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B.P. – Na terenie okupowanej Polski po klęsce wrześniowej zaczęły
powstawać spontanicznie, następnie w sposób zorganizowany, formacje tworzące polskie podziemie cywilne i zbrojne. W wizji peerelowskiej historiografii jednym z tych środowisk byli polscy komuniści.
Ich wysiłek zbrojny przez wiele lat opiewali historycy, kombatanci
i władze. W 1939 r. Komunistyczna Partia Polski (KPP) już nie istniała, ale komuniści polscy, owszem. Niektórzy w kraju, wielu za granicą. Jak było naprawdę? Proszę o charakterystykę tych środowisk.
Jest początek września, wielu komunistów opuszcza więzienia. Z jakim bagażem ideowym włączają się do walki z niemieckim najeźdźcą?
P.G. – Ten ostatni człon nazwy partii komunistycznych – Komunistyczna
Partia Polski, Niemiec czy Francji miał konotacje wyłącznie geograficzne. Jeśli więc Polski nie było, utraciła niepodległość, to ten człon tracił
dla nich rację bytu. Komuniści generalnie chcieli rewolucji, budowy
państwa na wzór sowiecki lub de facto włączenia go do struktury sowieckiej. Nie Polska była podmiotem ich działań, więc komunistyczne
podziemie zbrojne zaczęło powstawać po 22 czerwca 1941 r., kiedy
Niemcy uderzyli na Sowiety.
B.P. – W 1939 r. niektórzy członkowie byłej KPP brali udział w kampanii wrześniowej.
M.K. – Do września 1939 r. przeważająca część polskich komunistów
siedziała w polskich więzieniach i tylko dzięki temu uratowała głowy
(ci, co znaleźli się w Sowietach, w większości byli już zamordowani).
Pierwsze, co robią po wyjściu na wolność, to przechodzą na stronę
Związku Sowieckiego. Bardzo interesujące było to, co działo się po 17
września. Jest szereg przekazów, które wskazują na to, że komuniści
brali także udział w agresji Związku Sowieckiego na Polskę. Wystarczy
przypomnieć tzw. powstanie w Skidlu 18 września czy to, co działo się
w Grodnie, gdzie miejscowi komuniści prowadzili nacierające wojska
Armii Czerwonej. U nas na Zasaniu zdarzały się sytuacje, że gdy wkraczali Sowieci, komuniści tworzyli milicję w Ulanowie, Zarzeczu czy Jarocinie. Wtedy też rozpoczęli swą działalność ukrywający się do tej pory
różnego rodzaju agenci wywiadu sowieckiego.
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B.P. – Co takiego, po doświadczeniu czystek, po doświadczeniach
roku 1939, sojuszu Hitler–Stalin, przyciągało niektórych Polaków
do idei partii komunistycznej, do Związku Sowieckiego? Jaki był ich
bagaż intelektualny, bo przecież uczestnikami ruchu komunistycznego zostawali nie tylko proletariusze?
J.M. – Starzy działacze, czyli dawni kapepowscy „funkowie”, byli karni
i zdyscyplinowani. Wychowani w kulcie Sowietów, mając silny „kręgosłup” ideowy, nie mogli porzucić swej idei nawet pod wpływem represji
ze strony współtowarzyszy. Mówię tu oczywiście o pierwszych dwóch latach wojny i postawach ludzi związanych w jakiś sposób z komunizmem.
Kwestia przyciągania nowych wyznawców do komunizmu po 1941 r. to
już inna sprawa. Przed rozpoczęciem wojny niemiecko-sowieckiej warszawskie środowiska komunistyczne (przez pojęcie to rozumiemy byłych
członków KPP i jej przybudówek oraz grono sympatyków) były nieliczne,
zdezorientowane, ale bardzo zdeterminowane. Komuniści, mimo że nie
cieszyli się znaczącym poparciem społecznym (zwłaszcza po agresji
17 września 1939 r.), nie byli bynajmniej grupą hermetyczną i niemającą żadnych możliwości oddziaływania na innych. Jeszcze przed 1941 r.
rozpoczęli tworzenie różnych drobnych organizacji konspiracyjnych: „Sierp
i Młot”, „Spartakus”. Marian Spychalski – późniejszy szef GL-owskiej informacji – powołuje Związek Walki Wyzwoleńczej. Wstępowali do nich
ludzie, którzy do tej pory bądź w ogóle nie działali w KPP, bądź specjalnie w partii nie zabłysnęli. Po otworzeniu się frontu w 1941 r. grupy te
zaczęły systematycznie oddziaływać na środowisko radykalnej młodzieży
inteligenckiej i robotniczej, wreszcie na kręgi warszawskiej inteligencji.
Szybko w tych głęboko zakonspirowanych grupach zaczęli wybijać się
ludzie o dużym potencjale intelektualnym. Zaliczam do nich na przykład
Mariana Spychalskiego, Włodzimierza Lechowicza i innych jeszcze ambitnych ludzi, którzy wkrótce zaczną odgrywać znaczną rolę w wywiadzie
GL i PPR. Przed 1939 r. nie ujawnili się jako członkowie partii, gdyż

5

ROZMOWY BIULETYNU

P.G. – Polscy komuniści zgłaszali się do wojska i chcieli bronić Polski na
skutek nieporozumienia. Do pierwszych dni września 1939 r. Komintern
stosował taktykę „budowy antyfaszystowskich frontów ludowych”. To była
próba skupiania wokół komunistycznych haseł różnych odprysków ugrupowań lewicowych i tworzenia z nich wspólnego frontu „antyfaszystowskiego”. Zgodnie z tą taktyką komuniści zgłaszali się do walki z Niemcami.
W pierwszych dniach września w Moskwie nastąpiła zmiana linii. Wojnę
uznano za „obustronnie niesprawiedliwą”. Do Polski ta zmiana dotarła
z pewnym opóźnieniem, ale i tak komuniści w żaden sposób nie kierowali
się chęcią obrony kraju. Realizowali taktykę Kominternu. Gdy jego taktyka
zmieniła się, to ci, którzy zgłaszali się masowo do armii polskiej we Francji
– uciekali, nie chcieli służyć w wojsku, bo to byłoby sprzeczne z linią Kominternu. Sowiecka propaganda nazwała armię polską armią „faszystowską”
przygotowującą się do napaści na Związek Sowiecki.
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kamuflowali swoje sympatie komunistyczne, będąc związani z sowieckim wywiadem. Byli też i starzy towarzysze, dobrze znani z komunistycznych poglądów, jak na przykład Teodor Duracz. To ważna postać dla
KPP, adwokat broniący komunistów w okresie dwudziestolecia międzywojennego, jednocześnie agent sowiecki. Jednym z twórców GL był ziemianin z pochodzenia, Witold Strzeszewski, człowiek o nienagannym
ubiorze i manierach, pierwszy dowódca „specgrupy” GL, wsławionej
w akcjach dywersyjnych. Mówiąc o komunistach, nie sposób pominąć
Żydów czy osób pochodzenia żydowskiego. Po utworzeniu getta w Warszawie środowiska komunistyczne czy komunizujące zostały w wyraźny
sposób osłabione, bo Żydów skoncentrowano w zamkniętej zonie. Utrudniło to łączność, spowodowało też przesunięcie siły ciężkości ruchu komunistycznego właśnie do getta.
P.G. – Wśród komunistów byli ludzie wywodzący się z bardzo liberalnych od dawna środowisk intelektualnych, ale też z rodzin o tradycjach
niepodległościowych – chociażby Władysław Bortnowski „Bronkowski”,
jedna z czołowych figur partii komunistycznej przed wojną, także rezydent wywiadu sowieckiego, bardzo ważna postać w strukturach KPP.
Był krewnym generała Wojska Polskiego (i to jednego z czołowych, dowódcy Armii „Pomorze” w 1939 r.). Wywodził się z rodziny ziemiańskiej z tradycjami niepodległościowymi.
J.M. – Młodzi GL-owcy: Lech Kobyliński „Konrad” i Edwin Rozłubirski
„Gustaw”, dwóch przyjaciół z batalionu „Czwartaków”, to również nie
żadni proletariusze. Kobyliński, żyjący do tej pory, profesor Politechniki
Gdańskiej, wybitny konstruktor i znawca problematyki okrętowej, pochodzi z rodziny ziemiańskiej o tradycjach patriotycznych i niepodległościowych, jego przodkowie dzielnie bili się w Powstaniu Styczniowym.
Jego ojciec uważał się za lewicowca, nie komunistę, ale mit lewicy był
bardzo silny w rodzinie. Niemal rówieśnik Kobylińskiego, „Gustaw” –
Rozłubirski z komunistycznej partyzantki i „Czwartaków”...
P.G. – ...generał ludowego Wojska Polskiego o mentalności niemal
gangsterskiej – pójść, zabrać, zastrzelić, buty zabrać...
J.M. – ...okupację sowiecką przeżył we Lwowie. W tym czasie jego ojciec – oficer szwoleżerów – został zamordowany w Katyniu przez Sowietów (w życiorysie pisanym w 1948 r. „Gustaw” podał, że przez Niemców). W 1941 r. jakoś wyrwał się ze Lwowa i trafił do Warszawy.
B.P. – W 1968 r. brał udział w inwazji na Czechosłowację na czele
„czerwonych beretów”.
M.K. – Jeszcze jedna postać, Ludwik Gościński, przed wojną franciszkanin,
potem ponoć związany ze środowiskiem neopogańskim „Zadruga”, publi-
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B.P. – Co robili w latach 1939–1941 polscy komuniści w części Polski
okupowanej przez Niemcy?
M.K. – Zakładali siatki wywiadowcze, tworzyli drobne grupy komunistyczne, które najprawdopodobniej były przykrywkami sowieckimi. Na Rzeszowszczyźnie powstaje ich kilka. To nie jest przypadek, że wraca z ZSRS
Władysław Szlama i tworzy organizację o nazwie Komuniści Podkarpacia, Józef Olechowski zakłada Polskę Ludową – Organizację Ludu Pracującego. W podobnym okresie wraca Emil Dziedzic, są to działacze terenowi. Tworzą pewne struktury komunistyczne, które w większości później
rozbili Niemcy, gdy została już podjęta decyzja o napadzie na Związek
Sowiecki. Jeden z działaczy komunistycznych, Andrzej Buda, w swoich
wspomnieniach wprost podaje, że tak naprawdę Niemcy wiedzieli, kto
jest kto. Ostatnio dostały się w nasze ręce wspomnienia niejakiego Piotra
Kohuta, Łemka, który w 1939 r. przekroczył granicę niemiecko-sowiecką,
potem wrócił i stworzył na terenie okupacji niemieckiej w Krośnie bardzo
prężną siatkę wywiadowczą. To nie dzieje się przez przypadek. Ci ludzie
wracali w latach 1939–1941 na tereny okupowane przez Niemców i szukali jakiejś formuły, zaczynali się grupować. I nagle przyszło uderzenie
niemieckie na Sowietów.
B.P. – Trzeba postawić kropkę nad „i” – działając jako patrioci sowieccy
wieccy,, kontynuowali swoją przedwojenną strategię szkodzenia polskiemu wojsku, polskiej władzy, w tym przypadku strukturom Polskiego
Państwa Podziemnego. Była to działalność antypolska
awet jeżeli
antypolska,, n
nawet
równolegle prowadzili oni rozpoznanie władz i struktur niemieckich.
J.M. – Ci, którzy pozostali pod władzą Niemców i nie przedarli się na
wschodnią stronę kordonu, stali się naturalnym zapleczem werbunkowym dla wywiadu sowieckiego, który mimo oficjalnej przyjaźni z Niemcami odtwarzał sieć agenturalną. Szpiegowała ona nie tylko Niemców,
ale również tworzące się struktury konspiracji niepodległościowej. To
drugie zadanie było chyba ważniejsze niż pierwsze. Robili to z pobudek
ideowych – dla sowieckiej ojczyzny. Oddanie komunistów podkreślały
same nazwy tworzonych przez nich organizacji podziemnych. To nie są
żadne „związki patriotów polskich”, tylko „Sierp i Młot”, „Towarzystwo
Przyjaciół ZSRR”. Patriotycznie brzmiąca nazwa – Związek Walki Wyzwoleńczej Spychalskiego – to wyjątek.
M.K. – Jeśli chodzi o teren okupacji niemieckiej, to tu komuniści zawsze
mogli się przydać. Byli to ludzie miejscowi, zaszyci w swoich środowiskach. Byli znani przedwojennej policji państwowej, mogli być znani Niem-
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kujący w pismach związanych z Armią Krajową, a po wojnie komunista,
na dodatek w latach pięćdziesiątych rozpracowywany przez Wydział X Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Rzeszowie.
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com. Tworzyli drobne grupy, jednak pełnej wiedzy na temat ich wykorzystania agenturalnego przez Sowietów jeszcze nie mamy. Należy podejrzewać, że to, co robili przed wojną, robili też później. Sowieci zdawali
sobie sprawę, że przymierze z Niemcami wcale nie musi trwać wiecznie,
o czym świadczy to, że po 17 września 1939 r. posiadali na Rzeszowszczyźnie co najmniej kilka siatek wywiadowczych złożonych z komunistów.
P.G. – Jeżeli przejrzy się dokumenty tych organizacji z tamtego okresu,
to jest w nich powiedziane jasno – mamy przygotowywać się do wkroczenia Armii Czerwonej, obserwować te „reakcyjne białopolskie kliki”,
sterowane z Londynu, które będą nam przeciwne. I to, że komuniści
w Polsce działali jak sowieccy patrioci, również znajduje swe potwierdzenie. Zachował się dokument, rękopis napisany przez Marcelego
Nowotkę – ta grupa założycielska PPR dwukrotnie usiłowała wylecieć
z Moskwy do Polski. Raz samolot rozbił się, zginął wtedy Jan Turlejski,
jeden z planowanych przywódców partii. Po tej katastrofie Nowotko opisywał po kolei, co się działo, jak oni się szykowali. Pisze wprost – wsiadając do samolotu, w chwili startu, „na cześć naszej sowieckiej ojczyzny
śpiewaliśmy pieśń »Sziroka strana moja radnaja«”.
B.P. – Atak Niemców na Związek Sowiecki był zaskoczeniem, ale
w gruncie rzeczy nie aż takim, aby spowodować paraliż sowieckich
struktur wywiadowczych i innych siatek komunistycznych. Można
powiedzieć, że otworzyły się nowe możliwości działania.
M.K. – Po 22 czerwca 1941 r. na terenie okupowanym przez Niemców pojawiały się kolejne komunistyczne grupy wywiadowcze. Prowadzą
one działalność propagandową. Do tego okresu komunistów obowiązywał formalny zakaz podejmowania działalności organizacyjnej wydany
przez Komintern. Po 22 czerwca 1941 r. przystępują do organizowania
struktur i prasy, na tyle, na ile mogą. W tym pierwszym okresie po ataku
Niemiec na Związek Sowiecki komuniści jeszcze nie sięgają do haseł
patriotycznych, ale żądają, żeby Polacy brali udział w obronie Związku
Sowieckiego. W przededniu agresji i zaraz po niej Niemcy niszczą te
grupy komunistyczne, o których istnieniu wiedzą. Zmienia się też sytuacja poszczególnych komunistów. Ci, którzy znajdowali się pod okupacją sowiecką, mam na myśli tych w Przemyślu, Lubaczowie, i byli
osadzeni w administracji sowieckiej, z chwilą ataku Niemców albo giną,
albo uciekają na wschód razem z Sowietami. Ma to bardzo duże znaczenie później, w 1942 r., kiedy próbowano tworzyć PPR. Okazało się,
że tak naprawdę nie ma z kogo. Część Stalin wytłukł do roku 1938 r.,
część zginęła w 1941 r., a część odpłynęła na wschód. I na tych terenach – w Przemyślu, Lubaczowie, Jarosławiu – było to bardzo widoczne. Sądzę, że podobnie to wyglądało gdzie indziej.
P.G. – Gdzie indziej wyglądało to bardzo różnie.
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B.P. – A dodatkowo działo się to wszystko w okupacyjnej atmosferze
społecznej, w której nastroje antykomunistyczne były bardzo silne,
podtrzymywane również przez propagandę polskiego podziemia.
P.G. – Do 1941 r. nie było zbyt wielu antykomunistycznych artykułów
w polskiej prasie. Dla większości ludzi wystarczającym sygnałem do oceny
sytuacji było postępowanie Sowietów od 17 września 1939 r. Wiedziano, do czego zdolni są komuniści.
M.K. – W kwestii komunizmu stanowiska Kościoła katolickiego i grekokatolickiego, hierarchów tych Kościołów, rabinatu – to były stanowiska
jednoznacznie dezaprobujące, jeszcze od czasów przedwojennych. Komunizm był więc na marginesie życia politycznego i społecznego. W czasie okupacji akcja propagandowa wymierzona w komunistów nie była
potrzebna. Gwałtowny impuls antykomunistyczny poszedł w 1941 r.,
po rozpoczęciu wojny niemiecko-sowieckiej. Postawy antykomunistyczne zaostrzyły się jeszcze po tym, jak ze Lwowa do Warszawy napłynęła
fala ludzi po uderzeniu niemieckim na Sowietów. Ludzie opowiadali, co
się tam wcześniej działo. Jesienią 1941 r. już to zjawisko widać – i w prasie, i w relacjach.
J.M. – Nie trzeba było uprawiać specjalnej propagandy. Społeczeństwo
i bez tego wiedziało, kto jest kim. Znamienne były reakcje na wieść
o wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej – powszechna radość – dwóch
naszych wrogów wzięło się za łby. Artykuł wstępny w „Biuletynie Informacyjnym” miał tytuł: Panu Bogu chwała i dziękczynienie...
P.G. – Po 1941 r. jedną z największych zasług polskiego podziemia
w czasie wojny było to, że struktury państwa i jego armia bardzo wyraźnie wyjaśniały cele komunistów. W 1942 r., wiosną, latem, już cała
Polska wie, że te grupki komunistyczne spod patriotycznego szyldu PPR
są oszukańcze, że będą służyć tylko w interesie sowieckim. Propaganda
i postawa Polskiego Państwa Podziemnego spowodowały, że im nie
ufano. To jest jedna z największych zasług PPP i samoorganizacji społeczeństwa, że obroniło się przed hasłami komunistów.
B.P. – A wszystko to obserwuje Związek Sowiecki, który siłą rzeczy
staje się „sojusznikiem naszych sojuszników”.
P.G. – Po ataku Niemiec na Związek Sowiecki, wedle koncepcji Stalina, przyszedł czas na założenie w Polsce partii komunistycznej, żeby
przygotować drugi front. Pomysł padł w sierpniu 1941 r., czyli już po
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M.K. – U nas znaczenie miało jeszcze i to, że to kiedyś byli działacze
KPZU (Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy), ludzie narodowości
ukraińskiej albo żydowskiej.
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agresji, a pierwsza grupa komunistów funkcyjnych została przerzucona
ze wschodu w grudniu 1941 r.
J.M. – Druga połowa 1941 r. to jest istotny zwrot w polityce Sowietów,
ale też i w sytuacji komunistów na terenie Polski. Sprawa wyjaśniła się –
Niemcy są wrogiem – i tę sprawę od razu propagandowo można było
wykorzystać, pokazując wspólnotę interesów z Polakami pod hasłem
walki z Niemcami. Nadal oczywiście byli oni patriotami sowieckimi. Nie
podejrzewali nawet, jaki pomysł szykuje im Stalin. A pomysł budowy
Polskiej Partii Robotniczej w przybraniu patriotycznym i czysto polskim –
bo o tym mowa – był dla nich, starych komunistów, szokujący.
B.P. – Warto zatrzymać się nad tym pomysłem.
P.G. – Józef Stalin wydał polecenie, żeby stworzyć w Polsce partię, która oficjalnie ma być partią polską. Po cichu będzie kierowana przez
Moskwę i będzie reprezentowała tamtejsze komunistyczne interesy, ale
ze względu na to, że Polacy są antysowieccy i antykomunistyczni, ta
partia, dla której osobiście wymyślił nazwę, nie może otwarcie głosić
haseł sowieckich i komunistycznych.
B.P. – Co dla środowiska polskich komunistów, prowadzących zdecydowanie antypolską kampanię po 1939 r., było nie lada zaskoczeniem i problemem.
P.G. – Znamy relacje, że członkowie kierownictwa PPR, oprócz zaskoczenia, byli zdecydowanie przeciwni tej koncepcji. Chcieli występować
otwarcie z młotem, sierpem, pod czerwonym sztandarem i nie chcieli
maskowania się. Szokujące było dla nich to, że musieli udawać polskich
patriotów, bo takie były polecenia ich przełożonych. Grupki komunistów
w Polsce już wcześniej się zaktywizowały, ale miały z Moskwy zakaz prowadzenia otwartej działalności organizacyjnej i wydawniczej.
B.P. – Pod sztandarem PPR zaczynają tworzyć się formacje zbrojne.
P.G. – Uważam, że tzw. partyzantka GL to były w istocie bardzo różne grupy, niejednokrotnie bardzo luźno związane z komunistami. Elementu ideowego było tam bardzo niewiele. Nie funkcjonowały tu czytelne struktury,
stopnie wojskowe, racjonalne zasady naboru, szkolenia. Co to za wojsko?
J.M. – Rzeczywiście, nie można porównywać pod względem wojskowym
formacji komunistycznych do jakichkolwiek polskich organizacji zbrojnych.
Budowę GL rozpoczęto w 1942 r. z niczego. Nie było kadr dowódczych,
nawet ludzi przeszkolonych wojskowo, broni i spójnego pomysłu, jaka
powinna być nowa armia. To, co było możliwe do zrobienia, to zamanifestowanie obecności komunistycznej partyzantki – nawet za cenę krwi.
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Stąd pomysł wysyłania w teren ludzi zupełnie nieprzygotowanych, niemających żadnych kontaktów z miejscową ludnością. Pierwszy słynny oddział
GL Franciszka Zubrzyckiego „Małego Franka” nie był żadnym oddziałem
w sensie wojskowym, tylko zbieraniną, która miała „ponieść ogień walki”, a tak naprawdę zginąć w demonstracyjny sposób.
M.K. – Te oddziały rozpoczynają swoją działalność w następującej atmosferze – wiadomo, że Stalin toczy ciężkie walki z Niemcami, trzeba go odciążyć, trzeba uruchomić wszystkie siły komunistyczne do tego, aby bolszewickiej „matuszce Rossiji” pomóc. Trzeba więc pozbierać tych towarzyszy,
którzy gdzieś tam ocaleli. Potem trzeba ich jakoś pogrupować. To trwa
dwa, trzy miesiące. Tak było w centrali i w terenie. Pierwszym zadaniem
było odbudowanie struktur politycznych w myśl zasady – zbierzmy się i zobaczmy, ilu nas jest. Pochodną tego było stworzenie Gwardii Ludowej. Co
ciekawe, przyjęto zasadę, że każdy „partyjniak” musi być gwardzistą. Strukturę przyjęto starą, kapepowską – obwody, okręgi itd. I nagle ci „partyjniacy” stali się gwardzistami. Jaki był tego efekt? Proszę sobie wyobrazić ludzi,
którzy z wojskiem nie mieli nigdy nic wspólnego i nagle mają tworzyć struktury militarne. Bez szerszego doświadczenia bojowego, nie posiadając stopni
wojskowych ani żadnej praktyki, mają walczyć z Niemcami.
B.P. – Chyba byli w GL jacyś byli wojskowi? Część z tych ludzi, myślę
o tych, których zrzucano na spadochronach z sowieckich samolotów, przeszła jakieś szkolenie dywersyjne w obozach nazywanych
wojskowymi. Byli rezerwiści polskiej armii przedwrześniowej, byli też
„kombatanci” z wojny domowej w Hiszpanii.
J.M. – Ale jaka to była skala! Garstka dawnych podoficerów WP, awansowanych od razu na oficerów, oraz niewiele więcej oficerów rezerwy
WP z kręgów inteligenckich tworzących Sztab Główny GL. Do tego chyba nie więcej niż 10 „Hiszpanów”, którzy przedarli się z Zachodu. I cóż
oni mogli zdziałać w tak rozpaczliwej sytuacji, jaka wytworzyła się na
początku 1942 r.? Sowieci biorą na wschodzie straszne baty. W kraju
terror i brak łączności z Moskwą na pół roku: ośrodek dyspozycyjny milczy, nie wydaje żadnych poleceń, pieniądze się kończą, utrzymać się
w warunkach okupacji w Warszawie czy w terenie jest bardzo ciężko,
trzeba pozbierać się do kupy i jeszcze ten strach przed towarzyszami
w Moskwie, żeby robić wszystko jak należy. Żeby potem NKWD czy partia nie miały jakichś pretensji. Na początku próbowano zbierać informacje, nawiązać łączność z pozrywanymi dawnymi sowieckimi siatkami wywiadowczymi. Minęły długie miesiące, zanim pojawiły się jakieś
zaczątki struktur wojskowych w łonie GL. Niech mi ktokolwiek pokaże
dzieło historiografii komunistycznej, gdzie byłaby pełna struktura GL czy
nawet AL. Od strony wojskowej, strukturalnej, to była po prostu fikcja.
Sztab Główny GL był niewykształconym ciałem, pozbawionym wpływów
i możliwości działania poza Warszawą. GL w terenie rozwija się prak-
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P.G. – Do tworzenia tych struktur na terenie kraju komuniści mieli wszystkiego kilkudziesięciu ludzi, między innymi „Hiszpanów”, ściągniętych
z Francji przez Bolesława Mołojca – np. Grzegorza Korczyńskiego –
i ludzi zrzuconych przez wywiad sowiecki i sowieckie struktury partyjne
z tamtej strony. Do tych pierwszych należał między innymi znany działacz konspiracyjnej PPR-GL Jakub Aleksandrowicz „Alek”. Generalnie
wystarczało to na to, żeby pojedynczych ludzi wysłać do okręgu, żeby
tworzyć struktury kierownicze w terenie. To była fikcja – jechał taki człowiek do Radomia, zebrało się u niego sześciu komunistów i mianują
siebie sztabem. Szefem sztabu jest osoba, która jest też szefem sztabu
w pięciu innych polskich miastach. W wielu przypadkach takie „sztaby”
to było wszystko, co mieli komuniści. Dlatego brali do tej swojej partyzantki każdego, kogo się dało – każdą grupę rabunkową.
M.K. – Te sztaby nawet same sobie nie mogły zagwarantować bytu czy
jakiejś ciągłości organizacyjnej, a co mówić o kierowaniu jakimikolwiek
grupami w terenie. Nic dziwnego, że już w 1942 r. zaczęły się pierwsze wsypy, przynajmniej u nas na Rzeszowszczyźnie, i wszystko trzeba
było po dwóch miesiącach organizować od nowa.
P.G. – Szef sztabu Gwardii Ludowej Franciszek Jóźwiak był kapralem
przedwojennego Wojska Polskiego. To były tego rodzaju awanse. W AL
posługiwał się stopniem pułkownika. W 1944 r., w Armii Ludowej posługiwano się ponadawanymi sobie stopniami generalskimi. Stopnia
generalskiego używał Łyżwiński vel Żymierski, przedwojenny legionista,
generał, a później aferzysta, kryminalista i agent sowiecki, wyrzucony
z wojska i zdegradowany do stopnia szeregowca.
B.P. – Początki nędzne, ale szeregi jakoś się wypełniają. Kim?
P.G. – Kim się dało – jest wojna, toczy się walka, są represje niemieckie.
Zawsze w takich sytuacjach w lasach pojawiają się uciekinierzy. Ważnym
elementem po 1941 r. byli jeńcy sowieccy. Poza tym komuniści werbowali lokalne grupy rabunkowe, działające już od lat trzydziestych. Kiedy
rozpoczęła się eksterminacja ludności żydowskiej w Polsce, do tych oddziałów komunistycznych trafiło bardzo wielu uciekinierów, ludzi zupełnie
przypadkowych, którzy z obawy przed aresztowaniem uciekali do lasu.
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tycznie samodzielnie. Sztab Główny nie miał właściwie żadnych instrumentów, aby kierować walką na prowincji. Jedynym wykształconym
oddziałem w łonie GL był Wydział Informacji – czyli wywiad i kontrwywiad. Co ciekawe, zaczął on funkcjonować jeszcze przed formalnym
powstaniem GL. Wkrótce stał się największą i najsprawniejszą komórką
w łonie Sztabu Głównego. Jego sukces związany był oczywiście ze ścisłą
współpracą z sowieckimi patronami. Informacja GL była więc częścią
(choć nieformalnie) wywiadu sowieckiego.
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B.P. – Na ile istotny był taki element, że propaganda komunistyczna używała hasła o rzekomym „staniu z bronią u nogi” przez AK
i będącej tego przeciwieństwem ich aktywnej walce z Niemcami?
J.M. – Wydaje się, że na pewnym etapie to hasło chwyciło, ale nie ma
mowy o jakimś masowym zaciągu. Pamiętajmy, że teren był już dobrze
obsadzony przez AK, BCh, NSZ i inne organizacje konspiracyjne. Najaktywniejsi od dawna tkwili w konspiracji. Patriotyczna propaganda komunistyczna oddziaływała na tych, którzy chcieli walczyć natychmiast. Dociera
ona nawet w szeregi AK. Znane są pojedyncze przykłady przejścia żołnierzy
czy pewnych towarzyskich grupek akowskich do oddziałów GL, czy bardziej
już AL, kiedy ich działalność w 1944 r. była już bardziej widoczna. Nie ma
jednak mowy o jakimś masowym zjawisku. Dlaczego przechodzą? Między
innymi dlatego, że obiecuje się im awans, broń, niektórzy w nadciągającej
Armii Czerwonej widzą zbliżającą się koniunkturę.
B.P. – A skąd ta broń?
P.G. – Ze zrzutów. W Armii Krajowej pistolet trzeba było zdobyć. Jak ogłoszono mobilizację do oddziałów AK, mnóstwo ludzi było zupełnie bez
broni. A ze wschodu były olbrzymie zrzuty i alowcy mieli po dwa automaty
na osobę. Dla młodego chłopaka gdzieś ze wsi kieleckiej, który nie znał
się na polityce, a widział, że jedni i drudzy są ubrani w mundury Wojska
Polskiego, tyle że ci drudzy dają awans na sierżanta i jeszcze pistolet maszynowy... I do tego bezkarność, a u tych jest ścisła dyscyplina...
B.P. – Mówimy o powstaniu partyzantki GL-AL, przeciwko komu
przede wszystkim kieruje ona swoją broń? Chcę z panów wydobyć
wiadomości na temat rzeczywistej walki z okupantem niemieckim
prowadzonej przez GL-AL.
P.G. – Próbowałem weryfikować chociażby komunikaty sztabu głównego GL, w których oni podawali liczbę akcji, wysadzeń itd. Te stacje,
jakoby spalone, stoją do dzisiaj. Nie sposób zweryfikować kilku tysięcy
akcji, które oni rzekomo przeprowadzili, można to zrobić wyrywkowo.
Mnie wychodziło, że z tego realnie zrealizowano 5–10 proc., przy tym
większość o znikomej wartości bojowej. Tego dorobku bojowego w walce
zbrojnej z Niemcami tak naprawdę nie ma. Walki z oddziałami niemieckimi toczyły się niemal wyłącznie wtedy (pomijając lata 1944–1945,
kiedy były duże zrzuty broni), kiedy oddziały GL były ścigane przez żandarmerię. Nie było walk, w których oni sami atakowali.
J.M. – Cel jest jeden – bić faszystów. Tego żąda Moskwa. Wkrótce jednak zaczynają zwalczać również „reakcję”, czyli polskie formacje niepodległościowe. Jeżeli chodzi o cel pierwszy, to atakują to, co najłatwiej zniszczyć – np. urząd gminy, pocztę. W starciu z oddziałami żandarmerii, tym
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P.G. – Bo praktycznie, o czym mówiliśmy, nie ma struktur.
J.M. – Nie ma siatek, nie ma ludzi, którzy mogą ich wspomóc. Przez
miejscowych gospodarzy są identyfikowani jako ludzie zajmujący się
bandziorką i ludzie marginesu. W rzeczywistości było oczywiście różnie,
faktem jest, że aby przetrwać, posługiwali się bandyckimi metodami
rekwizycji. A ponieważ nie było nad nimi żadnej kontroli, więc najczęściej przechodzą wyłącznie na działalność bandycką, bo to jest łatwiejsze. Niektórzy oficerowie Sztabu Głównego próbowali to kontrolować,
ale nie dało się tego zrobić. Oddziały polskie, dywersja czy polska partyzantka zaczęły stawać w obronie rabowanej ludności. I tu nakręca się
spirala, bo zaczęły się akcje odwetowe.
P.G. – Grupy komunistycznej partyzantki pod dowództwem „Hiszpanów”
i tych zrzutków sowieckich zaczynają mordować i rabować po polskich dworach. Generał Korczyński i jeszcze kilku towarzyszy mordowali, gwałcili.
M.K. – Nie byli dobrze dowodzeni, nie mieli zaopatrzenia, nie posiadali
środków utrzymania. Spotykali się dorywczo, czyli na tej zasadzie, że
dzisiaj spotykamy się, dziś robimy akcję. I łatwiej było im iść do dworu
niż na posterunek żandarmerii. Zaczynają się rabunki dworów, mleczarni, plebanii, to jest nagminne, a kiedy napotykają opór, zaczynają
się mordy. Poza tym część tych grup kierowała swe działania ku osobom, które były prześladowane bądź eksterminowane przez Niemców,
między innymi przeciwko ukrywającym się i potrzebującym pomocy
Żydom. Oni też byli ich ofiarami, rabowano ich i mordowano.
J.M. – Przy okazji wojennego zamętu załatwiano też porachunki sąsiedzkie. Również pod hasłem likwidacji szpicla czy wroga. To był taki
moment, kiedy można było sprawę sprzed lat doprowadzić do końca...
M.K. – GL za walkę z okupantem uważała walkę z niemieckim aparatem administracyjnym – aparat ten tworzyli policjanci granatowi, pracownicy niektórych urzędów – a to przecież byli Polacy. Można się dopatrywać w pewnych działaniach GL swoistej zemsty wobec osób, które
w okresie międzywojennym na przykład zwalczały komunistów, szczególnie wobec policjantów granatowych, leśniczych. Ludzi tych mordowano. Pisano potem w raportach, że zlikwidowano szpicla. Atakowano
na przykład posterunek policji granatowej. Nieprzypadkowo właśnie ten,
który w okresie międzywojennym przyczynił się do aresztowania człon-
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bardziej wojska, nie mają po prostu szans, a nie są to samobójcy. Bardzo
szybko okazało się, że te pierwsze oddziały GL musiały walczyć, aby utrzymać się w terenie – nie chodzi tu bynajmniej o tropiącego ich wroga,
lecz o aprowizację. Skoro nie mieli żadnego zaplecza ani wsparcia miejscowej ludności, nie było mowy o systematycznym zaopatrzeniu.
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ków jednego z komitetów KPP. I to się nazywało akcją wymierzoną w okupanta niemieckiego.
P.G. – Te ataki na policjantów wywołały katastrofalne skutki dla sytuacji
bezpieczeństwa na prowincji. Policjanci zaczęli zamykać się w posterunkach, później te posterunki komasowano i całe połacie kraju zostawały bez
tej podstawowej siły, która broniła pewnego ładu społecznego, stanowiła
obronę społeczeństwa przed zwykłym bandytyzmem. Gdy zniknęła polska
policja, nie było do kogo pójść, bo przecież nie na gestapo. Prowincja stała
się po tych akcjach komunistycznych i masowych atakach na policję obszarem całkowitej anarchii.
J.M. – Nie możemy popadać w przesadę i winą za bandytyzm obciążać
wyłącznie partyzantkę komunistyczną, bo pamiętajmy, że czas okupacji
to czas totalnego chaosu i trudno ustalić, kto spalił tego gospodarza,
a kto tamtą zagrodę. Niektóre rzeczy mogą być zapisywane na konto
oddziałów komunistycznych, gdy tymczasem robiła to zwyczajna grupa
bandycka hulająca po powiecie. Bandytyzm jest nieodłącznym elementem czasu wojny.
P.G. – Zgoda, ale komuniści w znacznej mierze tę fale nakręcili i sprzyjali jej. Komasacja posterunków policji była reakcją Niemców na to, że
policjanci nie chcieli strzelać, bo nie wiedzieli, czy to oddział komunistyczny, czy na przykład akowski i nieczęsto się bronili, a posterunki policji były łatwym źródłem zaopatrzenia w broń.
M.K. – Napady rabunkowe, poza zadaniem utrzymania się, przynoszą
z czasem wymierne korzyści materialne. Skutek był taki, że niektóre grupy
komunistyczne czy ich przywódcy zaczęły zwalczać się między sobą, eliminować fizycznie. To już prowadziło do destabilizacji wewnątrz tego
ruchu. Dowódca grupy GL zostaje zamordowany nie wiadomo przez
kogo, podaje się, że przez ukraińskich faszystów, innym razem, że przez
„nacjonalistów polskich”. A potem okazuje się, że zginął z rąk swoich.
B.P. – Silne konflikty wewnętrzne były charakterystyczne dla tego
środowiska jeszcze w czasach KPP. Chociaż oczywiście ich tło miało
nieco inny charakter.
J.M. – Wróćmy do działalności AL w terenie. Stara zasada mówi, że jak
oddział za bardzo hula w terenie, to nie ma siły się utrzymać. Jesteś za
ostry w stosunku do ludności, to zadenuncjują cię do gestapo czy żandarmerii. Takie rzeczy bywały i dotyczyły tych oddziałów, które były zbyt uciążliwe dla ludności. Niemniej oddziały GL (zwłaszcza AL) jakoś się utrzymywały w terenie, bo były wspierane przez grupki ich stronników. Z różnych
powodów, ideowych i nie tylko – na przykład materialnych, bo korzystali
z łupów pochodzących z rekwizycji. Pamiętajmy też o efekcie zastraszania
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P.G. – Do końca 1943 r. tak nie było.
B.P. – Z jednej strony do partyzantki komunistycznej licznie wystąpili
również Żydzi, uciekinierzy i przechowujący się poza gettami, a z drugiej strony Żydzi giną w oddziałach. Wśród dowódców i członków
wielu partyzanckich grup narastała fala antysemityzmu.
P.G. – To bardzo wielowątkowy problem. W kierownictwie partyjnym rzeczywiście jest sporo osób pochodzenia żydowskiego lub mających żony
pochodzenia żydowskiego i jest oczywiste, że oni chronią Żydów, załatwiają dla nich dokumenty, zgodnie ze swoją internacjonalistyczną propagandą mówią bardzo dużo o pomocy dla ludności żydowskiej i czują
taką powinność. Tak było w centrali. Ale kto reprezentował komunistyczną
konspirację na wsi lubelskiej, kieleckiej czy rzeszowskiej – zwerbowany
dowódca bandy rabunkowej, który dogadał się z przedwojennym koniokradem i miał pięć pierścionków na każdej ręce. W pogromach ludności
żydowskiej z oddziałów partyzanckich czy żydowskich oddziałów ukrywających się w lasach głównym motywem były cele rabunkowe.
B.P. – Bywały i takie sytuacje, gdy do oddziału partyzanckiego wchodziła grupa Żydów, którzy traktowali ten oddział jako ochronę swojego życia, paraliżując jego działania, prowadząc oddzielne życie,
kuchnię itd.
P.G. – Na przykład oddział nazywany „czarną giełdą” w lasach wyszkowskich. Znaczna część uciekinierów żydowskich nie paliła się do walki z Niemcami, chcieli przeżyć. Były tam i kobiety, i dzieci, a ponadto nie wszyscy
komunistycznych poglądów. Jeżeli ci ludzie nie chcieli walczyć, to często
byli likwidowani. I pamiętajmy, że z getta wyciągano także przestępców.
B.P. – Bardzo ciekawy jest przypadek Grzegorza Korczyńskiego,
późniejszego peerelowskiego generała, który notabene tłumił robotniczy bunt na Wybrzeżu w 1970 r.
J.M. – Przypadek Korczyńskiego pokazuje antysemityzm dowódcy. Oficjalny powód wymordowania Żydów z jego oddziału jest taki, że trakto-
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gospodarzy przez partyzantkę. Szczególnie bezwzględni byli dowódcy sowieccy. Ci nie patyczkowali się z opornymi chłopami. A już w 1944 r. ten
dodatek sowiecki w oddziałach partyzanckich był bardzo silny. Tak więc
rok 1944 to czas okrzepnięcia sił komunistycznych. Można już mówić
o działalności stricte partyzanckiej, zwróconej przeciw siłom niemieckim.
Partyzanci toczyli potyczki z siłami policyjnymi, sporadycznie nawet z jednostkami regularnej armii. Było więcej broni, dowództwo wsparte przez
Sowietów wydaje się bardziej obeznane z rzemiosłem wojennym. Mówię
to po to, żeby nie pokazywać ich wyłącznie jako łachmytów i bandytów.
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wał ich jak balast. Potem Korczyński jako szef Wojewódzkiego Urzędu
Bezpieczeństwa Publicznego w Gdańsku wykazał się również niechęcią
do Żydów, usuwając funkcjonariuszy pochodzenia żydowskiego. Ten
dowódca partyzancki jest przykładem, że niechęć do Żydów w oddziałach komunistycznych nie musiała mieć jedynie podłoża bandyckiego
czy rabunkowego, ale też jakieś „ideowe” uzasadnienie.
P.G. – Pytanie, dlaczego w ogóle Korczyński trafił do komunistycznej konspiracji. Od wczesnej młodości z każdym popadał w konflikt, nie był w stanie funkcjonować w normalnym społeczeństwie. Jego korzenie komunistyczne są bardzo licho udokumentowane, za to kilka razy był usuwany
z pracy. Żona Korczyńskiego była pochodzenia żydowskiego i on wielu takim osobom w swoich oddziałach pomagał. A z drugiej strony, jeżeli gdzieś
w lasach ukrywały się grupy żydowskie i to nie pasowało do jego planów
czy jakoś mu przeszkadzało, to je likwidował. Trudno powiedzieć, co nim
tak naprawdę powodowało – chęć rabunku czy antysemityzm.
B.P. – Jak na te struktury komunistycznej partyzantki zapatrywała
się AK, Delegatura Rządu? I druga rzecz, czy komuniści usiłowali
penetrować struktury polskiego podziemia?
M.K. – Mogę powiedzieć, jak to wyglądało w terenie o wielkiej tradycji
zwalczania ruchu komunistycznego. Istniał specjalny ośrodek informacji
wywiadowczej w Błażowej, który od początku tym się zajmował. Tu nie było
pustki. Na szczeblu Komendy Głównej AK czy Delegatury Rządu również te
działania prowadzono. Uważano, że tym strukturom komunistycznym należy się po prostu przypatrywać. Mówimy o zbieraniu informacji. Komuniści
zbierali ją o żołnierzach AK i osobach związanych z Delegaturą. AK i państwo podziemne zbierało materiały na komunistów. Ale w chwili wkroczenia Sowietów widać ewidentnie, że działacze i członkowie PPR usadowieni
na jakimś terenie po sierpniu 1944 r. wskazywali, kogo aresztować...
J.M. – Były przygotowane listy proskrypcyjne...
M.K. – ...i to była wiedza gromadzona od dłuższego czasu.
B.P. – W strukturze kontrwywiadu Oddziału II KG AK funkcjonowała
specjalna komórka o kryptonimie „Korweta”, która starała się śledzić sytuację w ruchu komunistycznym. Jej zachowane do dziś raporty to bardzo cenne źródło. Ale AK i inne struktury Polskiego Państwa
Podziemnego nie zalecały wobec nich działań agresywnych.
P.G. – Generalnie żadna ze stron, ani Polskie Państwo Podziemne,
ani komuniści, z różnych powodów nie była zainteresowana otwartym
konfliktem zbrojnym. Do AK takie instrukcje przychodziły z Londynu.
Chodziło oczywiście o sytuację międzynarodową. Z kolei komunistom
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B.P. – Ale komuniści używali podłej metody – denuncjacji do gestapo.
P.G. – Wszystko wskazuje na to, że od początku istnienia komunistycznej konspiracji istniały decyzje (nie wiadomo, czy przywiezione bezpośrednio z Moskwy, czy była to oczywista inicjatywa kierownictwa partii
w Polsce) niszczenia polskiej konspiracji za pomocą donosów do gestapo. To była masowa procedura. Są na to namacalne dowody archiwalne, że robiło to kierownictwo PPR tutaj w Warszawie, na dużą skalę.
Nie brakuje takich sygnałów z terenu. Na Kielecczyźnie zadenuncjowano oddział AK, który w 1944 r. został otoczony przez żandarmerię
i zniszczony w Wólce Grójeckiej.
B.P. – Czy znane są działania odwrotne?
P.G. – Propaganda PRL uparcie utrzymywała, że oddziały komunistyczne były rozbijane z powodu wrogości politycznej. Po sprawdzeniu poszczególnych przypadków okazało się, że takie przyczyny były stosunkowo rzadkie. Najczęściej oddziały komunistyczne były rozbijane za
bandytyzm czy zbrodnie popełnione wcześniej. Weźmy ten słynny przykład z książki Krystyny Kersten – 22 lipca 1943 r. na Kielecczyźnie pierwszy oddział komunistyczny został rozbity przez „reakcyjne” i „prawicowe” Narodowe Siły Zbrojne. A to była grupa rabunkowa dowodzona
przez człowieka, który przed wojną miał cztery wyroki kryminalne. Pół
roku wcześniej przyszli do Drzewicy i wymordowali przedstawicieli polskiej inteligencji i działaczy polskich, ale o tym w książce Kerstenowej
nie ma, bo pisząc o tej sprawie korzystała ona z publikacji komunistycznych, a propaganda komunistyczna o tym nie mówiła. W ramach retorsji ta grupa rabunkowa, zbrodnicza wręcz, została zidentyfikowana,
doścignięta i rozbita. Kolejny przypadek – Lubelszczyzna, słynna sprawa
pod Borowem. Oddział Leonarda Zub-Zdanowicza „Zęba” – oddział
Pogotowia Akcji Specjalnej NSZ – rozbił grupę komunistyczną składającą się ze zbitek kilku oddziałów rabunkowych i partyzanckich, ludzi
doskonale znanych w terenie. Znaleziono przy nich furę ze zrabowanym
mieniem. Zanim ich rozstrzelano, ściągnięto ludzi z lokalnych placówek
AK, którzy rozpoznali ich jako zwykłych przestępców i morderców znanych w okolicy. Zostali rozstrzelani za bandytyzm. „Ząb” brał pod uwagę i przestępczość kryminalną, i względy polityczne. Znam jego raport
z 1944 r., zachowany w papierach bezpieki, gdzie on wypisuje nazwiska tych ludzi, skąd pochodzą, z opisem mienia, które przy nich znale-
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również nie zależało na eskalacji konfliktu zbrojnego. Jeżeli takie przypadki były z ich strony, to wtedy, gdy ich oddziały były silne albo kierowali nimi tacy watażkowie, którzy wojowali bez dyscypliny. Na ogół
mordowano po cichu. Komuniści zdawali sobie sprawę ze szczupłości
swoich sił i z tego, że w przypadku otwartego konfliktu zostaną zmieceni z powierzchni ziemi.
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ziono. W tym raporcie argumenty polityczne nie padły. Oczywiście, zdarzały się przypadki, kiedy lokalny dowódca czy działacz niepodległościowy po wymordowaniu mu przez bandę rodziny dzwonił po żandarmerię,
żeby zniszczyć komunistów. Ale to były głównie akty lokalnej samoobrony skierowane przeciwko ludziom, którzy przychodzili w nocy z bronią,
z którymi nie można było sobie poradzić. Często byli oni członkami komunistycznej konspiracji. Za takie rzeczy jak zadenuncjowanie oddziału
sowieckiego czy komunistycznego, który morduje ludność polską w okolicy, AK wydawała wyroki śmierci. Traktowano to jako kolaborację.
J.M. – Mam trochę inną wizję tego, co się działo. Co do terenu, zgoda.
Wiele rzeczy działo się na zasadzie akcji i reakcji. Komuniści kogoś likwidują i jest reakcja ze strony lokalnego dowódcy AK. Nie było czasu
i możliwości kogoś pytać o zgodę, bo trzeba było szybko sprawę załatwić. Specyfika okupacji wymagała, aby działać szybko, gwałtownie, ratować swoją sieć konspiracyjną. Natomiast jeśli chodzi o akcję dezinformacyjną prowadzoną przez komunistów, to ja bym polemizował z tezą,
że jest to działalność masowa i wszechstronnie udokumentowana. Mamy
ogólną wiedzę ze źródeł wytworzonych po wojnie w czasie śledztw prowadzonych przez X Departament MBP, że z inicjatywy wywiadu GL i kierownictwa PPR wydawano akowców gestapo. Mówi się o 100–200 osobach. Poza tym źródła związane z AK i Delegaturą informowały w czasie
wojny o zwalczaniu „reakcji” przez GL-AL i PPR. Niestety, są to bardzo
ogólne wzmianki. Dzisiaj trudno nam ustalić, że ktoś stracony przez Niemców jest ofiarą denuncjacji, dowodów procesowych po prostu na to nie
znajdziemy. Akcja dezinformacyjna jednak była prowadzona! Udokumentowane są pojedyncze przypadki – sprawa zdobycia archiwum Delegatury przy Poznańskiej i likwidacja Wacława Kupeckiego „Kruka”;
jest ślad, że komuniści podchodzili pod samego „Grota”, zastanawiając
się, czy go „brać”, czy go nie brać (chodziło o porwanie). W sprawę
włączyła się Moskwa i zablokowała pomysł, aby nie prowokować otwartego konfliktu z AK. Była też próba podejścia pod szefa kontrwywiadu
Okręgu Warszawskiego AK – Bolesława Kozubowskiego „Mocarza”.
Była – również nieudana – próba likwidacji samego szefa Oddziału II
KG AK płk. Mariana Drobika „Dzięcioła”. Tyle w zasadzie nazwisk, co
do których nie możemy mieć wątpliwości. Jest jeszcze sprawa wydania
przez Spychalskiego akowskiej drukarni na Grzybowskiej, która okazała
się drukarnią alowską (mam tu kilka wątpliwości co do szczegółów – np.
udziału w niej asa GL-owskiego wywiadu Bogusława Hrynkiewicza, który moim zdaniem przyznał się w czasie śledztwa na UB do nie swojej
roboty). Przykład ten pokazuje, że sprawy zostały bardzo przez lata pogmatwane, a my musimy ostrożnie badać źródła. Jeśli rzeczywiście wysyłano obszerne listy do gestapo (czego nie wykluczam, bo mieści się to
w charakterze działań specjalnych organów wywiadowczych systemów
totalitarnych), to były to zestawienia nazwisk nie zawsze precyzyjnie ustalonych, a często wręcz przypadkowych. Informacja GL-AL posiadała in-
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P.G. – Tu jest inny problem. Określenia „masowy” użyłem w tym kontekście, że to nie są przypadki jednostkowe, pojedyncze sygnały. Tak jest wszędzie, na terenie całego kraju, w różnych strukturach i różnych latach są
znane takie przypadki. Są znane dane personalne osób, które zadenuncjowały oddział Wójcika „Tarzana” na Kielecczyźnie, 32 żołnierzy z 34-osobowego oddziału. Zrobiła to kobieta, komunistka, która po wojnie znalazła
się pod ochroną aparatu bezpieczeństwa. Wymieniłeś kilka tych przypadków, takich jak drukarnia na Grzybowskiej. Niejasności tu żadnych nie ma.
Sprawa jest dość oczywista, a przykładów znamy o wiele więcej. Mamy
namacalne dowody na to, że denuncjowano do gestapo działaczy lewicowych, którzy przeciwstawiali się współpracy z komunistami, lub po to, żeby
swoich agentów pchać do góry. Komuniści w czasie okupacji stosowali
brutalne metody usuwania ludzi. Przypadki, które wymieniłeś, są dokładnie
udokumentowane. Bo z tymi przypadkami były różne kłopoty, tak jak z drukarnią na Grzybowskiej. W protokołach śledztwa Hrynkiewicza pada jasno,
że Spychalski notorycznie przekazywał mu jakieś listy dla gestapo ze stoma,
dwustoma nazwiskami. I ten człowiek mówi, że to była oczywista sprawa,
że to była normalna procedura partii, dla której oni działali. To były normalne mechanizmy przyjęte przez kierownictwo tej partii. Przypomnę też, że płk
Józef Światło, wpływowy funkcjonariusz bezpieki, po swej ucieczce na Zachód twierdził, że oprócz materiałów zbieranych przez komunistyczną konspirację do gestapo przekazywano również informacje z Moskwy, kogo z polskiego podziemia trzeba usunąć, zlikwidować.
J.M. – Działalność agenturalna wywiadu GL–AL była powiązana ze służbami sowieckimi. Nie wiemy jednak, czy bardziej z wywiadem Kominternu, czy NKWD, czy może z wywiadem wojskowym. Wszystko to nie jest
jasne i nie będzie jasne, dopóki nie poznamy sowieckich materiałów archiwalnych. Ale przy klasyfikacji działalności agenturalnej należy pamiętać też o agenturze wpływu działającej w otoczeniu polskich organizacji
konspiracyjnych. Jest więc klasyczna agentura informująca, wynosząca
informacje, i jest grono uprawiające rodzaj dywersji politycznej.
P.G. – Ta dywersja polityczna mogła też polegać na tworzeniu własnych
partii politycznych, rzekomo socjalistycznych, ludowych itd., próbie przejmowania szyldów. Jak padła jakaś gazetka ludowa, chłopska, to oni próbowali wejść na jej miejsce, przejmując np. jej numerację itd. Podszywano
się pod działalność Stronnictwa Ludowego czy RPPS. Stosowano każdą
metodę, która mogła służyć zwalczaniu polskiego podziemia.
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formacje nie zawsze sprawdzone, czasami błędne co do personaliów
i funkcji rozpracowywanych osób. Na przykład Waldemar Baczak z kontrwywiadu AK został błędnie zidentyfikowany jako adiutant szefa dywersji
AK Warszawy. Na marginesie, nic też nam nie wiadomo, aby jego nazwisko znalazło się na liście przekazanej gestapo. Zresztą przeżył wojnę
i zginął z rąk komunistów dopiero w więzieniu mokotowskim w 1946 r.
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J.M. – Starano się radykalizować nastroje społeczne. To też forma dywersji politycznej, a agentura z łatwością docierała do środowisk radykalnych – PPS, RPPS i mniejszych formacji lewicowych. Rozkładała je
od środka, eliminując po drodze osoby niewygodne. Teofila Głowackiego z RPPS postanowiono zlikwidować, bo blokował porozumienie swej
partii z PPR. Nie udało się, potem został zadenuncjowany do gestapo,
ale gestapo też się wymknął. Agentura wpływu była kapitalnie zakonspirowana i działała bardzo blisko środowisk opiniotwórczych w polskim
podziemiu niepodległościowym, bo blisko Biura Informacji i Propagandy KG AK. Myślę tu o grupie Włodzimierza Lechowicza, przed wojną
pracownika Oddziału II Sztabu Głównego WP, w konspiracji wysokiego
funkcjonariusza policji podziemnej – PKB, a jednocześnie szefa komunistycznego kontrwywiadu w GL. Ta grupa osób, związanych przed wojną
z wywiadem sowieckim, zbliżyła się do wybitnych postaci BiP-u, pośrednio nawet do samego Rzepeckiego. To nie znaczy, że szef akowskiej
propagandy i jego współpracownicy stali się agentami komunistycznymi. Faktem jest jednak, że kilka osób z BiP-u spotykało się z Lechowiczem i jego ludźmi (m.in. Alfredem Jaroszewiczem) na płaszczyźnie Stronnictwa Demokratycznego. To są kręgi towarzyskie, w których podejmuje
się dyskusje polityczne nad przyszłym obliczem państwa, dyskutuje się
nie bynajmniej w duchu komunistycznym, lecz radykalnym, lewicowym.
Bywali tam bardzo zasłużeni konspiratorzy i patrioci jak Jerzy Makowiecki i Ludwik Widerszal – czyli osoby kształtujące propagandowy wymiar
Polskiego Państwa Podziemnego. To niebezpieczne zbliżenie, bo grupa
Lechowicza działała w interesie Moskwy i traktowała ich instrumentalnie. Organ Stronnictwa Demokratycznego krytykuje polski rząd w Londynie, nie tylko prawicę. Agentura wpływu nie miała, moim zdaniem,
bieżących celów. Miała plan perspektywiczny – radykalizację różnych
środowisk – żeby w momencie ostatecznej rozgrywki po wejściu Sowietów czy wyłonienia się nowego ładu powojennego „przejąć” te środowiska, wygrać swoje polityczne racje. Lechowicz i inni mówią wprost, że
ludzie z AK i Delegatury będą im później potrzebni. A oprócz tego było
klasyczne wyciąganie informacji w celu stworzenia jakiegoś dossier,
konkretnych danych. Tego żądali Sowieci, przygotowujący się do siłowego rozwiązania po wygranej wojnie.
B.P. – Tak łatwo było zbliżyć się do tych środowisk akowskich i Delegatury?
J.M. – Bardzo łatwo. BiP nie był wyjątkiem. Pomagały w tym stare znajomości, cechy osobowościowe agenta. Oczywiście nie każdy się do
tego nadawał. Robiła to ta radykalna inteligencja, ludzie trzydziestoparoletni, jak Lechowicz, wyglądający na patriotów, na dzielnych działaczy
konspiracyjnych. Starzy „funkowie”, rozszyfrowani już przed wojną jako
komuniści, nie mieli szans na zbliżenie się do kręgów związanych z konspiracją niepodległościową.
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J.M. – Ale to nie jest dowód na to, że Makowiecki i Widerszal te informacje wynieśli.
B.P. – Czy ujawnienie przez Niemców Zbrodni Katyńskiej było dla
polskich komunistów jakimś szokiem?
P.G. – Prasa komunistyczna podała wersję Sowieckiego Biura Informacyjnego, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Z pełną świadomością
kłamano, doskonale zdając sobie sprawę z tego, kto to zrobił. Nawiasem
mówiąc, Władysław Gomułka był jednym z propagandystów w sprawie
Katynia, pisząc bardzo agresywne artykuły przeciwko Polskiemu Państwu
Podziemnemu i władzom polskim, nazywając ich, w innych artykułach, niemieckimi kolaborantami. Twierdzi w swoich pamiętnikach, że on w to wtedy wierzył, ponieważ nie wyobrażał sobie, żeby władza sowiecka mogła
dopuścić się takiej zbrodni, chociaż był w 1941 r. we Lwowie i wiedział
o stosach ludzi zamordowanych w więzieniach przed ucieczką Sowietów.
Wszystko, co podawała Moskwa, musiało być prawdą. W tym czasie były
próby nawiązania stosunków z Polskim Państwem Podziemnym, ale ta sprawa na tym nie ciążyła. Ze względu na oczywiste sprzeczności celów działania porozumienie było wykluczone i kontakty z PPR zostały przerwane po
zerwaniu stosunków polsko-sowieckich.
B.P. – Jaki był rzeczywisty udział Armii Ludowej w Powstaniu Warszawskim?
J.M. – Od strony bojowej nikły, chociaż jeszcze w czasie walk powstańczych zostało to bardzo sprytnie i dobrze wykorzystane propagandowo. Alowcy
w Powstaniu uwiarygodnili się bowiem jako formacja niepodległościowa,
mimo że mieli sporo wątpliwości, czy w ogóle do tej walki przystępować.
Mówię tu o decydentach. Szeregowi żołnierze AL nie robili kalkulacji, chcieli
się bić. To oni podjęli decyzję za polityków i za dowódców. Drobne grupki
na terenie całej Warszawy przyłączały się do Powstania spontanicznie
w pierwszych godzinach walki. Ile ich było? Obliczenia komunistycznej historiografii są przesadzone – 1800 żołnierzy z bronią w ręku – to jest najwyższa podawana liczba – wielokrotnie za duża. W rzeczywistości przed
Powstaniem – w maju 1944 r. – dokumenty AL wykazywały 345 osób
w strukturach zbrojnych. Godzina „W” zaskoczyła alowców, rozproszyła i tak
skromne siły. Na Woli biła się kilkunastoosobowa grupa żołnierzy z AL,
którzy zaczęli odtwarzać batalion „Czwartaków”. Bohatersko walczyli ramię
w ramię z AK. W Śródmieściu walczyli Rozłubirski, Kobyliński i jeszcze jedna czy dwie osoby plus rkm (prawdziwa gratka w tym rejonie, która dobrze
się wówczas przysłużyła wspólnej sprawie). Trafiają po kilku dniach na Wolę,
potem na Starówkę, gdzie ostatecznie uformował się trzon siły zbrojnej AL –
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P.G. – W dokumentach komunistycznej informacji znajdują się namacalne dowody, że docierały do nich informacje BiP.
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batalion „Czwartaków” pod dowództwem „Konrada” Kobylińskiego. Broniono tam początkowo barykady przy placu Zamkowym (żołnierze wywodzący się z Milicji Ludowej RPPS), następnie barykady Boleść-Mostowa. Do
dyspozycji pozostawał w sumie jeden uzbrojony pluton (pełna całodobowa
obsada). W tym samym czasie na Żoliborzu była garstka słabo uzbrojonych
bojowców, podobnie na Czerniakowie. W Śródmieściu kilkunastu alowców znalazło się w szeregach AK, gdzie nie ujawniali swego organizacyjnego pochodzenia. Ogółem szacuję, że w AL w całej Warszawie w szczytowym okresie było do 500 ludzi, z tego broni wystarczyło góra dla dwóch
plutonów. Duża część z nich to ochotnicy, zwerbowani wprost z ulicy, pod
wpływem patriotycznego uniesienia. Ci chłopcy mieli piękne, bohaterskie
chwile w Powstaniu.
P.G. – A ci, co usiłowali uciec kanałami?
J.M. – Nie tylko alowcy gnali do kanałów, zdarzyło się to również akowcom,
i to oficerom. Popłoch w szeregach to często spotykane zjawisko na wojnie.
O wartości żołnierza świadczy to, czy potrafi podnieść się i dalej walczyć.
Alowcom ich dowódcy nie dali takiej szansy, bo zadecydowali o odwrocie
na Żoliborz. Wtedy to doszło do porzucenia barykady Boleść-Mostowa. Dopiero w ostatniej chwili powiadomiono sąsiadów z AK, którzy na gwałt musieli wypełnić lukę w linii obronnej. Mimo to będę bronił szeregowych żołnierzy i oficerów liniowych AL, bo chcieli się bić dalej. Musieli jednak słuchać
rozkazów politruków i załamanych dowódców, dla których Powstanie było
tylko elementem politycznej gry. Ta formacja była naprawdę w trudnej sytuacji: bardzo słaba kadrowo, młodzi dowódcy, nieostrzelani ochotnicy, którzy
nie czuli się silniej związani z innymi oddziałami powstańczymi, sami zresztą
nie tworzyli zgranego bojowego zespołu – brakowało tego, co określa się
z francuska – esprit de corps. A to dlatego między innymi, że byli pod stałą
presją zdemoralizowanego kierownictwa politycznego, poddającego się nastrojom paniki. Prawdziwe załamanie nastąpiło 26 sierpnia po zbombardowaniu kwater i śmierci dowództwa w kamienicy przy Freta 16. Wtedy ostatecznie zadecydowano o przedarciu się za wszelką cenę kanałami na Żoliborz.
Pozostała tylko przeszło 30-osobowa grupa, dowodzona przez Rozłubirskiego, która nie zdążyła uciec, bo zatrzymała ją żandarmeria AK mjr. Włodzimierza Kozakiewicza „Barrego”. Alowcy otrzymali szansę, aby bohatersko
bronić dzielnicy do końca. Do Śródmieścia przeszli jako jedni z ostatnich.
Od kilku dni batalion „Czwartaków” dowodzony przez Kobylińskiego i inne
jednostki AL przebywały już na Żoliborzu, biorąc udział w walkach obronnych w tej dzielnicy aż do końca Powstania. Kilku alowców zdołało przedostać się na drugi brzeg Wisły, gdzie dołączyli do sił sowieckich.
B.P. – Kiedy AL rozformowała się i zaprzestała działalności?
P.G. – Ich działalność, jeśli chodzi o teren, trwała do wkroczenia Sowietów. Ci sami ludzie, którzy działają pod okupacją niemiecką, pp przej-
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M.K. – W trakcie trwania Powstania Warszawskiego w terenie było już
tylko czekanie na Sowietów, żeby się z nimi połączyć. Komuniści przechodzą na drugą stronę frontu, na tereny zajęte przez Sowietów.
I wchodzą w struktury Urzędu Bezpieczeństwa, Milicji Obywatelskiej.
B.P. – W tych nowych urzędach robią kariery?
J.M. – Ci z Oddziału Informacji Sztabu Głównego AL awansują na pułkowników, wchodzą do bezpieki, Głównego Zarządu Informacji Wojska
Polskiego. Spychalski zostaje wiceministrem obrony narodowej i zastępcą
dowódcy Wojska Polskiego. Lechowicz zostaje ministrem aprowizacji i handlu, posłem na sejm. Te kariery osób z kręgu Spychalskiego nie trwają
jednak długo, gdyż w związku ze sprawą „odchyleń nacjonalistycznych”
Gomułki w końcu lat czterdziestych zamknięto ich prawie wszystkich do
więzień. Również tych z wieloletnim stażem pracy dla wywiadu sowieckiego. Po czyśćcu więzienia – który trwa nawet 6 lat – wracają do zaszczytów,
umocnieni – co paradoksalne – w swej komunistycznej „wierze”. Spychalski doszedł do stanowiska marszałka PRL, ale strach przed towarzyszami
z bezpieczeństwa pozostał mu do końca życia.
B.P. – A partyzanci?
P.G. – Wchodzą do milicji, do wojska. W czasie wojny nie istniał w GLAl jakiś sensowny system rozkazodawstwa. Jak ktoś nazwał się kapitanem, to był kapitanem. Albo mógł mianować się majorem. Pewnej grupie na szczeblu dowództwa okręgu – Moczarowi i innym – nadano jakieś
stopnie oficerskie, ale tak naprawdę każdy nadawał je sobie tak, jak
chciał. Szli do milicji, do wojska z tymi stopniami albo wyższymi. Zaufani
partyzanci, którzy byli blisko niektórych dowódców, zostali np. komendantami posterunków milicji ze stopniami oficerskimi, mimo że byli szeregowymi żołnierzami. Żadne zasady awansowania czy jakiejś wojskowej struktury, ani doświadczenia nie obowiązywały, liczyła się tylko lojalność.
M.K. – Ci z „partyjniaków”, którzy przeżyli okres okupacji niemieckiej,
po wkroczeniu Sowietów mogą wybierać pomiędzy pracą na etacie
w partii, służbą w UB czy w wojsku. Generalnie stanowią kadry nowej
władzy. Wielu z nich obejmuje ważne stanowiska. Przykładowo Franci-
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ściu na drugą stronę od razu idą do milicji, do wojska, do bezpieczeństwa, a często jeszcze przez kilka dni przedtem rabują. Ważną cezurą dla
komunistycznej konspiracji był wybuch Powstania Warszawskiego. Kierownictwo było w Warszawie i nie było w stanie niczym dowodzić. W momencie wybuchu Powstania nastąpił kres komunistycznej konspiracji jako
pewnej struktury. Nie ma już tej prasy ogólnopolskiej, która była jej silnym
elementem. W terenie te grupy albo działały samodzielnie, albo w kontakcie z Sowietami, z którymi już miały łączność radiową, itd.
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szek Księżarczyk, komendant Obwodu Krakowskiego AL, zostaje komendantem wojewódzkim MO w Rzeszowie; z kolei Andrzej Buda,
w sierpniu 1944 r. sekretarz Okręgu Rzeszów PPR, już od 8 września
1944 r. był kierownikiem kadr WUBP w Rzeszowie.
J.M. – Dzieje komunistycznej partyzantki to dzieje fikcji, tworzonej pod
dyktando ludzi Moskwy: Nowotki, Findera oraz Gomułki, a potem – już
po wojnie – przez propagandystów, kronikarzy i historyków PRL-u. Ta
mistyfikacja miała służyć budowaniu mitu „niepodległościowej” partyzantki GL-AL. I tak pozostało do dziś – w Warszawie jest Aleja Armii
Ludowej, a w Gdańsku na jednym z osiedli mieszkaniowych monumentalny głaz poświęcony pamięci Janka Krasickiego. Jakiś graficiarz dorobił sprayem napis: „Janek zdrajca”.
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