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Niemieckie służby gonio-
metryczne, zajmujące się 
namierzaniem radiowym, 
bezskutecznie poszukiwały 

miejsca, skąd od tej pory codziennie na-
dawała (fonicznie, nie Morsem!) nowa 
radiostacja. Dopiero w lutym 1944 roku 
gestapo w Generalnym Gubernatorstwie 
otrzymało informację o właściwej loka-
lizacji rozgłośni. Przez długi czas szu-
kano jej w Warszawie i w okolicach, 
a ona nadawała… spod Londynu.

„Hallo Burza 
– mówi Czeremcha”
Radiostacja „Świt” (w koresponden-
cji z krajem używano m.in kryptonimu 
„Anusia”) została utworzona przez spe-
cjalny departament brytyjskiego Mini-
sterstwa Spraw Zagranicznych, odpo-
wiedzialny za prowadzenie tzw. czarnej 
propagandy. Ta nowa tzw. czarna radio-
stacja, która nadając z terenu Wielkiej 
Brytanii, pozorowała stację krajową, 
miała podnosić ducha oporu i zachęcać 
do walki z okupantem.

Brytyjczycy przekazali radiostację 
premierowi Władysławowi Sikorskie-
mu. Autorami audycji i spikerami byli 
wyłącznie Polacy, obsługą techniczną 

zajmowali się zaś Brytyjczycy. Stacja 
miała – oprócz wspierania na duchu 
walczących Polaków i osłabiania mo-
rale Niemców – podnosić w Polsce pre-
stiż Wielkiej Brytanii i innych aliantów. 
Miała także politycznie instruować ży-
jące pod okupacją społeczeństwo, po-
magać w organizowaniu samoobrony 
przed Niemcami, a przede wszystkim 
„mówić to, czego Rząd Polski ofi cjal-
nie mówić nie może od siebie, ale na co 
chciałby móc się powołać jako na głos 
z kraju wobec opinii z kraju, czy też 
nawet wobec własnego społeczeństwa”.

Szczególnie trudną i delikatną kwe-
stią był stosunek do ZSRR i komunistów 
krajowych. Zgodnie z wolą władz brytyj-
skich, dyrektywy polityczne obligowały 
radiostację do niewyrażania negatywne-
go stanowiska wobec Sowietów, pozwa-

lały jedynie na zwalczanie polskich ko-
munistów.

Mimo że audycje nadawali Polacy, 
Brytyjczycy zastrzegli sobie prawo do 
ingerencji cenzorskich, nie mieli jednak 
prawa narzucać Polakom żadnej wiado-
mości czy interpretacji; mogli jedynie 
wysuwać sugestie. Zakres swobody był 
nieco większy niż sekcji polskiej BBC 
czy nadającego na falach BBC Polskiego 
Radia. Jednak w praktyce bywało różnie.

Rozgłośnia została zlokalizowana 
w tajnym ośrodku opodal Bletchley koło 
Londynu (na krótko przeniesiono ją do 
Amersham), pozorowała zaś przenośną 
radiostację rzekomo nadającą z różnych 
miejsc w Polsce. Zastosowanie fali kie-
runkowej, opadającej na Polskę z odbicia, 
powodowało, że sygnał – w przeciwień-
stwie do sygnału Polskiego Radia czy sek-

Głos Polski spod Londynu
 piotr Stanek

Jeśli ktoś w okupowanej Polsce 
włączył 10 września 1942 roku 
zakazane przez Niemców radio, 
usłyszał głos Jana Karskiego:
„Tu mówi tajna radiostacja war-
szawska […  ]. Mówimy do Was 
z Warszawy, dziś cierpiącej i zu-
bożałej, ale nie uległej, z której 
możemy być dumni, że godna jest 
być stolicą wielkiego państwa. 
[…  ] Warunki, w jakich odbywa 
się nasza audycja, nie pozwalają 
na dłuższe jej trwanie”.

  Stefan Korboński, specjalny 
krajowy korespondent rozgłośni „Świt”, 
z żoną Zofi ą – szyfrantką i łączniczką
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cji polskiej BBC – był prawie niesłyszalny 
na Wyspach. Aby lepiej uwiarygodnić pol-
ską lokalizację, uciekano się do najrozma-
itszych sposobów: przerywano audycje 
w pół zdania, rzekomo z uwagi na grożące 
niebezpieczeństwo, dodawano nagranie 
szczekającego psa, co miało sugerować, 
że transmisja odbywa się akurat na wsi, 
emitowano tajemnicze szyfry i kryptoni-
my (np. „Hallo Burza – mówi Czerem-
cha”), a nawet napomykano o aktualnie 
panującej pogodzie w Warszawie. Triki 
te na niewiele by się zdały, gdyby nie naj-
nowsze wiadomości z kraju od specjalne-
go korespondenta, który informacje te co-
dziennie zbierał i dostarczał do Londynu. 
Korespondentem tym był Stefan Korboń-
ski „Nowak”, w Polskim Państwie Pod-
ziemnym stojący na czele Kierownictwa 
Walki Cywilnej (KWC). Plan działania 
„Świtu” był uzależniony głównie od wia-
domości nadsyłanych przez Korbońskiego 
i KWC, choć stacja wykorzystywała także 
inne materiały. Dlaczego akurat Korboń-
ski? Otóż 2 sierpnia 1941 roku nawiązał 
on odrębną łączność radiową z władza-
mi naczelnymi RP w Londynie i używał 
szyfru, którego nie udało się Niemcom 
złamać, bo tylko trzy osoby wiedziały, że 
jego podstawą jest powieść Józefa Wittli-
na Sól ziemi. Współpracownicy Korboń-
skiego nadawali – oprócz depesz – także 
jego przemówienia retransmitowane przez 
zachodnie stacje. A przecież niemieckie 
służby goniometryczne mogły namierzyć 
radiostację. Dlatego ich praca była niesa-
mowicie ryzykowna.

Postrach Sturmführerów
Radiostacja mogła działać skutecznie, 
pod warunkiem że informacje napły-
wały jak najszybciej i że było ich jak 
najwięcej. Z czasem opracowano spo-
sób, który umożliwiał podawanie przez 
„Świt” wiadomości jeszcze tego same-
go dnia, w którym miały miejsce wy-
darzenia. „Wychodziłem wcześnie na 
miasto – wspominał Korboński. – Roz-
poczynałem w ten sposób polowanie za 
jakąś sensacyjną wiadomością, która by 
dała »Świtowi« temat do audycji tego 
samego lub następnego dnia. Jeżeli nie-
szczęście chciało, że Niemcy w nocy – 

na przykład – rozplakatowali listę osób 
rozstrzelanych [...] lub rozlepili jakieś 
rozporządzenie, lub też w ogóle coś się 
stało, o czym całe miasto mówiło, wów-
czas wracałem do kryjówki i po ułoże-
niu tekstu i zaszyfrowaniu go przez Zo-
fi ę [Korbońską – żonę Stefana], depesza 
wędrowała na stację, tak by zdążyć na 
rozpoczęcie pracy z Londynem. [...] 
Wieczorem słyszymy je nadawane przez 
»Świt«, rozbudowane i skomentowane. 
Słyszą je tysiące Polaków, słuchających 
w kraju radia potajemnie, nie bacząc na 
grożącą im za to karę śmierci”.

Żaden Polak czy Niemiec nie był 
w stanie wyobrazić sobie, że w ciągu 
czterech godzin (uwzględniając różni-
cę czasu) można z innego miejsca niż 
Warszawa lub jej najbliższe okolice na-
dać audycję nawiązującą do wydarzenia 
z tego samego dnia. A radiostacja Kor-
bońskiego z wyprzedzeniem informowa-
ła także o tym, co ma się ukazać w pod-
ziemnej lub w „gadzinowej” prasie. Jak? 
Współpracujący z nim drukarze dostar-
czali mu mokre jeszcze płachty „gadzi-
nówek”, zanim trafi ały do sprzedaży. 
Dzięki temu wieczorne audycje roz-
głośni mogły rozpoczynać się słowami: 
„Dzisiejszy »Nowy Kurier Warszawski« 
przynosi wiadomość”. Był to koronny 
– w mniemaniu odbiorców – dowód na 
to, że jest to rozgłośnia krajowa. System 
spisywał się na medal.

  Jan Karski (właśc. Kozielewski), kurier 
i emisariusz władz Polski Podziemnej, 
redaktor radiostacji „Świt”

  Depesza do gen. Tadeusza 
Komorowskiego „Bora”, 
informująca o powstaniu
rozgłośni „Świt”
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W prasie podziemnej informowano 
o istnieniu tajnej radiostacji „Świt”, 
podając jednocześnie godziny jej pra-
cy oraz długości fal, na których można 
było jej słuchać. Audycje były pilnie 
śledzone i kontrolowane przez Niem-
ców, którzy bezskutecznie szukali 
owej mitycznej krajowej radiostacji 
fonicznej. „Świt” ogłaszał nazwiska 
i funkcje Niemców wyróżniających się 
szczególnym okrucieństwem, wyliczał 
ich zbrodnie i ostrzegał przed dalszym 
takim postępowaniem. Niekiedy tak 
napiętnowany Niemiec łagodził swe 
poczynania, obawiając się podziemne-
go wymiaru sprawiedliwości, wiedział 
bowiem o tym, że wiele takich wyro-
ków zostało wykonanych. „Ja specjali-
zowałem się w ostrzeżeniach oraz wy-
rokach śmierci – wspominał Czesław 
Straszewicz, spiker radiostacji „Świt”. 
– Nie znając języka niemieckiego, ćwi-
czyłem się w poprawności wymawiania 
nazwisk różnych Sturmführerów i Ober-
sturmführerów, aby ich z właściwym 
umlautem nastraszyć. Te ostrzeżenia na 
nas samych robiły ogromne wrażenie. 
Tym bardziej jeśli po nadanym ostrze-
żeniu przychodziła wiadomość o wy-
konanym wyroku śmierci. Owa kam-
pania ostrzeżeń, prowadzona z ramienia 
Polski Podziemnej, siała panikę wśród 
dręczycieli na Pawiaku, w Oświęcimiu 
czy też na Majdanku. Jak nam depeszo-

wano, zapobiegła niejednej zbrodni”.
Redaktorami byli tzw. ludzie zaufa-

nia czterech stronnictw konspiracyjnych. 
Pierwsze audycje przygotowali Witold 
Mieczysławski, Stefan Świetlik oraz 
wspominany już Jan Karski (właśc. Ko-
zielewski). Później dołączyli: Janusz La-
skowski (jesienią 1943 roku zastąpiony 
przez Stanisława Młodożeńca), Czesław 
Straszewicz, Tadeusz Kochanowicz, Wa-
lentyna Pacewicz (sekretarka), a także 
Tadeusz Chciuk-Celt, który wprowadził 
specyfi czny sygnał rozpoznawczy roz-
głośni: graną na fujarce melodię „Bar-

toszu, Bartoszu, oj, nie traćwa nadziei”. 
Mimo różnic politycznych wszystkim 
przyświecał wspólny cel – by ich dzia-
łalność pomagała w walce z III Rzeszą. 
Ten dowód harmonii Straszewicz podsu-
mował następująco: „W naszym składzie 
byli piłsudczycy, którym nikt nie prze-
szkadzał w nadawaniu pięknych audycji 
w dniu imienin Marszałka; byli w nim 
PPS-owcy, którzy krzepili robotników 
wspomnieniami o Daszyńskim i Nie-
działkowskim; i byli, owszem, ludowcy, 
którzy znowuż ujmowali się za chłopami 
masakrowanymi na Zamojszczyźnie i pi-
sali piękne wiersze o Rataju i Witosie”.

Wymóg pozorowania nadającej co-
dziennie stacji krajowej „niewątpliwie 
utrudniał pracę, zmuszał pracowników 
do morderczego tempa i całodobowej ak-
tywności. W dodatku była to praca [...] 
czysto umysłowa, ogromnie odpowie-
dzialna. Wszyscy uczestnicy tego przed-
sięwzięcia zdawali sobie przecież spra-
wę, że wykonują swego rodzaju brudną 
robotę, polegającą na oszukiwaniu nie 
tylko wroga, ale i słuchaczy w Polsce. 
Pracownicy [...] udają bohaterów. Udają, 
że nad głowami ich czai się gestapo, że są 
głodni, zmarznięci, że rzucili swoje życia 
na szalę śmierci i wałki. Ale w rzeczywi-
stości są [...] pełni doskonałego jedzenia, 
żyją w cieple, są bezpieczni i otrzymują 
wysokie pensje. Pisząc, myśląc, przema-
wiając, muszą zdawać sobie z tego spra-
wę. Muszą wczuć się w kraj i w swo-
ją rolę” – wspominał Straszewicz. Dla 
słuchaczy radiowcy pozostawali anoni-
mowi. Wiedzieli również, że nie należy 
przesadzać z lojalnością wobec gospo-
darzy – Brytyjczyków, którzy przecież 
zamierzali przede wszystkim forsować 
własne interesy polityczne.

W Polsce tajemnicę tego przedsię-
wzięcia znało początkowo niewielkie 
grono osób, m.in. delegat rządu RP na 
Kraj i komendant główny AK. „Świt” 
był tajemnicą gen. Sikorskiego, po-
czątkowo tak ścisłą, że sam Korboński 
przekonywał wielu najwyższych przed-
stawicieli władz podziemia, iż jest to 
radiostacja krajowa, kierowana przez 
niego samego. Budziło to zazdrość in-
nych. Podejmowali różne wysiłki, by 

  Tadeusz Chciuk-Celt, redaktor rozgłośni 
„Świt”, po wojnie zastępca dyrektora 
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa

  Czesław Straszewicz, spiker rozgłośni 
„Świt”, prozaik, po wojnie współpracownik 
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa
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zdobyć dostęp do mikrofonu rozgłoś-
ni. Tajemnica radiostacji została ujaw-
niona dopiero po śmierci Sikorskiego. 
Dlatego zarówno w okupowanym kraju, 
jak i w Wielkiej Brytanii krążyło wiele 
plotek. Zdaniem niektórych, rozgłośnia 
miała być umiejscowiona w... Moskwie, 
inni twierdzili, że nadaje z pokładu jed-
nego z brytyjskich statków, a pewna za-
chodnia gazeta zaliczyła nawet „Świt” 
do grupy tajnych radiostacji kierowa-
nych przez... Niemców.

Powstańcza mordęga
Sytuacja „Świtu” pogorszyła się znacz-
nie po przerwaniu w kwietniu 1943 roku 
polsko-sowieckich stosunków dyploma-
tycznych. Brytyjczycy uznali, że należy 
zawiesić działanie stacji aż do wyjaśnie-
nia sytuacji. Po kilkutygodniowej prze-
rwie, 2 sierpnia, radiostacja wznowiła 
pracę. Zmieniono nieco treść audycji. 
Zrezygnowano z podawania tych wia-
domości, które łatwo można było zna-
leźć w innych mediach. Nacisk położo-
no na instrukcje dotyczące zachowania 
się wobec okupantów. Planowano rów-
nież rozszerzyć działalność na Ukrainę 
i Litwę, a nawet Estonię.

Brytyjscy mocodawcy odmawiali 
emisji programów na przełomie lipca 
i sierpnia 1944 roku. Wyjątkowo ze-
zwolili na nadanie 29 lipca krótkiej au-
dycji wieczornej, poświęconej ogólne-
mu omówieniu sytuacji w Warszawie. 
Nie wyrazili jednak zgody na nadanie 
1 sierpnia audycji z informacją o wy-
buchu Powstania Warszawskiego. Spi-
kerów wysłano… na urlop. Zakaz znie-
siono dopiero 4 sierpnia i od tej pory 
programy koncentrowały się na oma-
wianiu walk toczonych w Warszawie. 
Ton tych audycji był starannie wywa-
żony – z jednej strony, by nie dawać 
przesadnych nadziei, z drugiej zaś – by 
nie siać nastrojów klęski.

Sugestywny opis pracy rozgłośni 
w czasie Powstania Warszawskiego za-
warł we wspomnieniach Straszewicz: 
„Po wybuchu Powstania deszcz depesz 
z Warszawy; zaczęliśmy otrzymywać ob-
fi tość, jak dotąd nigdy. Depesze napły-
wały co pół godziny. Wymagało dużej 

  Szyfrowana depesza wraz ze słownikiem do szyfru, informująca 
Stefana Korbońskiego o powstaniu rozgłośni „Świt” i zawierająca 
wytyczne dla niego jako korespondenta
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zatwardziałości, żeby je na gorąco prze-
rabiać na tekst. Przerabiało się. Mówiło 
się. Dzień po dniu zrywało się gardło. 
Gardłem człowiek robił huk bomb i roz-
padających się murów, oraz walkę, triumf 
i rozpacz. Robiło się w »Świcie«, co się 
mogło. Orało się... Całe piekło warszaw-
skie na małych zwitkach papieru prze-
szło przez nasze ręce. [...] Walki o Stare 
Miasto i ulica Piusa z jeńcami przywią-
zanymi do tygrysów i panter, i wszyst-
kie naloty sztuków, i wszystko po ko-
lei. Obłędna radość z pierwszego nalotu 
awionów południowoafrykańskich wraz 
z koniecznym żądaniem, żeby ogłosić, 
iż strąceni Brytyjczycy zostali pocho-
wani jak relikwie; i codzienne biuletyny 
o zbliżaniu się i oddalaniu huku sowie-
ckich armat. A gdy się miało pod koniec 
tego wszystkiego, dano znać o zrzutach 
sowieckich z amunicją, która nie paso-
wała do posiadanej w Warszawie broni. 
[...] W czasie Powstania człowiek robił, 
co mógł, natężał się, jak umiał, grzmiał 
w mikrofon i zmordowany, jak nieboskie 
stworzenie, kładł się spać”.

W czasie Powstania „Świt” zdobył 
drugiego, po Korbońskim, korespon-
denta powstańczej Warszawy. Był nim 
brytyjski ofi cer lotnictwa, por. John 
Ward, były jeniec wojenny. Został 
uznany za ofi cjalnego korespondenta 
dziennika „The Times” i korzystając 

z systemu łączności „Nowaka”, nadał 
aż 65 depesz o przebiegu walk.

Po upadku powstania audycje „Świ-
tu” (pracującego w okrojonym składzie) 
koncentrowały się głównie na opisywa-
niu losu przymusowo wysiedlonej ludno-
ści Warszawy: „Mówiliśmy o pędzeniu 
umęczonych ludzi do obozu w Pruszko-
wie. Opisywaliśmy warunki bytowania 
w brudnych halach warsztatów kolejo-
wych, z których Niemcy już poprzednio 
wywieźli sprzęt naprawczy. Mówiliśmy 
wreszcie, że wiele osób cywilnych ze-
słanych zostało do obozów koncentra-
cyjnych, a ogromna liczba ludzi została 
odtransportowana do Niemiec na przy-
musowe roboty” – wspominał Strasze-
wicz. W ostrych słowach wypominano 
brytyjskiemu premierowi Winstonowi 
Churchillowi porzucenie sojuszniczej 
Polski, mimo jej ofi ar i wysiłków.

24 listopada 1944 roku podał się do 
dymisji premier Stanisław Mikołajczyk. 
Decyzja ta stworzyła nową sytuację. Od 
tej pory Brytyjczycy cenzurowali każdą 
depeszę pochodzącą od rządu polskie-
go i jego agend oraz wszystkie depesze 
przychodzące. 30 listopada „Świt” zli-
kwidowano, a ostatnią audycję nadano 
trzy dni wcześniej. Zbieżność dat dymi-
sji Mikołajczyka oraz zamknięcia stacji 
nie była przypadkowa. Zdaniem niektó-

rych, rozgłośnia była oddana do niemal 
prywatnej dyspozycji Mikołajczyka, ale 
tylko jako premiera.

„Mówić, jak czują Polacy”
Stacja nie była tylko kolejną tubą pro-
pagandową na użytek aliantów zachod-
nich. Trafnie ocenił to Straszewicz: 
„Nasi ofi arodawcy, Anglicy, chcieliby, 
abyśmy tylko podsycali opór polski prze-
ciw Niemcom i mieli taki raczej sponta-
niczny charakter. W porządku. Ale nie 
możemy przy tym zaniedbywać innych 
spraw. Musimy być czujni na niebezpie-
czeństwo ze Wschodu, przypominać los 
dzieci polskich wymierających na Sybe-
rii i ofi cerów polskich, wygrzebanych 
właśnie w Katyniu. Musimy być stacją 
polityczną, gdyż jesteśmy stacją polską, 
nas obchodzi Polska i własny kraj. Mu-
simy mówić albo tak, jak myślą i czują 
Polacy, albo natychmiast zamilknąć”.

W odróżnieniu od wielu innych, „Świt” 
nie był stacją brytyjską, nadającą w języ-
ku polskim i udającą polskie radio. Była 
to stacja polska, udająca tajną placówkę 
w kraju. Rozgłośnię tę, reprezentującą 
interesy ogólnonarodowe, kontrolował 
legalny rząd polski w Londynie. Radio 
informowało o życiu w okupowanym 
kraju, przede wszystkim o zbrodniach 
niemiec kich i sowieckich, w tym o Zbrod-
ni Katyńskiej, o likwidacji getta warszaw-
skiego, o przebiegu Powstania Warszaw-
skiego, o niemieckich doświadczeniach 
na więźniarkach w Auschwitz. Przeła-
mując informacyjny monopol okupanta, 
wywierało tym samym pewien wpływ na 
kształtowanie wydarzeń politycznych. 
Zdaniem Zofi i Korbońskiej, dostarcza-
ne do rozgłośni depesze z kraju znacząco 
pomogły Stanisławowi Mikołajczykowi 
objąć fotel premiera rządu RP na emigra-
cji. W opinii niektórych, powojenna Roz-
głośnia Polska Radia Wolna Europa Jana 
Nowaka-Jeziorańskiego w pewnej mierze 
nawiązywała do „Świtu”.

dr Piotr Stanek – kierownik 
Działu Naukowego Centralnego 
Muzeum Jeńców Wojennych 
w Łambinowicach-Opolu, 
autor m.in. biografi i Stefan Korboński 
(1901–1989). Działalność polityczna 
i społeczna (2014)  Szyfrowana depesza do Stefana Korbońskiego, dotycząca radiostacji „Świt”
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