z Jas∏a
(9 stycznia 1943 r.), konfiskat´ ponad 780 tys. z∏ z Karpaten Öl w KroÊnie
(26 stycznia 1943 r.), likwidacj´ rannej konfidentki gestapo Anny Armatówny
w szpitalu w KroÊnie (maj 1943 r.), likwidacj´ konfidenta gestapo w Sanoku niejakiego Goryni (26 czerwca 1943 r.). Jego najs∏ynniejszà akcjà sta∏o si´ jednak
rozbicie wi´zienia w JaÊle (z 5 na 6 sierpnia 1943 r.).
Od grudnia 1943 r. do marca 1944 r. Sobota kilkakrotnie przeprowadza∏
równie˝ kontrole stanów organizacyjnych i dzia∏alnoÊci Kedywu w inspektoratach Krosno i Mielec. Po przedstawieniu wyników z inspektoratu mieleckiego
odwo∏ano z funkcji inspektora mjr. Waleriana Tumanowicza „Jagr´”, a komendant Okr´gu Kraków p∏k Józef Spychalski „Luty” wyda∏, wykonane wkrótce potem, rozkazy zlikwidowania nast´pujàcych oficerów: kpt. Antoniego Józefa Koguta „Kruszyny”, komendanta Obwodu Mielec, W∏adys∏awa Nurki „Juhasa”,
oficera kontrwywiadu (inspektoratu) i wywiadu (Obwodu Mielec), Antoniego
Broƒka „W∏odawy”, zast´pcy oficera dywersji Obwodu Mielec, oraz Kazimierza
Grubera „Ludo”, oficera dywersji tego˝ obwodu. Zlikwidowanie w krótkim
okresie czterech oficerów podziemia, nawet obcià˝onych ci´˝kimi zarzutami
finansowymi, musi budziç dzisiaj g∏´bokie zastanowienie nad przyczynami takiej
decyzji i jej b∏yskawicznym wykonaniem.
W marcu 1944 r. Sobota wszed∏ do sztabu Kedywu Okr´gu Kraków. Mia∏
przeprowadziç, ostatecznie zaniechanà, akcj´ odbicia aresztowanego wówczas
komendanta tego okr´gu p∏k. Józefa Spychalskiego „Lutego”. W koƒcu czerwca
objà∏ funkcj´ szefa sztabu Komendy Podokr´gu Rzeszów. Przy obecnym, w miar´ dobrym stanie badaƒ dziejów podziemia na Rzeszowszczyênie ta nominacja
wydaje si´ o tyle zastanawiajàca, ˝e ju˝ wczeÊniej Komenda Okr´gu w Krakowie
otrzymywa∏a sygna∏y, i˝ na Sobocie cià˝à ró˝nego rodzaju zarzuty. Podobno

5

¸. Grzywacz-Âwitalski, Z walk na Podkarpaciu, Warszawa 1971, s. 245.
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bywa∏ widywany w Krakowie w towarzystwie Niemców. Szczególnie podejrzliwy wobec „Âwidy” by∏ kierownik akowskiej „dwójki” w KroÊnie por. W∏adys∏aw
Niemczyk „Korwin”. Do Komendy Podokr´gu w Rzeszowie mia∏ dotrzeç nawet
wniosek oddania Soboty do dyspozycji Wojskowego Sàdu Specjalnego. NiewyjaÊnione do koƒca by∏y równie˝ pewne wydarzenia, w których bra∏ udzia∏: wspomniane wy˝ej kontrole i nast´pujàce po nich szybkie likwidacje, aresztowania
w Mieleckiem i KroÊnieƒskiem, starcie z Niemcami w okolicach Brzozowa po
udanym zamachu na konfidenta Goryni´ i Êmierç wszystkich jego ludzi uczestniczàcych w akcji. W tym punkcie ˝yciorysu Soboty trzeba by równie˝ zadaç pytanie, czy wiosnà 1944 r. w Krakowie ktoÊ by∏ zainteresowany tym, aby „Âwida”,
awansujàc do sztabu Kedywu, otrzyma∏ dost´p do najwa˝niejszych dokumentów
rzeszowskiego podziemia, czy te˝ by∏a to normalna droga awansu oficera wyró˝nionego za przeprowadzone akcje dywersyjne. Istnieje hipoteza, ˝e w komendzie
okr´gu, na którà w okresie okupacji niemieckiej stosunkowo cz´sto spada∏y precyzyjne uderzenia nazistowskich s∏u˝b bezpieczeƒstwa, znajdowa∏ si´ „protektor” Soboty.

Wspó∏pracownik MBP
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Po zaj´ciu Rzeszowszczyzny przez wojska radzieckie „Âwida” dzia∏a∏ nadal
w konspiracji poakowskiej. O tym okresie jego pracy konspiracyjnej wiadomo
jednak bardzo ma∏o. Prawdopodobnie bra∏ udzia∏ w przygotowaniu wielce ryzykownego planu zbrojnego ujawniania przed Sowietami akowskich si∏ Podokr´gu
Rzeszów. Po doÊwiadczeniach Wilna i Lwowa by∏o jasne, ˝e na terenie wr´cz zalanym przez jednostki frontowe Armii Czerwonej wprowadzenie w ˝ycie takiej
koncepcji skoƒczy∏oby si´ wielkà tragedià setek rzeszowskich akowców. 12 grudnia
1944 r. podczas dobrze zaplanowanej akcji uderzenia w kierownictwo rzeszowskiego podziemia poakowskiego Sobota zosta∏ aresztowany przez funkcjonariuszy sowieckich s∏u˝b bezpieczeƒstwa. Uj´cie szefa sztabu Komendy Podokr´gu
Rzeszów by∏o dla Sowietów du˝ym sukcesem. Sobota wiedzia∏ bardzo wiele o ludziach, strukturach i kontaktach konspiracyjnych, mia∏ równie˝ dost´p do najwa˝niejszych dokumentów podokr´gu. Jak ju˝ dzisiaj wiemy, zaraz po aresztowaniu wyda∏ posiadane przez siebie archiwum i zdekonspirowa∏ niektórych ludzi
(„ujawnia∏ teren”). Jego ówczesna ∏àczniczka i szyfrantka, póêniejsza ˝ona, na
otrzymany od niego rozkaz przekaza∏a Rosjanom klucze do akowskich szyfrów.
Po rozmowach przeprowadzonych z funkcjonariuszami sowieckich s∏u˝b bezpieczeƒstwa Sobota zosta∏ zwolniony z wi´zienia razem z pp∏k. Antonim D´bskim
„Radwanem”. Mia∏ dotrzeç do intensywnie Êciganego przez wszystkie sowieckie
s∏u˝by mjr. ¸ukasza Ciepliƒskiego w celu przeprowadzenia operacji wyprowadzenia z podziemia ˝o∏nierzy podokr´gu (plan pu∏apka, podobny do zastosowanego w przypadku Okr´gu Wileƒskiego i Okr´gu Lwowskiego AK – utworzenia
rzekomej akowskiej dywizji piechoty b´dàcej w dyspozycji PKWN)6. Wówczas,
jak do niedawna jeszcze sàdzili badacze, wcale „nie uda∏o mu si´ ukryç”. W tym

Szerzej na temat akcji sowieckich s∏u˝b bezpieczeƒstwa zmierzajàcej do zlikwidowania siatek
konspiracyjnych Podokr´gu Rzeszów AK zob. Z. Nawrocki, Zamiast wolnoÊci. UB na Rzeszow-
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„Cz∏owiek, ˝o∏nierz, wspó∏pracownik MBP”. Sprawa Zenona Soboty
czasie utrzymywa∏ ju˝ Êcis∏e zwiàzki z funkcjonariuszami sowieckich s∏u˝b bezpieczeƒstwa posuwajàcymi si´ od stycznia 1945 r. w Êlad za Armià Czerwonà na
zachód. Czy jego ówczesnà, nieznanà jeszcze do niedawna rol´ mo˝na okreÊliç
jako rol´ doradcy do spraw polskich (szczególnie podziemia) jednostek „Smiersza” operujàcych na Rzeszowszczyênie, sowieckiego informatora, czy te˝ by∏a
ona jeszcze inna, powinien wyjaÊniç dopiero jego wnikliwy biograf. Faktem pozostaje, ˝e ju˝ w lutym 1945 r. Sobota musia∏ ze wzgl´du na zagro˝enie likwidacjà przez rzeszowskà AK ewakuowaç si´ z ˝onà na Górny Âlàsk, gdzie, jak sàdzi∏,
nikt go nie b´dzie zna∏.
W kwietniu 1945 r. re˝imowy pe∏nomocnik na okr´g górnoÊlàski gen. Aleksander Zawadzki mianowa∏ go starostà w B´dzinie. W tym czasie zosta∏ równie˝
awansowany na jego wniosek do stopnia majora „ludowego” wojska. Dlaczego
cywilny urz´dnik ma∏ego miasteczka na Górnym Âlàsku musia∏ byç majorem,
mo˝emy obecnie tylko przypuszczaç. Jak sàdz´, fakt tego szybkiego awansu nale˝y wiàzaç z nadmiernie rozbudzonymi przez Sowietów i Zawadzkiego ambicjami politycznymi samego Soboty. Chcia∏ on prawdopodobnie odgrywaç w tym
okresie znacznie wi´kszà rol´ ni˝ tylko lokalnego urz´dnika samorzàdowego.
Wszak porucznik z legendarnego Kedywu, szef sztabu akowskiego podokr´gu
i major „ludowego” wojska, pozostajàcy na kontaktach kierownictwa sowieckiej
ekspozytury specs∏u˝b dzia∏ajàcych w Polsce, to nie to samo co zwyk∏y starosta
b´dziƒski. Dzi´ki nawiàzanym wówczas kontaktom politycznym Sobota szybko
awansowa∏ równie˝ w karierze cywilnej, chocia˝ nie na d∏ugo. Nie bez znaczenia
musia∏y byç tutaj równie˝ jego ówczesne kontakty, co najmniej s∏u˝bowe, z kierownictwem WUBP w Katowicach i, jak wynika z publikowanego dalej dokumentu nr 1, z Sowietami dzia∏ajàcymi na Górnym Âlàsku, majàcymi bezpoÊrednià ∏àcznoÊç ze swojà warszawskà centralà. Ju˝ we wrzeÊniu 1945 r. Sobota zosta∏
pod nazwiskiem Zenon Tomaszewski mianowany prezydentem Katowic. Cz∏owiek znikàd, zapewne dzi´ki poparciu i odpowiednim rekomendacjom wystawionym przez funkcjonariuszy sowieckiego kontrwywiadu, objà∏ jedno z najwy˝szych stanowisk politycznych na Górnym Âlàsku. Mog∏o mu si´ wówczas
wydawaç, ˝e na dobre przeszed∏ na drugà stron´ barykady, w∏àczajàc si´ w dzia∏alnoÊç struktur re˝imu. W tym czasie setki jego niedawnych podkomendnych
w ró˝ny sposób, zarówno zbrojnie w oddzia∏ach partyzanckich, jak i politycznie
w konspiracji cywilnej, stara∏o si´ powstrzymywaç sowiecki podbój Polski.
W tym okresie, jak równie˝ wynika z dokumentu nr 1, Sobota pozostawa∏ ju˝
na kontaktach czo∏owych oficerów sowieckich s∏u˝b bezpieczeƒstwa rezydujàcych w Warszawie, jak gen. Miko∏aj Seliwanowski, p∏k Siergiej Dawidow, p∏k
Gils, a nast´pnie tak˝e wysokich rangà oficerów MBP, jak p∏k Józef Czaplicki,
pp∏k Wac∏aw Dominik, kierujàcych walkà z polskim podziemiem niepodleg∏oÊciowym. Wspomniany wczeÊniej Piotr Lipiƒski, zapewne na podstawie rozmowy
szczyênie 1944–1949, Rzeszów 1998, s. 93–94; G. Franciszek, P. Matusak, Represje NKWD wobec
˝o∏nierzy podziemnego Paƒstwa Polskiego w latach 1944–1945. Wybór êróde∏, t. 2, Siedlce 1995;
J. ¸opuski, Losy Armii Krajowej na Rzeszowszczyênie (sierpieƒ–grudzieƒ 1944). Wspomnienia i dokumenty, Warszawa 1990; G. Ostasz, Od „Burzy” do rozwiàzania Delegatury Si∏ Zbrojnych w Podokr´gu Rzeszowskim, „Zeszyty Historyczne” (Kraków) 1996, s. 57–58; D. Garbacz, A. Zagórski,
W kleszczach czerwonych, Brzozów–Rzeszów 1991, s. 97–111; Z.K. Wójcik, op. cit., s. 311–319.
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z drugà ˝onà „Âwidy”, enigmatycznie okreÊli∏ te kontakty jako wspó∏prac´ „z rosyjskimi wojskowymi, którzy skierowali go do Ministerstwa Bezpieczeƒstwa Publicznego”7. Na polecenie p∏k. Dawidowa, jak wynika z dokumentu nr 3, Sobota
bra∏ wówczas udzia∏ w rozpracowaniu m.in. ludzi i siatki konspiracyjnej Okr´gu
Katowice Zrzeszenia „WolnoÊç i Niezawis∏oÊç”, kierowanej przez pp∏k. Stefana
Musia∏ka „Kulesz´”, a nast´pnie pp∏k. Stefana Wincentego Rutkowskiego „Boles∏awa”, wczeÊniej oficerów rzeszowskiej AK. By∏ równie˝ wykorzystywany wtedy
do inwigilacji Êrodowisk poakowskich z Rzeszowskiego i Krakowskiego. Raporty
z prowadzonej przez siebie penetracji Êrodowiskowej, a tak˝e z pracy wykorzystywanych w tym celu by∏ych podkomendnych, kierowa∏ m.in. bezpoÊrednio do p∏k.
Jana Tataja. Jak wynika z publikowanych dalej materia∏ów, Sobota stara∏ si´ byç
wówczas nie tylko dobrym informatorem, ale równie˝ doradcà, np. w sprawie
propagandowego wykorzystania wiosennej amnestii z 1947 r. (zob. dokument
nr 3, pkt F 1). W dokumencie nr 3 – raporcie adresowanym do p∏k. Jana Tataja,
precyzyjnie i systematycznie wyszczególni∏ znacznie wi´cej informacji o znaczeniu
operacyjnym, ni˝ sàdzi∏ Piotr Lipiƒski („mówi∏, ˝e nale˝y do WiN, poda∏ nazwisko jednej osoby i kilka pseudonimów”). Rol´ doradcy starajàcego si´ „pomóc”
wy˝szym oficerom MBP w dalszym wykorzystaniu operacyjnym „Âwidy” do rozpracowania Êrodowisk niepodleg∏oÊciowych, jak wynika z dokumentu nr 2, przyj´∏a równie˝, ju˝ po jego aresztowaniu w marcu 1948 r., druga ˝ona Maria. Niewàtpliwie by∏a to próba ratowania m´˝a za wszelkà cen´. Dokument ten Êwiadczy
tak˝e o tym, ˝e by∏a ona wtedy doÊç dobrze zorientowana w procedurach wspó∏pracy i wzajemnych relacjach wyst´pujàcych na styku: sowieccy doradcy – MBP
– prokuratura i sàdownictwo wojskowe.
W 1947 r. Sobota pe∏ni∏ ju˝ funkcj´ starosty w Zielonej Górze, nied∏ugo potem zamieszka∏ z ˝onà w Poznaniu. Tam, utrzymujàc kontakty z kierownictwem
Komitetu Wojewódzkiego PPR, zaanga˝owa∏ si´ równie˝ w nieznane jeszcze bli˝ej badaczom interesy firmy Orion, handlujàcej towarami kolonialnymi, majàcej
wspieraç finansowo WiN. Jak ustali∏ historyk Andrzej Zagórski, mia∏ tak˝e wówczas dzia∏aç w re˝imowym Stronnictwie Ludowym. Nigdy jednak nie by∏, wbrew
temu, co twierdzili niektórzy Êwiadkowie w swoich relacjach, kadrowym funkcjonariuszem poznaƒskiej bezpieki (mylàcy móg∏ byç oficerski mundur noszony
wtedy przez „Âwid´”). Byç mo˝e, przeniesienie Soboty do Wielkopolski odby∏o
si´ na jego wniosek ze wzgl´du na dekonspiracj´, szczególnie na Górnym Âlàsku
oraz w Rzeszowskiem. Jak sàdz´, wówczas jeszcze powa˝nie liczy∏ si´ z mo˝liwoÊcià zlikwidowania go przez ludzi z podziemia rzeszowskiego za grudniowà zdrad´ z roku 1944.
Prezes IV Zarzàdu G∏ównego WiN mjr ¸ukasz Ciepliƒski „Bogdan” w opublikowanym ostatnio przez Wojciecha Frazika dokumencie analitycznym z 1947 r.
pt. Aresztowania i procesy, przeznaczonym dla Êcis∏ego kierownictwa Zrzeszenia,
trafnie rozpozna∏ i oceni∏ dzia∏alnoÊç „Âwidy” w tym okresie, co potwierdzajà
publikowane dalej dokumenty. Jak sàdz´, oba skonfrontowane ze sobà êród∏a
w miar´ przejrzyÊcie ukazujà mechanizm wspó∏pracy z Sowietami i polskim komunistycznym „bezpieczeƒstwem” by∏ego szefa sztabu Podokr´gu Rzeszowskie-

7

P. Lipiƒski, op. cit., s. 155.

12 Balbus

2/6/04

13:17

Page 307

„Cz∏owiek, ˝o∏nierz, wspó∏pracownik MBP”. Sprawa Zenona Soboty
go AK: wykorzystywanie swoich podkomendnych, cz´sto nieÊwiadomych, dla
kogo faktycznie pracujà, do zdobywania informacji. „Tak w sprawie krakowskiej8, jak równie˝ górnoÊlàskiej9 – pisa∏ mjr Ciepliƒski – wychodzi prowokacyjna robota »Âwidy«. W∏aÊciwe jego nazwisko – Sobota. Jako prezydent Katowic
uchodzi∏ pod nazwiskiem Tomaszewski. Za osiàgni´cia krakowskie wymieniony
awansowa∏ na referenta do spraw AK przy M[inisterstwie] B[ezpieczeƒstwa]10.
Ostatnio stwierdzono, ˝e dzia∏a na terenie Poznania. Posiada on ca∏y szereg swoich dawnych ludzi, których wykorzystuje nieÊwiadomie11 dla swych niecnych celów. Wymieniony prowadzi prowokacyjnà robot´ [w] WiN, wzgl´dnie specjalny
wywiad dla UB. Posiada wi´ksze iloÊci gotówki. Ciekawe spostrze˝enie daje jeden z ludzi, który przypadkowo znalaz∏ si´ w sieci [informatorów] »Âwidy«. Ze
»Âwidà« ∏àczy∏a go dawna praca akowska. Jako zadanie otrzyma∏ wyszukiwanie
w terenie dawnych znajomych. Ka˝dego, kogo spotka, ma natychmiast wciàgnàç
do obecnej sieci, bioràc jego adres. Codziennie otrzymywa∏ innà tras´, którà musia∏ jeêdziç, np. Poznaƒ–Katowice, Poznaƒ–Bydgoszcz, Poznaƒ–¸ódê itd.
Z wszystkich spostrze˝eƒ musia∏ dawaç osobne sprawozdanie na piÊmie. W czasie dwóch miesi´cy zapozna∏ oko∏o dwudziestu podobnych jak on agentów, b´dàcych stale w rozjazdach kolejowych lub na punktach ulicznych. Wymieniony
w pierwszym okresie wierzy∏, ˝e »Âwida« prowadzi polskà robot´ niepodleg∏oÊciowà. Dopiero kontakty »Âwidy« z UB przekona∏y go, ˝e by∏ w b∏´dzie. »Âwida« dysponuje dwoma rodzajami ludzi. Ideowymi, którzy nie wiedzà, ˝e sà na
us∏ugach UB, oraz [Êwiadomymi] konfidentami. Np. wymieniony kilkakrotnie
podawa∏ fa∏szywe dane odnoÊnie swoich spostrze˝eƒ. »Âwida« w tych wypadkach z miejsca korygowa∏ zeznania. Chcàc si´ za wszelkà cen´ wydostaç z wymienionej komórki, zainteresowany oÊwiadczy∏ »Âwidzie«, ˝e idzie si´ ujawniç,
ma ju˝ doÊç wszelkiej pracy. »Âwida« zabroni∏ mu i zagrozi∏ zawieszeniem
w czynnoÊciach, co zainteresowany niezw∏ocznie wykorzysta∏”12.
Dog∏´bnego wyjaÊnienia wymaga równie˝ ewentualna rola Soboty w czasie jego
pobytu na Górnym Âlàsku w rozpracowaniu elitarnej siatki Brygad Wywiadowczych rozbitej przez UB podczas operacji likwidujàcej II Zarzàd G∏ówny WiN p∏k.
Franciszka Niepokólczyckiego (sierpieƒ–paêdziernik 1946 r.)13. Dotychczasowe
Chodzi o rozbicie II Zarzàdu G∏ównego (sierpieƒ–paêdziernik 1946 r.) pp∏k. Franciszka Niepokólczyckiego i tzw. proces krakowski WiN i PSL (sierpieƒ–wrzesieƒ 1947 r.). Materia∏y z sesji naukowej zwiàzanej z tymi zagadnieniami, zorganizowanej we wrzeÊniu 2002 r. w Krakowie, zosta∏y
opublikowane w „Zeszytach Historycznych WiN-u” 2002, nr 18.
9
Chodzi o rozbicie siatki konspiracyjnej Okr´gu Katowice WiN pp∏k. Stefana Musia∏ka „¸owickiego” (paêdziernik–listopad 1946 r.).
10
Informacja, jak si´ wydaje, b∏´dna, niepotwierdzona przez êród∏a alternatywne.
11
Powinno byç: „których – nieÊwiadomych tego – wykorzystuje dla swych niecnych celów”.
12
Aresztowania i procesy – sytuacja w Zrzeszeniu WiN w latach 1946–1947 w ocenie prezesa IV Zarzàdu G∏ównego, oprac. W. Frazik, ibidem, s. 262–263. Autor ww. edycji êród∏owej zwróci∏ uwag´,
˝e do 2002 r. „ewentualna wspó∏praca z UB [Soboty] nie zosta∏a potwierdzona êród∏owo”. Opublikowane poni˝ej dokumenty wskazujà obecnie na rol´ Soboty w∏aÊnie jako informatora komunistycznych s∏u˝b bezpieczeƒstwa z okresu grudzieƒ 1944–marzec 1948 r. Dalszych badaƒ wymagajà
przyczyny i motywy takiej postawy, a tak˝e wartoÊç przekazywanych Sowietom i wy˝szym oficerom
MBP informacji w Êcis∏ym odniesieniu do konkretnego czasu i miejsca.
13
Na temat genezy, struktur, ludzi i dzia∏alnoÊci siatki zob. Z. Nawrocki, Brygady Wywiadowcze
(1940–1946) – zarys problematyki, ibidem, s. 33–48.
8
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wst´pne ustalenia badacza dziejów BW Zbigniewa Nawrockiego cz´Êciowo potwierdzajà przytoczone dalej uwagi kierownictwa IV Zarzàdu G∏ównego dotyczàce udzia∏u Soboty jeÊli nie w inwigilacji, to przynajmniej penetracji górnoÊlàskich Êrodowisk i komórek konspiracyjnych zwiàzanych z siatkà organizacyjnà
Brygad. Jednak sprawa jego ewentualnego kluczowego udzia∏u w rozpracowaniu
struktur Brygad dotychczas nie zosta∏a potwierdzona êród∏owo. „Po aresztowaniu Komendy Podokr´gu [Rzeszów] mia∏ on byç g∏ównym inspiratorem akcji
ujawniania [akowskiej] dywizji »Zwornego« [p∏k. Kazimierza Putka], jak równie˝
by∏y pewne Êlady, które wskazywa∏y na to, ˝e by∏ jednym z powodów aresztowania [oficerów] komendy podokr´gu. Po wyjÊciu z wi´zienia »Âwida« przeniós∏ si´
do Katowic, gdzie pod nazwiskiem Tomaszewski pe∏ni∏ funkcj´ wiceprezydenta
Katowic. W tym czasie otrzymywaliÊmy meldunki z terenu okr´gu rzeszowskiego i Êlàskiego, ˝e »Âwida« bierze czynny udzia∏ w montowaniu sieci BW na tamtym terenie. Po aresztowaniu ca∏ej sieci BW, bez specjalnie uzasadnionego powodu, wyjecha∏ z Katowic, urywajàc Êlad za sobà. Uwa˝aliÊmy, ˝e by∏ jednà
z przyczyn rozbicia BW. »Bogdan« [mjr ¸ukasz Ciepliƒski] poleci∏ go szukaç, wydajàc jednoczeÊnie rozkaz zlikwidowania go. Wiadomo mi równie˝ od »Bogdana«, ˝e ktoÊ z okr´gu krakowskiego (prawdopodobnie »Rawa«), dawny bliski
wspó∏pracownik »Âwidy«, by∏ wzywany przez niego ju˝ po wyjeêdzie z Katowic
do Poznania na spotkania. Tam »Âwida« wp∏ywa∏ na niego, aby ten rozpoczà∏ organizowanie m∏odzie˝y akademickiej, prowincjonalnej, pochodzàcej z Przemyskiego czy KroÊnieƒskiego. Szczegó∏ów propozycji dok∏adnie nie znam, jednak mia∏a
to byç podobna do naszej [organizacja], skierowana przeciwko akcji komunistycznej. W mi´dzyczasie jednak, w drodze przez »Mart´«, ustali∏em, ˝e »Âwida« pod
nazwiskiem Tomaszewski mieszka i pracuje w Warszawie jako zast´pca komendanta Komendy Wojewódzkiej MO14. »Bogdan« nalega∏, aby bojówka »Marty«
przeprowadzi∏a likwidacj´ »Âwidy«, uwa˝ajàc go za szczególnie niebezpiecznego
dla nas. W zwiàzku jednak z planowanà wówczas akcjà na ministra [bezpieczeƒstwa publicznego Stanis∏awa] Radkiewicza prosi∏em [mjr. ¸ukasza Ciepliƒskiego]
o przesuni´cie terminu tej akcji. W listopadzie dowiedzia∏em si´ od »Marty«,
˝e po wpadce materia∏ów naszych u »Tadeusza« [kpt. Franciszka B∏a˝eja]15 lub
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Informacja niepotwierdzona w oparciu o êród∏a alternatywne. Dost´pne dokumenty nie wspominajà o pe∏nieniu przez Sobot´ tej funkcji. Obecnie nie mo˝na jednak wykluczyç, ˝e niedawno
awansowany major by∏ przez krótki czas zatrudniony w warszawskiej milicji. Sprawa ta wymaga dalszych badaƒ êród∏owych.
15
Wówczas prezes Zarzàdu Obszaru Po∏udniowego WiN, 2 X 1947 r. aresztowany w Krakowie,
„zdj´ty tajnie” na ulicznym punkcie kontaktowym. 3 paêdziernika w godz. 20.05–21.50 rewizji domowej przy ul. Bajana 83 dokonali ppor. W∏adys∏aw Czy˝, „kujbyszewiak” kpt. Boles∏aw Martiuk
i referent Józef Muniok. Skonfiskowali m.in. korespondencj´ z komórkami obszarowymi, kalendarz
spotkaƒ konspiracyjnych odbytych od stycznia do wrzeÊnia 1947 r. i majàcych nastàpiç w paêdzierniku i listopadzie, zawierajàcy daty i miejsca kontaktów oraz pseudonimy, pieczàtki, sprawozdania
informacyjne i referaty szkoleniowe, kilka „zakazanych” ksià˝ek Romana Dmowskiego (∏àcznie
20 paczek materia∏ów archiwalnych zarzàdu obszaru). W mieszkaniu urzàdzono kilkunastodniowy
„kocio∏”. Przej´te dokumenty konspiracyjne zosta∏y w formie odpisów rozes∏ane do poszczególnych
WUBP. Wykorzystano je operacyjnie przy likwidacji wielu komórek i siatek WiN na Górnym i Dolnym Âlàsku, a tak˝e w innych regionach kraju. 6 paêdziernika na podstawie wyników rozpracowania, zeznaƒ i przej´tego archiwum konspiracyjnego funkcjonariusze Sekcji II Wydzia∏u III WUBP
w Krakowie przeprowadzili seri´ celnych aresztowaƒ (AIPN Kr, 659/III, t. 1–2, Akta kontrolne
14
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»¸ucji« [Józefa Szmida]16 Tomaszewski od koƒca paêdziernika ukrywa∏ si´, zmieniajàc ciàgle miejsce zamieszkania” – mówi∏ w Êledztwie dobrze poinformowany
kierownik informacyjny IV Zarzàdu G∏ównego WiN kpt. Mieczys∏aw Kawalec
„˚bik”17. Równie˝ wspomniany wy˝ej ostatni prezes Zrzeszenia mjr Ciepliƒski
zwraca∏ uwag´ na próby penetracji przez Sobot´ kr´gów zwiàzanych z siatkà
Brygad. „Na kilka miesi´cy przed aresztowaniami komórka A wykaza∏a, ˝e
w grupie BW znajdujà si´ wtyczki UB, które to w∏aÊnie inspirujà zdecydowanà,
szerokà akcj´ propagandowo-dywersyjnà. Mi´dzy innymi wysz∏o tam nazwisko
»Âwidy«. Kierownik Strza∏kowski18, prawdopodobnie w b∏àd przez swoich podw∏adnych wprowadzony, zaprzeczy∏ jakoby »Âwida« mia∏ kontakt z danà grupà.
Tymczasem ludzie »Âwidy« rozpracowali ca∏à komórk´ BW” – twierdzi∏ w cytowanym wy˝ej dokumencie mjr ¸ukasz Ciepliƒski19.

Wi´zieƒ
10 grudnia 1947 r. starszy referent Sekcji II Wydzia∏u III WUBP w Poznaniu
chor. Tadeusz Koz∏owski, nie wiedzàc o kontaktach Soboty z wy˝szymi oficerami MBP oraz ekspozyturà sowieckich specs∏u˝b w Warszawie, za∏o˝y∏ mu spraw´ agenturalnego rozpracowania, typowà wówczas w „bezpieczeƒstwie” teczk´
dokumentacji. Podstawà za∏o˝enia sprawy sta∏ si´ standardowy, wykonany
3 grudnia odpis zeznaƒ z∏o˝onych 7 paêdziernika w Departamencie Âledczym
MBP w Warszawie przez aresztowanego Józefa Okwieka „Trójk´”, by∏ego stra˝nika s∏u˝by wi´ziennej w JaÊle, ˝o∏nierza AK. Chor. Koz∏owski w uzasadnieniu
wniosku, zatwierdzonego przez naczelnika wydzia∏u kpt. Czes∏awa Mackiewicza
(od lutego 1948 r. zast´pca szefa urz´du), zarzuca∏ Sobocie kontaktowanie si´
z by∏à ∏àczniczkà Krystynà Metzger „Wiewiórkà”20 oraz udzia∏ „w nielegalnej
organizacji”21. Jak pisa∏ w swoich wspomnieniach aresztowany 12 grudnia 1947 r.
we Wroc∏awiu ˝o∏nierz AK Obwodu D´bica i ∏àcznik wiceprezesa WiN Zbigniew Lazarowicz „Bratek”, po przewiezieniu do MBP w Warszawie, gdy prowadzono go w asyÊcie funkcjonariuszy wraz z aresztowanym ojcem Adamem, na
jednym z korytarzy ministerstwa spotka∏ umundurowanego Zenona Sobot´22.
Êledztwa Franciszka B∏a˝eja i in.; ibidem, 1/K, Raport szefa WUBP w Krakowie za okres od 1 do
31 paêdziernika 1947 r. dla ministra bezpieczeƒstwa publicznego w Warszawie, k. 216; AIPN Ka,
1032/III, t. 1, Plan rozpracowania kierownictwa Wydzia∏u (Okr´gu) Âlàsko-Dàbrowskiego nielegalnej organizacji WiN). Szerzej zob. Zrzeszenie „WolnoÊç i Niezawis∏oÊç” w dokumentach, red. M. Huchla i in., Wroc∏aw 2000, t. 6, cz. 2 (Noty biograficzne, oprac. A. Zagórski).
16
Józef Szmid „¸ucja”, wówczas kierownik ∏àcznoÊci wewn´trznej IV Zarzàdu G∏ównego WiN,
aresztowany 8 X 1947 r. Szerzej zob. Zrzeszenie..., t. 6, cz. 3, s. 697–698.
17
AWL, 1099/50, Protokó∏ przes∏uchania Mieczys∏awa Kawalca przez Êledczego ppor. Jerzego K´dzior´, 10 V 1948 r., k. 82–84.
18
Edward Bzymek-Strza∏kowski „Grudzieƒ”, kierownik BW na Obszarze Po∏udniowym WiN,
aresztowany 22 VIII 1946 r.
19
Aresztowania..., s. 258–259.
20
Aresztowanà nast´pnie w sprawie organizacji „Kraj”.
21
AIPN Rz, 042/706, Postanowienie o zaprowadzeniu agencyjnego opracowania, 10 XII 1947 r.
22
Z. Lazarowicz, „Klamra” – mój ojciec (dokoƒczenie), oprac. A. Zagórski, „Zeszyty Historyczne
WiN-u” 1995, nr 7, s. 86. Sobota nie by∏ wówczas „wy˝szym funkcjonariuszem UB”, chodzi∏ jednak, jak wspomniano wy˝ej, w mundurze oficerskim z dystynkcjami majora.
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Faktycznie, na znajdujàcych si´ w aktach operacyjnych fotografiach pochodzàcych z teczek osobowych „Âwidy” widaç, i˝ chodzi∏ on wówczas w mundurze
oficerskim. Jego obecnoÊç wtedy w MBP, jeszcze jako wolnego cz∏owieka, jest
bardzo prawdopodobna.
2 marca 1948 r. (a nie jak dotychczas sàdzono 3 marca) Sobota zosta∏ aresztowany i osadzony w wi´zieniu przy ul. M∏yƒskiej w Poznaniu. Jak wynika
z opublikowanych dalej dokumentów, prokurator cywilny zarzuca∏ mu prowadzenie nieczystych interesów finansowych (wspomniana afera „Orionu”). Byç
mo˝e sprawa Soboty w tym okresie mia∏a równie˝ swoje drugie dno. Trzy dni po
aresztowaniu Sobota napisa∏ do szefa poznaƒskiego UB raport (dokument nr 1),
ujawniajàc w nim swojà akowskà przesz∏oÊç oraz dotychczasowe kontakty
z funkcjonariuszami sowieckich s∏u˝b bezpieczeƒstwa i wy˝szymi oficerami MBP.
Analizujàc dzia∏alnoÊç penetracyjnà „Âwidy” w Êrodowiskach konspiracyjnych
Rzeszowszczyzny, Krakowskiego oraz Górnego i Dolnego Âlàska, trzeba pami´taç równie˝ i o innych wydarzeniach, jakie na prze∏omie roku 1947 i 1948 mia∏y miejsce w relacjach mi´dzy strukturami MBP a likwidowanym wtedy podziemiem niepodleg∏oÊciowym. By∏ to bowiem, istotny dla „sprawy Âwidy”, okres
ostatecznego rozbicia siatek organizacyjnych WiN, likwidacji IV Zarzàdu G∏ównego (zbudowanego w oparciu o kadr´ rzeszowskiej AK, z której, przypomnijmy, wywodzi∏ si´ Sobota) oraz zarzàdów okr´gowych, w tym katowickiego
i wroc∏awskiego, równie˝ opartych w znacznej cz´Êci na ludziach z podziemia
rzeszowskiego.
Rozpoczyna∏a si´ wówczas tak˝e wielka prowokacja wewn´trzna i jednoczeÊnie zewn´trzna gra wywiadowcza o kryptonimie „Cezary”. „Âwida”, by∏y szef
sztabu Podokr´gu Rzeszów AK, znany oficer tamtejszego Kedywu, by∏ ju˝ wówczas, jako osoba podejrzewana o wspó∏prac´ z UB, zdekonspirowany w wielu
Êrodowiskach akowskich (Rzeszowszczyzna, Krakowskie, Górny i Dolny Âlàsk,
Warszawskie, Poznaƒskie). Cià˝y∏ na nim wyrok Êmierci wydany przez mjr. Ciepliƒskiego, o czym oficerowie MBP dowiedzieli si´ z zeznaƒ aresztowanego
ostatniego prezesa Zrzeszenia. Mo˝e to w∏aÊnie wówczas prze∏o˝eni z Departamentu III MBP, po zeznaniach w Êledztwie potwierdzajàcych powa˝ne podejrzenia kierownictwa WiN (mjr Ciepliƒski, kpt. Kawalec) wobec „Âwidy”, mogli
przekonaç si´ o jego powszechnej dekonspiracji w szeroko rozumianym podziemiu poakowskim. Sobota sta∏ si´ wi´c dla wy˝szych oficerów MBP z jednej
strony osobà zupe∏nie nieprzydatnà operacyjnie, a w terenie skompromitowanà
wspó∏pracà z „bezpieczeƒstwem”, z drugiej – zbyt wiele wiedzàcà o metodach
i podejmowanych dzia∏aniach operacyjnych zmierzajàcych do ca∏kowitego zniszczenia podziemia niepodleg∏oÊciowego. Stàd te˝ prawdopodobnie mog∏a wynikaç decyzja kierownictwa Departamentu III o eliminacji Soboty z dalszego rozpracowywania Êrodowisk konspiracyjnych. Jego aresztowanie w sprawie
poznaƒskiej afery finansowej „Orionu” mog∏o byç inspirowane lub wykorzystane przez funkcjonariuszy do zaprzestania z nim wspó∏pracy, chocia˝ równie dobrze mog∏o faktycznie dotyczyç niejasnoÊci finansowych tej firmy. Równie˝ dla
sowieckich s∏u˝b bezpieczeƒstwa, prowadzàcych wtedy na terenie Polski ju˝
znacznie bardziej zakonspirowanà i precyzyjnà dzia∏alnoÊç operacyjnà, Sobota
stawa∏ si´ w tym okresie cz∏owiekiem wykorzystanym, zdekonspirowanym, niepewnym i nieprzydatnym.
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Buntownik
Postanowiono przewieêç „Âwid´” z Poznania do Warszawy 28 lipca 1948 r.
Po drodze namówi∏ on konwojenta, aby przed wyruszeniem do stolicy pozwoli∏
mu wstàpiç do domu. Tam stra˝nik zosta∏ upity, a wi´zieƒ zbieg∏. Takà wersj´ wydarzeƒ przedstawi∏a Maria Sobota vel Tomaszewska w rozmowie z Piotrem Lipiƒskim23, a potwierdzajà jà te˝ odnalezione w Archiwum IPN w Warszawie akta
operacyjne MBP24.
Zwróçmy w tym miejscu uwag´, ˝e to wówczas móg∏ nastàpiç kolejny moment zwrotny w ˝yciu „Soboty”. Fakt aresztowania, w samym wi´zieniu ch∏odny stosunek do niego wy˝szych oficerów MBP rezygnujàcych z us∏ug swojego by∏ego wspó∏pracownika, wygórowane ambicje polityczne by∏ego akowca w kraju,
w którym nie by∏o miejsca dla „zaplutych kar∏ów reakcji”, wszystkie te czynniki
prawdopodobnie musia∏y uruchomiç w Sobocie syndrom buntownika. Jak si´
wydaje, to w∏aÊnie wówczas postanowi∏ on znowu wejÊç na drog´ walki z komunizmem. Przez ostatnie trzy lata pozna∏ komunistów, zarówno tych z „bezpieczeƒstwa”, jak i partii, zobaczy∏ ich cele strategiczne i metody dzia∏ania w Polsce,
a˝ w koƒcu zosta∏ wyrzucony przez nich na polityczny Êmietnik. Musia∏ zdaç sobie wtedy spraw´, ˝e sta∏ si´ niepotrzebny dla funkcjonariuszy s∏u˝b bezpieczeƒstwa. JednoczeÊnie wiedzia∏ zbyt wiele, aby dotychczasowi mocodawcy pozwolili mu normalnie egzystowaç. Takie potraktowanie przez niedawnych opiekunów
musia∏o spowodowaç kolejnà ˝yciowà decyzj´ „Âwidy” – podj´cie walki. W ówczesnych realiach politycznych by∏a to walka straceƒcza.
Od prze∏omu 1948 i 1949 r. Sobota zosta∏ organizatorem autentycznej, jak
si´ wydaje (a nie prowokacyjnej, jak V Komenda WiN), organizacji antykomunistycznej pod nazwà „Kraj”, zlikwidowanej przez UB nied∏ugo potem, bo ju˝
w latach 1951–1952. Komórki organizacyjne „Kraju” funkcjonowa∏y w województwach: warszawskim, rzeszowskim, lubelskim, katowickim i wroc∏awskim.
Konspiratorzy dzia∏ajàcy w siatce przeprowadzili m.in. akcj´ wykolejenia pociàgu towarowego prowadzonego przez za∏og´ NRD-owskà (kwiecieƒ 1952 r.)
oraz akcje rekwizycyjne na sklepy, poczt´ i kancelarie adwokackie (w celu zdobycia akt procesów politycznych). W tym okresie swojej podziemnej dzia∏alnoÊci Sobota, ju˝ jako autentyczny buntownik walczàcy z re˝imem, opracowywa∏
tak˝e i przesy∏a∏ do ambasady USA sprawozdania i memoria∏y ukazujàce sytuacj´ w Polsce pod rzàdami komunistów. By∏a to ju˝ jednak, jak wspomnia∏em
wy˝ej, pozbawiona szans powodzenia walka straceƒca, byç mo˝e miotajàcego
si´ mi´dzy pragnieniem odp∏acenia re˝imowi za jego „nielojalnoÊç” a instynktem zachowania ˝ycia.
Najg∏oÊniejszà akcjà wykonanà na rozkaz Soboty – szeroko komentowanà
w ca∏ej Polsce – by∏o zlikwidowanie spikera radiowego Stefana Martyki, znanego z oszczerczych i wyjàtkowo obrzydliwych audycji Polskiego Radia „Fala 49”,
szkalujàcych Armi´ Krajowà, polskich dzia∏aczy niepodleg∏oÊciowych i demokratyczne paƒstwa zachodnie. Jak si´ wydaje, bli˝szy prawdy jest Andrzej Friszke,

23
24

P. Lipiƒski, op. cit., s. 155–156.
AIPN, 0192/547, t. 1, Akta operacyjne dotyczàce Zenona Soboty vel Tomaszewskiego.

311

12 Balbus

2/6/04

13:17

Page 312

Tomasz Balbus

312

który uwa˝a, i˝ powodem likwidacji Martyki by∏a w∏aÊnie jego s∏u˝alcza aktywnoÊç radiowa wymierzona w ludzi przechodzàcej ju˝ wtedy szybko do narodowej legendy Polski Podziemnej („uwa˝ano to za obrzydliwà propagand´, kolaboracj´”), ni˝ bazujàcy na warszawskich plotkach Jerzy Litwiniuk, próbujàcy
∏àczyç zamach ze sprawà operacji „X”, wymierzonej w drugiej po∏owie 1948 r.
w ewakuowane do kraju i zorganizowane konspiracyjnie Êrodowiska wileƒskiej
AK pp∏k. dypl. Antoniego Olechnowicza „Pohoreckiego”25. Re˝imowy propagandysta Stefan Martyka zosta∏ zastrzelony w swoim mieszkaniu w Warszawie
w godzinach rannych 9 wrzeÊnia 1951 r. przez czterech m∏odych ludzi (wed∏ug
wersji Êledczej – bezpoÊredniego zamachowca Ryszarda CieÊlaka, oraz pomocników: Lecha Âliwiƒskigo, Bogus∏awa Pietrkiewicza i Tadeusza Kowalczuka).
Andrzej Paczkowski w rozmowie z Piotrem Lipiƒskim doÊç trafnie porówna∏ ten
zamach do ewentualnej próby zlikwidowania rzecznika rzàdu PRL w latach
osiemdziesiàtych, ale jego dalsza sugestia o inspiracji wykonawców przez s∏u˝by bezpieczeƒstwa lub nawet prowokacji tych s∏u˝b jest, jak sàdz´, b∏´dna.
„Zdarza∏y si´ [wówczas] zabójstwa powiatowych funkcjonariuszy UB – mówi∏
historyk – ale nawet, kiedy WiN i NSZ by∏y silne, nie dokonywa∏y planowanych
zamachów na osoby publiczne. A zabicie Martyki to tak, jakby w roku 1985
ktoÊ zastrzeli∏ [Jerzego] Urbana. Jestem daleki od sàdzenia, ˝e wszystko w tamtych czasach by∏o sprawà UB, ale zastrzelenie Martyki to jedyny znany zamach
na osob´ publicznà”26. Po likwidacji spikera na nogi postawiono kilka pionów
operacyjnych MBP i prowadzonà przez nie agentur´. Funkcjonariusze „bezpieczeƒstwa” przeprowadzili masowe aresztowania w Êrodowiskach akowskich
w ca∏ej Polsce, urzàdzili dziesiàtki zasadzek, przes∏uchiwali setki ludzi, zrewidowali wiele mieszkaƒ „zaplutych kar∏ów reakcji”. WÊród aresztowanych wówczas akowców by∏o ponad sto osób podejrzewanych o ró˝nego rodzaju zwiàzki
z organizacjà „Kraj”. Wielu z nich by∏o studentami wy˝szych uczelni i szkó∏
Êrednich. Wykonawców akcji aresztowano stosunkowo póêno, bo dopiero
w koƒcu czerwca 1952 r. Âledztwo, nadzorowane bezpoÊrednio przez dyrektora Departamentu Âledczego MBP p∏k. Józefa Ró˝aƒskiego, domniemani zamachowcy przeszli w Warszawie. We wrzeÊniu otrzymali wyroki Êmierci. W maju
1953 r. zostali rozstrzelani na Mokotowie.
Zenon Sobota, nie tylko „cz∏owiek, ˝o∏nierz i wspó∏pracownik MBP”, ale
w koƒcowym okresie swojego burzliwego ˝ycia równie˝ buntownik – organizator „Kraju”, zosta∏ wydany UB przez swojà zaufanà ∏àczniczk´, wspomnianà
wczeÊniej Krystyn´ Metzger, wtedy korektork´ jednego z warszawskich oficjalnych czasopism. 2 lipca 1952 r. zosta∏ otoczony w Zwierzyƒcu ko∏o ZamoÊcia
przez si∏y re˝imowe podczas ob∏awy (ukrywa∏ si´ u Ignacego Kurz´py). Wed∏ug
dotychczas znanej wersji wydarzeƒ zginà∏, strzelajàc sobie w g∏ow´ na strychu zabudowaƒ gospodarczych27, skàd ostrzeliwali si´ z Tadeuszem Klukowskim. Mia∏
46 lat. Dobrze wiedzia∏, ˝e gdyby zosta∏ wtedy aresztowany, ze wzgl´du na swój
poplàtany ˝yciorys niewàtpliwie otrzyma∏by – po ci´˝kim Êledztwie – wyrok
Êmierci. Proces by∏by pewnie pokazowy, po nim szybka egzekucja w piwnicach
25
26
27

P. Lipiƒski, op. cit., s. 159–160.
Ibidem, s. 159.
AIPN Rz, 042/706, Postanowienie o z∏o˝eniu materia∏ów do archiwum, 20 IV 1956 r.
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Mokotowa. Dramatyczna Êmierç „Âwidy”, jednej z najbardziej tajemniczych postaci polskiego podziemia niepodleg∏oÊciowego, wkrótce obros∏a legendà tworzonà przez niektórych jego podkomendnych. Dzisiaj jednak dla kszta∏towania
ÊwiadomoÊci historycznej Polaków bardziej od legendy potrzebna jest jego rzetelnie przygotowana biografia.

Nota edytorska
Wszystkie publikowane tu dokumenty, podobnie jak ni˝ej cytowany list przewodni do tych materia∏ów ˝ony „Âwidy”, Marii Soboty vel Tomaszewskiej, pochodzà z akt operacyjnych Zenona Tomaszewskiego, przechowywanych obecnie
w Archiwum IPN w Rzeszowie.
Dokument nr 1 jest raportem sporzàdzonym przez Sobot´ nied∏ugo po jego
aresztowaniu i przekazanym do wiadomoÊci szefa WUBP w Poznaniu p∏k. Leonarda Siwanowicza (odpis zosta∏ przes∏any kierownictwu tamtejszego KW PPR).
Ukazuje m.in. okresy, metody i zakres wspó∏pracy autora z funkcjonariuszami sowieckich s∏u˝b bezpieczeƒstwa oraz wy˝szymi oficerami MBP.
Dokument nr 2 jest listem ˝ony Soboty do nieokreÊlonego pu∏kownika MBP
w sprawie uwolnienia m´˝a z wi´zienia. Dodajmy, ˝e w tym czasie funkcj´ dyrektora Departamentu III pe∏ni∏ wspomniany wczeÊniej p∏k Jan Tataj, wyst´pujàcy jednak w tym dokumencie jako koƒcowy, a nie poÊredni, adresat pisma.
Dokument nr 3 pochodzi∏ z archiwum domowego „Âwidy” i zosta∏ przes∏any
w marcu 1948 r. przez jego ˝on´ do kierownictwa Departamentu III MBP w celu ratowania m´˝a. Nie wyjaÊniono dotychczas kontaktów Soboty z szefem kieleckiego UB. Ten ostatni, zanim w grudniu 1947 r. przeszed∏ do pracy w MBP,
pe∏ni∏ funkcj´ szefa WUBP w Lublinie28.
Dokumenty nr 1 i nr 2 mo˝emy uznaç za doÊç szczere wyznania dwóch osób
usi∏ujàcych ratowaç swoje ˝ycie. Trzeba pami´taç, ˝e dalsza egzystencja autorów
tych dokumentów zosta∏a bardzo powa˝nie zagro˝ona na skutek aresztowania
jednego z nich. Przez napisanie tych listów-raportów oboje chcieli odzyskaç poprzedni status. Do dwóch ostatnich dokumentów, przes∏anych w marcu 1948 r.
przez Mari´ Sobot´ do kierownictwa Departamentu III MBP, gdzie osobiÊcie kilkakrotnie interweniowa∏a u wy˝szych oficerów w sprawie aresztowanego m´˝a,
zosta∏o do∏àczone pismo wyjaÊniajàce niniejszej treÊci.
Dn. 24 III 1948a
Panie Pu∏kowniku!29
W za∏àczeniu przesy∏am naÊwietlenie sprawy mego m´˝a – mjr. Zenona Tomaszewskiego – wg faktycznego stanu rzeczy, z uprzejmà proÊbà o ∏askawà interwencj´ w kierunku, by mà˝ mój odpowiada∏ z wolnej stopy. Mà˝ mój przebywa
W lewym górnym rogu adnotacja: Sekret[ariat]. Za∏àczone pismo prosz´ przes∏aç do WUBP Poznaƒ celem za∏àczenia do teczki sprawy Tomaszewskiego. Podpis nieczytelny.
28
Pomy∏k´ w datacji dokumentu (zamiast 1947 – rok 1948) ze wzgl´du na zawarte w nim informacje nale˝y wykluczyç.
29
Prawdopodobnie list by∏ adresowany do jednego z wy˝szych oficerów MBP.
a
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obecnie w wi´zieniu karno-Êledczym w Poznaniu, ul. M∏yƒska 1, nr 449/48
Oddz[ia∏] III. Spraw´ prowadzi prokurator Maron – nr sprawy Ds. 331/48. Dla
wyjaÊnienia podaj´, ˝e wszelkie pretensje finansowe f[ir]my Orion zlikwidowa∏
Czekalski. Liczàc na przychylne rozpatrzenie sprawy mego m´˝a, którego niewinnoÊç nie ulega dla mnie najmniejszej wàtpliwoÊci – pozostaj´ z powa˝aniem
Maria Tomaszewska
Poznaƒ, Ogrodowa 18 m. 5
u p[ani] Pileckiej
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„Cz∏owiek, ˝o∏nierz, wspó∏pracownik MBP”. Sprawa Zenona Soboty
Nr 1
1948 marzec 5, Poznaƒ – Raport Zenona Soboty vel Tomaszewskiego „Âwidy” do
p∏k. Leonarda Siwanowicza1, szefa WUBP w Poznaniu
Mjr Tomaszewski Zenon
pseudo „Tadeusz”
Meldunek
Przy koƒcu okupacji w roku 1944 pe∏ni∏em obowiàzki szefa sztabu rzeszowskiego okr´gu AK. Po wyzwoleniu terenu przez Armi´ Czerwonà przeprowadza∏em akcj´ ujawniania AK2 wspólnie ze sztabem kontrrozwiedki I Ukraiƒskiego
Frontu. W wyniku przedstawionych przeze mnie danych unieruchomiony zosta∏
wtenczas ca∏y sztab okr´gu oraz wszystkie dowództwa terenowe, a tym samym
zlecona przez Londyn dalsza praca konspiracyjna zosta∏a na okres dzia∏aƒ bojowych ca∏kowicie wstrzymana. Sztab kontrrozwiedki przejà∏ ode mnie wtenczas
ca∏e archiwum okr´gu, ówczesna zaÊ ∏àczniczka sztabu i specjalnie zaprzysi´˝ona
szyfrantka „Ada” – moja obecna ˝ona, otrzyma∏a ode mnie rozkaz przedstawienia na piÊmie wszystkich kluczy szyfrowych, przy pomocy których wojskowy
oÊrodek dyspozycyjny londyƒski utrzymywa∏ ∏àcznoÊç radiowà ze wszystkimi dowództwami obszarów i okr´gów AK, a póêniej WiN-u. Dzi´ki tym kluczom sztab
kontrrozwiedki znalaz∏ si´ w posiadaniu nadchodzàcych wówczas do kraju rozkazów i wysy∏anych do Londynu meldunków. Akcja sformowania wtenczas specjalnej dywizji AK3 da∏a wynik negatywny z uwagi na silnà wtenczas propagand´ przeciw mnie, propagand´ NSZ4. Na rozkaz szefa kontrrozwiedki musia∏em
z koƒcem lutego 1945 ewakuowaç si´ wraz z „Adà” z terenu Rzeszowa z uwagi
na wydany na mnie przez NSZ wyrok Êmierci5. Po dwumiesi´cznym wspólnym
pobycie ze sztabem kontrrozwiedki na Âlàsku przekazany zosta∏em do dyspozycji
Leonard Siwanowicz (ur. 1904), pu∏kownik, ukoƒczy∏ szko∏´ powszechnà, bra∏ udzia∏ w wojnie
z bolszewikami i kampanii wrzeÊniowej, pracowa∏ jako Êlusarz; od 1945 r. zast´pca szefa MUBP
w Warszawie; od listopada 1947 r. szef WUBP w Poznaniu; od 23 X 1948 r. szef WUBP w Rzeszowie; od 1950 r. szef WUBP w Koszalinie i zast´pca dowódcy brygady WOP. 15 V 1952 r. zwolniony ze s∏u˝by, oddany do dyspozycji KC PZPR; wysz∏a wówczas sprawa jego uczestnictwa w wojnie
z bolszewikami, wyciàgni´to mu równie˝ wypowiedzi o „klice rzàdzàcej w MBP” i „czerwonym imperializmie” (Z. Nawrocki, Zamiast wolnoÊci. UB na Rzeszowszczyênie 1944–1949, Rzeszów 1998,
s. 101).
2
Chodzi o okres wspó∏pracy Soboty z funkcjonariuszami „Smiersza” dzia∏ajàcymi przy sztabie
1. Frontu Ukraiƒskiego (grudzieƒ 1944–luty 1945 r.).
3
Chodzi o dywizj´, która mia∏a byç zorganizowana w oparciu o kadry Podokr´gu Rzeszów AK,
podporzàdkowana politycznie PKWN, a militarnie frontowym dowódcom sowieckim.
4
Akcja „ujawniania terenu” na Rzeszowszczyênie, rozpocz´ta w grudniu 1944 r. przez sowieckie
s∏u˝by bezpieczeƒstwa, zosta∏a zahamowana na skutek dzia∏aƒ podj´tych przez inspektora rzeszowskiego AK mjr. ¸ukasza Ciepliƒskiego „Konrada”, a nie przez stosunkowo s∏abe w tym regionie
NSZ.
5
Informacja b∏´dna. Doraêny rozkaz likwidacji Soboty mogli wydaç wówczas oficerowie rzeszowskiej AK, brak jednak potwierdzenia êród∏owego tej informacji.
1
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Wojewody Âlàskiego gen. [Aleksandra] Zawadzkiego, który zleci∏ mi pe∏nienie
obowiàzków Starosty b´dziƒskiego. W sk∏ad sztabu kontrrozwiedki wchodzili:
Genera∏ Michaj∏ow, Pu∏kownik Glina i P∏k Andrejew. Genera∏ Michaj∏ow i Pu∏kownik Glina, odje˝d˝ajàc w kwietniu 1945 na okupowane ju˝ tereny niemieckie, zakomunikowali mi, ˝e z uwagi na specjalne us∏ugi oddane Armii Czerwonej w okresie walk na terenie Polski mog´ zawsze liczyç na ka˝dà pomoc ze
strony przedstawicielstwa radzieckiego w Polsce.
Na skutek pisemnego zlecenia otrzymanego za poÊrednictwem pu∏kownika
Dankowa w Katowicach nawiàza∏em bezpoÊredni kontakt ze sztabem kontrrozwiedki na Kraj w Warszawie przy ul. Szerokiej. Kontakt mia∏em poczàtkowo
z Genera∏em [Miko∏ajem] Seliwanowskim6, póêniej, a˝ do dnia dzisiejszego,
z pu∏kownikiem [Sergiejem] Dawidowem7 i jego zast´pcà pu∏kownikiem Gilsem.
W mi´dzyczasie pe∏ni∏em obowiàzki Starosty powiatu w B´dzinie i Prezydenta
miasta Katowic, przy czym z ostatnich obowiàzków musia∏em zrezygnowaç w lecie 1946 r. z uwagi na specjalnie silnà akcj´ prowadzonà przeciw mnie przez prawe skrzyd∏o PPS8. Ludzie tego skrzyd∏a chcieli wtenczas ˝erowaç na odbudowujàcym si´ terenie Âlàska i jako tacy byli przeze mnie i ówczesnego Kierownika
Wojew[ódzkiego] Urz´du Bezp[ieczeƒstwa] Publ[icznego] w Katowicach9 bardzo
ostro zwalczani.
W jesieni 1946 nadarzy∏a si´ sposobnoÊç poÊredniego nawiàzania kontaktu
z komendà Êlàskiego okr´gu WiN-u10. Spraw´ tà omawia∏em kilkakrotnie szczegó∏owo z pu∏kownikiem Dawidowem, przy czym na zlecenie jego ustalona zosta∏a legenda tej treÊci, ˝e ja w dalszym ciàgu tkwi´ rzekomo w najpowa˝niejszej
i nierozpracowanej dotychczas przez w∏adze bezp[ieczeƒstwa] organizacji podziemnej, która mi´dzy innymi zbiera rzekomo informacje o wszystkim, co si´
dzieje w Kraju, a wi´c o tym, jak pracuje polskie podziemie. Operujàc tà legendà, pozyska∏em dwu informatorów „Janka” i „Antka”.
Zebrane przeze mnie z koƒcem 1946 r. dane odnoÊnie szeregu punktów dowództwa okr´gu i Inspektoratów WiN-u na Âlàsku zbieg∏y si´ z przeprowadzonà

Miko∏aj Seliwanowski (ur. 1901), genera∏, zast´pca szefa G∏ównego Zarzàdu Kontrwywiadu
„Smiersz” (1944–1946), pe∏nomocnik NKWD przy 4. Froncie Ukraiƒskim, sowiecki doradca przy
kierownictwie MBP (1945–1946), zast´pca ministra bezpieczeƒstwa paƒstwowego ZSRR (Teczka
specjalna J.W. Stalina. Raporty NKWD z Polski 1944–1946, wybór i oprac. T. Cariewskaja i in.,
Warszawa 1998, wg indeksu; NKWD i polskie podziemie 1944–1945. Z „teczek specjalnych” Stalina, Kraków 1998, wg indeksu).
7
Siergiej Dawidow (1905–1958), pu∏kownik, zast´pca doradcy NKWD przy kierownictwie MBP
(1945 r.), p.o. doradca przy ministerstwie (do 1949 r.), pomocnik KGB w sowieckiej strefie okupacyjnej Niemiec (1950–1952). Zob. Teczka..., wg indeksu; NKWD..., wg indeksu.
8
Warto zwróciç tutaj uwag´, i˝ na Górnym Âlàsku w komórkach PPS dzia∏ali równie˝ ludzie WiN (np.
Jan Tataruch). Formalnie cz∏onkami tej partii byli równie˝ czo∏owi dzia∏acze IV Zarzàdu G∏ównego
(w tym mjr ¸ukasz Ciepliƒski „Bogdan”, kpt. Mieczys∏aw Kawalec „˚bik”). Najprawdopodobniej to
jednak nie ich inspiracja, ale autentyczna niech´ç „do∏owych” socjalistów do Zenona Soboty, utrzymujàcego Êcis∏e kontakty z kierownictwem partii komunistycznej w woj. katowickim, spowodowa∏a jego
przeniesienie. By∏ to jeszcze okres, kiedy PPR liczy∏a si´ z masowà partià, jakà by∏a wtedy PPS.
9
W tym czasie funkcj´ kierownika pe∏nili kolejno mjr Józef Jurkowski i Józef Wargin-S∏omiƒski,
nie wiadomo, którego z nich mia∏ na myÊli Sobota.
10
Chodzi prawdopodobnie o dawne rzeszowskie kontakty Soboty, jeszcze pochodzàce z AK, majàce prze∏o˝enie na Zarzàd Okr´gu Katowice WiN pp∏k. Stefana Musia∏ka „¸owickiego”.
6
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wtenczas akcjà likwidacji okr´gu WiN-u przez w∏adze bezp[ieczeƒstwa]. Meldunki w powy˝szych sprawach przedk∏ada∏em w zimie 1946/1947 na specjalnych
kontaktach pu∏kownikowi [Józefowi] Czaplickiemu11, ówczesnemu dyrektorowi
Departamentu III Min[inisterstwa] Bezp[ieczeƒstwa Publicznego]. Jedno lub dwa
spotkania odby∏y si´ w tych sprawach w biurach p∏k. Dawidowa12.
Natknà∏em si´ wówczas na Êlad dzia∏acza podziemia „Ludwika”13, odnoÊnie
którego, tak p∏k [Józef] Czaplicki, jak i pp∏k [W∏adys∏aw] Dominik14, zwrócili
specjalnà uwag´ na wa˝noÊç sprawy jego rozpracowania. Ca∏y szereg prób
i zwiàzanych z tym wyjazdów moich agentów na teren Âlàska, Krakowa, Rzeszowskiego i Gdyni pozosta∏o bez wyniku. Ustali∏em, ˝e do „Ludwika” b´d´
móg∏ dotrzeç jedynie przez jego dawnych wspó∏pracowników z r[oku] 1945,
albo przez „Dàbrow´”15, odsiadujàcego ju˝ kar´ wi´zienia w Rawiczu, albo przez
„˚bika”16. Spraw´ wypuszczenia na wolnoÊç „Dàbrowy” w tym tylko celu, by go
dopiero pozyskiwaç na mego agenta, uznana zosta∏a przez pu∏kownika Czaplickiego za niecelowà, do „˚bika” zaÊ kontaktu znaleêç nie mog∏em.
Józef Czaplicki (ur. 1911), cz∏onek KPP, PPR, PZPR, od 19 IX 1944 r. kierownik Sekcji IV Resortu BP; od 23 XI 1944 r. pracownik warszawskiej Grupy Operacyjnej Resortu BP; od 15 I 1945 r.
p.o. kierownik GO MBP na Warszaw´; od 10 II 1945 r. kierownik Wydzia∏u I WUBP w ¸odzi; od
27 VII 1945 r. wicedyrektor Departamentu I MBP; od 15 I 1946 r. dyrektor Departamentu VII; od
20 XII 1947 r. wicedyrektor Departamentu I; od 1 III 1950 r. dyrektor Departamentu III; od 1 IV
1953 r. wicedyrektor Departamentu VII; nast´pnie w kierownictwie Departamentu I. Zwolniony
ze s∏u˝by 31 V 1957 r.
12
Powy˝sze zdanie dokumentu wiele mówi równie˝ na temat wzajemnych kontaktów wy˝szych oficerów MBP z warszawskà ekspozyturà sowieckich s∏u˝b bezpieczeƒstwa dzia∏ajàcych w Polsce.
13
Bronis∏aw Wochanka „Ludwik” (1901–1967), oficer Podokr´gu Rzeszów AK, kierownik Rejonu
Przemyskiego („Wschód”) Okr´gu Rzeszów WiN, nast´pnie zast´pca kierownika i kierownik okr´gu (G. Ostasz, Schemat organizacyjny Okr´gu WiN Rzeszów (1945–1947). Uzupe∏nienia, „Zeszyty
Historyczne WiN-u” 1996, nr 8).
14
W∏adys∏aw Dominik (1905–1969), pu∏kownik, syn dzia∏acza socjalistycznego z ¸odzi zes∏anego
w 1906 r. do Archangielska, z zawodu robotnik budowlany i w∏ókniarz; cz∏onek KZM. Podczas
s∏u˝by w WP pracowa∏ dla komunistycznej „wojskówki”; w 1929 r. delegowany przez KPP na kurs
wojskowy do Moskwy; w 1931 r. podczas zebrania w ¸odzi aresztowany przez Policj´ Paƒstwowà,
skazany na 4 lata wi´zienia. Zwolniony w wyniku apelacji w 1933 r. Dzia∏a∏ nadal w komórkach
komunistycznych w ¸odzi. W okresie wojny w ZSRR. W 1944 r. zrzucony w grupie specjalnej na
ty∏y niemieckie. Od 8 VIII 1944 r. w dyspozycji Wydzia∏u Âledczego Resortu BP; od 19 IX 1944 r.
kierownik Sekcji VII Resortu BP; od 23 XI 1944 r. funkcjonariusz GO Resortu BP na Warszaw´; od
4 IV 1945 r. p.o. kierownik WUBP w Warszawie; od 15 I 1946 r. kierownik Wydzia∏u II Departamentu VII MBP; od 1 IV 1946 r. wicedyrektor i p.o. naczelnik Wydzia∏u II Departamentu III MBP;
od 15 VIII 1947 r. wicedyrektor Departamentu III MBP; od 21 I 1949 r. wicedyrektor Departamentu Ochrony Rzàdu MBP; od 10 XII 1954 r. w dyspozycji dyrektora Departamentu Kadr i Szkolenia Komitetu ds. BP; 30 IX 1956 r. zwolniony ze s∏u˝by (AIPN, 0154/51, Akta osobowe W∏adys∏awa Dominika).
15
Stanis∏aw Kostka „Dàbrowa”, oficer Kedywu i „legalizacji” Podokr´gu Rzeszów AK, uczestnik
akcji rozbicia wi´zienia w JaÊle (1943 r.) i PrzemyÊlu (1945 r.), kierownik informacyjny Rejonu Kraków WiN, aresztowany 5 III 1946 r., wyrokiem krakowskiego WSR z 11 VII 1946 r. skazany na
7 lat wi´zienia, zwolniony w 1949 r. Autor publikacji dotyczàcych okupacji na Podkarpaciu. Szerzej
zob. NKWD..., s. 408.
16
Zbigniew Zawi∏a „˚bik”, komendant Obwodu AK w PrzemyÊlu, kierownik organizacyjny i propagandowy Okr´gu Kraków WiN, utrzymujàcy kontakty z dzia∏ajàcymi m.in. na Dolnym Âlàsku
ma∏ymi grupami zbrojnymi swoich by∏ych podkomendnych, zbieg∏ych z Rzeszowszczyzny przed
aresztowaniem.
11
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W mi´dzyczasie zg∏osi∏a si´ do mnie ˝ona „Dàbrowy” – Hanka z proÊbà o pomoc w staraniach o wydobycie jej m´˝a z wi´zienia. Wiàzanie kontaktu Hanki
i „Dàbrowy” ze mnà sz∏o za poÊrednictwem Czekalskiego, kierownika Oddzia∏u
„Spo∏em” w ˚ninie, dawnego mojego pracownika AK z terenu rzeszowskiego,
odnoÊnie którego mój agent „Antek” robi∏ od pewnego czasu sugestie, ˝e ten
ostatni tkwi w jakiejÊ pracy podziemnej. Chcàc wykorzystaç sposobnoÊç i nawiàzaç ewentualny kontakt ze „˚bikiem”, wysunà∏em na spotkaniach z Hankà „Dàbrowà” koncepcj´, ˝e specjalny Komitet zwróci si´ do Prezydenta RP z proÊbà
o u∏askawienie jej m´˝a w rocznic´ rozbicia wi´zienia gestapo w JaÊle, którà to
akcj´ przeprowadza∏em w lecie 1943 z czteroosobowym zespo∏em, w sk∏ad którego wchodzili mi´dzy innymi równie˝ „Dàbrowa” i „˚bik”. Zastrzega∏em si´,
˝e w sk∏ad Komitetu proszàcego o u∏askawienie „Dàbrowy” musi wchodziç
„˚bik” i tymczasem niezb´dny jest mój z nim kontakt. Do kontaktu ze „˚bikiem” dosz∏o wczesnym latem 1947 r., przy czym jakkolwiek kontakt ten oficjalnie wiàza∏a Hanka „Dàbrowa”, to jednak z szeregu powiedzeƒ Czekalskiego domyÊla∏em si´, ˝e gra∏ on [w] tej sprawie bardzo powa˝nà rol´. Na pierwszym
kontakcie „˚bik” mówi∏, ˝e „Dàbrowie” chce pomóc i ˝e jakkolwiek niech´tnie,
to jednak w sk∏ad delegacji zgodzi si´ wejÊç, ponadto, ˝e w robocie organizacyjnej ˝adnego udzia∏u nie bierze ju˝ od 1945 r. Na drugim kontakcie odbytym tego samego dnia „˚bik” przyzna∏ mi si´, ˝e tkwi bardzo powa˝nie w robocie bojowej, przy czym ca∏a akcja propagandowa i bojowa w Krakowskiem w okresie
wyborów do sejmu i przedtem w okresie referendum sà w∏aÊnie efektem dzia∏alnoÊci jego zespo∏ów17. „˚bik” oÊwiadczy∏ mi ponadto, ˝e ostatnio ewakuowa∏ si´
z Krakowskiego i ulokowa∏ si´ na nowym, bezpiecznym dla niego miejscu. Po
tych kontaktach do nast´pnych ju˝ nie dosz∏o.
O powy˝szych sprawach meldowa∏em do Min[inisterstwa] Bezp[ieczeƒstwa
Publicznego].
Po szeregu rozmów przeprowadzonych przeze mnie i przez mego agenta
„Antka”, Czekalski przyzna∏, ˝e tkwi w pracy podziemnej, oraz ˝e o pewnych
szczegó∏ach tej pracy mo˝e mnie informowaç, przy czym przyzna∏, ˝e w∏aÊciwie
jego zadaniem jest subwencjonowanie podziemia na Pomorzu i Âlàsku. Meldowa∏em o powy˝szym w Min[inisterstwie] Bezp[ieczeƒstwa Publicznego]. Otrzymujàc dyspozycje, by w sposób bardzo umiej´tny pozyskiwaç ca∏kowite zaufanie
Czekalskiego, jest bowiem prawdopodobieƒstwo dotarcia przez niego do wa˝nych oÊrodków dyspozycyjnych podziemia. W wyniku ca∏ego szeregu moich
spotkaƒ z Czekalskim (pseudo „Jacek”) ustali∏em, ˝e subwencjonowa∏ on w latach 1946–1947 oÊrodki podziemia na Pomorzu i na Dolnym Âlàsku. Subwencjonowanie to polega∏o przewa˝nie na udzielaniu krótkoterminowych po˝yczek
w sumach si´gajàcych niejednokrotnie kwoty 1 miliona z∏, które by∏y mu automatycznie zwracane. Z drugiej strony subwencjonowanie to polega∏o przewa˝Informacja o „akcji bojowej” wydaje si´ byç fa∏szywa. Dzia∏acze Okr´gu Kraków WiN raczej nie
prowadzili wówczas dzia∏aƒ zbrojnych wyznaczanych im przez kadr´ kierowniczà. Natomiast Zbigniew Zawi∏a „˚bik” utrzymywa∏ na Górnym i Dolnym Âlàsku doÊç luêne kontakty ze swoimi podkomendnymi z Przemyskiego, w tym z by∏ym ˝o∏nierzem Kedywu i dowódcà oddzia∏u partyzanckiego NOW Zdzis∏awem Jankowskim, wówczas dzia∏ajàcym w grupie zbrojnej kpt. Eugeniusza
Werensa „Pika”.
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nie w drugiej po∏owie 1947 roku bàdê na wyp∏acaniu d∏ugoterminowych po˝yczek w kwotach równie˝ si´gajàcych do 1 miliona z∏, bàdê na wyp∏acaniu zapomóg bezzwrotnych w ró˝nych wysokoÊciach. OdnoÊnie sum bezzwrotnych znam
jednà z pozycji w kwocie ponad 2 milionów z∏otych, którà otrzyma∏ „Jacek”
z firmy „Orion” w Poznaniu tytu∏em udzia∏u w transakcji handlowej w zwiàzku
z wyp∏aconà tej firmie po˝yczkà. W firmie „Orion” pracowa∏em przez kilka miesi´cy w 1947 r. w charakterze przedstawiciela, przy czym powy˝sza transakcja
przeprowadzona zosta∏a przy moim wspó∏udziale, a nawet pod moim naciskiem.
Ostatnio firma „Orion” za˝àda∏a od „Jacka” zwrotu wyp∏aconych mu kwot i na
tym tle dosz∏o do konfliktu. „Jacek” mia∏ mi ostatnio przygotowaç zestawienie
wszystkich kwot wyp∏aconych przez niego na Âlàsku i Pomorzu tytu∏em zarówno po˝yczek, jak i subwencji bezzwrotnych, po przedostatnim zaÊ moim powrocie z Warszawy otrzyma∏ ode mnie dyspozycje opracowania szczegó∏owej monografii Centralnego Komitetu Walki z Komunizmem. Stwierdzi∏em, ˝e „Jacek” ma
dwa pistolety: Parabellum i Colta.
A. Od „Jacka” ju˝ jako zadeklarowanego mojego agenta otrzyma∏em ostatnio
rozpracowanie nast´pujàcych oÊrodków, wzgl´dnie osób b´dàcych na kontakcie
z podziemiem:
1. Rzeszowskie: Lang Franciszek18, b[y∏y] adiutant komendanta okr[´gu] krakowskiego AK, ps. „Lampart”. Po wyzwoleniu pracowa∏ w podziemiu w dziale
propagandowo-politycznym na terenie Zag∏´bia Âlàsko-Dàbrowskiego. W czasie
likwidacji podziemia [górno]Êlàskiego19 w jesieni 1946 r. wyjecha∏ bezpoÊrednio
przed aresztowaniami. Do ujawnienia zg∏osi∏ rzekomo tylko prace konspiracyjne
z okresu okupacji, nie ujawniajàc jednak swej pracy w charakterze adiutanta komendanta okr´gu krakowskiego AK.
2. Zag∏´bie Âlàsko-Dàbrowskie: Kania Jan20. W okresie okupacji niemieckiej
pe∏ni∏ z ramienia Str[onnictwa] Ludowego obowiàzki delegata w trójce politycznej przy komendancie krakowskiego okr´gu AK. Po wyzwoleniu nie anga˝uje si´
bezpoÊrednio do ˝adnego ze stronnictw politycznych, utrzymuje kontakt ze sztabem politycznym [Stanis∏awa] Miko∏ajczyka.
3. Krakowskie: (Miechów–J´drzejów). Rumas (zdaje si´ Józef), komendant
podokr´gu Kedywu AK. Po wyzwoleniu dzia∏a∏ b[ardzo] aktywnie w r. 1946
w dziale propagandowym i bojowym. Prawdopodobnie nie ujawni∏ si´.
B. W toku rozpracowania przez „Jacka”:
Grupa Centralnego Komitetu Walki z Komunizmem dzia∏ajàcego na terenie
Kraju bezpoÊrednio przed wojnà, a którego sekretarzem by∏ w∏aÊnie Czekalski.

Franciszek Lang „Lampart”, oficer rzeszowskiej AK, organizator siatki kolporta˝u i powielania
w Rejonie Kraków WiN (Archiwum Paƒstwowe w Krakowie, Akta Êledczo-sàdowe, R 358/46, Materia∏y Wydzia∏u Âledczego WUBP w Krakowie dotyczàce Franciszka Langa i Józefa Siekierskiego).
19
Tj. siatki Okr´gu Katowice WiN pp∏k. Stefana Musia∏ka „¸owickiego”, zlikwidowanej w listopadzie 1946 r.
20
Jan Kania „Sokó∏”, dzia∏acz ruchu ludowego, zast´pca delegata powiatowego rzàdu w Rzeszowie. Szerzej zob. G. Ostasz, Krakowska Okr´gowa Delegatura Rzàdu na Kraj 1941–1945, Rzeszów
1996, wg indeksu.
18
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Grupa powy˝sza nie by∏a dotychczas, o ile mi wiadomo, w ogóle rozpracowywana przez w∏adze bezp[ieczeƒstwa].
W sk∏ad Zarzàdu Komitetu wchodzili:
a) Charlemagne21, g∏ówny komendant policji granatowej przed przewrotem
majowym. W okresie okupacji pracowa∏ w Warszawie w zak∏adzie ubezpieczeƒ
spo∏ecznych.
b) Samborski Erazm, dyr[ektor] Ubezpieczalni Spo∏ecznej w Poznaniu, autor
ksià˝ki „Dlaczego Êwiat buduje”.
c) Szatkowski, pseudo „Boles∏aw”22, dyrektor departamentu w b[y∏ym]
Min[isterstwie] Opieki Spo∏[ecznej]. W okresie okupacji komendant P[olskiego]
Z[wiàzku] W[olnoÊci].
d) Zawadzki, profesor gimnazjalny w Cz´stochowie. Nasilenie dzia∏alnoÊci
komitetu na terenie cz´stochowskiego by∏o w okresie przedwojennym specjalnie
silne.
e) Deganan Kazimierz, w∏aÊciwy organizator komitetu, by∏y dyrektor departamentu [w] b[y∏ym] Min[isterstwie] Opieki Spo∏[ecznej]. Zatrudniony dzisiaj
prawdopodobnie w jednej z instytucji Min[istertswa] Op[ieki] Spo∏[ecznej].
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C. Ca∏kowite rozpracowanie „˚bika”. Oryginalne nazwisko Zawi∏a Zbigniew. Teren dzia∏alnoÊci Dolny Âlàsk. Miejsce zamieszkania okolice Wa∏brzycha.
BezpoÊrednie dotarcie przez jego ludzi: „Janka”, „Kurzaw´”, „Negra” i „Trójk´”.
O powy˝szym zg∏osi∏em w Min[isterstwie] Bezp[ieczeƒstwa Publicznego]
meldunkiem nr 1/48a.
„Jacek” [Czekalski] zosta∏ w dniu 23 II br. aresztowany na polecenie Prokuratora Sàdu Okr[´gowego] w Poznaniu w zwiàzku ze sprawà „Orionu”. Otrzymawszy wiadomoÊç o zamiarze mojego aresztowania, uda∏em si´ w dniu 24 II br.
do Warszawy, sk∏adajàc o powy˝szym meldunek w M[inisterstwie] B[ezpieczeƒstwa Publicznego], ponadto zaÊ zwracajàc si´ w dniu 29 II br. do p∏k. Dawidowa
z proÊbà o pomoc w tej sprawie. Otrzyma∏em zapewnienie, ˝e mog∏em spokojnie jechaç do Poznania, ˝e w najbli˝szych dniach wp∏ynie na przekazanie sprawy
do Sàdu Wojskowego oraz ˝e w zwiàzku z takim pokierowaniem sprawà mnie
˝adne niebezpieczeƒstwo nie grozi. Otrzyma∏em równie˝ od p∏k. Dawidowa sugesti´, czy nie by∏oby dobrze, gdyby zaaran˝owaç ucieczk´ Czekalskiego dla u∏atwienia dalszego prowadzenia przez niego pracy wywiadowczej.
Na podstawie oÊwiadczenia p∏k. Dawidowa zg∏osi∏em si´ w dniu 2 bm. w Wojewódzkim Urz´dzie Bezp[ieczeƒstwa Publicznego] w Poznaniu, gdzie zosta∏em
a
Prawdopodobnie pomy∏ka maszynowa, powinno byç: 1/47. Zawarte w meldunku informacje dotyczà jesieni 1946 r. – na poczàtku 1948 r. by∏yby nieaktualne.
21
Henryk Charlemagne, w latach 1926–1931 komendant PP na Okr´g V (bia∏ostocki) i zast´pca
komendanta PP miasta sto∏ecznego Warszawy. Zob. H. Misiuk, Policja Paƒstwowa 1919–1939. Powstanie, organizacja, kierunki dzia∏ania, Warszawa 1996, s. 225, 228.
22
W∏aÊciwie ppor. Antoni Szadkowski „Boles∏aw”, „Leszek” (1905–1944), radca MPiOS, dzia∏acz
Narodowej Partii Robotniczej, od 1938 r. przewodniczàcy Towarzystwa OÊwiaty i Kultury Robotniczej „Pochodnia”, uczestnik kampanii wrzeÊniowej, za∏o˝yciel i przewodniczàcy Polskiego Zwiàzku WolnoÊci, od 1941 r. równie˝ zast´pca kierownika podwydzia∏u „N” w Biurze Informacji i Propagandy KG AK, zginà∏ ok. 16 IX 1944 r. w powstaniu warszawskim (A. K. Kunert, Ilustrowany
przewodnik po Polsce Podziemnej 1939–1945, Warszawa 1996, s. 588).
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„Cz∏owiek, ˝o∏nierz, wspó∏pracownik MBP”. Sprawa Zenona Soboty
aresztowany na polecenie s´dziego Êledczego pod zarzutem, ˝e „dla osiàgni´cia
dla siebie korzyÊci majàtkowych groêbà u˝ycia gwa∏tu zmusi∏em wspó∏w∏aÊciciela firmy »Orion« do niekorzystnego rozporzàdzenia majàtkiem firmy”.
Donosz´, ˝e nie mo˝e byç mowy o groêbie u˝ycia gwa∏tu, skoro przed podpisaniem rachunku na spornà kwot´ wspó∏w∏aÊciciel firmy in˝. Bek wychodzi∏
spokojnie z pokoju na zewnàtrz. Twierdzenie, jakoby w czasie rozmów w moim
pokoju le˝a∏ na widocznym miejscu pas z widocznà dobrze torbà na pistolet, nie
mo˝e byç zgodne z prawdà, skoro od zimy 1946/1947 nie mam w ogóle torby
na pistolet, a pistolet sam le˝a∏ schowany na pó∏ce w szafie zamkni´tej na klucz.
KorzyÊci osobistych z powy˝szych transakcji nie mia∏em ˝adnych w Êcis∏ym tego
s∏owa znaczeniu, co ju˝ wykaza∏o wst´pne Êledztwo. U∏atwiajàc Czekalskiemu
uzyskanie gotówki na subwencjonowanie podziemia, dzia∏a∏em w najlepszej wierze dotarcia w ten sposób i rozpracowania przez Czekalskiego wa˝nych oÊrodków podziemia, co ju˝ cz´Êciowo nastàpi∏o, choçby przez otrzymanie dotarcia do
„˚bika”.
Donosz´, ˝e Êledztwo w mojej sprawie prowadzone jest przez s´dziego S[àdu]
O[kr´gowego] Mas∏onia, cz∏onka, zdaje si´, PPS. Donosz´, ˝e bezwzgl´dne stanowisko PPS-u do mojej osoby jest bardzo dobrze znane zarówno na Âlàsku
(I sekretarz komitetu wojew[ódzkiego] PPR – p∏k Ochab23), jak i w Poznaniu
(drugi sekretarz woj[ewódzkiego] kom[itetu] PPR – Nowak).
Powo∏uj´ si´ na:
1. Mojà przesz∏oÊç bojowà i pi´cioletnià czynnà walk´ z okupantem prowadzonà w wielu wypadkach wbrew odgórnym zakazom AK24.
2. Na moje us∏ugi oddane w okresie wspó∏pracy ze sztabem I ukraiƒskiego
frontu i u∏atwienie rozpracowania w 1945 r. podziemia w Polsce.
3. Moje oddanie si´ bez reszty, z zaniedbaniem ca∏kowicie spraw osobistych
i ˝ycia rodzinnego, pracy na stanowiskach starosty w B´dzinie, prezydenta w Katowicach i ostatnio starosty w Zielonej Górze.
4. Na mojà bezinteresownà wspó∏prac´ z w∏adzami M[inisterstwa] Bezp[ieczeƒstwa Publicznego].
5. Na dane mi przyrzeczenie i zapewnienie ka˝dej pomocy przez genera∏a Michaj∏owa i p∏k. Glin´.
6. Na dane mi w dniu 29 II br. przyrzeczenie przez p∏k. Dawidowa, ˝e ˝adna
przykroÊç mnie nie spotka, a sprawa zostanie przekazana Sàdowi Wojskowemu.
Prosz´ o wzi´cie mnie w obron´ i niedopuszczenie do ∏amania cz∏owieka, który naprawd´ szczerze chce pracowaç nadal na ka˝dej jakiejkolwiek zleconej placówce.
Prosz´ o zarzàdzenie przej´cia sprawy przez Sàd Wojskowy i zezwolenie mi,
by je˝eli ju˝ mam odpowiadaç, to bym odpowiada∏ z wolnej stopy.
W sumieniu swoim i jako cz∏owiek, i jako ˝o∏nierz, i jako wspó∏pracownik
MBP czuj´ si´ niewinnym.
Edward Ochab (1906–1989), kadrowy funkcjonariusz kierownictwa PPR i PZPR. Zob. W. Janowski, A. Kochaƒski, Informator o strukturze i obsadzie personalnej centralnego aparatu PZPR
1948–1990, Warszawa 2000, wg indeksu.
24
Teza propagandowa PPR o rzekomym „staniu z bronià u nogi” przez ˝o∏nierzy AK w okresie okupacji niemieckiej by∏a wówczas powszechnie lansowana w re˝imowych Êrodkach masowego przekazu.
23
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Bardzo prosz´ o przekazanie niniejszego meldunku w∏aÊciwym do decyzji, czy
pracownikom z resortu Min[istertwa] Bezp[ieczeƒstwa Publicznego], ponadto
o przekazanie kopii meldunku ob[ywatelowi] Majorowi25, przedstawicielowi
p∏k. Dawidowa w Poznaniu z proÊbà o przekazanie jego p∏k. Dawidowowib.
Prosz´ ponadto o udzielenie do wglàdu niniejszego meldunku Towarzyszowi
Nowakowi, II sekretarzowi Wojew[ódzkiego] Kom[itetu] PPR w Poznaniu, z którym uzgadnia∏em wszystkie moje prace administracyjno-polityczne.
5 III 1948

[Zenon] Tomaszewski

èród∏o: AIPN Rz, 042/706, Akta operacyjne Zenona Tomaszewskiego, mps.
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W oryginale: Dawidowi.
Chodzi o nieznanego dotychczas z nazwiska doradc´ sowieckich s∏u˝b bezpieczeƒstwa w stopniu
majora, rezydujàcego wówczas przy kierownictwie WUBP w Poznaniu.
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„Cz∏owiek, ˝o∏nierz, wspó∏pracownik MBP”. Sprawa Zenona Soboty
Nr 2
1948 marzec 24, Poznaƒ – List Marii Soboty vel Tomaszewskiej do oficera MBP
Panie Pu∏kowniku!1
Powo∏ujàc si´ na dzisiejszà rozmow´ z Panem, uprzejmie prosz´ o podanie
Pu∏kownikowi [Janowi] Tatajowi nast´pujàcych uzupe∏nieƒ w sprawie mego
m´˝a:
1. Czekalski likwiduje ca∏kowicie pretensje finansowe „Orionu” w wys[okoÊci] 2 400 000 jako ten, który na transakcji zarobi∏. W ten sposób zarzut „Orionu” o przyw∏aszczenie cz´Êci zysku przez m´˝a jest zupe∏nie bezpodstawny
i odpada.
2. Czekalski ma b[ardzo] du˝e mo˝liwoÊci odnoÊnie dzia∏alnoÊci „˚bika”2
na ter[enie] Dolnego Âlàska oraz kontakt na powa˝ny punkt [Stanis∏awa] Miko∏ajczyka.
Czy nie da∏oby si´ wykorzystaç powy˝szego w kierunku dalszej wspó∏pracy
Cz[ekalskiego] z W∏adzami Bezp[ieczeƒstwa]? O ile mi wiadomo, Cz[ekalski] jest
na nià nastawiony. Wiem tylko, ˝e swego czasu p∏k Tataj w rozmowie z m[oim]
m´˝em na to si´ nie zgodzi∏.
B[ardzo] uprzejmie prosz´ Pana Pu∏kownika Tataja o interwencj´ w kierunku
odpowiadania mego m´˝a w sprawie „Orionu” z wolnej stopy i o umorzenie dochodzenia p[rzeciw]ko memu m´˝owi. NaÊwietlenie faktycznego stanu „Orionu”, jakie wczoraj z∏o˝y∏am P[anu] Pu∏kownikowi [Janowi] Tatajowi, a które dziÊ
czyta∏ Pan, jest przecie˝ ca∏kowicie usprawiedliwiajàce mojà proÊb´. NaÊwietlenie to jest przy tym zgodne z zeznaniami m´˝a i Czekalskiego.
W wypadku, je˝eli odpowiadanie z wolnej stopy mego m´˝a wzgl[´dnie]
umorzenie dochodzeƒ p[rzeciw]ko niemu jest niemo˝liwe, czy nie da∏oby si´
spraw´ skierowaç do sàdu wojskowego i przekazaç [mojego] m´˝a do Generalnego Prokuratora Wojsk[owego] [Henryka] Holdera, który z kolei przekaza∏by
m´˝a do dyspozycji Panów wzgl´dnie p∏k. Dawidowa. Pretekst do przej´cia osoby m[ojego] m´˝a by∏by [bardzo] prosty: np., ˝e mà˝ jest kierownikiem obecnej
pracy konspiracyjnej. Ewent[ualne] szczegó∏y mo˝na by ustaliç ju˝ po porozumieniu si´ z m[oim] m´˝em.
O ile mi wiadomo, dotàd mo˝liwoÊç ta rozbija∏a si´ o prawdopodobieƒstwo
wglàdu do akt adwokatów, tak „Orionu”, jak i m[ojego] m´˝a, Czekalskiego
i Frankowskiego (3 aresztowanych). Z chwilà zlikwidowania ca∏ej pretensji finansowej „Orionu” wglàd ich adwokata odpada, a tak mà˝ mój, jak Czekalski
i Frankowski, po przej´ciu ich przez sàd wojskowy, ze swych dotychczasowych
adwokatów zrezygnowaliby.
Powo∏ujàc si´ na zas∏ugi mego m´˝a znane P[anu] p∏k. [Janowi] Tatajowi, na
jego b[ardzo] wa˝ny meldunek z∏o˝ony do p∏k. Tataja w dn[iu] 13 II br.a, wreszcie
a
1
2

W∏aÊc. 13 II 1947 r., zob. dokument nr 3.
List adresowany do niezidentyfikowanego oficera MBP.
Wymieniany wczeÊniej Zbigniew Zawi∏a „˚bik” (dokument nr 1 przyp. 16 i 17).
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na moje w∏asne zas∏ugi szyfrowe z roku 19443 – znane sztabowi b[y∏ego]
I Ukr[aiƒskiego] Frontu w osobach gen. Michaj∏owa, p∏k. Gliny i pp∏k. Andrejewa (jest o tym mowa w meldunku m´˝a do p∏k. [Leonarda] Siwanowicza – Szefa UB w Poznaniu, pisanego ju˝ z wi´zienia w dn[iu] 5 III br.) – b[ardzo] prosz´
o zapoznanie si´ z treÊcià pow[y˝szego] meldunku) i b[ardzo] uprzejmie prosz´
o pomoc. NiewinnoÊç mojego m´˝a jest przecie˝ zupe∏nie bezsporna, a mimo to
przebywa w wi´zieniu od 2 marca br. – traktowany jako przest´pca.
Gen. Michaj∏ow i p∏k Glina dali w 1945 r. w Zabrzu zapewnienie memu m´˝owi, ˝e w przysz∏oÊci równie˝ b´dà mu s∏u˝yli pomocà. Niestety dojÊcia do nich
w tej chwili nie posiadam, dlatego zwracam si´ z ca∏ym zaufaniem do P[ana] Pu∏kownika Tataja, w g∏´bokim przeÊwiadczeniu, ˝e wyratuje m´˝a.
Dla ewentualnego sprawdzenia prawdziwoÊci moich danych podaj´ pseuda
mego m´˝a z okresu wspó∏pracy ze Sztabem b[y∏ego] I Ukr[aiƒskiego] Fr[ontu]:
„Âwida” i „12”, moje pseuda z tego okresu to: „S∏awka”, „Ada” i „Marysia”.
Dla wyjaÊnienia podaj´, ˝e naÊwietlenie sprawy „Orionu”, jak równie˝
pow[y˝szej], odnoÊnie naszej wspó∏pracy z gen. Michaj∏owem i p∏k. Glinà z∏o˝y∏am w dniu wczorajszym pisemnie pu∏kownikowi Dawidowowib.
Maria Tomaszewska
Poznaƒ, Piekary 13b
Wypo˝yczalnia ksià˝ek „Beletrystyka”
èród∏o: AIPN Rz, 042/706, Akta operacyjne Zenona Tomaszewskiego, mps.
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W oryginale: Dawidowi.
Tj. wspó∏prac´ w Rzeszowie z kontrwywiadem 1. Frontu Ukraiƒskiego w zakresie deszyfracji
akowskich radiodepesz.
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„Cz∏owiek, ˝o∏nierz, wspó∏pracownik MBP”. Sprawa Zenona Soboty
Nr 3
1947 luty 13 – Raport mjr. Zenona Soboty vel Tomaszewskiego do p∏k. Jana Tataja1, szefa WUPB w Kielcach
„Tadeusz”
„Antek” poznaƒskie
„Janek” Êlàsko-dàbrowskie

13 II 1947 r.

Raport nr 1
Akcjà penetracyjnà obj´to w pierwszej fazie tereny województwa poznaƒskiego,
Êlàsko-dàbrowskiego, krakowskiego i rzeszowskiego z nast´pujàcymi wynikami.
A. Województwo poznaƒskie
1. Agent „Antek” skontaktowa∏ si´ przez studenta Uniwer[sytetu] Pozn[aƒskiego] Stanis∏awa Wiliƒskiego z dwoma cz∏onkami organizacji podziemnej, zdaje si´ WiN, „Frankiem” i jego adiutantem „Gienkiem”, którzy wed∏ug informacji tego˝ Wiliƒskiego sà w sta∏ych rozjazdach s∏u˝bowych na terenie
województwa krakowskiego, Êlàsko-dàbrowskiego i poznaƒskiego. „Franek”,
poszukiwany rzekomo b[ardzo] intensywnie przez organy UB województwa krakowskiego, ma posiadaç w swojej dyspozycji oddzia∏ partyzancki „Ogieƒ”2 na
Podhalu. „Gienek” zdekonspirowa∏ si´ w okresie okupacji, dzia∏a∏ na terenie
Okr´gu rzeszowskiego jako dowódca jednego z zespo∏ów dywersyjnych. „Franek” natomiast ˝adnych szczegó∏ów swej dzia∏alnoÊci, ani z okresu okupacji, ani
obecnej, nie ujawni∏. Zapewni∏, ˝e u∏atwi wydanie agentowi „Jankowi” dokumentów osob[owych], przy czym w najbli˝szych dniach wskazaç mo˝e adres
w Krakowie oraz dostarczyç list, wzgl´dnie has∏o, za którym wydane zostanà dokumenty, a nawet prawdopodobnie zapasowe blankiety i pieczàtki3.
Jan Tataj (ur. 1907), pu∏kownik. Do 1939 r. dzia∏a∏ w komórkach komunistycznych w Warszawie. W 1929 r. aresztowany za dzia∏alnoÊç wywrotowà i skazany na 2 lata twierdzy. Wyrok odbywa∏ na Pawiaku i we Wronkach. Po zwolnieniu ukrywa∏ si´ w Warszawie w konspiracyjnych lokalach cz∏onków KPP. Ponownie aresztowany w 1933 r. za dezercj´ z wojska i skazany na 2 lata.
Zwolniony w 1935 r. i skierowany do odbycia s∏u˝by wojskowej w 33. pp w ¸om˝y (batalion dla
„opóênionych”). W okresie wojny przebywa∏ w Niemczech na robotach rolnych. Do Polski powróci∏ w 1945 r. Z KC otrzyma∏ skierowanie do s∏u˝b bezpieczeƒstwa PPR. Od 17 VII 1945 r. kierownik Sekcji „A” II Wydzia∏u Samodzielnego MBP; od 1 IV 1946 r. p.o. kierownik Oddzia∏u Specjalnego II Wydzia∏u Samodzielnego MBP (organizowa∏ Misje Repatriacyjne w Niemczech
Zachodnich); od 15 VII 1946 r. szef WUBP w Kielcach; od 10 III 1947 r. szef WUBP w Lublinie;
od 15 XII 1947 r. dyrektor Departamentu III MBP; 10 XI 1949 r. zwolniony ze s∏u˝by. Aresztowany pod zarzutem okradania mieszkaƒ cz∏onków KPP przed 1939 r., odbywania „stosunków p∏ciowych z agenturà wrogà klasowo”, defraudacji finansowych, dekonspiracji metod pracy resortu oraz
ujawnionych planów ucieczki na Zachód. Wyrokiem WSR w Warszawie z 20 X 1953 r. skazany na
15 lat wi´zienia (AIPN, 7795/V, Akta osobowe Jana Tataja).
2
Informacja b∏´dna. Dowódca oddzia∏u partyzanckiego, o którym mowa w raporcie, por. Józef
KuraÊ „Ogieƒ” dzia∏a∏ samodzielnie, bez podporzàdkowania organizacyjnego.
3
Byç mo˝e chodzi tutaj o kontakt na komórk´ legalizacyjnà Zarzàdu Obszaru Po∏udniowego WiN
w Krakowie.
1
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Tomasz Balbus
Student Wiliƒski wskaza∏ „Antkowi” adres krakowski, przez który mo˝na si´
skontaktowaç z „Frankiem”, prosi∏ jednak póêniej, by adresu tego nie wykorzystaç, obawia si´ bowiem z tego tytu∏u przykroÊci od „Franka”. Wymieniony otrzymaç mia∏ ostatnio list przez poczt´, wiadomoÊç od „Franka”, ˝e ten ostatni upolowa∏ kilka dzików, co mia∏o oznaczaç, ˝e przeprowadzono kilka udanych akcji.
„Franek” i „Gienek” zapewnili „Antka”, ˝e odwiedzà go w drugiej po∏owie
lutego br.
2. Agent „Antek” skontaktowa∏ si´ ze studentem Uniwer[sytetu] Poznaƒskiego
Hirszem, synem aresztowanej cz∏onkini WiN [Stefanii] Hirszowej[-Jeleƒskiej]4
w Zabrzu, który nie chcia∏ z niàa omawiaç na razie spraw organizacyjnych z uwagi na zagro˝enie w zwiàzku z aresztowaniem matki, przyrzek∏ natomiast wystaraç
si´ jej o bezpieczne mieszkanie w Poznaniu oraz wyrobiç dokumenty [dla] osób
w ¸aƒcucie i Rzeszowie. W tym celu podjà∏ od niej fotografie.
3. „Antek” nawiàza∏ Êcis∏y kontakt z wspó∏w∏aÊcicielem hotelu „Continental”
– [o nazwisku] Tuêno. W hotelu „Continental” mieszka konsul amerykaƒski,
z którym Tuêno pozostaje w kontakcie towarzyskim, ewentualne wyniki w nast´pnym raporcie.
B. Województwo Êlàsko-dàbrowskie
1. W sk∏ad Okr´gu Âlàsko-Dàbrowskiego WiN wchodzà mi´dzy innymi powiaty i miasta wydzielone: Katowice, Zabrze, Chorzów, Bytom, K´dzierzyn,
Rybnik, Gliwice, Gogolin, Opole, Prudnik, Nysa, Koêle, Strzelce, Bielsko5.
2. Komendantem Okr´gu by∏ dotychczas „Stary”6, przedwojenny pu∏kownik
z PrzemyÊla, który po kampanii wrzeÊniowej zbieg∏ z obozu w ZSRR i dzia∏a∏ na

Brak informacji pozwalajàcych potwierdziç lub wykluczyç fakt, ˝e „Antek” by∏ kobietà, co sugeruje zapis.
4
Stefania Hirsz-Jeleƒska (1901–1961) podczas okupacji sowieckiej i niemieckiej mieszka∏a w Stryju. Tam dzia∏a∏a w sekcji sanitarnej AK. 30 VI 1945 r. wysiedlona na Górny Âlàsk, osiad∏a w Zabrzu. Od marca do paêdziernika 1946 r. udost´pnia∏a swoje mieszkanie dla potrzeb podziemnego
punktu powielania bibu∏y wydawanej przez Wydzia∏ Propagandy Okr´gu Katowice WiN, oraz na
lokal zebraƒ konspiracyjnych kierowników rejonowych okr´gu katowickiego. Na przyniesionym do
niej powielaczu odbijano podziemne pismo okr´gu „Niezawis∏oÊç”, ulotki i odezwy (np. Do PPR-owca). W jej domu znajdowa∏ si´ sk∏ad papieru (ok. 10 tys. arkuszy) i matryc, organizacyjna maszyna do pisania, taÊmy do niej, a tak˝e lokal konspiracyjny, w którym odbywa∏y si´ zebrania dzia∏aczy Zarzàdu Okr´gu. Kolportowa∏a podziemny biuletyn „Orze∏ Bia∏y”, by∏a osobistà ∏àczniczkà
kierownika okr´gu pp∏k. Stefana Musia∏ka. 7 XI 1946 r. (wg innych êróde∏ 4 listopada) aresztowana w Zabrzu przez funkcjonariuszy Sekcji II Wydzia∏u III WUBP z Katowic. Zwolniona 28 II 1947 r.
na mocy amnestii, od 1 VI do 15 XI 1948 r. zatrudniona w Wydziale Wodociàgów i Kanalizacji
MRN, nast´pnie likwidatorka w Wydziale Finansowym Zarzàdu Miejskiego w Zabrzu. W tym czasie by∏a rozpracowywana agenturalnie przez informatork´ Referatu III MUBP Zabrze o pseudonimie „Lady”. W 1952 r. w∏àczona jako figurantka do sprawy agenturalnej pod kryptonimem „Rozbitki”, potem „Ocean”, za∏o˝onej na by∏ych dzia∏aczy Okr´gu Katowice WiN (AIPN Ka, 1032/III,
t. 1–4, Akta kontrolne Êledztwa Stefanii Hirsch i in.; ibidem, Repertorium Wydzia∏u Âledczego
WUBP Katowice, 24 I 1946–8 V 1947 r., 1/Êl., poz. 588–3/46).
5
Szerzej zob. T. Balbus, Struktura, obsada personalna i likwidacja Okr´gu Katowice WiN
(1945–1948), „Zeszyty Historyczne WiN-u” 2001, nr 15, s. 7–53.
6
Stefan Wincenty Rutkowski „Adam”, „Boles∏aw”, „Bartek”, „Czarnecki”, „Haszysz”, „Kujawa”,
„Marek”, „Stary”, „Starszy Pan”, „Wojciech”, „˚wan”, „Wojciech i Adam”, „H-12”, „S”, u˝ywa∏ te˝
nazwiska Zygmunt Woêniak, podpu∏kownik, powstaniec wielkopolski i uczestnik wojny polskoa
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„Cz∏owiek, ˝o∏nierz, wspó∏pracownik MBP”. Sprawa Zenona Soboty
terenie kraju w grupie N[arodowej] O[rganizacji] W[ojskowej]. „Stary” mieszka∏
dotychczas w Gliwicach. Jego rysopis: wiek ponad 50 lat, wysoki, szpakowaty,
twarz obwis∏a, chorowity.
3. Z[ast´p]ca Komendanta Okr[´gu] – „Adam”7 (zdaje si´ oryginalne imi´)
ofic[er] s∏[u˝by] st[a∏ej], przedwojenny. Jeêdzi∏ ostatnio w sprawach s∏[u˝bowych] WiN do Wroc∏awia8.
4. Adiutanci Komend[anta] Okr[´gu] WiN:
a) „Franek”9 – dawny adiutant komendanta obwodu AK w Tarnobrzegu,
gdzie wyst´powa∏ jako „Jurand”.
b) „Julek”10 – dawny oficer AK inspektoratu jaros∏awskiego.
-bolszewickiej, oficer zawodowy WP, uczestnik kampanii wrzeÊniowej 1939 r. Do kwietnia 1940 r.
oficer mobilizacyjny i komendant Obwodu Jaros∏aw SZP-ZWZ. Od 1941 r. do wrzeÊnia 1943 r. inspektor przemyski ZWZ-AK PrzemyÊl. Nast´pnie oficer broni w Inspektoracie Rzeszów. Od maja
do wrzeÊnia 1944 r. komendant Inspektoratu Jas∏o, dowodzi∏ oddzia∏ami partyzanckimi podczas
„Burzy”. Po wejÊciu oddzia∏ów Armii Czerwonej do Rzeszowa Êcigany przez sowieckie s∏u˝by bezpieczeƒstwa. W grudniu 1944 r. objà∏ funkcj´ zast´pcy i p.o. komendanta likwidacyjnego Podokr´gu Rzeszów AK. Mia∏ równie˝ zorganizowaç rzeszowskà siatk´ „Nie”. W sierpniu 1945 r. przez mjr.
¸ukasza Ciepliƒskiego zosta∏ wyznaczony na zast´pc´ inspektora rzeszowskiego DSZ mjr. Adama
Lazarowicza i pierwszego organizatora Rejonu Po∏udniowego WiN. Zagro˝ony aresztowaniem, zosta∏ skierowany do pracy konspiracyjnej na Górny Âlàsk. Od listopada 1945 r. do paêdziernika
1946 r. by∏ kierownikiem Rejonu Katowice, a od marca 1946 r. tak˝e zast´pcà kierownika tamtejszego Okr´gu WiN pp∏k. Stefana Musia∏ka i okr´gowym kierownikiem Wydzia∏u Informacji (od
kwietnia 1946 r.). Od po∏owy listopada 1946 r. pe∏ni∏ funkcj´ p.o. kierownika zdziesiàtkowanego
aresztowaniami Okr´gu Katowice. Formalnie funkcj´ pe∏noprawnego kierownika okr´gu objà∏
z nominacji kpt. Franciszka B∏a˝eja 1 I 1947 r. Aresztowany 10 XII 1947 r. w Poznaniu przez funkcjonariuszy Wydzia∏u III WUBP. Jako g∏ówny oskar˝ony by∏ sàdzony z innymi górnoÊlàskimi dzia∏aczami WiN. 14 IX 1948 r. skazany przez WSR w Katowicach na 15 lat wi´zienia. 21 VII 1953 r.
zmar∏ we Wronkach. W 1970 r. zosta∏ ekshumowany i pochowany na cmentarzu w Jaros∏awiu
(AIPN Ka, 1032/III, t. 1–4, Akta kontrolne Êledztwa Stefana Rutkowskiego i in.).
7
Tu tak˝e chodzi o pp∏k. Stefana Wincentego Rutkowskiego.
8
25 XI 1946 r. spotka∏ si´ we Wroc∏awiu z wiceprezesem IV Zarzàdu G∏ównego i prezesem Obszaru Zachodniego WiN mjr. Adamem Lazarowiczem „Antonim”.
9
Franciszek Jaworski „Bobola”, „Jurand”, „Zagoƒczyk”, „Franek”, porucznik, ur. 28 II 1908 r.
w Buczaczu. Poczàtek okupacji sowieckiej sp´dzi∏ we Lwowie, pracujàc w oddziale finansowym
miasta. Pierwszy komendant Obwodu Dobromil–Lisko w Okr´gu nr III Lwów-powiat ZWZ.
W 1940 r. przeniós∏ si´ do Tarnobrzega, tam ponownie zaprzysi´˝ony do ZWZ przez prof. Szewer´. Od 1941 r. adiutant kolejnych komendantów Obwodu Tarnobrzeg ZWZ-AK: kpt. Kazimierza
Krasonia „Kriszny” i kpt. Stefana Rudnickiego. 2 XI 1944 r. razem z por. Kazimierzem Bogaczem
bra∏ udzia∏ w akcji rozbicia wi´zienia UB w Tarnobrzegu. W czerwcu 1945 r. zamieszka∏ w Zabrzu.
Wspólnie z Marià Niezgodà prowadzi∏ tam sklep spo˝ywczy. Po czterech miesiàcach zosta∏ kierowcà w oddziale PCK Zabrze. W paêdzierniku 1945 r. z rekomendacji by∏ego inspektora mieleckiego
AK pp∏k. Waleriana Tumanowicza „Jagodziƒskiego” wprowadzony do konspiracji WiN przez pp∏k.
Stefana Rutkowskiego. Od marca do kwietnia 1946 r. pe∏ni∏ funkcj´ p.o. kierownika Wydzia∏u Informacji (nast´pnie jako referent informacyjny pomaga∏ w tej pracy pp∏k. Rutkowskiemu bez formalnej nominacji) Okr´gu Katowice WiN. 4 XI 1946 r. aresztowany w Zabrzu przez funkcjonariuszy Wydzia∏u III WUBP z Katowic. Zwolniony 28 II 1947 r. w wyniku amnestii. 10 X 1947 r.
uprowadzony z miejsca pracy przez oficera WUBP. Postawiony przed sàdem wspólnie z górnoÊlàskimi dzia∏aczami WiN. 14 IX 1948 r. skazany przez WSR w Katowicach (Sr 403/48) na 7 lat wi´zienia. 1 II 1949 r. NSW zastosowa∏ ustaw´ o amnestii i obni˝y∏ wyrok do 3 lat i 6 miesi´cy. Po zwolnieniu pracowa∏ we Wroc∏awiu w Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej (AIPN Ka, 1032/III,
t. 1–4, Akta kontrolne Êledztwa Franciszka Jaworskiego i in.).
10
Prawdopodobnie komendant Obwodu Jaros∏aw AK kpt. Wojciech Szczepaƒski „Julian”.
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„Franek” i „Kazik”11 bezpoÊrednio po wkroczeniu do Tarnobrzega Armii
Czerwonej zamieszani byli w akcj´ zamordowania ofic[era] Armii Czerwonej12
oraz kierowali akcjà uderzenia na wi´zienia w Tarnobrzegu. Obaj [zostali] przytrzymani w czasie ostatniej akcji Organów Bezp[ieczeƒstwa] w Zabrzu.
„Julek” aresztowany w tym czasie, wobec braku poszlak i dzi´ki umiej´tnym
zeznaniom, zbieg∏ i ukrywa si´. Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia sp´dzi∏ u swej matki
w Jaros∏awiu. Przez nià otrzymaç ma kontakt wkrótce „Janek”.
„Franek” i „Kazik” w styczniu 1945 ewakuowali si´ z Tarnobrzega do Krosna, gdzie czynnie przeciwdzia∏ali akcji ujawnienia AK. „Julek” skontaktowa∏ si´
w 1946 r. kilkakrotnie z dawnym inspektorem AK z Jaros∏awia „Radwanem”13,
który po ujawnieniu pracuje pod oryginalnym nazwiskiem Olszewski w Zwiàzku Samopomocy Ch∏opskiej w Katowicach.
5. Czynnie wspó∏pracowali z Komendà Okr´gu WiN:
a) Hoppe14, kierownik PCK w Zabrzu i w∏aÊciciel sklepu z przyborami szewskimi w Zabrzu przy ul. 3 Maja 1/30.
b) Antoni Cwen15, pracownik Tymczasowego Zarz[àdu] Paƒstw[owego] w Zabrzu. Jako ofic[er] AK dzia∏a∏ w czasie okupacji w Ropczycach i S´dziszowie.
6. Kontakty z niektórymi powiatami:
a) m[iasto] Katowice: kontakt uliczny wzgl´dnie w koÊciele.
b) Zabrze: sklep Ilony Filipowej16 na Pl. WolnoÊci, mieszkanie Stefanii Hirschowej.
Kazimierz Bogacz „B∏awat”, „Franciszek” („Franek”), „Wacek”, „Wiktor”, u˝ywa∏ te˝ nazwiska
W∏adys∏aw Ostrowski, porucznik, ur. 28 III 1914 r. w Ocicach k. Tarnobrzega. Uczestnik kampanii
wrzeÊniowej. Od 1941 r. w ZWZ. Szef referatu VI Obwodu Tarnobrzeg ZWZ-AK. W marcu
1943 r. zosta∏ szefem tarnobrzeskiego Kedywu w Inspektoracie Mieleckim AK. W nocy z 29 na 30
III 1943 r. dowodzi∏ patrolem dywersyjnym w akcji odbicia 126 wi´êniów, przewa˝nie ˝o∏nierzy
i oficerów AK, przetrzymywanych w wi´zieniu w Mielcu. Âcigany przez gestapo, wiosnà 1944 r.
przeszed∏ do lasu. Dowódca oddzia∏u partyzanckiego w okolicach Budy Stalowskiej. 2 XI 1944 r.
dowodzi∏ udanà akcjà rozbicia wi´zienia UB w Tarnobrzegu. Uwolni∏ 15 wi´êniów, w tym kilku
swoich podkomendnych przygotowywanych do wywiezienia do Rosji sowieckiej. W sierpniu
1945 r. zamieszka∏ w Zabrzu, gdzie pracowa∏ jako kierowca oddzia∏u PCK. Zosta∏ kierownikiem
Wydzia∏u Organizacyjnego i p∏atnikiem Okr´gu Katowice WiN. 4 XI 1946 r. aresztowany, Êledztwo
przeszed∏ w Katowicach. Zwolniony 28 II 1947 r. razem z grupà wspó∏pracowników z konspiracji
na mocy amnestii. 4 XII 1948 r. ponownie aresztowany, 12 VIII 1949 r. skazany przez WSR w Rzeszowie na 6 lat (Sr 402/49). Zwolniony 24 XII 1954 r. (AIPN Rz, 046/957, Akta kontrolne Êledztwa Kazimierza Bogacza; ibidem, 043/640, Akta operacyjne w sprawie Kazimierza Bogacza; AIPN Ka,
057/225, t. 1, Charakterystyka Okr´gu Âlàskiego WiN, 1976, Kwestionariusz osobowy SB na cz∏onka nielegalnej organizacji WiN Kazimierza Bogacza, 1975 r.); T. Balbus, List do redakcji, „Zeszyty
Historyczne WiN-u” 2002, nr 18, s. 321–324.
12
Zarzut niepotwierdzony przez êród∏a alternatywne.
13
Wspomnianym wczeÊniej pp∏k. Antonim D´bskim „Radwanem”.
14
Jan Hoppe, kierownik Delegatury PCK w Zabrzu, nie by∏ zaanga˝owany w dzia∏alnoÊç konspiracyjnà, ale zatrudnia∏ wówczas kilku dzia∏aczy podziemia.
15
Antoni Cwen „RyÊ” (1901–1985), ostatni komendant Obwodu Nisko AK i komendant Obwodu
D´bica pod okupacjà sowieckà, dzia∏acz konspiracji poakowskiej, aresztowany i skazany na wieloletnie wi´zienie. Szerzej zob. W. Bartosz, Cwen Antoni [w:] Ma∏opolski s∏ownik biograficzny..., t. 3,
Kraków 1998, s. 30–31.
16
Ilona Filipow-G∏owiƒska, siostra ∏àczniczki i maszynistki Zarzàdu Okr´gu Katowice WiN Marii Niezgody, od maja 1946 r. przewozi∏a poczt´ i pras´ podziemnà do kierowników rejonowych w Okr´gu
Katowice. W listopadzie 1946 r. unikn´∏a aresztowania. By∏a na terenie ca∏ego kraju Êcigana przez UBP
11
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„Cz∏owiek, ˝o∏nierz, wspó∏pracownik MBP”. Sprawa Zenona Soboty
c) Chorzów: kontakt w koÊciele z osobnikiem ps. „Wojciech”17.
d) Bytom: kontakt przez Zenona Haskiego18 pochodzàcego z Krosna a pracujàcego przed wojnà i w czasie okupacji w charakterze nauczyciela w powiecie tarnobrzeskim. Wspó∏pracownik „Kazika” (p. B. 4b. raportu).
e) Rybnik: ksi´garnia nauczycielska, pracownik ksi´garni nauczycielskiej Paprotny – oryginalne nazwisko Józef Czasta, pochodzàcy z KroÊcienka [b] od Krosna,
dawny komendant obwodu AK Krosno, póêniej Brzozów Okr´gu AK Rzeszów.
f) Gliwice: maszynistki fabryki wapna obok stacji kolejowej oraz nieznany
z nazwiska student Politechniki [Gliwickiej].
g) Nysa: urz´dnik PCK Walter19 (nazwisko lub pseud.). Poprzedni kontakt na
kierownika PCK zosta∏ odwo∏any.
h) Koêle: kontakt „Gromka”, dawnego kier[ownika] ksi´garni Plesuera
w KroÊnie.
Adresy od d) Haski [tj. Horky] i h) „Gromek” w nast´pnym raporcie.
7. Kolega „Julka” Hink lub Hinke, przedwojenny podofic[er] lotn[ictwa],
przytrzymany w listopadzie 1946, zosta∏ po czterech dniach wypuszczony. Jego
brat przebywajàcy pod Wroc∏awiem pozostaje w kontakcie z jednà z band na terenie woj. krakowskiego.
listami goƒczymi. W 1952 r. aresztowana przez WUBP w Katowicach podczas realizacji sprawy organizacji „Kraj”. 4 XII 1952 r. skazana przez WSR w Warszawie na 15 lat wi´zienia. Po zwolnieniu powróci∏a do Zabrza. Pracowa∏a w Spó∏dzielni Inwalidów „Dobrobyt” (AIPN Ka, 057/225, t. 1, Kwestionariusz osobowy SB na cz∏onka nielegalnej organizacji WiN Ilon´ Filipowà-G∏owiƒskà).
b
W oryginale miejsce wykropkowane.
17
Pp∏k Stefan Wincenty Rutkowski.
18
Zenon Horky ur. 5 XII 1905 r. w KroÊnie. Od 1 I 1940 r. do lutego 1945 r. nauczyciel i kierownik szko∏y powszechnej w Nagnajowie k. Tarnobrzega. W 1941 r. zaprzysi´˝ony przez Stefana Rudnickiego „Fuksa”; zosta∏ dowódcà plutonu, a nast´pnie komendantem placówki „Màka” ZWZ-AK.
W 1945 r. zamieszka∏ w Bytomiu, gdzie pracowa∏ w Okr´gowym Urz´dzie Likwidacyjnym. W marcu 1946 r., po nawiàzaniu kontaktu z pp∏k. Stefanem Rutkowskim, objà∏ funkcj´ I zast´pcy kierownika powiatowego WiN w Bytomiu Józefa Wieczorka. 12 VII 1948 r. aresztowany przez funkcjonariuszy Referatu III PUBP z Bytomia. Stanà∏ przed sàdem wspólnie z innymi dzia∏aczami WiN. 8 II
1949 r. skazany przez WSR w Katowicach (Sr 28/49) na 5 lat. Zwolniony 18 VII 1953 r. Od 1 XII
1955 r. pracowa∏ w Rejonie Przemys∏u LeÊnego w Bytomiu (AUOP Ka, 1118/III, Akta operacyjno-Êledcze Zenona Horkiego i in.; AWL-FII, 28/49, t. 1–2, Akta Êledczo-sàdowe Zenona Horkiego
i in.; AIPN Ka, 057/225, t. 1, Kwestionariusz osobowy SB na cz∏onka nielegalnej organizacji WiN
Zenona Horkiego, 1975 r.).
19
Jerzy Walter „Hrabia” ur. 26 VI 1918 r. w Warszawie. Od 1940 r. pracowa∏ w warszawskiej kancelarii adwokackiej. 6 III 1943 r. aresztowany w czasie ∏apanki ulicznej w Warszawie i wywieziony
do Niemiec na roboty przymusowe. Do zakoƒczenia wojny pracowa∏ w Berlinie jako palacz szpitalny. W maju 1945 r. powróci∏ do Polski. Zamieszka∏ w Nysie, gdzie by∏ kierownikiem Biura w Oddziale PCK. Tam pozna∏ kierownika Rejonu Nyskiego Okr´gu Katowice WiN Mariana Jab∏oƒskiego „Romana”. Od wrzeÊnia 1946 r. wspó∏pracowa∏ z nim oraz W∏adys∏awem Michalskim w nyskiej
konspiracji. Prowadzi∏ „skrzynk´ pocztowà”, rozprowadza∏ podziemne biuletyny „Orze∏ Bia∏y”
i „Niezawis∏oÊç”, kolportowa∏ broszury i referaty polityczne. 6 XI 1946 r. aresztowany przez funkcjonariuszy Referatu III PUBP Nysa, którzy w trakcie rewizji skonfiskowali konspiracyjne archiwum. W procesie grupowym mia∏ stanàç przed WSR w Katowicach. Zosta∏ zwolniony 25 III 1947 r.
podczas amnestii. Mieszka∏ w Nysie, pracowa∏ w Zak∏adzie Budowy Nadwozi Samochodowych
(AIPN Ka, 057/225, t. 1, Kwestionariusz osobowy SB na cz∏onka nielegalnej organizacji WiN Jerzego Waltera, 1975 r.; AIPN, 0184/26, t. 1–2, Stanis∏aw S∏adkowski, Charakterystyka nr 26/79 nielegalnej organizacji politycznej WiN w woj. opolskim, Kwestionariusz osobowy na cz∏onka nielegalnej organizacji WiN Mari´ Wypych, 1979 r.).
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C. Województwo krakowskie
1. Vide p. A.1.
2. Z terenu Krakowskiego przyje˝d˝a∏ na Âlàsk z koƒcem roku 1946 r. na inspekcje i akcje szkoleniowe jeden z dawnych inspektorów z AK Inspektoratu
KroÊnieƒskiego. Z rysopisu podanego przez „Janka” wynika, ˝e jest to pp∏k „Miko∏aj”, który w 1945 r. ujawni∏ si´ na terenie Krakowa.
3. Wg informacji „˚ara”, dawnej ∏àczniczki AK z Krosna, studentki Uniw[ersytetu] Jagielloƒskiego, wspó∏pracowniczki Stanis∏awa Kostki ps. „Dàbrowa”, studenta Uniwer[sytetu] Jagiell[oƒskiego] zasàdzonego na 8 lat wi´zienia, powa˝niejszych aresztowaƒ wÊród cz∏onków WiN-u w roku 1946 r. nie by∏o, dzi´ki ukryciu
na czas wszelkiego materia∏u kompromitujàcego z mieszkania studentki Uniwersytetu Jagiell[oƒskiego] Okulskiej, cz∏[onka] WiN-u, dawnej pracownicy AK w KroÊnie, dzia∏ajàcej wówczas jako „Kora”.
D. Województwo rzeszowskie
1. Natrafiono na nieczynnà chwilowà skrzynk´ WiN-u w PrzemyÊlu mieszczàcà si´ w jednym z zak∏[adów] fotograf[icznych], a obs∏ugiwanà przez dawnà ∏àczniczk´ AK „Murzyniàtko”. Skrzynka ma byç uruchomiona w drugiej po∏owie lutego br.
2. Ustalono, ˝e do niedawna agendy komendanta Okr[´gu] WiN pe∏ni∏ [Bronis∏aw] Wochanka ps. „Ludwik”, znany w okresie przedwojennym jako jeden
z kierowników na terenie Berezy Kartuskiej, a nast´pnie, jak si´ zdaje, z[ast´p]ca
Nacz[elnika] Bezpieczeƒstwa w Urz´dzie Wojewódzkim woj. lwowskiego.
3. Poprzedni komendant WiN-u zbieg∏ przez zielonà granic´ do W∏och20.
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E. Próby kontaktu z grupà dzia∏ajàcà w Anglii
W roku 1946 wyjecha∏a przez zielonà granic´ do Anglii Stanis∏awa So∏tykiewiczowa, ˝ona przebywajàcego w Londynie rotmistrza WP. Wymieniona pracowa∏a w okresie okupacji b[ardzo] czynnie na terenie okr´gu rzeszowskiego AK
pod ps. „Weronka”, przy czym w 1945 r. by∏a przeciwna ujawnieniu. „Antek” jako najbli˝szy przyjaciel „Weronki” otrzyma∏ od niej kilka listów do Londynu.
Przed dwoma tygodniami wys∏any zosta∏ do „Weronki” umiej´tnie zredagowany
list z propozycjà wspó∏pracy konspiracyjnej. TreÊç odpowiedzi „Weronki” w nast´pnym raporcie.
F. Ró˝ne
1. Przebieg i epilog procesu p∏k. [Jana] Rzepeckiego i tow[arzyszy]21 b´dàcy
wspania∏ym materia∏em propagandowym tolerancyjnej polityki rzàdu nie jest
ostatnio wykorzystywany. Wskazane og∏oszenie szeregu reporta˝y mi´dzy innymi na temat dalszego losu zwolnionych, co mo˝e mieç du˝y wp∏yw w okresie
bezpoÊrednio po og∏oszeniu amnestii.

Informacja b∏´dna.
Proces I Zarzàdu G∏ównego WiN p∏k. Jana Rzepeckiego toczy∏ si´ w styczniu i na poczàtku lutego 1947 r. przed WSR w Warszawie. W celach propagandowych zosta∏ nag∏oÊniony w prasie re˝imowej, zarówno ogólnopolskiej, jak i regionalnej.
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„Cz∏owiek, ˝o∏nierz, wspó∏pracownik MBP”. Sprawa Zenona Soboty
2. W zwiàzku z zapowiedzià ustawy amnestyjnej22 lansowane sà pog∏oski, ˝e
ujawniajàcy si´ aktywniejsi cz∏onkowie org[anizacji] podziemnych b´dà po pewnym czasie przytrzymywani przez Organy Bezpieczeƒstwa23, podobnie jak to
mia∏o mieç rzekomo miejsce w latach 1945–194624.
3. Przewiduje si´, ˝e na terenie województw lubelskiego, rzeszowskiego,
a cz´Êciowo i krakowskiego pewna cz´Êç cz∏[onków] org[anizacji] podziemnych
nie ujawni si´ pomimo og∏oszenia ustawy amnestyjnej.
4. Lansowane sà wersje, ˝e na konferencji moskiewskiej granice nasze znad
Odry ulegnà choçby nieznacznym przesuni´ciom na Wschód wzgl´dnie, ˝e sprawa tych ulegnie odroczona na d∏u˝szy czas.
„Tadeusz”
èród∏o: AIPN Rz, 042/706, Akta operacyjne Zenona Tomaszewskiego, mps.
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Druga amnestia, og∏oszona po sfa∏szowanych wyborach do Sejmu, trwa∏a od lutego do kwietnia
1947 r.
23
Podczas trwania amnestii podj´to masowy werbunek agentury, ewidencjonowanie oraz „opracowywanie” wszystkich Êrodowisk konspiracyjnych Polski Podziemnej. Uderzenie w podziemie nastàpi∏o ju˝ w po∏owie 1947 r.
24
Amnestia og∏oszona w sierpniu 1945 r. zasadniczo nie zosta∏a operacyjnie wykorzystana przez
UB w stopniu wystarczajàcym do rozpracowania Êrodowisk i organizacji podziemnych.
22

