STOP-KLATKA

Operacja „Uran”
Aneta Nisiobęcka

„Oczekujemy pana: mówię to nie tylko w imieniu tych, którzy mnie
tu wysłali. Wszyscy w Polsce, od najmłodszych do najstarszych,
pana oczekują” – w ten sposób podczas wizyty we Francji w styczniu
1967 roku zwrócił się do prezydenta tego kraju, gen. Charles’a
de Gaulle’a, Adam Rapacki, minister spraw zagranicznych PRL.
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rzyjazd Charles’a de Gaulle’a
do Polski w 1967 roku
miał znaczenie przełomowe dla relacji bilateralnych i zapoczątkował otwarcie na
Wschód we francuskiej polityce zagranicznej. Oﬁcjalna wizyta
prezydenta Republiki Francuskiej w Polsce była planowana
na pierwszą połowę czerwca,
ale w związku z wybuchem
5 czerwca III wojny arabsko-izraelskiej (nazywanej wojną
czerwcową lub sześciodniową) przełożono podróż de
Gaulle’a na wrzesień.
O wizytę Charles’a de
Gaulle’a władze PRL zabiegały
od 1958 roku. Było to związane
z ich długoletnimi staraniami o formal-

ne potwierdzenie przez Paryż zachodniej granicy Polski. Z kolei zwiększające się zagrożenie zepchnięcia Francji na
arenie międzynarodowej do roli państwa
drugorzędnego zmusiło de Gaulle’a do
podjęcia takiego kierunku polityki za-

granicznej, który przywróciłby Paryżowi
równorzędne miejsce w gronie mocarstw
światowych. Temu też miały służyć demonstrowanie zbliżenia z krajami „demokracji ludowej” oraz aprobata zachodniej
granicy Polski. Symptomami tej polityki
były oﬁcjalne wizyty prezydenta Francji
w ZSRR (1966 rok), w Polsce (1967 rok)
i w Rumunii (1968 rok).
Między 4 a 8 maja przebywali w Polsce francuscy wysłannicy odpowiedzialni
za przygotowanie przyjazdu prezydenta.
W trakcie ustalania szczegółów programu wizyty strona francuska podkreślała, że zależy jej zwłaszcza na
tym, aby podczas przejazdów
przez polskie miasta generał
miał sposobność bezpośredniego kontaktu z Polakami, których
darzył dużą sympatią. Pierwotnie miał on odwiedzić (między
7 a 13 czerwca): Warszawę,
Nową Hutę, Oświęcim i Górnośląskie Zagłębie Węglowe oraz
Gdańsk i Gdynię. Ostatecznie
z powodu zmiany terminu (6–
12 września) prezydent Francji
wybrał się do Warszawy, Krakowa (w tym
Nowej Huty), Oświęcimia, Katowic, Bytomia, Zabrza oraz Gdańska i Gdyni.
Po ustaleniu niezbędnych szczegółów
do akcji zabezpieczenia przyjazdu prezydenta Francji przystąpiła Służba Bezpieczeństwa. Operacja nosiła kryptonim
„Uran”. Rozpoczęto standardowe w takich wypadkach przygotowania, służące
zabezpieczeniu tras przejazdu oraz pomieszczeń, w których miał przebywać
gen. de Gaulle. Podjęto również działania wobec osób podejrzanych, m.in.
o przygotowania zamachu na prezydenta Francji. Na przykład w czerwcu
aresztowano kilku uczniów szkół średnich w wieku 17–18 lat, którzy rzekomo zamierzali dokonać zamachu na
gen. de Gaulle’a, ostatecznie jednak
sprawę umorzono. Ponadto SB objęła szczególną obserwacją studentów
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 Przewodniczący
Rady Państwa,
Edward Ochab, wita
Charles’a de Gaulle’a na
lotnisku w Warszawie
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cusku znaczy „małpować,
przedrzeźniać”). Transparent
natychmiast zdjęto i poprawiono, jednak dziennikarze
zachodni zdążyli go sfotografować w pierwotnym
brzmieniu.
W pierwszym dniu wizyty de Gaulle nieprzypadkowo wystąpił w mundurze
generalskim – miało to być
1
symbolem polsko-francuskiego braterstwa broni.
Wyraźny unik gościa wobec ambasadora NRD nie uszedł uwadze dziennikarzy zachodnich. Na powitanie prezydent Francji powiedział: „Z jakimiż to
emocjami witam znowu Polskę, pełną
życia, żarliwą i przyjazną, albowiem to
spotkanie naszych dwóch narodów jest
wyrazem ich wielowiekowej przyjaźni.
I solidarności!”.
Na trasie przejazdu z lotniska do pałacu w Wilanowie, a potem do Grobu
Nieznanego Żołnierza na pl. Zwycięstwa
(obecnie: Piłsudskiego) entuzjastycznie
witało gen. de Gaulle’a blisko 500 tys.
mieszkańców Warszawy, a na pl. Zwycięstwa zgromadziło się ok. 3–4 tys. 
Fot. AIPN

z państw afrykańskich, obawiając się z ich strony protestów
i demonstracji antygaullistowskich. Z uwagi na bezpieczeństwo prezydenta Francji (kilkakrotne już próby zamachu na
niego) sprawdzono stan amunicji i broni we wszystkich
studiach wojskowych przy
polskich uczelniach wyższych
(część przekazano do jednostek wojskowych). Ponadto
hotele i pokoje, w których zameldowano korespondentów zagranicznych, zostały „zabezpieczone operacyjnie”. Dzięki podsłuchom telefonicznym
i pokojowym SB dysponowała relacjami dziennikarzy jeszcze przed ich opublikowaniem w prasie zachodniej.
Dzień przed przybyciem de Gaulle’a doszło do incydentu, który mógł doprowadzić do odwołania wizyty. Generał
zagroził bowiem, że nie przyleci do
Polski, jeśli podczas witania się z korpusem dyplomatycznym na płycie lotniska będzie zmuszony podać rękę ambasadorowi Niemieckiej Republiki
Demokratycznej (do 1973 roku Francja nie uznawała istnienia socjalistycznego państwa niemieckiego na arenie
międzynarodowej). Ostatecznie Arnaud Wapler, ambasador Francji
w PRL, oraz minister Adam Rapacki
zaproponowali, aby prezydent przywi-

tał się tylko z dziekanem korpusu dyplomatycznego w Polsce.
Samolot z prezydentem Francji i jego
żoną Yvonne oraz osobami towarzyszącymi wylądował na lotnisku Warszawa-Okęcie 6 września 1967 roku o 16.30.
Tuż przed przylotem samolotu o mały
włos doszłoby do skandalu. Na budynku
lotniska zawieszono transparent z hasłem
powitalnym w języku francuskim (fot. 1).
Jednak w napisie nieumyślnie popełniono
błąd, co w zasadniczy sposób zmieniało
znaczenie jednego słowa i tym samym
całego hasła (w słowie sincère oznaczającym „szczerze, serdecznie” zamiast
litery „c” napisano „g”; singer po fran-
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Trasy przejazdu udekorowano ﬂagami
Polski i Francji (fot. 2), a w witrynach
sklepowych można było zobaczyć zdjęcia i portrety de Gaulle’a oraz towarzyszące im napisy, np.: Vive la France,
„Witamy dostojnego gościa”. To przyjazne i żywe powitanie, które Polacy
zgotowali de Gaulle’owi, było wyrazem
nadziei pokładanych w tej wizycie. Ludzie, zmęczeni komunizmem i znużeni
„przyjaźnią” polsko-radziecką, widzieli
w zaproszeniu prezydenta Francji początek otwarcia Polski na Zachód. Po
złożeniu wieńców przed Grobem Nieznanego Żołnierza delegacja francuska
udała się do pałacu w Wilanowie, który
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na czas podróży stał się rezydencją gościa. Następnie z Wilanowa gen. de Gaulle z osobami towarzyszącymi udał się na
przyjęcie do siedziby prezydium Rady
Ministrów przy Krakowskim Przedmieściu (obecnie Pałac Prezydencki).
W drugim dniu wizyty przeprowadzono rozmowy polityczne, w których
oprócz prezydenta Francji brali udział
m.in. minister spraw zagranicznych
Maurice Couve de Murville, a po stronie polskiej m.in. przewodniczący Rady
Państwa Edward Ochab i premier Józef
Cyrankiewicz. Wymiana zdań dotycząca
m.in. bezpieczeństwa Europy i kwestii
podzielonych Niemiec wskazywała na

4

Fot. AIPN

12

wyraźne rozbieżności w polskiej i francuskiej polityce zagranicznej. W tym
czasie został przygotowany oddzielny
program dla Yvonne de Gaulle, która
w towarzystwie Rozalii Ochab odwiedziła Klinikę Rehabilitacyjną Akademii
Medycznej w Konstancinie. Po polsko-francuskich rozmowach gen. de Gaulle
wraz z delegacją spędził wieczór w Teatrze Wielkim, gdzie wystawiono fragmenty Fausta i Strasznego Dworu.
8 września prezydent Francji odwiedził Kraków. Witało go entuzjastycznie
blisko 300 tys. osób. Na rezydencję dla
dostojnego gościa wybrano Zamek Królewski na Wawelu. Generał de Gaulle
zwiedził Nową Hutę (fot. 3) (w tym czasie małżonki polskich i francuskich polityków były oprowadzane po kopalni soli
w Wieliczce), a następnie, już z żoną,
Zamek Królewski (fot. 4) i katedrę na
Wawelu (fot. 5), kościół Mariacki, Rynek Główny, Sukiennice i Collegium
Maius, gdzie rozmawiał z rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz profesorami tej najstarszej w Polsce uczelni.
Kolejnego dnia delegacja francuska
zwiedziła muzeum obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau (fot. 6). Według relacji francuskiego korespondenta, żona de Gaulle’a podczas wizyty na
terenie dawnego obozu płakała. Prezydent obejrzał m.in. tzw. barak francuski,
baraki, w których znajdowały się ubra-
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nia, walizy i zabawki dzieci,
oraz blok eksperymentów
medycznych.
Następnie delegacja francuska udała się w stronę
Katowic, gdzie na trasie
przejazdu witały de Gaulle’a
tysiące mieszkańców (fot. 7).
Przed pomnikiem Powstańców Śląskich
prezydent złożył wieńce, a następnie witał się ze zgromadzonymi tam Polakami.
Później udał się na przyjęcie wydane
przez Edwarda Gierka, I sekretarza
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Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Katowicach. Tam de Gaulle powiedział:
„Jestem szczęśliwy, że znajduję się tutaj,
na polskim Śląsku”, co zachodni korespondenci zinterpretowali jako potwier-
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dzenie stanowiska Francji wobec granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej. Należy
podkreślić, że ujęcie w programie wizyty miast górniczego Śląska było celowym zabiegiem władz PRL, które oczekiwały od de Gaulle’a deklaracji
w sprawie uznania granicy zachodniej.
Świadczyły o tym chociażby transparenty rozwieszane na budynkach Katowic
(fot. 8), Bytomia i Zabrza, zawierające
wymowne hasła o potwierdzeniu granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej.
Z Katowic de Gaulle udał się do Bytomia i Zabrza. W tym ostatnim mieście w Hali Ludowej podczas występu
Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” wypowiedział słynne słowa, szybko zresztą wykorzystane przez propagandę
peerelowską: „Niech żyje Zabrze, najbardziej śląskie miasto ze wszystkich
śląskich miast, to znaczy najbardziej
polskie miasto ze wszystkim polskich
miast”. Następnie prezydent Francji
skierował się na północ Polski.
Aneta Nisiobęcka – pracownik Wydziału
Udostępniania BUiAD IPN
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Operacja „Uran”
Aneta Nisiobęcka

Wizyta gen. Charles’a de Gaulle’a
w PRL cieszyła się ogromnym
zainteresowaniem. Po Warszawie,
Krakowie, Oświęcimiu
i Górnym Śląsku przyszedł czas
na Wybrzeże.

W
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sobotę 9 września 1967
roku ok. 18.30 samolot
z prezydentem Francji
wylądował na lotnisku
w Pruszczu Gdańskim, skąd francuski
gość udał się do sopockiego Grand Hotelu (na wypadek złej pogody uniemożliwiającej przelot samolotem przygotowano specjalny pociąg „Ponsz” oraz
zabezpieczono jego trasę).
Niedzielny program rozpoczęto o 9.05
mszą w katedrze oliwskiej (fot. 1, 2). Prezydenta powitał w języku francuskim
bp Edmund Nowicki, który następnie
wręczył generałowi oraz jego żonie pamiątkowy medal i bursztynowy różaniec,
życząc, aby te pamiątki przypominały
im pobyt w katedrze. Mszę, na którą
przyszło ok. 6 tys. wiernych (nie wszyscy zmieścili się w świątyni, na zewnątrz
stało ok. 2 tys. osób), odprawił ks. prałat
Leon Kossak-Główaczewski. Po jej zakończeniu dostojni goście zwiedzili katedrę, a następnie prezydent Francji wpisał się do księgi pamiątkowej. Dodajmy,
że uwzględnienie mszy w katedrze oliwskiej w programie wizyty było wynikiem
kompromisu. W trakcie omawiania scenariusza pobytu gen. de Gaulle’a w Polsce ze strony francuskiej padła propozycja odwiedzin prezydenta w klasztorze
jasnogórskim. Komuniści, pamiętając
pobyt amerykańskiego polityka Roberta Kennedy’ego na Jasnej Górze, który
przyciągnął tysiące ludzi, obawiali się,
że generał, cieszący się tak ogromną popularnością, zgromadzi jeszcze większe
tłumy, co mogło zostać odebrane jako
„zwycięstwo Kościoła nad rządem”.
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 Fotomontaż znajdujący się w materiale
fotograficznym związanym z wizytą
prezydenta Francji w Polsce;
prawdopodobnie odniesienie do ewentualnego spotkania z kard. Stefanem Wyszyńskim

tycznego, Bernard Durand, podkreślał,
że „generał stanowczo chce się widzieć
z kardynałem”. Stanowisko Warszawy
w tej kwestii było niezmienne, nawet
mimo stanowczych wypowiedzi generała zamieszczonych w „Paris Match”
z 20 maja 1967 roku, kiedy to powiedział:
„W takim razie sam udam się z wizytą
do kardynała do pałacu arcybiskupiego”.
Zabiegi prezydenta o rozmowę z prymasem stały się, jak wynika z doniesień
i informacji zebranych przez Służbę Bezpieczeństwa, częstym przedmiotem rozmów Polaków, którzy bardzo liczyli na to
spotkanie. Wobec negatywnego stosunku
władz PRL do rozmów de Gaulle’a z Wyszyńskim w prasie polskiej pojawiły się
dygresje na temat ewentualnego spotkania generała z Wojtyłą. Korespondenci
zachodnioeuropejscy słusznie ocenili, że
i ono jest mało realne, choćby dlatego że
byłoby policzkiem dla prymasa, a władze
komunistyczne odniosłyby sukces, przeciwstawiając sobie dwóch kardynałów.
Dlatego nie powinna dziwić nieobecność

W związku z tym propozycja ta dla strony polskiej była nie do przyjęcia i w zamian zaproponowano mszę w katedrze
oliwskiej, na co przystała strona francuska. Na marginesie trzeba nadmienić, że
z wcześniej ustalonego scenariusza wizyty, która początkowo miała się odbyć
w czerwcu, wypadło spotkanie prezydenta Francji ze studentami Politechniki
Warszawskiej.
Inną kwestią budzącą duże emocje
i dyskusje w społeczeństwie polskim
i wśród korespondentów zachodnioeuropejskich było ewentualne spotkanie
gen. de Gaulle’a z prymasem Stefanem
Wyszyńskim i kard. Karolem Wojtyłą.
W czasie pobytu misji francuskiej w maju
1967 roku, odpowiedzialnej za przygotowanie wizyty, szef protokołu dyploma-
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Wojtyły nawet w czasie zwiedzania katedry wawelskiej przez gen. de Gaulle’a,
co w ocenie gościa i osób mu towarzyszących było nietaktem. Mimo że nie doszło
do rozmów między prezydentem Francji
a prymasem Polski, wymienili oni między
sobą korespondencję. Kardynał Wyszyński przekazał de Gaulle’owi artystyczną
płaskorzeźbę w brązie, przedstawiającą
Matkę Boską Częstochowską z napisem
„Sacrum Poloniae Millenium 966–1966
– Prezydentowi Francji, Episkopat Polski
Milenijnej – Warszawa 1967”. Generał
de Gaulle polecił oﬁarowaną płaskorzeźbę zawiesić w maleńkiej kaplicy Pałacu
Elizejskiego, gdzie przed jej wizerunkiem
uczestniczył w każdą niedzielę w porannym nabożeństwie.
Po uroczystościach w Oliwie
gen. de Gaulle w towarzystwie m.in. premiera Józefa Cyrankiewicza i marsz. Mariana Spychalskiego zwiedził gdańskie
Stare Miasto (fot. 3). Na Westerplatte
(fot. 5) prezydent Francji (ubrany w mundur generalski w geście polsko-francuskie- 
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go braterstwa broni) popłynął statkiem
(fot. 4), a po złożeniu wieńców odpłynął
do portu w Gdyni na pokładzie trałowca
nr 621, gdzie – powitany salutem z 21 armat – przyjął deﬁladę polskiej ﬂoty na
czele z ﬂagowym niszczycielem „Błyskawica”. Podkreślano, że tak reprezentacyjnej deﬁlady nie przyjmował nawet
przywódca ZSRR. W Gdańsku de Gaulle
wypowiedział znamienne słowa: „Francja
nie zależy od nikogo, Polska nie powinna
zależeć od nikogo”. W kontekście tamtych realiów de Gaulle uważał, że Polska
w swojej polityce powinna patrzeć „dalej
i szerzej” oraz pokonywać bariery, które
z powodu napięć w szczytowym okresie
zimnej wojny były nie do przejścia. Uważał, że współpraca między poszczególnymi państwami powinna być nawiązywana nie za pośrednictwem dwóch bloków
politycznych, lecz bezpośrednio. Tak rozumiana przez niego niezależność polityki polskiej nie oznaczała zerwania przez
Polskę sojuszu z ZSRR.
Wieczorem delegacja francuska wyjechała do Warszawy. Mimo padającego deszczu na trasie przejazdu do pałacu w Wilanowie zgromadziły się tłumy
Polaków. W pałacu Charles de Gaulle
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wydał obiad na cześć przewodniczącego
Rady Państwa Edwarda Ochaba. Następnego dnia rano warszawiacy owacyjnie
witali generała podczas zwiedzania stolicy: rynku Starego Miasta (fot. 6), placu
z pomnikami Bohaterów Getta i Bohaterów Warszawy, pl. Feliksa Dzierżyńskiego (dziś Bankowego), pl. Teatralnego i pl. Konstytucji. Następnie prezydent
udał się na ul. Piękną, na miejsce budowy

nowej siedziby Ambasady Republiki Francuskiej, i wmurował tam kamień węgielny.
Kulminacyjnym momentem podróży
gen. de Gaulle’a do Polski było jego wystąpienie 11 września 1967 roku w sejmie, w którym powiedział, że granice polskie są „głęboko sprawiedliwe”
i „należycie rozstrzygnięte”, a Francja
uznaje je od 1944 roku. Dalej nakreślił
wizję Europy oraz zaprosił Polskę do sojuszu politycznego z Francją i współpracy we wszystkich dziedzinach, w ramach
koncepcji Europy od Atlantyku po Ural.
Jednak inicjatywa de Gaulle’a została
odrzucona przez Władysława Gomułkę, I sekretarza Komitetu Centralnego
PZPR, który stwierdził jednoznacznie,
że kamieniem węgielnym polskiej polityki zagranicznej jest trwały sojusz ze
Związkiem Radzieckim i NRD, a „trwały pokój i bezpieczeństwo mogą zostać
zbudowane na integralności terytorialnej
i suwerenności wszystkich państw europejskich, włączając w to oba państwa
niemieckie”. Było to wyraźny sygnał dla
de Gaulle’a, że nie będzie zmiany stanowiska polskiej polityki wobec jego wizji
przyszłości Europy i bezpieczeństwa europejskiego. Obaj przywódcy spotkali się
jeszcze w biurze sejmowym, gdzie rozmawiali przez dwie godziny. Gomułka
wówczas ponownie odrzucił koncepcję
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w rozmowie z Fabianem Dmowskim,
II sekretarzem ambasady PRL, Polska
z powodu bolesnej historii przeceniała zagrożenie ze strony Niemiec zachodnich.
Brak porozumienia w kwestii wizji Europy nie oznaczał zakończenia rozmów
polsko-francuskich na ten temat, czego
dowodem była planowana na 1968 rok
oﬁcjalna wizyta Władysława Gomułki
w Paryżu, lecz na przeszkodzie w jej realizacji stanęło wkroczenie wojsk Układu Warszawskiego do Czechosłowacji
w sierpniu tegoż roku.
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przyszłości Europy przedstawioną przez
francuskiego prezydenta.
Tego samego dnia, już po powrocie
do Wilanowa, gen. de Gaulle za pośrednictwem Telewizji Polskiej złożył Polakom serdeczne podziękowania, zwracając
się do nich w języku polskim: „Wszystkim
Polakom mówię z głębi serca: dziękuję
wam. Żegnajcie! Niech żyje Polska, nasza
droga, szlachetna, waleczna Polska”. Dowodem uznania, jakim cieszył się w Polsce prezydent Francji, może być inicjatywa „Expresu Wieczornego” i odzew na
nią. Otóż w kwietniu przed wizytą redakcja zwróciła się do czytelników z apelem,
aby osoby, które w latach dwudziestych
poznały w Polsce Charles’a de Gaulle’a,
nadesłały swoje wspomnienia. Akcja zakończyła się sukcesem – nadesłano około dwustu wspomnień od osób pamiętających kpt. Charles’a de Gaulle’a z lat
1919–1921, kiedy był członkiem Francuskiej Misji Wojskowej w Polsce i wykładał
teorię taktyki wojennej w Szkole Doskonalenia Kadr Oﬁcerskich w Rembertowie.
Żegnany przez tłumy, 12 września
1967 roku o 13.00 gen. Charles de Gaulle
samolotem Caravelle odleciał do Paryża.
Wizyta okazała się polityczną porażką
prezydenta Francji. Ujawniła ograniczenia obu państw wynikające z ich przynależności do dwóch przeciwstawnych
bloków polityczno-wojskowych. Jak
stwierdził w Paryżu 15 września rzecznik prasowy de Gaulle’a, Gilbert Pérol,

De Gaulle odniósł jednak w Polsce
sukces psychologiczny. Henri Puissant,
wiceszef ochrony prezydenta Francji,
stwierdził, że już dawno nie widział generała tak odprężonego, a to, jak twierdził, wynikało z „naturalnej serdeczności
i bliskości, z jaką wita społeczeństwo polskie prezydenta Francji, czego nie odczuwało się nawet w ZSRR, mimo również
owacyjnego i serdecznego przyjęcia”. Co
więcej, jak zauważyli korespondenci zachodni, Polacy przyjęli prezydenta Francji bardziej entuzjastycznie niż mieszkańcy kanadyjskiej francuskojęzycznej
prowincji Quebec. Tysiące ludzi wiwatujących spontanicznie na trasach przejazdu delegacji francuskiej świadczyły
jednoznacznie, że gen. de Gaulle cieszył
się nad Wisłą ogromną popularnością.
Dla Polaków wizyta ta miała też inny
wymiar: po okresie napiętych relacji na
linii Paryż–Warszawa w końcu lat czterdziestych i w latach pięćdziesiątych była
ona dowodem odprężenia w stosunkach
polsko-francuskich, głównie w dziedzinie kulturalno-gospodarczej, i świeżym
powiewem wiatru z Zachodu. Niestety, nie wpłynęło to istotnie na zmiany
w kontaktach politycznych.
Aneta Nisiobęcka – pracownik Wydziału
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