
receNzje 71

zapiski sfrustrowanego generała
mu jednak pozostać na stanowisku. Do Śmigłego ma Zamorski 
dużą sympatię: „Świetny chłop. Żebyż tylko nie miał tyle ufności 
dla drani”. Łączy ich pasja artystyczna. Obaj studiowali na kra-
kowskiej ASP i jako generałowie nie przestali malować. Zamorski 
bardzo wysoko ocenia prace Śmigłego-Rydza.

Aresztowanie posłów opozycyjnych w 1930 roku Zamorski 
uważa za „atut świetny i całkowicie przez rząd wygrany”, lecz 

brutalne metody zastosowane wobec nich w Brześ-
ciu określa jako haniebne. O obozie w Berezie Kar-
tuskiej napisze krótko, że nie wierzy, by można było 
w ten sposób złamać ludzi głęboko ideowych. Gene-
rał Marian Kukiel, przeciwnik piłsudczyków, uznał, 
że Zamorski „to człowiek zasad, surowej prawości, 
wróg dokonanych niegodziwości, rozżarty na ludzi, 
którzy Brześciem, Berezą, pacyfi kacjami i prywatnym 
łotrostwem splamili mundur legionowy”. Ale Zamor-
ski, jeśli krytykował, to niezbyt głośno, a potępiająco 
wypowiadał się tylko w tekstach pisanych do szufl ady.

W swych zapiskach autor nie ukrywa niechęci do 
Żydów. Twierdzi, że to przeświadczona o sile pienią-
dza i bezczelna kasta, której w Polsce dobrze się 
dzieje. Kończy te uwagi wręcz szokująco: chciałoby 
się krzyczeć „Heil Hitler”. Nie chce przyjąć aplikan-
ta Riegelhaupta do policji na stanowisko ofi cerskie, 
podkreślając: „Żydów mam już za dużo”. Gdzie indziej 
pisze o „zażydzonej” prokuraturze. Jednocześnie ten 
sam Zamorski przyjmuje u siebie w domu doktoro-
stwo Edelmanów („ludzie uroczy, pełni delikatności 

i kultury”). Dzwoni do znajomych, by załatwić posadę wdowie po 
malarzu-legioniście Leopoldzie Gottliebie (charakterystyczna 
jest tu uwaga Zamorskiego, że Gruber, dyrektor PKO, pewnie nie 
pomoże, bo boi się opinii, że popiera Żydów). Oburza się też na 
pobicie żydowskiego studenta przez polskich kolegów z uczelni, 
uważając to za akt bandytyzmu.

Praca Zamorskiego pokazuje, jak często wysoki dygnitarz 
był zasypywany prośbami o protekcję, załatwienie posady czy 
innych ułatwień, skargami na krzywdy. Na przykład niejaki Piotr 
Brzozowski zgłosił się w sprawie dwói z geografi i, którą dostała 
jego córka w gimnazjum w Kobryniu. „Oczywiście spławiłem go, 
radząc iść z tym do kuratora” – pisze generał. 

Tomasz Stańczyk

„gapa” wystartowała 

Dzienniki (1930–1938) gen. Kordiana Józefa Zamorskiego – 
zastępcy szefa Sztabu Głównego WP i komendanta głównego 
Policji Państwowej – znane były dotąd tylko z niewielkich frag-
mentów. Teraz opublikowano całość zapisków, obejmujących 
lata 1930–1938. Wiele razy przebija w nich frustracja wysoko 
postawionego przedstawiciela pomajowej elity władzy.

Zamorski nie może pogodzić się z demoralizacją w szeregach 
obozu piłsudczykowskiego, głoszącego przecież ha-
sła sanacji moralnej. Innym źródłem frustracji są 
zaniedbania dotyczące wojska i obronności kraju. 
Krytyczne uwagi gen. Zamorski kieruje także pod 
adresem marsz. Józefa Piłsudskiego: „Czy Komen-
dant się zorientuje, że w beczce ekskrementów, 
które teoretycznie chce wytoczyć z Polski, sie-
dzi sporo ludzi z jego otoczenia?”. Tymczasem, jak 
konstatuje Zamorski, „nasz obóz srodze z powodu 
moralnego gnicia śmierdzi”.

Piłsudski nie był oderwany od rzeczywistości 
ani ślepy na wypaczenia i nieprawidłowości. Za-
morski notuje, że Marszałek powiedział pewnego 
razu Janowi Szembekowi, że widzi w Polsce masę 
złych rzeczy, „jednak [sam] jest już ruiną”. Stąd 
też pewnie brak decyzji i odwlekanie spraw przez 
Marszałka, na co skarży się Zamorski.

Czy Piłsudski był o wszystkim, o czym powinien 
wiedzieć, informowany przez swoje otoczenie? Za-
morski zanotował 11 listopada 1932 roku: „Defi ladę 
odbierał Komendant. Ile miłości, tyle żalu, że nie 
wie, jaki bałagan w państwie i wojsku. Mogliby go, swoją dro-
gą, ostrzec”. Opuszczając w 1935 roku stanowisko w Sztabie 
Głównym, Zamorski sporządził ofi cjalny dokument, w którym 
pisał o fatalnym stanie przygotowań mobilizacyjnych i o tym, że 
Polska może bronić się najwyżej dwa miesiące, bo na tyle star-
czy amunicji dla artylerii.

Zamorski narzeka, że zarówno w Sztabie Głównym, jak i na sta-
nowisku szefa policji ma ograniczone możliwości działania; skarży 
się, że ograniczają mu kompetencje. Jest sfrustrowany, lojalnie 
trwa jednak na stanowisku, a swoje żale wylewa w zapiskach. Gdy 
policja strzelała do strajkujących chłopów w Małopolsce, Zamor-
ski chciał podać się do dymisji, chociaż uważał, że za tę sytuację 
były odpowiedzialne władze lokalne. Marszałek Śmigły-Rydz każe 
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im. Tadeusza Kościuszki. W cza-
sach stalinowskich został oska-
rżony o działalność szpiegow-
ską na rzecz Wielkiej Brytanii 
i Stanów Zjednoczonych i ska-
zany na śmierć. Wyrok wyko-
nano w 1951 roku strzałem 
w tył głowy. Ciekawy jest 
również tekst o bombow-
cach PZL-37 Łoś – najno-
wocześniejszych polskich 
samolotach wojskowych 
okresu międzywojennego. Przeczytamy 
o nierównej walce łosiów z niemieckimi 
messerschmittami we wrześniu 1939 roku 
i niedawnych poszukiwaniach szczątków 
PZL-37, który w pierwszych dniach wojny 
został zestrzelony nad Wólką Radzymińską. 

„Gapa” to pismo tworzone przez pa-
sjonatów i przeznaczone dla pasjona-
tów polskiego lotnictwa. Z  pewnością 

nie jest bezpośrednim 
konkurentem dla obec-
nych na rynku magazy-
nów lotniczych, takich jak 
„Skrzydlata Polska”, „Lot-
nictwo” czy „Aeroplan”. 
We wszystkich dominuje 
bowiem tematyka współ-
czesna – nie tylko polska 
i nie tylko wojskowa.

Nowe czasopismo jest być 
może zbyt wąskie tematycz-
nie, by dotrzeć do szerokiego 

odbiorcy. Barierą może się okazać również 
cena – za 124 strony na dobrym papierze 
zapłacimy 29 złotych. Warto jednak „Ga-
pie” kibicować. Bądź co bądź popularyzu-
je kawałek najnowszej historii Polski. A to 
przecież misja, którą stara się wypełniać 
także IPN.
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Gapa to popularna nazwa odznaki pilotów 
wojskowych, przedstawiającej orła w locie. 
To także tytuł nowego magazynu lotnicze-
go, który pojawił się na polskim rynku. Wy-
dawcą jest Fundacja Historyczna Lotnictwa 
Polskiego. Czasopismo ma się ukazywać od 
czterech do sześciu razy w roku i, jak zapo-
wiada redaktor naczelny Robert Gretzyn-
gier, „krążyć będzie przede wszystkim wokół 
historii polskiego lotnictwa wojskowego”. 
„Pragniemy upowszechniać prawdziwą hi-
storię Polskich Skrzydeł, nie zważając na 
zmieniające się mody i koniunktury” – de-
klaruje z kolei wydawca.

W pierwszym numerze periodyku znaj-
dziemy m.in. sylwetkę gen. Tadeusza Wła-
dysława Sawicza (1914–2011), ostatniego 
z polskich pilotów biorących udział w Bi-
twie o Anglię. Obok tragiczna historia por. 
Władysława Śliwińskiego, który w czasie 
wojny latał m.in. w słynnym Dywizjonie 303 




