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PPo dwóch latach spowo-
dowanych pandemià, 23
kwietnia, w pi´kny s∏o-

neczny dzieƒ, organizacje komba-
tanckie, przedstawiciele w∏adz lo-
kalnych – m.in. wojewoda zachod-
niopomorski Zbigniew Bogucki
i gen. dyw. dr Dariusz Parylak – do-
wódca 12. Szczeciƒskiej Dywizji
Zmechanizowanej, Wojsko Polskie,
samorzàdowcy, harcerze, m∏odzie˝
szkolna oraz mieszkaƒcy – nie tylko
Pomorza Zachodniego i Ziemi Lu-
buskiej – licznie stawili si´ na uro-
czyste obchody 77. rocznicy forso-
wania Odry. 

UroczystoÊci rocznicowe rozpo-
cz´∏y si´ w sobotnie przedpo∏udnie
w Gozdowicach. Przy Pomniku
Chwa∏a Poleg∏ym Saperom, w asy-
Êcie Kompani Honorowej Wojska
Polskiego, pocztów sztandarowych,
licznie zebranych uczestników, po
odÊpiewaniu hymnu narodowego,
salwie honorowej oraz okoliczno-
Êciowych przemówieniach z∏o˝ono
wieƒce i wiàzanki kwiatów. 

Henryk Krudos – prezes Zachod-
niopomorskiego Zarzàdu Woje-
wódzkiego ZKRPiBWP w Szczeci-
nie, podczas wystàpienia, przyto-
czy∏ wspomnienie sprzed pi´çdzie-
si´ciu lat, kiedy jego Ojciec, m´˝-
czyzna w sile wieku, Sybirak, saper

spod Monte Cassino, przykl´kajàc
przed pomnikiem tej wielkiej sie-
kierkowskiej nekropolii (a nie by∏o
wtedy jeszcze krzy˝a) wypowie-
dzia∏ nast´pujàce s∏owa: Zobacz sy-
nu ilu tu ch∏opaków le˝y, wi´cej
ni˝ na Monte Cassino. Tych, któ-
rych nie zabi∏a Syberia i w boju nie
dosi´g∏a frontowa kula, tutaj nad
Odrà, w koƒcu wojny oddali swoje
˝ycie – za Polsk´. Wiesz, gdybym
nie zdà˝y∏ do Andersa, to pewnie
by∏a by to moja droga powrotu do
ojczyzny. Pami´taj: ˝o∏nierska krew
jest zawsze taka sama, gdziekolwiek
by jej nie przelano. 

Nast´pnie stwierdzi∏, ˝e dla 
powojennego pokolenia by∏ to prze-
jaw wielkiej i wspania∏ej lekcji hi-
storii, patriotyzmu, poszanowania
godnoÊci narodowej, wiary i doko-
naƒ ˝o∏nierza polskiego, w najlep-
szy sposób w jaki mo˝na przekazaç
m∏odszemu pokoleniu Polaków. To,
˝e tu jesteÊmy zawdzi´czamy
przede wszystkim naszym rodzi-
com, dziadkom i màdrym nauczy-
cielom. 

DziÊ zadaj´ sobie pytanie: Czy
pojawià si´ tutaj nast´pne pokole-
nia Polaków? I myÊl´, ˝e zgodzicie
si´ Paƒstwo ze mnà, ˝e zale˝y to
tylko od nas. Nasza historia Pomo-
rza Zachodniego zwiàzana jest

Dokoƒczenie na str. 4 [

77. ROCZNICA FORSOWANIA ODRY
Forsowanie rozlewisk Odry
w rejonie Siekierek i Gozdo-
wic rozpocz´∏o si´ 16 kwietnia
1945 r. oko∏o godz. 4.00 nad
ranem ostrza∏em artyleryj-
skim. Pierwsi rzek´ zacz´li
forsowaç ˝o∏nierze 1. Dywizji
Piechoty z okolic Siekierek.
Pod koniec dnia przy du˝ych
stratach uda∏o si´ osiàgnàç za-
chodni brzeg Odry i zdobyç go
tak˝e na wysokoÊci Gozdowic.
Ju˝ pierwszego dnia uda∏o si´
˝o∏nierzom po∏àczyç zdobyte
przyczó∏ki. 17 kwietnia 11.
pu∏k piechoty uczci∏ moment
przeprawy postawieniem s∏u-
pów granicznych po zachod-
niej stronie rzeki. W nast´p-
nych dniach przez Odr´ prze-
prawia∏y si´ kolejne jednostki.
Forsowanie Odry zakoƒczy∏o
si´ 20 kwietnia, a przez trzy
dni walk ˝ycie straci∏o ok.
2000 ˝o∏nierzy Wojska Pol-
skiego. Obrona niemiecka zo-
sta∏a z∏amana i wojska zacz´-
∏y si´ wycofywaç. Droga do
Berlina by∏a otwarta. 
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g∏ównie z 1. i 2. Armià
Wojska Polskiego – prze-
∏amaniem Wa∏u Pomor-
skiego, zdobyciem twier-
dzy Ko∏obrzeg i heroicz-
nym krwawym forsowa-
niem Odry. Nale˝y kul-
tywowaç takie wielkie
uroczystoÊci, upami´t-
niajàc wydarzenia, które
mia∏y miejsce 77. lat te-
mu. W poszanowaniu
dokonaƒ naszych przod-
ków, nieustannie dbaj-
my o histori´, piel´gnuj-
my naszà to˝samoÊç na-
rodowà i umi∏owanie
pokoju – szczególnie te-
raz, kiedy doÊwiadcza-
my jego kruchoÊci. 

Micha∏ Jach, prze-
wodniczàcy Sejmo-
wej Komisji Obrony
Narodowej doda∏, ˝e
obowiàzkiem paƒ-
stwa jest, aby zacho-
waç pami´ç oraz od-
dawaç czeÊç i uzna-
nie wszystkim tym,
którzy tu poÊwi´cili
swoje ˝ycie.

O godzinie 12.30
rozpocz´∏a si´ msza
Êwi´ta polowa na
Cmentarzu Wo-
jennym „Siekier-
ki” w Starych ¸y-
sogórkach, którà
odprawi∏ arcybis-
kup Andrzej Dzi´-
ga, metropolita
szczeciƒsko-ka-
mieƒski. Podczas
homilii przypo-
mnia∏, ˝e stajàc
tutaj w tak licz-
nym gronie i pa-
trzàc w te bia∏e
krzy˝e módlmy
si´ za nich, tych którzy tu pozostali.
Przez dwa lata modliliÊmy si´
w milczeniu i samotnoÊci. Uroczy-
stoÊç zakoƒczy∏ apel poleg∏ych. 

Na cmentarzu wojennym 1. Ar-
mii Wojska Polskiego w Starych ¸y-
sogórkach spoczywa 1987 ˝o∏nie-
rzy, w tym 1661 znanych z nazwi-

ska. To ˝o∏nierze, którzy
polegli podczas forso-
wania Odry, a tak˝e
w walkach o Berlin. Be-
tonowe krzy˝e stylizo-
wane sà na Order Krzy-
˝a Grunwaldu. Na Êrod-
ku cmentarza stoi grani-
towy pomnik autorstwa
S∏awomira Lewiƒskiego.
Na wysokim obelisku
widniejà dwa grun-
waldzkie miecze, w tle
umieszczono ˝agle sym-
bolizujàce przepraw´
przez Odr´. Obok obeli-
sku stoi zaÊ postaç ko-
biety. 

Podczas rocznicowe-
go spotkania odby∏ si´

pokaz pojazdów woj-
skowych (12. Bryga-
dy Zmechanizowa-
nej) oraz festyn nad
Odrà z kuchnià po-
lowà, podczas które-
go mo˝na by∏o skosz-
towaç grochówki.
Ten typowo ˝o∏nier-
ski pocz´stunek za-
fundowa∏ Urzàd
Marsza∏kowski WZ,
który od lat w∏àcza
si´ w organizacj´

u r o c z y s t o Ê c i
w Siekierkach. 

MMi∏oÊnicy
mi l i t a -

riów mogli od-
wiedziç Muzeum
Pamiàtek 1. Ar-
mii Wojska Pol-
skiego, gdzie znaj-
dujà si´ m.in. hi-
storyczne mun-
dury i broƒ. Na
za interesowa-
nych s∏u˝bà woj-
skowà czeka∏ te˝
punkt rekruta-

cyjny, z has∏em promujàcym akcj´
„Zostaƒ ˝o∏nierzem”. 

HHEENNRRYYKK  KKRRUUDDOOSS
Fot.: Kazimierz Ratajczyk

[ Dokoƒczenie ze str. 3
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W marcu 1946 r., w momencie
demobilizacji, 2. Korpus Polski pe∏-
niàcy po zakoƒczeniu wojny funkcje
okupacyjne we W∏oszech, liczy∏ po-
nad 113 tysi´cy oficerów i ˝o∏nierzy.
Pomimo strat poniesionych w kam-
panii w∏oskiej, w walkach o Monte
Cassino, Ankon´ i Boloni´, stan
osobowy Korpusu zosta∏ uzupe∏nio-
ny, a nawet wzrós∏ liczebnie stano-
wiàc powa˝nà si∏´ bojowà. Sta∏o si´
tak wskutek przyj´cia na stan Kor-
pusu ponad 30 tysi´cy niemieckich
jeƒców dezerterów – ˝o∏nierzy We-
hrmachtu narodowoÊci polskiej, Po-
laków – jeƒców niemieckich ofla-
gów i stalagów, powstaƒców war-
szawskich, ponadto wi´êniów wielu
niemieckich obozów. 

Dysponujàc takà si∏à (niepokoi∏o
to Brytyjczyków) genera∏ W∏ady-
s∏aw Anders mia∏ nadziej´ na konty-
nuacj´ walki o niepodleg∏à Polsk´,
przewidujàc prawdopodobnà wów-
czas mo˝liwoÊç konfliktu zbrojnego
pomi´dzy zachodnimi koalicjantami
a Zwiàzkiem Sowieckim. Sztab 2. Kor-
pusu prowadzi∏ nawet, w sposób
nie zwracajàcy uwagi w∏adz brytyj-
skich i w∏oskich, stosowne symula-
cje, utrzymywano w gotowoÊci
cz´Êç jednostek. W kilku grach
sztabowych zak∏adano u˝ycie jed-
nostek Korpusu w pierwszej fazie
dzia∏aƒ zbrojnych, gdyby mia∏y si´
toczyç one na terenie W∏och. Dal-
sze rozwa˝ania na ten temat uci´li
sami Brytyjczycy, zw∏aszcza po
uznaniu przez wielkie mocarstwa
Tymczasowego Rzàdu JednoÊci Na-
rodowej. 

IIstnia∏y w tym czasie koncepcje
utrzymania ˝o∏nierzy polskich 
jako armii najemnej w ramach

amerykaƒskiej Legii Cudzoziemskiej,
która ostatecznie nie zosta∏a przez 
Kongres USA powo∏ana. Brano te˝ 
pod uwag´ projekt w∏àczenia polskich
formacji do armii amerykaƒskiej 
w Europie i wykorzystania ich w ra-
mach okupacji Niemiec, prowadzono
równie˝ wst´pne rozmowy w sprawie
skierowania ˝o∏nierzy-Polaków do

Ameryki Po∏udniowej
i Kanady jako osadni-
ków rolnych. 

Jednak bezpoÊred-
nio po zakoƒczeniu dzia-
∏aƒ wojennych, cz´Êç
˝o∏nierzy Korpusu prze-
bywajàca we W∏oszech,
zadeklarowa∏a ch´ç po-
wrotu do kraju. Pierwsza
grupa ˝o∏nierzy (oko∏o
6 tysi´cy), przez brytyj-
ski punkt repatriacyjny
i Polskà Misj´ Wojskowà
przyby∏a do Polski drogà
morskà. Do koƒca 1945 r.
w kraju znalaz∏o si´ oko-
∏o 12 tysi´cy ˝o∏nierzy
z bronià, w tym nieliczna
grupa oficerów. Do grud-
nia 1947 r. przyby∏o do
kraju prawie 60 tysi´cy.
Kolejne transporty, które
przybywa∏y z Anglii, od-
bywa∏y si´ do wrzeÊnia
1951 r. Ponadto cz´Êç
˝o∏nierzy wraca∏a indywi-
dualnie. Przybyli stawali
przed Komisjami Reje-
stracyjnymi, które kiero-
wa∏y ich do demobilizacji,
s∏u˝by w wojsku polskim
lub na urlopy, po któ-
rych w wi´kszoÊci byli
tak˝e demobilizowani. 

Decyzja o demobili-
zacji Korpusu, podj´ta
w 1946 r. przez w∏adze
brytyjskie, zosta∏a êle
przyj´ta przez ˝o∏nierzy,
zw∏aszcza 5. Kresowej Dywizji Piecho-
ty dowodzonej przez gen. Nikodema
Sulika. Wynika∏o to z faktu, ˝e wi´k-
szoÊç z nich by∏a obywatelami polski-
mi narodowoÊci bia∏oruskiej, ukraiƒ-
skiej i ˝ydowskiej, którzy znaleêli si´
po wrzeÊniu 1939 r. na anektowanych
przez ZSRR terenach, a nast´pnie zo-
stali deportowani w latach 1940-1941
w g∏àb ZSRR. Poczàtkowo w∏adze so-
wieckie odmawia∏y im prawa do am-
nestii (po uk∏adzie SikorskiMajski),
a tym samym wstàpienia do tworzonej

Polskiej Armii
w ZSSR. Do-
piero po sta-
nowczej inter-
wencji dyplo-
matycznej prze-
∏amano ten im-
pas, ale ˝o∏nie-
rze Kresowej
DP pami´tali
o swoim losie,
swoich najbli˝-
szych i utraco-

Z dziejów 2. Korpusu Polskiego

TRUDNA DROGA DO DOMU
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nej ojcowiênie. Pogarszajàce si´ na-
stroje doprowadzi∏y do tzw. buntu ge-
nera∏a Sulika (mia∏ on polegaç na od-
mowie zaokr´towania i ewakuacji dy-
wizji do Wielkiej Brytanii oraz, w miar´
mo˝liwoÊci, opublikowaniu treÊci przy-
gotowanego protestu przez jednà
z w∏oskich radiostacji), który zosta∏
szybko opanowany przez dowództwo
2. Korpusu. 

Tymczasem, w celu przebiegu
sprawnej demobilizacji, powo∏any zo-
sta∏ w Wielkiej Brytanii (przy sprzeci-
wie prezydenta RP na uchodêstwie
W∏adys∏awa Raczkiewicza) Polski Kor-
pus Przysposobienia i Rozmieszcze-
nia, którego celem by∏o m.in. zapew-
nienie bezp∏atnego wyjazdu do Polski,
z wyp∏atà dwumiesi´cznego ˝o∏du
wszystkim ch´tnym, emigracji do in-
nych krajów lub podj´cia pracy zawo-
dowej w Wielkiej Brytanii. Korzystaç
z niego mog∏y osoby, które s∏u˝y∏y
w PSZ przed 1 czerwca 1945 r. 

Do wrzeÊnia 1949 r., kiedy to
PKPiR zosta∏ rozwiàzany, do kraju
wróci∏o oko∏o 120 tysi´cy ˝o∏nierzy
PSZ na Zachodzie, w tym 30. genera-
∏ów, m.in. gen. Mieczys∏aw Boruta-
Spiechowicz, gen. Izydor Modelski,
gen. Heliodor Cepa, gen. Czes∏aw
Paszkiewicz, gen. Franciszek Skib-
niewski. Oko∏o jednej trzeciej oficerów
otrzyma∏o w Polsce anga˝ w wojsku.
Pozostali w∏àczali si´ w ˝ycie powo-
jennej Polski, bacznie obserwowani
przez s∏u˝by specjalne. 

Na poczàtku lat 50., w szczycie
stalinizmu w Polsce, rozpocz´∏y si´
sfingowane procesy skierowane prze-
ciwko kadrze oficerskiej PSZ i AK
zakoƒczone procesem genera∏ów. 
Obj´∏y one oficerów AK, w tym Jerze-
go Kirchmayera i Franciszka Herma-
na, wracajàcych z oflagów genera∏ów
– Józefa Kuropiesk´, Stefana Mosso-
ra, oraz oficerów PSZ na Zachodzie –
gen. Stanis∏awa Tatara, p∏k. Mariana
Utnika, p∏k. Stanis∏awa Nowickiego
w tzw. procesie TUN (nazwanym tak
od nazwisk g∏ównych oskar˝onych)–
oskar˝eni zostali o zorganizowanie
w wojsku spisku celem przej´cia w∏a-
dzy oraz prowadzenie dzia∏alnoÊci
szpiegowskiej na rzecz wywiadu bry-
tyjskiego. W 1956 r. proces, mimo wy-
dania wyroków skazujàcych, zosta∏
uniewa˝niony, a w paêdzierniku 1990 r.

Naczelny Prokurator Wojskowy uzna∏,
˝e oskar˝eni nie sà winni przypisa-
nych im czynów. 

W innych procesach, po wymu-
szonych zeznaniach, spoÊród 88. ska-
zanych oficerów, 19. wymierzono kary
Êmierci i wyroki wykonano, pozostali
otrzymali kary wieloletniego wi´zienia.
W latach 1955-1958 wi´kszoÊç skaza-
nych zrehabilitowano. 

W niezwykle trudnej sytuacji zna-
laz∏a si´ ta grupa ˝o∏nierzy Korpu-
su, która mimo ostrze˝eƒ i w∏asnych
obaw zdecydowa∏a si´ wróciç na 
zaanektowane po 1939 r., a zamiesz-
kiwane przed wojnà przez swoje 
rodziny ziemie dawnego wojewódz-
twa nowogródzkiego, poleskiego, 
wileƒskiego i cz´Êci bia∏ostockiego,
b´dàce teraz na terytorium Bia∏orus-
kiej i Ukraiƒskiej SRR. Oko∏o 800 ˝o∏-
nierzy, w tym wielu z 5. Kresowej 
DP, którzy zdecydowali si´ na ten
krok, zgromadzono w obozie dla wyz-
wolonych jeƒców wojennych i osób
internowanych w Grodnie (1947-
1948). 

Trzy lata póêniej, zwolnionych
z obozów ˝o∏nierzy, nocà, z 31 marca
na 1 kwietnia 1951 r. NKWD areszto-
wa∏o i wywioz∏o z rodzinami do Obwo-
du Irkuckiego, konfiskujàc równocze-
Ênie mienie i odznaczenia bojowe.
¸àcznie zes∏ano prawie tysiàc ˝o∏nie-
rzy i oko∏o 4000 cz∏onków rodzin.
W 1956 r. zezwolono na stopniowe
powroty (wi´kszoÊç wybra∏a Polsk´),
a w 1971 r. Sàd Najwy˝szy BSRR
i USRR uzna∏ deportacje za bezpod-
stawne, umorzy∏ post´powanie prze-
ciw 2. Korpusowi, a poszkodowanym
przyzna∏ odszkodowania. 

Wed∏ug niepe∏nych danych,
w 2003 r. na terenie Bia∏orusi mieszka-
∏o jeszcze kilkunastu „andersowców”.
W tym czasie do redakcji „Polsce
Wierni” dotar∏ list jednego z nich, 
85-letniego weterana, z proÊbà
o przekazanie kilku egzemplarzy mie-
si´cznika oraz ksià˝ek o historii dru-
giej wojny Êwiatowej. Po niespe∏na
rocznej wymianie korespondencji
i przes∏aniu kilku paczek kontakt si´
urwa∏. 

Nieudane pró-
by nawiàzania
kontaktów z kom-
batantami pol-
skimi na tych
ziemiach, podej-
mowa∏a tak˝e
Rada Krajowa
˚o∏nierzy PSZ
na Zachodzie
przy Zarzàdzie
G∏ównym ZKRP
i BWP. 

MMIICCHHAA¸̧  
IIZZDDEEBBSSKKII

Grodno.
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PPierwsze polskie organizacje kon-
spiracyjne powsta∏y w Warszawie
pod koniec wrzeÊnia 1939 r. Rzàd

RP na uchodêstwie postanowi∏ powo∏aç in-
stytucje, z pomocà których zamierza∏ kiero-
waç ˝yciem politycznym w okupowanej Pol-
sce. Utworzono stanowisko Delegata Rzàdu
na Kraj, który mia∏ reprezentowaç rzàd emi-
gracyjny. Od 1943 r. pe∏ni∏ on funkcj´ równà
stanowisku wicepremiera, a jego trzej zast´p-
cy, w randze ministrów, tworzyli Krajowà Ra-
d´ Ministrów (KRM). W styczniu 1944 r. po-
wo∏ano Rad´ JednoÊci Narodowej (RJN), z∏o-
˝onà z szesnastu dzia∏aczy reprezentujàcych
ró˝ne stronnictwa. By∏a ona organem opinio-
twórczym nieformalnego rzàdu polskiego na
okupowanych terenach (Delegatury Rzàdu
na Kraj). Funkcj´ przewodniczàcego Delega-
tury pe∏ni∏ Jan Stanis∏aw Jankowski, a obra-
dom RJN przewodniczy∏ Kazimierz Pu˝ak. 

W lutym 1945 r., na konferencji w Ja∏cie
Wielka Trójka udzieli∏a gwarancji przeprowa-
dzenia w Polsce wolnych i demokratycznych
wyborów parlamentarnych. 

Jeszcze przed rozpocz´ciem konferencji
ja∏taƒskiej Brytyjczycy wystàpili z inicjatywà
ujawnienia Sowietom struktur KRM i RJN. Ar-
gumentowali, ̋ e dzi´ki temu uzyskajà od Stali-
na gwarancj´ nietykalnoÊci dla osób obsadza-
jàcych najwy˝sze stanowiska w okupowanej Pol-
sce oraz przeforsujà kandydatur´ kilku z nich
do nowych w∏adz Polski. Pod koniec stycznia
1945 r. RJN wyda∏a oÊwiad-
czenie: Rada JednoÊci Narodowej
w Kraju zgadza si´ przekazaç
Rzàdowi Brytyjskiemu pewnà
iloÊç nazwisk najwybitniejszych
cz∏onków Ruchu Podziemnego
i Armii Krajowej, o ile otrzyma
ca∏kowite zapewnienie, ˝e takie
ujawnienie nie przysporzy zgub-
nych konsekwencji dla tych osób.
Brytyjczycy przekazali list´ do
Moskwy. 

Jan Stanis∏aw Jankowski
i gen. Leopold Okulicki otrzy-
mali od p∏k. Konstantina Pimie-
nowa, pe∏nomocnika gen. Iwa-
na Sierowa (jak si´ póêniej

okaza∏o, odpowiada∏ on za zbrodni´ w Katy-
niu), listowne zaproszenia na spotkanie z ofice-
rami sowieckimi, którego celem mia∏o byç
unormowanie stosunków. W piÊmie do Okulic-
kiego, z 6 marca, Pimienow r´czy∏: Ja, jako oficer
Armii Czerwonej, któremu przypad∏a w udziale tak
wa˝na misja, daj´ panu pe∏nà gwarancj´, ˝e od dnia,
kiedy los pana b´dzie zale˝eç ode mnie, to jest od
przyjazdu do nas, b´dzie pan ca∏kowicie bezpieczny.

Przywódcy PPP liczyli, ˝e porozumienie
ze stronà sowieckà zapewni im wspó∏udzia∏
w rzàdzeniu krajem. Postanowili skonsulto-
waç spraw´ z rzàdem RP na uchodêstwie.
Dyrektor spraw wewn´trznych Delegatury
Rzàdu na Kraj, Stefan Korboƒski, wys∏a∏ do
Londynu zaszyfrowanà treÊç obu zaproszeƒ.
OsobiÊcie uwa˝a∏, ˝e nie wolno ich ignoro-
waç: Sowiety oskar˝y∏yby nas wobec sojuszni-
ków o odrzucenie wyciàgni´tej d∏oni. Podobne-
go zdania by∏ Jankowski, który nie czekajàc
na odpowiedê z Londynu, podjà∏ decyzj´
o spotkaniu si´ z Pimienowem. 

Odby∏o si´ ono 17 marca 1945 r., w prusz-
kowskiej siedzibie NKWD. Sowieci potraktowali
je jako wst´pne i rozpoznawcze. Jankowski za-
proponowa∏, aby delegacji RJN umo˝liwiono
wyjazd na konsultacje do Londynu. 

W nast´pnych dniach Pimienow konfero-
wa∏ z przedstawicielami liczàcych si´ partii poli-
tycznych, informujàc ich, ˝e dalsze rozmowy
b´dzie prowadziç gen. Iwanow (pseudonim
Sierowa), a mo˝e nawet marsz. ̊ ukow. Podkre-

Êla∏, ˝e sprawà interesuje si´ sam Stalin. Za-
pewnia∏, ˝e otrzyma∏ zgod´ na przelot polskiej
delegacji do Londynu, samolotem zapewnio-
nym przez Sowietów. JednoczeÊnie wr´cza∏ im
formularze, w których mieli podaç dane na te-
mat historii, powiàzania z AK, liczebnoÊci i per-
sonaliów kierownictwa reprezentowanych przez
nich organizacji. 

27 marca 1945 r., tak˝e w Pruszkowie, od-
by∏o si´ kolejne spotkanie. Antoni Pajdak wspo-
mina∏ („Z Pruszkowa na ¸ubianki“): stawili si´...
wicepremier Jan Stanis∏aw Jankowski, gen. Leopold
Okulicki, Kazimierz Pu˝ak, którego sprowadzi∏em
z Krakowa... i inni cz∏onkowie Delegatury Rzàdu.
Rozmowy z ramienia Sowietów prowadzi∏ genera∏
nie znany mi z nazwiska i p∏k Pimienow oraz jakiÊ
osobnik, który przedstawi∏ si´ jako Chodkiewicz.

Po obiedzie Pimienow zaproponowa∏ prze-
niesienie rozmów w miejsce, gdzie oczekiwaç
mia∏ gen. Iwanow. Samochodem przewieziono
Polaków na Prag´, gdzie rozmawiali z cz∏owie-
kiem podajàcym si´ za Iwanowa. Sowieci poin-
formowali ich, ˝e polecà najpierw do Moskwy,
a stamtàd na zachód. Na protest Jankowskie-
go, ˝e obiecano im wyjazd do Londynu, sowiec-
ki oficer stwierdzi∏: OtrzymaliÊcie szans´ rozmowy,
z kim trzeba na Kremlu. 

Nazajutrz podobny los spo-
tka∏ kolejnych uczestników pol-
sko-sowieckiego dialogu: Kazimie-
rza Bagiƒskiego, Adama Bienia,
Józefa Chaciƒskiego, Eugeniusza
Czarnowskiego, Stanis∏awa Jasiu-
kowicza, Kazimierza Kobylaƒskie-
go, Stanis∏awa Mierzw´, Stanis∏a-
wa Micha∏owskiego, Antoniego
Pajdaka, Zbigniewa Stypu∏kow-
skiego, Franciszka Urbaƒskiego
i Józefa Stemler-Dàbskiego. Na
lotnisku do∏àczono do nich Alek-
sandra Zwierzyƒskiego (aresz-
towanego 8 marca 1945 r. w Mila-
nówku). Adam Bieƒ wspomina∏:
Z Pruszkowa pojechaliÊmy do

W lutym 1945 r. gen. Iwan Sierow, szef NKWD do spraw ochrony ty∏ów Armii Czerwonej i jeden z zast´pców ¸awrientija Berii, otrzyma∏ polecenie
uj´cia kierownictwa Polskiego Paƒstwa Podziemnego. Wykorzysta∏ w tym celu, wydany 11 stycznia 1945 r., rozkaz dowództwa NKWD nr 0016

„O przedsi´wzi´ciach majàcych na celu wyczyszczenie ty∏ów frontów Armii Czerwonej z wrogich elementów”. Do Polski skierowano 60 tys. ˝o∏nie-
rzy NKWD z zadaniem „ochrony i penetracji ty∏ów”. Mieli oni równie˝ przygotowaç miejsca odosobnienia – obozy, w których zamierzano osadziç

zatrzymanych ˝o∏nierzy i oficerów by∏ej AK oraz innych formacji zbrojnych. Drugim dokumentem, który Sowieci wykorzystywali w walce 
z polskim podziemiem i dzia∏aczami Polskiego Paƒstwa Podziemnego, by∏o zarzàdzenie Paƒstwowego Komitetu Obrony nr 7467000, z 3 lutego

1945 r., nakazujàce: „bezwzgl´dnie rozprawiç si´ z osobami schwytanymi w czasie dokonywania aktów dywersyjnych i terrorystycznych, na drodze
bezlitosnej likwidacji ich na miejscu przest´pstwa”. 
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W∏och. Przy telefonie siedzia∏ major NKWD, w tym
momencie kiedyÊmy weszli on skoƒczy∏ rozmow´
i powiedzia∏: „Prosz´ panów, w∏aÊnie rozmawia∏em
z Moskwà. Wasi koledzy, którzy wczoraj przyjechali
do nas, w tej chwili wylàdowali na lotnisku w Mo-
skwie“ ...nast´pnego dnia rano pojawi∏ si´ jakiÊ gene-
ra∏ i powiedzia∏, ˝e pojedziemy na lotnisko... Pami´-
tam, jak jeden z radzieckich oficerów zapyta∏ nas: 
„A zabraliÊcie w t´ drog´ garÊç ziemi ojczystej?“. 

Poczàtkowo Polacy byli pewni, ˝e lecà do
Wlk. Brytanii. Dopiero w powietrzu zorientowali
si´, ˝e samolot kieruje si´ w stron´ Moskwy.
Indagowani Sowieci wyjaÊniali, ˝e na Kremlu
przebywa w∏aÊnie z wizytà minister Anthony
Eden, zatem wszystko jest w porzàdku. 

Maszyna nie otrzyma∏a zgody na làdowa-
nie w Moskwie – prawdopodobnie Stalin za-
planowa∏ katastrof´ lotniczà. Pilot posadzi∏
samolot w szczerym polu, w pobli˝u Iwano-
wo-Wozniesieƒska (300 km od Moskwy), skàd
ró˝nymi Êrodkami transportu grupa dotar∏a,
30 marca wieczorem, do Moskwy.

Polaków osadzono w wi´zieniu na ¸ubian-
ce. Przebywali w oddzielnych celach i byli
poddawani licznym przes∏uchaniom. Wed∏ug
relacji Bagiƒskiego, otrzymywali trzy mizerne
posi∏ki dziennie i przys∏ugiwa∏ im 20-minuto-
wy spacer w asyÊcie stra˝nika. 

Dzia∏acze konspiracji niepodleg∏oÊciowej
w Warszawie zaalarmowali Londyn, ˝e liderzy
PPP zagin´li. 1 kwietnia, Korboƒski depeszo-
wa∏ do brytyjskiego MSW: wszyscy... nie wrócili
do dziÊ i nie dali nam ani rodzinom znaku ˝ycia...
Podejrzewam podst´pne aresztowanie... 

Rzàd RP na uchodêstwie interweniowa∏
u w∏adz brytyjskich i amerykaƒskich. Noty
w tej sprawie z∏o˝yli: Edward Raczyƒski w Lon-
dynie oraz Jan Ciechanowski w Waszyngtonie.
Postanowiono nag∏oÊniç spraw´ w Êrodkach
przekazu, g∏ównie w polskoj́ zycznej prasie emi-
gracyjnej i audycjach BBC. 6 kwietnia, stosowny
komunikat og∏osi∏a w j´zyku angielskim Polska
Agencja Telegraficzna w Londynie. Pisa∏ o tym
równie˝ „Dziennik Polski i Dziennik ˚o∏nierza”. 

ProÊb´ o zainteresowanie si´ sprawà wy-
s∏ano tak˝e do brytyjskiego ambasadora w Mo-
skwie, który 4 kwietnia zwróci∏ si´ z zapytaniem
do rzàdu sowieckiego. Nie otrzyma∏ jednak
˝adnej odpowiedzi. Dopiero 3 maja Wiacze-
s∏aw Mo∏otow poinformowa∏ oficjalnie ambasa-
dorów Wlk. Brytanii i USA, ̋ e w wi´zieniu na ̧ u-
biance przebywajà Polacy, oskar˝eni o zbrodni-
czà dzia∏alnoÊç przeciw Armii Czerwonej. 

Dwa dni póêniej Churchill zosta∏ o tym po-
informowany listownie przez Stalina. 14 czerw-
ca 1945 r., moskiewskie radio przekaza∏o infor-
macj´ o zakoƒczeniu Êledztwa i szybkim po-
stawieniu oskar˝onych przed sàdem. 

Publiczny proces szesnastu dzia∏aczy PPP,
przed Kolegium Wojskowego Sàdu Najwy˝sze-
go ZSRS, rozpoczà∏ si´ 18 czerwca 1945 r. i od-
bywa∏ si´ w tym samym czasie, co prowadzone
w Moskwie konsultacje w sprawie utworzenia
Rzàdu JednoÊci Narodowej. 

Rozprawa toczy∏a si´ w j´zyku rosyjskim.
Przewodniczy∏ jej gen. Wasilij Ulrich, znany
z pokazowych procesów politycznych z lat trzy-
dziestych. W sk∏adzie s´dziowskim byli tak˝e:
Generalny Prokurator Wojskowy ZSRS gen. Ni-
ko∏aj Afanasjew oraz gen. Roman Rudenko,
który póêniej reprezentowa∏ Zwiàzek Sowiecki
przed Mi´dzynarodowym Trybuna∏em Wojsko-
wym w Norymberdze. 

W akcie oskar˝enia, podzielonym na pi´ç
rozdzia∏ów, sformu∏owanym na podstawie arty-
ku∏u 58. kodeksu karnego Rosyjskiej SRS, Po-
lakom zarzucano udzia∏ w nielegalnej, wed∏ug
Sowietów, AK, Radzie Ministrów i Radzie Jed-
noÊci Narodowej. Okulicki Leopold, Jankowski
Jan Stanis∏aw, Bieƒ Adam, Jasiukowicz Stanis∏aw
oskar˝eni sà o organizowanie i dowodzenie si∏ami
podziemnymi na ty∏ach Armii Czerwonej, na zie-
miach zachodniej Bia∏orusi, Ukrainy, Litwy oraz
w Polsce... kierowali akcjà terrorystycznà przeciwko
oficerom i ˝o∏nierzom Armii Czerwonej. Akt oskar-
˝enia obcià˝a ich winà za zabicie 594 i ranienie 219
˝o∏nierzy i oficerów Armii Czerwonej. Prócz tego
Okulicki oskar˝ony jest o szpiegostwo i kierownic-
two wywiadem na ty∏ach Armii Czerwonej –
brzmia∏ fragment aktu oskar˝enia. Po jego od-
czytaniu, prokurator Afanasjew stwierdzi∏, ˝e
cz´Êç oskar˝onych przyzna∏a si´ do winy pod-
czas Êledztwa. Okulicki, Jankowski i Stypu∏kow-
ski bronili si´ sami, pozostali oskar˝eni otrzy-
mali obroƒców z urz´du. 

W czasie procesu przes∏uchano równie˝,
z∏amanych podczas sowieckiego Êledztwa, ˝o∏-
nierzy AK, którzy obcià˝ali gen. Okulickiego o rze-
komà wspó∏prac´ z Niemcami i dzia∏ania prze-
ciwko Armii Czerwonej. Gen. Okulickiemu od-
mówiono powo∏ania w∏asnych Êwiadków, t∏uma-
czàc to trudnoÊciami w przewiezieniu ich z Polski. 

Odpowiadajàc na zarzuty o kolaboracj´
z Niemcami, gen. Okulicki oÊwiadczy∏: Nie
mo˝ecie nam dowieÊç, ˝e nie walczyliÊmy z Niem-
cami... Najlepsi patrioci i demokraci brali udzia∏
w tej walce... Oskar˝enia o wspó∏prac´ z Niemca-
mi to... pozbawienie honoru. 

Jeszcze przed rozpocz´ciem procesu by∏o
wiadomo, ˝e Polacy zostanà skazani. Nikt jed-
nak nie potrafi∏ przewidzieç, czy Stalin zmusi s´-
dziów do orzeczenia najwy˝szego wymiaru kary. 

W mowie koƒcowej prokurator Afanasjew
okreÊli∏ oskar˝onych jako „zbrodniczà spó∏k´”
i „organizatorów zabójstw i dywersji”. Mimo ˝e,
w jego opinii, oskar˝eni zas∏ugiwali na kar´
Êmierci, zaapelowa∏ do Kolegium o ∏agodny
wymiar kary, aby nie zmàciç rozstrzeliwaniami
radosnych dni sowieckiego zwyci´stwa.

Swoje 80-minutowe wystàpienie gen. Oku-
licki zakoƒczy∏ s∏owami: Spe∏ni∏em swój obowià-
zek wzgl´dem ojczyzny jak ˝o∏nierz, który dzia∏a∏
stosownie do rozkazów swojego rzàdu. 

O procesie pisa∏a prasa emigracyjna. 
20 czerwca ukaza∏ si´ artyku∏ zatytu∏owany
„Oskar˝enie najwi´kszego ruchu podziemnego
Europy”. Jego autor pisa∏: Polski ruch podziem-
ny, ekspozytura legalnych w∏adz polskich, utrzy-

mujàcy ciàg∏oÊç ˝ycia paƒstwowego i narodowego,
korzystajàcy w pe∏ni z poparcia mocarstw zachod-
nich, chwalony w przemówieniach sojuszniczych
m´˝ów stanu – zasiada dzisiaj na ∏awie oskar˝o-
nych. Oskar˝enie streszcza si´ w jednym zdaniu:
winien jest zbrodni kontaktu z Zachodem. 

Natomiast w gazetach sowieckich oraz
polskich, relacjonujàcych rozpraw´, szkalo-
wano PPP i AK. 

21 czerwca, o godz. 16.30 gen. Ulrich od-
czyta∏ wyrok skazujàcy: Okulickiego na 10 lat
wi´zienia, Jankowskiego na 8 lat, Bienia i Ja-
siukowicza na 5 lat, Pu˝aka na 1,5 roku, Ba-
giƒskiego na 1 rok, Zwierzyƒskiego na 8 mie-
si´cy, Czarnowskiego na 6 miesi´cy, Mierzw´,
Stypu∏kowskiego, Chaciƒskiego i Urbaƒskie-
go na 4 miesiàce. Oskar˝onym zaliczono
okres uwi´zienia od 27 marca. 

Micha∏owski, Kobylaƒski i Stemler-Dàbski
zostali uniewinnieni. Antoniego Pajdaka ska-
zano w odr´bnym procesie, w listopadzie, na
5 lat wi´zienia. Po odbyciu kary zosta∏ zes∏any
do Krasnojarskiego Kraju. Do Polski powróci∏
w 1955 r. 

W 1945 r. powrócili do kraju: Pu˝ak, Micha-
∏owski, Koby∏aƒski, Stemler-Dàbski, Stypu∏-
kowski, Mierzwa, Chaciƒski, Urbaƒski, Czar-
nowski, Zwierzyƒski, Bagiƒski, a w 1949 r. Bieƒ. 

Trzech spoÊród skazanych zmar∏o lub zos-
ta∏o zamordowanych w sowieckich wí zieniach:
Stanis∏aw Jasiukowicz, 22 paêdziernika 1946 r.,
w wi´ziennym szpitalu w Butyrkach; gen. Oku-
licki na ¸ubiance, 24 grudnia 1946 r., w oficjal-
nym komunikacie w∏adze radzieckie poda∏y, ˝e
zmar∏ na zawa∏ serca; Jan Stanis∏aw Jankowski,
13 marca 1953 r., we W∏adymirze nad Klaêmà,
zaledwie dwa tygodnie przez koƒcem kary. 

Stefan Korboƒski wspomina∏ po latach
(„W imieniu Rzeczypospolitej“): Fakt areszto-
wania przywódców podziemia rozniós∏ si´ po ca-
∏ym kraju z niezwyk∏à szybkoÊcià i podzia∏a∏ jak
piorun z jasnego nieba. Wprawdzie nikt nie mia∏
˝adnych z∏udzeƒ co do zasadniczych celów polity-
ki sowieckiej..., jednak prawie nikt nie przypusz-
cza∏, by Sowiety mog∏y u˝yç tak pod∏ego i cynicz-
nego podst´pu... Nastàpi∏ wybuch rozpaczy
i wÊciek∏oÊci... Rodzi∏y si´ plany dokonania jakie-
goÊ zamachu..., jakiegoÊ mocnego odwetu, który
by zaspokoi∏ pragnienie zemsty i pokaza∏, ˝e pod-
ziemie w dalszym ciàgu istnieje i potrafi jeszcze
karaç. Wszyscy z napi´ciem i nadziejà oczekiwali
na reakcj´ aliantów... Miejsce podniecenia i ocze-
kiwania zacz´∏o zajmowaç rozczarowanie i bez-
graniczne przygn´bienie.

Celem prowokacji pruszkowskiej by∏o
skompromitowanie Rzàdu RP na uchodêstwie
i polityków PPP. Stalin da∏ jasno do zrozumie-
nia, ˝e nie uznaje w∏adz polskich dzia∏ajàcych
niezale˝nie od Kremla. Pokaza∏ wyraênie, ˝e
Polska jest strefà wp∏ywów sowieckich i we-
wn´trznà sprawà Zwiàzku Sowieckiego, a los
jej mieszkaƒców zale˝y tylko i wy∏àcznie od nie-
go, on jest panem ich ˝ycia i Êmierci. 

AAWWOOLL  


