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Sterowanie społeczne jest to wywieranie wpływu na społeczeństwo
zmierzające do osiągnięcia określonych celów. Manipulacja natomiast jest
specyficznym rodzajem sterowania ludźmi, w którym prawdziwe cele - a często nawet
sam fakt sterowania - są przed nimi ukryte. Ludzie poddani manipulacji mogą sobie
wyobrażać, że walczą o swe własne interesy lub realizują jakieś wzniosłe cele (np.
budują nowy ustrój społeczny, w którym żyć się im będzie lepiej), podczas gdy w
rzeczywistości zmierzają w zupełnie innym kierunku. Bardzo często manipulacja polega
na tym, że ludzi inspiruje się do działania w sposób ukryty, tak, aby wyobrażali sobie, że
działają samodzielnie i niezależnie.
Walka informacyjna jest szczególnym przypadkiem procesu sterowania
społecznego, którego celem jest niszczenie przeciwnika za pomocą informacji.
Informacja niszcząca, która jest narzędziem walki informacyjnej, spełnia
dwojakie funkcje:
1) osłabia strukturę przeciwnika - przede wszystkim utrudniając przekaz
informacji między jego kierownictwem i wykonawcami;
2) inspiruje błędne decyzje kierownictwa i błędne działania wykonawców
przeciwnika - inaczej mówiąc wprowadza do systemu przeciwnika błędne algorytmy
decyzyjne i takież algorytmy działania, które go osłabiają, a nawet w pewnych
wypadkach mogą go doprowadzić do samozniszczenia.
Przykładem oddziaływania pierwszego rodzaju może być utrudnianie lub
uniemożliwianie objęcia stanowiska przez dobrego potencjalnego szefa jednostki w
strukturze organizacyjnej przeciwnika, powołanego decyzją przełożonego wyższego
szczebla; zaś przykładem oddziaływania drugiego rodzaju może być skłanianie do
zakupu wadliwej licencji lub podsunięcie kierownictwu przeciwnika innej błędnej
(sprzecznej z jego interesami) decyzji - np. złej koncepcji reformy. Organom
prowadzącym walkę informacyjną chodzi o to, by samemu uzyskać jak największy
wpływ na funkcjonowanie organizacji przeciwnika, zaś jego ośrodek decyzyjny
sprowadzić do roli figuranta.
Manipulacja jest jedną z podstawowych metod stosowanych w walce
informacyjnej. Natomiast jednym z głównych narzędzi tej walki jest propaganda
rozumiana jako planowe oddziaływanie na psychikę ludzi za pomocą
rozpowszechnianych w skali masowej bodźców o charakterze informacyjnym,
zmierzające do ukształtowania u nich odpowiednich norm społecznych lub
spowodowania odpowiednich działań - w pierwszym wypadku mówimy o
wychowawczym oddziaływaniu propagandy, w drugim zaś o jej działaniu
motywacyjnym.
Drugim podstawowym narzędziem walki informacyjnej jest wywiad rozumiany
jako wyspecjalizowana i odpowiednio zorganizowana służba, której zadaniem jest
zbieranie informacji o przeciwniku i prowadzenie walki informacyjnej. Do obrony przed
analogicznymi działaniami przeciwnika służy kontrwywiad. Wywiad i kontrwywiad
nazywane bywają łącznie służbami specjalnymi.
2

Działania zarówno wywiadu jak i kontrwywiadu powinny być wspomagane
przez propagandę, która z kolei od nich może uzyskiwać wiele cennych informacji.
Najbardziej skuteczną metodą dywersji stosowaną przez wywiad jest inspirowanie
błędnych decyzji przeciwnika i wykorzystywanie ich skutków. Jest to specyficzny rodzaj
manipulacji, której istotą jest ukryte sterowanie przeciwnika w kierunku
samozniszczenia.
Kanały sterownicze oddziałujące na strukturę przeciwnika w procesach walki
informacyjnej dzielimy na:
1) Agenturalne, które są zobowiązane wykonywać wszystkie polecenia
ośrodka kierującego walką informacyjną, teoretycznie z prawdopodobieństwem P=1, w
zamian za zapłatę lub inne korzyści osobiste, albo też z motywów ideowych, etycznych
czy prawnych. Klasycznym przykładem może tu być zarówno tajny współpracownik
policji, jak kontrwywiadu czy wreszcie agent wywiadu, który jest zobowiązany do
wykonywania wszystkich poleceń prowadzącego go oficera.
2) Współpracujące, które wykonują tylko te decyzje ośrodka kierującego
walką informacyjną, które są zgodne z ich własnymi celami, robiąc to z własnej woli lub
na polecenie własnego kierownictwa. Mają one też możliwość korygowania
ewentualnych błędnych decyzji ośrodka kierującego walką informacyjną, z którym
współpracują, w związku z tym dla takich kanałów prawdopodobieństwo wykonania
decyzji tego ośrodka P<1. Jako przykład może tu służyć współpraca wywiadów państw
suwerennych. W naszej historii współpracownikiem wywiadu austro-węgierskiego był w
pewnym okresie Józef Piłsudski, który nigdy jednak nie był agentem tego wywiadu.
3) Inspiracyjne, które nieświadomie, lub nie całkiem świadomie, wykonują
decyzje ośrodka kierującego walką informacyjną, wprowadzając do systemu
przeciwnika algorytmy decyzji i działań sprzecznych z jego interesami, które
dezorganizują jego strukturę, albo też dostarczają przeciwnikowi odpowiednich
informacji, które wpływają na podejmowanie przez niego 
samodzielnieszkodliwych
dlań decyzji. W stosunku do ludzi stanowiących kanały inspiracyjne, stosuje się z reguły
sterowanie pośrednie, polegające na przekonywaniu, sugerowaniu i podsuwaniu
odpowiednich informacji, dobre rezultaty może też dać wywołanie u nich poczucia
winy, które może stać się motywem usprawiedliwiającym działania na szkodę własnej
struktury - tą ostatnią metodę niejednokrotnie stosowały wywiady alianckie w stosunku
do Niemców podczas II wojny światowej. Człowiek zainspirowany, zwłaszcza gdy jest
ignorantem nie zdającym sobie sprawy ze skutków tego co czyni, działając w dobrej
wierze i wskutek tego będąc wolnym od obaw o zdemaskowanie, które zawsze
ograniczają działania agenta, może niejednokrotnie wyrządzić przeciwnikowi więcej
szkód niż agent; z drugiej jednak strony nie zawsze uda się takiego człowieka
odpowiednio zainspirować i w związku z tym dla takiego kanału prawdopodobieństwo
wykonania decyzji ośrodka kierującego walką informacyjną P ≤ 1. Jako przykład
wykorzystania kanału inspiracyjnego mogą służyć działania niemieckiego wywiadu w
przededniu II wojny światowej, który podsuwał radzieckiemu kontrwywiadowi
materiały kompromitujące wielu radzieckich dowódców, inspirując Stalina i jego
współpracowników do podjęcia decyzji, w wyniku których znaczna część radzieckiej
kadry wojskowej została zlikwidowana.
Niezależnie od podanego wyżej podziału, możemy zastosować nieco inny,
dzieląc kanały sterownicze oddziałujące na strukturę przeciwnika w procesach walki
informacyjnej na:
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a) kanały informacyjne, których zadaniem jest zbieranie i przekazywanie do
centrali kierującej walką, odpowiednich informacji - przede wszystkim o przeciwniku i
jego otoczeniu;
b) kanały sterowniczo-dywersyjne, których zadaniem jest wywieranie
wpływu na system przeciwnika, zwłaszcza zaś inspirowanie jednych a blokowanie
innych decyzji i działań.
Obydwa rodzaje wymienionych wyżej kanałów mogą być tajne lub jawne. Np.
agent wywiadu jest kanałem tajnym, zaś attaché wojskowy występujący oficjalnie kanałem jawnym.
Oprócz niszczenia systemu przeciwnika, w walce informacyjnej chodzi również
o obronę własnego systemu przed jego niszczącymi oddziaływaniami.
Tego rodzaju działania obronne w walce informacyjnej można rozpatrywać w
sposób analogiczny jak działania ofensywne, z tym, że ich obiektem będzie nie cały
system przeciwnika, lecz jego organy prowadzące walkę informacyjną. Np. w skali
państwa obronną walkę informacyjną prowadzi kontrwywiad, który swe kanały
sterownicze - wszystkich wymienionych wyżej rodzajów - instaluje przede wszystkim w
organach wywiadu przeciwnika (działania tego rodzaju można nazwać kontrwywiadem
ofensywnym), a także we wszelkich organizacjach, które z wywiadem przeciwnika
współpracują lub mogą współpracować. Np. w Polsce przedwojennej kontrwywiad
naszego państwa wprowadzał swych agentów zarówno do siatek wywiadu radzieckiego
działających przeciwko Polsce, jak i do Komunistycznej Partii Polski oraz wszelkich
organizacji podejrzanych o komunizm lub współpracę z radzieckim wywiadem.
Podstawą zwalczania wywiadu przeciwnika jest rozpoznanie jego kanałów.
Kanały sterowniczo-dywersyjne można namierzać obserwując ich działanie i jego
skutki. Natomiast rozpracowanie kanałów czysto informacyjnych może być prowadzone
pośrednio - poprzez obserwację decyzji i działań przeciwnika, podejmowanych na
podstawie dostarczanych przez te kanały informacji.
Rozpracowanie kanałów sterowniczo-dywersyjnych jest z reguły znacznie
łatwiejsze niż kanałów czysto informacyjnych, w związku z tym, w dobrze
zorganizowanych organach walki informacyjnej, kanały te powinny być rozdzielone.
Wszelkie naruszenie tej zasady ułatwia pracę kontrwywiadowi. Np. przed wojną
działacze KPP, którzy prowadzili dywersję polityczną przeciw państwu polskiemu,
mieli nie kontaktować się z radziecką agenturą informacyjno-wywiadowczą.
Tymczasem w latach trzydziestych przestano przestrzegać tej zasady i radziecki wywiad
działający w tym okresie w Polsce niejednokrotnie wykorzystywał do swych celów
działaczy zarówno Komunistycznej Partii Polski, jak Komunistycznej Partii Zachodniej
Ukrainy i Komunistycznej Partii Zachodniej Białorusi, co oczywiście wykorzystywał
polski kontrwywiad i wspomagająca go policja, odnosząc w walce ze służbami
specjalnymi Związku Radzieckiego duże sukcesy.
W organach walki informacyjnej PRL panował, wzorowany na rosyjskim,
radzieckim i niemieckim, system preferujący rozbudowę agentury, która jest bardziej
dyspozycyjna niż kanały wpływu współpracujące i inspiracyjne. Np. w latach
osiemdziesiątych kierownictwo MSW preferowało ilościową rozbudowę agentury, mniej
troszcząc się o jej jakość. Nadmierna rozbudowa agentury bynajmniej nie musi sprzyjać
efektywności systemu, gdyż łatwo może doprowadzić do zablokowania elementów
organizacji zajmujących się ewaluacją, nadmiarem informacji bezwartościowych lub
małowartościowych. Tak też właśnie stało się w PRL.
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Organy walki informacyjnej Wielkiej Brytanii i USA preferują kanały
sterownicze współpracujące i inspiracyjne, bardzo zręcznie nimi manipulując.
Jeżeli struktura przeciwnika jest silnie scentralizowana, bez sprawnie
działających powiązań poziomych, wówczas jest ona bardzo czuła na brak bodźców
pochodzących od centralnego kierownictwa. Jeżeli więc nastąpi przerwanie łączności z
centralą, albo też centrala przestanie podejmować decyzje lub kontrolować ich
wykonanie, może łatwo nastąpić dezorganizacja całej struktury. Również błędne decyzje
centrali powodują złe skutki od razu w całej strukturze. Natomiast nadmiar decyzji i
związanych z nimi bodźców, których aparat władzy i wykonawcy nie są w stanie
przetworzyć i wykonać, może łatwo
doprowadzić do zablokowania kanałów
sterowniczych i spadku aktywności całej organizacji.
Te właściwości struktur silnie scentralizowanych ułatwiają prowadzenie walki
informacyjnej przeciw nim. Wystarczy skutecznie zablokować centralę, albo też
zainspirować ją do wydawania zbyt wielkiej ilości decyzji, których podwładni nie będą
w stanie wykonać - a system przeciwnika zostanie zdezorganizowany.
W walce informacyjnej przeciw wszelkim zorganizowanym strukturom,
zwłaszcza zaś przeciw państwom, są stosowane następujące metody:
1) Wzmacnianie centralizacji decyzji u przeciwnika, przy równoczesnym
osłabianiu powiązań poziomych między elementami jego organizacji - tak m. in.
postępowali w latach osiemdziesiątych ci ludzie w kierownictwie PZPR, którzy w końcu
doprowadzili do jej likwidacji.
2) Inspirowanie błędnej polityki kadrowej u przeciwnika - zwłaszcza w obrębie
jego centrali. Może tu np. wchodzić w grę niewłaściwy dobór charakterologiczny,
preferowanie ludzi niekompetentnych, czy wreszcie takich, których można łatwo
szantażować.
3) Penetracja centralnego ośrodka decyzyjnego przeciwnika i rozbudowa
kanałów wpływu na ten ośrodek. Pomocni tu mogą być zwłaszcza doradcy, którzy są
mniej narażeni na ewentualne zdemaskowanie i odpowiedzialność, niż sami decydenci.
4) Inspirowanie nadmiaru decyzji lub inspirowanie błędnych decyzji
podejmowanych przez centralne kierownictwo przeciwnika. Tę metodę stosuje się
zazwyczaj łącznie z poprzednią. Ciekawych przykładów dostarcza tu działalność
hitlerowskiej policji bezpieczeństwa w okupowanej Polsce - policja ta starała się
penetrować ośrodki kierownicze różnych ugrupowań polskiego podziemia, a następnie
inspirowała wzajemne walki między nimi - zwłaszcza między obozem londyńskim i
komunistyczną lewicą.
5) Rozkładanie u przeciwnika - a zwłaszcza w jego centralnym ośrodku
decyzyjnym - mechanizmów umożliwiających samosterowanie. Wchodzi tu w grę
demoralizacja, dezinformacja, szerzenie indyferentyzmu ideologicznego pod
przykrywką apolityczności, rozkładanie poczucia prawnego. Te metody stosowała
szeroko carska policja wobec elity opozycyjnej w Rosji, gdy zaś w 1917 r. opozycja ta
objęła władzę, wyszło na jaw, w jakim stopniu jest ona zdemoralizowana.
6) Blokowanie przepływu informacji i dezorganizowanie pracy tych elementów
organizacji przeciwnika, które zajmują się przetwarzaniem informacji. Przykładem
zastosowania tej metody może być zasypywanie odpowiednich organów przeciwnika
wielką ilością fałszywych lub małowartościowych donosów, których sprawdzanie
wymaga wiele pracy i zajmuje bardzo wiele czasu.
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7) Nasyłanie do struktury przeciwnika masowej agentury, która jest łatwo
wykrywana i daje zajęcie jego organom kontrwywiadu odwracając uwagę tych organów
od głównych kanałów wpływu, które oddziałują na centralny ośrodek decyzyjny
przeciwnika. Ta metoda była bardzo szeroko stosowana przez wywiady państw
zachodnich w stosunku do państw komunistycznych.
8) Przechwytywanie dobrych inicjatyw kierownictwa przeciwnika, przez
odpowiednie kanały informacyjne i kanały wpływu oraz wypaczanie ich w taki sposób,
by stawały się własną karykaturą, zniechęcającą do niej społeczeństwo. Można to
nazwać hodowaniem szczepionek przeciw słusznym inicjatywom przeciwnika, które
mogłyby go wzmocnić. Ta metoda była np. stosowana przez rosyjską policję na
przełomie XIX i XX wieku do zwalczania ruchu robotniczego, prowadziło to do
narastania spirali prowokacji.
Wszystkie te metody są stosowane w walce informacyjnej między państwami, a
także w walce politycznej między partiami i obozami politycznymi, mogą też być
stosowane przez policję w walce z przestępczością zorganizowaną.
We współczesnej totalnej wojnie informacyjnej celem działań niszczących
może być zarówno materiał ludzki (depopulacja), jak gospodarka, struktury społeczne,
nauka, kultura i właściwie każda dziedzina życia społecznego.
Jako przykład bardzo skutecznych działań ofensywnych w walce informacyjnej,
można wskazać hitlerowską totalną wojnę informacyjną. Hitlerowcy bardzo umiejętnie
kojarzyli działania agentury z oddziaływaniami propagandowymi. Natomiast
przykładem dobrze zorganizowanych służb walki informacyjnej prowadzących działania
defensywne - mogą być odpowiednie organy Polski w okresie dwudziestolecia
międzywojennego.
W literaturze zachodniej zamiast terminu walka informacyjna używa się z
reguły określenia wojna psychologiczna. Amerykański specjalista z tej dziedziny Paul
M. A. Linebarger, w swej słynnej - wydanej w 1954 roku w Waszyngtonie - książce pt.
Wojna psychologiczna

, podaje następującą definicję:
Wojna psychologiczna jest zastosowaniem przeciwko nieprzyjacielowi

propagandy łącznie z takimi środkami natury wojskowej, ekonomicznej czy politycznej,
1
jakie potrzebne są dla jej uzupełnienia
. Zadaniem jej jest wywieranie wpływu na
psychikę przeciwnika w celu obniżenia jego morale i doprowadzenia go do stanu
uniemożliwiającego kontynuowanie walki.
P.M.A. Linebarger przytacza następującą definicję przyjętą przez amerykański
Komitet Szefów Sztabów: 
Wojna psychologiczna jest to planowe stosowanie
propagandy oraz pokrewnych środków informacji publicznej w celu wywarcia wpływu
na opinię publiczną, uczucia, postawę i zachowanie się nieprzyjaciela oraz innych grup
cudzoziemskich, tak, aby pomóc w realizowaniu polityki państwa i jego celów oraz
2
zadań wojskowych
.
Stosowane na Zachodzie pojęcie wojny psychologicznej ma nieco węższy
zakres niż przytoczone na wstępie pojęcie walki informacyjnej.
Elementy walki informacyjnej stosowano już w dawnych wiekach, dopiero
jednak w XX wieku stała się ona autonomiczną metodą walki, która w sprzyjających
okolicznościach może doprowadzić do decydujących rozstrzygnięć. W takim właśnie
charakterze była ona po raz pierwszy zastosowana przez Hitlera. Po drugiej wojnie
1 P.M.A. Linebarger, Wojna psychologiczna, Warszawa 1959, s. 5.
2 Tamże, s. 332.
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światowej jej metody zostały udoskonalone i w okresie zimnej wojny były stosowane
przez obie strony. W walce tej strona radziecka została pokonana, a Związek Radziecki
wraz ze swym imperium przestał istnieć. Charakterystyczne dla współczesnej walki
informacyjnej jest jej ścisłe sprzężenie z walką ekonomiczną. To właśnie sprzężenie
zadecydowało w zimnej wojnie o klęsce ZSRR i sterowanego przezeń imperium.
Oprócz walki informacyjnej prowadzona jest również walka energetyczna,
która polega na niszczeniu przeciwnika za pomocą energomaterii; w dawnych czasach
była to energia mięśni ludzkich przekazywana materii broni białej, grotów strzał czy
włóczni, potem znacznie większa energia powstająca w wyniku procesu spalania prochu
przekazywana pociskom armatnim, karabinowym lub pistoletowym, ostatnio zaś
olbrzymia energia termojądrowa.
Walka ekonomiczna jest mieszanką walki informacyjnej - chodzi w niej m.in.
o zdobycie tajemnic gospodarczych przeciwnika i ochronę własnych tajemnic - i walki
energetycznej, która polega m.in. na używaniu energomaterii skumulowanej i
przetwarzanej przez własną gospodarkę, do niszczenia struktury przeciwnika.
Walka energetyczna i walka informacyjna od dawna uzupełniały i wspomagały
się wzajemnie. Od czasu jednak, gdy po II wojnie światowej dwa walczące ze sobą o
panowanie nad światem obozy, zgromadziły tak wielkie środki niszczenia
energetycznego (zarówno klasyczne jak i nuklearne), że ewentualny konflikt zbrojny,
mógłby grozić zagładą całej ludzkości, coraz większe znaczenie zyskiwała totalna
wojna informacyjna, której zasadniczą cechą jest ścisłe sprzężenie działań
propagandy, wywiadu i kontrwywiadu z walką ekonomiczną i wyścigiem zbrojeń.
Ośrodki strategiczne zwalczających się obozów, już w okresie dwudziestolecia
międzywojennego, stosowały wobec swych przeciwników różne manipulacje
propagandowe sprzężone z operacjami wywiadowczymi, starając się im podsuwać tego
rodzaju koncepcje, których realizacja prowadzić mogła w konsekwencji do ich
osłabienia, obezwładnienia lub - w pewnych wypadkach - nawet do częściowego albo
nawet całkowitego samozniszczenia. Drastyczne przykłady tego rodzaju manipulacji
znaleźć możemy w historii okresu stalinowskiego.
Po powrocie z XXII Zjazdu KPZR, na którym Nikita Chruszczow odsłaniał
kulisy stalinizmu w ZSRR, ówczesny I sekretarz KC PZPR Władysław Gomułka, w
swym sprawozdaniu ze wspomnianego Zjazdu, stwierdził:
Nie może ulegać wątpliwości, że prowokacja i działalność obcych wywiadów

przyczyniły się w niemałym stopniu do masowych aresztowań, zwłaszcza w latach
1936-1937 (...)
Znajduje to potwierdzenie w pamiętnikarskich wynurzeniach byłego
pracownika gestapo dr Wilhelma H o e t t l a, który w swej książce pt. Tajny front
przyznaje, że rzeczywiście Związkowi radzieckiemu zostały dostarczone sfałszowane
przez gestapowskich specjalistów dokumenty, z których wynikało, iż Tuchaczewski
3
wraz z dowództwem Armii Radzieckiej przygotowuje obalenie Stalina
.
Karl Henz Abshagen w swej - wydanej w 1955 roku w Stuttgarcie - książce pt.
Canaris, podaje, że w 1937 r. szef RSHA (hitlerowskiego Głównego Urzędu
Bezpieczeństwa Rzeszy) Heydrich zwrócił się do szefa Abwehry (wywiadu
wojskowego) admirała Canarisa, z żądaniem przekazania mu aktów dotyczących
rozmów generałów Seecta i Hammersteina z marszałkiem Tuchaczewskim oraz
3 Sprawozdanie delegacji PZPR na XXII Zjazd KPZR, wygłoszone przez Władysława Gomułkę w dniu
22.11.1961 r. na IX Plenum KC PZPR, 
Trybuna Ludu
, nr 323/1961, s. 4.
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przysłania specjalistów w fałszowaniu dokumentów. Wkrótce po skazaniu na śmierć i
straceniu w lipcu 1937 r. Tuchaczewskiego, rozpromieniony Heydrich miał
drobiazgowo opowiedzieć Canarisowi o tym, jak zorganizował dostarczenie fałszywych
dokumentów radzieckim władzom bezpieczeństwa. Sam pomysł tej manipulacji
wywiadowczej miał pochodzić od Hitlera. Biograf admirała Canarisa stwierdza, że
dostarczone przez gestapo materiały, poważnie przyczyniły się do osłabienia korpusu
dowódców Armii Radzieckiej w przededniu wojny.
Wiele do myślenia daje też następujące stwierdzenie Zbigniewa Brzezińskiego
(byłego doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego prezydenta USA J. Cartera), zawarte w
jego książce Plan gry USA - ZSRR:
(...) To paradoks, ale dla Ameryki komunizm w Rosji jest błogosławieństwem

historii, uwięził bowiem wysoce utalentowany i cierpliwy naród w systemie, który dławi,
4
marnotrawi i zaprzepaszcza ten wielki potencjał
.
Warto w tym miejscu zauważyć, że wprowadzany obecnie w Rosji kapitalizm,
z tego punktu widzenia, jest dla Ameryki jeszcze większym błogosławieństwem.
Zarówno walka informacyjna jak związana z nią propaganda manipulacyjna
mają już bardzo długą historię. Np. z Księgi Sędziów 
Starego Testamentudowiadujemy
się, że w 1245 roku p.n.e. w wielkiej bitwie przeciw Midianitom, Gedeon, przy pomocy
sprytnej manipulacji z zakresu wojny psychologicznej, potrafił wywołać panikę w
obozie swych przeciwników, doprowadzając do tego, że zrezygnowali oni z walki i
uciekli.
W starożytnych Chinach stosowano zasadę 
zastrasz i wyprowadź z równowagi
dowódcę nieprzyjaciela
.
Typowe operacje z zakresu walki informacyjnej stosowali też Mongołowie w
czasach Dżyngis-chana i jego następców. 
Planując swe kampanie Mongołowie
posługiwali się szpiegostwem i celowo rozpowszechniali przeróżne pogłoski na temat
ogromnej ilości swych wojsk, swej głupoty i okrucieństwa. To, co nieprzyjaciel o nich
myślał, mało ich obchodziło. Chodziło o to, aby się ich bał. Europejczycy wyobrażali
sobie lekką, śmiało uderzającą, lecz liczebnie niewielką kawalerię jako «niezliczone
hordy», agenci mongolscy bowiem podszeptywali im tego rodzaju wiadomości. Do dziś
dnia większość Europejczyków nie zdaje sobie sprawy ani z niewielkiej ilości sił, ani z
wyrafinowanej inteligencji dowództwa Mongołów, którzy przed siedmiu wiekami na
nich napadli.
Aby wzniecić strach w szeregach wroga, Dżyngis-chan wykorzystywał nawet
jego własnych szpiegów. Gdziekolwiek zdołał ich napotkać, rozpowiadał niestworzone
historie na temat swych niezmierzonych sił. (...)
Chociaż Mongołowie dobrze się znali na propagandzie strategicznej i
taktycznej, to nigdy nie udało się im rozwiązać problemu, w jaki sposób utrwalić jej
wyniki. Nie zdobyli oni prawdziwej lojalności podbitych przez siebie narodów. W
przeciwieństwie do Chińczyków, którzy na miejsce podbitej ludności sprowadzali swoją
własną, lub do mahometan, którzy ujarzmiane ludy nawracali na swą własną wiarę.
Mongołowie po prostu wprowadzali swoje prawa, zbierali podatki i w ten sposób na
okres kilku pokoleń podporządkowali sobie świat. Lecz świat ten zawalił się pod ich
5
nogami i Mongołowie zeszli z areny
.
4 Z. Brzeziński, Plan gry USA - ZSRR, New York 1987, s. 127.
5 P.M.A. Linebarger, Wojna psychologiczna, wyd. cyt., s. 28-29.
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Monarchia hiszpańska posługiwała się skutecznie inkwizycją jako metodą
walki informacyjnej.
Na przełomie XVIII i XIX wieku rewolucyjna, a potem napoleońska Francja,
stosowała wiele skutecznych metod wojny informacyjnej. W tym okresie coraz
większego znaczenia nabiera umiejętność manipulowania tłumem. Metody działania
przywódców tłumu zanalizował i opisał w swej słynnej książce pt. Psychologia tłumu,
Gustaw Le Bon. Stwierdził on m.in.:
Chcąc owładnąć tłumem i pchnąć go do spełnienia jakiegoś czynu, np. by spalił

pałac, ginął na barykadach lub w obronie zagrożonej fortecy, musi się go możliwie z
największą żywością zasugerować, przy czym przykład wywiera też pożądany skutek.
W powyżej przytoczonych wypadkach potrzeba, aby tłum już był nieco podniecony
przez pewne bodźce, a ta jednostka, która chce opanować duszę tego tłumu, musi
posiadać pewne właściwości, które zbadam poniżej, nazywając je urokiem. W celu
przygotowania podatnego gruntu w duszach mas pod pewne idee i poglądy, np.
współczesne zapatrywania na społeczeństwo, należy stosować odmienną metodę w
postępowaniu. Wódz potrafi oddziaływać na tłum w trojaki sposób: twierdzeniem,
powtarzaniem i zarazą. Wpływ tych bodźców na duszę tłumu jest dość powolny, ale raz
osiągnięty skutek jest trwały i potrafi przetrwać dość długo.
Najlepszą metodą wszczepienia jakiejś idei w duszę tłumu jest proste
twierdzenie, bez oparcia go o jakiekolwiek rozumowanie, pozbawione wszelkich
dowodów i nie liczące się, nawet ze znaną tłumowi rzeczywistością. Im myśl zawarta w
twierdzeniu jest bardziej skupiona, im bardziej pozbawiona nawet pozorów
uzasadnienia i dowodu, tym większą zdobędzie moc, tym silniej oddziała na budzenie
się uczuć w tłumie. Tą drogą postępowały wszelkie religie, podając swe dogmaty w
twierdzeniach prostych i kategorycznych. Każdy mąż stanu, każdy przemysłowiec zna
dobrze wartość twierdzenia, bez którego nie mogliby ani należycie bronić pewnych
spraw, ani reklamować swych towarów.
Twierdzenie dopiero wtedy wywrze pożądany wpływ, kiedy będzie ustawicznie
powtarzane w tej samej formie. Napoleon twierdził, że jest tylko jedna dobra forma
retoryczna: powtarzanie się.
Dzięki powtarzaniu wypowiedziane poglądy przenikają do duszy tłumu, a w
końcu czy są rozumiane czy nie, zostają uznane za prawdę, nad którą nie ma dyskusji.
Jeżeli uwzględni się wpływ powtarzania na ludzi wykształconych, to jasno zdamy sobie
sprawę z tego wpływu na tłum. Przyczyną tego wpływu jest to, że metodą ciągłego
powtarzania, dany pogląd zrasta się organicznie z najgłębszą dziedziną nieświadomości,
która jest przecież motorem naszego postępowania. Po pewnym czasie, zaczyna się
wierzyć w ustawicznie słyszane zdanie bez względu na to czy wypowiedział je człowiek
światły czy głupi. W tym też leży źródło wielkiej potęgi ogłoszeń w dziennikach. (...)
Tylko twierdzenie i ciągłe powtarzanie są dość silne, aby mogły nawzajem się zwalczać.
Skoro pewne twierdzenie powtórzono odpowiednią ilość razy, zwłaszcza gdy
to powtarzanie zyskuje zgodę większości zainteresowanych, wówczas powstaje tak
zwana opinia publiczna, która z chwilą pojawienia się na widowni, niesie ze sobą
potężne działanie zarazy. Idee, uczucia, wierzenia, poglądy itd. nurtujące w tłumie
6
posiadają taką moc zaraźliwości, jak najbardziej złośliwe bakterie. (...)

6 G. Le Bon, Psychologia tłumu, Lwów 1930, s. 108-110.
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Według Le Bona idee, aby mogły stać się własnością tłumu, muszą przybrać
najprostszą formę i wejść w treść nieświadomego życia psychicznego tłumu oraz w sferę
jego uczuć.
Ideologia jest to system głęboko zakorzenionych wierzeń dotyczących

7
podstawowych zagadnień życia i spraw człowieka
.
(...) Obydwie wielkie wojny wykazały, że znaczenie ideologii lub wiary

politycznej, jako sił napędowych wojny, coraz bardziej wzrasta. Nie są nimi już względy
zimnej i wyrachowanej dyplomacji. Wojny stają się coraz mniej rycerskie, wroga
traktuje się nie tylko jako człowieka, lecz jako fanatyka. Od dobrego żołnierza oprócz
normalnej wierności wobec swej armii, uzasadnionej lub nieuzasadnionej, wymaga się
wierności wobec jakiegoś «izmu» lub jakiegoś «wodza». Charakter współczesnych
wojen sprowadza się więc do charakteru wojen religijnych. Być może, że dawną
technikę wojen chrześcijańsko-mahometańskich lub protestancko-katolickich należałoby
ponownie przeanalizować, aby ustalić, które z jej wypróbowanych doświadczeń są
przydatne jeszcze dzisiaj z psychologicznego lub wojskowego punktu widzenia. Ile
czasu potrzeba, aby pozyskać ludzi przeciwnej strony? W jakich okolicznościach można
polegać na słowie honoru wroga? W jaki sposób można całkowicie zniszczyć heretyków
(obecnie czytaj: «elementy wywrotowe»)? Czy wiara wroga ma jakieś słabe punkty,
które pozwoliłyby na skierowanie jej w odpowiednim czasie przeciwko swym
wyznawcom? Jaką formę powinny mieć ulotki i wezwania poruszające sprawy, cieszące
się szacunkiem nieprzyjaciela, których my jednak nie uznajemy?
Okres ekspansji islamu - jako wiary i jako mocarstwa - daje nam wiele
wiadomości natury proceduralnej, których w naszych czasach nie należy lekceważyć.
Istnieje teoria, że wiary człowieka nie należy niszczyć przemocą i że samo użycie siły
nie wystarczy, aby zmienić jego zapatrywania. Gdyby to było słuszne, oznaczałoby, że
Niemcy nigdy nie zostaną zdenazyfikowane i nie ma nadziei na to, aby państwa
demokratyczne zdobyte przez mocarstwa totalitarne podporządkowały się swym nowym
władcom lub jeśli się podporządkują, aby znów powróciły do zasad wolności. Wojny
prowadzone przez dowódców Mahometa i jego następców w ciągu długiego czasu
wykazały dwie cechy swej treści psychologicznej, które do dziś nic nie straciły na swej
wartości.
Naród może przejść z jednej wiary na drugą, jeżeli stanie przed alternatywą:
zmiana wierzeń lub eksterminacja. Jednostki upierające się przy starej wierze zostaną
zniszczone. Aby doprowadzić ludzi do nawrócenia się na nową wiarę, trzeba zmusić ich
do udziału w publicznych ceremoniach i narzucić im język nowej wiary. Kontrwywiad
musi być przy tym stale czujny i uważać na opierające się elementy. Nowa wiara
zostanie powszechnie przyjęta tylko wtedy, gdy pokonana wiara pozbawiona jest
wszelkich środków oddziaływania.
Gdyby jednak szybkie i masowe nawracanie wymagało nazbyt intensywnych
działań wojennych, ten sam rezultat można by osiągnąć tolerując starą wiarę, lecz
równocześnie dając nawej szereg istotnych przywilejów. Podbity naród zachowuje w
skromnym zakresie swą starą wiarę i zwyczaje, lecz tylko w życiu prywatnym. Wszelki
udział natomiast w życiu publicznym, politycznym, kulturalnym lub ekonomicznym
uwarunkowany jest przyjęciem nowej wiary. W ten sposób członkowie społeczeństwa,
wybijający się w procesie bogacenia się, zdobywania władzy lub nauki, w ciągu kilku
7 P.M.A. Linebarger, Wojna psychologiczna, wyd. cyt., s. 45.
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generacji stają się wyznawcami nowej wiary. To, co pozostaje ze starej, to przesądy
pozbawione wszelkiej mocy i majestatu.
Te dwie zasady pomogły w swoim czasie w rozprzestrzenianiu się islamu.
Zostały one znów zastosowane podczas drugiej wojny światowej przez władców
hitlerowskich, pierwsza - w Polsce, na Ukrainie i Białorusi, druga - w Holandii, Belgii,
Norwegii i innych państwach Europy Zachodniej. Zasady te prawdopodobnie stosowane
będą również w przyszłości. Pierwsza z nich jest procesem trudnym, krwawym, lecz
szybkim; druga działa tak pewnie jak walec parowy. Jeśli chrześcijanie względnie
demokraci lub postępowcy - kimkolwiek będą ci ludzie - znajdą się w sytuacji nie
uprzywilejowanej i będą musieli wstydzić się swej wiary, a równocześnie otworzy się
przed nimi droga do nawrócenia się i przejścia na stronę zwycięzcy, to wcześniej czy
później prawie wszyscy oporni to uczynią. (W języku Vilfredo Pareto określono by to
prawdopodobnie jako «zdobycie powstającej elity»; dzisiejsi marksiści nazwaliby
podobne postępowanie «wykorzystaniem potencjalnych kadr kierowniczych z klas,
których rola historyczna się skończyła»; praktyczny polityk powiedziałby po prostu:
«Skończcie już z tymi dzielnymi zuchami z opozycji, tak aby nie mogli już wzniecić
8
pożaru»)
.
Opisane wyżej metody zostały przez marksistów w Polsce zastosowane do
zwalczania religii katolickiej i innych 
reakcyjnychpoglądów. Ludzi głoszących poglądy
nacjonalistyczne lub niepodległościowe represjonowano, a gdy stawiali czynny opór
niejednokrotnie nawet likwidowano fizycznie. W myśl zasady rozdziału Kościoła od
państwa starano się zepchnąć religię wyłącznie do sfery życia prywatnego, ograniczając
Kościołowi katolickiemu możliwości społecznego oddziaływania. Szerszy udział w
życiu publicznym i awans społeczny, zwłaszcza w strukturze władzy, został - w jednych
dziedzinach całkowicie, a w innych częściowo - uzależniony od przyjęcia nowej
ideologii, czyli tzw. naukowego światopoglądu. Wymagano też od ludzi udziału w
różnych oficjalnych obrzędach - pochodach 1-majowych, akademiach w rocznicę
wybuchu Rewolucji Październikowej itp. Pod koniec okresu władzy komunistycznej w
Polsce spośród ok. 1 miliona kadr kierowniczych a naszym kraju, prawie 900 tysięcy
należało do PZPR.
Początkowo dało to pewne rezultaty, jednak na dłuższą metę okazało się mało
skuteczne. Można wskazać różne tego powody. Z punktu widzenia socjotechniki walki
informacyjnej wskazać można trzy zasadnicze powody niepowodzenia walki z religią i
Kościołem: 1. walka informacyjna przeciwko Kościołowi i religii trwała - jak na skalę
procesów historycznych - stosunkowo krótko; 2. Kościół nigdy nie został całkowicie
pozbawiony wszelkich środków oddziaływania społecznego; 3. w latach
osiemdziesiątych zaczął się załamywać system społecznych przywilejów dla
wyznawców 
naukowego światopoglądu
. Jeżeli zaś chodzi o walkę z nacjonalizmem, to
procesy powstawania i kształtowania nowoczesnych narodów podmyły podstawy
wszelkich imperiów wielonarodowych.
W ubiegłych wiekach walka informacyjna stanowiła z reguły czynnik
niesamodzielny, wspomagający zasadnicze operacje, które miały charakter militarny lub
ekonomiczny, a walka energetyczna odgrywała w nich zasadniczą rolę. Natomiast w XX
wieku zaczęto wojnę informacyjną szeroko stosować jako autonomiczną metodę walki,
która w pewnych warunkach odgrywać może rolę wiodącą, prowadząc do rozstrzygnięć
decydujących (przynajmniej na określonym etapie walki), zaś walka energetyczna 8 Tamże, s. 23-24.
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zarówno ekonomiczna jak i militarna - mają za zadanie tylko wesprzeć operacje z
zakresu walki informacyjnej. W ten sposób powstała totalna wojna informacyjna.
Po raz pierwszy w historii w taki właśnie sposób zaczęli traktować walkę
informacyjną hitlerowcy, którzy przez pewien okres czasu odnosili wielkie sukcesy
dzięki zastosowaniu totalnej wojny informacyjnej, doprowadzając jej socjotechnikę do
perfekcji. Do dziś wiele ośrodków programujących walkę informacyjną - zarówno w
skali międzynarodowej jak i krajowej - szeroko stosuje elementy socjotechniki
wypracowane przez hitlerowców, nie przyznając się zresztą do tego.
Sam Adolf Hitler mówił jednak, że trzeba uważnie studiować metody działania
partii komunistycznych, gdyż są to jedyne partie zdolne zdobyć władzę i utrzymać ją
przez dłuższy okres czasu. Hitlerowcy niejednokrotnie starali się naśladować
komunistów, którzy wypracowali wiele skutecznych metod socjotechniki walki
informacyjnej, ale w przeciwieństwie do hitlerowców - nigdy nie byli w stanie odnosić
decydujących sukcesów wyłącznie lub głównie dzięki wojnie informacyjnej. Jako
główną przyczynę tego stanu rzeczy można tu wskazać różnice doktrynalne. Doktryna
marksistowska stanowiąca podstawę ruchu komunistycznego, przywiązuje zasadniczą
wagę do spraw ekonomicznych, które według niej stanowią bazę wszelkich procesów
społecznych, operacje zaś informacyjne zalicza do nadbudowy, ponadto tradycja
państwa rosyjskiego - w którym to właśnie zwyciężyła rewolucja bolszewicka zasadniczy nacisk kładzie na problemy militarne i geopolityczne, którym
podporządkowuje wszelkie operacje z zakresu walki informacyjnej. Natomiast Hitler w
swej doktrynie wskazał na propagandę jako główny czynnik kreujący organizację
polityczną i decydujący o skuteczności jej oddziaływania na społeczeństwo.
Prowadzona w XX wieku totalna wojna informacyjna, wywarła wielki wpływ
na losy Polski. Szczególnie istotny był oczywiście wpływ tej wojny prowadzonej przez
hitlerowskie Niemcy i Związek Radziecki. Polskie służby walki informacyjnej w okresie
dwudziestolecia międzywojennego, prowadziły przeciw tym dwu mocarstwom
skuteczną walkę.
Po II wojnie światowej, gdy Polska znalazła się w strefie wpływów Związku
Radzieckiego, musiała się podporządkować regułom panującym w tej strefie - dotyczyło
to również służb walki informacyjnej i wszelkich instytucji państwowych tą walką się
zajmujących. Jednak w miarę upływu czasu nasze państwo wraz z wszystkimi jego
służbami, uzyskiwało coraz większy margines swobody w ramach radzieckiej strefy
wpływów.
W tym okresie polskie organy zajmujące się walką informacyjną na zewnątrz
musiały dość ściśle liczyć się z zewnętrznymi uwarunkowaniami stwarzanymi przez
globalną politykę radziecką. Natomiast od 1956 roku powstał stosunkowo duży
margines swobody, który pozwalał toczyć ostrą walkę informacyjną na płaszczyźnie
wewnętrznej. Walka ta toczyła się nie tylko między narodem i władzą, ale również
między różnymi frakcjami w obozie władzy. Te dwie płaszczyzny walki wzajemnie się
przeplatały i warunkowały, a ponadto włączały się w nie różne kanały wpływu
zewnętrznego - zarówno Wschodu jak i Zachodu. Stosowano przy tym różne metody
totalnej wojny informacyjnej. Powstała wskutek tego w PRL ciekawa i oryginalna forma
totalnej wojny informacyjnej - prowadzonej przez zwalczające się wewnątrzkrajowe
frakcje obozu władzy, ale przy silnych uwarunkowaniach zewnętrznych (często wręcz
agenturalnych). Walka ta czasami się zaostrzała, a czasami jakby zanikała, toczyła się
12

jednak stale, powodując stopniową erozję systemu. Musiało to w końcu doprowadzić do
jego całkowitego zniszczenia.
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1. HITLEROWSKIE METODY TOTALNEJ WOJNY INFORMACYJNEJ
I NIEMIECKA WALKA INFORMACYJNA NA WSCHODZIE EUROPY

1.1. Socjotechnika hitlerowskiej wojny psychologicznej
Hitlerowską totalną wojnę informacyjną określa P.M.A. Linebarger jako 
wojnę
prowadzoną na podstawie psychologicznej
, która charakteryzuje się:
1) całkowitym lub pozornie całkowitym zsynchronizowaniem zadań
politycznych, propagandowych i wojskowych;
2) zastosowaniem zdobyczy nowoczesnej psychologii do osiągnięcia celów
wojskowych1.
W skali międzynarodowej mógł Adolf Hitler rozpocząć wojnę informacyjną
dopiero po zdobyciu władzy w Niemczech, przedtem zaś stosował bardzo skutecznie
metody walki informacyjnej wobec swych przeciwników w Niemczech oraz wobec
własnego narodu. Socjotechnikę tej walki wyłożył otwarcie w swej książce pt. Mein
Kampf (Moja walka), która stanowiła swego rodzaju ewangelię dla działaczy ruchu
hitlerowskiego.
W rozdziale tej książki zatytułowanym 
Organizacja i propagandastwierdza A.
Hitler:
Zadaniem propagandy jest werbowanie zwolenników, zadaniem organizacji

zdobywanie członków.
Zwolennikiem każdego ruchu jest ten, kto z pełnym zrozumieniem opowiada
się za jego celami, członkiem jest ten, kto dla niego walczy. (...)
Pierwszym zadaniem propagandy jest pozyskiwanie ludzi dla organizacji,
pierwszym zadaniem organizacji jest przygotowanie ludzi, którzy będą kontynuować
propagandę. Drugim zadaniem propagandy jest rozkładanie istniejącego stanu i
przemiana tego stanu zgodnie z nowymi naukami, podczas gdy drugim zadaniem
2
organizacji musi być działanie i walka o osiągnięcie ostatecznego sukcesu doktryny
.
Hitler uważał propagandę za główne zadanie i zarazem niejako czynnik
kreujący organizację. Propagandę swą hitlerowcy uprawiali głównie na wiecach, a także
w prasie, ulotkach i wreszcie za pośrednictwem radia i filmu (telewizji jeszcze wówczas
nie było). Zasadniczą jednak wagę przywiązywał Hitler do słowa mówionego uważając,
że każdy wielki ruch zawdzięcza swój wzrost wielkim mówcom. Zarówno on sam, jak i
szef jego propagandy Joseph Goebbels, najbardziej lubili przemawiać na wiecach. W
Mein Kampf stwierdził Hitler: 
Siłą, która zawsze wprawiała w ruch wielkie historyczne

1 Por. P.M.A. Linebarger, Wojna psychologiczna, Warszawa 1959, s. 61.
2 A. Hitler, Mein Kampf, München 1943, s. 651-654.
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lawiny ruchu religijnego czy politycznego, była magiczna moc słowa mówionego.
3
Szerokie masy łatwiej ulegają retoryce
.
Hitler w swej książce twierdzi ponadto, że sztuka propagandy polega na
umiejętności budzenia wyobraźni mas przez zwracanie się do ich uczuć. Skuteczna
masowa propaganda musi też być popularna i dostosowywać swój poziom do zdolności
pojmowania najbardziej ograniczonego z tych, do których zamierza się zwracać.
Przykładów realizacji powyższych wskazań dostarcza nam cała prasa hitlerowska, a
zwłaszcza centralny organ partii narodowosocjalistycznej Volkischer Beobachter
(Narodowy Obserwator), w którym na pierwszej stronie zamieszczano nagłówki w
rodzaju 
Kochanek bajzel-mamy mianowany profesorem uniwersytetu
, lub epitety w
rodzaju 
mistrzowie świata w pełzaniu na brzuchu(mowa o rządzie weimarskim) czy
kloaka parlamentarna

(mowa o Reichstagu)4.
Hitler stwierdza w swej książce, że żaden ruch polityczny nie może liczyć na
sukces, jeżeli nie uda mu się uruchomić siły, która tkwi w masach. Podstawowa zasada
działalności politycznej sformułowana przez Hitlera głosi: iść do mas. Być przywódcą
to znaczy umieć poruszyć umysły. Podstawową siłą napędową wielkich ruchów
społecznych były uczucia i emocje.
Ruch polityczny powinien unikać wszystkiego, co może pomniejszyć lub

osłabić jego moc wpływania na masy (...) dla prostego faktu, że żadna wielka idea,
choćby nie wiem jak wzniosła i wspaniała, nie może być wcielona w życie bez
5
skutecznej siły, która tkwi w masach ludowych
.
Ponieważ masy mają tylko słabą znajomość abstrakcyjnych idei, przeto ich

reakcja wypływa raczej z domeny uczuć, gdzie tkwią korzenie pozytywnej czy
negatywnej ich postawy (...). Niezwykła stabilność mas wynika z emocjonalnych
podstaw ich nastawienia. Zawsze trudniej jest walczyć z wiarą niż z wiedzą. Siłą
napędową prawie wszystkich wielkich rewolucji na kuli ziemskiej nigdy nie było jakieś
naukowe poznanie, które opanowało masy, ale zawsze fanatyzm, który je natchnął, i
często pewnego rodzaju histeria pchająca je do czynu. Ktokolwiek chce porwać masy,
musi znać klucz do ich serc. Tym kluczem jest nie obiektywizm, a więc nieudolna
6
postawa, ale stanowcza wola poparta, jeżeli trzeba, siłą
.
Przede wszystkim zaś - według Hitlera - w propagandzie nigdy nie należy się
wahać, nigdy nie łagodzić tego, co się mówi, nigdy nie ustępować stronie przeciwnej,
lecz wszystko trzeba przedstawiać w sposób zdecydowany, odmalowując
przeciwieństwa w czarno-białych kolorach, grając na uczuciach i pragnieniach mas.
Pierwszy warunek skuteczności propagandy to konsekwentna, jednoznaczna
postawa wobec każdego problemu, z którym się ma do czynienia. 
(...) Kiedy ludzie
zobaczą bezkompromisowy, zaciekły atak na przeciwnika, zawsze przyjmą to za dowód,
że racja leży po stronie atakującego, ale jeżeli atakujący zatrzyma się w pół drogi i nie
doprowadzi zwycięstwa do końca (...) przyjmą to za dowód, że nie jest on pewny swojej
7
racji
.
Aby trafić do mas i wywołać ich odpowiednie emocje i reakcje, dobry
propagandysta musi mieć stały kontakt ze słuchaczami. 
Dobry mówca zawsze pójdzie za
3 Tamże, cyt. za A. Bullock, Hitler Studium Tyranii, część I, Warszawa 1970, s. 84.
4 Por. R. Gruneberger, Historia społeczna Trzeciej Rzeszy, t. 2, Warszawa 1987, s. 275.
5 A. Hitler, Mein Kampf; cyt. wg A. Bullock, Hitler Studium Tyranii, cz. I, wyd. cyt., s. 83.
6 Tamże, s. 83.
7 Tamże, s. 84.
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przewodnictwem tłumu słuchaczy, tak żeby ich żywa reakcja podpowiedziała mu
8
właściwe słowo, którego właśnie potrzebuje, a ono z kolei trafi do ich serc
.
Wielką wagę tego 
trafiania do sercnarodu podkreślał również bliski
współpracownik Hitlera, Joseph Goebbels, który stwierdził: 
Siła oparta na armatach
może być dobrą rzeczą; jest jednak lepiej i przyjemniej, kiedy zdobędzie się serce
9
narodu i potrafi się je utrzymać
.
Zdaniem Hitlera gwałtowność, pasja i fanatyzm są 
(...) wielką magnetyczną siłą
wystarczającą do pociągnięcia mas, bo masy zawsze reagują na nieodpartą moc
emanującą z absolutnej wiary w propagowane ideały, połączoną z niezłomną chęcią
walczenia o nie i ich obrony. Tylko w napadzie rozpalonej do białości pasji naród może
10
odwrócić swój los i tylko pasjonat potrafi rozbudzić pasję w innych
.
Hitler i jego towarzysze przywiązywali wielką wagę do masówek i
demonstracji. W 1927 roku na kongresie w Ruhrze J. Goebbels w następujący sposób
mówił o znaczeniu masowych demonstracji publicznych dla ruchu nazistowskiego:
Kto zdobywa ulicę, pewnego dnia zdobędzie państwo, albowiem każdy rodzaj

polityki mocarstwowej ma swoje korzenie w ulicy. Nie możemy mieć za dużo
manifestacji, albowiem są one najlepszym środkiem, ażeby udowodnić wolę rządzenia, a
to oznacza diabelnie więcej niż wszelka statystyka wyborcza. Kiedy widzimy naszych
ludzi maszerujących tysiącami po ulicy, nie jest to nic innego jak mobilizacja do objęcia
władzy 11.
Demonstracje uliczne były wspierane odpowiednimi działaniami
propagandowymi - afiszami, ulotkami, przemówieniami. Ostry, agresywny ton
propagandy i zalecanie przez nią radykalnych środków, spełniały w ruchu hitlerowskim
również pewne funkcje selektywne. Hitler w swej książce stwierdził, że zastosował
radykalne środki aby umożliwić dopływ do partii materiału ludzkiego najbardziej dla
niej wartościowego. Kierując propagandą partyjną starał się więc by była ona
napastliwa. Im bardziej agresywna i podburzająca była ta propaganda, tym bardziej
odstraszała ludzi chwiejnych i słabych.
W systemie propagandy hitlerowskiej odpowiednie akcje bojówek spełniały też
bardzo istotną rolę. Głównym celem, zarówno akcji masowych jak i akcji bojówek, było
wywołanie wrażenia siły, przynależności do ruchu, który musi doprowadzić do sukcesu.
Hitler odkrył pewną prawdę psychologiczną - że gwałt i terror mają swoją własną
wartość propagandową, zaś manifestowanie siły fizycznej jest równie pociągające, jak i
odpychające. 
Kiedy zaczęły się nasze pierwsze zebrania - pisze Hitler - szczególną
uwagę zwróciłem na organizowanie odpowiednich bojówek obronnych (...) Część tych
ludzi była moimi dawnymi kolegami, którzy służyli czynnie wraz ze mną; inni byli
młodymi członkami partii, którzy od początku przechodzili przez odpowiedni trening i
zrozumieli, że tylko terror może obalić terror. (...) Najlepszym środkiem obrony jest
atak, a reputacja, jaką miały nasze bojówki, wyrobiła nam markę walczącej siły
12
politycznej, a nie towarzystwa dyskusyjnego
.

8 Tamże, s. 85.
9 Cyt. wg. W. Kozaczuk, Bitwa o tajemnice, Warszawa 1969, s. 323.
10 A. Hitler, Mein Kampf; cyt. wg. A. Bullock, Hitler Studium Tyranii, cz. I, wyd. cyt., s. 84.
11 Cyt. wg. R. Manvell, H. Fraenkel, Goebbels, Warszawa 1972, s. 100.
12 A. Hitler, Mein Kampf; cyt. wg. A. Bullock, Hitler Studium Tyranii, cz. I, wyd. cyt., s. 86.
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Bojówki były oczywiście używane nie tylko do ochrony zebrań, ale również do
wywoływania zamieszek przez rozbijanie wieców innych partii i bicie oponentów
politycznych, co stanowiło element kampanii zastraszania przeciwników.
W swojej książce Hitler drwi sobie z partii burżuazyjnych, które dysponowały
ochroną sal składającą się z 
takich panów, którzy dzięki godności swojego wieku
uważali, że mają pewne prawa do autorytetu i respektu
. Hitlerowska Służba Porządkowa
od początku składała się z ludzi młodych i odpowiednio sprawnych. Dzięki temu
hitlerowcy - jak podkreśla Hitler - byli panami swoich zebrań, nie musieli prosić by im
pozwolono dokończyć ich wystąpienia, innym zaś mogli pozwalać lub nie pozwalać
zabierać głos. Te zaś osoby, które pozwalały sobie na zakłócanie porządku lub choćby
tylko samowolne zabieranie głosu, bezlitośnie usuwano z sali.
W trakcie zamieszek wywoływanych przez bojówki hitlerowskie
niejednokrotnie ginęli zarówno bojówkarze z SA (Oddziałów Szturmowych), SS
(Sztafet Ochronnych), jak i członkowie NSDAP (Narodowosocjalistycznej Niemieckiej
Partii Robotniczej) czy wreszcie młodzi chłopcy z Hitlerjugend (Młodzieży
Hitlerowskiej). Ich pogrzeby były również wykorzystywane do celów propagandowych.
Celował w tym zwłaszcza Goebbels, który był nie tylko elokwentnym mówcą, ale
również mistrzem w eksploatowaniu łatwych emocji, które może wywołać
propagandysta, gdy ma do czynienia z tłumem. 
Na przykład uwielbiał pogrzeby. W
ciągu roku 1932 czuwał nad tym, by każdy pogrzeb SA- czy SS-mana, poległego w
13
bijatykach ulicznych i napadach, był należycie wykorzystany
. W jego zapiskach z
okresu poprzedzającego dojście hitlerowców do władzy czytamy m. in.:
Na cmentarzu nad grobem daję wyraz mojemu żalowi i oburzeniu(26 stycznia

1932).
W południe składamy do grobu naszego zamordowanego kolegę Köstera. Nasi
SA-mani są bladzi z wściekłości i oburzenia. Każdy czuje, że coś się musi stać.
Wyrażam całą nienawiść i gniew, które tkwią w mojej duszy. Dziesięć tysięcy ludzi
słucha z bezgraniczną zaciekłością(25 czerwca 1932). 11 listopada posunął się nawet
dalej:
W Schöneburgu składamy do grobu SA-mana Reppicha, który został

zastrzelony podczas strajku. W kondukcie pogrzebowym idzie czterdzieści tysięcy ludzi.
Ma książęcy pogrzeb. Nad cmentarzem krążą samoloty ciągnąc spowite w czerń flagi ze
swastyką, jak gdyby składając poległemu ostatnie pozdrowienie. SA-mani są głęboko
14
wzruszeni
.
Szczególnie użyteczne propagandowo były pogrzeby chłopców z Hitlerjugend.
W styczniu 1933 Goebbels twierdził, że 
cała ludność Berlinaodprowadzała jednego z
chłopców do grobu. 
Idziemy za trumną tego zamordowanego chłopca przez dwie i pół
15
godziny między dwiema nie kończącymi się ścianami ludzi
.
Choć w owym czasie obie strony używały gwałtownych metod, Goebbels

czynił wszystko, aby odpowiednio udramatyzować przypadki użycia siły, do którego
prowokował najbardziej zaciekłych przeciwników hitleryzmu - komunistów. Hitlerowcy
16
zawsze świadomie wywoływali zamieszanie
. Zwłaszcza rok 1932 - poprzedzający
dojście hitlerowców do władzy - był okresem gwałtownych walk ulicznych głównie
między nazistami i komunistami. Np. w samych tylko Prusach w ciągu pięćdziesięciu
13 R. Manvell, H. Fraenkel, Goebbels, wyd. cyt., s. 125.
14 Tamże.
15 Tamże.
16 Tamże, s. 126.
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dni odnotowano ponad czterysta sześćdziesiąt bijatyk politycznych. 
W okresie między 1
czerwca a 20 lipca osiemdziesięciu dwóch ludzi zostało zabitych a czterystu ciężko
17
rannych
. Również Ruhra była wielkim centrum walk. 
W niedzielę 10 lipca na
przedmieściu Hamburga - Altonie - doszło do zaciętej bitwy między nazistami i
18
komunistami, w której straciło życie 19 osób, a prawie trzysta odniosło rany
.
Dochodziło do bijatyk nawet w parlamencie - 25 maja Goebbels znalazł się wśród tych
posłów do pruskiego parlamentu, którzy rozpoczęli krwawą bijatykę z komunistami, w
końcu siłą wyrzucając ich z sali, następnie zwycięscy hitlerowcy odśpiewali swój hymn
Horst Wessel Lied.
Hitler i jego towarzysze po mistrzowsku umieli też wykorzystywać
funkcjonujące w umysłach odbiorców ich propagandy skojarzenia i stereotypy.
Ideologia hitlerowska stanowiła eklektyczny zbiór różnych elementów nośnych
propagandowo, najczęściej zapożyczonych od przeciwników, albo poprzedników. Już
sama nazwa partii hitlerowskiej - Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza
- może o tym świadczyć: dla nacjonalistów była ona "narodowa", dla socjalistów
"socjalistyczna", dla robotników "robotnicza", zaś dla tradycyjnych niemieckich
patriotów "niemiecka". Zapożyczony od ruchu robotniczego kolor czerwony został
celowo wybrany jako dominujący motyw flagi hitlerowskiej, którą opracował sam
Hitler. Wyjaśnił on, że czerwień symbolizuje myśl społeczną ruchu, biel - nacjonalizm,
zaś swastyka - walkę o zwycięstwo aryjskiego człowieka. Właściwie był to czerwony
sztandar - który w tym czasie cieszył się wielką popularnością wśród niemieckich
robotników - z hitlerowskim znamieniem.
Hitlerowcy starali się pozyskać kogo tylko się dało - dla konserwatystów i
nacjonalistów eksponowali swój antykomunizm i nacjonalizm, natomiast dla pozyskania
środowisk robotniczych mówili o socjalizmie (narodowym), ostro atakując
międzynarodową plutokrację i Żydów, którzy - według nich - byli duszą zarówno
kapitalistycznej plutokracji jak i komunizmu.
Gdy było trzeba, potrafili naziści nawet organizować strajki - szczególnie
chętnie w przedsiębiorstwach należących do właścicieli pochodzenia żydowskiego. Byli
niechętnie, a nawet wrogo nastawieni do religii - głównie do judaizmu i katolicyzmu
(Żydów w ogóle nie przyjmowali do swej partii, natomiast katolikom, którzy wstępowali
do NSDAP, kazali występować z gminy wyznaniowej katolickiej i ogłaszać o tym w
prasie partyjnej); ale nie przeszkadzało im to zaraz po dojściu do władzy zawrzeć
konkordat z Watykanem, umieszczać na pasach swej armii napisu 
Got mit Uns(
Bóg z
Nami
) i w razie potrzeby wykorzystywać uczucia religijne dla swych celów.
Eksploatowali też hitlerowcy w swej propagandzie, od dawna w Niemczech
szeroko rozpowszechnione, stereotypy antysemickie. W ówczesnych warunkach
niemieckich miało to posmak pseudoklasowy, gdyż ponad półmilionowa populacja
Żydów niemieckich składała się z ludzi bogatych lub co najmniej zamożnych, o
wysokiej pozycji społecznej, w warunkach kryzysu łatwo więc było podburzać przeciw
nim ludzi biednych. Szerokie masy ludności, których uczucia i stereotypy
wykorzystywano, były przy tym traktowane instrumentalnie.
Hitler w Mein Kampf stwierdza: 
Możliwości percepcji mas są ograniczone, a
ich zdolność rozumienia - słaba. Z drugiej strony masy szybko zapominają. Każda
skuteczna propaganda powinna zatem ograniczyć się do paru rzeczy niezbędnych i musi
17 Tamże, s. 127.
18 Tamże.
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być wyrażona w kilku stereotypowych frazesach
. Dla intelektualistów, którzy ciągle
szukają czegoś nowego, Hitler miał jedynie pogardę. 
Tylko ciągłe powtarzanie
doprowadzi w końcu do wbicia jakiejś idei w pamięć tłumu
. Dla tego samego powodu
lepiej jest trwać przy raz ustalonym programie, nawet gdyby niektóre jego punkty stały
się nieaktualne. "Wystarczy usunąć jeden punkt ze sfery dogmatycznej pewności, a
dyskusja, jaka się wywiąże, nie tylko nie doprowadzi do nowego i lepszego
sformułowania, ale może łatwo przejść w nie kończące się debaty i ogólne zamieszanie"
19
.
Jeżeli propaganda musi posługiwać się kłamstwem, wówczas - według Hitlera musi to być kłamstwo wielkie i bezczelne.
Prawdą jest, że w wielkim kłamstwie zawsze jest pewien element

wiarygodności, albowiem szerokie masy narodu w głębi emocjonalnej sfery swej natury
nie tyle są świadome i celowo złe, ile łatwo ulegają zepsuciu; tak więc w swoich
prymitywnych umysłach łatwiej padają ofiarą wielkiego kłamstwa niż drobnego, bo
same często uciekają się do małych kłamstewek w drobnych sprawach, ale wstydziłyby
się posługiwać wielkim kłamstwem. Taka nieprawda nigdy by im nie przyszła na myśl i
nie uwierzą, że ktoś miałby czelność haniebnie przekręcić prawdę (...) Najbardziej
20
bezczelne kłamstwo zawsze zostawia po sobie ślad, nawet gdyby je przygwożdżono
.
Zarówno Hitler jak i Goebbels uważali, że kłamstwo powtarzane wiele razy
staje się dla mas dogmatem.
Jako przykład skutecznego zastosowania sformułowanej przez Hitlera zasady
wielkiego kłamstwa (i to w skali międzynarodowej), można przytoczyć jego słynne
przemówienie z 1935 roku; w tym to właśnie roku hitlerowskie Niemcy przystąpiły do
szybkiej remilitaryzacji i zależało im na tym, aby za wszelką cenę uspokoić
międzynarodową opinię publiczną.
21 maja 1935 roku, wygłosił Hitler w Reichstagu - transmitowaną na cały świat
- mowę, w której stwierdził m.in.:
Obecnych Niemiec nie można porównywać z Niemcami przeszłości. Ich idee są

tak samo nowe jak ich działanie. Duch mieszczańskiego hura-patriotyzmu został jako
czynnik polityczny wyrugowany z polityki niemieckiej, podobnie jak dążności
internacjonalizmu marksistowskiego (...). Jeżeli obecne Niemcy ujmują się za pokojem,
to nie czynią tego ani w poczuciu własnej słabości, ani też z tchórzostwa. Opowiadają
się za pokojem z powodu odrębnego pojęcia, jakie ma narodowy socjalizm o narodzie i
o państwie.
Narodowy socjalizm nie tylko nie upatruje żadnego upragnionego celu
politycznego w wymuszonej siłą asymilacji narodu z drugim, ale na odwrót, widzi w
takiej asymilacji zagrożenie wewnętrznej spoistości, a przez to i siły narodu na długi
okres czasu. Dlatego też ideologia narodowosocjalistyczna odrzuca ze względów
dogmatycznych myśl o asymilacji w stosunku do innych narodów. Tym samym zabija
ona mieszczańską wiarę w możliwości «germanizacji»
.
Nie jest ani naszym życzeniem, ani też naszym zamiarem odebranie obcym

szczepom ich narodowości, ich mowy lub kultury, aby w zamian narzucić im obcą niemiecką. Nie wydajemy żadnych zarządzeń niemczenia nazwisk, przeciwnie, nie
życzymy sobie tego. Nasza nauka o narodowości widzi zatem w każdej wojnie dla
19 A. Hitler, Mein Kampf; cyt. wg. A. Bullock, Hitler Studium Tyranii, cz. I, wyd. cyt., s. 83.
20 Tamże, s. 84.
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ujarzmienia i opanowania obcego narodu proceder, który wcześniej czy później zmieni
wewnętrznie i osłabi zwycięzcę, a w następstwie przeobrazi go w zwyciężonego
.
I nie wierzymy zupełnie w to by w Europie obecnej, w okresie panowania

zasady narodowości, zahartowane już w swym poczuciu narodowym ludy mogły być
kiedykolwiek wynarodowione. Ostatnich 150 lat dostarczyło pod tym względem więcej,
niż trzeba, pouczających przykładów. (...) Dzisiejsze Niemcy absorbuje olbrzymia praca
nad poprawą własnych niedomagań wewnętrznych. Żaden z naszych projektów natury
rzeczowej nie będzie ukończony przed upływem 10 do 20 lat. Żadne z postawionych
zadań natury ideowej nie może być zrealizowane przed upływem 50, a nawet może
przed upływem 100 lat. Przez tworzenie ideologii rozpocząłem kiedyś rewolucję
narodowosocjalistyczną i odtąd jej przewodziłem. Wiem o tym, że my wszyscy
dożyjemy tylko pierwszych zaczątków tego wielkiego przewrotu rozwojowego. Czegóż
więcej mógłbym pragnąć aniżeli ładu i pokoju (...). Oby tylko wodzowie i rządzący
chcieli pokoju, same bowiem narody jeszcze nigdy nie życzyły sobie wojny. Niemcy
21
potrzebują pokoju i pragną pokoju
.
Pół roku po wygłoszeniu tego przemówienia Hitlera, 15 września 1935 roku,
zostały wydane osławione rasistowskie ustawy norymberskie o obywatelstwie Rzeszy
(Reichsbürgergesetz) i o ochronie krwi niemieckiej (Blutschutzgesetz), które pozbawiały
ludność żydowską obywatelstwa Rzeszy, prawa wyborczego, prawa zajmowania
stanowisk urzędowych, służenia w armii niemieckiej, wyłączając ją z życia społecznego,
kulturalnego i politycznego. Żydzi niemieccy w wyniku tych ustaw stali się 
poddanymi
Rzeszy
pozbawionymi praw politycznych i obywatelskich22.
Można wskazać liczne dowody na to, że te działania hitlerowskiej propagandy
były skuteczne. Propagandzie Hitlera ulegały nie tylko szerokie masy, które pragnęły
pokoju, ale nawet mężowie stanu państw zachodnich. Np. znany polityk brytyjski Lloyd
George, który w 1936 roku bawił z wizytą w Niemczech, po powrocie tak relacjonował
swe wrażenia, na łamach poczytnego czasopisma Daily Express z dnia 17 września 1936
r.:
(Hitler) uchronił naród przed otaczającymi go potencjalnymi wrogami (...).

Hitler jest Jerzym Waszyngtonem Niemiec - człowiekiem, który uzyskał dla swego
narodu niezawisłość od wszystkich jego ciemiężycieli. Myśl, że Niemcy mogłyby
sterroryzować Europę groźbami, że ich niezwalczona armia mogłaby przekraczać
granice, nie odgrywa żadnej roli w nowym światopoglądzie (...). Niemcy będą stawiać
do ostatka opór każdemu, kto by napadł na ich kraj, ale sami nie pragną już wkraczać do
żadnego kraju. Hitler podczas całej wojny walczył jako prosty żołnierz, toteż wie z
własnego doświadczenia, co oznacza wojna. Niemiecka hegemonia w Europie, która
była celem i marzeniem starego militaryzmu przedwojennego, nie pojawia się nawet na
3.
horyzoncie narodowego socjalizmu 2
Nie minęły nawet trzy lata od opublikowania tego artykułu, gdy okazało się w
praktyce, ile wspólnego z prawdą miały te wszystkie informacje przekazywane przez
hitlerowską propagandę i powtarzane przez zachodnich publicystów, ale do czasu
wybuchu wojny, propaganda ta odnosiła wielkie sukcesy.
21 Przemówienie Adolfa Hitlera wygłoszone w Reichstagu w dniu 21 maja 1935 r.; cyt. wg. W. Kozaczuk,
Bitwa o tajemnice, Warszawa 1969, s. 337-339.
22 Por. A. Eisenbach, Hitlerowska polityka zagłady Żydów, Warszawa 1961, s. 47.
23 Wywiad Lloyd George'a w Daily Express z 17 września 1936 r.; cyt. wg. W. Kozaczuk, Bitwa o
tajemnice, wyd. cyt., s. 368.
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Dla propagandy i indoktrynacji ideologicznej potrafili hitlerowcy
wykorzystywać naukę i oświatę oraz kulturę (mimo, że dla intelektualistów żywili w
gruncie rzeczy pogardę). Po dojściu Hitlera do władzy utworzone zostało specjalne
Ministerstwo do Spraw Oświecenia Publicznego i Propagandy (Reichsministerium für
Volksaufklärung und Propaganda), na czele którego stanął dr Joseph Goebbels.
Zapoczątkował on system zjazdów, na których przedstawiciele rządu wyjaśniali
twórcom z różnych dziedzin sztuki, związanych z masowym rozpowszechnianiem, co
powinni produkować. Szczególną uwagę przywiązywał Goebbels do filmu, którym
starał się sterować osobiście.
Dla potrzeb walki informacyjnej wykorzystywali też hitlerowcy służby
specjalne, które współdziałały z aparatem propagandowym. Stosowali też pewne
operacje z pogranicza działalności wywiadowczej i propagandowej, które były w użyciu
jeszcze w okresie cesarskich Niemiec - zwłaszcza podczas I wojny światowej, a także w
Republice Weimarskiej.
Operacje te m. in. miały na celu przedstawiać Polskę światowej opinii
publicznej, w jak najgorszym świetle. Do antypolskiej propagandy w krajach
anglosaskich wykorzystywano np. tzw. publicity agents, których werbowano spośród
dziennikarzy i dyplomatów, a nawet naukowców. Niemieccy dyplomaci, stosując
metody werbunku typowe dla służb wywiadowczych, zlecali tym ludziom
opracowywanie określonych tematów, przy czym zapłata uzależniona była od zasług.
Jednym z takich agentów na terenie Wielkiej Brytanii był E. W. PolsonNewman, którego zadaniem było pisanie do prasy artykułów na temat 
polskiego
korytarza
. Ambasada niemiecka zawarła z nim umowę, która przewidywała nawet
napisanie kilku krytycznych artykułów o Niemczech, aby odwrócić od niego wszelkie
podejrzenia o stronniczość. Działając zgodnie z tą umową Polson-Newman napisał
książkę Britain and the Baltic, która została wydana w Londynie w 1930 roku. W
pierwszych rozdziałach tej książki pisał nawet z sympatią o Polsce, stwarzając tym sobie
pewnego rodzaju alibi. W ostatnim natomiast rozdziale, pod znamiennym tytułem
Polski korytarz i Gdańsk, sugerował, że zarówno Pomorze, jak i Gdańsk, powinny
zostać oddane Niemcom. Za napisanie tej książki, niezależnie od normalnego
honorarium wypłacanego przez wydawnictwo, Polson-Newman otrzymał od ambasady
niemieckiej znaczną premię pieniężną24.
Władze Republiki Weimarskiej starały się też zapewnić pomoc i poparcie
finansowe przy wydawaniu prac różnych pisarzy, publicystów i historyków angielskich,
o ile tylko prace te zawierały jakieś antypolskie akcenty i głosiły tezy zgodne z celami
polityki niemieckiej w tym okresie. Jako przykład takiego 
stypendystymożna wymienić
angielskiego historyka H. Dawsona, byłego osobistego sekretarza premiera Lloyd
George'a25.
Kiedy do władzy doszedł Hitler, akcja psychologiczna Niemiec - której
podstawowym narzędziem była propaganda - w stosunku do głównych krajów Europy i
Ameryki, przybrała charakter totalny.
Po dojściu do władzy hitlerowcy rozbudowali za granicą wymyślny system
propagandy. Już w 1934 roku wydano na ten cel około dwieście sześćdziesiąt milionów
marek. Za granicą wychodziło około trzystu czasopism w języku niemieckim, a ponadto
24 Por. W. Kozaczuk, Bitwa o tajemnice, Warszawa 1977, s. 108-109.
25 Por. tamże, s. 109.
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hitlerowcy byli właścicielami albo mieli finansowe udziały w około trzystu
pięćdziesięciu czasopismach publikowanych w innych językach26.
Powstały też nowe niemieckie agencje prasowe. Np. w Południowej Ameryce
działała dla Goebbelsa agencja Transocean, która rozsyłała bezpłatnie informacje
redagowane w języku hiszpańskim wraz ze zdjęciami. Wiadomości redagowane były w
tonie antybrytyjskim, przy czym dbano o to, by odpowiednio spreparowany materiał był
pomieszany ze skrupulatnie ścisłymi informacjami dotyczącymi spraw miejscowych27.
Dla zdobycia gruntu w USA Goebbels posunął się do tego, że zaangażował Ivy
Lee'go - amerykańskiego pioniera i eksperta od spraw stosunków z publicznością,
któremu płacił trzydzieści trzy tysiące dolarów rocznie. Za jego radą wprowadził
Goebbels w 1934 roku, system konferencji prasowych28.
Utworzono attaszaty propagandowe w niemieckich ambasadach. Zarówno do
niemieckiej prasy, jak i do swych agentów za granicą, wysyłał Goebbels instrukcje
dotyczące propagandy. W jednej z tych instrukcji pisał m. in.:
Na zewnątrz nasza propaganda musi mocno podkreślać, że Niemcy życzą sobie

pokojowego rozwiązania wszystkich istniejących problemów (...) W zręczny sposób
winę za niedojście do skutku pokojowego rozwiązania należy zwalać na tych, którzy
przeciwstawiają się usprawiedliwionym żądaniom Niemiec (...) Trzeba to podkreślać
subtelnie i w stale zmieniającej się formie (...) Musimy przekonać przynajmniej część
światowej opinii publicznej, że w takich okolicznościach Niemcom nie pozostaje nic
29
innego, jak brać sobie to, co się im niewątpliwie należy
.
Emisariusze hitleryzmu byli wysyłani za granicę jako handlowcy, dziennikarze,
agenci prasowi i turyści. Mieli za zadanie upowszechniać odpowiednie informacje i
poglądy na Trzecią Rzeszę. W samym tylko Londynie w 1938 roku było
akredytowanych osiemdziesięciu trzech dziennikarzy. Działali oni potajemnie jako
szpiedzy i nawiązywali kontakty z elementami, które mogły np. wywoływać zamieszki
w Egipcie i Palestynie.
Dla potrzeb wojny psychologicznej stworzono też lub adaptowano wielką ilość
organizacji niemieckich za granicą. Można tu wymienić dla przykładu Stowarzyszenie
Fichtego, Związek Zagraniczny Niemieckich Studentów, Związek Ludowy Niemczyzny
Zagranicą, Związek Pracodawców itp. Organizacje te w 1937 roku wydały na
działalność propagandową poza granicami Niemiec około dwadzieścia jeden milionów
funtów szterlingów. Właściwie każdy Niemiec, któremu pozwolono wyjechać z kraju,
zobowiązany był do propagowania hitleryzmu.
Goebbels postarał się też o włączenie do swego ministerstwa tych
departamentów innych ministerstw, które miały jakikolwiek związek z propagandą.
Nawet Ministerstwu Spraw Wewnętrznych odebrał cenzurę30.
Centralizacja, zmasowanie środków propagandowych i wykorzystywanie dla jej
potrzeb wyników fachowo przeprowadzanych badań, stworzyły z propagandy
hitlerowskiej współdziałającej z innymi organami totalnej wojny informacyjnej, nowy
rodzaj broni, którego skuteczności początkowo nie doceniano w innych krajach zwłaszcza na Zachodzie.
26 Por. R. Manvell, H. Fraenkel, Goebbels, Warszawa 1972, s. 172.
27 Por. tamże.
28 Por. tamże, s. 172-173.
29 Cyt. wg. R. Manvell, H. Fraenkel, Goebbels, wyd. cyt., s. 173.
30 Por. R. Manvell, H. Fraenkel, Goebbels, wyd. cyt., s. 174-175.
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1.2. Niemiecka walka informacyjna na wschodzie Europy
W Związku Radzieckim sukcesy niemieckiej walki informacyjnej opierały się
na nieco innych zasadach. Przede wszystkim wykorzystywano tu motyw 
krzywdy
, która
stała się zarówno Niemcom jak i Rosji w wyniku 
Dyktatu Wersalskiego
, a także
przedstawiano Polskę jako wspólnego wroga. Delegacja niemiecka w Wersalu w 1919 r.
tak oceniała warunki pokoju: 
Ententa chce postawić narodowi niemieckiemu żądania tak
okrutne, jakich nigdy nie stawiano żadnemu państwu od czasów kiedy Rzym
31
podyktował pokój Kartaginie
.
Rosja Radziecka również ostro potępiała Traktat Wersalski, chociaż nie

dotyczyły jej jego ustalenia. Lenin pisał, iż jest to "bandycki traktat", "narzucony
bezbronnej ofierze przez bandytów z nożem w ręku" i "przecinający żywe ciało Niemiec
polskim korytarzem". Demonstracje radzieckiej wrogości do "imperialistycznego
traktatu" wzmacniane były zapowiedziami, iż Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona,
32
realizując zbrojnie ideę rewolucji światowej, rozbije również system wersalski
.
W lipcu 1920 roku, podczas ofensywy radzieckiej, gdy Armia Czerwona
zbliżała się do Warszawy, podczas rokowań niemiecko-radzieckich w Berlinie,
wysłannicy Lenina i Trockiego zapewniali, że po rozgromieniu Wojska Polskiego,
wojska radzieckie nie przekroczą granicy niemieckiej z 1914 r.
Charakterystyczne dla nadziei, jakie Niemcy wiązali z ofensywą Armii

Czerwonej, było ich zachowanie na Śląsku. Gdy jedna z gazet niemieckich
opublikowała fałszywy artykuł o zajęciu Warszawy, 16 sierpnia w Gliwicach rozpoczęły
się demonstracje proradzieckie, których uczestnicy nieśli portrety Lenina i Trockiego.
W następnych dniach sytuacja powtórzyła się w innych miastach, a morderstwa
popełnione na Polakach przez bojówki niemieckie doprowadziły do wybuchu II
33
Powstania Śląskiego
.
Klęska poniesiona latem 1920 roku pod Warszawą i nad Niemnem zachęciła

raczej Rosję i Niemcy do zbliżenia i sojuszu. (...)
Jakiego sojusznika mają szukać Niemcy, wskazał Lenin w przemówieniu
wygłoszonym 21 grudnia 1920 r. na VIII Wszechzwiązkowym Zjeździe Rad:
«...Niemcy, rzecz naturalna, dążą do sojuszu z Rosją. Kiedy wojska rosyjskie zbliżały
się do Warszawy, w całych Niemczech wrzało. Dążenie do sojuszu z Rosją tego
ujarzmionego kraju, który może uruchomić olbrzymie siły wytwórcze - oto co pchało ku
temu, że w Niemczech wytworzyła się polityczna mieszanina: niemieccy czarnosecińcy
łączyli się ze spartakusowacami w sympatii dla rosyjskich bolszewików. I to jest
całkiem zrozumiałe, gdyż wypływa z przyczyn ekonomicznych, stanowi podstawę
całej sytuacji ekonomicznej, podstawę naszej polityki zagranicznej... (podkreślenie
A. L. S.) Pokój Wersalski stworzył taką sytuację, że Niemcy nie mogą marzyć o
wytchnieniu, nie mogą marzyć o tym, żeby ich nie ograbiono, żeby nie zagrabiono im
środków do życia, żeby tej ludności nie skazywano na głód i wymieranie - o tym

31 Cyt. za A. L. Szcześniak, ZMOWA, IV rozbiór Polski, Warszawa 1990, s. 16.
32 A. L. Szcześniak, ZMOWA, IV rozbiór Polski, Warszawa 1990, s. 16.
33 Tamże, s. 17.
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Niemcy nie mogą marzyć; rzecz naturalna przeto, że jedyną drogą ocalenia jest dla nich
34
sojusz z Rosją Radziecką»
.
Już w kwietniu 1922 r. w Rapallo przedstawiciele Niemiec i Rosji Radzieckiej
zawarli traktat, który stał się podstawą rozległej współpracy gospodarczej, politycznej i
wojskowej. 29 lipca 1922 r. została podpisana tajna umowa o zaopatrzeniu Armii
Czerwonej przez Reichswehrę, w broń i amunicję, jak również o pomocy niemieckich
specjalistów w rozbudowie radzieckiego przemysłu zbrojeniowego35.
Kanclerz Rzeszy Josef Wirth w lipcu 1922 r. stwierdził co następuje:
Polska musi zostać wykończona. Moja polityka jest podporządkowana temu

celowi (...) W tym punkcie jestem całkowicie jednomyślny z wojskowymi, a szczególnie
36
z gen. von Seectem
.
Natomiast szef Reichswehry generał Hans von Seect, w raporcie przesłanym 11
września 1922 r. kanclerzowi Wirthowi, stwierdził co następuje:
Istnienie Polski jest nie do zniesienia, nie do pogodzenia z sytuacją życiową

Niemiec. Polska musi zniknąć, i zniknie na skutek własnej słabości oraz dzięki Rosji - i
z naszą pomocą. Polska jest dla Rosji jeszcze bardziej nie do zniesienia niż dla nas.
Rosja nie pogodzi się z istnieniem Polski: wraz z (upadkiem) Polski padnie jedna z
najmocniejszych kolumn Traktatu Wersalskiego, podpora mocarstwowości Francji. Aby
osiągnąć ten cel, musi stać się on jednym z najmocniejszych założeń niemieckiej
polityki, bowiem jest to osiągalne. Osiągalne jest dzięki Rosji, lub z naszą pomocą...
Odtworzenie granic między Rosją a Niemcami jest warunkiem obustronnego
wzmocnienia. Rosja i Niemcy w granicach z 1914 r. - oto co winno stać się podstawą do
37
wzajemnego zrozumienia
.
Wpływy niemieckie w samej Rosji były silne już od czasów Piotra Wielkiego,
który budując swe państwo szeroko korzystał z pomocy cudzoziemskich - głównie
niemieckich - fachowców. Wcielenie do Rosji krajów nadbałtyckich znacznie
powiększyło liczbę Niemców rosyjskich. Wpływy niemieckie w państwie carów
rosyjskich znacznie wzrosły wskutek ich małżeństw z niemieckimi księżniczkami. W
państwie carskim wpływowe miejsce zajął typ oficjalnego Niemca rosyjskiego, który był
lojalnym sługą cara, ale swą duchową ojczyznę widział w Niemczech. Ci Niemcy
rosyjscy byli przeciwni wojnie Rosji z Niemcami i - w latach 1914-1917 - robili co
mogli by państwo carskie z niej wycofać.
Niemieckie organy zajmujące się prowadzeniem walki informacyjnej, już w
okresie poprzedzającym wybuch I wojny światowej, a także podczas niej,
wykorzystywały zręcznie wszelkie napięcia na tle narodowym, jakie występowały na
terenach carskiego imperium. Dwoma najbardziej przez carat uciskanymi narodami byli
Polacy i Żydzi.
W przededniu I wojny światowej niemieckie i austro-węgierskie służby
wywiadowcze potajemnie wspomagały kierowany przez Józefa Piłsudskiego polski ruch
niepodległościowy, zmierzający do wywołania powstania na tyłach armii rosyjskiej.
34 Tamże, s. 18-19.
35 Por. Deutsche und Polen. Informationen zur politischen Bildung, Berlin 1982, s. 28. K. H. Ruffman,
Sowjetrussland 1917-1977. Struktur und Entfaltung einer Weltmacht, München 1977, s. 207.
36 Deutsch-sowjetische Beziehungen von den Verhandlungen in Brest-Litowsk bis zum Abschluss des
Rapallovertrages, t. II, Berlin 1971, s. 585. Cyt. wg. A. L. Szcześniak, ZMOWA..., wyd. cyt., s. 19.
37 A. Fisher, Sowjetische Aussenpolitik 1917-1945, Stuttgart 1973, s. 127. Cyt. wg. A.L. Szcześniak,
ZMOWA..., wyd. cyt., s. 20.
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Dzięki swym kontaktom z ośrodkiem wywiadu austriackiego najpierw we Lwowie,
potem zaś (gdy ośrodek ten wyspecjalizował się w robocie wśród ludności ukraińskiej) z
ośrodkiem wywiadowczym korpusu krakowskiego, którym kierował Polak kapitan Józef
Rybak, mógł J. Piłsudski - od 1908 r. - na terenie Galicji szkolić kadry wojskowe dla
powstania planowanego w Kongresówce na wypadek wojny38.
Znacznie bardziej niż Polaków, carat rosyjski prześladował i dyskryminował
ludność żydowską. Na terenie imperium carskiego istniała tzw. linia osiedlenia, poza
którą bez specjalnego zezwolenia, nie wolno było Żydom osiedlać się na stałe, nie mogli
też oni zajmować stanowisk w carskim aparacie państwowym i oczywiście w wojsku, a
w dodatku rosyjscy nacjonaliści, nie bez inspiracji i poparcia carskiego aparatu
policyjnego, przy udziale zwykłego motłochu, urządzali pogromy Żydów. Prowadzono
też w carskiej Rosji wojnę psychologiczną przeciwko Żydom - najbardziej znanym
przejawem tej wojny było wydanie i szerokie kolportowanie w Rosji słynnych
Protokółów mędrców syjonu.
W tej sytuacji przygniatająca większość ludności żydowskiej zamieszkującej
carskie imperium, była negatywnie nastawiona do caratu (podobnie jak większość
Polaków) i swe sympatie zwracała w kierunku Niemiec i Austro-Węgier, jako wrogów
Rosji, zaś wywodzący się ze środowisk żydowskich działacze polityczni, zasilali szeregi
różnych partii walczących z caratem, w tym zwłaszcza partii bolszewickiej. Po rewolucji
zaś - podobnie jak przedstawiciele innych prześladowanych przez carat mniejszości
narodowych - za swe krzywdy wzięli oni odwet na rosyjskiej elicie i carskim aparacie
władzy.
Syjoniści - analogicznie jak polscy niepodległościowcy - w przededniu I wojny
światowej liczyli, że sojusz ze zwycięskimi Państwami Centralnymi, a zwłaszcza
Niemcami, pomoże im w osiągnięciu żydowskich celów narodowych. Zaraz po wybuchu
I wojny światowej czołowy żydowski działacz Max Bodenheimer opracował dla
pruskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych memorandum, w którym wykazywał
zbieżność niemieckich i żydowskich interesów podczas wojny. Rząd niemiecki okazał
zainteresowanie jego koncepcjami, w wyniku czego Bodenheimer w dwu następnych
memoriałach rozwinął koncepcję stworzenia państwa buforowego między Niemcami a
Rosją. Przestrzegał on Niemców przed tworzeniem na zachodnich terenach carskiego
imperium polskiego państwa narodowego, które mogłoby podniecać polską irredentę na
terenach należących do Prus i Austro-Węgier. Zalecał natomiast utworzenie państwa
wielonarodowego, w którym mieszkałoby 6 mln. Żydów. Dzięki swej liczebności,
kontroli handlu i wyższemu poziomowi kulturalnemu, a także odpowiedniemu
rozmieszczeniu, Żydzi mogliby stać się najważniejszym elementem projektowanego
przez Bodenheimera państwa buforowego. Bliskie pokrewieństwo językowe z
Niemcami i nienawiść do Rosji - według Bodenheimera - predystynuje Żydów do
współpracy z Państwami Centralnymi. Również obawy, które żywią Żydzi w stosunku
do innych grup etnicznych, zmuszają ich do związania się z Niemcami. W Berlinie
Bodenheimer został przyjęty w Ministerstwie Wojny i Ministerstwie Spraw
Zagranicznych39.
Nazajutrz po przybyciu do Berlina 15 sierpnia 1914 r., Bodenheimer
dowiedział się, że dwaj znani działacze żydowscy Otto Warburg i Nahum Sokołow
przedstawili niemieckiemu MSZ sugestie współpracy między działaczami
38 Por. J. Kossecki, Tajemnice mafii politycznych, Kielce 1991, s. 96-97.
39 Por. Jewish Social Studies, no 1, v. 43. W Zajączkowski, Martyrs of Charity, Washington 1987.
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syjonistycznymi a władzami niemieckimi. Komitet zorganizowany przez wpływowych
przemysłowców - Reinhardta i Mannesa wraz z ich partnerem Ludwikiem Roseliusem
zamierzał wykorzystać sieć kontaktów międzynarodowych w celu szerzenia rebelii na
zapleczu frontów wrogów Państw Centralnych.
Nahum Sokołow i Otto Warburg, podobnie jak Bodenheimer, starali się
wpłynąć na decyzje polityków niemieckich, działając w zaciszu gabinetów, inni
natomiast działacze żydowscy starali się wpływać na niemiecką opinię publiczną.
Wybitny działacz syjonistyczny Nahum Goldman pisał 3 września 1915 r. w
Frankfurter Zeitung: 
Gdy chodzi o postawę Żydów w granicach Polski, to z
niemieckiego punktu widzenia należy pamiętać, że Żydzi polscy wywodzą się głównie z
Niemiec. Oni też od samego początku podjęli rolę jako propagatorzy niemieckiej
kultury. Żydowscy emigranci na tereny Polski przynieśli ze sobą żydowski - niemiecki
język. Polscy Żydzi tworzą kastę ekskluzywną, odcinającą się od Polaków nie tylko
etnograficznie i religijnie lecz również narodowo i kulturalnie. Ta kasta prowadzi
bogato rozwinięte duchowe i kulturalne życie. Język żydowski iddisz, którym władają
masy żydowskie w Polsce jest podstawą bogato rozwiniętej literatury. Literatura ta, w o
wiele wyższym stopniu niż literatura polska, opiera się na niemieckiej kulturze i silnej
orientacji proniemieckiej. Skoro więc dzisiaj decyduje się o przyszłości Polski i
uwolnieniu jej z rosyjskich wpływów, to należy ją wciągnąć w krąg kultury niemieckiej.
Dla Niemców wtedy niemiecko-żydowska kultura okaże się wielką pomocą w realizacji
40
niemieckich celów
.
Słowa te zostały napisane w odpowiednim momencie, bowiem w sierpniu 1915
r. wojska Państw Centralnych zajęły tereny polskie. Wkrótce też potem władze
okupacyjne niemieckie przystąpiły do organizowania elementów przyszłego polskiego
aparatu państwowego, a nawet życia kulturalnego i nauki. M. in. powołano do życia - w
dniu 15 listopada 1915 r. - dwie polskie uczelnie: Uniwersytet Warszawski i
Politechnikę Warszawską.
Tworzone przez okupantów instytucje były, rzecz jasna, obsadzane kadrą o
nastawieniu proniemiekim; wśród tej kadry stosunkowo znaczny procent stanowili Żydzi
i Polacy pochodzenia żydowskiego. Na temat tego, że współpracujący z władzami
niemieckimi - zarówno Żydzi jak Polacy pochodzenia żydowskiego - zdobyli sobie
wówczas w Polsce silną pozycję, w kwietniu 1918 r. Wiadomości Archidiecezjalne
Warszawskie pisały w następujący sposób: 
Żydzi wykupują nasze majątki, zagarnęli już
prawie cały (przynajmniej hurtowy) nasz handel, posiadają znaczną część naszych
fabryk, dzięki znanym stosunkom w Uniwersytecie Warszawskim mają tam już
większość swoich studentów (wydział teologiczny w tej uczelni będzie tak wyglądał jak
krzyż na synagodze), przyszła więc inteligencja kraju również z nich rekrutować się
41
będzie (...). To jest nasz polski syjonizm
.
O problemach tych w zupełnie inny sposób pisał jeden z przywódców
polskiego ruchu robotniczego Julian Marchlewski, w swej książce pt. Antysemityzm a
robotnicy, stwierdził m. in.: 
Kiedy armia niemiecka wkroczyła do Królestwa, zdobyto
się w Berlinie na sprytny koncept wyzyskania Żydów dla sprawy imperializmu
niemieckiego. Na sygnał dany z góry cała prasa zaczęła dąć w dudkę filosemityzmu, a
że profesor pruski - jak wiadomo od dawna - potrafi dowieść wszystkiego, co tylko
40 Frankfurter Zeitung, 3 września 1915 r. Cyt. wg. W. Zajączkowski, Martyrs of Charity, Washington
1987.
41 Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie, kwiecień 1918 r., s. 144.
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każą, dowiedział się wnet świat, że Żydzi są przednią strażą niemczyzny w Polsce, gdyż
mówią językiem niemieckim, tęsknią do kultury niemieckiej, która ich broni od
barbarzyństwa zarówno polskiego, jak rosyjskiego. Na nieszczęście znaleźli się wśród
nacjonalistów żydowskich w Polsce tacy, którzy na lep ten poszli i szerzyli propagandę
42
na rzecz Niemiec
. Oczywiście stanowiło to pożywkę dla antysemityzmu rosyjskiego
(jak również i polskiego), a płaciły za to wysoką cenę masy ludności żydowskiej na
terenach, które były najpierw zajmowane przez wojska niemieckie, a następnie odbijane
przez armię rosyjską.
Na terenach całego imperium carskiego - podobnie jak w Polsce - nastawiona
antycarsko ludność żydowska sympatyzowała z Państwami Centralnymi, a wielu Żydów
czynnie działało przeciwko Rosji carskiej, niektórzy z nich pracowali nawet dla
wywiadu niemieckiego. Duża część kadry partii bolszewików (podobnie jak innych
organizacji zwalczających carat) wywodziła się ze środowisk żydowskich. Działacze
bolszewiccy pochodzenia żydowskiego tym jednak różnili się od syjonistów i innych
burżuazyjnych działaczy żydowskich, że dążyli do wywołania rewolucji socjalistycznej
nie tylko w Rosji ale również i w innych krajach - w tym także w Niemczech, gdzie pod
koniec 1918 r. doszło do rewolucji, krwawo następnie stłumionej przez niemiecką
reakcję. Co zresztą stało się potem pożywką dla hitlerowskiego antysemityzmu.
Po wybuchu rewolucji bolszewickiej burżuazja żydowska w zdecydowanej
większości nie miała zamiaru jej popierać, a wielu jej przedstawicieli znalazło się w
obozie przeciwników rewolucji. Natomiast pewna znacząca część żydowskiej
inteligencji, drobnomieszczaństwa i oczywiście żydowskich robotników, związała swe
nadzieje ze zwycięstwem rewolucji komunistycznej w Rosji. Postawy te dały znać o
sobie zwłaszcza w Polsce podczas wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r.
Wielu działaczy komunistycznych wywodzących się ze środowisk żydowskich,
było w latach dwudziestych zwolennikami współdziałania Związku Radzieckiego z
Republiką Weimarską, które miało miejsce po podpisaniu traktatu radzieckoniemieckiego w Rapallo. Głównym ich celem - podobnie jak innych działaczy ruchu
komunistycznego - było jednak doprowadzenie do zwycięstwa rewolucji socjalistycznej
w Niemczech. Zarówno oficjalna polityka niemiecka, jak i niemieckie służby walki
informacyjnej, wykorzystywały tą sytuację. Rzecz jasna analogiczne dążenia
przejawiały również odpowiednie organy radzieckie.
Kiedy w ZSRR umocnił swą władzę Stalin, odznaczający się wyjątkową
podejrzliwością, bardzo często jego podejrzenia padały na działaczy pochodzenia
żydowskiego, wielu z nich zostało zamordowanych w trakcie wielkich czystek w latach
trzydziestych. Trudno się więc dziwić, że niektórzy działacze ruchu komunistycznego
wywodzący się ze środowisk żydowskich, opuszczali w tym czasie obóz stalinowski i
przechodzili na stronę przeciwników Stalina (przede wszystkim do obozu, któremu
przewodził Lew Trocki, głoszący tezę o niemożliwości budowania socjalizmu w jednym
kraju - zwłaszcza tak zacofanym jak Rosja - i konieczności walki o zwycięstwo
rewolucji w krajach wyżej rozwiniętych), wśród tych działaczy niejednokrotnie zdarzali
się pracownicy radzieckich służb specjalnych. To oczywiście umacniało Stalina w jego
podejrzeniach. W 1938 roku doszło nawet do tego, że władze radzieckie zakazały
działalności dobroczynnej żydowskiej organizacji Agro-Joint, zarzucając, że pod
przykrywką działalności charytatywnej pracują w niej rzekomo agenci wywiadu
amerykańskiego. W tym okresie każda organizacja mająca swoją centralę za granicą i
42 J. Marchlewski, Antysemityzm a robotnicy, Warszawa 1920, s. I-II.
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każdy cudzoziemiec mógł być w ZSRR oskarżony o działalność na rzecz obcego
wywiadu.
W latach trzydziestych, w związku z dojściem do władzy Hitlera, który
przystąpił do wcielania w życie głoszonych przez siebie od dawna haseł
antyżydowskich, jeszcze bardziej skomplikowała się sytuacja Żydów zarówno w
Niemczech jak i w Europie Środkowo-Wschodniej. W tej sytuacji wielu Żydów,
znalazłszy się między młotem a kowadłem, uciekało na Zachód, zaś na Wschodzie - w
ZSRR - z dwojga złego wolało jednak Stalina. Trzeba też stwierdzić, że w latach
trzydziestych - zwłaszcza w drugiej ich połowie - większość ludności żydowskiej w
Polsce przyjęła postawę państwowo-twórczą popierając obóz Józefa Piłsudskiego.
Polska była w okresie dwudziestolecia międzywojennego przedmiotem ataków
służb walki informacyjnej zarówno niemieckich jak i radzieckich.
24 kwietnia 1926 r. został w Berlinie zwarty Układ przyjaźni i współpracy
między ZSRR i Rzeszą, który przyczynił się do intensyfikacji współpracy wojskowej
wymierzonej przeciwko Polsce.
Nad Wołgą i Kamą utworzono specjalne poligony, na których konstruktorzy

mogli wypróbowywać - zakazane w Niemczech - broń pancerną, lotniczą i gazową.
Generałowie: Hans von Seect, Kurt von Schleicher i Werner von Blomberg układali
regulaminy dla proletariackiej armii, a Walther von Brauchitsch, Walter von Reichenau,
Wilhelm List i Heinz Guderian szkolili kadry oficerskie Armii Czerwonej.
Z tej współpracy zachowały się notatki generałów niemieckich Hansa Speidla i
Ernesta Köstringa, a także dyspozycje prezydenta Rzeszy Paula von Hindenburga, który
nakazywał niemieckiemu attaché wojskowemu w Moskwie:
«Niech pan utrzymuje dobre stosunki z Armią Czerwoną. Chętnie dołożyłbym
Polakom, ale czas jeszcze po temu nie nadszedł».
Z drugiej strony, najbardziej zasłużeni w realizacji czerwonego marszu na
Zachód dowódcy radzieccy, jak Michaił Tuchaczewski, Hieronim Uborewicz (dowódca
XIV Armii) i August Kork (dowódca XV Armii szturmującej w sierpniu 1920 r. pozycje
43
polskie na północ od Warszawy) wykładali na niemieckich uczelniach wojskowych
.
Na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych współpraca wojskowa między
Reichswehrą a Armią Radziecką uległa zahamowaniu. Ochłodziły się też stosunki
międzypaństwowe między Rzeszą a ZSRR. Powodem tego była niewątpliwie dwulicowa
wobec Niemiec polityka Stalina. Jesienią 1931 r. wzrosło zagrożenie ZSRR na Dalekim
Wschodzie ze strony Japonii, która utworzyła w Mandżurii wasalne państwo
Mandżukuo. Skłoniło to Stalina do unormowania stosunków z Polską. W 1932 r. został
podpisany polsko-radziecki pakt o nieagresji.
Wszystkie te meandry polityki radzieckiej i niemieckiej miały istotny wpływ na
sytuację w Komunistycznej Partii Polski (z którą związane były Komunistyczna Partia
Zachodniej Ukrainy i Komunistyczna Partia Zachodniej Białorusi działające na Kresach
Wschodnich RP), stanowiącej kanał wewnętrznego nacisku na Polskę.
KPP była sekcją Kominternu, którego kierownictwo mieściło się w Moskwie i
było kontrolowane przez Stalina. Natomiast centralne kierownictwo samej KPP - przed
dojściem Hitlera do władzy - funkcjonowało częściowo w Berlinie, a częściowo w
Sopotach - na terenie Wolnego Miasta Gdańska - był to teren kontrolowany przez służby
specjalne niemieckie.
43 A. L. Szcześniak, ZMOWA..., wyd. cyt., s. 22.
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Na samym początku swego istnienia pod nazwą Komunistycznej Partii
Robotniczej Polski, na polecenie samego Lenina, partia polskich komunistów stała na
stanowisku obowiązywania granic z 1914 roku i opowiadała się za samookreśleniem
ziem zaboru pruskiego aż do oderwania się od państwa polskiego44.
Komunistyczna Partia Niemiec (KPD) działała nadal na Śląsku, Pomorzu i
Wielkopolsce - gdzie KPP nie funkcjonowała, zaś polscy komuniści wspierali na tych
terenach działania KPD, w tym nawet w zwalczaniu polskich działań wyzwoleńczych
podczas Powstań Śląskich45 .
Odbyty w sierpniu 1923 r. II Zjazd KPP, wypowiadając się w sprawie
niepodległości Polski stwierdził wyraźnie: nie ma fundamentu dla trwałej
niepodległości Polski i narodu polskiego, jak zwycięstwo rewolucji proletariackiej w
Europie; wysuwając hasło oparcia bytu Polski na bratnim sojuszu z rewolucją
niemiecką i rosyjską oraz utworzenia Federacji Wolnych Republik RobotniczoChłopskich Europy46.
Po podpisaniu z Polską paktu o nieagresji w 1932 r. władze Republiki
Weimarskiej obawiały się, że 
(...) Związek Radziecki, przez podpisanie traktatu z
Polską, uczyni krok, który będzie równoznaczny z uznaniem i zagwarantowaniem
polskich granic i polskich zaborów. Stalin, który jednostronnie manifestował
szczególnie przyjacielski stosunek ZSRR do Republiki Weimarskiej zareagował
natychmiast stwierdzając, iż żaden pakt o nieagresji z Warszawą nie będzie zawierał
gwarancji granicznych oraz: «nasze przyjacielskie stosunki z Niemcami pozostaną takie
47
same, jak dotychczas. To jest moje mocne przekonanie»
.
Stalin nie poprzestał na gołosłownym stwierdzeniu, ale w sposób szczególny

zademonstrował prawdziwość swoich słów. Nakazał on mianowicie Komunistycznej
Partii Polski określenie swojego stosunku do państwa polskiego i do polskich granic. Na
VI Zjeździe KPP, obradującym w dniach 8-12 października 1932 r. w pobliżu
Mohylewa na Białorusi (Henryk Piecuch w swej książce AKCJE SPECJALNE - wydanej
w Warszawie w 1996 r. - podaje, że VI Zjazd KPP obradował w Moskwie) przyjęto
program, w którym oprócz żądania oderwania od Polski: Małopolski Wschodniej,
Wołynia, Polesia, Wileńszczyzny - stwierdzono:
«Państwo polskie powstało jako przedmurze imperializmu Ententy przeciwko
rewolucji proletariackiej, jako ogniwo imperialistycznego systemu wersalskiego (...)
burżuazja polska włada na mocy imperialistycznych podbojów Górnym Śląskiem i
48
Korytarzem Pomorskim, ciemięży Wolny Gdańsk (...)»
.
Imperializm polski ustanowił swe panowanie na Górnym Śląsku na mocy

imperialistycznego traktatu wersalskiego przez zdławienie walki rewolucyjnej
proletariatu górnośląskiego, przez oszustwo plebiscytowe, przez rozpętanie
nacjonalistycznej antyniemieckiej nagonki (...). KPP walczy o prawo każdego narodu
ujarzmionego przez imperializm polski do całkowitego samookreślenia, tj. aż do
44 Por. M. Walsdorff, Westorientierung und Ostpolitik, Bremen 1971, s. 205.
45 Por. A. L. Szcześniak, ZMOWA..., wyd. cyt., s. 21.
46 Por. B. Syzdek, Spór w kierownictwie PPR o tradycje polskiego ruchu robotniczego, Warszawa 1983, s.
28.
47 K. H. Ruffmann, Sowjetrussland 1917-1977. Struktur und Enfaltung einer Weltmacht, München 1977, s.
216. Cyt. wg. A. L. Szcześniak, ZMOWA..., wyd. cyt., s. 23.
48 Materiały do programu KPP, Wydawnictwo Partyjne, Moskwa 1933, s. 138. Cyt. wg. A. L. Szcześniak,
ZMOWA..., wyd. cyt., s. 23-24.
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oderwania się od państwa polskiego (...). KPP mobilizuje masy pracujące na Górnym
Śląsku, jak również na Pomorzu do walki z uciskiem narodowym ludności niemieckiej
pod hasłem prawa do samookreślenia aż do oderwania od Polski (...). W stosunku do
Gdańska KPP zwalcza narzucone mu jarzmo Polski i Ligi Narodów, zwalcza
aneksjonistyczną politykę imperializmu polskiego i uznaje prawo ludności gdańskiej,
49
siłą oderwanej od Niemiec, do ponownego złączenia się z Niemcami
.
Takie hasła głosili komuniści polscy w przededniu wyborów w Niemczech,
które miały wynieść do władzy Hitlera, nie ukrywającego swego wrogiego stosunku do
komunizmu i do Rosji. Rzecz jasna licytowanie się z hitlerowcami w nacjonalistycznych
niemieckich hasłach nie mogło przynieść komunistom zwycięstwa w Niemczech - na
tym polu Hitlera nikt nie mógł przelicytować. Stalin jednak nienawidził
socjaldemokracji i uważał, że Hitler jest jej wrogiem.
Nic więc dziwnego, że w takiej atmosferze Stalin doprowadził w listopadzie

1932 r. do taktycznego współdziałania KPD z NSDAP w czasie wielkiego strajku
50
komunikacyjnego w Berlinie
.
Po dojściu Hitlera do władzy, w styczniu 1933 r., polityka Stalina wobec
Niemiec nie uległa zmianie. Nawet krwawa rozprawa z Komunistyczną Partią Niemiec
w 1933 roku nie spotkała się z należytym potępieniem prasy radzieckiej, zaś minister
spraw zagranicznych ZSRR Litwinow powiedział cynicznie do niemieckiego dyplomaty:
co nas obchodzi, że rozstrzeliwujecie swoich komunistów

. Ze swej strony Hitler, po
rozprawieniu się z niemieckimi komunistami, oświadczył w Reichstagu, że pragnie
utrzymać dobre stosunki z ZSRR51.
We wrześniu 1933 r. ponad dziesięcioletnia współpraca wojskowa między
ZSRR a Niemcami została przez stronę radziecką zawieszona. W styczniu 1934 r.
doszło do zawarcia polsko-niemieckiego układu o niestosowaniu przemocy, po którym
następuje wyciszenie antypolskiej propagandy w Niemczech oraz pewna normalizacja
stosunków polsko-niemieckich. Jeszcze jednak na XVII Zjeździe partii bolszewickiej
WKP(b) w 1934 r. Stalin mówi o możliwości porozumienia się z Niemcami.
Dopiero w 1935 r. - kiedy Hitler oficjalnie rozpoczął remilitaryzację, narodowi
socjaliści rozwinęli kampanię propagandową pod hasłem 
Niemcy przedmurzem
Zachodu przeciw bolszewizmowi
, a ponadto w III Rzeszy wprowadzono w życie ustawy
norymberskie skierowane przeciwko ludności żydowskiej - po VII Kongresie
Kominternu, następuje zmiana frontu ruchu komunistycznego. W wydawnictwach KPP
pojawia się wówczas hasło walki o 
wolną i niepodległą Polską Republikę Radziecką
.
Po wybuchu wojny domowej w Hiszpanii w 1936 roku, III Rzesza i ZSRR
pomagają przeciwnym stronom, co prowadzi do dalszego pogorszenia stosunków
między obu tymi mocarstwami. Znajduje to odbicie w materiałach KPP: w 1936 roku IV
plenum Komitetu Centralnego KPP wydaje Manifest w sprawie niepodległości Polski.
V plenum KC KPP, odbyte w lutym 1937 r., przemawia już takim językiem,

jakim nie przemawiała KPP przez cały czas swej działalności. Tak np. VI plenum
stwierdza: «Z pomocą Becka faszyzm niemiecki zagarnia Gdańsk, będący bramą
wypadową przeciw Polsce, kluczem do rozbioru Rzeczypospolitej Polskiej (...). Walka z
polityką zdrady narodowej i z reżimem sanacyjnym, oddającym Polskę w pacht
Hitlerowi, walka o pokój, o włączenie Polski do porozumienia państw pokojowych,
49 B. Syzdek, Spór w kierownictwie PPR o tradycje polskiego ruchu robotniczego, Warszawa 1983, s. 31.
50 A. L. Szcześniak, ZMOWA..., wyd. cyt., s. 25.
51 Por. tamże.
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tworzonego przez Francję, Czechosłowację i Związek Radziecki, jest dziś
najskuteczniejszym środkiem obrony niepodległości Polski przed jedynym jej wrogiem 52
hitlerowskimi Niemcami (...)»
.
W tym samym - 1937 roku - gdy KPP zajęła stanowisko wyraźnie
antyniemieckie, wywiad niemiecki dostarczył Moskwie obciążające jej kierownictwo
materiały, które stały się przyczyną decyzji Stalina i Kominternu o rozwiązaniu partii
polskich komunistów.
Stalin i jego ekipa w pełni zdawali sobie sprawę, iż niemożliwe było wycofanie

się Hitlera z jego antybolszewickiej polityki, łudzili się jednak, że hitleryzm jest w
Niemczech krótkotrwałym zjawiskiem i dlatego za wszelką cenę należy zachować
wszelkie możliwości nawrotu do przyjaźni z Niemcami.
Stąd też, mimo wszelkich sprzeczności i niedorzeczności, Stalin różnymi
kanałami stara się doprowadzić do zastąpienia układu berlińskiego z 1926 r. paktem o
nieagresji. Celem tego flirtu politycznego było porozumienie sowiecko-niemieckie i
dokonanie czwartego rozbioru Polski.
Jak bardzo skomplikowane i często niezrozumiałe stawały się w owym czasie
stosunki radziecko-niemieckie świadczy m.in. współpraca obu dyktatorów w 1937 r.,
której ofiarą padli wyżsi dowódcy radzieccy. Współpracujący z KGB (OGPU-NKWD przyp. J. K.) były carski generał Mikołaj Skoblin zasugerował Heinrichowi
Himmlerowi, szefowi Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy, iż niektórzy wyżsi dowódcy
radzieccy przygotowują w ZSRR zamach stanu. Himmler w porozumieniu z Hitlerem
postanowili wykorzystać tę sugestię do zadania ciosu Armii Czerwonej. W tym celu
gestapo spreparowało serię dokumentów, z których wynikało, iż rzeczywiście istniał taki
spisek. Dokumenty te podrzucono następnie wywiadowi czchosłowackiemu i
francuskiemu, a premier Czechosłowacji Edward Benesz przekazał je Stalinowi. Ten
wykupił od Niemców, za pośrednictwem ambasady, resztę brakujących do kompletu
dokumentów, płacąc znaczonymi rublami, w które potem wyposażali hitlerowcy
szpiegów wysyłanych do ZSRR.
Sfałszowane dokumenty stanowiły dla Stalina jeden z pretekstów do
rozprawienia się z kadrą oficerską Armii Czerwonej. Różne formy represji zastosowano
wobec około 50 tys. oficerów, a Tuchaczewski i wszyscy współpracujący wcześniej z
Reichswehrą ponieśli śmierć. Odbyło się to przy akompaniamencie ostrej propagandy 53
antykomunistycznej w Niemczech i antyhitlerowskiej w ZSRR
.
52 B. Syzdek, Spór w kierownictwie PPR..., wyd. cyt., s. 31-32.
53 A. L. Szcześniak, ZMOWA..., wyd. cyt., s. 27-28. Amerykański badacz historii KGB John Barron, w
następujący sposób scharakteryzował genezę opisanych wyżej wielkich czystek w Czerwonej Armii:
W czasie swoich niestrudzonych zabiegów o przyjaźń hitlerowskich Niemiec Stalin wystawił

Związek Sowiecki na głęboką penetrację niemieckiego wywiadu. Na podstawie raportów licznych agentów
niemieccy analitycy scharakteryzowali Stalina jako klasycznego paranoika, który obawia się utalentowanych i
popularnych ludzi, szczególnie wojskowych jako możliwych rywali. Jednym z najpopularniejszych, zdolnych,
a tym samym groźnych przywódców wojskowych był w latach 30, szef sowieckiego Sztabu Generalnego
marszałek Tuchaczewski.
Za osobistą zgodą Hitlera niemiecki wywiad sfałszował listy z podpisem Tuchaczewskiego
skopiowanym z tajnego porozumienia sowiecko-niemieckiego, podpisanego przez marszałka jeszcze w 1923
r. Inne sfałszowane listy nosiły podpisy generałów niemieckich, skopiowane z czeków bankowych. W sumie
spreparowane dokumenty przedstawiały marszałka Tuchaczewskiego i wieli najwybitniejszych dowódców
Armii Czerwonej jako agentów hitlerowskich, zamieszanych w spisek przeciw Stalinowi.
Wiedząc o tym, że prezydent Czechosłowacji Edward Benesz potajemnie zadaje się w Sowietami,
Niemcy podsunęli czeskiemu agentowi kopie rzekomych listów. Zgodnie z oczekiwaniami, Benesz od razu
przekazał je Stalinowi, który połknął przynętę. Rozkazał aresztować marszałka Tuchaczewskiego, niemal cały
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W okresie czystek moskiewskich bardzo często skazywano radzieckich
wojskowych i funkcjonariuszy za rzekomą współpracę z wywiadem niemieckim i
innymi wywiadami. Zapytany w tym okresie funkcjonariusz tajnych służb niemieckich czy wywiad Rzeszy w ZSRR został rozbity, odpowiedział, że do wykrycia prawdziwych
niemieckich agentów przez kontrwywiad radziecki jest jeszcze bardzo daleko, a w
atmosferze szpiegomanii najlepiej czują się prawdziwi szpiedzy. Faktem jest, że w
przededniu wojny Armia Czerwona została pozbawiona większej części swej
doświadczonej kadry.
W latach trzydziestych wywiad radziecki (podobnie zresztą jak niemiecki)
starał się za wszelką cenę rozpracować Wojsko Polskie. Kanałem informacyjnodywersyjnym Kominternu oddziałującym na armię polską była tzw. wojskówka KPP,
która prowadziła agitację komunistyczną wśród polskich żołnierzy. Rozbudowywano też
kanały informacyjne o charakterze ściśle wywiadowczym. Szczegółowe informacje nt.
wielkiej akcji wywiadu radzieckiego, przeprowadzanej w latach trzydziestych, w celu
rozpracowania polskiej armii, podaje Jan Marszałek w opracowanym przez siebie
Słowniku Biograficznym stalinizmu i jego ofiar w Polsce 1939-1941.
13 stycznia 1930 r. wysoki funkcjonariusz radzieckich służb specjalnych o
pseudonimie Władysław Sawko (A. Barol) otrzymał od samego Stalina szczególne
zadanie, znane polskiemu kontrwywiadowi pod nazwą Koń trojański, które polegało na
dotarciu i pozyskaniu dla wywiadu radzieckiego oficerów Wojska Polskiego
posiadających dostęp do tajemnic wojskowych. W celu przeprowadzenia tej akcji,
moskiewska centrala przerzuciła do Polski swych najlepszych agentów, którzy
występowali najczęściej w charakterze kupców i przemysłowców, pragnących nad Wisłą
zrobić dobry interes. Opiekunem jednego z tych agentów Owidiasa Nikosa (który po
1936 r. walczył w Hiszpanii, a w latach 1947-48 był I sekretarzem Komunistycznej
Partii Grecji) był późniejszy wicedyrektor X Departamentu Ministerstwa
Bezpieczeństwa Publicznego PRL Józef Światło (Izaak Fleischfarb), który zresztą był
lojalnym obywatelem RP współpracującym potajemnie z polskim kontrwywiadem - o
czym wywiad radziecki nic nie wiedział.
Po przybyciu do Polski Barol wydzielił cztery obszary operacyjne:
a) obszar białoruski,

b) obszar Wileńszczyzna,
c) obszar zachodnio-galicyjski,
d) obszar centralny + Pomorze.
a) ścisłe kierownictwo obszaru białoruskiego stanowią: Lewartowski Józef
(1921 r. przechodzi z Poalej - Syjonu do KPP, gdzie w 1929 r. jest z-cą członka KC
KPP), Lampe Alfred (1921 r. przechodzi z Poalej - Syjonu do KPP, gdzie w
interesującym nas okresie jest członkiem sekretariatu KC KPP), Szapiro Natan (członek
KC KPZU), Rozensztajn Abram (1920 r. przechodzi z Bundu do KPZB, 1930 sekretarz KPZB); łącznikiem z centralą moskiewską jest Stein Henryk (pseud. Domski
Ludwik), od 1926 przebywa w ZSRR (członek WKP(b);
b) ścisłe kierownictwo obszaru Wileńszczyzna stanowią: Langer Adolf (pseud.
Dłuski Ostap), zastępca członka KC KPP, specjalnie ściągnięty z Francji, gdzie na
polecenie moskiewskiej centrali, agituje do współpracy polskich dyplomatów; EigerKamińska Maria (w PRL-u pełni wiele funkcji państwowych i partyjnych); Miller
Sztab Generalny i tysiące innych starszych oficerów
. (J. Barron, KGB DZISIAJ, Niewidzialna ręka,
Warszawa 1991, s. 44).
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Salomon (członek KC KPZB), łącznikiem między centralą a obszarem Wileńszczyzna
jest Berensztam Mieczysław - Redes (członek KC KPP, specjalnie na ten cel ściągnięty z
Berlina);
c) ścisłe kierownictwo obszaru Centrala + Pomorze stanowią: Zaks (Sachs)
Bernard (z-ca członka KC KPP), Pflug Abram (z-ca członka KC KPP), Mützenmacher
Józef (Josek) (z-ca członka KC KPP); Szturm de Sztrem Witold (z-ca członka KC KPP,
wysoko wyspecjalizowany agent radziecki, działający nie tylko w Polsce, lecz w całej
Europie, w szczególności w Austrii, gdzie (1928 r.) podejmuje współpracę z wywiadem
francuskim, w jakiś czas potem (1930) wywiadem niemieckim); Pruchnik Edward
(członek Biura Politycznego KPP); łącznikiem między centralą a Warszawą jest członek
KC KPZU, Kułyk Mykoła (przyjaciel Ryty Szpringer i Luny Bristiger), który w tym
czasie przebywa w ZSRR na szkoleniu dywersyjnym;
d) ścisłe kierownictwo obszaru zachodnio-galicyjskiego stanowią: Cukier
Bernard (pseud. Kolski Witold, major NKWD), Truskier Efroim (członek KPP);
Wołyniec Flegant (specjalnie ściągnięty z Francji); Ryta Szpringer (członek KC KPZU),
Ozjasz Szechter (z-ca członka KC KPZU), Wolf Romana (działaczka KPZB, potem
KPP, członek sekretariatu), Popiel Włodzimierz (członek KC KPZU, a jednocześnie zca członka KC KPP); łącznikiem między centralą moskiewską a obszarem zachodniogalicyjskim jest Aronsztajn Łazarz (członek KC KPP, w tym czasie pełniący w ZSRR
wysokie funkcje w radzieckich służbach specjalnych). Zastępcą A. Barola jest Marceli
54
Nowotko
.
Nad akcją Koń trojański polski kontrwywiad od samego początku panował
dzięki swym podstawionym i odwróconym agentom, spełniającym rolę kanałów
informacyjnych, których zadaniem było dezinformowanie przeciwnika. Dlatego właśnie
aż do 1937 roku wywiad radziecki działał bez tzw. strat własnych.
12 lutego 1937 r. wywiad niemiecki (który miał niezłe rozeznanie polskich
tajemnic) poinformował kierownictwo radzieckich służb specjalnych o fiasku akcji Koń
trojański oraz innych działań na terenie Rzeczypospolitej, jak również o tym, że ścisłe
kierownictwo KPP, KPZU, KPZB, MOPR - są opanowane przez polski kontrwywiad.
Informacja ta stała się bezpośrednią przyczyną podjęcia przez Moskwę decyzji o
likwidacji KPP. Wywiad niemiecki, który miał swe kanały oddziałujące na polskie
organy walki informacyjnej nie zawsze rozpoznane przez polski kontrwywiad, zdając
sobie sprawę ze skutków fiaska akcji Koń trojański, wycofał swych agentów, którzy byli
zarazem agentami radzieckimi, pod różnymi pozorami; czasami po prostu zapędzano
agenta do polskiego więzienia, gdzie mógł bezpiecznie przeleżakować - tak właśnie stało
się z Marcelim Nowotką, który od dawna był podwójnym agentem niemieckoradzieckim działającym przeciwko Polsce.
Nowotko już w 1920 r. nawiązał kontakt z niemieckimi służbami specjalnymi i
przeszedł specjalne przeszkolenie szpiegowsko-dywersyjne. W początkowym okresie
opiekował się nim Karl Kaufman - późniejszy gauleiter Hamburga. Po powrocie do
Polski działał w strukturach KPP, KPZU i KPZB. 
(...) We Lwowie wchodzi w skład
grupy terrorystycznej, której przewodzi Barol: właśnie dzięki jego poparciu Nowotko
(1926 r.) przejmuje od Małgorzaty Fornalskiej tzw. Rai; była to wydzielona komórka
bezpośrednio podporządkowana Moskwie. Do jej zadań należało wyszukiwanie i
przygotowanie rodzin do wyemigrowania za Ocean (USA). Każda rodzina po
54 J. Marszałek, Słownik Biograficzny stalinizmu i jego ofiar w Polsce 1939-1941, Zeszyt 18, BIERUT,
(Część druga), s. 12-13. (W:) OJCZYZNA, Nr 3(19), 10 marzec 1991 r.
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przeszkoleniu, przyjmowała, jako członka rodziny autentycznego agenta sowieckiego;
od chwili przejęcia komórki Rai przez Nowotkę, Niemcy kontrolują niezwykle ważne
ogniwo sowieckich służb specjalnych; rodziny te poprzez Francję, Brazylię, a nawet
55
Australię docierają do USA, i tam wtapiały się w naturalne otoczenie; (...)
.
Marceli Nowotko kieruje komórką Rai (...); jego sztab (1937 r.) składa się z

następujących osób: Adalińska Helena, Berman Jakub, Bobińska Helena, Brystygerowa
Julia, Chajn Leon, Dłuski Ostap, Granas Roma, Grosz Wiktor, Kasman Leon, Ozjasz
Szechter, Szpringer Ryta; (...) warto jeszcze dodać, że za komórkę przerzucającą
rodziny do innych krajów są odpowiedzialni: Austrii (Bolesław Bierut), Niemcy
56
(Finder) (...)
.
J. Marszałek bez komentarza podaje powyższe szczegółowe informacje
dotyczące akcji Koń trojański, przytaczając przy tym wiele nazwisk. Sprawa jednak nie
jest taka prosta. Polski kontrwywiad - jak podano wyżej - kontrolował dyskretnie całą tę
operację, musiał więc wśród ludzi ją przeprowadzających i nią kierujących mieć
niemało swoich agentów - celowo podstawionych lub odwróconych. Zatem i wśród
wymienianych przez J. Marszałka nazwisk, tacy pracujący dla Polski ludzie się
znajdowali - jak chociażby wymieniony wyżej Józef Światło. Nie należy więc na
podstawie przytoczonych wyżej informacji J. Marszałka wyciągać pochopnych
wniosków - zwłaszcza w sprawach personalnych. W następnym rozdziale poświęcimy
temu problemowi więcej uwagi.
Służby specjalne III Rzeszy w swej pracy operacyjnej nie miały zahamowań
doktrynalnych przy korzystaniu z agentury wywodzącej się ze środowisk żydowskich
(agent taki właśnie z powodu antyżydowskiej doktryny i polityki Hitlera raczej nie był
podejrzewany o współpracę z hitlerowcami). Jako przykład można tu wskazać Abrama
Gancwajcha - działacza organizacji syjonistycznej Poalej Syjon Prawicy, mieszkającego
w latach trzydziestych w Wiedniu, zawerbowanego przez wywiad hitlerowski w okresie
przed aneksją Austrii, a natychmiast po tej aneksji przerzuconego do Polski, gdzie w
Łodzi założył rzekomo antyhitlerowskie pismo w języku polskim Wolność. Po
wkroczeniu Niemców do Łodzi w 1939 r. wszyscy prenumeratorzy Wolności zostali
aresztowani. Gancwajch wraz z grupą współpracowników został potem przez wywiad
hitlerowski przerzucony na Wschód, gdzie na terenie Wilna, Białegostoku i Lwowa
montował siatki szpiegowskie57.
Władze hitlerowskie prowadziły oficjalnie walkę z masonerią, formalnie
delegalizując loże masońskie. Przez pewien czas jednak po oficjalnej delegalizacji
wolnomularstwa w III Rzeszy, gestapo tolerowało działalność tych lóż, które były
lożami-matkami w stosunku do lóż działających za granicą. Ta polityka miała związek z
szerokim wykorzystywaniem, przez hitlerowskie służby walki informacyjnej, ludności
niemieckiej mieszkającej za granicą i formowaniem z niej tzw. piątej kolumny, która
spełniała zadania nie tylko informacyjno-wywiadowcze, ale również dywersyjne
(zwłaszcza w Europie Środkowej i Wschodniej).
Władze hitlerowskie, dla zmylenia zagranicznej opinii publicznej, potrafiły
nawet wypuszczać z Rzeszy na spotkania zagranicznych stowarzyszeń żydowskich,
osoby mieszkające na terenie Niemiec. Np. w sprawozdaniu stowarzyszenia Humanitas
55 Tamże, s. 15-16.
56 Tamże, s. 16.
57 Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego, Warszawa, lipiec-grudzień 1956, nr 19-20. Z. Pawlicki,
W kręgu wielkiej tragedii, Warszawa 1970, s. 52-54.
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Bnei Brith w Przemyślu za rok 1937 znajdujemy informację nt. referatu pt. O sztuce
żydowskiej, który został wygłoszony na otwartym posiedzeniu tego stowarzyszenia,
przez Lidię Aschheim z Wrocławia58.
W okresie poprzedzającym wybuch II wojny światowej hitlerowskie służby
walki informacyjnej zostały przeorganizowane, rozbudowane i unowocześnione.
Współdziałały ze sobą: hitlerowska propaganda i system wychowawczy sterowane przez
Ministerstwo do Spraw Oświecenia Publicznego i Propagandy (kierowane przez J.
Goebbelsa) oraz policja, wywiad i kontrwywiad.
Każda przeprowadzana przez hitlerowców operacja - zarówno w skali krajowej
jak i międzynarodowej - była poprzedzana akcją propagandową na wielką skalę, przy
czym służby specjalne dostarczały istotnych informacji wykorzystywanych przez
propagandę. Podstawowymi nośnikami propagandy były gazety i ulotki, film,
propaganda ustna (głównie w formie przemówień na wiecach, z trybuny parlamentarnej
i partyjnej) i wreszcie radio (telewizji jeszcze wówczas nie było), którym hitlerowcy
posługiwali się po mistrzowsku. Stale powtarzającym się motywem hitlerowskiej
propagandy była obrona narodu niemieckiego przed jego ciemiężcami, którzy narzucili
mu Dyktat Wersalski oraz obrona rzekomo uciśnionej mniejszości niemieckiej w innych
krajach, a także walka o pokój.
1.3. Hitlerowska wojskowa służba wywiadowcza - Abwehra
Gdy w 1935 roku Hitler przystąpił jawnie do odbudowy potęgi militarnej
Niemiec, potrzebował odpowiednio rozbudowanej wojskowej służby wywiadowczej. 1
stycznia 1935 r. na czele Abwehry (wywiadu wojskowego) postawił Hitler admirała
Wilhelma Canarisa. Służba ta zajmowała się zdobywaniem informacji dotyczących
obcych armii oraz utrzymywała bliskie kontakty z wywiadami takich państw jak
Włochy, Japonia, Turcja, Węgry, Bułgaria czy wreszcie Rumunia. Abwehra prowadziła
też kontrwywiad wojskowy. 
(...) Z instytucji wojskowej, która odziedziczyła po
Reichswehrze kilkuset kadrowych pracowników, Abwehra rozrosła się do ogromnego
Urzędu do Spraw Wywiadu Zagranicznego (Amt Ausland/Abwehr), zatrudniającego ok.
30 tysięcy osób (nie licząc konfidentów, informatorów, współpracowników oraz
jednostek zbrojnych jemu podległych) i rozporządzającego budżetem rocznym ok. 9
59
mln dolarów
.
Służba wywiadu wojskowego III Rzeszy składała się z centrali - zwanej jak
podano wyżej Amt Ausland/Abwehr - która mieściła się w Berlinie, z rozmieszczonych
na terenie Niemiec placówek Abwehry, wreszcie z rozległej siatki agentów i
informatorów (V-Männer, Vertrauens-Männer - czyli mężów zaufania), którzy byli
ulokowani w Niemczech - pracując dla kontrwywiadu, jak również poza granicami
Rzeszy - pracując dla wywiadu (szczególnie gęsto obsadzano ich w tych krajach,
przeciwko którym planowano kolejne uderzenia, takich jak Czechosłowacja, Polska,
Francja itd.). 
(...) Oprócz tego za granicą znajdowały się dobrze zorganizowane
placówki wywiadowcze. W systemie Abwehry mieściły się również specjalne jednostki

58 Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Humanitas Bnei Brith w Przemyślu za rok 1937.
59 J. Gajewski, CANARIS, Warszawa 1981, s. 53.
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zbrojne, które działały dopiero w okresie wojennym, ale których zaczątki powstały
60
wcześniej, w ramach przygotowań do agresji
.
Centrala Abwehry składała się z pięciu wydziałów.
Wydział Centralny spełniał funkcję sztabu Canarisa. Należały do niego

głównie sprawy administracyjne: ogólne zarządzanie, finanse i problemy prawne.
Wydział ten stworzył centralną kartotekę, która przedstawiała wielkie
niebezpieczeństwo dla Niemców o lewicowych, opozycyjnych poglądach i dla obywateli
państw obcych, którzy w ten czy inny sposób narazili się hitleryzmowi. Szefem
wydziału był gen. Hans Oster, najbliższy współpracownik i przyjaciel Canarisa.
Wydział Zagraniczny utrzymywał łączność między Naczelnym Dowództwem
Wehrmachtu (OKW) a Auswärtiges Amt (Ministerstwem Spraw Zagranicznych - przyp.
J. K.), zajmował się ataszatami wojskowymi własnymi za granicą i obcymi w
Niemczech, informował dowództwo o sprawach wojskowych i politycznych w prasie
zagranicznej, rozpracowywał problemy zagraniczne, którymi zainteresowany był
Wehrmacht. Oprócz tego istniała sekcja zajmująca się zaopatrywaniem niemieckich
okrętów wojennych na pełnym morzu oraz biuro problemów prawa międzynarodowego
związanych ze sprawami wojskowymi. To ostatnie trudniło się naginaniem tego prawa
do celów agresji hitlerowskiej oraz wygodnego dla siebie interpretowania konwencji
międzynarodowych.
Następne trzy wydziały, o podstawowym znaczeniu, były po prostu
numerowane.
Wydział I (często nazywany, podobnie jak i dwa następne, Abwehr I)
prowadził działalność wywiadowczą, kierował siecią szpiegowską poza Rzeszą,
gromadził i przekazywał uzyskane materiały zainteresowanym sztabom, oceniał
potencjał militarny rozpoznawanych państw. (...)
Wydział I był kluczowym, najważniejszym wydziałem Abwehry (...).
O zakresie działania Wydziału I może świadczyć liczba i zadania jego
samodzielnych sekcji:
I H (Heer) - rozpoznanie lądowych armii państw obcych,
I L (Luft) - rozpoznanie sił powietrznych, lotnisk, obrony przeciwlotniczej itp.,
I T (Technik) - rozpoznanie techniki bojowej, broni i sprzętu,
I TL (Lufttechnik) - technika lotnicza, przemysł samolotowy i jego zasoby
surowcowe,
I M (Marine) - marynarka wojenna, bazy morskie, porty, przemysł okrętowy
itd.,
I Wi (Wirtschaft) - przemysł zbrojeniowy i wszystko, co z nim związane.
Do tego dodać trzeba: nadzór nad placówkami zagranicznymi Abwehry,
laboratoria, fałszowanie dokumentów, łączność radiową z agentami za granicą itp.
Wydział I po wstępnym opracowaniu informacji przekazywał je do
poszczególnych rodzajów sił zbrojnych. W pierwszej kolejności otrzymywał je
specjalny wydział sztabu Dowództwa Wojsk Lądowych (OKH), gdzie analizowano je i
wykorzystywano przy planowaniu operacji zbrojnych. Wydział ten dzielił się na Obce
Armie Zachód i Obce Armie Wschód. Wydział Obce Armie Wschód miał swą siedzibę
w pobliżu Mikołajek, a jego szefem był płk wywiadu Eberhard Kinzel, później Reinhard
Gehlen. Wydziałem I Abwehry kierował płk dypl., późniejszy generał Hans
Piekenbrock.
60 Tamże, s. 54.
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Wydział II zajmował w organizacyjnej strukturze hitlerowskiej Abwehry
poczesne miejsce (...) wraz ze swymi placówkami, oddziałami wojskowymi,
dywersantami w krajach zagranicznych, agentami itp. (...). Wydział ten zajmował się
szeroko pojmowaną dywersją i sabotażem na tyłach wroga, zakłócaniem łączności i
komunikacji, niszczeniem ważnych obiektów, dezorganizowaniem oporu,
wywoływaniem walk wewnętrznych w krajach nieprzyjacielskich, organizowaniem
powstań, tworzeniem wreszcie V kolumny torującej drogę jednostkom regularnym.
Przygotowywał on także zamachy na przywódców politycznych. Do zadań specjalnych
wydziału należało wszystko to, co się określa mianem wojny psychologicznej, a więc
sianie fałszywych wiadomości, wywoływanie paniki, walka ideologiczna, propaganda
rozkładająca od wewnątrz społeczeństwo, a zwłaszcza wojsko przeciwnika. Innymi
specjalnymi zadaniami, już wyłącznie na czas wojny, było terroryzowanie ludności
krajów okupowanych, likwidowanie elementów niebezpiecznych dla najeźdźcy,
eksterminacja całych środowisk i grup ludności. (...)
Na czele wydziału stał początkowo, do 1939 roku, mjr Helmuth Groscurt, a
następnie ppłk dypl. Erwin Lahousen, który pod koniec wojny dosłużył się stopnia
generała majora.
Wydział III najbardziej odpowiadał nazwie Abwehr. Zajmował się bowiem
kontrwywiadem i zapobieganiem sabotażowi wroga, jak również podsłuchem radiowym
itp. Ta pozornie normalna działalność kontrwywiadowcza w wykonaniu Canarisowej
Abwehry nabrała groźnego charakteru. Gęsta sieć agentów tego wydziału oplotła całe
Niemcy, a później kraje okupowane, stając się doskonałym uzupełnieniem i tak przecież
rozbudowanego jak nigdzie na świecie (z wyjątkiem ZSRR - przyp. J. K.)
hitlerowskiego aparatu policyjnego. Wzajemne śledzenie siebie było niejako
przyrodzoną cechą totalitaryzmu faszystowskiego. Oprócz tajnej i jawnej policji
politycznej i kryminalnej, oprócz żandarmerii zajmowali się tym masowo członkowie
NSDAP, Hitlerjugend, SA, SS, SD.
Abwehr III występowała nie tylko przeciw wywiadom obcym, ale zwalczała
też wszelkie przejawy oporu czy choćby niezadowolenia wśród rodaków. (...)
Sekcja III W (Wehrmacht) zwalczała szpiegostwo i sabotaże w wojsku, sianie
defetystycznych wieści, niewiary w zwycięstwo, dławiła ludzkie odruchy na zbrodnie
Wehrmachtu.
Sekcja III zwalczała szpiegostwo i sabotaże w sektorze cywilnym. Tu już
Abwehra, organ czysto wojskowy, wkraczała do dziedzin życia nie mających nic
wspólnego z wojskiem i wojną. W tej działalności ściśle przez cały okres swego
istnienia współdziałała z gestapo i SD, a później, w czasie wojny, posługiwała się
własnym organem wykonawczym: Geheime Feld-Polizei, który dopuścił się wielu
zbrodni na ludności cywilnej krajów okupowanych. (...)
Sekcja III Wi (Wirtschaft) działała w gospodarce, głównie w przemyśle
zbrojeniowym i pracującym na potrzeby wojenne. (...)
Sekcja III Kgf (Kriegsgefengenen), która powstała w czasie wojny, działała w
obozach jeńców wojennych, rzekomo w obronie przed szpiegostwem (w zamkniętym
obozie?) i sabotażami. (...)
Wydziałem III Abwehry kierował do wybuchu wojny mjr Rudolf Bamler,
później ppłk dypl., wkrótce gen. mjr Franz von Bentivegni, zagorzały hitlerowiec.
Terenowymi organami Abwehry na terytorium Rzeszy, a później, w miarę
podbojów, na ziemiach okupowanych, były placówki Abwehrstelle, zwane w skrócie
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Ast. Placówki te miały na terenach ważniejszych, zwłaszcza przygranicznych, swoje
filie i ekspozytury.
Placówki Abwehry, czyli Asty, umieszczano przy dowództwach okręgów
wojskowych. Do każdej większej jednostki - pułku, dywizji - przydzielano oficera
Abwehry (skrót: AO). Asty miały podobny schemat organizacyjny jak centrala, czyli
oddziały I, II i III, a w każdym z nich referaty, również odpowiadające nomenklaturze
centralnej.
W 1938 roku istniało na terenie Niemiec 13 okręgów wojskowych i tyleż
placówek Abwehry, a mianowicie w Królewcu, Szczecinie, Berlinie (tzw. Berlin-Ost z
ekspozyturą we Frankfurcie nad Odrą), Dreźnie, Stuttgarcie, Monasterze, Monachium,
Wrocławiu, Kassel, Hamburgu, Hanowerze, Wiesbaden i Norymberdze. Każda z tych
placówek miała wytyczony kierunek działania za granicą, ale największy ciężar pracy i
największe znaczenie przypadały placówkom Abwehry w okręgach przygranicznych.
Największy zasięg działania miała placówka w Hamburgu, gdyż obejmowała ona
wszystkie kraje zamorskie. Placówka w Monachium działała w Czechosłowacji,
Szwajcarii, na Bałkanach. Placówka drezdeńska wraz z wrocławską miały przydzieloną
Czechosłowację (wrocławska również Polskę), Asty w Moguncji, Wiesbaden i
Stuttgarcie zajmowały się działalnością wywiadowczą we Francji itd.
Przeciw Polsce wywiad i akcję dywersyjno-sabotażową prowadziły placówki
najbardziej rozbudowane (połowa stanu osobowego wszystkich 13 placówek),
obsadzone przez najlepszych oficerów i wykazujące największą aktywność. Było ich
cztery:
I Ast w Królewcu - z filiami w Elblągu, Gdańsku, Giżycku i Olsztynie. (...)
Filia gdańska miała największe możliwości działania i wyjątkowe znaczenie, gdyż swoją
aktywność rozciągała na całą Polskę.
II Ast w Szczecinie - z filiami w Szwerinie i w Koszalinie. (...)
III Ast we Frankfurcie nad Odrą (bezpośrednio podległy Berlinowi-Ost). (...)
VIII Ast we Wrocławiu - z filiami w Legnicy i Opolu. Placówka wrocławska
była głównym ośrodkiem abwehrowskiej działalności przeciw Polsce. (...)
Wraz z podbojem krajów europejskich lokowano w nich natychmiast nowe
placówki Abwehry i ich filie. Na przykład w Austrii i w Protektoracie Czech i Moraw
utworzono 4 placówki, we Francji utworzono kierowniczą placówkę w Paryżu, 5 Astów
i 6 filii.
W sieci jaką Canaris omotał Europę, niemałą rolę odgrywały Organizacje
Wojenne (Kriegsorganisationen - w skrócie KO). Były to placówki Abwehry
zamaskowane w strukturze niemieckich przedstawicielstw dyplomatycznych, gdzie
oficerowie Abwehry zatrudnieni byli jako radcy, pomocnicy és itp. KO działały również
pod szyldem firm handlowych czy przedsiębiorstw przemysłowych. Tworzono je na
długo przed wybuchem wojny, (...). Kierownicy Organizacji Wojennych podlegali
bezpośrednio Canarisowi. KO, głęboko utajone, nie pracowały przeciw państwu, na
którego terytorium je lokowano, nie włączały się do agenturalnej działalności Abwehry
w tym kraju, nawet w takich krajach, jak ZSRR, Francja, Anglia, USA, Polska. Były
przewidziane do wykorzystania podczas wojny. Z chwilą jej wybuchu działały w tych
krajach, które w danym momencie (Jugosławia, Litwa, Bułgaria) lub przez cały czas
trwania wojny (Szwajcaria, Hiszpania, Portugalia, Turcja) pozostawały neutralne. To
ułatwiało im zadanie, gdyż mogły drogą pośrednią uzyskiwać informacje szpiegowskie
o krajach objętych wojną, trudnych dla penetracji wywiadowczej. Dowództwo Abwehry
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mogło też przekazywać instrukcje i polecenia swym szpiegom na terytorium wroga,
dyrygować dywersją. Stanowiły więc doskonałe oparcie dla działalności szpiegowskiej.
Ważne było również to, że swobodnie mogły przekazywać do centrali w Berlinie, nawet
telegraficznie i listownie, uzyskane informacje wywiadowcze - kraje neutralne
utrzymywały bowiem z Niemcami stosunki dyplomatyczne, handlowe itp.
Na przykład Canaris posiadał KO rozbudowaną i bardzo aktywną w Bułgarii,
(...). Organizacja ta zbierała informacje o działalności ambasady i konsulatów
radzieckich, o wpływach radzieckich w Bułgarii, a pośrednio o sytuacji wewnętrznej,
zbrojeniu i dyslokacji wojsk Związku Radzieckiego. Bezpośrednia działalność
wywiadowcza na terytorium radzieckim była wielce utrudniona, zwłaszcza po wybuchu
wojny w czerwcu 1941 roku, szukano więc dróg okrężnych.
Za inny przykład może służyć KO w Hiszpanii. W czasie wojny domowej
zjawiła się tam wraz z Legionem Condor silna ekipa Abwehry, którą po zwycięstwie
Franco przekształcono w KO. W sprzyjających warunkach, jakie stworzyły jej władze
frankistowskie, z chwilą wybuchu wojny światowej mogła ona sięgać po informacje z
terytorium Francji i Anglii. Jedna z licznych ekspozytur tej KO, umieszczona w Maroku
Hiszpańskim, w Tetuanie, wzniecała dywersję antyaliancką wśród Arabów, a placówka
w Algeciras miała ułatwioną obserwację Gibraltaru, (...).
Canaris przygotował również na czas wojny zbrojne oddziały wywiadowcze,
zwane Abwehrkommando lub Abwehrgruppe. Były to niewielkie jednostki
organizowane przez poszczególne wydziały Abwehry dla wykonania poszczególnych
zadań. Przydzielone do poszczególnych grup armii i armii, na okres akcji podlegające
ich dowództwu, szły tuż za pierwszymi oddziałami frontowymi w celu jak najszybszego
zebrania informacji, które by ułatwiały dalszy marsz naprzód, a także w celu
wykrywania i zlikwidowania obcych wywiadowców, zabezpieczenia materiałów i
archiwów wywiadowczych, przechwycenia spisów agentów i informatorów kraju
61
napadniętego itp. Wydział II organizował komanda dywersyjno-sabotażowe
.
1.4. Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy (RSHA)
Najważniejszym jednak hitlerowskim organem walki informacyjnej nie była
Abwehra, lecz utworzony 27 września 1939 r. Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy
(Reichssicherheitshauptamt - w skrócie RSHA) podlegający ministrowi spraw
wewnętrznych Reichsführerowi SS i szefowi policji niemieckiej Heinrichowi
Himmlerowi, ale faktycznie niezależny od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Na czele
RSHA stał szef Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa (Sicherheitspolizei und
Sicherheitsdienst - w skrócie Sipo u. SD) Reinhard Heydrich, a po jego śmierci w 1942
r. Ernst Kaltenbrunner. Ministrowi spraw wewnętrznych podlegała również Policja
Porządkowa (Ordnungspolizei w skrócie Orpo)62.
61 Tamże, s. 54-67.
62 Przed dojściem Hitlera do władzy Niemcy posiadały bardzo rozbudowany aparat policyjny. W Prusach
policja niemundurowa składała się z Policji Kryminalnej (Kripo) i Policji Politycznej (Stapo). Analogicznie
było w innych krajach, zaś władzy policyjnej Rzeszy nie było. Herman Göring jako komisaryczny minister
spraw wewnętrznych, a następnie premier Prus, 26 kwietnia 1933 r. wyodrębnił policję polityczną z
berlińskiego prezydium policji jako Tajny Urząd Policji Państwowej (Geheimes Staatspolizeiamt - Gestapo).
30 listopada 1933 r. utworzono Pruską Tajną Policję Państwową. Analogicznie w innych krajach
wyodrębniono wydziały polityczno-policyjne, a następnie podporządkowano je centralnemu kierownictwu w
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Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy dzielił się początkowo na sześć, a od
połowy 1940 r. na siedem urzędów (departamentów), z których trzy - III, VI i VII należały do SD.
Urząd I był odpowiedzialny za sprawy personalne, szkoleniowe i
organizacyjne Sipo i SD.
Urząd II zajmował się sprawami gospodarczymi i budżetowymi.
Urząd III zajmował się wywiadem wewnętrznym stanowiąc czołówkę
krajowej służby kontrwywiadowczej SD. Prowadził on obserwację i inwigilację tzw.
szczególnie ważnych dziedzin życia wewnętrznego społeczeństwa i partii. Urząd ten
zatrudniał także konfidentów w celu sprawowania dyskretnego nadzoru nad ważnymi
urzędnikami aparatu państwowego, a ponadto dostarczał władzom partyjnym i
państwowym sprawozdania na temat nastrojów społeczeństwa i sytuacji ogólnej. Urząd
ten składał się z czterech wydziałów: kultury, ludności, życia społecznego i gospodarki.
Oprócz tego istniały referaty specjalne badające nastroje w SS, policji i Wehrmachcie.
Dostarczając kierownictwu politycznemu informacji, Urząd III mógł inspirować
określone decyzje.
Urząd IV zajmujący się badaniem i zwalczaniem nieprzyjaciela był centralą
Tajnej Policji Państwowej (Geheime Staatspolizei - w skrócie Gestapo). Urząd ten
stanowił również organ egzekutywny hitlerowskiej policji politycznej i kontrwywiadu,
do jego kompetencji bowiem należało m.in. przeprowadzanie aresztowań i czynności
śledczych (nawet Abwehra musiała w tym zakresie korzystać z jego pomocy).
Urząd V stanowił centralę Policji Kryminalnej (Kriminalpolizei - w skrócie
Kripo) i zajmował się zwalczaniem przestępstw pospolitych. Pełna jego nazwa brzmiała
- Urząd Policji Kryminalnej Rzeszy (Reichskriminalpolizeiamt).
Urząd VI stanowiła bardzo rozbudowana w okresie wojny służba wywiadu
zagranicznego SD (Auslandsnachrichtendienst), która po likwidacji Abwehry w 1944 r.,
przejęła również jej kompetencje w zakresie wywiadu wojskowego, natomiast
kompetencje kontrwywiadowcze tej instytucji przejął Urząd IV RSHA.
Urząd VII zajmował się dla potrzeb wszystkich pionów RSHA stałą 
naukową
służbą informacyjną
. Polegała ona na systematycznym prowadzeniu prac badawczych w
zakresie analizy informacji przekazywanych w raportach odnośnych pionów
operacyjnych. Na podstawie tych prac opracowywano ogólny obraz sytuacyjny w
poszczególnych dziedzinach. Opracowane analizy przechowywano i w razie potrzeby
skali Rzeszy. 9 listopada 1933 r. utworzono Urząd Bezpieczeństwa Reichsführera SS, na czele którego stanął
Reinhardt Heydrich. Do wiosny 1934 r. Himmler skupił w swych rękach komendę nad policją polityczną we
wszystkich krajach Rzeszy, tworząc Centralny Urząd Polityczny komendanta policji krajów. 30 stycznia 1935
r. Urząd Bezpieczeństwa Reichsführera SS przekształcono w Główny Urząd SD (SD-Hauptamt, w skrócie
SDHA). 17 czerwca 1936 r. Hitler mianował Himmlera szefem policji niemieckiej, ten zaś 26 czerwca wydał
zarządzenia, na mocy których podzielił aparat policyjny na dwie części: policję bezpieczeństwa (w skład
której weszła policja polityczna i policja kryminalna) i policję porządkową. W Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych Rzeszy utworzono Główny Urząd Policji Bezpieczeństwa (kierujący obu częściami policji).
20 września Himmler nakazał Urzędowi Tajnej Policji Państwowej pełnienie zadań komendanta policji
politycznej krajów, kończąc tym organizację jednolitej Tajnej Policji Państwowej w Niemczech (Geheime
Staatspolizei in Deutschland). Główny Urząd Policji Bezpieczeństwa (na czele którego stanął R. Heydrich)
składał się z trzech następujących urzędów: Administracja i Prawo, Policja Polityczna, Policja Kryminalna.
Na koniec 27 września 1939 r. Himmler zarządził utworzenie Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy,
który w sposób instytucjonalny połączył funkcje dotychczasowego Głównego Urzędu Policji Bezpieczeństwa
- jako organu państwowego - z funkcjami Głównego Urzędu Bezpieczeństwa SS, późniejszego Głównego
Urzędu SD - jako organu partyjnego NSDAP. Por. A. Ramme, Służba Bezpieczeństwa SS. Warszawa 1984, s.
33-60, 123-133. J. Bratko, Gestapowcy, Kraków 1985, s. 11-18.
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udostępniano dla celów szkoleniowych, jako materiał wyjściowy dla służb operacyjnych
oraz do wykorzystania w wojnie psychologicznej63.
Utworzenie RSHA stanowiło ukoronowanie procesu scalania aparatu
partyjnego NSDAP z aparatem państwowym. Najważniejszym elementem, niejako
mózgiem hitlerowskiej SiPo, była SD, która wcześniej stanowiła jedyną służbę
informacyjną NSDAP, podlegającą kierownictwu partyjnemu, a konkretnie Rudolfowi
Hessowi i szefowi jego sztabu Martinowi Bormanowi. Jeszcze przed dojściem
hitlerowców do władzy SD gromadziła materiały dotyczące przeciwników politycznych
NSDAP. Już 26 czerwca 1936 r. Heydrich został jednoczesnym szefem SD i SiPo i już
wówczas SD rozszerzyła swój wpływ na aparat państwowy III Rzeszy. Była ona służbą
elitarną i stosunkowo nieliczną - według stanu z dnia 31 grudnia 1938 r. liczba
funkcjonariuszy etatowych i honorowych SD wynosiła 7230 64. 23 czerwca 1938 r.
Himmler wydał zarządzenie o zrównaniu stopni służbowych, w myśl którego
funkcjonariusze policji bezpieczeństwa, którzy byli już członkami SS, mogli otrzymać
taki stopień służbowy SS, jaki odpowiadał ich randze urzędniczej. Ułatwiło to
wykorzystywanie oficerów SD, a równocześnie dla policji bezpieczeństwa łagodziło
warunki przyjęcia do SS65. We wrześniu 1939 formalnie instytucjonalnie połączono
SiPo i SD, przy czym ta ostatnia stała się oficjalnym organem państwowym. W
placówkach Gestapo utworzono placówki SD (Stapostelle).
SD zdobywała informacje o sytuacji wewnętrznej III Rzeszy z następujących
źródeł:
- przez konfidentów werbowanych spośród oddanych hitleryzmowi
pracowników instytucji, które miały być nadzorowane;
- przez obradujące oficjalnie zespoły robocze SD, w skład których wchodzili
m.in. naukowcy;
- przez oficjalne kontakty etatowych i honorowych funkcjonariuszy SD z
instancjami partyjnymi, szefami administracji, kierownictwami zakładów pracy itp.;
- przez systematyczną ocenę wszelkich publikacji i materiałów archiwalnych,
dotyczących danego resortu, zakładu, czy instytucji;
- przez podsłuch telefoniczny i kontrolę korespondencji66.
SD rozbudowała siatkę własnych konfidentów we wszystkich organizacjach i
instytucjach III Rzeszy - w tym nawet w NSDAP.
W pracy z konfidentami należało przestrzegać następujących reguł:

- stale kontrolować konfidenta;
- zbadać szczegółowo życiorys konfidenta i jego samego na podstawie
wyników jego pracy;
- nie wręczać konfidentowi żadnych dokumentów służbowych;
- nie dopuszczać do powiązań między konfidentami;
- nawiązać z konfidentem nienaganny, ale nie zanadto osobisty stosunek;
67
- pracować pod pseudonimem
.
Ekspozytury SD gromadziły potrzebne im informacje za pośrednictwem tzw.
osób zaufanych (Vertrauensleute, w skrócie V-mani), którzy byli uplasowani w różnych
63 Por. K. Grünberg, SS - czarna gwardia Hitlera, Warszawa 1984, s. 140-142.
64 Por. A Ramme, Służba Bezpieczeństwa SS, Warszawa 1984, s. 53.
65 Por. tamże, s. 69.
66 Por. tamże, s. 58-59.
67 A. Ramme, Służba Bezpieczeństwa SS, wyd. cyt., s. 70-71.
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urzędach (przede wszystkim w policji politycznej, instytucjach i zakładach pracy. 
Do
głównych zadań V-manów należało «rozpracowanie» rozmaitych ugrupowań i
poszczególnych osób podejrzanych o wrogie lub opozycyjne stanowisko wobec reżimu
68
nazistowskiego, uosobieniem którego był Adolf Hitler
.
Na usługach SD znajdowała się dość liczna kategoria donosicieli (Zubringer),

dostarczająca regularnie informacji dotyczących danego środowiska i informująca o
wykonaniu powierzonych im zadań o charakterze bieżącym czy długofalowym. Agenci,
z których usług SD korzystała doraźnie, przy okazji realizacji jakiegoś zadania nosili
nazwę H-mann (Hilfersmann - pomocnik). Ostatnią grupę agentów SD stanowili tzw. Umani (Unzuverlässinger Mann - czyli pozbawieni zaufania). SD werbowała ich wśród
funkcjonariuszy policji w obcych krajach, a także w środowiskach byłych działaczy
partii prześladowanych przez hitleryzm, wśród Żydów oraz osób znajdujących się na
69
marginesie życia społeczno-ekonomicznego III Rzeszy
.
SD praktycznie kontrolowała całość życia III Rzeszy, dostarczając
kierownictwu NSDAP i państwa potrzebnych im informacji. Informacje te służyły
również do programowania akcji propagandowych i innych operacji z zakresu wojny
psychologicznej.
Sterowane centralnie ścisłe współdziałanie propagandy i służb specjalnych oraz
synchronizacja ich akcji z działaniami dyplomacji, a następnie również armii
hitlerowskiej, zapewniały ich niezwykłą skuteczność, zarówno wewnątrz Niemiec, jak i
w skali międzynarodowej.
Słabą stroną organów wojny informacyjnej III Rzeszy były spory
kompetencyjne i ciągła rywalizacja między RSHA i Abwehrą, która w końcu
przerodziła się w walkę podjazdową między nimi i zakończyła w 1944 r.
podporządkowaniem organów wojskowych RSHA - czyli praktycznie SD.

68 K. Grünberg, SS - czarna gwardia Hitlera, Warszawa 1984, s. 71.
69 Tamże, s. 72-73.
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2. LENINOWSKA I STALINOWSKA SOCJOTECHNIKA
TOTALNEJ WOJNY INFORMACYJNEJ

2.1. Leninowska socjotechnika wojny informacyjnej
Własną, specyficzną socjotechnikę wojny informacyjnej posiadał
międzynarodowy ruch komunistyczny; jej twórcą jest Włodzimierz I. Lenin, który
zasadnicze znaczenie w procesie walki rewolucyjnej, przypisywał teorii. Pisał on na ten
temat:
Bez rewolucyjnej teorii niemożliwy jest również ruch rewolucyjny. (...) Rolę

przodującego bojownika może wykonać jedynie partia kierowana przez przodującą
teorię"1.
Partie komunistyczne (używające też często nazwy partie robotnicze) zawsze
wiele uwagi poświęcały, opanowaniu teorii marksistowsko-leninowskiej, przez swych
członków, a w krajach, w których zdobywały władzę - przez ogół społeczeństwa.
Przeciwnicy marksizmu nazywali to indoktrynacją komunistyczną.
Zasadniczym celem prowadzonej przez ruch komunistyczny wojny
informacyjnej miało być zwycięstwo rewolucji socjalistycznej najpierw w
poszczególnych krajach, a potem na całym świecie, następnie zaś budowa nowego
ustroju sprawiedliwości społecznej - najpierw socjalizmu, a potem komunizmu.
Po zwycięstwie Rewolucji Październikowej w Rosji, w łonie ruchu
komunistycznego rozgorzała dyskusja, czy możliwe jest budowanie socjalizmu w
jednym kraju (zwłaszcza tak zacofanym jak Rosja), czy też konieczne jest zwycięstwo
rewolucji w - co najmniej - grupie krajów, zwłaszcza zaś w Niemczech, posiadających
odpowiednio duży potencjał przemysłowy. Zwolennikiem pierwszego z tych poglądów
był Józef Stalin, drugiego zaś Lew Trocki (w pierwszych latach po rewolucji - druga
osoba po Leninie).
W Związku Radzieckim zwyciężył Stalin, Trocki zaś został najpierw usunięty
ze stanowisk państwowych, potem zmuszony do emigracji, wreszcie w 1940 roku
zamordowany w Meksyku. W konsekwencji cała wojna informacyjna prowadzona przez
komunistyczną III Międzynarodówkę (Komintern), po zwycięstwie Stalina nad Trockim,
nastawiona została w praktyce na obronę interesów państwowych Związku
Radzieckiego, a ściśle mówiąc aktualnej polityki radzieckiej, o której decydował Stalin.
Chociaż w propagandzie operowano hasłami mówiącymi o zwycięstwie rewolucji
socjalistycznej na całym świecie, jednak zawsze gdy zachodziła kolizja między aktualną
polityką radziecką, a realnym dążeniem do światowej rewolucji komunistycznej, górę
brała rozumiana po stalinowsku racja stanu ZSRR. Najlepszym przykładem może tu być
stanowisko Kominternu w latach poprzedzających wybuch II wojny światowej, a
1 W. I. Lenin, Co robić?, Warszawa 1951, s. 30-31.
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następnie napaść III Rzeszy na ZSRR. Obrońcami rewolucji światowej w tym czasie
byli tylko trockiści, którzy w 1938 roku - jeszcze za życia Trockiego - utworzyli IV
Międzynarodówkę.
Trzeba jednak stwierdzić, że zarówno trockiści jak i stalinowcy przywiązywali
wielką wagę do marksistowsko-leninowskiej teorii rewolucyjnej, przy czym pierwsi
uważali, że twórczym jej kontynuatorem jest Lew Trocki, drudzy zaś tę rolę
przypisywali Józefowi Stalinowi.
Jeżeli nowa teoria ma doprowadzić do zmian struktury społeczeństwa wbrew
oporowi klas panujących, musi ona dotrzeć do szerokich mas. Społeczna dyfuzja teorii
wymaga rozbudowy odpowiedniej organizacji społeczno-politycznej, zdolnej do akcji
propagandowej i szkoleniowej, a także do kierowania ruchem mas.
Na konieczność sprzężenia dyfuzji rewolucyjnej teorii z rozbudową
organizacji, wskazywał Lenin. Podkreślał on, że budowanie partii politycznej klasy
robotniczej rozpocząć należy od zorganizowania ogólnorosyjskiego pisma politycznego,
które prowadziłoby propagandę poglądów rewolucyjnych. W artykule Od czego
zacząć?, pisał on:
Naszym zdaniem, punktem wyjścia działalności, pierwszym krokiem

praktycznym ku utworzeniu pożądanej organizacji, wreszcie nicią przewodnią,
trzymając się której moglibyśmy nieugięcie rozwijać, pogłębiać i rozszerzać tę
organizację - powinno być zorganizowanie ogólnorosyjskiego pisma politycznego. (...)
Bez niego niemożliwe jest systematyczne uprawianie konsekwentnej pod względem
zasad oraz wszechstronnej propagandy i agitacji, która stanowi stałe i główne zadanie
socjaldemokracji w ogóle, a w szczególności palące zadanie chwili obecnej, gdy
zainteresowanie polityką i sprawami socjalizmu zbudziło się w najszerszych warstwach
2
ludności
.
Lenin uważał, że pismo takie będzie nie tylko środkiem ideologicznego
zespolenia partii, ale również środkiem organizacyjnego zjednoczenia w partię
organizacji terenowych. Sieć agentów i korespondentów takiego pisma, będących
przedstawicielami terenowych organizacji, stanie się ośrodkiem krystalizacji partii.
(...) Pismo - to nie tylko kolektywny propagandysta i kolektywny agitator, lecz

również kolektywny organizator. (...)
Owa sieć agentów będzie kośćcem takiej właśnie organizacji, jakiej nam
trzeba: dostatecznie wielkiej, aby ogarnąć cały kraj; dostatecznie szerokiej i
wszechstronnej, aby przeprowadzić ścisły i szczegółowy podział pracy; dostatecznie
konsekwentnej, aby umieć przy wszelkich okolicznościach, przy wszelkich «zwrotach» i
niespodziankach nieugięcie prowadzić swoją działalność; dostatecznie giętkiej, aby
umieć, z jednej strony, uchylić się od boju w otwartym polu z przytłaczającym swą siłą
nieprzyjacielem, gdy skupił on w jednym punkcie wszystkie siły, a z drugiej strony, aby
umieć korzystać z nieobrotności tego nieprzyjaciela i nacierać na niego tam i wtedy,
3
gdzie najmniej spodziewane jest natarcie
.
Partia - zdaniem Lenina - powinna się składać z dwóch części: ze ścisłego
grona kadrowych pracowników kierowniczych oraz z szerokiej sieci terenowych
organizacji partyjnych, z licznej masy członków partii korzystających z poparcia setek
tysięcy sympatyków. W swej książce pt. Co robić?, pisał Lenin na ten temat:
2 W. I. Lenin, Od czego zacząć?, (w:) Dzieła, t. V, Warszawa 1950, s. 17.
3 Tamże, s. 19-20.
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I oto twierdzę: 1) że żaden ruch rewolucyjny nie może być trwały baz trwałej i

zachowującej ciągłość organizacji kierowników; 2) że im szersze są masy żywiołowo
wciągane do walki, stanowiące podstawę ruchu i biorące w nim udział, tym bardziej
paląca jest konieczność takiej organizacji i tym mocniejsza powinna być ta organizacja
(bo tym łatwiej jest wszelkim demagogom zwodzić nierozwinięte warstwy masy); 3) że
taka organizacja powinna składać się głównie z ludzi zawodowo zajmujących się
działalnością rewolucyjną; 4) że w kraju rządzonym samowładnie im bardziej
zacieśnimy skład członków tej organizacji do takich tylko członków, którzy zawodowo
zajmują się działalnością rewolucyjną i otrzymali zawodowe przygotowanie w sztuce
walki z policją polityczną, tym trudniej będzie wyłowić taką organizację i - 5) - tym
szerszy będzie skład osób i spośród klasy robotniczej, i spośród innych klas
społeczeństwa, które będą miały możność brania udziału w ruchu i czynnej w nim
4
pracy
.
W innej swej książce pt. Krok naprzód, dwa kroki wstecz, pisał Lenin: 
(...)
wyrażam w ten sposób zupełnie wyraźnie i dokładnie swoje życzenie, swoje żądanie,
aby partia, jako czołowy oddział klasy, była czymś możliwie najbardziej
zorganizowanym, żeby partia wchłaniała jedynie takie żywioły, które dają się chociażby
5
minimalnie zorganizować (...)
.
Na II Zjeździe Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Rosji, w trakcie
dyskusji nad statutem partii, Lenin ostro polemizował ze swymi przeciwnikami
(Martow, Akselrod, Zasulicz, Trocki).
Sformułowanie Lenina głosiło, że członkiem partii może być każdy, kto uznaje
program partyjny, popiera partię pod względem materialnym i jest członkiem jednej z
jej organizacji (podlegając w związku z tym dyscyplinie partyjnej). Sformułowanie
Martowa traktowało uznawanie programu oraz materialne popieranie partii jako
konieczne warunki przynależności do partii, tym jednak różniło się od sformułowania
Lenina, że należenia do jednej z organizacji partyjnych nie traktowało jako niezbędnego
warunku przynależności do partii.
Martow głosząc, że członek partii może nie należeć do żadnej z organizacji
partyjnych, otwierał drogę do partii zarówno inteligencji sympatyzującej z rewolucją,
jak i wszystkim strajkującym robotnikom, którzy nie zawsze znali i aprobowali program
partii. Było to bliskie standardom przynależności do partii typu socjaldemokratycznego.
Natomiast Lenin traktował partię jako zorganizowany oddział, którego członkowie nie
sami zaliczają się w poczet członków partii, lecz są do niej przyjmowani przez jedną z
jej organizacji i co za tym idzie podporządkowują się dyscyplinie partyjnej. Martow
traktował partię jako strukturę słabo ujętą w formy organizacyjne, zaś członkowie sami
mieli zaliczać siebie w poczet członków partii i w związku z tym nie musieli podlegać
dyscyplinie partyjnej, mogąc jednak przy tym wpływać na sprawy partyjne.
Na II Zjeździe SDPRR - który obradował w 1903 roku w Brukseli, a następnie
przeniósł swe obrady do Londynu - doszło do ostrej walki między zwolennikami Lenina
i zwolennikami Martowa. W końcu, po opuszczeniu Zjazdu przez 7 przeciwników
Lenina, większość zyskali zwolennicy tego ostatniego, którzy zaczęli od tego czasu
nazywać się bolszewikami, ich przeciwnicy przyjęli nazwę mieńszewików.
Ostrej polemice z mieńszewikami poświęcił Lenin swą - cytowaną wyżej książkę pt. Krok naprzód, dwa kroki wstecz, która ukazała się w 1904 roku. Stwierdził w
4 W. I. Lenin, Co robić?, wyd. cyt., s. 136-137.
5 W. I. Lenin, Krok naprzód, dwa kroki wstecz, t. I, Warszawa 1948, s. 390-391.
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niej, że partia jest czołowym, świadomym, marksistowskim oddziałem klasy
robotniczej, znającym życie społeczne i prawa jego rozwoju, jak również prawa walki
klasowej i wskutek tego zdolnym do prowadzenia za sobą klasy robotniczej oraz
kierowania jej walką.
Nie należy jednak utożsamiać partii z klasą robotniczą. 
(...) Zapominanie o
różnicy między czołowym oddziałem a ogółem ciążących ku niemu mas, zapominanie o
stałym obowiązku czołowego oddziału podnoszenia coraz to szerszych warstw do tego
czołowego poziomu - byłoby jedynie oszukiwaniem siebie, zamykaniem oczu na ogrom
6
naszych zadań
.
Partia - stwierdził dalej Lenin - musi być zorganizowanym oddziałem klasy
robotniczej, łączącym w system poszczególne organizacje partyjne, których członkowie
zobowiązani są podporządkowywać się uchwałom partii. Tylko wtedy partia może
praktycznie kierować walką klasy robotniczej, w taki sposób, by osiągnąć jeden cel, gdy
wszyscy jej członkowie będą zorganizowani w jednolity wspólny oddział, zespolony
jednością woli, jednością działania i jednością dyscypliny. W związku z tym partia jest
najwyższą formą organizacji klasy robotniczej, powołaną do kierowania innymi
organizacjami tej klasy. Dążenie do pomniejszenia i obniżenia kierowniczej roli partii
prowadzi do osłabienia i rozbrojenia proletariatu, albowiem 
... proletariat nie posiada
7
innego oręża w walce o władzę oprócz organizacji
.
Według Lenina partia jest wcieleniem łączności czołowego oddziału klasy
robotniczej z milionowymi masami tejże klasy. Gdyby jednak była nawet
najdoskonalszym przodującym oddziałem, nie mogłaby istnieć i rozwijać się bez
łączności z masami bezpartyjnymi. Partia, która zamknie się w sobie, odosobni od mas i
straci, czy nawet tylko osłabi, łączność ze swą klasą, musi stracić zaufanie i poparcie
mas, a wskutek tego skazana jest na zagładę. Aby żyć pełnią życia i rozwijać się, partia
musi wzmacniać swą łączność z masami i zdobywać zaufanie milionowych rzesz swej
klasy.
Aby móc prawidłowo funkcjonować i planowo kierować masami, partia musi
być zorganizowana na zasadach centralizmu demokratycznego, posiadać jeden statut,
jednakową dla wszystkich członków dyscyplinę partyjną, jeden naczelny organ
kierowniczy w postaci demokratycznie wybranego zjazdu partyjnego, który wybiera
komitet centralny, stanowiący najwyższą władzę partyjną w okresie pomiędzy zjazdami.
Mniejszość musi podporządkować się woli większości, poszczególne organizacje centralnemu ośrodkowi kierowniczemu, zaś niższe instancje organizacyjne - wyższym.
Bez spełnienia tych warunków partia klasy robotniczej nie może wykonywać swych
zadań w sferze kierowania klasą robotniczą i jej walką.
W warunkach carskiego absolutyzmu partia rewolucyjna musiała działać
nielegalnie i w związku z tym miała charakter konspiracyjny, wskutek tego nie można
było wówczas oddolnie wybierać wszystkich instancji partyjnych. Zamiast centralizmu
demokratycznego funkcjonował więc w partii bolszewickiej zwyczajny centralizm, który
Lenin uważał za zjawisko czasowe, które zniknie po zwycięstwie rewolucji, gdy partia
stanie się jawną, legalną organizacją i jej instancje będą mogły być demokratycznie
wybierane. Póki jednak partia działała nielegalnie, Lenin kładł nacisk na centralizm. W
cytowanej książce pisał:
6 Tamże, s. 393.
7 Tamże, s. 535.
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Dawniej partia nasza nie była formalnie zorganizowaną całością, lecz jedynie

sumą oddzielnych grup i dlatego między tymi grupami nie mogło być nawet innych
stosunków prócz oddziaływania ideowego. Obecnie staliśmy się partią zorganizowaną, a
to oznacza właśnie utworzenie władzy, przekształcenie autorytetu idei w autorytet
8
władzy, podporządkowanie niższych instancji partyjnych - wyższym
.
Jeżeli partia w swej praktycznej działalności chce zachować jedność swych
szeregów, powinna - zdaniem Lenina - stosować jednolitą dyscyplinę proletariacką,
obowiązującą jednakowo wszystkich członków partii, zarówno przywódców jak
szeregowców. Dlatego też w partii nie powinno być podziału na wybrańców - dla
których dyscyplina nie jest obowiązująca - i na nie należących do wybrańców,
zobowiązanych do podporządkowania się dyscyplinie. Bez spełnienia tego warunku nie
podobna zachować jedności partii. Lenin stwierdził:
W miarę, jak kształtuje się u nas prawdziwa partia, uświadomiony robotnik

musi nauczyć się odróżniać psychologię bojownika armii proletariackiej od psychologii
burżuazyjnego inteligenta, popisującego się anarchistycznym frazesem, musi nauczyć
9
się żądać spełnienia obowiązków członka partii nie tylko od szeregowców, ale i od gór
.
Na zakończenie swej książki stwierdził Lenin, iż 
...proletariat może się stać i
niechybnie stanie się niezwyciężoną siłą jedynie dzięki temu, że jego ideowe
zjednoczenie na gruncie zasad marksizmu utrwalone zostanie przez materialną jedność
organizacji, zespalającej miliony ludzi pracy w armię klasy robotniczej. Wobec armii tej
nie ostanie się ani zmurszała władza absolutyzmu rosyjskiego, ani murszejąca władza
10
kapitału międzynarodowego
.
Leninowska socjotechnika walki okazała się bardziej skuteczna niż
socjotechnika mieńszewików. W 1917 roku stosunkowo nieliczna partia bolszewików
potrafiła w krótkim czasie zdobyć wpływ na masy, zmobilizować je pod bardzo nośnymi
propagandowo hasłami - które postulowały przekazanie całej władzy w ręce rad
delegatów robotniczych, chłopskich i żołnierskich, zaprzestanie wojny, rozparcelowanie
wielkich majątków ziemskich i przekazanie ziemi chłopom, uznanie prawa narodów
podbitych przez carat do utworzenia własnego samodzielnego państwa oraz likwidację
wszelkiej dyskryminacji narodowej czy religijnej - wreszcie zorganizować je do walki i
pokierować tą walką tak skutecznie, że w ponad pół roku od powrotu Lenina do Rosji w kwietniu 1917 r. - rewolucja bolszewicka zwyciężyła.
Aby sobie uświadomić, jak wielkim sukcesem w dziedzinie walki politycznej,
było zwycięstwo bolszewików w 1917 r., warto przypomnieć, że w momencie wybuchu
rewolucji lutowej, której zwycięstwo dopiero umożliwiło partii bolszewickiej
rozpoczęcie jawnej pracy organizacyjnej i polityczno-propagandowej (czyli walki
informacyjnej na wielką skalę), liczyła ona zaledwie 40 tysięcy członków (według
niektórych danych nawet zaledwie 20 tys.), podczas gdy cała ludność carskiego
imperium liczyła ponad 160 milionów ludzi, zaś przy olbrzymich obszarach Rosji, sieć
komunikacyjna, środki łączności i środki masowego przekazu informacji były słabo
rozwinięte. Propagandę i agitację prowadzono głównie drogą bezpośredniego ustnego
przekazu, gdyż radia i telewizji jeszcze wówczas nie było, zaś przy dużym procencie
analfabetów wśród rosyjskich robotników i chłopów, słowo drukowane było dostępne
tylko dla mniejszej części społeczeństwa. Bolszewiccy działacze musieli więc osobiście
8 Tamże, s. 491.
9 Tamże, s. 516.
10 Tamże, s. 535.
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docierać do poszczególnych zakątków carskiego imperium i drogą ustnej agitacji
przekonywać ludzi do swojego programu, który w dodatku był dla niemal wszystkich
słuchaczy całkowitą nowością, burzącą wszystkie stereotypy, w których byli od wieków
wychowywani - zarówno przez Cerkiew prawosławną, jak i cały aparat państwowy.
2.2. Socjotechnika wojny informacyjnej prowadzonej przez stalinowską
biurokrację
Po zwycięstwie rewolucji, partia bolszewicka bardzo szybko się rozrastała, już
w 1919 r. przekraczając liczbę 300 tysięcy członków, następnie w latach dwudziestych już po zwycięstwie bolszewików w wojnie domowej - przekraczając milion, a w latach
trzydziestych trzy miliony członków partii i kandydatów.
W tej sytuacji partia nie mogła być nadal kadrową organizacją zawodowych
rewolucjonistów, stając się stopniowo organizacją masową. Następował w niej coraz
wyraźniejszy podział na zawodowy aparat partyjny i szerokie rzesze członków partii.
Decydujący głos w sprawach politycznych i organizacyjnych miał oczywiście aparat,
który stopniowo zrastał się z aparatem państwowym i biurokratyzował.
Biurokracja partyjno-państwowa stała się w ZSRR warstwą panującą, a
głównym wyrazicielem jej interesów stał się Józef Stalin. Biurokracja stalinowska
toczyła walkę na dwu frontach: wewnętrznym i zewnętrznym.
Na froncie wewnętrznym najpierw dławiła opór dawnych klas posiadających i
pozostałości carskiego aparatu - ten opór był silny w okresie wojny domowej, jeszcze
realny w pierwszych latach istnienia nowej władzy. Po kilku latach został on
definitywnie złamany, a biurokracja coraz częściej korzystała z usług dawnych carskich
specjalistów w różnych dziedzinach (w tym nawet w wojsku i organach policyjnych),
odchodząc coraz bardziej od dawnych rewolucyjnych ideałów i realizując swoje własne
grupowe interesy, wbrew interesom większości społeczeństwa.
W miarę jak władza biurokracji się umacniała, narastało niezadowolenie
społeczne, które trzeba było łamać przy pomocy stopniowo rozbudowywanego aparatu
policyjnego, posiadającego wielkie uprawnienia i mającego coraz większe znaczenie w
państwie. Wywoływało to niezadowolenie starych kadr partyjnych, które robiły i dobrze
pamiętały rewolucję oraz - w przeciwieństwie do pragmatycznego i bezideowego Stalina
- traktowały poważnie rewolucyjne ideały.
Stalin, jako wyraziciel interesów nowej biurokracji, musiał w związku z tym
łamać opór nie tylko dużej części społeczeństwa, ale i poważnej części aparatu i aktywu
partyjnego. Wskutek tego narastała spirala stalinowskiego terroru, wyniszczającego
najpierw stare kadry bolszewickie, potem w ogóle kadry państwa radzieckiego (np. w
przededniu II wojny światowej, w drugiej połowie lat trzydziestych, straty kadry
dowódczej Armii Czerwonej, spowodowane stalinowskim terrorem, szacowano na 2030 tysięcy), wreszcie coraz szersze kręgi społeczeństwa.
Ideologicznym uzasadnieniem tego terroru stała się stalinowska teza o
zaostrzaniu się walki klasowej w miarę postępów budownictwa socjalistycznego. Tezę
tę miał uwiarygodniać zewnętrzny front walki toczonej przez biurokrację.
Ten zewnętrzny front walki miał swój okres heroiczny zaraz po zwycięstwie
rewolucji bolszewickiej, kiedy to w ostatnich tygodniach I wojny światowej i zaraz po
jej zakończeniu, w wielu krajach Europy obserwować można było wrzenie rewolucyjne.
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Bolszewiccy działacze liczyli na to, że rewolucja w Rosji stanie się początkiem
rewolucji europejskiej, a może nawet światowej. Kiedy na przełomie 1918 i 1919 roku
wybuchła rewolucja w Niemczech i na terenie Austro-Węgier, wydawało się, że to
początek europejskiej rewolucji.
Zarówno Lenin jak Trocki i inni przywódcy bolszewiccy stwierdzali, że
dopiero po zwycięstwie rewolucji w krajach uprzemysłowionych - a zwłaszcza w
Niemczech - nastąpi budowa prawdziwego ustroju socjalistycznego, w związku z tym
rewolucja w Rosji miała służyć rewolucji europejskiej, czy nawet światowej - być
niejako jej przedsionkiem.
Nadzieje te szybko się załamały - już na początku 1919 roku rewolucja w
Niemczech została krwawo stłumiona, stłumiono ją również w Austrii, a potem na
Węgrzech, w Polsce zaś w ogóle nie doszło do jej wybuchu. Stosowana przez
komunistów leninowska socjotechnika walki nie doprowadziła w tych krajach do
zwycięstwa.
Wprawdzie jeszcze w lecie 1920 r., w okresie wojny polsko-bolszewickiej,
komunistyczni przywódcy liczyli, że po pokonaniu burżuazyjnej Polski wybuchnie
rewolucja w Niemczech, ale - jak wykazał dalszy bieg wypadków - nadzieje te okazały
się złudne.
Na początku lat dwudziestych - jak wspominaliśmy - rozgorzał spór między
Trockim, który uważał, że budowa socjalizmu w jednym kraju - zwłaszcza tak
zacofanym jak Rosja - nie jest możliwa i w związku z tym trzeba nadal dążyć do
wywołania rewolucji światowej (a przynajmniej europejskiej), a Stalinem, który głosił
tezę o możliwości budowania socjalizmu w jednym kraju. Ostatecznie - jak wiemy - w
drugiej połowie lat dwudziestych zwyciężył Stalin, a utworzona w 1919 roku
Międzynarodówka Komunistyczna (III Międzynarodówka zwana w skrócie
Kominternem), która początkowo miała służyć sprawie światowej rewolucji,
podporządkowana została interesom ZSRR i dyktatowi Stalina, który ją traktował czysto
instrumentalnie, jako dodatkowe narzędzie służące jego państwu do prowadzenia walki
informacyjnej, w tym również działalności wywiadowczej, do której coraz częściej
wciągano działaczy partii komunistycznych i robotniczych (jak to pokazaliśmy w
poprzednim rozdziale na przykładzie KPP), chociaż początkowo w zasadzie miało to nie
być praktykowane.
Ośrodki kierownicze mocarstw zachodnich stosunkowo szybko zorientowały
się, że w gruncie rzeczy państwo radzieckie, które wyniszcza swoje kadry i stosuje
przestarzałą technologię, nie ma szans na wywołanie rewolucji w krajach wysoko
rozwiniętych, a wobec tego nie przedstawia wielkiego zagrożenia. Natomiast można z
nim robić znakomite interesy.
Dowodem tego może być np. działalność wybitnego amerykańskiego
kapitalisty Armanda Hammera, który już w 1921 roku przyjechał do Rosji, nawiązał
kontakt z samym Leninem, a następnie przez długie lata (aż do lat osiemdziesiątych)
prowadził interesy z ZSRR, zarabiając na tym olbrzymie sumy. M. in. to on właśnie,
sprowadzając do ZSRR traktory Fordson, nadające się do pracy tylko w odpowiednio
dużych gospodarstwach, przyczynił się do zainicjowania przymusowej kolektywizacji
rolnictwa radzieckiego, która zrujnowała produkcję rolną w ZSRR (stosunkowo dobrze
rozwijającą się w latach dwudziestych w okresie tzw. Nowej Ekonomicznej Polityki),
niszcząc tym samym groźną potencjalną konkurencję dla rolnictwa amerykańskiego11.
11 Por. Bob Considine, Więcej niż jedno życie - niezwykła biografia Armanda Hammera, Warszawa 1986.
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Również służby specjalne mocarstw zachodnich szybko zorientowały się, że
narastająca spirala terroru, przy stosunkowo niskim poziomie fachowym odnośnych
służb radzieckich, które stosowały w pracy stalinowską zasadę, że każdy obywatel
powinien być traktowany jako podejrzany, a każdy aresztowany jako winny, stwarza
kolosalne możliwości prowokacji i penetracji radzieckiego aparatu.
Szczególnie wykorzystywały sytuację służby niemieckie, które - zwłaszcza po
podpisaniu w 1922 r. traktatu radziecko-niemieckiego w Rapallo, a następnie tajnej
umowy między Reichswehrą i Armią Czerwoną, miały ułatwioną penetrację armii i
aparatu państwowego radzieckiego.
Stalinowskie organy ścigania z reguły dawały wiarę wszelkim informacjom i
zeznaniom obciążającym osoby podejrzane (zaś podejrzanym faktycznie był dla nich
każdy obywatel), a także traktowały przyznanie się do winy przez samych podejrzanych
i oskarżonych jako koronne dowody winy. Ponadto - zgodnie z teorią dowodów
sformułowaną przez prokuratora generalnego ZSRR Andrzeja Wyszyńskiego (nota bene
z pochodzenia Polaka, byłego mieńszewika i carskiego docenta prawa) - dla skazania
oskarżonego wystarczyło tylko jego winę uprawdopodobnić lub wykazać jego kontakt z
przestępstwem albo przestępcą.
Sytuację tę wykorzystywały m. in. niemieckie służby specjalne, które
dostarczając (poprzez swych agentów lub w inny sposób) radzieckim organom ścigania
zarówno prawdziwe, jak i fałszywe informacje obciążające różnych ludzi, przyczyniały
się do wykańczania najbardziej wartościowych kadr radzieckich (zwłaszcza w wojsku w
przededniu wojny).
Niejednokrotnie też sami przesłuchiwani podczas śledztwa, przyznawali się do
nie popełnionych win, aby tylko uniknąć tortur lub po prostu ze znużenia.
Oczywiście w atmosferze powszechnej szpiegomanii najlepiej czuli się
(zarówno w ZSRR jak i w międzynarodowym ruchu komunistycznym) prawdziwi obcy
agenci, którzy - prowadzeni fachowo przez odpowiednie służby - potrafili najczęściej
odwrócić od siebie podejrzenia i ewentualnie pozyskać zaufanie władz radzieckich
składając im odpowiednie donosy. Donosicielstwo było bowiem zarówno w carskiej
Rosji, jak i w ZSRR, traktowane jako podstawowa cnota obywatelska. Dla przykładu
można tu przytoczyć sprawę likwidacji KPP: czołowi przywódcy tej partii zostali w
Moskwie zlikwidowani, gdy tymczasem autentyczni agenci zarówno polskiej, jak i
niemieckiej policji, przeżyli i robili potem karierę w PRL - jak np. Józef Mitzenmacher,
którego działalnością zajmiemy się w jednym z następnych rozdziałów.
Szalejący terror stalinowski, z punktu widzenia mocarstw zachodnich miał
jeszcze tę zaletę, że ułatwiał kompromitowanie komunizmu i straszenie nim własnych
społeczeństw, a w razie potrzeby ich dyscyplinowanie (co w jaskrawej formie
występowało zwłaszcza w państwach faszystowskich). Z kolei antykomunistyczna
propaganda i polityka Zachodu, służyła propagandzie stalinowskiej do uzasadniania tezy
o zagrożeniu ze strony państw kapitalistycznych.
Tymczasem na zewnętrznym, zagranicznym froncie walki informacyjnej której głównym politycznym narzędziem był Komintern - biurokracja stalinowska
stosowała inną niż we własnym państwie socjotechnikę działania.
Wewnątrz własnego państwa Stalin bardzo wcześnie odstąpił od
proklamowanej przez Lenina zasady samostanowienia narodów - już od zajęcia Gruzji
przez Armię Czerwoną w 1921 r. rozpoczęły się tam prześladowania narodowe pod
hasłem walki z socjalnacjonalizmem, przeciwko czemu ostro protestował sam Lenin 30
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grudnia 1922 r.12 Tymczasem za granicą propaganda komunistyczna bardzo szeroko
wykorzystywała hasła narodowo-wyzwoleńcze, odnosząc duże sukcesy, głównie w
krajach kolonialnych, zależnych i słabo rozwiniętych gospodarczo.
W krajach, w których komuniści nie mieli władzy, stosowali oni leninowską
socjotechnikę partii zawodowych rewolucjonistów, ale w swej propagandzie mówili
wiele na temat prowadzonej przez siebie walki o demokrację, często zresztą wchodząc
w sojusze z różnymi demokratycznymi ugrupowaniami, chociaż wewnątrz ZSRR Stalin
stosował metody sterowania społecznego nie mające nic wspólnego z demokracją.
Oczywiście w tych państwach, w których komuniści stalinowskiego autoramentu
zdobywali władzę (a zwłaszcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej po II wojnie
światowej), konsekwentnie likwidowali elementy demokracji, lub też dla zachowania
pozorów zachowywali je, ale sprowadzali do form karykaturalnych.
W Rosji Stalin wykorzystywał pewne elementy tradycji - np. stereotyp caraojca był wykorzystywany w propagandzie dla popularyzacji osoby samego Józefa
Wissarionowicza, który faktycznie samowładnie rządził krajem, posiadając realną
władzę znacznie większą niż dawni carowie rosyjscy. Pod rządami Stalina przywrócono
też podobne do dawnych carskich stopnie wojskowe, epolety i ordery, komunistyczną
ideologię interpretowano w sposób iście bizantyński; równocześnie jednak niszczono
wiele elementów rosyjskiej tradycji - zwłaszcza związanych z cerkwią prawosławną
(jako przykład może tu służyć zniszczenie w latach trzydziestych słynnej cerkwi
Zbawiciela w Moskwie i wielu innych świątyń).
W propagandzie za granicą postępowano różnie: np. Komunistyczna Partia
Polski do 1935 r. odnosiła się wręcz wrogo do polskiej tradycji, natomiast utworzona w
1942 r. Polska Partia Robotnicza starała się do niej w pewnym stopniu nawiązywać;
jednak po zdobyciu władzy poza granicami Rosji rozpoczynano proces sowietyzacji,
zmuszając poszczególne narody do korzystania z wzorców radzieckich, a praktycznie
stalinowskich. Jako klasyczny przykład może tu służyć sprawa kolektywizacji wsi.
Rzecz jasna, tego rodzaju działania stanowiły znakomitą pożywkę dla
propagandy antykomunistycznej i w ogóle stwarzały dobry grunt do działania
zwalczających komunizm służb walki informacyjnej. Nic więc dziwnego, że wielu
pracowników radzieckiego wywiadu już w okresie dwudziestolecia międzywojennego zwłaszcza w latach trzydziestych - zostało przewerbowanych przez służby specjalne
krajów kapitalistycznych lub z własnej inicjatywy rozpoczynało walkę ze stalinizmem jak np. wysoki funkcjonariusz radzieckiego wywiadu Walter Krywicki.
W samym Kominternie na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych silne były
wpływy trockistowskie, które następnie brutalnie tępiono używając do tego policyjnych
metod prowokacji13. Korzystali z tego oczywiście prawdziwi agenci służb specjalnych
krajów kapitalistycznych, którzy łatwo mogli pozyskać zaufanie władz stalinowskich,
oskarżając innych o trockizm lub rzekomą pracę dla obcych wywiadów (słynna metoda
łapaj złodzieja).
W opisanej sytuacji, zarówno w samym Związku Radzieckim, jak i w
międzynarodowym ruchu komunistycznym, coraz większej wagi nabierał radziecki
aparat policyjny, kontrwywiadowczy i wywiadowczy, który stawał się głównym, a
właściwie decydującym narzędziem stalinowskiej wojny informacyjnej oraz
12 W. I. Lenin, LIST DO ZJAZDU i inne dokumenty, Warszawa 1956.
13 Por. J. Kossecki, Elementy historii trockizmu, Warszawa 1985; Biuletyn A-Z, nr 1-2, Wydział
Organizacyjny ZG ZSMP, Zespół Informacji.
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najważniejszym elementem aparatu władzy, dominując nawet nad samą
Wszechzwiązkową Komunistyczną Partią (bolszewików) - w skrócie WKP(b). Aparat ten
coraz więcej posługiwał się prowokacją i sam też stawał się obiektem prowokacji
analogicznych służb innych państw.
Prowokacje policyjne miały w Rosji długą tradycję. Stosowała je szeroko
carska policja, doprowadziło to w ostatnich latach istnienia caratu do takiej sytuacji, że
rywalizujące ze sobą tajne służby carskie starały się wywoływać rozłamy w partiach
rewolucyjnych, aby powstawały nowe partie kierowane przez ich własnych agentówprowokatorów. Rewolucjoniści ze swej strony również często uciekali się do prowokacji
antypolicyjnych.
Na przykład generał Gierasimow miał swego agenta, Azefa, w kierownictwie

partii socjalrewolucjonistów. Pułkownik Trusiewicz natomiast miał agenta Resa w partii
socjalrewolucjonistów maksymalistów. Jedni i drudzy licytowali się w zamachach na
carskich dygnitarzy. Latem 1906 roku miał miejsce nieudany zamach na Stołypina
(Stołypin ocalał, ale kilkadziesiąt osób zostało zabitych i rannych). Generał Gierasimow
dowiedziawszy się o tym zamachu zawołał: «To nie mój agent, to zrobili
socjalrewolucjoniści maksymaliści pułkownika Trusiewicza». Nawiasem mówiąc,
Stołypina zabił potem w 1911 roku w Kijowie agent policyjny Bogrow, który był
równocześnie tajnym «odwróconym» agentem rewolucjonistów. Ta historia oddaje
14
doskonale ówczesną atmosferę panującą w sferach «żandarmeryjnych» państwa carów
.
Aby zrozumieć psychologię samego Stalina - zwłaszcza zaś jego chorobliwą
podejrzliwość - warto przypomnieć, że on sam będąc rewolucjonistą współpracował z
carską policją. W 1961 r. profesor radziecki G. Artiunow znalazł w archiwach list
skierowany do szefa jenisejskiego oddziału ochrany (carskiej policji politycznej), w
którym czytamy, że w 1906 r. Stalin będąc aresztowany, przekazał naczelnikowi
żandarmerii w Baku (w Azerbejdżanie), cenne wiadomości agenturalne. Również w
1908 r. szef bakijskiego oddziału ochrany otrzymał od Stalina szereg informacji. Autor
wspomnianego listu, pułkownik Jeremin, pisze: 
Po przybyciu do Petersburga Stalin staje
się agentem tamtejszego oddziału ochrany. Praca Stalina wyróżniała się dokładnością,
lecz była fragmentaryczna. Dopiero po wyborze, w Pradze, w skład Komitetu
Centralnego partii socjaldemokratów Stalin (po powrocie do Petersburga) znalazł się w
15
pewnej opozycji do rządu i całkowicie przerwał związki z oddziałem ochrany
.
Fakt współpracy Stalina (używającego pseudonimu Koba) z ochraną
potwierdza oświadczenie Olgi Szatunowskiej, która należała do partii bolszewickiej od
1916 r., była członkiem bakijskiej komuny, a zarazem osobistym sekretarzem S.
Szaumiana - działacza tamtejszej komórki rewolucjonistów. Szaumian był pewien, że w
ręce carskiej policji wydał go Koba.
Ponadto w 1937 r. odpowiedzialny pracownik GPU (ówczesnych radzieckich
organów bezpieczeństwa), wysłany z Moskwy do Kijowa w celu znalezienia materiałów
kompromitujących Bucharina, Rykowa i innych wrogów ludu, znalazł dokument o
Stalinie (Kobie) jako agencie ochrany. Poinformowany został o tym odkryciu komisarz
spraw wewnętrznych Ukrainy Balicki, pierwszy sekretarz KC Komunistycznej Partii
Ukrainy S. Kosior, drugi sekretarz P. Postyszew, a także dowódca kijowskiego okręgu
wojskowego J. Jakir, wszyscy czterej zginęli potem jako wrogowie ludu. Natomiast
wspomnianemu pracownikowi GPU udało się przedostać za granicę i przekazać
14 J. Kossecki, Tajemnice mafii politycznych, Kielce 1991, s. 54.
15 Cyt. wg. H. Chądzyński, Czy Stalin był agentem ochrany?; 
Życie Warszawy
, nr 83, 8-9 kwietnia 1989 r.
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materiały ówczesnemu szefowi Międzynarodówki Socjalistycznej; po latach zostały one
przekazane Nikicie Chruszczowowi, który jednak nie zdecydował się ich ujawnić, a
zapytany o to przez Szatunowską odpowiedział, że nie można było dopuścić do tego, by
wyszło na jaw, że krajem przez 30 lat kierował agent carskiej ochrany16.
Wśród elity bolszewickiej Stalin nie był jedynym byłym agentem carskiej
ochrany. Chorobliwa podejrzliwość, doszukiwanie się niemal wszędzie obcych agentów,
przy równoczesnych słabych umiejętnościach wykrywania prawdziwych kanałów
wpływu wroga, to charakterystyczne cechy ludzi, którzy działali jako agenci służb
specjalnych nie mieli jednak okazji spojrzeć na ich działalność od strony organizacyjnooperacyjnej. Te właśnie cechy posiadał Stalin (jak również wielu jego biurokratów) i
były one bardzo zręcznie wykorzystywane przez wieloletniego szefa NKWD Ł. Berię, a
także przez obce służby specjalne.
Samego Berię N. Chruszczow nazwał agentem obcego wywiadu, stwierdzając
przy tym w swym słynnym - wygłoszonym na XX Zjeździe KPZR w 1956 r. - referacie
zatytułowanym O kulcie jednostki i jego następstwach, że pracował on w wywiadzie
antybolszewickiej organizacji Mussawat (która miała powiązania z wywiadem
brytyjskim), powołał się przy tym na wypowiedź byłego komisarza ludowego ochrony
zdrowia Kamińskiego (w 1937 r. na plenum KC), który zaraz potem został aresztowany
i następnie rozstrzelany. Analogiczny los spotkał sekretarza Zakaukaskiego Komitetu
Krajowego Kortweliszwilego, który na posiedzeniu Biura Organizacyjnego KC WKP(b)
w dniu 30 października 1931 r. odważył się wystąpić przeciwko Berii, którego dobrze
znał17.
Trzeba jednak stwierdzić, że działalność organów walki informacyjnej różnych
państw kapitalistycznych skierowana najpierw przeciw Rosji, a potem przeciw ZSRR,
nie była wymysłem radzieckich służb specjalnych lecz realną rzeczywistością, choć
nieco inną niż stereotypy, które upowszechniała komunistyczna propaganda i którymi
kierowały się radzieckie służby.
Prowokacja zagranicznych organów walki informacyjnej przyczyniła się walnie
do narodzin władzy radzieckiej w Rosji: władze niemieckie okazały pomoc Leninowi i
jego współpracownikom w 1917 r. Po wybuchu Rewolucji Lutowej w Rosji, Rząd
Tymczasowy, który objął wówczas władzę po abdykacji cara Mikołaja II, nadal
prowadził wojnę przeciw Państwom Centralnym. Tymczasem bolszewicy z Leninem na
czele byli zdecydowanie przeciwni wojnie, którą nazywali imperialistyczną. Nic więc
dziwnego, że niemiecki Wielki Sztab Generalny i Ministerstwo Spraw Zagranicznych
uznały za wskazane ułatwić bolszewikom objęcie władzy w Rosji.
Lenin wraz z gronem swoich najbliższych współpracowników przebywali
wówczas w Szwajcarii, gdyby spróbowali przyjechać do Rosji przejeżdżając przez
tereny kontrolowane przez państwa Ententy, zostaliby niewątpliwie internowani jako
wywrotowcy, którzy chcą wywołać rewolucję w państwie sprzymierzonym. Natomiast
gdyby przejeżdżali przez tereny kontrolowane przez Państwa Centralne - powinni
zgodnie z prawem być internowani jako obywatele wrogiego państwa. Aby umożliwić
Leninowi rozpoczęcie działań na terenie Rosji, władze niemieckie zdecydowały się na
16 Tamże.
17 Por. N. Chruszczow, O kulcie jednostki i jego następstwach, Nieopublikowane materiały doręczone
delegatom na XX Zjazd KPZR, Wydawnictwa Rady Uczelnianej SZSP Uniwersytetu Warszawskiego,
Warszawa 1981, s. 41-42.
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umożliwienie jego przejazdu - wraz z gronem najbliższych współpracowników - przez
tereny znajdujące się pod kontrolą niemiecką.
Lenin i jego współpracownicy, w zaplombowanym wagonie, zostali przez
władze niemieckie (dzięki szefowi niemieckiego wywiadu pułkownikowi Walterowi
Nikolai) przepuszczeni przez terytorium Niemiec i przejechawszy następnie przez
Szwecję, znaleźli się w Rosji. W raporcie urzędnika niemieckiego MSZ ze Sztabu
Generalnego z dnia 18 marca (31 marca) 1917 r., sporządzonym w Berlinie, czytamy:
(...) przede wszystkim powinniśmy uniknąć kompromitacji jadących przez

zbytnią uprzejmość z naszej strony. Byłoby niezwykle pożądane uzyskanie
jakiegokolwiek oświadczenia rządu Szwajcarii. Jeżeli bez takiego oświadczenia
wyślemy ni stąd ni zowąd ten niespokojny element do Szwecji, może to zostać
18
wykorzystane przeciwko nam
.
W tym samym dniu pomocnik staats-sekretarza wysłał do ambasadora w
Bernie, Romberga, szyfrówkę następującej treści:
Pilne! Przejazd rosyjskich rewolucjonistów przez Niemcy pożądany jak

najszybciej ponieważ Ententa podjęła już przeciwdziałania w Szwajcarii. W miarę
19
możliwości przyspieszcie pertraktacje
.
20 marca (2 kwietnia) 1917 r. niemiecki ambasador w Kopenhadze hrabia
Brokdorf-Rantzau, wysłał do MSZ następujący ściśle poufny tekst:
(...) Powinniśmy teraz bez wątpienia starać się wywołać w Rosji jak największy

chaos. W tym celu unikać wszelkiej jawnej ingerencji w przebieg rosyjskiej rewolucji.
Dyskretnie jednak robić wszystko dla pogłębienia sprzeczności między partiami
umiarkowanymi i radykalnymi, jesteśmy bowiem nader zainteresowani zwycięstwem
tych ostatnich, ponieważ wówczas przewrót stanie się nieunikniony i przybierze formy,
które wstrząsną podstawami państwa rosyjskiego. (...) Nasze poparcie dla elementów
radykalnych - jest bardzo pożądane, ponieważ dzięki temu prowadzona jest bardziej
swobodna praca, a efekty osiąga się szybciej. Wszelkie prognozy pozwalają mniemać,
że w ciągu mniej więcej trzech miesięcy nastąpi na tyle poważny rozkład, iż nasza
20
ingerencja wojskowa zagwarantuje złamanie rosyjskiej potęgi
.
Nadzieje niemieckie w dużej mierze się spełniły - po przybyciu Lenina do
Rosji robota rewolucyjna ruszyła szybko naprzód, a wraz z nią postępował rozkład
państwa i armii rosyjskiej. Wreszcie po zwycięstwie bolszewików Rosja wycofała się z
wojny, zawierając pokój z Państwami Centralnymi.
Rzecz jasna partia bolszewicka nie była agenturą wywiadu niemieckiego (jak to
usiłowali sugerować niektórzy jej przeciwnicy), zaś pomoc ze strony Niemiec uzyskała z
tego powodu, że była przeciwna udziałowi Rosji w wojnie przeciw Państwom
Centralnym (jako wojnie imperialistycznej), a ponadto jej działalność musiała wywołać
ostrą walkę wewnętrzną i osłabić Rosję na długi czas, czyniąc ją niezdolną do
prowadzenia wojny.
Nie tylko zresztą niemieckie służby specjalne maczały palce w prowokacji,
jaką niewątpliwie było ułatwianie bolszewikom dojścia do władzy w Rosji. Francuski
badacz historii radzieckiego wywiadu Pierre de Villemarset wskazywał, że analogicznie
zachowały się służby amerykańskie. Pisze on na ten temat:
18 Cyt. za: Lenin a Zürichu, 
Kultura
, 4 lutego 1990 r. Por. także P. de Villemarest, GRU Sowiecki Super
Wywiad 1918-1988, Warszawa 1992, s. 126.
19 Cyt. za: Lenin w Zürichu, wyd. cyt.
20 Cyt. za: Lenin w Zürichu, wyd. cyt.
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Nawet obecnie mało kto wie, że bez rozkazu Wisemana (William Wiseman w

1917 roku był odpowiedzialny za brytyjskie służby wywiadowcze - przyp. J. K.), w
marcu 1917 roku, Lew Trocki nigdy nie mógłby się przyłączyć do rosyjskiej rewolucji:
gdy wyjeżdżał z Nowego Jorku do Petersburga, został zatrzymany jako agitator podczas
postoju w kanadyjskim porcie Halifax. Wiseman, po zasięgnięciu opinii House'a
(Edward Mandell House był wówczas doradcą prezydenta USA Thomasa Woodrowa
Wilsona - przyp. J. K.) polecił go uwolnić.
W sześć miesięcy później Trocki, przy boku Lenina, z otwartymi ramionami
witał dwudziestu sześciu ludzi interesu, bankierów i przemysłowców, przebranych za
pełnych poświęcenia lekarzy i posiadających fikcyjne stopnie lekarskie, pozorujące, że
wywodzą się oni z placówek służby zdrowia armii amerykańskiej! Pośród nich
znajdowali się między innymi szefowie Chase National Bank (Barr), National City Bank
(Crose), reprezentant Federal Reserve Board z Nowego Jorku (w osobie Henry'ego
Browna, wydelegowanego przez swego dyrektora Willima Boyce'a Thompsona,
będącego jedną z osób finansujących ekspedycję), a także różni wspólnicy z grupy
biznesu W. Averella Harrimana, promotorzy inwestycji kopalnianych i naftowych itp.
A kogo zauważamy pośród oddanych delegacji tłumaczy rosyjskich? Między
innymi Borysa Reinsteina, przyszłego sekretarza Lenina, a już w chwili obecnej
człowieka Radka do spraw międzynarodowej propagandy na rzecz rewolucji. A także
Aleksandra Grumberga (alias Berga, Grüzenberg), którego brat, Zorin, miał wkrótce
zostać jednym z ministrów Lenina.
(...) Thomas Day Thacher, radca prawny firm z Wall Street oraz uczestnik
"misji Czerwonego Krzyża", rozdaje dolary i "dyplomatyczne" poręczenie, gdyż w
swoim "memorandum" zleci władzom brytyjskim i amerykańskim, by "udzielały jak
najdalej idącej pomocy rządowi radzieckiemu w jego wysiłkach w celu utworzenia armii
21
rewolucyjnych ochotników"
.
Rzecz jasna wyciąganie stąd wniosku o jakichkolwiek agenturalnych
powiązaniach między Trockim a amerykańskim wywiadem czy kapitałem, byłoby godne
stalinowskiego prokuratora Andrzeja Wyszyńskiego. Sprawa daje się wytłumaczyć w
inny sposób: Stany Zjednoczone konsekwentnie w tym czasie dążyły do stopniowego
osłabienia pozycji Europy; klęska Państw Centralnych była wówczas już tylko kwestią
czasu, w tej sytuacji silna Rosja sprzymierzona ze zwycięskimi mocarstwami
europejskimi - Anglią i Francją - mogła Ameryce osiągnięcie tego celu bardzo utrudnić,
zatem z punktu widzenia długofalowych celów polityki USA, osłabianie Rosji było
bardzo wskazane.
Na takim - przesyconym prowokacjami - gruncie powstawały i rosły w siłę
radzieckie służby specjalne - zarówno cywilne jak wojskowe, które zgodnie z zasadami
ogólnej teorii walki, przejęły metody prowokacji od dawnych przeciwników ruchu
rewolucyjnego - służb policyjnych Rosji carskiej i organów walki informacyjnej innych
państw kapitalistycznych - zaś chorobliwą podejrzliwość i brak profesjonalizmu od
dawnych rewolucjonistów. Nic dziwnego, że prowokacje stały się główną bronią
radzieckich służb specjalnych.
Wybitny polski badacz tych problemów Andrzej Pepłoński stwierdził:
(...) Nie zmieniają się również pewne specjalności wywiadowcze. Na przykład

wywiad sowiecki od samego początku korzystał ze specjalistów z carskiej Ochrany. Oni
byli mistrzami prowokacji. Żaden wywiad nie potrafił tak jak Rosjanie wykorzystać tej
21 P. de Villemarset, GRU Sowiecki Super Wywiad 1918-1988, Warszawa 1992, s. 124-125.
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metody. Przed II wojną zagraniczne wywiady były wręcz karmione informacjami
spreparowanymi przez GPU i NKWD. Na przykład Feliks Dzierżyński, wykorzystując
m.in. przewerbowanych polskich oficerów, stworzył MOR-Trust (Monarchistyczne
Zjednoczenie Rosji), który infiltrował rosyjską emigrację. Agentom GPU udało się
dotrzeć w bezpośrednie otoczenie ks. Mikołaja Mikołajewicza, kuzyna cara. Za
pośrednictwem Trustu rosyjscy emigranci trafiali do Rosji - skąd zazwyczaj nie wracali.
Z drugiej strony Trust dostarczał fałszywych informacji o armii sowieckiej.
Z kolei Rumuni przez dłuższy czas finansowali organizacje opozycyjne wśród
Kozaków, będące dziełem GPU. Do Rosji został zwabiony Borys Sawinkow - przed
rewolucją działacz partii eserowców, organizator wielu zamachów terrorystycznych, po
roku 1917 przeciwnik bolszewików. Zginął w moskiewskim więzieniu - śmiercią
samobójczą lub zamordowany przez GPU.
Nawet rosyjscy historycy przyznają, że zachodnie partie komunistyczne były
organizacjami agenturalnymi. Komintern służył tworzeniu siatek szpiegowskich i
prowadził szkolenia o charakterze wręcz szpiegowsko-dywersyjnym. Na kongresie III
Międzynarodówki w Moskwie w 1920 roku stworzono Zakordonnyj Oddieł, który miał
m.in. destabilizować sytuację na polskich kresach. Zakordot został szybko
22
zlikwidowany przez polski wywiad
. Szefem sekcji polskiej Międzynarodówki
Komunistycznej był w pierwszej połowie lat dwudziestych Józef Unszlicht, który w
1923 r. przeszedł z wywiadu politycznego GPU do wojskowego GRU.
2.3. Radzieckie tajne służby i ich rola w totalnej wojnie informacyjnej
Główny organizator tych wszystkich prowokacji - radziecki aparat
bezpieczeństwa państwowego powstał 20 grudnia 1917 r., gdy Rada Komisarzy
Ludowych (czyli rząd radziecki) powołała Wszechrosyjską Nadzwyczajną Komisję do
Walki z Kontrrewolucją i Sabotażem (Wsierossijskaja Czerezwyczajnaja Komissija po
Bor'bie s Kontrrewolucyjej i Sabotażem - w skrócie WCzK, którą potocznie nazywano
Czeka), pierwszym jej szefem został Feliks Edmundowicz Dzierżyński, pochodzący z
polskiej rodziny szlacheckiej. Wkrótce zorganizowano lokalne i branżowe Czeka, zaś
centralę przeniesiono z Petersburga do Moskwy.
Czeka w okresie wojny domowej stała się najskuteczniejszym narzędziem
wojny psychologicznej prowadzonej przez władzę radziecką w stosunku do
społeczeństwa rosyjskiego. Historyk KGB John Barron stwierdza:
(...) Powołaniu Czeka nie towarzyszyło ogłoszenie jej celów i zakresu władzy.

Dużo później pojawiły się wiadomości, że założyciele pierwotnie zamierzali nadać
Czeka charakter organizacji dochodzeniowej. Jednak już na początku lutego 1918 r.
raptownie i otwarcie ujawniła się Czeka jako zdecydowanie terrorystyczna organizacja,
zajmująca się tępieniem wszelkiej opozycji wobec komunistów. Po wydaniu dekretu «O
czerwonym terrorze» we wrześniu 1918 r. Czeka mogła skazywać na śmierć i
wykonywać egzekucje podejrzanych według własnych ocen bez odwoływania się do
jakiegokolwiek niezależnego trybunału. Wiele ofiar Czeka zamordowała nie z powodu
tego, co powiedziały lub uczyniły, lecz tylko ze względu na pochodzenie społeczne lub
jakieś przypuszczenie co do ich postępowania. Częste skrytobójstwa, dowolność i
22 Kim jest polski James Bond?, wywiad z prof. A. Pepłońskim przeprowadzony przez T. Kruszonę i P.
Wrońskiego; 
Gazeta Wyborcza
, 17 stycznia 1997, s. 15.
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brutalność postępowania składały się na metody psychologicznego oddziaływania Czeka
na ludność. Poza tym Czeka stała się czymś więcej niż czujną organizacją, mającą
sprostać zadaniom powstałym w wyniku wojny domowej. Gdy jej liczebność wzrosła do
około 31 tysięcy ludzi, umocniła się organizacyjnie i zaczęła wykonywać czynności,
które miały już stale towarzyszyć sowieckiemu społeczeństwu. Wyodrębniono Tajny
Departament Polityczny do nadzorowania ogółu ludności i Departament Specjalny do
kontroli wojska. Powołano tak zwane branżowe Czeka do kontroli transportu i
komunikacji. Gazety otrzymały rozkaz dostarczania Czeka trzech egzemplarzy każdego
wydania do kontroli. Czekiści znaleźli się w miejscowych komisjach nadzoru i
zwalczania religii. Czeka założyła system obozów koncentracyjnych i obozów pracy.
Departament Zagraniczny usiłował zbierać informacje za granicą, a także
dyskredytować i demoralizować antykomunistycznych emigrantów. W listopadzie 1918
r. jeden z przywódców Czeka, Moroz, chełpił się: «Nie ma kąta w naszym życiu, gdzie
23
nie sięgałoby orle oko Czeka»
.
Nieco później powstał radziecki wywiad wojskowy. 
Latem 1918 roku nowa
armia robotników i chłopów liczyła 411462 ludzi w tym 48000 oficerów i blisko 100000
podoficerów armii carskiej. (...)Bez wywiadu była jednak 
ślepa i głucha
, dlatego też
ludowy komisarz spraw wojennych (czyli radziecki minister spraw wojskowych) 
(...)
Trocki stworzył biuro operacyjne w maju 1918 
. Następnie 
(...) na mocy dekretu z 21
października 1918 roku, narodził się wreszcie ojciec obecnego GRU. Na początku zwał
się Zarządem Rozpoznawczym Sztabu Operacyjnego Republiki (Registroup), następnie
Razwieduprem, aby wreszcie stać się Głównym Zarządem Wywiadowczym Sztabu
24
Generalnego Sił Zbrojnych ZSRR (Gławnoje Rozwiedywatielnoje Uprawlenije)
.
Pierwszym szefem Registroupu został Siemion Iwanowicz Arałow, który
pochodził z bogatej rodziny moskiewskich handlowców i przed rewolucją był kapitanem
carskich służb informacyjnych. Postawa amerykańskich ludzi interesu, którzy pragnęli
kontaktów i kontraktów ułatwiła radzieckim służbom specjalnym dotarcie do wielu
krajów Europy i Ameryki.
GRU powstał wiosną 1920 r. podczas wojny polsko-bolszewickiej. Lenin,
wprowadzony w błąd przez nieprawdziwą informację wywiadu, o rzekomej gotowości
ludności Polski do poparcia rewolucji sowieckiej, nakazał odwetowy atak Armii
Czerwonej na Polskę, tymczasem Polacy dali mu zwycięski odpór. 
(...) Wobec klęski
Dzierżyński wyznaczył kompetentnego zastępcę Jana Karłowicza Berzina do kierowania
Wydziałem Rejestrowym Czeka, który był w tym czasie odpowiedzialny za zbieranie
25
danych wywiadowczych o charakterze wojskowym. (...)
Wkrótce potem nowopowstały
GRU podporządkowany Sztabowi Generalnemu, przejął funkcje Wydziału
Rejestrowego Czeka.
Struktura GRU szybko się skrystalizowała. W kwietniu 1923 r. GRU składał
się z czterech biur.
Pierwsze Biuro zajmowało się administracją ogólną.
Drugie Biuro zajmowało się wywiadem wewnątrzwojskowym.
Trzecie Biuro zajmowało się szpiegostwem zagranicznym i posiadało trzy
następujące sekcje:
23 J. Barron, KGB. Tajna działalność sowieckich agentów, Warszawa 1991, s. 361.
24 P. de Villemarset, GRU Sowiecki Super Wywiad 1918-1988, wyd. cyt., s. 120-121.
25 J. Barron, KGB..., wyd, cyt., s. 367.
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a) Sekcja Operacyjna składająca się z - I. Podsekcji Wschodniej, II Podsekcji
Południowej, III. Podsekcji Południowo-Zachodniej, IV. Podsekcji Zachodniej, V.
Podsekcji Morskiej.
b) Sekcja Techniczna składająca się z - 1. Podsekcji Technicznej
(dokumentacja), 2. Podsekcji Zaopatrzeniowej.
c) Sekcja Centralna składająca się z - 1. Podsekcji Centralnej, 2. Podsekcji
Szyfrów, 3. Podsekcji finansowej.
Czwarte Biuro zajmowało się informacją i statystyką. Dostarczało ono
cotygodniowych danych syntetycznych o każdym z państw sąsiadujących z ZSRR,
comiesięcznych syntetycznych danych politycznych, ekonomicznych, technicznych i
militarnych o wszystkich państwach, a ponadto opracowanych osobno studiów
dotyczących lotnictwa i marynarki każdego z nich. Posiadało ono 5 następujących
sekcji:
1) Sekcja Zachodnia (Polska, kraje bałtyckie).
2) Sekcja Południowo-Zachodnia.
3) Sekcja Południowa (Włochy, kraje bałkańskie).
4) Sekcja Wschodnia.
5) Sekcja Prasowa.26
Centrali GRU podlegało w latach dwudziestych sześć zarządów regionalnych
odpowiadających następującym okręgom wojskowym: Okręgowi Ukraińskiemu,
Frontowi
Zachodniemu,
Niezależnej
Armii
Kaukaskiej,
Okręgowi
Północnokaukaskiemu, Okręgowi Wschodniosyberyjskiemu, Okręgowi Wewnętrznemu
(łącznie w ZSRR było wówczas 16 okręgów wojskowych).
Stalin zachęcał do rywalizacji między GRU a policją polityczną. GRU wtargnął

więc w wiele dziedzin tajnej działalności poza sprawami wojskowymi. W latach 20. i
30. wiele krajów nie uznawało Związku Sowieckiego i nie zezwoliło na otwarcie
sowieckich ambasad, w których można by umieścić szpiegów. Tym samym GRU musiał
prowadzić znaczną część swoich działań przez nielegalnych. Działania GRU rozwijały
się tym sposobem zupełnie nieźle, aż do czystek w latach 1936-1938. Przypuszczalnie w
operacjach zagranicznych GRU wykazywał nawet więcej zręczności niż policja
polityczna. Mimo to (a może właśnie dlatego) setki najzdolniejszych oficerów, łącznie z
dyrektorem generalnym Berzinem, zginęło w obłędnych czystkach i właśnie GRU nie
mógł podnieść się z upadku. Dlatego właśnie zdemoralizowany i wyczerpany GRU
działał bardzo nieudolnie podczas wojny sowiecko-fińskiej w 1940 r., a jego błędy w
dużej mierze przyczyniły się do porażek, jakie poniosła Armia Czerwona w starciach z
27
Finami
.
Po zakończeniu wojny domowej i umocnieniu władzy komunistycznej
dekretem z 6 lutego 1922 r. Czeka - która budziła wśród radzieckiej ludności grozę, a
nawet nienawiść - została rozwiązana. Zamiast niej powołano do życia Państwowy
Zarząd Polityczny (Gosudarstwiennoje Politiczeskoje Uprawlenije - w skrócie GPU),
który został podporządkowany Ludowemu Komisariatowi Spraw Wewnętrznych
(Narodnyj Komissariat Wnutriennych Dieł - w skrócie NKWD), który kierował także
milicją.
(...) GPU utracił prawo wydawania wyroków, ale zachował prawo do

prowadzenia dochodzeń i wywózek na okres aż do trzech lat. (...)
Gdy w 1923 r. powstał
26 Por. P. de Villemaret, GRU..., wyd. cyt., s. 144-147, 363.
27 J. Barron, KGB..., wyd. cyt., s. 367.
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Związek Radziecki, GPU został przekształcony w Zjednoczony Państwowy Zarząd
Polityczny (Obiediniennoje Gosudarstwiennoje Politiczeskoje Uprawlenije - w skrócie
OGPU) i odzielony od NKWD. 
(...) GPU/OGPU wchłonęło większość personelu
Czeka, a Dzierżyński pozostał szefem całości aż do śmierci w 1926 r. Na jego miejsce
przyszedł Wiaczesław Rudolfowicz Mienżyński. W latach 20. OGPU kontynuował
represje i rozwinął siatki donosicieli we wszystkich grupach społeczeństwa. Przyczynił
się także do zorganizowania wczesnych procesów pokazowych i rozbudował
przymusowe roboty. Dekretem z 27 grudnia 1929 r. Stalin skierował OGPU przeciw
chłopstwu, gdyż uważał je za jedyną grupę, mającą jeszcze możliwości
przeciwstawienia się dyktaturze. W czasie wywłaszczania i kolektywizacji, które objęły
około 10 milionów chłopów, co najmniej 3,5 miliona zginęło. Przy tej okazji OGPU
zyskało reputację organizatora masowego terroru, dorównującą reputacji Czeka. Stało
się to przyczyną trudności Związku Sowieckiego na forum międzynarodowym.
Ponieważ w tym czasie zabiegano o przyjęcie do Ligi Narodów i inne formy
międzynarodowego uznania, postanowiono przeprowadzić następną pozorną
28
reorganizację
.
Po śmierci Mienżyńskiego Stalin decyzją z dnia 10 lipca 1934 r. przekształcił
OGPU w Główny Zarząd Bezpieczeństwa Państwowego (Gławnoje Uprawlenije
Gosudarstwiennoj Bezopastnosti - w skrócie GUGB) i ponownie włączył do NKWD, na
czele którego postawił Gienrika Grigoriewicza Jagodę. Jagoda był przedtem zastępcą
Mienżyńkiego zyskując łaskę Stalina, gorliwie przeprowadzając rzeź chłopów opornych
wobec kolektywizacji, terroryzując inteligencję i uciskając mniejszości narodowe. 
(...)
NKWD kierowało ponadto milicją, strażą graniczną, oddziałami wojsk wewnętrznych,
obozami koncentracyjnymi i obozami pracy, dużą częścią transportu, a także mnóstwem
różnych przedsiębiorstw. W czasie wielkich czystek i zniewolenia, które rozpoczęły się
w 1934 r., opinia publiczna przestała już odróżniać poszczególne organizacje od
organizacji macierzystej. Aczkolwiek tajna policja polityczna w ścisłym rozumieniu
należała do GUGB, to potocznie mówiono o niej NKWD. W roku 1936 Stalin usunął
Jagodę, rzekomo za brak energii w realizowaniu czystek. Przeprowadzono proces, na
którym oskarżono go o szpiegostwo na rzecz obcych państw i o morderstwo. Został
skazany na śmierć i rozstrzelany. Jego następca Jeżow był człowiekiem szczególnym,
nawet jak na tamte stosunki. Miał niewiele ponad półtora metra wzrostu i zyskał
przydomek "krwawego karła", a jego charakter świetnie pasował do funkcji, którą mu
powierzono. Mimo to Stalin usunął go w grudniu 1938 r. pozbywając się tym samym
jednego ze świadków, najwięcej wiedzących o czystkach. Nigdy nie podano do
wiadomości, co się z nim stało, wiadomo jednak, że ostatecznie został zastrzelony w
tych samych lochach Łubianki, w których zginął Jagoda. Na miejsce Jeżowa został
29
wyznaczony Ławrientij Pawłowicz Beria, ambitny uczeń Stalina
. Beria wkradł się w
łaski Stalina i kierował policją polityczną aż do śmierci dyktatora.
Stalinowski terror w drugiej połowie lat trzydziestych dotknął również
radzieckie organy walki informacyjnej. Nie tylko ich dwaj kolejni szefowie - Jagoda i
Jeżow - ale i wielu innych ich pracowników zostało wówczas zlikwidowanych lub trafiło
do więzień. Odbiło się to bardzo negatywnie na sprawności tych organów. Niewiele
pomagało wykorzystywanie dla potrzeb radzieckich służb walki informacyjnej
28 Tamże, s. 362.
29 Tamże, s. 362-363.

59

Kominternu, w którym w dodatku toczyła się jeszcze wówczas walka między
stalinowcami i trockistami.
Wielkim szokiem dla komunistów było zawarcie przez Stalina z Niemcami
hitlerowskimi słynnego paktu Ribbentrop-Mołotow. Komintern posłusznie
podporządkował się Stalinowi. Np. Komunistyczna Partia Francji, po nadejściu z
Moskwy w dniu 20 września 1939 r. nowych instrukcji, gwałtownie zmieniła swą
postawę. Dwaj deputowani komunistyczni Ramette i Florimont Bonte wystosowali do
Eduwarda Herriota, przedowniczącego Izby Deputowanych, list, w którym wypowiadali
się za akceptacją oferty Hitlera poręczonej przez Stalina. Gdy zaś francuscy
republikanie krzyczeli 
Niech żyje Polska!
, komuniści 1 października 1939 r. ośmielali
się krzyczeć 
Niech żyje rozbiór Polski!
. W tym czasie partie komunistyczne ogłosiły
wojnę, jako imperialistyczną30.
Komuniści francuscy odmawiali wówczas służby we francuskiej armii, co
doprowadziło do delegalizacji ich działalności. Niektórzy z nich powołali się na to w
1940 r., po zajęciu Francji przez wojska niemieckie, prosząc by władze okupacyjne
zalegalizowały ich działalność - co im się zresztą nie udało.
W tej sytuacji wielu funkcjonariuszy radzieckich służb specjalnych decydowało
się porzucić ojczyznę i pozostawało na Zachodzie prosząc o azyl lub też dawało się
przewerbować zachodnim tajnym służbom. Nie mogło to ujść uwagi radzieckiego
wywiadu, wzmacniało atmosferę podejrzliwości i oczywiście przyczyniało się do
dalszego nakręcania spirali terroru stalinowskiego.
Jako przykład może tu służyć wysoki funkcjonariusz radzieckiego wywiadu
Walter G. Krywicki, który przez dziesięć lat kierował zachodnioeuropejskim sektorem
GRU, a potem tym samym sektorem Głównego Zarządy Bezpieczeństwa Państwowego.
Krywicki pozostał na Zachodzie i opublikował książkę pt. Byłem agentem Stalina.
Opisał w niej mechanizm stalinowskiego terroru - w szczególności skierowanego
przeciw funkcjonariuszom radzieckich służb specjalnych, których przy lada podejrzeniu
wzywano do Moskwy i rozstrzeliwano lub, gdy zdecydowali się pozostać na Zachodzie,
wysyłano terrorystów, którzy ich mordowali.
Po roku 1934, w którym Hitler wymordował swych przeciwników, Stalin był
nim zafascynowany. W 1935 roku tajni wysłannicy osobistego sekretariatu Stalina
podejmują pewne dyskretne działania wobec przywódców niemieckiego
Sicherheitsdienstu. Tajne rozmowy z hitlerowcami przeprowadza też dyplomata Dawid
Kandelaki. Na początku 1936 r. Stalin wzywa na Kreml tymczasowego szefa GRU
Siemiona Urickiego i wydaje mu rozkaz zaprzestania wszelkiej działalności przeciw
Niemcom, równocześnie rozkaz ten otrzymuje Krywicki. W kwietniu 1937 r. Kandelaki
przywozi do Berlina pierwszy projekt paktu niemiecko-radzieckiego. Stalin brutalnymi
metodami podporządkowuje sobie kierownictwo republikańskiej Hiszpanii, aby ją
potem sprzedać Hitlerowi jako kartę przetargową w tajnej grze. W tej sytuacji Stalin
musi rozprawić się z ideową kadrą bolszewicką. W 1937 roku zaczynają się czystki i
ucieczki za granicę. Wtedy właśnie zostaje na Zachodzie Krywicki31.
Krywicki poinformował Waszyngton i Londyn o skali i metodach działania
radzieckiego wywiadu - m.in. na początku 1939 r. poinformował o roli jaką faktycznie
spełniali Noel Field (amerykański intelektualista o lewicowych poglądach,
30 Por. S. Boratyński, Dyplomacja okresu II wojny światowej, Warszawa 1957, s. 38.
31 Por. W. G. Krywicki, Byłem agentem Stalina, Paryż 1964. Także P. de Villemarset, GRU..., wyd. cyt., s.
206-207
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zafascynowany komunizmem i Związkiem Radzieckim, posiadający liczne kontakty w
amerykańskiej elicie) oraz Alger Hiss (związany z Departamentem Stanu, potem
doradca prezydenta Roosvelta w okresie konferencji w Jałcie), z których - jak się
okazało - generał Iwan Josifowicz Proskurow (od grudnia 1938 r. szef GRU) uczynił
trzon swych tajnych operacji w Europie i USA do 1947 r. Informował też o penetracji
brytyjskiego Foreign Office - w którym radziecki wywiad zawerbował szyfranta.
Prezydent Roosvelt nie chce o tym słuchać, stwierdza: 
Field, bracia Hiss agentami
ZSRR? To tak grubymi nićmi szyte, że aż śmieszne... Przestańcie zawracać mi głowę
takimi historyjkami i całym tym polowaniem na czarownice!Krywicki w lutym 1941 r.
w nowojorskim hotelu padł ofiarą niesprawnego systemu grzewczego dokładnie dzień
przed terminem, w którym miał składać zeznania przed amerykańską komisją senacką,
zaś Field i Hiss funkcjonowali jeszcze przez szereg lat32.
Radziecka agentura wpływu, której zadaniem było urabianie opinii publicznej i
ewentualnie wpływanie na decyzje polityczne, gospodarcze lub wojskowe, a także
zwyczajna agentura wywiadowcza na Zachodzie, mogła w drugiej połowie lat
trzydziestych funkcjonować dość swobodnie, gdyż po dojściu w Niemczech do władzy
Hitlera, dla kierownictwa amerykańskiego z prezydentem Roosveltem na czele, nie
mogło ulegać wątpliwości, że głównym zagrożeniem dla interesów amerykańskich
będzie w najbliższych latach III Rzesza i jej sojusznicy. Trzeba tylko było przekonać o
tym amerykańską opinię publiczną. W tej sytuacji Związek Radziecki i komunizujący
inteligenci na Zachodzie stawali się wręcz cennymi sojusznikami. Dlatego właśnie
prezydent Roosvelt nie chciał słuchać ostrzeżeń Krywickiego, jak również polskiego
wywiadu, który przestrzegał przed sowieckim imperializmem. W tym czasie
amerykańskie służby specjalne nie tylko nie były zainteresowane w polowaniach na
radzieckich agentów, lecz w dodatku podczas wojny domowej w Hiszpanii
współdziałały w pewnym stopniu z radzieckimi służbami; natomiast propaganda
amerykańska starała się faszystów generała Franco przedstawiać w negatywnym świetle
(świadczyć może o tym np. popularność w USA twórczości Hemingway'a z okresu
wojny domowej w Hiszpanii).
Mimo wszystkich czystek i porażek wywiadu radzieckiego, wielu jego agentów
(zwłaszcza GRU) dobrze zakonspirowanych na Zachodzie, przeżyło trudne dla nich lata
trzydzieste i potem znakomicie funkcjonowało podczas II wojny światowej. Np. w 1937
roku i latach następnych GRU dysponował nie tylko rozbudowaną agenturą w USA,
Wielkiej Brytanii i Francji, ale ponadto dwudziestoma siedmioma informatorami w
najwyższych sferach hitlerowskich - nie tylko w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i
Wehrmachcie, ale również w Biurze do spraw Żydowskich Waltera Nicolai - dawnego
szefa wywiadu wojskowego, który był jednym z tajnych filarów GRU33.

32 Por. P. de Villemarest, GRU..., wyd. cyt., s. 192-194, 221-223.
33 Por. tamże, s. 213-215.
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3. POLSKIE SŁUŻBY WALKI INFORMACYJNEJ
W OKRESIE DWUDZIESTOLECIA MIĘDZYWOJENNEGO

3.1. Socjotechnika propagandy i wychowania II RP
Ośrodki kierownicze Polski w okresie dwudziestolecia międzywojennego
przywiązywały wielką wagę do sprawnego i skutecznego działania służb walki
informacyjnej, rozumiejąc dobrze, że walka ta toczy się w sferze wywiadu,
kontrwywiadu, propagandy, oświaty i wychowania, zaś dobra koordynacja działań we
wszystkich tych dziedzinach ma zasadnicze znaczenie zarówno dla procesów sterowania
społeczeństwem, jak i dla powodzenia w walce. Polski przedwojenny system defensywy
informacyjnej - który ostatecznie skrystalizował się po 1926 r. - w dużej mierze
zapewniał tego rodzaju koordynację. Zastosowano w nim nowoczesne systemowe
rozwiązania, które z punktu widzenia organizacji demokratycznego państwa do dziś nie
straciły swojej aktualności.
W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych był Departament Bezpieczeństwa
Publicznego i Prasy - przemianowany następnie na Departament Polityczny, a potem
na Departament Społeczno-Polityczny - który posiadał dwa wydziały:
1) Wydział Bezpieczeństwa, któremu podlegała Policja Państwowa wraz z
całym jej systemem informacji i defensywy,
2) Wydział Prasy, któremu podlegały organy ówczesnej propagandy.
W MSW istniał też Departament Administracyjny, sterujący administracją
państwową.
Jak z tego widać, już na szczeblu departamentu MSW była zapewniona ścisła
koordynacja działań defensywnych w sferze policyjnej i propagandowej, a ówczesne
MSW miało nadzór nad administracją.
Oświata i wychowanie podlegały Ministerstwu Wyznań Religijnych i
Oświecenia Publicznego, ale działania w tej sferze były bardzo dobrze skoordynowane z
działaniami propagandy i defensywy informacyjnej. System oświatowo-wychowawczy
przedwojennego państwa polskiego wykorzystywał dla swych potrzeb również aparat
kościelny (różnych wyznań), który zresztą miał za to zapewnioną godną pozycję w
państwie; nie oznaczało to jednak wcale klerykalizacji państwa. W wojsku kapelani
dbali o morale żołnierzy, zaś w szkołach księża katecheci zajmowali się nie tylko ściśle
religijnym, ale również i patriotycznym wychowaniem młodzieży.
Nad całością działań defensywnych w zakresie walki informacyjnej, w skali
państwa, czuwał dyskretnie II Oddział Sztabu Głównego, którego pracownicy kadrowi
stali na bardzo wysokim poziomie fachowym. Ochrona bezpieczeństwa zewnętrznego
państwa należała do armii. Kontrwywiad wojskowy zajmował się zwalczaniem tych
działań antypaństwowych, które były związane z działalnością obcych wywiadów
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państw nastawionych wrogo wobec Polski lub działań zagrażających bezpośrednio
armii. Inne działania antypaństwowe zwalczała Policja Państwowa współdziałając z
odpowiednimi elementami administracji cywilnej.
System oświatowo-wychowawczy - zarówno państwowy, jak i współpracujący
z nim kościelny (nie tylko rzymskokatolicki) - programował młodzież w duchu
patriotycznym, a po zamachu majowym w 1926 roku w duchu propagandy państwowotwórczej, budując autorytet władz państwowych, w tym również wojska i policji. Na tak
przygotowany grunt oddziaływał system propagandowy, który był dyskretnie sterowany,
a zarazem zaopatrywany w informacje, przez organy defensywy policyjnej i wojskowej.
Odpowiednie wychowawcze zaprogramowanie społeczeństwa i sterowanie go
poprzez propagandę państwowo-twórczą, stanowiły bardzo istotny czynnik powodzenia
w pracy organów kontrwywiadu, który mógł liczyć na poparcie większości
społeczeństwa.
Warto też podkreślić, że nie tylko kadry II Oddziału Sztabu Głównego, ale
również i policji, a także propagandy, stały na bardzo wysokim poziomie, nie tylko
fachowym, a dla potrzeb propagandy i defensywy informacyjnej wykorzystywano tej
klasy talenty jak wybitny pisarz i wielki patriota Melchior Wańkowicz, który przez
pewien czas pracował nawet w Wydziale Prasy MSW na kierowniczym stanowisku.
Cały ten system był bardzo nowoczesny i skuteczny, o czym może świadczyć
np. wylansowanie i upowszechnienie legendy Józefa Piłsudskiego, który w pierwszych
latach dwudziestolecia międzywojennego wcale nie był popularny w znacznej części
narodu polskiego (zwłaszcza w części związanej z endecją).
Ważnym elementem tego systemu było wykorzystywanie dobrze rozpoznanych
stereotypów, składających się na polski kod społeczno-kulturowy. Dla propagandy
osoby J. Piłsudskiego wykorzystywano bardzo skutecznie stereotyp męczennika, a także
stereotyp rycerski, zaś dla propagandy antysowieckiej - negatywny stereotyp Rosji i
Rosjan. Celował w tym sam J. Piłsudski, który był znakomitym propagandystą, o czym
świadczyć mogą jego pisma.
Wygłaszając np. w dniu 24 maja 1925 r. odczyt pt. Psychologia więźnia,
stwierdził m.in.:
(...) I gdy stoję przed wami w mundurze najwyższego rangą oficera, w

mundurze najwyższego przedstawiciela armii polskiej, i śmiało mówię o kryminale, to
jest to jedynie dlatego, że 150 lat historii polskiej nie zrobiło z więzienia nic innego, jak
tylko życie codzienne ludzi. (...)
(...) I gdy zaraz po upadku Polski mamy jedno imię, które najmniejsze dziecko
powtarza jeszcze obecnie, jako imię, wiążące się z myślą i sercem polskim, imię
Tadeusza Kościuszki, - widzimy go, jako jednego z pierwszych prawie, osadzonych w
więzieniu zaborców.
(...) Niech mi wolno będzie z siebie wziąć również ten przykład, który mnie się
wydaje także historycznie stwierdzającym wartość więzienia, jako części życia
polskiego.
Przybyłem do Polski z więzienia. Magdeburg bowiem był więzieniem i
przybyłem po to, ażeby przy pierwszym rozkwicie życia nowej Polski wejść na
najwyższy szczebel reprezentowania jej, jako świeżo wypuszczony z więzienia
człowiek. To prawda niechybna. (...)
(...) Nieraz zadaję sobie pytanie, czy te więzienne przeżycia Polski z całą ich
ofiarnością, bohaterstwem, poświęceniem, z całym czarem męki duszy ludzkiej, w
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nienaturalnych warunkach skrępowanej, zbitej i zmęczonej, a jednak skorej do buntu,
1
czy czar ten nie jest cechą charakterystyczną naszą i naszego pokolenia. (...)
W swym słynnym przemówieniu wygłoszonym na Zjeździe Legionistów w
Kaliszu w dniu 7 sierpnia 1927 r., stwierdził J. Piłsudski:
Myśmy, legioniści, zrobili ten wstęp do możliwości przelewania krwi za

Polskę. Poszliśmy niewielką garstką ludzi, tym różniąc się od wszystkich innych, że
swój niewielki strumień krwi, którąśmy mogli dać ze siebie, dać chcieliśmy dla Polski,
nie dla czego innego.
2
To jest nasza palma pierwszeństwa w pracy dla ojczyzny
.
O ile w cytowanych wyżej wystąpieniach, wykorzystywał Piłsudski stereotypy męczennika i rycerski, do propagowania swojej osoby i swego obozu politycznego, to z
kolei w książce pt. Rok 1920, polemizując z Tuchaczewskim na temat wojny polskoradzieckiej, wykorzystał zręcznie negatywny stereotyp Rosji, stwierdzając m.in.:
Cała frazeologia p. Tuchaczewskiego jest mi dobrze znaną. Tyle lat życia

spędziłem w pracy dla ruchu socjalistycznego, że boję się, że p. Tuchaczewskiego na
świecie nie było, gdy literatura ze słów, używanych przez niego, była w moich rękach.
Zapożyczona ona jest z prac wielkiego uczonego i myśliciela - Karola Marksa. I choć
nigdy w swym życiu nie byłem stronnikiem tego, co nazywają materialistycznym
pojmowaniem dziejów, a co stawiano zawsze jako podstawę wszelkiej frazeologii
marksistów, umiałem zawsze odróżnić wielkość pracy samego Marksa od wulgaryzacji
jego głębokich zawsze myśli. Natomiast, gdy widzę p. Tuchaczewskiego, idącego
śladami księcia warszawskiego Paskiewicza, jak stuka do bram Warszawy, powtarzając
zaklęcia, zaczerpnięte z Marksa, nie mogę nie odpowiedzieć mu tytułem znanej u nas w
Polsce broszury innego wielkiego teoretyka socjalizmu, Libknechta - «Soll Europa
3
kosaken werde?». Czy Europa ma zostać kozacką?
Trzeba zresztą stwierdzić, że szerokie możliwości wykorzystywania
negatywnego stereotypu Rosji, w propagandzie antysowieckiej w Polsce, stwarzała
zarówno polityka radziecka wobec RP - poczynając od ofensywy na Warszawę w 1920
roku, jak i działalność KPP - o której wspominaliśmy wyżej. Stwierdziła to zresztą w
pewnym momencie sama Międzynarodówka Komunistyczna. W okresie likwidacji KPP
w 1938 roku, w Referacie przedstawiciela Kominternu w sprawie Komunistycznej Partii
Polski, znalazły się m.in. takie stwierdzenia:
Towarzysze! Przeszło dwadzieścia lat toczył szeregi naszej partii straszny

wrzód - defensywa. Posyłała ona do KPP setki swych agentów, którzy opanowali szybko
kierownicze stanowiska naszej partii i poprzez prowokację systematycznie rozbijali ruch
rewolucyjny. Zadaniem tych prowokatorów było kompromitowanie KPP w oczach ludu
polskiego, przez stwarzanie pozorów, że komunizm jest obcy dla mas pracujących
Polski. (...)
Jakich metod używali ci prowokatorzy:
1) Celem ich było skompromitować partię i izolować ją od mas.
2) Skompromitować KPP przed mniejszościami narodowymi przez rzucanie
niesłusznych haseł, jak oderwanie Ukrainy i Białorusi od Polski i wcielenie tych ziem do
ZSRR. Prowokatorzy metodami tymi przyczyniali się do zaognienia przyjaznych
1 J. Piłsudski, Psychologia więźnia, Pisma Zbiorowe, tom VIII, Warszawa 1937, s. 174-175, 187.
2 J. Piłsudski, Przemówienie na Zjeździe Legionistów w Kaliszu (7 sierpnia 1927 r.), Pisma Zbiorowe, tom
IX, Warszawa 1937, s. 79.
3 J. Piłsudski, Rok 1920, Pisma Zbiorowe, tom VII, Warszawa 1937, s. 151.
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stosunków między Polską a ZSRR. (...) Prowokatorzy ci przez rzucanie tych haseł,
pomagali reakcji przedstawiać ZSRR, w oczach szerokich mas jako «czerwony
imperializm».
3) Szereg politycznych wystąpień było prowokacją kompromitującą partię. (...)
Jak przedstawiała się sprawa kadr?
Kierownictwo partii będące narzędziem w rękach defensywy obsadzało
rozmyślnie czołowe stanowiska ludźmi oderwanymi od mas, odsuwali natomiast ludzi
4
uczciwych, związanych z masami, pełnych inicjatywy i hartu. (...)
.
Powyższe cytaty świadczą o swoistej psychozie szpiegomanii, która panowała
w szeregach Kominternu, a świadczącej pośrednio o dużej skuteczności działania
polskich służb walki informacyjnej. Niemniej jednak poruszone tutaj zostały pewne
metody walki informacyjnej, stosowane przez służby specjalne, o których
wspominaliśmy we wstępie. Faktem jest, że cytowany Referat demonizował rolę
polskiej defensywy natomiast ignorował ewentualną rolę służb specjalnych niemieckich,
gdy tymczasem wiele działań i dokumentów Komunistycznej Partii Polski - jak np.
cytowane w rozdziale 1 uchwały VI Zjazdu KPP, wychodziły naprzeciw polityce
niemieckiej wobec Polski, nie mówiąc już o tym, że - jak już wspominaliśmy - centralne
władze KPP do 1933 r. miały swą siedzibę na terenie Sopot i Berlina, czyli na terenie
kontrolowanym przez niemieckie, a nie polskie służby specjalne, co powinno wzbudzić
podejrzenia służb radzieckich (a więc i Kominternu), które - zwłaszcza w tym okresie ulegały wręcz chorobliwej psychozie szpiegomanii. Charakterystyczne, że w Referacie
nie wysunięto też wobec KPP zarzutu dotyczącego postulatów oderwania Pomorza i
Śląska od Polski - co niewątpliwie też kompromitowało tę partię w oczach polskich mas.
W sposób pośredni świadczy to o wpływach niemieckich w Kominternie.
Zmiana stanowiska KPP z antypolskiego na antyniemieckie, po którym - jak
wiemy - wywiad niemiecki zadenuncjował kierownictwo KPP wobec Moskwy, nie
zdążyła już przed likwidacją partii, dotrzeć do świadomości polskiego społeczeństwa.
Została ona natomiast zauważona przez polskie MSW, które opracowało dokument
uzasadniający legalizację tej partii. Wysunięto przy tym dwa argumenty: 1) legalizacja
połączona z ujawnieniem KPP ułatwi jej kontrolę, 2) ujawnienie partii ukaże
społeczeństwu, że jest to mała partia posiadająca pewne niewielkie wpływy właściwie
tylko w środowiskach mniejszości narodowych (zwłaszcza mniejszości żydowskiej).
Trzeba stwierdzić, że KPP wraz z KPZU i KPZB nie miały w tym czasie
wielkich wpływów również w środowiskach mniejszości narodowych. Wśród ludności
ukraińskiej i niemieckiej w Polsce duże wpływy miały wówczas organizacje
nacjonalistyczne. Ortodoksyjne, syjonistyczne i w ogóle burżuazyjne środowiska
żydowskie, traktowały wstąpienie osób pochodzenia żydowskiego do ruchu
komunistycznego jako równoznaczne z zerwaniem z narodem i tradycją żydowską.
Środowiska syjonistyczne blisko współpracowały z władzami państwa polskiego, które
pomagały im w szkoleniu ich organizacji paramilitarnych. W ogóle szerokie rzesze
ludności żydowskiej w latach trzydziestych (szczególnie po dojściu w Niemczech
Hitlera do władzy) zajmowały polskie stanowisko państwowo-twórcze popierając obóz
piłsudczykowski.
4 Komunikat o rozwiązaniu KPP. Referat przedstawiciela Kominternu w sprawie Komunistycznej Partii
Polski. Urząd Wojewódzki Poznański, Nr. SPB.I.1. a/9/38. Poznań 31 sierpnia 1938 r. Dawne Centralne
Archiwum KC PZPR (obecnie w Archiwum Akt Nowych), sygn. 274/III, t.1; AM 1767/3.
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Antypolskie stanowisko, które zajmowała KPP przez większą część okresu
dwudziestolecia międzywojennego, było szeroko spopularyzowane przez propagandę i
system wychowawczy Polski przedwojennej. Jako charakterystyczny przykład można
przytoczyć wydaną we Lwowie w 1933 roku książkę Jana Misiewicza (wysokiego
oficera policji) pt. Służba Policji Państwowej, wydanej w ramach Biblioteki Szkoły
Powszechnej5.
W przeznaczonej dla dzieci i młodzieży, książce T.N. Nittmana pt. Mały
piłsudczyk, znajduje się również doskonały rozdział poświęcony popularyzacji pracy
policji.
Przy tak dobrym wsparciu systemu oświatowo-wychowawczego i
propagandowego, organy policji i w ogóle defensywy informacyjnej Polski
przedwojennej mogły działać bardzo skutecznie i efektywnie, mogąc liczyć na poparcie
znacznej części społeczeństwa.
3.2. Policja Państwowa II RP
Policja Państwowa II RP była bardzo dobrze zorganizowana i reprezentowała
wysoki poziom fachowy, o czym najlepiej świadczyć może fakt, że oficerowie policji
japońskiej i portugalskiej przyjeżdżali na przeszkolenie do Polski w okresach, gdy w ich
krajach przeprowadzano reformę systemu policyjnego. Ponadto w latach 1936-1937
szkolili się w Centrali Służby Śledczej przedstawiciele policji estońskiej, chińskiej,
fińskiej, węgierskiej, amerykańskiej, portugalskiej i niemieckiej. Polscy funkcjonariusze
również wyjeżdżali za granicę na szkolenie - m.in. na półroczne kursy śledcze w
słynnym Instytucie Kryminologicznym w Wiedniu.
Zasady organizacji i pracy Policji Państwowej oraz jej miejsce w strukturze
władzy państwa oparte zostały na oryginalnych polskich rozwiązaniach, chociaż
korzystano z doświadczeń austriackich, angielskich i innych. Sprawy te unormowała już
u zarania niepodległości ustawa o Policji Państwowej z 24 lipca 1919 r.
W okresie 1919-1920 r. bawiła w Polsce Angielska Misja Policyjna pod
przewodnictwem generała G. U. Macready'ego. Anglicy przestudiowali wydaną już
ustawę o Policji Państwowej i zbadali jej organizację. Złożyli następnie w Komendzie
Głównej PP i MSW kilka memoriałów proponując zmiany i ulepszenia. 
Przewodniczący
5 W książce J. Misiewicza pt. Służba Policji Państwowej znajduje się rozdział pt. Wędrówka po
Komisariacie, w którym czytamy m.in.: 
Ledwo wszedł policjant, otwierają się drzwi, w których staje jakiś
pan ubrany po cywilnemu. Komisarz wita go z ożywieniem. Bowiem jest to wywiadowca policyjny, któremu
powierzył bardzo ważną sprawę. W miarę, jak wywiadowca zdaje raport, twarz komisarza ożywia się. Od
dłuższego czasu komisarz powziął podejrzenie, że w jednym z domów w jego okręgu odbywają się jakieś
potajemne zebrania. I oto sprytny wywiadowca przyniósł relację, z której wynika, że są to zebrania
komunistów, którzy naradzają się - jak tu najprędzej i najskuteczniej doprowadzić Polskę do rozprzężenia, do
utraty szczęśliwie odzyskanej niepodległości. Pan komisarz rad jest, że czynność jego sparaliżuje podłą
robotę wrogów Polski. Następne zebranie tych wywrotowców już nie pójdzie tak gładko, zostanie
niespodziewanie przerwane przez komisarza, który na czele oddziału policji osaczy ich wszystkich i
zaaresztuje. Aby się to jednak udać mogło, komisarz daje wywiadowcy ostatnie wskazówki, jak ma
przeprowadzić dalszą obserwację i dać znać, gdy wyśledzi, że komuniści znów się zebrali 
. J. Misiewicz,
Służba Policji Państwowej, Lwów 1933, s. 7.
Powyższy cytat świadczy o tym, że przedwojenny system wychowawczy dbał o to, by już dzieci w
szkole powszechnej dowiadywały się o tym, że komuniści są wrogami niepodległej Polski, jak również
doceniały pracę policji, która broni państwa przed jego wrogami. Inne rozdziały cytowanej książki
poświęcone są popularyzacji różnych dziedzin pracy policji.
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Misji gen. G. U. Macready na konferencji prasowej 13.II.1920 r. akcentował, że policja
w żadnym razie nie powinna być instytucją polityczną i nie należy jej wykorzystywać w
6
walce między różnymi obozami i kierunkami politycznymi
.
Angielscy doradcy kładli nacisk na odpowiedni dobór funkcjonariuszy policji,

a następnie stworzenie należytych środków motywacyjnych (dobre kwatery, bardzo
wysokie zarobki), aby zapewnić wykwalifikowaną i skuteczną działalność policji.
Ponadto postulowano zredukowanie czynności policyjnych do tych, które mają na celu
jedynie ochronę porządku, bezpieczeństwa i spokoju publicznego. (...) Angielscy
doradcy ostrzegali polskich decydentów przed próbami tworzenia autonomicznych służb
specjalnych w ramach jednolitej policji. W przyszłości mogło to być źródłem
nieporozumień kompetencyjnych między poszczególnymi jej pionami. Wiele z tych
uwag i wniosków było bardzo pożytecznych i korzystnych dla tworzonej polskiej służby
bezpieczeństwa. Z różnych jednak przyczyn, zarówno natury obiektywnej jak i
7
subiektywnej, nie zrealizowano wytycznych angielskiej misji
.
Korpus Policji Państwowej był stosunkowo nieliczny, a jego liczebność
zmienna. Największy stan osobowy PP odnotowujemy na przełomie 1923 i 1924 r.,
kiedy to w związku z przejęciem przez nią ochrony granicy wschodniej liczba jej
funkcjonariuszy osiągnęła stan 49 385. Następnie w związku z przejęciem zadań
ochrony wschodniej granicy przez Korpus Ochrony Pogranicza, stan etatowy PP
zmniejszył się do 42 160. W następnych latach obserwujemy dalsze stopniowe
zmniejszanie liczebności PP8.
W dniu 1 stycznia 1938 r. Policja Państwowa liczyła 790 oficerów i 30 119
szeregowych (podoficerów) w województwach; oprócz tego w skład PP wchodziły siły
szczebla centralnego, na które składały się - Rezerwa Policji Państwowej, szkoły
policyjne i personel Komendy Głównej PP, liczyły one łącznie 79 oficerów, 459
szeregowych i 1066 kandydatów kontraktowych (odpowiednik szeregowych WP). Tak
więc na początku 1938 r. ogólny stan PP wynosił 32 513 ludzi. Służba Śledcza,
stanowiąca integralną część PP, która zajmowała się ściganiem przestępstw
kryminalnych i politycznych, w województwach liczyła w tym czasie 161 oficerów i
2878 szeregowych (podoficerów), oraz 14 oficerów i 58 szeregowych w Centrali Służby
Śledczej KG PP, stanowiło to około 10% całego stanu osobowego PP 9.
Stan osobowy Komendy Głównej PP w 1939 roku wynosił 45 oficerów, 143
szeregowych, 57 urzędników oraz 24 osoby personelu pomocniczego - łącznie 269 osób
10
. Jak z tego wynika personel biurokratyczno-policyjny był zredukowany do minimum.

6 J. Ławnik, Represje policyjne wobec ruchu robotniczego 1918-1939, Warszawa 1979, s. 17. 
Gazeta Policji
Państwowej
, nr 8 z 21.II.1920 r. i inne.
7 A. Misiuk, Policja Państwowa 1919-1939, Warszawa 1996, s. 25-26. 
Gazeta Policji Państwowej
, nr 1 i 18,
1919 r.; nr 7, 1920 r.
8 Tamże, s. 71-72.
9 J. Ławnik, Represje policyjne..., wyd. cyt., s. 53. A. Misiuk, Policja Państwowa..., wyd. cyt., s. 166. A.
Hempel, Policja granatowa w okupacyjnym systemie administracyjnym Generalnego Gubernatorstwa 19391945, Warszawa 1987, s. 7.
10 A. Misiuk, Policja Państwowa..., wyd. cyt., s. 166. W 1935 roku całkowita liczba policjantów na etacie
KG PP wynosiła 528 - w tym 76 oficerów i 452 szeregowych. Stan ten obejmował nie tylko policjantów
faktycznie pełniących służbę w KG PP, ale również personel szkół policyjnych oraz stacjonującą w
Żyrardowie Rezerwę Szeregowych przy KG PP w liczbie 120-180 osób. Oprócz tego w KG PP zatrudnionych
było 58 urzędników i 50 pracowników służby niższej. - Mały Rocznik Statystyczny GUS 1935, s. 231.
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Stan osobowy dzisiejszej polskiej Policji jest ponad 3-krotnie większy niż
przedwojennej: w 1996 r. pracowało w niej 99 071 funkcjonariuszy, zaś w Urzędzie
Ochrony Państwa 5752 funkcjonariuszy; natomiast stan osobowy Komendy Głównej
Policji jest obecnie około 10-krotnie większy niż przed wojną, przy czym niesłychanie
rozbudowana jest biurokracja policyjna11.
Komenda Główna Policji Państwowej została utworzona okólnikiem ministra
spraw wewnętrznych z dnia 14 lipca 1919 r. Była ona organem pomocniczym
komendanta głównego jako bezpośredniego zwierzchnika całej policji w państwie. KG
PP składała się z czterech następujących wydziałów kierowanych przez naczelników:
Wydział I Administracyjny składał się z referatów - korespondencyjnego,
administracyjnego, osobowego i zamówień;
Wydział II Gospodarczy składał się z 4 komórek - referatu ogólnego, referatu
technicznego, intendentury i kasy głównej;
Wydział III zajmował się wyszkoleniem i składał się z 3 referatów korespondencyjnego, szkolnego i gospodarczego;
Wydział IV Rejestracyjno-Karny interesował się szeroko pojmowaną
działalnością przestępczą i składał się z 6 komórek - inwigilacyjno-informacyjnej,
rozpoznawczej, rejestracyjnej, instrukcyjnej, hodowli i tresury psów oraz drukarni i
administracji ogólnej12.
W październiku 1919 r. utworzony został kolejny Wydział IV D - który
początkowo nazywał się Inspektoratem Defensywy Politycznej (defa), jego zadaniem
było zwalczanie przestępczości politycznej, a przy tym inwigilował on życie polityczne
w kraju. Ten ostatni wydział miał największe znaczenia dla walki informacyjnej.
Inspektorat DP stanowił autonomiczną jednostkę KG PP, podlegającą ogólnie

komendantowi głównemu, a w sprawach fachowych szefowi Sekcji Bezpieczeństwa
Publicznego i Prasy MSW. Głównym jego zadaniem było prowadzenie skutecznej walki
ze szpiegostwem i komunizmem. Inspektorat nie dysponował jednak siecią podległych
13
sobie organów terenowych
.
W okresie toczącej się wojny (1919-1920 r.) zadania kontrwywiadowcze
wykonywały głównie instytucje wojskowe: Oddział II Sztabu Generalnego Wojska
Polskiego oraz specjalne organy żandarmerii krajowej i polowej. Nic więc dziwnego, że
w okresie od października 1919 r. do sierpnia 1920 r. nie nastąpił żaden postęp w
organizacji defensywy politycznej w terenie, gdzie jej obowiązki wykonywali
pracownicy policji śledczej w urzędach i ekspozyturach śledczych. Dopiero w sierpniu
1920 r. stworzono cały odrębny pion nazwany IV D, który miał swoje urzędy na każdym
szczeblu organizacyjnym PP: w Komendzie Głównej PP w miejsce dotychczasowego
Inspektoratu Defensywy Politycznej powołano Wydział IV D KG PP, na szczeblu
okręgu ekspozytury Wydziału IV D i wreszcie na najniższym szczeblu agentury
Wydziału IV D. 
Ekspozytury miały spełniać rolę pomocniczą wobec centrali. Za pomocą
obserwacji i wywiadów zbierano informacje o podejrzanych osobach i organizacjach.
Wyniki tych działań były natychmiast przesyłane do centrali w postaci meldunków i
sprawozdań. Powołano ekspozytury przy wszystkich komendach okręgowych, na ich
czele stali kierownicy. (...) Istnienie i działalność ekspozytur była ściśle
zakonspirowana, (...) funkcjonariusze , podejmując oficjalne działania, nie ujawniali
11 Por. 
Rzeczpospolita
, 8 sierpnia 1996 r., s. 11.
12 A. Misiuk, Policja Państwowa..., wyd. cyt., s. 158-159.
13 Tamże, s. 159, 255.
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faktu, iż są pracownikami defensywy. Faktyczną pracę informacyjną wykonywali
wywiadowcy podzieleni na grupy złożone z kilku osób. Na czele grup stali sekcyjni,
spełniający rolę przekaźników poleceń od kierownika ekspozytury. Praca
wywiadowców polegała na pozyskiwaniu informatorów (konfidentów), a następnie na
współpracy z nimi w celu uzyskiwania wiadomości operacyjnych na temat ruchu
wywrotowego
. Wywiadowcy 
(...) działali całkowicie poza urzędami policyjnymi, tak
aby nie mogło powstać podejrzenie, iż są funkcjonariuszami policyjnymi. W sprawach
ogólnopolicyjnych ekspozytury podlegały komendantom okręgowym, natomiast w
zakresie wykonywanych funkcji otrzymywały zlecenia bezpośrednio z centrali 14
Wydziału IV D lub miejscowych władz administracyjnych albo sądowych
.
23 marca 1921 r. minister spraw wojskowych określił zakres działania organów
wywiadu i kontrwywiadu wojskowego w czasie pokoju, ograniczając ich
zainteresowania do spraw ściśle związanych z wojskowością i obronnością państwa.
Oznaczało to przekazanie pewnych kompetencji w zakresie służby informacyjnodefensywnej instytucjom cywilnym - policji i administracji politycznej. W wyniku tego
musiała nastąpić rozbudowa organów politycznej defensywy policyjnej - w styczniu
1923 r. osiągnęła ona w skali całego kraju liczebność 928 funkcjonariuszy (około 1/6
obecnego stanu UOP), w tym 718 niższych policjantów15.
26 kwietnia 1923 r. premier, a zarazem minister spraw wewnętrznych
Władysław Sikorski zlikwidował cały pion Wydziału IV D i wydał przepisy o
organizacji Służby Informacyjnej, stwierdzając, że do jej zadań należy:
- 
śledzenie wszelkich przejawów życia politycznego, społecznego,
narodowościowego i zawodowego, o ile zagraża ustrojowi lub bezpieczeństwu RP, i
informowaniu o tym władz,
- tropienie szpiegostwa politycznego i wojskowego, tego ostatniego w ścisłym
16
kontakcie z organami wojskowymi
.
Widoczny jest zwrot, w kierunku pracy tej służby, gdyż w nowych warunkach

położono główny nacisk nie na zadania czysto represyjne, lecz przede wszystkim na
działalność informacyjno-inwigilacyjną. Na czele Służby Informacyjnej stał szef (W.
Swolkień) jako kierownik oddziału informacyjnego w Departamencie Bezpieczeństwa
Publicznego MSW. Ta komórka miała się zajmować zbieraniem i analizowaniem
materiałów informacyjnych otrzymywanych od terenowych organów Służby
Informacyjnej. Celem ostatecznym miało być stałe informowanie ministra o sytuacji
społeczno-politycznej w kraju oraz przedkładanie własnych sugestii i wniosków w tym
zakresie. W województwach na miejsce zlikwidowanych ekspozytur Wydziału IV D,
utworzono w urzędach wojewódzkich oddziały informacyjne, wchodzące w skład
wydziałów bezpieczeństwa. Kierownik oddziału podlegał bezpośrednio naczelnikowi
Wydziału Bezpieczeństwa. Zadania tych jednostek sprowadzały się do takich samych
funkcji jak oddziału informacyjnego MSW. Przyjęto podział tych urzędów na 3 referaty:
personalno-organizacyjny, rejestracyjno-pościgowy i ogólnoinformacyjny. W urzędach
administracji I instancji powołano agentury informacyjne spełniające wszelkie zadania o
charakterze informacyjnym. W tym celu pracownicy tych agentur pozyskiwali do pracy
konfidentów, którzy następnie zbierali informacje o charakterze politycznym. Praca
14 Tamże, s. 255-256.
15 Tamże, s. 259, 263.
16 AAN, MSW - dopływ, sygn. 6, k. 34. Cyt. za: A. Misiuk, Policja Państwowa..., wyd. cyt., s. 266.
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agentur składała się faktycznie z 3 części: informacyjnej, inwigilacyjno-pościgowej i
17
wykonawczej
.
Oddział Informacyjny MSW składał się z 2 działów: 1-szy administracyjny
składał się z referatów - organizacyjnego, personalnego i inspekcyjnego, 2-gi
rejestracyjno-pościgowy składał się z referatów - czeskiego, białoruskiego, litewskiego,
niemieckiego, komunistycznego, zawodowego, narodowościowego oraz legalnych
ugrupowań i stronnictw politycznych18.
Rezultatem wspomnianej reorganizacji było odsunięcie organów PP od działań
defensywnych i brak orientacji tych organów w sytuacji społeczno-politycznej. W
dodatku administracja polityczna nie była przygotowana fachowo i organizacyjnie do
prowadzenia wywiadu politycznego. By uzdrowić sytuację 16 czerwca 1924 r.
powołano do życia Policję Polityczną. W KG PP utworzono Wydział V KG, który
składał się z 4 następujących działów: organizacyjno-personalnego, inspekcyjnego,
ogólnoinformacyjnego i przestępczości. Dział przestępczości miał referaty:
komunistyczno-wywrotowy, ukraiński, rosyjski, białorusko-litewski, niemiecki,
żydowski, czeski, zawodowy, prasowy, związków i organizacji legalnych oraz sekt
religijnych. Dział informacyjny zajmował się zbieraniem i gromadzeniem materiałów
informacyjnych ze wszystkich placówek PP, prowadzeniem statystyk i ewidencji
wystąpień politycznych na terenie całego kraju oraz poufną kontrolą zachowania
obywateli obcych państw na terenie Polski. Zasadniczo Wydział V KG PP nie
angażował się bezpośrednio w działania kontrwywiadowcze. Naczelnik Wydziału V KG
PP otrzymywał merytoryczne dyrektywy od dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa
MSW, któremu też przedkładał materiały informacyjne. W województwach powstały
Okręgowe Urzędy Policji Politycznej przy Komendach Okręgowych PP. W
ważniejszych powiatach utworzono ekspozytury Policji Politycznej, natomiast w
powiatach gdzie nie było tych ekspozytur komendanci powiatowi odpowiadali za
sprawy polityczne. Policja Polityczna stanowiła całkowicie odrębny pion Policji
Państwowej, stanowiąc zarazem jej integralną część19.
W krótkim czasie po powołaniu Policji Politycznej powstały trudności w jej

działalności. Urzeczywistniły się one w konfliktach między organami tejże policji a
innymi instytucjami państwowymi. Można wyróżnić trzy płaszczyzny tych
antagonizmów: z organami Oddziału II Szt. Gen. WP, władzami administracji
20
państwowej oraz policją mundurową i śledczą
.
Te konflikty wywoływały zamieszanie w aparacie władzy i powodowały ostrą
krytykę działalności Policji Politycznej, w końcu, w 1926 r. przystąpiono do jej
likwidacji.
Proces likwidacji Policji Politycznej rozłożono w czasie. 
Rozpoczęto go
okólnikiem MSW nr 32 z 17 marca 1926 r. Na jego mocy uległy likwidacji wszystkie
ekspozytury Policji Politycznej, a ich pracowników i kompetencje przejęły komendy
powiatowe i miejskie. W nowych warunkach utworzono w tych komendach specjalne
referaty mające uprawnienia do zwalczania wszelkich akcji antypaństwowych. Dalsze
decyzje wobec Policji Politycznej opóźniły wydarzenia majowe w 1926 r. Po
przewrocie J. Piłsudskiego kontynuowano działania likwidacyjne. 14 lipca 1926 r.
17 A. Misiuk, Policja Państwowa..., wyd. cyt., s. 266.
18 Tamże, s. 267.
19 Tamże, s. 269-271.
20 Tamże, s. 273.
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ukazało się zarządzenie likwidujące Wydział V KG PP. Ogromne kompetencje tego
organu zostały rozdzielone pomiędzy różne urzędy. Służbę informacyjną przekazano do
Departamentu Bezpieczeństwa MSW, sprawy organizacyjne i wyszkolenia - do
Wydziału I KG PP, gospodarcze - do Wydziału II KG PP, personalne - do Wydziału III
KG PP, natomiast cały dział przestępczości trafił do centrali służby śledczej - Wydziału
IV KG PP. W końcu, 8 października 1926 r. zostały zniesione OUPP. Ich prerogatywy
przejęły: wydziały bezpieczeństwa urzędów wojewódzkich, komendy wojewódzkie oraz
urzędy śledcze. Tymczasowo w komendach wojewódzkich Policji Państwowej
potworzono inspekcje Policji Politycznej w celu kontrolowania i instruowania
funkcjonariuszy policji ogólnej pełniących służbę polityczną. Na podstawie
wymienionych przepisów można stwierdzić, iż całą Policję Polityczną podzielono na
służbę informacyjną i wykonawczą (śledczą). Tę pierwszą w całości przekazano do
odpowiednich komórek urzędów terenowej administracji politycznej. Natomiast dział
wykonawczy znalazł swoje miejsce w organach Policji Państwowej - w komendach
powiatowych, miejskich oraz okręgowych urzędach śledczych. Wymienione jednostki
policyjne miały zajmować się m.in. zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości
politycznej. Służba zaś analityczno-informacyjna, polegająca na tworzeniu sprawozdań i
raportów sytuacyjnych oraz wniosków co do kierunków pracy operacyjnej, znalazła się
w zakresie uprawnień starostw i urzędów wojewódzkich. Problem kadr zlikwidowanej
Policji Politycznej rozwiązał okólnik KG PP z 22 października 1926 r. Część
funkcjonariuszy przeznaczono do służby śledczej oraz ogólnej. Natomiast najbardziej
doświadczonych i cenionych pracowników skierowano do służby informacyjnej w
urzędach administracji politycznej. Wreszcie policjanci o niedostatecznych
21
kwalifikacjach fachowych zostali zwolnieni z korpusu Policji Państwowej
.
Po zamachu majowym w 1926 roku rozpoczął się nowy okres w dziejach
Policji Państwowej. 
Pomimo szerzących się pogłosek nie przeprowadzono masowych
zwolnień z korpusu PP. Zwolnienia objęły jedynie stanowiska kierownicze w
Komendzie Głównej i urzędach terenowych. Obsadzono nowymi ludźmi, w większości
pochodzącymi z wojska, wyższe stanowiska w KG. Na miejsce Mariana Borzęckiego
przyszedł z gabinetu ministra spraw wojskowych płk Janusz Jagrym Maleszewski
.
Spośród 17 komendantów wojewódzkich w okresie 1926-1927 r. zmieniono 13, w tym 8
odeszło z szeregów policji. Nastąpiły też zmiany komendantów powiatowych w około
50% powiatach, przy czym w większości były to przeniesienia służbowe do innych
okręgów policyjnych. W 1927 roku nastąpiła wymiana 76% komendantów
wojewódzkich i części powiatowych. Ruch personalny nie objął jednak całego korpusu
policyjnego i w efekcie nie miał charakteru masowego. Pozwoliło to na normalne
funkcjonowanie policji w podobnym kształcie organizacyjnym i personalnym jak przed
zamachem majowym 1926 r.22.
Po 1926 roku nastąpiły natomiast wielkie zmiany w systemie szkolenia policji,
które przedtem miało charakter słabo uporządkowany, doraźny i odznaczało się niezbyt
wysokim poziomem. Przemiany szkolnictwa policyjnego miały charakter systemowy i
były dobrze przemyślane. W latach 1926-1928 zlikwidowano istniejące zakłady
szkoleniowe. W 1927 roku zorganizowano pierwszy w polskich warunkach specjalny
10-miesięczny kurs wykładowców (instruktorów) policyjnych, na który skierowano 100
wyróżniających się funkcjonariuszy. Kurs miał bardzo wysoki poziom, a wykładowcami
21 Tamże, s. 279-280.
22 Tamże, s. 75-76.
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na nim byli m.in. znani naukowcy i oficerowie Sztabu Generalnego WP. W następnym
etapie reformy szkolnictwa policyjnego MSW wydało zarządzenie z dnia 25 maja 1928
r. o organizacji szkół Policji Państwowej a następnie przystąpiono do tworzenia nowych
ośrodków szkoleniowych. Powołano do życia dwa rodzaje szkół policyjnych: szkołę
oficerską w Warszawie oraz szkoły dla szeregowych (podoficerów - posterunkowych)
PP w Żyrardowie, Sosnowcu i Mostach Wielkich. 
W szkole oficerskiej wiedzę
ogólnopolicyjną zdobywali kandydaci na oficerów PP wyłonieni spośród szeregowych
(z reguły starszych przodowników, którzy mieli awansować na aspirantów - przyp. J. K.)
oraz nowo mianowanych oficerów, przyjętych do służby spoza korpusu policji.
Planowano w czasie 9-miesięcznego kursu wyszkolić ok. 100 kandydatów na oficerów.
W szkołach dla szeregowych na 5-miesięcznych kursach przewidywano szkolenie 1000
osób (w Żyrardowie - 250, w Sosnowcu - 150 osób, a w przyszłości w Mostach
Wielkich - 600 osób)
. Etaty kadry szkoleniowo-dowódczej poszczególnych szkół
przedstawiały się następująco: szkoła oficerska w Warszawie 10 etatów, szkoła dla
szeregowych w Żyrardowie 17 etatów, szkoła dla szeregowych w Sosnowcu 14 etatów,
szkoła dla szeregowych w Mostach Wielkich 44 etaty23.
W 1929 roku zorganizowano pierwsze kursy specjalistyczne dla policji śledczej
i kobiecej. Potem organizowano wiele kursów specjalistycznych - np. w 1933
rozpoczęto periodyczne 2,5-miesięczne kursy dla komendantów posterunków, w lutym
1934 r. utworzono 6-tygodniowe studium śledcze dla komendantów wojewódzkich
policji, w 1935 r. przeprowadzono 3-miesięczne specjalne szkolenie dla oficerów WP
przechodzących do służby w PP24.
24 kwietnia 1931 r. wydano przepisy, w których wyróżniono dwa rodzaje
kształcenia zawodowego policjantów: ogólnopolicyjne i specjalne z zakresu służby
śledczej. Pierwsze z nich realizowano w dotychczasowych szkołach policyjnych,
natomiast dla szkolenia funkcjonariuszy służby śledczej powołano stałą śledczą szkołę
fachową dla szeregowych25.
Tworzenie terenowych organizacji PP było długim procesem, który zakończył
się powołaniem 16 okręgów - odpowiadających województwom - z komendami
okręgowymi oraz autonomicznego okręgu Policji Województwa Śląskiego. Komendom
okręgowym (wojewódzkim) podlegały komendy powiatowe, tym zaś komisariaty (w
miastach) i posterunki26.
Całą Policją Państwową kierowała Komenda Główna PP, której struktura
(przechodząca w okresie dwudziestolecia międzywojennego różne - raczej niewielkie zmiany) w 1938 roku przedstawiała się w sposób następujący:
Wydział I Organizacyjno-Wyszkoleniowy składał się z referatów organizacyjnego, wyszkolenia, wychowania fizycznego, ogólnego i kancelarii;
Wydział II Gospodarczy składał się z referatów - budżetowego, zakupów i
zaopatrzenia intendenckiego, zaopatrzenia technicznego, gospodarczego oraz ogólnego;

23 Tamże, s. 176.
24 Tamże, s. 178-179.
25 Tamże, s. 179-180.
26 Obowiązywała następująca kolejność okręgów policyjnych: I okręg warszawski, II łódzki, III kielecki, IV
lubelski, V białostocki, VI miasta stołecznego Warszawy, VII krakowski, VIII lwowski, IX tarnopolski, X
stanisławowski, XI poznański, XII pomorski, XIII wołyński, XIV poleski, XV nowogródzki, XVI wileński.
Por. A. Misiuk, Policja Państwowa..., wyd. cyt., s. 213-214.
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Wydział III Personalny składał się z referatów - personalnego spraw
oficerskich, personalnego spraw szeregowych i kandydatów kontraktowych,
personalnego urzędników i woźnych, emerytalnego, dyscyplinarnego i ogólnego;
Wydział IV - Centrala Służby Śledczej dzielił się na referaty - spraw
kryminalnych, rozpoznawczy, rejestracyjno-pościgowy, techniki śledczej, policji
kobiecej, spraw specjalnych, dla spraw psów służbowych i ogólnych; CSŚ odpowiadały
Urzędy Śledcze w komendach wojewódzkich oraz Wydziały Śledcze w komendach
miejskich i niektórych komendach powiatowych (w tych jednostkach organizacyjnych
istniały komórki specjalizujące się w sprawach politycznych, nazywane defensywą);
Wydział V - Dowodzenia Ogólnego składał się z referatów - taktycznego,
specjalnego i ogólnego (wydział ten został powołany w celu dysponowania
zmilitaryzowanymi oddziałami policyjnymi pozostającymi w wyłącznej dyspozycji
komendanta głównego PP).
Stan osobowy KG PP wynosił 269 osób, w tym 45 oficerów, 143 szeregowych
(podoficerów), 57 urzędników cywilnych i 24 osoby personelu pomocniczego. Z tego: w
Wydziale I 6 oficerów, 15 szeregowych, 7 urzędników; w Wydziale II 3 oficerów, 30
szeregowych, 11 urzędników; w Wydziale III 6 oficerów, 19 szeregowych, 8
urzędników; w Wydziale IV 14 oficerów, 58 szeregowych, 20 urzędników; w Wydziale
V 4 oficerów, 10 szeregowych, 6 urzędników; w Inspekcji 6 oficerów, 2 urzędników;
ponadto w Samodzielnym Referacie Wojskowym, Sekretariacie oraz dyżurnych i
szoferów łącznie 4 oficerów, 9 szeregowych, 2 urzędników; ponadto personel
pomocniczy składał się z 24 woźnych27.
Policja Państwowa była formalnie apolityczna, fachowa, będąc organem
wykonawczym administracji i dysponującej nią władzy politycznej. Nie stanowiła ona
samodzielnej formacji militarnej lub politycznej, podległej bezpośrednio najwyższym
władzom państwowym, lecz podporządkowana była w całości Ministerstwu Spraw
Wewnętrznych, a w terenie władzom ogólnej administracji państwowej - wojewodom,
starostom i podległym im wydziałom społeczno-politycznym w urzędach wojewódzkich
oraz analogicznym referatom w starostwach. Te właśnie organy administracji
państwowej, dysponując policją, ponosiły odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa na
podległym im terenie, wyznaczając zadania policji, zbierając informacje dotyczące
bezpieczeństwa, a także prowadziły defensywną działalność informacyjną przede
wszystkim sterując prasą - zarówno poprzez cenzurę prewencyjną jak i poprzez
pozytywną inspirację. Bankami informacji dotyczącymi sytuacji politycznej i społecznej
na podległym im terenie (do których spływały wszystkie informacje uzyskane przez
policję) dysponowały odpowiednie komórki administracji państwowej, nie zaś policja zapobiegało to prowadzeniu własnej polityki i własnych intryg przez organy policyjne,
zapewniając administracji cywilnej pełną kontrolę nad policją.
Ministerstwu Spraw Wewnętrznych podlegała Komenda Główna Policji
Państwowej, a ponadto w jego skład wchodziły: Departament Społeczno-Polityczny
zajmujący się defensywą informacyjną, Departament Samorządowy - sprawujący
nadzór nad samorządem terytorialnym, Departament Administracyjny - sterujący
administracją państwową i wreszcie Departament Prezydialny. Cały aparat państwowy
znajdował się w jednym ręku. MSW sterowało całością działań związanych z
utrzymywaniem porządku i ochroną bezpieczeństwa wewnętrznego kraju.
27 Tamże, s. 163-164, 166.
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Organy administracji państwowej, którym podlegała PP, miały wyraźny
charakter polityczny - zwłaszcza po 1926 r. - i pracowali w nich w zasadzie tylko ludzie
w taki czy inny sposób związani z obozem rządzącym, natomiast policja miała charakter
apolityczny do tego stopnia, że służyli w niej ludzie o bardzo różnych przekonaniach
politycznych (z wyjątkiem wyraźnie antypaństwowych, do których przede wszystkim
zaliczano przekonania komunistyczne), o ile tylko te przekonania nie miały
negatywnego wpływu na służbę.
Służyli w policji ludzie o przekonaniach endeckich, socjalistycznych (wielu
oficerów i podoficerów PP wywodziło się z Milicji Ludowej PPS - jak np. inspektor Jan
Płotnicki), a także przedstawiciele mniejszości narodowych.
Osoby pochodzenia żydowskiego miały otwartą drogę do kariery policyjnej i
zajmowały niejednokrotnie eksponowane stanowiska w PP. 
Np. od początku istnienia
Policji Państwowej jedną z centralnych postaci w Komendzie Głównej był insp. Ignacy
Koral. W okresie pomajowym najwyższy (poza komendantem głównym) stopień nadinspektora - posiadało tylko dwóch oficerów, z których dr Leon Nagler był również
Żydem z pochodzenia. Ogólnie w Policji Państwowej osoby pochodzenia żydowskiego
stanowiły ok. 7% kadry oficerskiej, natomiast w korpusie szeregowych prawie w ogóle
28
ich nie było
. Warto tu zaznaczyć, że nadinspektor L. Nagler był policjantem
najwyższej klasy, pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji - naczelnika IV Wydziału KG
PP, następnie szefa inspekcji KG PP, był przedstawicielem Polski w Międzynarodowej
Komisji Policji Kryminalnej (International Criminal Police Commision) w Wiedniu,
redaktorem naczelnym Przeglądu Policyjnego29.
Również mniejszość narodowa ukraińska miała w Policji Państwowej swoich
przedstawicieli. Np. w pierwszej połowie lat trzydziestych ochroną osobistą marszałka
Piłsudskiego kierował nadkomisarz Włodzimierz Pitułej, który w okresie okupacji
hitlerowskiej w 1943 r. mianowany został komendantem Ukraińskiej Policji
Pomocniczej we Lwowie30.
Policja nie występowała jako strona w różnych konfliktach politycznych (taką
stroną byli ewentualnie jej polityczno-administracyjni dysponenci), lecz reprezentowała
czynnik państwowy zabezpieczający poszanowanie prawa. Umiała też znakomicie
wygrywać przeciw sobie różne ugrupowania polityczne - np. organizacje mniejszości
narodowych przeciw organizacjom endeckim, ONR przeciw komunistom itp.
Zarówno policja, jak i - przede wszystkim - odpowiednie komórki
bezpieczeństwa w starostwach i urzędach wojewódzkich, zajmowały się penetracją i
rozpracowywaniem wszystkich organizacji politycznych - zarówno legalnych jak i
nielegalnych (w tym również rządowego Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem, a
następnie Obozu Zjednoczenia Narodowego). Jedne komórki zajmowały się
rozpracowywaniem organizacji uznawanych za przestępcze (komuniści, niektóre odłamy
nacjonalistów ukraińskich), prowadząc równocześnie walkę z nimi, inne komórki
rozpracowywały organizacje legalne, prowadząc tylko pracę informacyjną i
inspiracyjną, nie zaś karno-represyjną.

28 A. Hempel, Pogrobowcy klęski. Rzecz o policji granatowej
w Generalnym Gubernatorstwie 1939-1945,
Warszawa 1990, s. 169.
29 Por. A. Misiuk, Policja Państwowa..., wyd. cyt., s. 186, 191-193, 313, 324.
30 Por. A. Hempel, Pogrobowcy klęski..., wyd. cyt., s. 54-55.
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Zaufanym ludziom w różnych partiach dostarczano odpowiednich informacji o
nastrojach i sytuacji, ułatwiając im działalność i robienie kariery, a w razie potrzeby
inspirowano ich do odpowiednich działań.
W wypadkach, gdy porządkowi publicznemu zagrażała prawica (zwłaszcza
endecka) - uruchamiano przeciw niej lewicę lub mniejszości narodowe i odwrotnie.
Dopiero wówczas, gdy np. walki bojówek partyjnych przekraczały określone granice,
wkraczała policja - nie jako strona w konflikcie, lecz jako siła chroniąca porządek i
reprezentująca nadrzędny autorytet państwowy. Wzmacniało to autorytet samej policji.
Policjant, gdy dobrze wykonywał zlecone mu obowiązki, nie bał się, że zostanie przez
dysponentów politycznych poświęcony jako przysłowiowy kozioł ofiarny.
Ponieważ po 1926 roku, głównym zagrożeniem dla rządzącej piłsudczyzny
była endecja, która chciała przejąć władzę i miała na to poważne szanse, więc władze
państwowe pomagały w szkoleniu bojówek nacjonalistów żydowskich - jako głównych
przeciwników endecji, która w tym okresie z haseł antysemickich uczyniła główny
element swojej propagandy (wiedziano też o tym, że syjoniści chcą wyprowadzić z
Polski do Palestyny pewną część ludności żydowskiej skupionej w miastach, pomagając
tym samym w rozładowywaniu napięć społecznych na tle etnicznym w RP). Z tych
samych powodów władze sanacyjne przymykały niejednokrotnie oczy na szkolenie
bojówek nacjonalistów ukraińskich czy niemieckich.
Głównym przedmiotem zainteresowania policji i władz bezpieczeństwa były
organizacje komunistyczne, które służba śledcza głęboko spenetrowała agenturalnie,
rozpracowała i bardzo zręcznie demaskowała w różnych, często przez siebie
bezpośrednio
lub
pośrednio
inspirowanych,
publikacjach
informacyjnopropagandowych. O tym, jak głęboko sięgała polska agentura policyjna uplasowana w
Komunistycznej Partii Polski, świadczyć może sprawa Józefa Mützenmachera31.
W 1934 roku ukazała się w Warszawie książka pt. Historia Komunistycznej
Partii Polski w świetle faktów i dokumentów, autorem jej był Jan Alfred Reguła.
Większość badaczy jest zdania, że autor tej książki to J. Mützenmacher, ukrywający się
pod pseudonimem J. A. Reguła, niektórzy to kwestionują 32. Nie ulega natomiast
wątpliwości, że książka została napisana na podstawie materiałów policyjnych i ukazała
się nakładem MSW33. Czytamy w niej m.in.:
Jesienią 1930 roku władze bezpieczeństwa wyaresztowały szereg działaczy

Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy usiłujących wywołać na terenie Małopolski
Wschodniej zbrojny opór przeciwko władzom państwowym, przy pomocy stworzonej w
tym celu specjalnej organizacji bojowej pod nazwą: Związku Rewolucyjnego
Strzelectwa (Sojuz Rewolucyjnych Strilciw). Wśród aresztowanych komunistów
31 U
żywał siedemnastu nazwisk i pseudonimów: Josek Mützenmacher vel Józef Mützenmacher, vel Jan
Alfred Reguła, vel Redyko, vel Mietek, vel Włodek, vel Urbański, vel Józef Kamiński, vel Jan Bogusław
Kamiński, vel Bogusław Słoński, vel Jan Skaliński, vel Jan Berdych, vel Jan Roszkowski, vel Jar, vel
Ziemski, vel Doktor, vel Urban.
Miał cztery żony: Annę Rajską, właściwie Rachela Chana Rosenstain, Wiktorię Berdych, Danutę
Stopczańską i Jadwigę Roszkowską.
Był agentem co najmniej sześciu służb specjalnych: wywiadu radzieckiego, «defy», Gestapo, wywiadu
Delegatury, policji brytyjskiej i (najprawdopodobniej) Mossadu
. H. Piecuch, AKCJE SPECJALNE,
Warszawa 1996, s. 286.
32 Por. A. Garlicki, Dzieje prowokacji, 
Przegląd Historyczny
, 1992 r., tom LXXXIII, zeszyt 3, s. 477-478. H.
Piecuch, AKCJE SPECJALNE, wyd. cyt., s. 285-305.
33 Por. H. Piecuch, AKCJE SPECJALNE, wyd. cyt., s. 290.
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znalazło się wówczas wielu, którzy pod wpływem rozczarowania do całej działalności
K.P.Z.U., jęli wydawać władzom policyjnym tajemnice partyjne (odznaczył się w tem
zwłaszcza Schechter Ozjasz, ps. Jerzy), mówiąc żargonem komunistycznym, sypać
innych towarzyszy partyjnych, bądź pozostających na swobodzie, bądź też obciążając
winą aresztowanych. Przodowali w tem komuniści zajmujący stanowiska kierownicze.
34
(...)
Zastanawiające w powyższym tekście jest niezwykle ostre zaatakowanie
Ozjasza Schechtera (czy Szechtera?). Skoro - jak twierdzi autor książki - odznaczył się
w sypaniu, to dlaczego policja stara się go zniszczyć, kompromitując wobec towarzyszy.
Trzeba w tym miejscu przypomnieć, że - jak podaliśmy w poprzednim rozdziale - od
stycznia 1930 r. trwała akcja wywiadu radzieckiego pod kryptonimem Koń trojański,
której celem było rozpracowanie Wojska Polskiego. W kierowaniu tą akcją - jak podano
w cytowanym w poprzednim rozdziale tekście J. Marszałka - uczestniczył O. Szechter.
Powstaje w związku z tym pytanie: czy ostry atak na niego (niewątpliwie inspirowany
przez policję lub II Oddział SG), nie miał na celu właśnie stworzenie mu alibi wobec
radzieckiego wywiadu? Przecież - jak podaje J.A. Reguła - sypało wielu towarzyszy z
kierownictwa KPZU, więc samo sypanie spraw partyjnych w tym wypadku specjalnie
nikogo nie wyróżniało. Ponieważ zaś po złożeniu przezeń zeznań akcja Koń trojański
toczyła się dalej bez przeszkód, zatem towarzysze z moskiweskiego wywiadu powinni
byli dojść do wniosku, że towarzysz Schechter wydał policji mniej ważne sprawy
partyjne, aby tym lepiej ukryć - o wiele dla Moskwy ważniejsze - sprawy wywiadowcze,
a więc jest w pełni godny zaufania. Gdyby o to właśnie chodziło polskiej policji,
możnaby wysunąć hipotezę, że pan Ozjasz Schechter był dobrym polskim patriotą, który
pomagał naszemu kontrwywiadowi w rozpracowaniu groźnej dla Wojska Polskiego
akcji radzieckiego wywiadu. Wszystko to jednak musi pozostać w sferze domysłów,
gdyż brak nam wystarczających materiałów, by powyższą hipotezę bezspornie
udowodnić.
Domniemany autor cytowanej książki J. Mützenmacher wstąpił do partii
komunistycznej w 1919 r., z końcem 1920 r. wyjechał do Niemiec i działał w
Komunistycznej Partii Niemiec. Ekspulsowany z Niemiec wyjechał do ZSRR, by
zgłębiać marksizm oraz zasady szpiegostwa w moskiewskiej szkole Kominternu
nazywającej się Komunistycznym Uniwersytetem Zachodu. W 1924 r. wrócił do Polski i
pracował w kierowniczych instancjach Związku Młodzieży Komunistycznej. Komitet
Centralny ZMK skierował go do Komunistycznej Międzynarodówki Młodzieży. W
1926 r. został sekretarzem KC ZMK. Po aresztowaniu w 1927 r. w latach 1927-1931
przebywał w więzieniu na Pawiaku, w Rawiczu i we Wronkach. W lutym 1931 r.
zwolniony z powodu choroby serca, wyjechał do ZSRR gdzie został wykładowcą na
Uniwersytecie Zachodu. Najprawdopodobniej w więzieniu został zawerbowany jako
agent przez polską policję, chociaż istnieje hipoteza, że zawerbowano go już wcześniej.
Na VI Zjeździe został wybrany do KC KPP. W 1933 r. stanął na czele Krajowego
Sekretariatu KC KPP - który faktycznie kierował organizacją partyjną na terenie Polski.
W połowie roku został odwołany do Moskwy, a na jego miejsce przyjechał Alfred
Lampe. Późniejszy generał Artur Jastrzębski-Ritter, który 17 sierpnia 1933 r. miał w
KPP objąć Obwód Poznań - Pomorze - Gdynia, relacjonuje, że w tym czasie: 
Nastąpiła
wsypa, największa w dziejach KPP. «Defa», choć w zasadzie robiła to również dwójka
34 J. A. Reguła, Historia Komunistycznej Partii Polski w świetle faktów i dokumentów, Warszawa 1934, s.
243.
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wojskowa (kontrwywiad wojskowy - przyp. J. K.), zagarnęła całą krajową śmietankę
KPP. Do więzienia na Mokotowie trafiłem razem z Albinem Małkuszewskim, Jakubem
Dąbem i Jerzym Korytowskim. Lampe został aresztowany wcześniej.
Przeanalizowaliśmy sprawę - wszystko wskazywało na Mützenmachera. Tymczasem
doszła nas wiadomość, że jego zwłoki wyłowiono z glinianki. Szukano innego
«sypacza». Potem okazało się, że to była lipa, zagranie «defy»
. Sam wiceminister spraw
wewnętrznych Henryk Kawecki, obawiając się, że Mützenmacher może zostać
zdemaskowany (o podejrzeniach wobec niego mogło m.in. świadczyć odwołanie go do
Moskwy), zdecydował się na wycofanie agenta reżyserując fikcyjne jego uśmiercenie35.
Według relacji Stefana Bakalarza - radcy w Wydziale Bezpieczeństwa MSW
zajmującego się rozpracowywaniem KPP - J. Mützenmacher po swej rzekomej śmierci
przybrał nazwisko Józef Kamiński, wyjechał do Bydgoszczy, gdzie formalnie pracował
jako urzędnik na kolei. W rzeczywistości - jak stwierdzono w dokumencie przekazanym
w 1950 r. przez MBP kierownictwu PZPR - pisał książkę pt. Historia Komunistycznej
Partii Polski w świetle faktów i dokumentów, wydaną w 1934 r. pod pseudonimem J. A.
Reguła. Przyjął chrzest i stał się gorliwym, praktykującym katolikiem (jego ojcem
chrzestnym był Stefan Bakalarz). W 1936 r. przeniósł się do Warszawy i był stałym
ekspertem-doradcą MSW od spraw komunistycznych. Pracował też w Instytucie
Naukowego Badania Komunizmu jako sekretarz i bibliotekarz36.
Sprawa J. Mützenmachera jeszcze wiele lat po wojnie bulwersowała
środowisko byłych działaczy KPP (z których niektórzy - z W. Gomułką na czele - nie
chcieli się pogodzić z faktem istnienia agenta na tak wysokim stanowisku w ich partii), a
MSW w PRL nie chciało udostępnić historykom materiałów źródłowych jego sprawy.
Świadczy to dobitnie jak skuteczna była wojna psychologiczna prowadzona przez
polskie przedwojenne służby walki informacyjnej
przeciw środowisku
komunistycznemu i wywiadowi radzieckiemu.
O psychozie szpiegomanii, która panowała w tym czasie w środowisku
komunistycznym, świadczy najlepiej artykuł J. Święcickiego pt. Prowokatorzy przy
robocie, zamieszczony w 
Czerwonym Sztandarze- organie KPP - w maju 1938 r. (miał
on stanowić przygotowanie propagandowe dla decyzji o rozwiązaniu partii). Czytamy w
nim m.in.:
Piłsudczyzna, która przed utworzeniem państwa polskiego sama występowała

w charakterze agentury szpiegowskiej niemiecko-austriackiego sztabu generalnego, od
pierwszej chwili swej działalności państwowej zastosowała tę samą metodę szpiegostwa,
podstępu i prowokacyj we wszystkich organizacjach społecznych i politycznych.
Wszędzie w organizacjach tych nasadzała i nasadza swych agentów, których zadanie
polega na tym, by dezorganizować i zrywać wszelki ruch opozycyjny przeciwko
istniejącemu reżymowi, by skompromitować ten ruch w drodze szeregu aktów
prowokacyjnych.
Nie uniknął tej roboty prowokacyjnej również ruch komunistyczny w Polsce.
W ciągu wielu lat defensywa polska nasadzała do komunistycznej partii Polski swych
szpiegów i prowokatorów. Aresztując uczciwych, bezgranicznie oddanych sprawie klasy
robotniczej komunistów, systematycznie gromiąc ogniwa kierownicze komunistycznej
partii Polski, defensywa stopniowo przesuwała swych agentów coraz bliżej do
kierownictwa KPP. Jednocześnie, by stworzyć swym agentom pewien autorytet w
35 H. Piecuch, AKCJE SPECJALNE, wyd. cyt., s. 291-292, 304.
36 Tamże, s. 286, 292-293.
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organizacjach partyjnych i w masach robotniczych, defensywa polska inscenizowała
areszty swych szpiegów i prowokatorów, którzy, siedząc w więzieniu, na podstawie
gadulskich rozmów jakie prowadzili między sobą więźniowie polityczni, oświetlali
działalność KPP. Trzymając jakiś czas tych prowokatorów w więzieniu, defensywa
uwalniała ich, umożliwiała sensacyjne ucieczki z więzienia, wypuszczała ich razem z
grupami uczciwych komunistów, maskując tym samym podłą zdradziecką robotę swych
szpiegów.
Szpiedzy ci, agenci defensywy, swą szkodniczą rozkładową robotę
przeprowadzali najrozmaitszymi sposobami: regularnie wydawali organizacje partyjne,
skazując najlepszych synów klasy robotniczej na długoletnie więzienie i katorgę;
systematycznie wypaczali linię partii, starając się na zlecenie defensywy przedstawić
polski ruch komunistyczny w tak karykaturalnej formie, żeby wywoływał on u mas brak
zaufania do komunizmu, żeby defensywa polska i faszyzm polski mogły głosić, że ruch
komunistyczny jest obcy ludowi polskiemu. Stąd wystawianie przez agentówprowokatorów wszelkiego rodzaju «skrajnych» haseł, jak te, które prowokator Panic
narzucał żołnierzom garnizonu warszawskiego, nawołując ich do zabijania oficerów.
Wiadomo na przykład, że prowokatorzy i szpiedzy defensywy polskiej, przedostawszy
się do komunistycznej partii Zachodniej Ukrainy, wyłazili ze skóry, żeby narzucić
KPZU hasło «przyłączenia Ukrainy Zachodniej do Ukrainy Radzieckiej». I tylko wdanie
się w te sprawy Międzynarodówki Komunistycznej położyło kres tej prowokatorskiej
37
grze piłsudczyków. (...)
.
Gdyby dziś brać za dobrą monetę wszystko to co napisał autor powyższego
tekstu, należałoby wnioskować, że Stalin we wrześniu 1939 roku zrealizował hasła
polskiej defensywy. Pamiętać trzeba, że w tym czasie toczyły się w Moskwie procesy
wielu komunistów, których oskarżano o szpiegostwo. Artykuł Święcickiego utrzymany
był w tej tonacji. Jeszcze wyraźniej widać to w Referacie przedstawiciela Kominternu w
sprawie Komunistycznej Partii Polski z sierpnia 1938 r., który już wprost uzasadniał
likwidację tej partii, czytamy tam np.:
Towarzysze, Piłsudski był przez piętnaście lat szpiegiem japońskim, Beck był

szpiegiem Habsburgów, dzisiaj szpiclem Hitlera. Przez wyrafinowane szpiegostwo tych
ludzi ułatwiało się i ułatwia Anglii i Niemcom wysyłanie swych szpiegów przez Polskę
do Związku Sowieckiego. Polska jest strategicznym punktem dla burżuazji
międzynarodowej, albowiem graniczy z ZSRR, za dziesiątki tysięcy funtów szterlingów
kupuje Anglia szpiegów w Polsce i wysyła ich do ZSRR.
(...)
Gdyby dwa lata temu burżuazja zniszczyła KPP, dzisiaj istniałaby nowa
potężna partia, wolna od defensywy i jej prowokatorów, Partia znajdowałaby się już w
rękach ludu, albowiem siła ruchu rewolucyjnego w Polsce tkwi w ludzie. Burżuazja
jednak nie rozgromiła KPP, bo kierownictwo było powolnym narzędziem w jej ręku
38
służącym do przeprowadzania jej podłych celów
.
Autorzy powyższych tekstów demonizowali rolę agentury polskiej, ale rzecz
jasna ona istniała i - jak pokazaliśmy na przykładzie Mützenmachera - była dobrze
uplasowana i prowadzona. Najlepiej świadczy o tym następujący fragment pisma, które
w sierpniu 1938 r. zaraz po otrzymaniu informacji o likwidacji KPP i reorganizacji
37 J. Święcicki, Prowokatorzy przy robocie, 
Czerwony Sztandar
, nr 5, 1938 r., s. 8.
38 Referat przedstawiciela Kominternu w sprawie Komunistycznej Partii Polski; (w:) Urząd Wojewódzki
Poznański, Nr. S.P.B.I.1.a/9/38. CA KC PZPR, sygn. 274/III, t. 1, sygn. AM/1767/3. (Obecnie w AAN).
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ruchu komunistycznego w Polsce, skierował Urząd Wojewódzki Poznański do
wszystkich starostów powiatowych i grodzkich oraz komendanta wojewódzkiego PP w
Poznaniu:
Stąd poza koniecznością nasilenia wywiadu, jak również potrzebą specjalnie

skrupulatnego kontrolowania otrzymywanych informacyj, wynika konieczność
głębszego zakonspirowania konfidentów, przy równoczesnym umocnieniu ich
stanowiska w ruchu komunistycznym dla odpowiedniego ich zabezpieczenia i
39
spowodowania mimo ewent. trudności wejścia do nowej organizacji
.
W tym czasie jedyną organizacją, która oficjalnie zaprotestowała przeciw
rozwiązaniu KPP była organizacja trockistowska nosząca nazwę Bolszewicy-Leniniści
(mimo, że stalinowskie kierownictwo Kominternu i KPP walczyło z trockizmem),
wydała ona odezwę, w której czytamy m.in.:
Komunistyczna Partia Polski nie istnieje. Jej organizacyjna śmierć została

poprzedzona i to o wiele lat - śmiercią ideologiczną. (...)
(...) Członkom partii rozwiązanej z powodu wpływów trockizmu każe się
walczyć z tymże trockizmem. (...)
(...) Czemu to KPP była tak dalece zalana prowokacją, że po raz pierwszy w
dziejach ruchu robotniczego trzeba było z tego powodu rozwiązać całą sekcję krajową
Międzynarodówki? (...)
Niewiele przesadzimy, jeżeli powiemy, że partie komunistyczne w ciągu
ostatnich lat oczyszczone zostały z najlepszych i samodzielnie myślących elementów
rewolucyjnych. (...) To wszystko miało ten skutek, że praca defensywy była
rzeczywiście maksymalnie ułatwiona. W organizacji wymagającej od swych członków
jedynie bezkrytycznego posłuszeństwa, nie trudno się utrzymać nawet politycznemu
analfabecie. Wystarczy tępakowi z defy wielbić Stalina i wyklinać trockizm, aby znał
program, teorię i strategię Kominternu.
Jednak w oszczerstwie, że cały komitet centralny KPP składał się z agentów
defensywy, głupota rywalizuje z łajdactwem. (...)
Drugi motyw. Trockizm wśród żydowskich komunistów nie jest pozbawiony
słuszności. W historii Polski oraz jej dzisiejszych stosunkach, w pierwszym rzędzie w
ucisku narodowościowym, tkwią przyczyny pchające żydowskiego robotnika do
pierwszych szeregów rewolucji.
Nie wszyscy jednak żydowscy robotnicy, których stalinizm obdarza mianem
trockistów są godni tego miana. (...)
Zresztą co najważniejsze - wina piętnowanych w tym wypadku przez
biurokrację Żydów z KPP nie polega bynajmniej na tym, że są trockistami - ale, że są...
Żydami. Zarzut ten jest dla stalinizmu jedynie pretekstem dla jego nowej taktyki
odcinania się od Żydów. Ale to już dotyczy istotnych a nie pozornych motywów
rozwiązania. Bo chociaż w obu tych motywach - prowokacja i trockizm - tkwi coś z
prawdy - nie są to bynajmniej istotne motywy
. Odezwa kończy się hasłami: 
Niech żyje
zwycięska rewolucja międzynarodowa. Niech żyje Polska Republika Rad
. Podpisana
40
jest 
Bolszewicy. Leniniści
.
39 Likwidacja kierownictwa KPP w ZSRR i reorganizacja ruchu komunistycznego w Polsce, Urząd
Wojewódzki Poznański, Nr. S.P.B.I. 1a/6/38; (w:) CA KC PZPR, 274/III - 1. (Obecnie w AAN).
40 Antystalinowska działalność trockistów na tle kryzysu przeżywanego przez organizację komunistyczną w
Polsce, Urząd Wojewódzki Poznański, Nr. S.P.B. I. 1/10/38; (w:) CA KC PZPR 274/III/ - 1. (Obecnie w
AAN).
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Po likwidacji KPP organizacja trockistowska w Polsce działała nadal. Jednak
władze administracyjne, które tolerowały ją w okresie istnienia KPP, przystąpiły
wkrótce do likwidacji organizacji Bolszewików-Leninistów. 6 lutego 1939 r. nastąpiły
duże aresztowania trockistów w Warszawie i Lublinie; zlikwidowano też nielegalną
technikę organizacji. Ogółem uwięziono wówczas około 200 osób. Następnie na
przełomie kwietnia i maja 1939 r. kontynuowano likwidację grup trockistowskich na
terenie Warszawy i innych miast Polski.
Przedwojenne polskie służby walki informacyjnej pracowały oczywiście nie
tylko na odcinku antykomunistycznym i zwalczały nie tylko wywiad radziecki. Również
miały one swoje osiągnięcia w walce ze służbami niemieckimi. Oprócz zwyczajnego
szpiegostwa niemieckiego, potrafiono również zwalczać bardziej subtelne działania
obcych kanałów wpływu.
W prasie z drugiej połowy lat trzydziestych znajdujemy dowody na to, że w
tym czasie polskie służby walki informacyjnej zaczęły podejrzewać masonerię o to, że
może być zakamuflowanym kanałem wpływu niemieckiego (jeżeli nie wręcz kanałem
niemieckiego wywiadu).
Tygodnik 
Merkuryusz Polski
, który miał dość bliskie kontakty z kręgami obozu
sanacyjnego, sterującymi w tym czasie walką informacyjną, na początku października
1938 r. opublikował komunikat Agencji Antymasońskiej z sierpnia tegoż roku
(prawdopodobnie również inspirowany przez służby specjalne i oparty o informacje
pochodzące od tych służb), w którym byłemu wielkiemu mistrzowi Wielkiej Loży
Narodowej Polski profesorowi Mieczysławowi Wolfkemu postawiono szereg
poważnych zarzutów. Stwierdzono tam m.in.:
Ostatnio, w związku z wiadomościami o zebraniach loży masońskiej na

Politechnice, wzrosło zainteresowanie osobą prof. Mieczysława Wolfkego, którego
nazwisko figuruje w międzynarodowych kalendarzach masońskich. (...)
Prof. Wolfke pochodzi z rodziny niemieckiej. Po ukończeniu studiów
przebywał w Niemczech i w ogóle za granicą przez 22 lata. Żona Niemka, dzieci mówią
słabo po polsku, dom prowadzony w duchu niemieckim. P. Wolfke i jego najbliższa
rodzina stale utrzymuje kontakt z członkami rodziny w Niemczech; warto zaznaczyć, że
jest wśród nich wielu czynnych wojskowych. Zamówień dla Zakładu Fizycznego na
Politechnice, którego jest kierownikiem, dokonuje prof. Wolfke zawsze w Niemczech.
Nie kryje się ze zdaniem, że «korytarz» powinien być oddany Niemcom, bo ich spotkała
krzywda.
Fakt, że Uniwersytet Krakowski nie chciał habilitować p. Wolfkego, nie
świadczy o zaufaniu do jego osoby i do jego walorów naukowych. (...)
Ś. p. Curie-Skłodowska miała o p. W. jak najgorsze zdanie. Zasługi naukowe p.
Wolfkego są nieuchwytne. (...)
Na Politechnice prof. Wolfke jest kierownikiem Zakładu Fizycznego, oraz
Pracowni Wojskowo-Technicznej; wykłada też fizykę techniczną wojskową na Studium
Wojskowym przy Politechnice.
(...)
Prof. Wolfke jest masonem 33-go stopnia, posiada więc najwyższy stopień
Obrządku Szkockiego Dawnego Uznanego. To tłumaczy wielostronność jego kontaktów
masońskich i wpływ jego na różne dziedziny życia publicznego w Polsce. (...) Swego
czasu zajmował się specjalnie sprawą «korytarza polskiego», konferując na ten temat
wielokrotnie z masonami zagranicznymi np. w r. 1924 na międzynarodowym zjeździe
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masońskim w Wiedniu, gdzie p. Wolfke reprezentował Polskę wraz z Andrzejem
Strugiem; na zjeździe tym postawił p. Wolfke wniosek o zniesienie okupacji Nadrenii.
W tejże sprawie współpracował p. Wolfke z innym wybitnym masonem polskim.
notowanym również w zagranicznych wydawnictwach masońskich, dr. Emilem Kipą,
urzędnikiem M. S. Z. (...)
Prof. Wolfke zajmuje się jednak nie tylko polityką zagraniczną; interesują go w
równej mierze problemy wewnętrzno-polityczne. Dość wspomnieć o jego długoletniej
współpracy z prof. Bartlem i innymi przedstawicielami prądów demoliberalnych w
obozie rządzącym. (...)
P. Wolfke zajmuje wysokie stanowisko w naszym przemyśle wojennym.
Dzięki jego wpływom otrzymał dobrze płatne stanowisko w przemyśle
wojennym (w wojskowej służbie łączności) prof. Janusz Groszkowski, dyr. Państw.
Instytutu Teletechnicznego, członek zespołu lożowego na Politechnice, który niedawno
- jak donosiliśmy w poprzednim n-rze «Biuletynu», - wystąpił z organizacji. Jest to n. b.
bardzo smutne, że wśród przyjaciół i zaufanych p. Wolfkego znajdujemy i wojskowych,
którzy powinni stronić, ze szczególną ostrożnością, od wszelkiego rodzaju tajnych
41
organizacji
.
Ten tekst był właściwie czymś w rodzaju publicznego donosu na prof.
Wolfkego i szereg innych osób. Stanowił on przygotowanie informacyjno-propagandwe,
uzasadniające delegalizację masonerii, w takim też chyba celu został zainspirowany i
opublikowany - co potwierdzają późniejsze wypadki, które uniemożliwiły osobom
zaatakowanym w nim, ewentualną obronę przed zarzutami, zwłaszcza zaś ewentualne
wytoczenie procesów o pomówienie czy oszczerstwo. W Dzienniku Ustaw z 24
listopada 1938 r. ukazał się Dekret Prezydenta RP z dnia 22 listopada o rozwiązaniu
zrzeszeń wolnomularskich. W cztery dni potem terenowe władze administracyjne
przystąpiły do wykonania postanowień tego Dekretu. 
W nocy z 2 na 3 grudnia
przeprowadzono w Warszawie rewizje u kilkunastu ujawnionych już wcześniej w
zagranicznych wydawnictwach wolnomularskich działaczy lożowych: u S.
Stempowskiego, Z. Dworzańczyka, H. Gliwica, E. Kipy, K. Sztejnboka i, podobno, M.
Wolfkego. Kierując się krążącymi od lat w stolicy pogłoskami zrewidowano również
mieszkanie nie będącego adeptem lożowym ekonomisty Henryka Tennenbauma. (...)
Dopiero 14 grudnia urzędowa Polska Agencja Telegraficzna opublikowała komunikat o
tych rewizjach i znalezieniu w ich toku materiałów, które «spowodowały likwidację
42
istniejących lóż polskich, działających dotychczas w kraju»
.
Trzeba w tym miejscu dla ścisłości stwierdzić, że wkrótce po opisanych tu
wypadkach - w lutym 1939 r. - bawiła w Warszawie oficjalna delegacja niemiecka z
samym Heinrichem Himmlerem na czele, którego witał komendant główny PP generał J.
Kordian-Zamorski. Natomiast od szeregu lat trwała współpraca policji polskiej i
niemieckiej na odcinku zwalczania ruchu komunistycznego. 
W 1935 r. Gestapo
przesłało polskim władzom bezpieczeństwa wykaz zawierający 901 nazwisk z
informacjami biograficznymi wybitniejszych komunistów, którzy przebywali na terenie
43
Rzeszy
.
41 
MERKURYUSZ POLSKI ORDYNARYJNY
, 2.X.1938.
42 L. Hass, Zasady w godzinie próby Wolnomularstwo w Europie Środkowo-Wschodniej 1929-1941,
Warszawa 1987, s. 198-199.
43 J. Ławnik, Represje policyjne..., wyd. cyt., s. 170-171.
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Wobec tych faktów rodzi się pytanie: czy cytowany wyżej bezprecedensowy
atak na prof. Wolfkego i innych polskich wolnomularzy, był tylko propagandowym
preludium do delegalizacji masonerii, czy też był próbą odwrócenia uwagi polskiej
opinii publicznej od groźnych kanałów niemieckiej inspiracji w polskiej elicie
rządzącej, które funkcjonowały zupełnie gdzie indziej niż w lożach masońskich. Fakt, że
np. wymieniony wyżej polski wolnomularz prof. Janusz Groszkowski podczas II wojny
światowej działał czynnie w polskiej konspiracji AK-owskiej i miał wielkie zasługi m.in.
biorąc czynny udział w rozszyfrowaniu systemu sterowania niemieckich rakiet V-1 i V2, świadczy o pełnym zaufaniu jakim cieszył się ze strony kontrwywiadu polskiego
podziemia niepodległościowego.
Widać z tego jak skomplikowana była w tym czasie sytuacja Polski i jak trudne
zadania stały przed jej służbami walki informacyjnej, które przecież w dodatku nie
mogły być wolne od wtyczek obcych służb specjalnych, zwłaszcza zaś niemieckich i
radzieckich.
Policja w tym czasie musiała odgrywać istotną rolę w zakresie kontrwywiadu,
współpracując z przedstawicielami Oddziału II Sztabu Głównego. Na tym polu stykały
się właściwe problemy kontrwywiadowcze z problemami przestępczości politycznej bowiem wywiad radziecki wykorzystywał organizacje komunistyczne, zaś wywiad
niemiecki organizacje mniejszości narodowej niemieckiej i ukraińskiej w Polsce.
Ponieważ, jak wiemy, po 1926 roku nie było w Polsce osobnej policji politycznej,
zasadniczą rolę odgrywała na tym polu służba śledcza, ale zaangażowana w tę
działalność była w pewnym stopniu cała policja. Panowała przy tym zasada jednolitości
korpusu Policji Państwowej, której personel był przeszkolony wszechstronnie do
zwalczania wszelkich przestępstw, w tym również przestępstw politycznych.
Np. w skrypcie z wykładów w Szkole Szeregowych Policji Państwowej z 1930
r., znajduje się rozdział poświęcony stronnictwom politycznym, w którym jest opis 110
nurtów i ugrupowań politycznych działających na terenie Polski. Wiele uwagi
poświęcono w skrypcie komunistom, przy czym autor już na początku rozdziału
stwierdza, że nierzadko spotykał się z wypadkiem zakwalifikowania członka klasowego
związku zawodowego jako komunisty, dlatego tylko, że dany funkcjonariusz żadnego
wyrobienia w tym kierunku nie posiadał.
W omawianym skrypcie przedstawiona jest wnikliwa socjologiczna analiza
zasad funkcjonowania państwa demokratycznego, a ponadto niemal marksistowska
analiza przeciwieństw interesów między kapitałem i pracą oraz rola związków
zawodowych.
Funkcjonariuszy policji nie programowano na ideologiczny antykomunizm,
natomiast komunistów przedstawiano jako wrogów państwa, którzy chcą pozbawić
Polskę niepodległości i oderwać od niej znaczną część jej terytorium.
Chociaż wszyscy funkcjonariusze Policji Państwowej obowiązani byli zwalczać
przestępstwa polityczne, szczególny obowiązek w tym zakresie spoczywał na Służbie
Śledczej, w której istniały specjalne komórki zajmujące się wyłącznie sprawami
politycznymi, współdziałając z odpowiednimi wydziałami i referatami administracji
państwowej, odpowiedzialnymi za sprawy bezpieczeństwa. Komórki polityczne w
Urzędach Śledczych znajdowały się w 17 województwach, w powiatach zajmowały się
tym pojedyncze osoby.
Najliczniejsza oczywiście była Służba Śledcza warszawska. Urząd Śledczy m.
st. Warszawy w dniu 1 stycznia 1938 r. dysponował 25 oficerami i 650 podoficerami,
82

co stanowiło ponad 22% Służby Śledczej w skali kraju 44. Oddział I polityczny
dysponował 7 oficerami i 172 podoficerami. Brygada I (3 oficerów i 63 podoficerów)
zajmowała się organizacjami nielegalnymi - tzn. głównie organizacjami
komunistycznymi. Brygada II (2 oficerów i 58 podoficerów) zajmowała się
organizacjami legalnymi, w związku z tym jej działania polegały na służbie
informacyjnej i nie prowadziła ona procesowych postępowań przygotowawczych.
Brygada III narodowościowa (1 oficer i 42 podoficerów) rozpracowywała życie
polityczne mniejszości narodowych.
Oddział I warszawskiego Urzędu Śledczego dysponował też kartoteką (dosier),
w której był zatrudniony 1 oficer i 9 podoficerów. W kartotece zatrzymywano
informacje osobowe, natomiast bankiem wszystkim informacji dotyczących sytuacji
politycznej dysponował Komisariat Rządu m. st. Warszawy, zaś w innych
województwach Urzędy Wojewódzkie.
O tym, jak dobrymi informacjami o sytuacji politycznej dysponowały
przedwojenne władze polskie, świadczyć może fakt, że odpisy dokumentów
dotyczących rozwiązania KPP - które dopiero w okresie gorbaczowowskiej pierestrojki
zostały udostępnione naszym historykom przez stronę radziecką - były w dyspozycji
polskich przedwojennych władz odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa i trafiały
do nich na bieżąco.
Oddział II warszawskiego Urzędu Śledczego zajmował się przestępstwami
kryminalnymi i posiadał 7 brygad. Brygada V (1 oficer i 23 podoficerów) zajmowała się
kradzieżami. Brygada VI - policja kobieca - zwalczała prostytucję i handel żywym
towarem, posiadała ona 1 oficera i 29 podoficerów. Brygada VII posiadała 1 oficera i 26
podoficerów, zajmując się drobnymi kradzieżami. Brygada VIII (1 oficer i 36
podoficerów) zajmowała się fałszerstwami i oszustwami. Brygada X (1 oficer i 20
podoficerów) zajmowała się bandytyzmem i morderstwami. Dwie specjalne Brygady IV
i IX zajmowały się ochroną obiektów rządowych - pierwsza z nich ochroną Belwederu,
druga ochroną prezydenta; obie łącznie dysponowały 1 oficerem i 75 podoficerami.
Jak widać numeracja brygad była ciągła: w Oddziale I - od I do III, w Oddziale
II - od IV do X, co podkreślało organiczną jedność całej służby śledczej.
Oficerowie Służby Śledczej mieli stałe kontakty z Samodzielnymi Referatami
Informacyjnymi przy Dowództwach Okręgów Korpusów, informując władze wojskowe
o wszystkich sprawach interesujących dla armii.
Jeżeli chodzi o warszawski Urząd Śledczy - którego organizacja była podobna
jak innych Urzędów Śledczych w poszczególnych województwach - to, oprócz
wymienionych dziesięciu brygad, posiadał on jeszcze Inspekcję (2 oficerów i 20
podoficerów) nadzorującą agentury śledcze przy komisariatach w terenie, a także Biuro
Rejestracyjne (2 oficerów i 35 podoficerów) zajmujących się fotografią, daktyloskopią i
w ogóle techniką kryminalistyczną. W agenturach śledczych przy komisariatach było
łącznie 108 szeregowych (podoficerow). W sumie więc 561 (czyli 83% stanu
osobowego) funkcjonariuszy warszawskiego Urzędu Śledczego zajmowało się pracą
operacyjno-śledczą i jej bezpośrednim zapleczem. Pozostałych 114 funkcjonariuszy czyli ok. 17% stanu osobowego (w tym 8 oficerów i 106 podoficerów), zajmowało się
różnymi pracami organizacyjnymi, kierowniczymi, kancelaryjnymi i specjalnymi.
Wyraźnie więc w Urzędzie dominowali pracownicy liniowi. Warto też dodać, że
44 J. Ławnik, Represje policyjne..., wyd. cyt., s. 53.
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warszawski Urząd Śledczy miał w dyspozycji - w omawianym okresie, tzn. w 1938 roku
- 3 samochody45.
Cały stan osobowy policji warszawskiej (łącznie ze Służbą Śledczą) wynosił w
dniu 1 stycznia 1938 r. 80 oficerów i 3307 podoficerów, co stanowiło ponad 10% stanu
osobowego Policji Państwowej w skali kraju. W Golędzinowie stacjonowały trzy
kompanie Rezerwy Policji Państwowej, które liczyły łącznie około 360 osób. W
Rezerwie PP służyli ludzie, którzy już odbyli służbę wojskową i chcieli podjąć
zawodową pracę w policji46.
Warto podkreślić, że w Policji Państwowej panowała zasada integralnej
jedności całego korpusu osobowego (dotyczyło to również Służby Śledczej i tych jej
komórek, które zajmowały się sprawami politycznymi), a ponadto nie było wyraźnego,
ostrego przedziału między oficerami i podoficerami. W zasadzie każdy funkcjonariusz
po ukończeniu Szkoły Szeregowych PP, podejmował służbę jako posterunkowy
(najniższy stopień podoficerski), ewentualnie awansując potem kolejno na dalsze
stopnie. Starszy przodownik (był to najwyższy stopień podoficerski) przed awansem na
aspiranta (najniższy stopień oficerski) musiał ukończyć szkołę oficerską, której kurs
trwał 10 miesięcy. Zadaniem oficerów było wykonywanie pracy organizacyjnej,
koncepcyjnej i dowodzenie podległymi im jednostkami, natomiast pracą z agenturą i
inną służbą policyjną w ścisłym sensie zajmowali się podoficerowie.
Ten system był całkowicie odmienny niż system panujący w PRL, jak rownież
obecnie w RP - gdzie dawniej Służba Bezpieczeństwa, a dziś w jeszcze większym
stopniu Urząd Ochrony Państwa, stanowią formacje wydzielone i uważające się za coś
lepszego niż dawniej Milicja Obywatelska, a dziś Policja. Powoduje to, rzecz jasna,
antagonizmy i tarcia. Ponadto istnieje wyraźny ostry podział między oficerami i
podoficerami (ci lepsi idą od razu do Szkoły Oficerskiej), przy równoczesnej deprecjacji
pozycji oficera - niewiele mniej niż połowę stanu osobowego obecnej policji stanowią
oficerowie i aspiranci (dawniej chorążowie), którzy bardzo często wykonują funkcje
podoficerskie (w znaczeniu przedwojennym) lub urzędnicze. Trzeba przyznać, że
przedwojenny system w bardzo trudnych warunkach zdał znakomicie egzamin
sprawności i efektywności, w przeciwieństwie do PRL-owskiego i obecnego.
Policja Państwowa była nie tylko dobrze wyszkolona i zorganizowana, ale i
dobrze - jak na owe czasy - wyposażona. Już na przełomie lat dwudziestych i
trzydziestych sprowadzono dla niej pewną ilość pistoletów maszynowych, bezpośrednio
przed wybuchem wojny przekazano PP niewielką liczbę ręcznych karabinów
maszynowych typu browning; w latach trzydziestych miała już policja armatki wodne, a
także radiostacje na szczeblu komend wojewódzkich - w 1936 r. dysponowała 29
radiostacjami nadawczo-odbiorczymi. 
W 1937 r. Komenda Główna PP otrzymała
specjalne kredyty, które umożliwiły zakup 54 samochodów specjalnych i ciężarowych.
Jednocześnie uzyskano zgodę władz wojskowych na wyposażenie lub odstąpienie
47
policji pojazdów mechanicznych
.
System prawno-polityczny państwa był tak pomyślany, by chronić przede
wszystkim obywateli, którzy występują w obronie prawa i interesów państwa, a w tym
zwłaszcza policję i wojsko. Policja byłą odpowiedzialna tylko za prawidłowe wykonanie
45 Dane liczbowe dotyczące warszawskiego Urzędu Śledczego pochodzą z prywatnego archiwum dr Adama
Hempla.
46 Por. J. Ławnik, Represje policyjne..., wyd. cyt., s. 45-54.
47 Por. A. Misiuk, Policja Państwowa..., wyd. cyt., s. 103-105.
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zleconych jej przez władze administracyjne zadań i nie odpowiadała za ich stronę
merytoryczno-polityczną, nie musiała się też obawiać, że w pewnej sytuacji zostanie
poświęcona w roli kozła ofiarnego, na którego polityczni przełożeni zrzucać będą winę
za swoje błędne decyzje.
Panowała zasada rozdziału kompetencji wojska i policji - władze wojskowe nie
miały egzekutywy wobec ludności cywilnej, a w razie potrzeby musiały korzystać z
pomocy policji. Z kolei Policja Państwowa nie miała egzekutywy wobec osób
wojskowych.
Pewien wyjątek stanowił Korpus Ochrony Pogranicza, stanowiący elitarną
formację wojskową, liczącą w dniu 1 grudnia 1938 r. 26 207 żołnierzy i oficerów (w
tym 935 oficerów), powołaną do ochrony wschodnich granic Polski, który był
podporządkowany ministrowi spraw wewnętrznych. Żandarmeria KOP miała pełne
uprawnienia policyjne zarówno wobec osób cywilnych jak i wojskowych48.
Zdarzały się nierzadko przypadki przenoszenia oficerów z wojska do policji,
ale często służba policyjna na tym raczej cierpiała.
Warto odnotować, że w przededniu wybuchu II wojny światowej, ambasador
niemiecki w Warszawie, w swym raporcie, ocenił duchowieństwo rzymskokatolickie i
policję jako najbardziej patriotyczne grupy ludności Polski.
3.3. II Oddział Sztabu Głównego II RP
Ochrona bezpieczeństwa zewnętrznego należała do wojska, zaś ochrona
państwa w walce informacyjnej (i w ogóle prowadzenie tej walki) była w kompetencjach
II Oddziału Sztabu Głównego (początkowo nazywał się Sztabem Generalnym),
któremu podlegały Samodzielne Referaty Informacyjne w Dowództwach Okręgów
Korpusów49, a także ekspozytury terenowe.
Służby walki informacyjnej Wojska Polskiego przechodziły w okresie
dwudziestolecia międzywojennego różne przemiany. Wywiad jako oficjalna instytucja
państwowa został utworzony formalnie dekretem Rady Regencyjnej z 25 października
1918 r., który powołał do życia Wydział II Informacyjny polskiego Sztabu Generalnego.
Wraz ze zmianami w strukturze Sztabu Generalnego w latach 1918-1921 ulegała

przeobrażeniom również wojskowa służba wywiadowcza, zmieniając kolejno nazwy:
Wydział VI Informacyjny (IX 1918 - I 1919), Oddział VI Informacyjny (I - V 1919) i
wreszcie Oddział II.
Niezależnie od organu wywiadowczego Sztabu Generalnego, Kwatera Główna
Piłsudskiego posiadała swój własny Oddział II, całkowicie obsadzony przez
legionistów. (...)
Obok wymienionych organów w 1919 r. istniał w Ministerstwie Spraw
Wojskowych Departament II Informacyjny, będący kontynuacją oddziału
wywiadowczego Dowództwa Wojsk Polskich, podległego Tymczasowemu Rządowi
Ludowemu Republiki Polskiej w Lublinie (Rządu Lubelskiego). Departament ten - z
48 Por. E. Kozłowski, Wojsko Polskie 1936-1939, Warszawa 1974, s. 137-143.
49 Obszar Polski był podzielony na 10 następujących okręgów korpusów: I Warszawa, II Lublin, III Grodno,
IV Łódź, V. Kraków, VI Lwów, VII Poznań, VIII Toruń, IX Brześć nad Bugiem, X Przemyśl. Dowództwa
Okręgów Korpusów z ramienia ministra spraw wojskowych sprawowały władzę terytorialną nad
całokształtem administracji wojskowej na obszarze podległych im okręgów korpusów.
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sekcjami: organizacyjną, defensywną, informacyjną i biurem plebiscytowym przekształcony został następnie w tzw. Oddział II Sztabu Ministerstwa Spraw
Wojskowych.
Polskie formacje wojskowe, utworzone za granicą i powracające do kraju,
posiadały nadto własne komórki wywiadowcze. Armia gen. Józefa Hallera na przykład
miała w składzie swego sztabu tzw. Biuro Informacyjne, utworzone według wzorów
francuskich. (...)
Podstawowym dokumentem regulującym zakres prac służby informacyjnej był
wydany 22 czerwca 1921 r. rozkaz ministra spraw wojskowych, gen. ppor.
Sosnkowskiego, ustalający zarazem nowy etat Oddziału II Sztabu Generalnego. W skład
ówczesnego Oddziału II weszły trzy wydziały: organizacyjny, ewidencyjny i
wywiadowczy, z których każdy dzielił się na kilka referatów
.
Wydział I organizacyjny - referaty: organizacyjny, wyszkolenia, personalny,

finansowy, szyfrów własnych i korespondencji oraz referat prasy obcej.
Wydział II ewidencyjny - zajmował się segregacją i opracowaniem materiałów
wywiadowczych, studium całości życia państw obcych z wojskowego punktu widzenia,
szczegółowym studium armii obcych, redagowaniem komunikatów informacyjnych oraz
studium stosunków narodowościowych wewnątrz państwa. Odpowiednie referaty:
wschodni, zachodni, południowy, północny, statystyczny i narodowościowy.
Wydział III wywiadowczy - referaty: techniki wywiadu, centralnej agentury,
50
kontrwywiadu oraz szyfrów własnych, radiowywiadu i techniki podsłuchowej
.
Zmiany organizacyjne następowały jeszcze kilkakrotnie w latach 1923, 1927,

1929, 1930. Wyodrębniają się wyraźnie trzy podstawowe działy - wywiadu,
kontrwywiadu oraz studiów. (...)
Po kolejnych reorganizacjach i rozbudowie personel wojskowy i cywilny
Oddziału II powiększał się na przestrzeni lat 1930-1939 (zwłaszcza po 1933 r.)
kilkakrotnie. W 1939 r. w centrali Oddziału II pracowało około 250 oficerów i 450
urzędników oraz niższych funkcjonariuszy cywilnych.
Zakres działalności i kompetencji Oddziału II, mimo kolejnych zmian
strukturalnych, obejmował w zasadzie następujące zagadnienia:
organizację i szkolenie aparatu informacyjnego oraz kierownictwo i kontrolę
nad nim;
szkolenie wojsk w zakresie służby informacyjnej;
zdobywanie
wiadomości
wywiadowczych,
ich
centralizowanie
i
opracowywanie oraz rozprowadzanie tych wiadomości do osób upoważnionych;
studiowanie metod i środków pracy oraz postępu służby wywiadowczej;
przygotowanie planów do sprawnego funkcjonowania służby wywiadowczej w
czasie przejścia ze stanu pokojowego do stanu wojennego;
51
kierownictwo w zakresie zabezpieczenia państwa przed wywiadem obcym
.
Po zamachu majowym w 1926 r. J. Piłsudski na czele Oddziału II stawiał
swoich najbardziej zaufanych ludzi z legionów i Polskiej Organizacji Wojskowej.
Wbrew wzorom francuskim, niemieckim czy rosyjskim, w organizacji polskiego
Oddziału II przyjęto zasadę, że całość agend służby informacyjnej (zarówno na
zewnątrz jak i na wewnątrz) winna być skupiona w jednym ręku. 
To, co w innych
50 W. Kozaczuk, Bitwa o tajemnice, Warszawa 1969, s. 115-116.
51 Tamże, s. 118-119.
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państwach wykonywały dwa lub nawet więcej organów, skupione zostało w Oddziale II
52
jako jedynej wojskowej i państwowej służbie informacyjnej
.
Całością służby informacyjnej kierował szef Wydziału II wywiadowczego,

składającego się z dwóch wydziałów: II a (wywiadu) i II b (kontrwywiadu).
Szef Wydziału II a, określany zwykle jako «szef wywiadu», był natomiast
bezpośrednio odpowiedzialny za organizację i stan pracy placówek tzw. wywiadu
głębokiego, ich obsadę personalną, finansowanie, wyposażenie techniczne i kontrolę.
Wydział II a wywiadowczy składał się od 1930 r. z czterech podstawowych
referatów: «Wschód», «Zachód», Technicznego i Radiowywiadu. Szef wywiadu był
również w praktyce przełożonym ekspozytur terenowych, chociaż formalnie podlegały
one bezpośrednio szefowi Oddziału II.
Ekspozytury zachodnie, prowadzące tzw. wywiad płytki na Niemcy - nr 3 w
Bydgoszczy i nr 4 w Katowicach - posiadały jednak dość znaczną autonomię,
szczególnie zaś ekspozytura bydgoska. Ekspozytury wschodnie - nr 1 z siedzibą w
Wilnie i nr 5 we Lwowie - podlegały bezpośrednio szefostwu wywiadu Korpusu
Ochrony Pogranicza (KOP) i należały resortowo do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
Oddział II Sztabu Głównego sprawował nad nimi dość luźny nadzór fachowotechniczny.
Całość spraw kontrwywiadowczych w Oddziale II prowadził szef Wydziału II
b kontrwywiadowczego. Jego aparat w terenie stanowiły tzw. Samodzielne Referaty
Informacyjne (w skrócie SRI) umiejscowione przy każdym z dziesięciu Dowództw
Okręgów Korpusu (DOK) i Dowództwie Okręgu Floty. Na najniższym szczeblu - w
pułkach, samodzielnych batalionach itp., a także w niektórych garnizonach - wyznaczeni
byli spośród kadry tzw. oficerowie informacyjni, będący nieetatowymi pomocnikami i
przedstawicielami Oddziału II w swojej jednostce lub garnizonie.
W skład centrali Oddziału II wchodziły ponadto - Wydział I Ogólny, zajmujący
się sprawami wyszkolenia, organizacyjno-personalnymi, mobilizacyjnymi i
budżetowymi; Wydział III Studiów z referatami - «Niemcy», «Rosja» i Studiów
Ogólnych (inne kraje).
Szefowi Oddziału II bezpośrednio podlegała utworzona w 1930 r. Ekspozytura
nr 2, komórka przygotowująca dywersję wojenną i prowadząca przez szereg lat «akcję
53
prometejską»
. Zasadniczym celem akcji prometejskiej było doprowadzenie do
oderwania od ZSRR terytoriów zamieszkałych przez ludność nierosyjską i utworzenie z
nich państw niepodległych, w których Polska miałaby znaczne wpływy - co w sposób
zasadniczy wzmocniłoby naszą pozycję w Europie Wschodniej.
Ekspozytura nr 2 składała się z siedmiu referatów: «Wschód», «Zachód»,

Terenów Własnych, Techniki, Bezpieczeństwa Technicznego, Propagandy i
Administracyjnego54.
Rola i miejsce służby walki informacyjnej w układzie władz wojskowych oraz
jej założenia koncepcyjne, zostały w sposób wyczerpujący sformułowane w
programowym referacie, wygłoszonym w dniu 25 stycznia 1929 r., przez pułkownika
dyplomowanego Tadeusza Schaetzla - po przewrocie majowym 1926 roku szefa
Oddziału II - przed audytorium inspektorów i generałów do prac Generalnego
52 Tamże, s. 119.
53 Tamże, s. 123-124.
54 Tamże, s. 124.
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Inspektoratu Sił Zbrojnych oraz nielicznych wyższych oficerów. Pułkownik Schaetzel
powiedział wówczas m.in.:
Najistotniejszą pracą Oddziału II jest walka o zdobycie obcej tajemnicy

wojskowej i walka o ochronę tajemnicy własnej. Nie prowadzi się jej siłą fizyczną.
Wiadomości nie zdobywa się napadami. Walka toczy się jedynie w świecie wartości
moralnych. Wywiadowca, który przedostaje się nielegalnie na teren nieprzyjaciela dla
obserwacji ruchów wojsk, każdej chwili jest narażony na zdekonspirowanie. Tylko siła
charakteru, zdecydowanie i śmiałość wydziera tajemnice wroga (...). Każdy niemal
referat Oddziału II, każda placówka jest zamkniętą całością, za którą bezpośrednią
odpowiedzialność ponosi jej kierownik. Obowiązkowość i precyzja stanowią
podstawową kwalifikację oficera Oddziału II. U wywiadowcy dominować musi siła
charakteru, żelazna wola i całkowita odporność na wszelkie słabostki. Obok osobistego
poziomu moralnego wchodzi w grę poziom moralny metod pracy. Bardzo łatwo wiąże
się z pracami informacyjnymi cały kompleks pojęć tego typu co: prowokacja,
denuncjacja, wymuszenie itp., środki, jako środki używane w pracy. Jest to też jedna z
owych legend, które otaczają służbę informacyjną (...). Chcę jednak stwierdzić, że
metody tego typu, tego poziomu, nie są konieczne do osiągnięcia pozytywnych
rezultatów. Nieużywanie ich niewątpliwie utrudnia walkę zwłaszcza z przeciwnikiem,
który tych środków używa. Kiedy buduje się na poszanowaniu prawa i wyklucza pewne
metody postępowania, jest się z góry w gorszym położeniu niż bezwzględny przeciwnik
(...). Mogę stwierdzić, że morale naszej służby informacyjnej nie tylko pod względem
prymitywnej uczciwości, ale i pod względem metod obowiązujących stoi na wysokim
poziomie. Stoi ona nieporównanie wyżej od wszystkich znanych nam służb w innych
państwach (...). Stwierdzając ten stan rzeczy nie chcę przez to powiedzieć, iż Oddział II
jest ośrodkiem kultywującym bezwzględne wartości etyczne. Na taki luksus nie może
55
sobie pozwolić żaden czynnik walki
.
To co robi na froncie cała armia - odnotujemy tu jeszcze parę

charakterystycznych zwrotów - zabijając i niszcząc nieprzyjaciela fizycznie, robi służba
informacyjna, zabijając i niszcząc go moralnie. Na gruzach wartości moralnych
przeciwnika buduje swe zdobycze wywiad (...). Najwyższe zdobycze osiąga zaś
wówczas, gdy mu się uda opętać obcego oficera. Wywiad gra na ludzkich słabościach,
na wadach charakteru, ułomnościach natury, nieopanowanych namiętnościach - dąży do
ich odnalezienia, rozbudzenia i rozwinięcia. A opętawszy w ten sposób oficera, by
wyssać z niego jak pająk całą treść wewnętrzną, rzuca go, pozostawiając własnemu
56
marnemu losowi
.
Jakkolwiek muszę zdecydowanie stanąć w obronie owych niemoralnych

konieczności państwowych, jakimi są metody pracy wywiadu ofensywnego, stwierdzić
również muszę, iż jednym z najtrudniejszych problemów, który ma do rozstrzygnięcia
oficer wywiadowczy, jest utrzymanie właściwej miary między łatwym rozwiązywaniem
konfliktów przez tezę konieczności państwowych, względnie przez zwyczajny cynizm, a
skrajną alternatywą, jaką jest nie mniej szkodliwe upraszczanie trudności przez
57
doktrynerstwo etyczne
.

55 Tamże, s. 128-129.
56 Tamże, s. 129-130.
57 Tamże, s. 130.
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W dalszym ciągu swego referatu płk. Schaetzel uzasadnia konieczność
centralizacji w jednym aparacie wszystkich trzech działów służby informacyjnej wywiadu, studiów i kontrwywiadu. Stwierdza on:
Praca ewidencji (studiów) krytykuje zdobycze wywiadu, drogi wywiadu

poddawane są rewizji przez kontrwywiad; to, co zdobyła jakaś ekspozytura, obalane jest
przez zdobycz innej placówki wywiadowczej, i tak niemal we wszystkim
. Toteż
"poszczególne części wywiadu są nastawione przeciwko sobie" 58.
Oddział II i jego organy mają podwójną zależność służbową. Placówki
wywiadowcze przy KOP służą równocześnie Oddziałowi II i KOP, ekspozytury
obsługują inspektoraty terenowe, SRI są organem DOK, attaché wojskowi są częścią
składową poselstwa, sam zaś Oddział II jest związany z Generalnym Inspektoratem Sił
Zbrojnych.
Zasadnicze znaczenia dla pracy Oddziału II ma dział studiów. Niezależnie od
tego, jaki problem będzie badany 
zawsze obraz, który może się stać podstawą do
wniosków praktycznych, będzie zdobywany urywkami
. 
Każdy z tych szczegółów
zdobyty będzie inną drogą, na innym terenie i w innym czasie. Najwłaściwszy obraz dać
może jedynie ściągnięcie wszystkich ułamków na jeden poziom miejsca i czasu, co jest
właśnie zadaniem działu studiów. Osiąga się wówczas również największą ilość
kryteriów do oceny, który szczegół przedstawia wartość istotną, a który należy
59
odrzucić
.
Oddział II musi dostarczyć dla Generalnego Inspektoratu elementów oceny
nieprzyjaciela, a następnie opracowań syntetycznych. Wprawdzie oficerowie GISZ i
Oddziału III (operacyjnego) Sztabu Głównego mogą niejednokrotnie zdobywać
wiadomości niezależnie od wywiadu, ale ich ocenę musi dać wydział ewidencyjny
(studiów) Oddziału II, który posiada najwięcej materiałów porównawczych i kryteriów.
Zdobycie wartościowych informacji nie nastręcza większych trudności w
wypadku bezpośredniej obserwacji przez osobę mającą fachowe przygotowanie. 
Inaczej
ma się rzecz, gdy między zdobywającego a zjawisko wchodzi czynnik trzeci, tj.
pośrednik - zawodowy wywiadowca czy przygodny informator. Wówczas stają zaraz
dodatkowe pytania: kim jest ten pośrednik, skąd informację zdobył, jaka jest jej
wartość; dla dania sobie odpowiedzi na te pytania trzeba już mieć aparat, który powie,
czy też pośrednik nie jest zwykłym naciągaczem lub agentem dwustronnym, czy nie jest
podesłany przez wywiad obcy dla inspiracji, czy sama wiadomość nie jest pozbawiona
wartości (...). Niejeden kontakt wywiadowczy, na pozór bardzo wydajny, musiał być
60
zlikwidowany, bo ewidencja przez swe studium oceniła materiały jako inspirowane
.
Kończąc swój referat płk Schaetzel stwierdza:
Prace instytucji wojskowych w czasie pokoju idą jednym z dwóch torów: torem

czysto pokojowym, administracyjnym, albo torem wojennym, bezpośrednich
przygotowań do wojny. W niewielu działach służby dwa te tory ze sobą się łączą. W
służbie informacyjnej poza obu wymienionymi torami jest tor trzeci - walka (...). Jest
ona niemal identyczna jak w czasie wojny. Walczy się o zdobycie wiadomości, o
zdobycie tajemnicy nieprzyjaciela i walczy się o obronę własnej tajemnicy, względnie
toczy się walkę z wrogą akcją nieprzyjaciela. Stan wojenny całej armii zwiększa jedynie
58 Tamże, s. 131.
59 Tamże, s. 132.
60 Tamże, s. 133.
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intensywność pracy, rozszerza zakres środków walki i daje do rąk więcej możliwości istota pozostaje ta sama (...)
.
Służba informacyjna - czytamy w konkluzji referatu - jest reflektorem

rzucającym snop światła przed pierwszą linię bojową. Umożliwia ona moment
zaskoczenia, który istnieje tylko wtedy, gdy nieprzyjaciel nie jest świadomy naszych sił i
61
zamierzeń
.
Głównymi obiektami zainteresowania naszego wywiadu w okresie
dwudziestolecia międzywojennego były Niemcy i ZSRR. Również kontrwywiad
zajmował się przede wszystkim zwalczaniem agenutry tych dwu państw. W latach
poprzedzających wybuch II wojny światowej nasze służby walki informacyjnej
rozpoczęły intensywne przygotowania do wojny. Wyrazem tego było utworzenie w
1937 r. Wydziału III Planowania Wywiadu Wojennego i Dywersji Wojennej, a
następnie w kwietniu 1939 r. Samodzielnego Referatu Sytuacyjnego Niemcy, którego
zadaniem było śledzenie rozwoju sytuacji wojskowej w III Rzeszy i opracowywanie
codziennych komunikatów dla szefa Sztabu Głównego62.
Walka polskiego wywiadu z wywiadem niemieckim rozpoczęła się już na
początku dwudziestolecia międzywojennego.
Pozbawiony możliwości szerokiej pracy informacyjnej, jaką prowadzili

Niemcy dzięki ekonomicznej przewadze państwa i nielojalnej postawie mniejszości
niemieckiej w Polsce, Oddział II postanowił spróbować frontalnego ataku na tajemnice
63
Reichswehry, skupiając większość swoich wysiłków na jednym punkcie
.
Zasadniczy nacisk położono na zorganizowanie wywiadu głębokiego na
Niemcy. W latach 1923-1924 podjęto próbę zorganizowania w Berlinie oficerskiej
placówki wywiadu głębokiego, której kierownikiem został oficer wywiadowczy
porucznik Józef Gryf-Czajkowski, który - jak się później okazało - zwrócił się sam do
wywiadu niemieckiego, został przezeń odwrócony i pracował przeciwko Polsce,
dostarczając Oddziałowi II materiały inspiracyjne przygotowywane przez odpowiednie
komórki niemieckich tajnych służb. Dostarczane przez Czajkowskiego materiały były
preparowane dość nieudolnie (co świadczyło o niskim poziomie pracy ówczesnych
komórek inspiracyjnych niemieckiego wywiadu) i polski wydział studiów ocenił je jako
podrabiane przez Niemców. Por. Czajkowskiego odwołano do kraju, nie podejrzewano
go jednak o zdaradę; uznano, że pozyskani przez niego agenci zostali faktycznie
podstawieni przez tajne służby niemieckie i wprowadzili go w błąd. Zdrada
Czajkowskiego wyszła na jaw dopiero kilka lat później, gdy wywiad niemiecki
wykorzystał go ponownie64.
W latach 1925-1926 zapoczątkowano akcję, która w aktach Oddziału II
otrzymała kryptonim 
In. 3
. W okresie 1926-1933 r. pochłaniała ona około połowy
funduszy przeznaczonych na głęboki wywiad w Niemczech. Rotmistrz Jerzy Sosnowski
z 8 pułku ułanów został przeniesiony do służby wywiadowczej i po odpowiednim
przygotowaniu, wysłany w 1926 r. do Berlina. Występował tam jako młody arystokrata,
nastawiony opozycyjnie wobec rządu i należący do ponadnarodowej organizacji do
walki z bolszewizmem. Wkrótce pozyskał sobie życzliwość niemieckich kół
arystokratycznych i mógł nawiązać odpowiednie kontakty. Najpierw wciągnął do
61 Tamże, s. 133-134.
62 Por. W. Kozaczuk, Bitwa o tajemnice, wyd. cyt., s. 118.
63 Tamże, s. 150.
64 Por. tamże, s. 160-161.
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współpracy wywiadowczej młodego niemieckiego oficera wywiadu przy dowództwie
okręgu wojskowego w Berlinie - Güntera Rudolffa, który prowadził hulaszczy tryb
życia. Następnie nawiązał zażyłe stosunki z Benitą von Falkenhayn (kuzynką znanego
niemieckiego generała), przywiązując ją do siebie tak, że zgodziła się udzielać mu
pomocy w pracy wywiadowczej na rzecz Polski. Za pośrednictwem Benity poznał jej
przyjaciółkę Irene von Jena - córkę pruskiego generała i zaufaną sekretarkę jednego z
departamentów Reichswehrministerium. Zakładając, że von Jena nie zgodziłaby się
pracować dla Polski, J. Sosnowski posłużył się wymyśloną przez siebie fikcyjną
postacią angielskiego dziennikarza, interesującego się problematyką wojskową. Dzięki
tym dwu agentkom rotmistrz Sosnowski poznał i zwerbował do współpracy Renatę von
Natzmer zaufaną funkcjonariuszkę tzw. Inspektion 6, która w departamencie inspekcji
niemieckiego dowództwa kierowała ściśle tajnymi przedsięwzięciami i pracami nad
rozwojem broni pancernej; dzięki niej uzyskano m.in. pierwsze informacje o badaniach
Guderiana nad rozbudową niemieckiej broni pancernej. Po pewnym czasie Sosnowski
zawerbował jeszcze w dowództwie Reichswehry dwie dalsze agentki - Lottę von
Lemmel i Izabelę von Tauscher65.
Na podstawie fotokopii dokumentów dostarczanych przez agentki sztab polski

mógł śledzić dyslokację i ruchy poszczególnych jednostek Reichswehry, ich liczebność,
a także plany rozbudowy. Dokumenty pochodzące z Reichswehrministerium, po
66
skrupulatnym zbadaniu, uznano za autentyczne
.
Mimo, że rotmistrz Sosnowski odnosił sukcesy, niektóre jego raporty
zaniepokoiły szefa polskiego wywiadu podpułkownika Adama Studenckiego, który
postanowił skontrolować na miejscu pracę sieci berlińskiej i we wrześniu 1927 r. odbył
podróż inspekcyjną, która upewniła go, że nie ma podstaw do niepokoju67.
Latem 1929 roku Sosnowski powiadomił centralę o możliwości kupienia
niemieckiego planu sztabowego Organisation-Kriegsspiel (Organizacja - gra wojenna) był to zestaw dokumentów mobilizacyjnych przewidujących utworzenie trzykrotnie
silniejszej armii niemieckiej dla potrzeb ewentualnej agresywnej wojny przeciw Polsce nosił on również nazwę Aufstellungsplan (A-Plan)68.
Ppłk Studencki polecił Sosnowskiemu rozpocząć pertraktacje i zażądał części
oferowanych dokumentów do zbadania. Dokumenty zbadano i uznano za autentyczne,
tylko żądaną przez agentki cenę uważano za zbyt wysoką. W trakcie pertraktacji
trwających długie miesiące, ppłk Studencki zmarł po nieudanej operacji wyrostka
robaczkowego. Na jego miejsce w połowie 1931 r. mianowany został podpułkownik
Tatara, który dalej kazał badać sprawę. Ponieważ kolejną partię dokumentów
dostarczonych przez Sosnowskiego uznano za autentyczną, ppłk Tatara gotów był
poprzeć sprawę, ale wtedy właśnie zginął w tajemniczej katastrofie samochodowej, a
jego następcą został ppłk Stefan Mayer. 
Długoletni pracownik Oddziału II, w
przeciwieństwie do swych poprzedników odnosił się raczej lekceważąco i sceptycznie
do niebezpieczeństwa niemieckiej agresji. Za głównego wroga uważał ZSRR, a
poprzednio dał się poznać jako sprawny organizator dywersji na stanowisku szefa jednej
69
z ekspozytur wschodnich
.
65 Por. tamże, s. 150-158.
66 Tamże, s. 156-157.
67 Por. tamże, s. 157.
68 Por. tamże, s. 158.
69 Tamże, s. 159.
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Ppłk Mayer odmówił zgody na zapłacenie żądanej sumy, a tymczasem w
grudniu 1932 r. Sosnowski przesłał do Warszawy kompletną kopię OrganisationKriegsspiel za darmo. Po wykryciu afery Czajkowskiego w Oddziale II zaczęto się
zastanawiać, czy Niemcy nie znają właściwej roli Sosnowskiego i nie jest on przez nich
inspirowany. Tymczasem w lutym 1934 r. aresztowano Sosnowskiego, a w parę dni po
nim również jego agentki - Benitę von Falkenhayn, Renatę von Natzmer i Irene von
Jena. Śledztwo trwało prawie rok. Wyrokiem z dnia 16 lutego 1935 r. Benita von
Falkenhayn i Renata von Netzmer zostały skazane ma karę śmierci i stracone, zaś
Sosnowskiego i Irene von Jena skazano na dożywotnie więzienie. Po tajnych
pertraktacjach, w kwietniu 1936 r. Sosnowskiego wymieniono na siedmioro
aresztowanych niemieckich agentów. Pozostał on jednak w polskim więzieniu i po
blisko dwuletnim śledztwie stanął 29 marca 1938 r. jako oskarżony przed Wojskowym
Sądem Okręgowym w Warszawie. Prokurator zarzucił Sosnowskiemu pracę na rzecz
wywiadu niemieckiego. Głównym ekspertem podczas procesu był kierownik referatu
Wschód kapitan Jerzy Niezbrzycki. Oskarżony nie przyznał się do winy. Dopiero 7
czerwca 1939 r. ogłoszono wyrok - Sosnowski został skazany na 15 lat więzienia,
zapowiedział apelację, której jednak przeszkodziła wojna. Po wybuchu wojny
Sosnowskiego ewakuowano na wschód. Dalsze jego losy nie są znane70.
Były oficer Abwehry, Paul Leverkühn, podsumowując swoje wywody
poświęcone sprawie Sosnowskiego stwierdza: 
Gdy Sosnowski powrócił do kraju, polski
Sztab Główny uzyskał Ordre de bataille, sporządzony przez niemiecką Abwehrę dla
celów dezinformacyjnych i podsunięty mu przez agenturę. Sztab Główny przypuszczał,
że plan ten jest prawdziwy, a «Ordre de bataille» dostarczony przez Sosnowskiego to
falsyfikat sporządzony za jego wiedzą i przy jego współudziale. Sosnowski został więc
pociągnięty do odpowiedzialności i skazany na 12 (?) lat więzienia. Niemcy nie ponieśli
71
żadnej szkody
.
Również inne powojenne relacje niemieckie są zgodne co do tego, że
Sosnowski (który podczas swej działalności w Berlinie został awansowany do stopnia
majora) do chwili aresztowania działał lojalnie wobec polskiego Oddziału II i nie był na
usługach wywiadu niemieckiego72.
Rozprawa przeciw majorowi Sosnowskiemu i jej okoliczności wywarły wpływ
na zapoczątkowaną w pierwszych miesiącach 1939 roku czystkę w aparacie Oddziału II
i decyzję o jego reorganizacji (która jednak nie doszła do skutku). Szefem Oddziału II
został pułkownik Józef Smoleński, zwolniono też lub przeniesiono na inne stanowiska
12 wyższych oficerów z centrali Oddziału II73.
Działalność majora Sosnowskiego nie była oczywiście jedyną udaną (choć
zmarnowaną) akcją naszego wywiadu na odcinku niemieckim. Np. dużymi
osiągnięciami mogła się również pochwalić kierowana przez majora Jana Żychonia
Ekspozytura nr 3 w Bydgoszczy.
W latach 1930-1939 Ekspozytura nr 3 dysponowała przeciętnie 60-80

współpracownikami (agentami stałymi), posiadającymi z kolei źródła informacji i
kontakty w marynarce, lotnictwie i siłach lądowych (słabsze), a także w niemieckiej
70 Por. tamże, s. 159-167.
71 Tamże, s. 171.
72 Por. The Labyrinth. Memoirs of Walter Schellenberg, New York 1956. J. Erasmus, Der Geheime
Nachrichtendienst, Göttingen 1955, s. 60.
73 Por. W. Kozaczuk, Bitwa o tajemnice, wyd. cyt., s. 167, 401.
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policji, kołach partyjnych NSDAP i SA oraz w kolejnictwie (...). Uzyskiwane materiały
wywiadowcze, opracowywane i dostarczane centrali Oddziału II oraz inspektoratom
armii (zalążkom dowództw operacyjnych na wypadek wojny), pozwalały odtworzyć w
najważniejszych zarysach obraz sił militarnych przeciwnika na bezpośrednim przedpolu
74
i obserwować ich narastanie
.
Ekspozytura bydgoska i jej posterunki oficerskie szeroko korzystały z pomocy

terenowych placówek kontrwywiadu (SRI) oraz innych organów wojskowych i
państwowych na obszarze odpowiedzialności ekspozytury. Ekspozyturze udało się
niejako zmajoryzować pracę SRI DOK VII w Poznaniu, DOK VIII w Toruniu oraz SRI
Dowództwa Floty z siedzibą w Gdyni, mimo, że formalnie podlegały one bezpośrednio
szefowi wydziału II b Oddziału II. W toczących się procesach szpiegowskich oficerowie
ekspozytury byli najczęściej czynnikiem opiniodawczym, wpływającym w dużej mierze
na wyrok sądu. Ekspozytura utrzymywała łączność z Komisariatem Generalnym RP w
Gdańsku, okręgowymi inspektoratami Straży Granicznej, policją, urzędami celnymi i
starostwami.
Spośród tych instytucji ściślej współpracowała z ekspozyturą Straż Graniczna.
(...)
Pracą wywiadowczą we wszystkich ogniwach Straży Granicznej kierował
75
Oddział Informacyjny Komendy Głównej Straży Granicznej. (...)
.
Ekspozytura nr 4 w Katowicach, przeniesiona w 1930 r. z Krakowa, uwikłana

była od najwcześniejszych lat dwudziestych w skomplikowane sprawy narodowościowe
i kontrwywiadowcze, związane z plebiscytem i walkami powstańczymi na Śląsku (19201922), a następnie penetracją i walką o utrzymanie swego stanu posiadania przez kapitał
niemiecki na polskich terenach Górnego Śląska. Z tego wczesnego okresu zachowało się
stosunkowo mało materiału. Wiadomo jednakże, iż w latach dwudziestych
zorganizowana została przez ekspozyturę katowicką sieć współpracowników na
Opolszczyźnie ze stałymi punktami oparcia w Opolu, Bytomiu, Gliwicach, Zabrzu i
Raciborzu.
Ekspozytura miała dość dobre rozpoznanie obsady kadrowej i metod działania
przeciwnika po drugiej stronie granicy - np. placówek Abwehry we Wrocławiu i
Bytomiu ("Beuthen, Moltkeplatz 3"). Wysłannicy ekspozytury docierali również w głąb
Niemiec, a jedna z jej placówek działała przez kilka lat w Berlinie. Rozpoznawano tam
m. in. kontakty przemysłu niemieckiego z zakładami na Górnym Śląsku. Ekspozytura
pozyskała współpracowników w berlińskim biurze koncernu IG Farben w Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych Rzeszy.
(...) Ekspozytura zajmowała się w znacznym stopniu sprawami
kontrwywiadowczymi, należącymi formalnie do SRI. Nasilająca się akcja szpiegostwa i
niemieckie przygotowania do dywersji wojennej, kierowane przez ośrodki polityczne i
wywiadowcze w Rzeszy, hamowały pracę ofensywną na niemieckim przedpolu i
76
spychały Ekspozyturę nr 4 do pozycji obronnej
.
Od kwietnia 1939 r. nowo utworzony w Oddziale II Samodzielny Referat
Informacyjny Niemcy rozpoczął wytężoną działalność, jako ogniwo skupiające całość
aktualnych informacji o stanie niemieckich sił wojennych. 
(...) Referat ten opracowywał
codzienne i tygodniowe komunikaty informacyjne dla: GISZ, Szefa Sztabu Głównego,
74 Tamże, s. 272.
75 Tamże, s. 273-275.
76 Tamże, s. 276-277.
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MSWojsk., MSZ, Dowództwa Marynarki Wojennej, dowódców utworzonych armii i
grup operacyjnych oraz na użytek wewnętrzny Oddziału II; codzienne syntezy o
położeniu sił zbrojnych Niemiec (od lipca 1939 r.) dla: GISZ, Szefa Sztabu Głównego i
jego zastępcy oraz dla szefa Oddziału II;
plany poszukiwania wiadomości, stosownie do sytuacji;
specjalne referaty tematyczne w związku z bieżącą sytuacją.
Od połowy czerwca 1939 r. odbywały się w obecności szefa sztabu codzienne
odprawy informacyjne, na których kierownik Samodzielnego Referatu Informacyjnego
«N» referował komunikat wywiadowczy. Wnioski z codziennych sytuacji szef sztabu
77
opracowywał samodzielnie i referował naczelnemu wodzowi
.
Pracowały też na pełnych obrotach: referat Z oraz ekspozytury nr 3 i nr 4.
Dzięki wytężonej pracy polskiego wywiadu główne rejony koncentracji i
najbardziej prawdopodobne kierunki natarcia wojsk niemieckich zostały przez Oddział
II określone bezbłędnie. Ilościowy szacunek ogółu sił niemieckich użytych do agresji
nie został doprowadzony do końca78.
Duże osiągnięcia miał również polski wywiad na kierunku wschodnim.
Pracował tu Referat Wschód (zajmujący się wywiadem głębokim), wywiad Korpusu
Ochrony Pogranicza oraz dwie ekspozytury Oddziału II: nr 1 w Wilnie i nr 5 we
Lwowie, które w październiku 1933 r. zostały wcielone do KOP; utworzono też
wówczas Szefostwo Wywiadu KOP w Warszawie. W skład aparatu wywiadowczego
KOP wchodzili również oficerowie eksponowani jego dwunastu placówek
wywiadowczych.
Poszczególne
placówki
wywiadowcze
podporządkowano
ekspozyturom Oddziału II w Wilnie i we Lwowie.
Podstawowe zadania wywiadowcze w latach dwudziestych realizował Referat

B - Centralna Agentura, składający się z siedmiu podreferatów. Nazwa referatu
wynikała z wprowadzonej wówczas całkowitej centralizacji przedsięwzięć
wywiadowczych. Jego personel zajmował się werbowaniem i szkoleniem agentów
przekazywanych placówkom wywiadoczym (wywiad głęboki) i ekspozyturom (wywiad
płytki). Do zadań referatu należało również sprawdzanie agentury (wywiad specjalny).
Referat B-1 organizował wywiad na ZSRS, Litwę, Czechosłowację i Austrię.
79
działalność wywiadowcza przeciwko Austrii została zaniechana w 1923 r.
.
Głównym kierunkiem działalności Referatu B-1 był wywiad przeciwko Rosji.

Ogólne założenia organizacyjne z połowy lat dwudziestych wprowadzały podział
terytorialny stref okręgów wywiadowczych. Terytorium ZSRS podzielono umownie na
dwie zasadnicze strefy objęte wywiadem płytkim i głębokim. (...) Wywiad płytki dzielił
się na właściwy (głębokość dwieście pięćdziesiąt kilometrów), który prowadzono siłami
ekspozytur (agenci, konfidenci) oraz graniczny, którym się zajmowały wyłącznie
cywilne organy bezpieczeństwa (policja graniczna, policja polityczna, władze
80
administracji politycznej) współpracujące z ekspozyturami
.
Zadanie wywiadu głębokiego polegało na dostarczaniu całokształtu

wiadomości natury wojskowej, ekonomicznej, społecznej i politycznej z całej Rosji
wykorzystując w tym celu wszystkie źródła informacji na terenie ZSRS. W celu
usprawnienia działalności placówek wywiadowczych terytorium Sowietów podzielono
77 Tamże, s. 408.
78 Por. tamże, s. 422-423.
79 A. Pepłoński, Wywiad polski na ZSRR 1921-1939, Warszawa 1996, s. 30.
80 Tamże, s. 31.
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na sześć okręgów: 1) Moskwa, 2) Charków, 3) Tyflis, 4) Nowonikołajewsk, 5)
Orenburg, 6) Taszkient. W każdym okręgu miała funkcjonować placówka główna,
której podlegały podokręgi wywiadowcze, podplacówki. Rozgraniczenie stref działania
poszczególnych placówek nie musiało być ściśle przestrzegane. Wyznaczony teren
wskazywał jedynie główny obszar rozpoznania. W wyjątkowych wypadkach placówka
mogła podejmować akcje wywiadowcze na sąsiednim terenie. Niezależnie od podziału
terytorialnego tworzono samodzielne placówki (bezterytorialne) lub wykorzystywano
81
agentów wykonujących zadania specjalne
.
Metoda działania polskich szpiegów w ZSRR była prosta. 
Specjaliści II
Oddziału w latach 1927-28 jako pierwsi w Europie odrzucili to, co im podsuwał wywiad
rosyjski - zrezygnowali z tworzenia siatek szpiegowskich. Opierano się na bezpośredniej
obserwacji obiektów wojskowych i rzadziej posługiwano się agenturą.
Współpracownicy Referatu "Wschód" zdobywali cenne informacje podczas podróży
wgłąb ZSRR, docierając nawet do odległych zakątków Syberii.
Ta metoda okazała się najbardziej skuteczna - i bezpieczna. I to się sprawdza
do dziś. Najwłaściwszy jest kontakt: źródło informacji - oficer prowadzący - centrala.
82
Siatkę łatwo kontrolować, łatwo przenikać przez kolejne oczka
.
W wyniku doświadczeń, które przyniosły pierwsze lata funkcjonowania
Referatu B, nadano mu charakter wyłącznie ofensywny wprowadzając nawet określenie
Ofensywa. W rezultacie Referat B Ofensywa, składał się z dwóch podreferatów:
Wschód i Zachód. Wynikało to z konieczności zwrócenia się przede wszystkim w
kierunku zasadniczych przeciwników - Rosji (Podreferat Wschód) i Niemiec (Podreferat
Zachód)83.
Na początku 1939 r. Referat Wschód składał się z 8 oficerów i 6 urzędników
cywilnych. Na jego strukturę składały się następujące działy: I Ogólnoorganizacyjny, II
Placówki wywiadu głębokiego na terenie Rosji, III Agentura Zachodnia (utrzymywała
kontakty z agentami działającymi w skupiskach emigracji rosyjskiej), IV Daleki
Wschód, V Bliski Wschód, VI Kartoteka, VII Kancelaria i Kreślarnia84.
Wywiad płytki wchodził w zakres obowiązków aparatu wywiadowczego KOP.
Osiągał on bardzo dobre wyniki. 
Siatki Ekspozytur w Wilnie i Lwowie miały swych
agentów w sztabach jednostek wojskowych Armii Czerwonej, zwłaszcza w zachodnich
85
republikach ZSRS
.
Oprócz ekspozytur Oddziału II wywiad płytki prowadziły również brygady
KOP, a także policja i referaty bezpieczeństwa w starostwach położonych nad
wschodnią granicą.
Osoby zatrudniane w wywiadzie KOP musiały być narodowości polskiej.

Pochodzenie i inne dane sprawdzała Policja Państwowa, Samodzielne Referaty
Informacyjne Dowództw Okręgów Korpusów (DOK) oraz kontrwywiad KOP. Były one
starannie zamaskowane. (...)
W skład sieci agenturalnej wywiadu KOP wchodzili agenci i informatorzy.
Agentem była osoba, która za wynagrodzenie w gotówce lub świadczeniach albo
81 Tamże.
82 Kim jest polski James Bond? - wywiad T. Kruszony i P. Wrońskiego z A. Pepłońskim, "Gazeta
Wyborcza", 17 stycznia 1997, s. 15.
83 Por. A. Pepłoński, Wywiad polski..., wyd. cyt., s. 33-34.
84 Por. tamże, s. 35-36.
85 Tamże, s. 62.

95

honorowo świadomie udzielała informacji itp., przy czym jej współpraca z organem
wywiadowczym była stała lub według zamierzeń organu wywiadowczego miała być
stała. Inny charakter miała działalność informatorów. Były to osoby, które za
wynagrodzeniem lub honorowo świadomie udzielały informacji organom
wywiadowczym jednorazowo (doraźnie), a stosunek ten nie miał być ustabilizowany,
gdyż organ wywiadowczy nie przewidywał lub nie miał zamiaru dalszego korzystania z
usług danej osoby. Zasadnicza różnica między agentem a informatorem była
następująca: z usług agenta korzystano (przynajmniej przez pewien czas) stale, kierując
jego pracą. Ponadto był on związany z organem wywiadowczym poprzez złożoną
deklarację agenta i było na niego założone dossier. Z usług informatora korzystano
natomiast zazwyczaj doraźnie. Na jego pracę organ nie miał przeważnie wpływu i nie
łączyły go z informatorem żadne umowy, nie zakładano też dossier.
W zależności od zasad wykorzystania i wykonywanej pracy wyróżniano
agentów ofensywnych (OF) wykorzystywanych w wywiadzie zaczepnym i
kontrwywiadzie na terenie państwa sąsiadującego oraz agentów kontrwywiadu (KW)
pracujących na terenie własnym w ramach tzw. wywiadu obronnego. W każdej z tych
grup agenci dzielili się na kilka kategorii, w zależności od przeznaczenia i wykonywanej
pracy.
Wśród agentów ofensywnych wyróżniano: rezydenta, kuriera, przewodnika,
lotnego i werbownika. Rezydentem OF nazywano agenta przebywającego stale na
terenie zewnętrznym i wykonującego zlecone mu zadania w ściśle określonym rejonie
swego zamieszkania lub środowiska - osobiście lub przez własną sieć. Rodzaj zadań
wykonywanych przez rezydenta nie miał zasadniczego znaczenia na jego określenie.
Mógł więc on - tylko lub równocześnie - zbierać informacje, przeprowadzać werbunek,
być etapem, skrzynką pocztową itp.
Kurierem był agent wykonujący zadania z zakresu łączności pomiędzy
własnym organem wywiadowczym a rezydentem jemu wskazanym lub przez niego na
terenie zewnętrznym zwerbowanym.
Agent-przewodnik zamieszkiwał na terenie własnym lub za granicą. Do jego
zadań należało przeprowadzenie przez granicę i strefy graniczne osób wskazanych mu
przez organa lub pracowników własnego wywiadu.
Agent-werbownik zamieszkiwał na własnym terenie i zajmował się
wyszukiwaniem i wskazywaniem organom wywiadowczym kandydatów na agentów OF.
Agent werbownik nie mógł wiedzieć czy wskazany przez niego kandydat został
zwerbowany. Zasadą było niewykorzystywanie agenta-werbownika do wykonywania
86
jakichkolwiek zadań na terenie zewnętrznym
.
Dużą wagę przywiązywano do doboru i szkolenia oficerów wywiadowczych.
Przy doborze do pracy w Oddziale II brano pod uwagę przede wszystkim
merytoryczne kompetencje, patriotyzm i ideowość kandydatów. 18 czerwca 1925 r.
ówczesny szef Oddziału II, ppłk Michał Bajer, wydał rozkaz określający zasady naboru
do pracy w wywiadzie. Stwierdził w nim 
(...) że do dyspozycji centrali powinni być
kierowani oficerowie od stopnia kapitana, żonaci, posiadający dzieci, zabezpieczeni
materialnie, bez nałogów. Przełożeni tych kandydatów ponosili całkowitą
87
odpowiedzialność za ewentualne uchybienia popełniane przez podwładnych
.
86 Tamże, s. 62-64.
87 Tamże, s. 43.
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Szkolenie oficerów wywiadu odbywało się na specjalnych kursach
organizowanych przez Oddział II. Programy tych kursów były stale doskonalone.
Kursy wywiadowcze organizowane na początku lat dwudziestych trwały około

siedmiu miesięcy. Obejmowały ponad osiemset godzin zajęć, w tym przedmioty ściśle
wojskowe (służba Sztabu Generalnego, służba wywiadowcza i kontrwywiadowcza,
służba ewidencyjna i informacyjna, organizacja armii obcych, taktyka ogólna, taktyka
piechoty, kawalerii, artylerii) zajmowały około pięćdziesięciu procent czasu. Ponadto
prowadzono zajęcia z zakresu wiedzy gospodarczej i politycznej. Dotyczyły one
zarówno Związku Sowieckiego, jak i Niemiec. Ponieważ zajęcia teoretyczne zajmowały
zbyt wiele miejsca organizatorzy kursów postulowali przedłużenie ich do dziewięciu
miesięcy aby słuchacze lepiej mogli opanować praktycznie: jazdę samochodem i
motocyklem, jazdę konno, radiotelegrafię, telegrafię, szyfrowanie, maskowanie się i
charakteryzację, dywersję i obsługę różnych rodzajów broni.
Uzupełnieniem kursów dla oficerów wywiadowczych były krótkotrwałe kursy
specjalistyczne dla absolwentów pełniących aktualnie służbę w wywiadzie. W styczniu
1937 r. odbył się dwudniowy kurs zorganizowany przez Samodzielny Referat
Techniczny. Przedmiotem zajęć były między innymi:
- Warunki bytu i możliwości zastosowania techniki na terenie ZSRS (kpt.
Stanisław Olechnowicz),
- «Ciotka» na Wschodzie (możliwości tajnego otwierania poczty) - kpt. S.
Olechnowicz,
- Dokumenty osobiste agentów na Wschodzie (kpt. Eugeniusz Płociński).
Miesiąc później odbyła się odprawa oficerów I i II kursu oficerów techniki
wywiadowczej, podczas której miały miejsce pokazy otwierania korespondencji,
zabezpieczania śladów, podrabiania paszportów, metod otwierania przesyłek przez obcy
wywiad. Ponadto przedstawiano najnowsze konstrukcje walizek o podwójnym dnie,
aparaturę podsłuchową zasilaną baterią, a także urządzenie do niszczenia dokumentów
tajnych.
Oficerowie Oddziału II prowadzili wykłady w Wyższej Szkole Wojennej w
Rembertowie. Zajęcia w wymiarze dwudziestu dwóch godzin były realizowane na
drugim roku. Zakres wykładów był zbliżony do innych kursów wywiadowczych.
Prowadzono także prace seminaryjne, na przykład przepracowywanie wybranej afery,
oraz ćwiczenia praktyczne w szyfrowaniu i deszyfrowaniu depesz.
Niezależnie od kursów i systematycznie prowadzonych szkoleń zwracano
uwagę na kształtowanie właściwego stosunku do pracy w wywiadzie. (...)
W latach poprzedzających wybuch wojny Oddział II organizował intensywne
szkolenie oficerów rezerwy. Od 4 IV 1938 do 30 III 1939 r. odbyło się siedem różnego
rodzaju kursów wywiadowczych. W styczniu 1938 r. w Wyższej Szkole Wojennej
prowadzono wykłady na temat organizacji wywiadu przeciwko Rosji i III Rzeszy. Szef
Referatu "Wschód" prowadził zajęcia dotyczące istoty i znaczenia służby
wywiadowczej w czasie pokoju i wojny. Major dypl. Wincenty Bączkiewicz, szef
Referatu "Rosja", przedstawił ustrój państwowy i sytuację wojskowo-polityczną ZSRS,
a mjr dypl. Szczęsny Chojnacki organizację Armii Czerwonej.
W programach ostatnich kursów dla oficerów wywiadowczych z jednakową
uwagą traktowano Rosję i Niemcy, co wynikało z ówczesnej oceny zagrożenia
wojennego. Na XV kursie, rozpoczętym w lutym 1939 r. po dziesięć godzin poświęcono
organizacji wywiadu ZSRS i III Rzeszy, a sześćdziesiąt cztery godziny organizacji
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własnej służby wywiadowczej. W marcu przeprowadzono sto dwadzieścia siedem
godzin zajęć na temat pracy służby wywiadowczej wojska w warunkach polowych.
Ponadto wykładano takie przedmioty, jak: środki techniczne wywiadu, wywiad
88
agencyjny, szyfry własne, wywiad radiowy, propaganda i komunizm
.
Polski wywiad bardzo dokładnie obserwował sytuację wojskową i polityczną w
Związku Sowieckim, zwłaszcza zaś dynamiczne zmiany zachodzące w Armii
Czerwonej, jak również interesował się współpracą wojskową między Niemcami i
ZSRS, która była konsekwencją politycznego zbliżenia obu państw.
Oddział II śledził wszelkie kontakty sowiecko-niemieckie i starał się ujawniać

wpływ tej współpracy nie tylko na rozwój przemysłu zbrojeniowego wschodniego
sąsiada, ale również zmiany organizacyjne Armii Czerwonej. (...)
Referat "Wschód" znał większość szczegółów sowiecko-niemieckiej
współpracy wywiadowczej. 29 XI 1925 r. placówka wywiadowcza "R-7" w Moskwie
przesłała tekst umowy przedwstępnej gen. Brusiłowa z Niemcami. Wynikało z niej, iż
na skutek nalegania posła niemieckiego w Waszyngtonie barona Adolfa von Maltzana,
który utrzymywał bliskie kontakty z ambasadorem niemieckim w Moskwie, hrabią
Ulrichem von Brockdorff-Rantzauem, rząd niemiecki zawarł z ZSRS tajną umowę
reasekuracyjną. Była ona skierowana przeciwko Lidze Narodów oraz Polsce i Francji.
(...)
Umowa zawierała postanowienie przewidujące między innymi podejmowanie
wspólnych działań destrukcyjnych w wypadku przystąpienia do Ligi Narodów. Jeden z
jej punktów zawierał stwierdzenie : «Polskę należy cofnąć co najmniej na jej granicę
narodową», że należy złamać wpływ Francji na europejskim kontynencie, zwłaszcza w
89
Czechosłowacji, Rumunii i Jugosławii. (...)
.
Zacieśniająca się współpraca wojskowa między Sowiecką Rosją a Niemcami

skłoniła kierownictwo Oddziału II do zwiększenia aktywności placówek
90
wywiadowczych na terenie wschodniego sąsiada. (...)
Z dużą uwagą obserwowano znaczne wpływy niemieckie w Armii Czerwonej.

(...)
(...) Oficerowie sztabowi, którzy przebywali dłuższy czas w Niemczech
"zahipnotyzowani" militaryzmem niemieckim zatracili zupełnie
zdolność do
91
obiektywnej oceny stosunków niemiecko-sowieckich. (...)
Potwierdzeniem dobrze układającej się współpracy na najwyższym szczeblu

był udział przedstawicieli dowództwa niemieckiego na wielu manewrach
organizowanych przez Rosjan. (...) W 1932 r. Reichswehra przeprowadziła ćwiczenia
polowe opodal polskich granic, pod Słubicami. Wziął w nich udział marszałek
Tuchaczewski w licznym otoczeniu wyższych oficerów sowieckich.
Ważną formą współpracy, śledzoną uważnie przez Oddział II, były badania i
próby sprzętu wojskowego przeprowadzane na poligonach sowieckich i niemieckich.
Obserwowano ćwiczenia pilotów niemieckich latających na Junkersach i Dornierach w
Lipiecku, położonym na południe od Moskwy. Śledzono także badania prototypów
najnowszych czołgów na poligonie "Kama" położonym na wschód od Kazania, w
rejonie Izewska nad rzeką Kamą.
88 Tamże, s. 45-47.
89 Tamże, s. 311-312.
90 Tamże, s. 313.
91 Tamże, s. 315-316.
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Obóz doświadczalny "Kama" (Versuchstation «Kama») odgrywał szczególne
znaczenie
we współpracy sowiecko-niemieckiej. Głównym zadaniem jego
kierownictwa było zapewnienie właściwego wyszkolenia prowadzonego dla dowódców
czołgów, dowódców kompanii, baonów i większych formacji pancernych. W obozie tym
prowadzono także doświadczenia z niemieckimi czołgami oraz badania porównawcze
broni pancernej wyprodukowanej w innych państwach. Na jego terenie znajdował się
doświadczalny poligon artyleryjski.
Z rozpoznania Referatu "Wschód" wynikało, że uczestnikami szkoleń byli
żołnierze niemieccy i rosyjscy. Wśród niemieckich uczestników kursów przeważali
czynni oficerowie Reichswehry, wywodzący się z artylerii i wojsk łączności. Kursy
organizowane na terenie "Kamy" trwały dwa lata w dwóch cyklach. Szkolenie w
każdym cyklu było podzielone na trzy okresy, od maja do listopada odbywało się w
"Kamie", od stycznia do kwietnia w Berlinie i od maja do listopada ponownie w
"Kamie". Zajęcia w Berlinie odbywały się w Kraftfahrlehstabach, natomiast w Rosji
prowadzili je oficerowie i inżynierowie niemieccy.
Oddział II był zorientowany w charakterze prowadzonych doświadczeń. Znane
były również typy czołgów niemieckich, ich dane techniczno-taktyczne i szczegóły
konstrukcyjne. (...)
Załogę obozu stanowili oficerowie niemieccy. (...)
Referat "Wschód" znał dane personalne osób pracujących w tym obozie. Znano
również nazwiska i bliższe dane o przebiegu służby wojskowej uczestników
poszczególnych kursów. (...)
Oddział II śledził również rozwój sowieckiego przemysłu chemicznego oraz
92
kontakty Rosjan w tej dziedzinie ze specjalistami niemieckimi. (...)
W maju 1931 r. Referat "Zachód" przekazał ważne informacje, że w Berlinie

przy Technische Hochschule zorganizowano kurs specjalny w związku z wyjazdami do
Rosji niemieckich inżynierów i mechaników. Ich zadaniem było montowanie
zakupionych w Niemczech silników lotniczych oraz wyszkolenie mechaników i
robotników sowieckich. (...)
Po dojściu Hitlera do władzy nastąpiło ochłodzenie w stosunkach niemieckosowieckich. Jednakże obserwowano również pewne oznaki zapowiadające odnowienie
współpracy. (...)
(...) W końcu 1938 r. obserwowano pierwsze oznaki ocieplenia stosunków
93
sowiecko-niemieckich. (...)
W marcu 1939 r. Oddział II dostarczył informacje świadczące o zarysowującej

się tendencji do nawiązania bliższych kontaktów między rządami ZSRS i III Rzeszy.
(...)
Raporty Referatu "Wschód" z czerwca 1939 r. informowały o wzroście
94
wyładowywanego sprzętu ze statków niemieckich w Leningradzie. (...)
W świetle przedstawionych wcześniej kontaktów sowiecko-niemieckich i

współpracy wojskowej, a także informacji uzyskiwanych latem 1939 r., należy sądzić,
że kierownictwo Oddziału II zdawało sobie sprawę zarówno z nasilającego się
95
zagrożenia z Zachodu, jak i konsekwencji paktu Ribbentrop-Mołotow
.
92 Tamże, s. 318-319.
93 Tamże, s. 320-321.
94 Tamże, s. 324-325.
95 Tamże, s. 326.
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Głównym zadaniem polskiego kontrwywiadu było zwalczanie wywiadów
niemieckiego i radzieckiego.
Już w okresie odzyskiwania przez Polskę niepodległości, stała się ona
przedmiotem zainteresowania wywiadu niemieckiego. W okresie plebiscytu na Śląsku
niemiecki wywiad wojskowy interesował się posunięciami strony polskiej. Na teren
polskiego Śląska wysłano doświadczonego oficera niemieckiego wywiadu Harrego vel
Heinricha Amendego, którego władze polskie aresztowały 16 lipca 1920 r.
Niezależnie od działania agentury, wysyłanej indywidualnie na teren Polski z

konkretnymi zadaniami, Niemcy wykorzystywali też swoje źródła usytuowane w
polskich władzach wojskowych oraz rozwinęli działalność wywiadowczą poprzez
poselstwo niemieckie akredytowane w Warszawie
. Mieli też swojego agenta w
Ministerstwie Spraw Wojskowych. 
Gdy Wydział Wywiadowczy Komisariatu
Plebiscytowego sporządził specjalny dezinformujący zestaw materiału i przesłał go do
Ministerstwa Spraw Wojskowych w Warszawie, list, zostawiony na stole przez jednego
z urzędników, znikł natychmiast. Tydzień później hakatystyczny organ «Schwarzer
96
Adler» zamieścił faksymile listu i dokumentów oraz odpowiedni artykuł
.
Regionem, na który wywiad niemiecki zwrócił szczególną uwagę, był obszar

Wolnego Miasta Gdańska i polskiego Pomorza. Jak wynika z informacji Wojskowej
Misji Francuskiej w Warszawie przekazanej Oddziałowi II Sztabu Głównego, Niemcy
97
usytuowali tam swoje agendy wywiadowcze odpowiednio legalizując ich działalność
.
W pierwszych latach istnienia państwowości polskiej niemiecki wywiad

wojskowy wykorzystywał wszelkie dogodne dla siebie możliwości, które wynikały z
faktu działania na obszarze odrodzonego państwa. Od zarania istnienia II
Rzeczypospolitej przy osadzaniu na jej terytorium agentury wykorzystywali Niemcy
98
obywateli lub oficjalne przedstawicielstwa państw obcych
.
Po objęciu stanowiska dowódcy armii niemieckiej przez gen. Hansa von
Seecta, w grudniu tegoż roku centrala Abwehry zwołała w Królewcu naradę, na której
omówiono dotychczasowe wyniki oraz zasadnicze kierunki i metody działania w
przyszłości na terenie Polski. 
Jako problem zasadniczy stawiano konieczność
wszechstronnego rozeznania polskich sił zbrojnych, w szczególności zaś zdobycia
planów mobilizacyjnych. Wiele uwagi poświęcono również badaniu działalności
urzędowych i półoficjalnych organów polskich prowadzących wywiad i wojnę
psychologiczną przeciwko Rzeszy, ich organizacji, składowi, środkom finansowym i
99
metodom pracy, (...)
. 
Przedstawiciele czterech uczestniczących w naradzie
Abwehrstelle otrzymali wreszcie specjalne polecenie pozyskania sobie w Polsce źródeł
informacji, które by «znajdowały się na stanowiskach kluczowych i mogły w porę
meldować o zamierzonych akcjach przeciwko Rzeszy Niemieckiej, aby umożliwić w ten
100
sposób zastosowanie środków prewencyjnych»
.
W 1924 r. niemiecki wywiad wojskowy posiadał już w swej strukturze jedną z

najbardziej ofensywnych placówek w działaniu przeciwko Polsce, a mianowicie N-stelle
101
Gdańsk
.
96 L. Gondek, Działalność Abwehry na terenie Polski 1933-1939, Warszawa 1971, s. 46-47.
97 Tamże, s. 49.
98 Tamże, s. 50.
99 Tamże, s. 53.
100 W. Kozaczuk, Bitwa o tajemnice, Warszawa 1969, s. 74-75.
101 L. Gondek, Działalność Abwehry..., wyd. cyt., s. 57.
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Niezależnie od prowadzenia działalności wywiadowczej, w sensie zbierania

informacji o innym państwie, Niemcy, realizując swoją politykę ekspansji na Wschodzie
w 5-6 lat po zawieszeniu broni, zwłaszcza od 1924 roku, organizowali u nas akcje
dywersyjne o znacznym zasięgu. Abwehra wprowadzając do wywiadowczej instrukcji
działania dywersyjne oparła swoje założenia na szeroko zakrojonej pomocy ze strony
102
zamieszkującego Polskę żywiołu niemieckiego
.
U schyłku lat dwudziestych kontrwywiad polski stwierdzał dalsze nasilenie

niemieckiej akcji wywiadowczej. Abwehra szukała możliwości zdobywania informacji o
Polsce od przedstawicieli różnych zawodów, środowisk, na terenie różnych regionów.
Każda informacja prawdziwa, każdy pozyskany kontakt był dla Niemców ważny. W
103
niektórych zresztą wypadkach taktyka «zbierania wszystkiego» zdawała egzamin
.
W ciągu 5-6 lat (1928-1933/1934) strona polska uzyskała wiele dowodów

wzrastającej aktywności wywiadu niemieckiego. Według danych Oddziału II, zawartych
w rocznych sprawozdaniach referatów kontrwywiadu, a także w zbiorczym
sprawozdaniu L. Sadowskiego, w 1928 r. zlikwidowano na terenie całego kraju 50
spraw agentury niemieckiej, w 1934 r. liczba ta wzrosła do 150. Jeszcze bardziej
wymowny jest fakt, że w pierwszym roku rządów NSDAP (1933), tylko na obszarze
Pomorza, zanotowano 31 zlikwidowanych spraw prowadzenia wywiadu na rzecz III
104
Rzeszy
.
Bardzo ważną metodą, stosowaną przez polski kontrwywiad w walce z
wywiadem niemieckim, była inspiracja. 
Inspirację, nie tylko jako metodę działania, lecz
zorganizowaną i centralnie prowadzoną akcję, Oddział II rozpoczął w 1925 r. (...)
Oddział II opracowywał techniczne szczegóły akcji. Dokumenty przeznaczone do tego
swoistego "handlu", fabrykowane były przez specjalistów wojskowych w Samodzielnym
Referacie Technicznym Oddziału II, bądź też przez zaufanych oficerów we właściwych
ogniwach organizacyjnych wojska w Sztabie Głównym lub w sztabach mu
105
podległych
.
(...) Akcja inspiracyjna, prowadzona pod kierunkiem wydziału II b

kontrwywiadowczego, przybrała pokaźne rozmiary. W pierwszych latach tej regularnej
akcji (1925-1927) sprzedano wywiadowi niemieckiemu 178 kompletów dokumentów, a
wśród nich szereg obszerniejszych opracowań, planów mobilizacyjnych DOK, dywizji,
poszczególnych jednostek itp. Uzyskiwane tą drogą kwoty za poszczególny dokument
dochodziły do kilkuset dolarów.
«Sumy te pozwalały na samowystarczalność referatu inspiracji, nie obciążając
funduszu dyspozycyjnego sztabu» - stwierdza sprawozdanie Oddziału II z tego
106
okresu
.
Po przejęciu władzy w Niemczech przez Adolfa Hitlera wywiad wojskowy III
Rzeszy nasilił swą działalność skierowaną przeciw Polsce. 
W drugiej połowie 1936 r.
admirał Canaris polecił przejście na terenie Polski do masowego «totalnego»
szpiegostwa. O realizowaniu polecenia kierownictwa Abwehry przez podległe placówki
terenowe świadczą charakterystyki kontrwywiadowcze sporządzane doraźnie przez
placówki polskiego kontrwywiadu. (...)
102 Tamże, s. 67.
103 Tamże, s. 69.
104 Tamże, s. 94.
105 W. Kozaczuk, Bitwa o tajemnice, wyd. cyt., s. 174-175.
106 Tamże, s. 175.
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Kontrwywiad polski w raportach swych potwierdzał zmianę metody pracy z
agenturą na gruncie polskim, która po wspomnianym rozkazie centrali Abwehry
sprowadzała się do masowego przeprowadzania werbunków oraz przesunięcia
107
(przynajmniej na etapie początkowym) ciężaru gatunkowego z jakości na ilość
.
(...) Abwehra zlecała swej agenturze zadanie wyszukiwania oficerów,

podoficerów, funkcjonariuszy policji państwowej i straży granicznej - mocno
zadłużonych, prowadzących nie uregulowany tryb życia, wydalonych ze służby za
przewinienia, w młodym wieku przeniesionych w stan spoczynku i okazujących
niezadowolenie z tego powodu. Były to elementy rozpoznawania przez Abwehrę
108
możliwości dotarcia i ewentualnie pozyskania do współpracy wywiadowczej
.
Abwehra wykorzystywała też w swej pracy mniejszość niemiecką zamieszkałą
w Polsce, chodziło przy tym nie tylko o zwyczajną współpracę wywiadowczą, ale
również o organizowanie na obszarze polskim oddziałów przyszłej V Kolumny.
W miarę zbliżania się wojny nasilała się działalność wywiadu niemieckiego w
Polsce, przy czym oprócz wywiadu wojskowego zaczęły działać również służby
specjalne podległe Himmlerowi. Rosła też w tym czasie ilość wykrywanych przez polski
kontrwywiad afer szpiegowskich109. 
Kontrataki organów II Oddziału były na ogół celne
110
i przecinały wiele prób masowego wywiadu informacyjnego
.
Walka polskiego kontrwywiadu z wywiadem ZSRR przebiegała na kilku
płaszczyznach.
Kilkuletnia analiza dokumentów i informacji uzyskiwanych różnymi sposobami

przez Oddział II i systematyczna konfrontacja z danymi potwierdzonymi przez
sprawdzone źródła pozwoliła stwierdzić, że inspiracja była jedną z podstawowych
metod działania wywiadu sowieckiego przeciwko Polsce. Według Biura Studiów
większość materiałów inspiracyjnych była starannie przygotowana, a informacje
nieprawdziwe umieszczano wśród prawdziwych danych. Wśród przekazywanych
dokumentów najczęściej spotykano oryginalne materiały, ale stare i nieaktualne lub
zawierające mniej istotne wiadomości, na przykład dotyczące oddziałów pomocniczych
i szkół oficerskich. Jeżeli decydowano się na przekazywanie dokumentów zawierających
informacje istotne, z reguły były one niepełne. Niektóre rubryki były pozbawione
danych lub celowo przestawiano w nich kolejność. Tylko w niewielkim stopniu celowo
wprowadzano do tych dokumentów fałszywe informacje.
Oddział II stwierdził również, że inspiracja sowiecka była sterowana centralnie
przez kierownictwo kontrwywiadu Razwiedupra (GRU). Lokalne placówki
kontrwywiadowcze posługiwały się inspiracją stosunkowo rzadko, przekazywane
111
dokumenty były ewentualnie przygotowywane przez centralę w Moskwie
.
Innym kierunkiem inspiracji były przedsięwzięcia wojskowo-polityczne. Ich

istota sprowadzała się do uporczywego przedstawiania ZSRS jako państwa całkowicie
przygotowanego do wojny, jednak prowadzącego politykę pokojową.
107 L. Gondek, Działalność Abwehry..., s. 158-159.
108 Tamże, s. 162.
109 Np. na terenie samego Pomorza liczba spraw o szpiegostwo na rzecz Niemiec, kierowanych na drogę
sądową, w ciągu 5 lat poprzedzających wybuch II wojny światowej wynosiła: 1934 r. - 14, 1935 r. - 20, 1936
r. - 36, 1937 r. - 41, 1938 r. - 65 (W. Kozaczuk, Bitwa o tajemnice, wyd. cyt., s. 269).
110 W. Kozaczuk, Bitwa o tajemnice, wyd. cyt., s. 314.
111 A. Pepłoński, Wywiad polski..., wyd. cyt., s. 247.
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Odpowiedzią naszego kontrwywiadu na inspirację GRU było celowe
kierowanie agentów i konfidentów do sowieckich przedstawicielstw z ofertami
112
współpracy. (...)
Wywiad radziecki, pod wpływem specjalistów z carskiej Ochrany szeroko
posługiwał się prowokacją, m.in. inspirując tworzenie przez obce wywiady,
kontrolowanych przez siebie, prowokacyjnych siatek wywiadowczych. Ofiarą tego
rodzaju prowokacji padł np. były lider partii eserowskiej Borys Sawinkow, zwabiony
podstępnie do Rosji. Polski Oddział II już w latach dwudziestych położył główny nacisk
na bezpośrednią obserwację obiektów wojskowych w ZSRS, przez kadrowych oficerów
naszego wywiadu.
Kilkanaście lat walki z wywiadem sowieckim pozwoliło rozpoznać jego

organizację i metody działania. Na początku lat trzydziestych Oddział II dysponował
dokładnymi danymi na temat struktur i zadań wywiadu wojskowego i politycznego.
Szczegółowym analizom poddawano zmiany zachodzące w funkcjonowaniu
poszczególnych służb, z uwzględnieniem działalności skierowanej przeciwko
113
Polsce...
Drugą ważną metodą działania wywiadu radzieckiego przeciwko Polsce było
pozyskiwanie i wprowadzanie agentów na wysokie stanowiska w polskiej armii. Wśród
oficerów, których w połowie lat trzydziestych zdemaskował polski kontrwywiad i
którym udowodniono współpracę z sowieckim wywiadem byli tacy oficerowie jak ppłk
dypl. Ludwik Lepiarz - zastępca szefa sztabu okręgu korpusu, mjr dypl. Piotr
Demkowski - kierownik referatu w Sztabie Głównym i kilkunastu innych oficerów. W
takich sprawach zapadały wyroki śmierci, które wykonywano114.
Jednym ze współpracowników sowieckiego wywiadu był generał Michał
Żymierski, który odbywając w latach 1926-1931 karę więzienia za nadużycia
popełnione podczas służby wojskowej, nawiązał kontakt z członkami KPP, zaś po
wyjściu z więzienia, podjął bezpośrednią współpracę z GRU w 1932 r. Większość
zdemaskowanych oficerów nie budziła podejrzeń, byli wśród nich bohaterowie wojny
1920 r., odznaczeni orderem Virtuti Militari, nie byli komunistami (zwolennikiem idei
komunistycznych był chyba tylko major P. Demkowski), wywiad radziecki zwerbował
ich wykorzystując różne ludzkie słabości115.
Działania organów kontrwywiadu wojskowego obejmowały szeroki zakres

przedsięwzięć. Do najważniejszych należało: śledzenie i unieszkodliwianie organizacji
szpiegowskich i osób uprawiających wywiad na rzecz obcych państw, wykrywanie
struktur i zamierzeń siatek wywiadowczych, gromadzenie i ewidencja danych o osobach
kierujących nieprzyjacielską służbą wywiadowczą, a także o agentach, konfidentach i
ich współpracownikach. Zwalczanie działalności obcych wywiadów polegało na
obserwacji i inwigilacji osób podejrzanych o szpiegostwo, prowadzenie akcji
irredentystycznej i uprawianie akcji wywrotowej w wojsku. W tym celu zbierano
wszelkie informacje, gromadzono fotografie osób podejrzanych, egzemplarze odezw i
wydawnictw wywrotowych. Pod stałą obserwacją organów kontrwywiadu znajdowały
się przejścia graniczne, organizacje, towarzystwa i firmy handlowe, które (świadomie
lub nieświadomie) mogły ułatwiać uprawianie szpiegostwa przeciwko Polsce.
112 Tamże, s. 248.
113 Tamże, s. 254.
114 Por. tamże, s. 267.
115 Por. Kim jest polski James Bond?..., wyd. cyt.

103

Kontrwywiad wojskowy współpracował z cywilnymi organami bezpieczeństwa,
a szczególnie policją polityczną oraz władzami sądowymi. Istotne było czuwanie nad
zabezpieczeniem tajemnicy wojskowej. Kontrwywiad korzystał z pomocy władz
cywilnych przy organizowaniu kontroli korespondencji oraz łączności telefonicznej i
telegraficznej z zagranicą, prowadzonej przez instytucje i osoby podejrzane o
116
szpiegostwo
.
Aparat kontrwywiadu sprawdzał lojalność oficerów przyjmowanych do czynnej
służby wojskowej z rezerwy, jak również wszystkich kandydatów na oficerów,
eliminując element niepewny.
W latach dwudziestych wywiad sowiecki był główną tajną służbą prowadzącą
walkę informacyjną przeciw Polsce. Np. w 1924 r. spośród 544 zatrzymanych obcych
agentów 389 (czyli 71,3%) pracowało dla ZSRS, 79 prowadziło agitację komunistyczną
(14,6%), 30 pracowało dla wywiadu niemieckiego (5,6%), 13 dla ZSRS i Niemiec
(2,4%). Sytuacja zmieniła się radykalnie po dojściu Hitlera do władzy - w 1938 r.
natężenie niemieckiej akcji szpiegowskiej skierowanej przeciw Polsce było dwa razy
większe niż radzieckiej117.
Wywiad radziecki wykorzystywał też partie komunistyczne. Komintern (III
Międzynarodówka) służył do organizowania siatek szpiegowskich i prowadził szkolenia
szpiegowsko-dywersyjne. W związku z tym Oddział II zajmował się
kontrwywiadowczym rozpracowaniem KPP wraz z KPZU i KPZB. Zostały też one zwłaszcza zaś ich centrale - dość dokładnie rozpracowane. 14 kwietnia 1927 r. szef
Sztabu Generalnego gen. Piskor stwierdził, że 
w partii komunistycznej, dzięki pracy
jednego DOK, siedzimy dość głęboko i mamy możliwość obserwować jej posunięcia
.
Wiele posunięć operacyjnych Oddziału II i policji politycznej w połowie lat

dwudziestych doprowadziło do likwidacji zakonspirowanych organizacji wywrotowych.
Agenci Oddziału II byli obecni nawet na naradach komunistycznych w Moskwie
.
Również w latach trzydziestych polski kontrwywiad dość dokładnie rozpracowywał
KPP - np. w latach 1937-1938 zlikwidował Wydział Techniki KPP. Doszło nawet do
tego, że wywiad sowiecki czasami przestrzegał swoich agentów przed kontaktami z
komunistami polskimi118.
Natomiast niepokój polskiego Sztabu Głównego wywoływało przenikanie
agitacji komunistycznej do wojska. W związku z tym zwalczanie wojskówki KPP było
priorytetowym zadaniem polskiego kontrwywiadu. Obawy okazały się jednak
przesadzone - przechwytywane przez kontrwywiad sprawozdania KPP świadczyły o
tym, że żołnierze pochodzenia polskiego, raczej z niechęcią reagowali na agitację
komunistyczną119.
Oprócz zwalczania wszelkiej propagandy wywrotowej w wojsku i zapobiegania
akcjom sabotażowym skierowanym przeciwko obiektom wojskowym, istotnym
elementem
przeciwdziałania
szpiegostwu
było
stwarzanie
warunków
uniemożliwiających, a przynajmniej paraliżujących tego rodzaju działalność. Jednym z
ważnych elementów tego rodzaju profilaktyki było prowadzenie nie tylko w wojsku, ale

116 A. Pepłoński, Wywiad polski..., wyd. cyt., s. 255.
117 Por. tamże, s. 261, 267.
118 Tamże, s. 262. Także Kim jest polski James Bond?, wyd. cyt.
119 Por. A. Pepłoński, Wywiad polski..., wyd. cyt., s. 262.
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również w całym społeczeństwie, akcji uświadamiającej niebezpieczeństwo obcego
szpiegostwa (zwłaszcza sowieckiego)120.
W latach poprzedzających wybuch wojny notowano wzmożoną aktywność

wywiadu sowieckiego i niemieckiego. Stwierdzono pogłębiające się wykorzystywanie
przez obce wywiady mniejszości narodowych. Statystyki zlikwidowanych ponad
czterech tysięcy spraw w latach 1929-1939 wskazywały na udział w nich ponad
sześćdziesięciu pięciu procent osób wywodzących się spośród mniejszości narodowych.
Niewiele ponad trzydzieści procent tej liczby stanowili Polacy. Należy podkreślić, że
według statystyki prowadzonej przez Oddział II nadal najbardziej aktywną działalność
prowadziły przeciwko Polsce wywiady sowiecki i niemiecki. Ujawnione przypadki
szpiegostwa ze strony Rosji i Niemiec stanowiły ponad dziewięćdziesiąt procent
wszystkich spraw. Na pozostałą część składała się działalność przede wszystkim
wywiadu litewskiego i czechosłowackiego. Wywiady sowiecki i niemiecki obejmowały
swą działalnością cały obszar Polski, natomiast wywiady czeski i litewski działały w
pasie przygranicznym. Bliższa analiza przypadków szpiegostwa świadczyła o
niewielkiej liczbie afer ujawnianych na terenie Warszawy (dziesięć procent). Najwięcej
przypadków stwierdzano w rejonie granic (około sześćdziesięciu). Pozostałe trzydzieści
procent przypadało na cały obszar Polski. W 1930 r. liczba zlikwidowanych afer
szpiegostwa sowieckiego przewyższała niemal dwukrotnie afery na rzecz wywiadu
niemieckiego. Największe nasilenie wywiadu sowieckiego przypadało na rok 1932, po
czym zaznaczył się nieznaczny spadek i stabilizacja aż do wybuchu wojny. Jednocześnie
obserwowano nasilającą się aktywność wywiadu niemieckiego. (...) W ostatnich latach
przed wojną liczba wszystkich ujawnionych przypadków szpiegostwa sięgała ponad
121
trzysta rocznie. Tylko w dziesięciu przypadkach chodziło o poważną działalność. (...)
Podczas spotkań poświęconych ocenie sytuacji w ZSRR, z udziałem

przedstawicieli służb wywiadowczych Francji, Rumunii i Japonii, Polakom
pozostawiano ostatnie zdanie i było to zdanie decydujące. Nasze dane były najściślejsze.
Polski wywiad miał imponującą wiedzę o obszarze w bezpośrednim sąsiedztwie granicy,
122
o stacjonujących tam jednostkach i ich uzbrojeniu
.
Również w walce informacyjnej z Niemcami polski wywiad w przededniu
wojny odnosił poważne sukcesy. Dobitnym tego przykładem jest rozszyfrowanie przez
polskich kryptologów sekretu Enigmy - niemieckiej maszyny do szyfrowania tekstów.
W pełni docenili to nasi zachodni sojusznicy, zaś Brytyjczycy sobie przypisują ten
sukces.
Jak wysoko oceniane było morale polskiej kadry prowadzącej walkę
informacyjną w okresie dwudziestolecia międzywojennego, świadczyć może
następujący epizod. Polski podporucznik rezerwy - Witold Tułodziecki, był urzędnikiem
cywilnym w Samodzielnym Referacie Informacyjnym Dowództwa Okręgu Korpusu VII
w Poznaniu. Na początku 1931 r. pracował przez kilka miesięcy jako pomocnik
referenta kontrwywiadu, a następnie referenta spraw narodowościowo-politycznych;
zastępował także kierownika kancelarii, przebywającego na urlopie.
Pełniąc te funkcje, Tułodziecki miał dostęp niemal do wszystkich tajnych
dokumentów wpływających do poznańskiego SRI. Wykorzystując tę sytuację wykradł
15 różnych tajnych akt, a gdy we wrześniu 1931 r. został powołany na ćwiczenia
120 Por. tamże, s. 255.
121 Tamże, s. 266-167.
122 Kim jest polski James Bond?, wyd. cyt.

105

oficerów rezerwy do Centralnej Szkoły Strzelniczej w Toruniu, zabrał je ze sobą i ukrył
w koszarach. 17 października 1931 r. wyjechał z nimi do Gdyni przez Gdańsk, gdzie się
zatrzymał i zgłosił do Prezydium Policji w Gdańsku (które prowadziło działalność
szpiegowską przeciw Polsce na rzecz wywiadu niemieckiego) proponując sprzedaż tych
dokumentów komisarzowi Reilemu.
Propozycja Tułodzieckiego została przez Niemców uznana za oczywistą
prowokację, ukartowaną przez polski Oddział II; postanowiono ją zdemaskować i
odwrócić przeciwko Polsce. Reile nakazał natychmiastowe uwięzienie Tułodzieckiego i
ukaranie go 8-dniowym aresztem za nielegalne przekroczenie granicy Wolnego Miasta
Gdańska (ustaw przeciwszpiegowskich w Gdańsku nie było), a dostarczone przez niego
dokumenty potraktowano jako falsyfikaty spreparowane przez Oddział II i wraz z notą
protestacyjną Senatu gdańskiego, odesłano je Komisarzowi Generalnemu RP Gdańsku.
Po odbyciu aresztu Tułodziecki został wydalony z terytorium Gdańska i zatrzymał się na
Westerplatte, gdzie 29 października 1931 r. został aresztowany przez polskie organa
bezpieczeństwa. Wojskowy Sąd Okręgowy nr VII skazał go na karę śmierci za
szpiegostwo w interesie Niemiec; wyrok został wykonany w dniu 10 listopada 1931
r.123
Zachowanie wywiadu niemieckiego w sprawie Tułodzieckiego, jak również w
szeregu innych analogicznych spraw, świadczy o uznaniu przez stronę niemiecką tak
dużego patriotyzmu polskiej kadry w okresie II Rzeczypospolitej, że istnienie w
polskich służbach informacyjnych takich osobników jak Tułodziecki, wydawało się
niemieckiemu wywiadowi mało prawdopodobne.
Oczywiście aparat państwowy II Rzeczypospolitej nie był wolny od obcych
agentur - zwłaszcza w początkowym okresie niepodległości, gdy Rada Regencyjna
przekazała J. Piłsudskiemu aparat władzy zorganizowany podczas wojny przez władze
okupacyjne. Mówił o tych sprawach sam J. Piłsudski w swym słynnym przemówieniu na
Zjeździe Legionistów 7 sierpnia 1927 r. w Kaliszu. O infiltracji polskiego aparatu
państowego, a zwłaszcza wojska, w późniejszym okresie, świadczyć mogą przytoczone
wyżej fakty ujawnione przez polski kontrwywiad. Jednak mimo działalności obcych
agentur (od których żaden aparat państwowy nie jest wolny), polskie służby walki
informacyjnej zdawały dobrze egzamin i mimo bardzo trudnych warunków, w których
musiały działać, mając jako przeciwnika służby Niemiec i ZSRR, nie dopuszczały one
do zniszczenia państwa polskiego metodami wojny informacyjnej. By Polskę pokonać
musiały na nią uderzyć dwie największe armie lądowe ówczesnego świata,
rozpoczynając II wojnę światową.

123 Por. H. Kopczyk, Niemiecka działalność wywiadowcza na Pomorzu 1920-1933, Gdańsk 1970, s. 164165.
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4. TOTALNA WOJNA INFORMACYJNA PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ
A POLSKA

4.1. Działania brytyjskich, francuskich i amerykańskich organów walki
informacyjnej podczas II wojny światowej
Spośród krajów, które uczestniczyły w koalicji antyhitlerowskiej, w pierwszym
okresie II wojny światowej, niewątpliwie największe sukcesy na polu walki
informacyjnej, odnosiła Wielka Brytania. Brytyjskie organy walki informacyjnej nie
tylko posługiwały się znakomicie zorganizowanym tradycyjnym wywiadem, ale również
potrafiły wciągnąć do współpracy powstające na kontynencie organizacje ruchu oporu w tym również, a nawet przede wszystkim, polskie państwo podziemne,
podporządkowane rządowi polskiemu, który od 1940 roku rezydował w Londynie.
Brytyjska Tajna Służba Wywiadowcza (Secret Intelligence Service - SIS) ma
długą tradycję, jej początki sięgają panowania Edwarda II Plantageneta (1327-1377).
Sekretarz stanu Elżbiety I, Walsingham, dysponował tajną służbą, która w owym czasie
uchodziła za najlepszą w świecie. Początki nowoczesnej tajnej służby brytyjskiej sięgają
czasów Cromwella, który w okresie swej dyktatury musiał stale prowadzić walkę z
rojalistycznym podziemiem. W walce tej sam Cromwell oraz jego współpracownicy
opracowali nowe zasady, na których oparte zostało funkcjonowanie brytyjskiej tajnej
służby. Głównym autorem tych zasad był John Thurloe - uczony prawnik i minister.
Każdy z następnych władców Anglii dorzucał tylko nowe elementy do systemu
utworzonego przez Thurloe. Obok płatnych lub zmuszonych szantażem do współpracy
agentów i szpiegów, angielskie służby wywiadowcze korzystały też coraz częściej z
pomocy poddanych brytyjskich świadczących dla nich usługi dobrowolnie i honorowo.
Angielskie tajne służby często pozyskiwały sobie przedstawicieli warstw intelektualnych
narodu, a wśród nich naukowców i pisarzy1.
Wiele ustalonych dawno zasad i metod zachował wywiad angielski aż do II

wojny światowej (np. pozostawienie przez szereg lat na wolności rozpoznanych
wywiadowców niemieckich i aresztowanie ich dopiero po wypowiedzeniu wojny).
Najbardziej eksponowanym dziełem wywiadu angielskiego był wywiad morski i
gospodarczy.
W 1887 r. powstał tzw. Departament Specjalny Scotland Yardu, głównie do
zwalczania irlandzkiego ruchu wyzwoleńczego. Obok podporządkowanej bezpośrednio
premierowi i ministrowi spraw zagranicznych Secret Service powstają nowoczesne
wojskowe służby wywiadu: zorganizowany w 1872 r. przez ówczesnego ministra wojny
Cardwella wywiad armii lądowej (tzw. Military Intelligence Department, w skrócie
1 Por. W. Kozaczuk, Bitwa o tajemnice, Warszawa 1969, s. 30-31.
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MID) i powstały w 1886 r. wywiad marynarki wojennej, która jako «stara służba» nie
chciała dać się zdystansować dowództwu armii.
W latach 1901-1903 w Ministerstwie Wojny utworzono: oddział wywiadowczy
MI-6 (Military Intelligence - wywiad wojskowy) i oddział kontrwywiadowczy MI-5.
Prawo egzekutywy policyjnej, aresztowania podejrzanych, przeprowadzania rewizji itd.
miała jednak tylko służba specjalna Scotland Yardu (Special Branch), podczas gdy sam
2
kontrwywiad pozostawał w cieniu
.
Między różnymi pionami brytyjskiego wywiadu od dawna dochodziło do
sporów kompetencyjnych i wzajemnych intryg.
Wszystkie te braki występowały ostro już przed I wojną światową, gdy po

wieloletnich rozgrywkach i sporach między Ministerstwem Wojny a Admiralicją
odebrano armii lądowej MI-6 i włączono go do biura wywiadowczego Ministerstwa
Spraw Zagranicznych (wraz z personelem wojskowym). Marynarka wojenna utworzyła
nowy organ wywiadu pod nazwą Secret Intelligence Service, w skrócie SIS, który
podczas I wojny światowej był kierowany przez admirała Williama Hulla. Służba ta
zyskała rozgłos głównie dzięki sukcesom jej oddziału szyfrów i dekryptażu, który
zapisał na swym koncie wiele sukcesów.
Dłużej przetrwał MI-5 (kontrwywiad wojskowy), którego agendy dopiero sześć
lat po wojnie, w 1924 r., zostały włączone jako Security Service (służba
bezpieczeństwa) do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wraz ze współpracującym z nim
Departamentem Specjalnym (Special Branch) Scotland Yardu.
(...) Dopiero pierwsze klęski aliantów, a zwłaszcza szybkie załamanie się w
1940 r. Francji i groźba inwazji Wehrmachtu na Wyspy Brytyjskie, wywołały ostrą
krytykę pod adresem wywiadu i nowe spory. Ministerstwo Wojny obwiniło cywilów z
Home Office i Foreign Office, że przez podporządkowanie sobie w 1924 r. tajnych służb
i odebranie ich armii narazili kraj na niebezpieczeństwo. Ministerstwo Wojny domagało
się od premiera utworzenia w ramach sił lądowych służby wywiadowczo-dywersyjnej do
prowadzenia akcji na okupowanych przez III Rzeszę obszarach Europy. Winston
Churchill, który nawet na wysokim stanowisku premiera znajdował czas, aby osobiście
wysłuchiwać agentów wywiadu powracających z tajnych misji, popierał żądania armii.
Do całkowitego podporządkowania wojskom lądowym nowo utworzonej służby
wywiadu i dywersji nie doszło. Służba ta, oznaczona nazwą SOE (Special Operations
Executie - przyp. J. K.) - Oddział Operacji Specjalnych, została podporządkowana
ministrowi gospodarki wojennej Hughowi Daltonowi. Decydujący wpływ jednak
zapewniła w niej sobie armia, a personel kierowniczy SOE składał się z zawodowych
3
wojskowych
.
SOE powstała na bazie powołanej w październiku 1938 r. niewielkiej tajnej
organizacji, która miała się zajmować sabotażem wojskowym, dywersją polityczną i
czarną propagandą. Był to tzw. Oddział 
D
, zamaskowany w Ministerstwie Wojny pod
nazwą Sekcji Badań Statystycznych. Dysponował on jednak stosunkowo małymi
środkami finansowymi.
Dopiero po utworzeniu SOE operacje specjalne nabrały rozmachu;
organizowano specjalne sieci agentów, nawiązywano kontakty z ruchami oporu w
krajach okupowanych przez hitlerowców, dostarczając im broń i materiały wybuchowe,
2 W. Kozaczuk, Bitwa o tajemnice, Warszawa 1977, s. 30.
3 Tamże, s. 31-32.
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inspirowano działalność sabotażową i dywersyjną, planowano też akcje, które miały być
podjęte dopiero po rozpoczęciu inwazji sił sojuszniczych na kontynencie europejskim.
Najważniejszymi ogniwami organizacyjnymi centrali SOE w Londynie były: 1.
oddział propagandy, 2. oddział dywersji i sabotażu, 3. oddział planowania oraz komórki
funkcjonalne: szkolenia, łączności, zaopatrzenia i inne. Działalnością grup bojowych i
sieci SOE za granicą kierowało dziesięć sekcji krajowych: albańska, czechosłowacka,
duńska, francuska, grecka, holenderska, jugosłowiańska, norweska, polska i włoska.
Pod koniec wojny SOE skupiał około 14 000 ludzi. Oprócz SOE oraz MI5 i
MI6 istniały też wywiady poszczególnych rodzajów wojsk: wywiad Ministerstwa Wojny
(sił lądowych), Ministerstwa Lotnictwa i Ministerstwa Marynarki (Admiralicji). W
związku z rosnącym zapotrzebowaniem na wyszkoloną kadrę oficerów wywiadowczych
w jednostkach wojskowych, trzeba było uruchomić ich szkolenie na większą skalę,
zajmowało się tym Centrum Wyszkolenia Wywiadowczego w Matlock. Personel tego
Centrum wraz z kadrą i słuchaczami liczył w 1942 r. 3600 osób, a pod koniec wojny
wzrósł do 11 000.
W Komitecie Obrony Imperium funkcjonował Połączony Komitet do Spraw
Wywiadu, który koordynował działalność wszystkich rodzajów brytyjskich służb
wywiadowczych.
Największym podczas II wojny światowej osiągnięciem brytyjskiego
kontrwywiadu był system podwójnych agentów4; John Masterman, który podczas wojny
uczestniczył w kierowaniu tym systemem, stwierdza: 
To właśnie dzięki temu systemowi
przez większą część wojny robiliśmy znacznie więcej niż samo prowadzenie szeroko
zakrojonej dezinformacji wroga; za pomocą systemu podwójnych agentów udało się
5
nam skutecznie nadzorować i kierować siecią wywiadu niemieckiego w naszym kraju
.
Całokształtem spraw związanych w działalnością podwójnych agentów
zajmował się Komitet Dwudziestu, który m.in. nadzorował treść informacji
przesyłanych nieprzyjacielowi z własnej inicjatywy przez tychże agentów, treść
odpowiedzi na postawione przez Niemców pytania, a także przygotowywał agentów do
przyszłych zadań takich jak np. chronienie tajemnicy o planowanej inwazji w Normandii
przez wywoływanie wrażenia, że lądowanie nastąpi w zupełnie innym miejscu.
Credo działania Komitetu Dwudziestu jest jasno wyłożone w książce

Mastermana. Warto je tu przytoczyć:
1) Kontrolowanie w możliwie najszerszym zakresie nieprzyjacielskiej sieci
wywiadowczej;
2) Natychmiastowe wyławianie nowych szpiegów;
3) Pogłębianie wiedzy o niemieckim wywiadzie, jego kierownictwie i metodach
pracy;
4) Zdobywanie informacji o niemieckich szyfrach i kodach;
5) Uzyskiwanie informacji o planach i zamierzeniach wroga na podstawie
zadań zlecanych agentom;
6) Wywieranie wpływu na zamiary i plany wroga przez podsuwanie
odpowiednio spreparowanych odpowiedzi;
7) Dezinformowanie nieprzyjaciela co do brytyjskich planów i zamierzeń.
4 Przez podwójnego agenta rozumiemy tu agenta nieprzyjacielskiego, który po zdemaskowaniu został
zmuszony do współpracy i jest wykorzystywany do rozpoznania i dezinformowania nieprzyjaciela.
5 J. Masterman, Brytyjski system podwójnych agentów 1939-1945, Warszawa 1974, s. 21.
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(...) Sprawa polegała nie tylko na ujawnianiu i aresztowaniu szpiega. (...)
Każdy kontrwywiad bowiem docenia przeciwnika i dobrze zdaje sobie sprawę z tego, że
eliminacja jednego agenta pobudza tylko wroga do zastąpienia go następnym. Z tego też
względu często lepiej jest obserwować ujawnionego już szpiega niż zatrzymać go, a
następnie zdeprecjonować jego wartość w oczach wroga przez odcięcie mu dostępu do
ważniejszych informacji i «karmienie» go jakąś «niskokaloryczną strawą». Oczywiście
najlepiej jest za pomocą odpowiednich metod przekonać agenta, aby zamiast dla wroga
pracował dla nas. Jeżeli w ten sposób «kastruje się» jakąś siatkę wywiadowczą,
wówczas przestaje być ona groźna, niezależnie od tego, czy jest to wywiad państwa
«wrogiego» czy też «zaprzyjaźnionego». Umiejętność posługiwania się tego rodzaju
zabiegiem chirurgicznym była jedną z ważnych nauk wyciągniętych w toku pracy z
6
podwójnymi agentami
.
Komórka sterująca działalnością brytyjskiej siatki podwójnych agentów
podczas II wojny światowej wypracowała pewne zasady odnoszące się do pracy z tego
rodzaju agenturą. Zasady te - według Mastermana - są następujące:
1. Pierwsza kardynalna zasada brzmi, że żadna informacja bez względu na jej

charakter nie może być przekazana nieprzyjacielowi bez uprzedniej, pisemnej aprobaty
kompetentnych czynników. (...)
2. Na podwójnych agentów należy typować, a we właściwej sytuacji
wykorzystywać tych osobników, którzy, jak wynika ze wstępnych przesłuchań, rokują
duże nadzieje na sukces, ale nie należy tworzyć podwójnych agentów na siłę. Jeżeli ktoś
sam oferował nam swoje usługi i potrafił przekonać nas, że rzeczywiście Niemcy dotarli
do niego i został przez nich zwerbowany, to istnieje realna szansa wykorzystania go do
naszych potrzeb. Natomiast jeżeli próbowaliśmy sami podstawić kogoś Niemcom, to z
reguły spotykało nas niepowodzenie. (...)
(...) Jeżeli zdarzało się, że nieprzyjaciel kwestionował rzetelność któregoś z
naszych podwójnych agentów, wówczas niemiecki twórca i opiekun agenta stawał się
zawsze jego głównym obrońcą i gotów był na wszystko, aby obronić go przed
podejrzeniami i krytyką tak ze strony rywali w Abwehrze, jak i w Berlinie. (...)
3. Następna zasada brzmi, że podwójny agent powinien, tak dalece jak to tylko
jest możliwe, rzeczywiście żyć życiem prawdziwego agenta i zachowywać się tak, jak
on by się zachowywał. (...)
Zasada ta oznacza więc coś więcej niż obstawanie przy tworzeniu sytuacji
prawdziwych, tam gdzie tylko to jest możliwe. Kłamstwo bowiem może udać się tylko
wówczas, jeżeli wtopione jest ono w prawdziwą opowieść. Wynika z tego, że podwójny
agent, o ile ma być ceniony przez wroga, powinien przestrzegać poleceń swoich
niemieckich mocodawców w takim stopniu, w jakim robiłby to, gdyby rzeczywiście
pracował dla nich. (...) Natomiast w granicach otrzymywanych dyrektyw powinien on
wykazywać inicjatywę, gdyż wówczas i tylko wówczas będzie on w stanie sprowokować
wroga do zadawania mu takich pytań, na które mamy przygotowane odpowiedzi, a nie
takich, których wolelibyśmy uniknąć. (...)
4. Czwarta podstawowa zasada systemu głosi, że do każdej sprawy podwójnego
agenta powinien być wyznaczony oddzielny pracownik. Jest rzeczą bardzo istotną, aby
każdy agent był kierowany i kontrolowany z dnia na dzień przez pracownika znającego
każdy szczegół sprawy. (...)
6 Tamże, s. 10-11.
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Wyznaczony do sprawy pracownik powinien więc się z nią całkowicie
utożsamić; musi patrzeć na wszystko oczami agenta i słyszeć jego uszami; musi sam
odczuwać nerwową prostrację, wywołaną wykonaniem jakiegoś wyjątkowo
niebezpiecznego zadania szpiegowskiego; musi cieszyć się z całego serca z pochwał
udzielanych mu przez Niemców za osiągnięte w pracy wyniki. (...)
Niemniej jednak taka metoda działania nosiła w sobie poważne zagrożenie. To,
co jest najlepsze dla konkretnej sprawy, nie musi być koniecznie najlepsze dla całego
systemu podwójnych agentów, a ofiary, jakie trzeba czasami składać w interesie
ogólnym, mogą pozostawać w sprzeczności z punktem widzenia pracownika
prowadzącego tę jakąś konkretną sprawę. Wydaje się słuszne, aby w przyszłej wojnie,
jeżeli zaistnieje potrzeba powtórnego stworzenia systemu podwójnych agentów,
zasadnicze decyzje podejmowane były przez kierownictwo sekcji, które będzie
szczegółowo poinformowane o sprawie przez prowadzącego ją pracownika. Bardzo
istotne również jest zwrócenie uwagi, aby żaden pracownik zajmujący się podwójnymi
agentami nie był przeciążony pracą przez prowadzenie zbyt wielu spraw jednocześnie.
(...)
5. Z powyższą zasadą łączy się ściśle następna, która mówi, że w stosunku do
każdego agenta trzeba prowadzić bardzo dokładną analizę psychologiczną. (...) Na
przykład agent, który zdecydował się na współpracę z nami, aby uratować swoją głowę,
może po upływie paru miesięcy dojść do wniosku, że zachował się w sposób godny
pogardy i powinien raczej ponieść śmierć niż kontynuować współpracę. Dlatego też
każdy agent musi być starannie analizowany i obserwowany, aby niespodziewanie nie
wyrządził nam jakiejś szkody. Czasami współpraca agenta jest podstawowym
warunkiem powodzenia sprawy. (...)
Na ogół bardzo opłacały się wysiłki w celu stopniowego przekształcania
poglądów agentów, gdyż ich aktywna pomoc mogła mieć wielką wartość. Agent, który
wykazywał zainteresowanie wysyłanymi przez siebie informacjami, był najbardziej
kompetentną osobą do robienia interesujących propozycji i uwag krytycznych; taki
agent wart był znacznie więcej niż agent pracujący pod przymusem i wbrew swoim
przekonaniom. (...) Każdy podwójny agent ma skłonności do chwalenia się i częstej
zmiany nastrojów. Dlatego też za wszelką cenę trzeba unikać ich bezczynności, która
pozwala im na długie rozmyślania. Podwójny agent musi stale być czymś zajęty i
dlatego, ogólnie rzecz biorąc, konieczne jest znalezienie dla każdego z nich oprócz
pracy szpiegowskiej również normalnej pracy.
Rozpatrując problem psychologicznego podejścia do agentów, a zwłaszcza
próby związane ze zmianą ich sposobu myślenia, nie należy całkowicie lekceważyć
środków propagandowych. Utarło się powszechne przekonanie, że praca podwójnych
agentów nie ma nic wspólnego z propagandą. Takie uogólnienie trzeba jednak przyjąć z
rezerwą. Tak na przykład nic na dłuższą metę nie służy lepiej krajowi niż humanitarne i
wielkoduszne traktowanie jeńców wojennych. Prawie każdy jeniec, który jest dobrze
traktowany, stanie się - w mniejszym lub większym stopniu - orędownikiem kraju, w
którego niewoli się znalazł. Jeżeli w ten sam sposób uda się zmienić poglądy
przynajmniej niewielkiej liczby niemieckich agentów, to również będzie to bardzo
korzystne. (...) Niestety prestiż Abwehry w tej wojnie był wyraźnie niewielki i rady,
jakie od niej pochodziły, nie miały większego znaczenia. Jednakże w przyszłości jakaś
«Abwehra» może być ceniona wyżej, a jej wpływ na politykę znacznie większy. W
takim przypadku propaganda płynąca od agentów i z ich doniesień mogłaby być
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poważnie brana pod uwagę. Z tego względu nasze stosunki z Kierownictwem Wojny
Politycznej (Political Werfare Executive - PWE) lub jego przyszłym odpowiednikiem
powinny być ściślejsze niż były w czasie tej wojny. (...)
6. Następną zasadą jest możliwie jak najwcześniejsze zawarcie z każdym
agentem określonej umowy, korzystnej dla niego finansowo. Jeżeli agent pracuje
ochotniczo, dobrze jest, aby partycypował on w jakimś procencie w funduszach
otrzymywanych od Niemców, zwłaszcza gdy chodzi o większe kwoty. Takie nagrody
stwarzają bodźce pobudzające agenta do wzmożonych wysiłków i zwiększają wartość
jego sugestii i propozycji. Agent, który nie jest traktowany w ten sposób, może być
niezadowolony, zwłaszcza gdy widzi, że znaczne kwoty pieniędzy wpływają do nas za
jego pośrednictwem. (...) Na szczęście w ostatniej wojnie Niemcy płacili tyle, że
praktycznie pozwoliło to systemowi podwójnych agentów działać na zasadach
samowystarczalności. (...)
7. Kolejna zasada to stanowcze i szybkie działanie przy rozpoczynaniu każdej
sprawy, nawet za cenę pewnego ryzyka. Potrzeba takiej szybkości działania jest
ewidentna, ponieważ trudno przypuszczać, aby Niemcy mogli wierzyć agentowi, który
przez kilka tygodni zwleka z nawiązaniem kontaktu i nie potrafi dać uzasadnionego
usprawiedliwienia tej zwłoki. (...) Prawie każdy niechętny nam lub niezdecydowany
agent wykazuje tendencję do zatajania części swojej «legendy» i związanych z nią
informacji, prawdopodobnie z zamierzeniem trzymania czegoś w zanadrzu, na wypadek
gdyby w sprawie zaszedł jakiś niespodziewany zwrot. Dlatego też zgubne dla sprawy
może często okazać się rozpoczynanie jej, zanim zostaną uzyskane dokładne informacje
dotyczące historii agenta i jego życiorysu, szczegółów z przeszłości i jego powiązania z
Niemcami. W przeciwnym wypadku istnieje duże prawdopodobieństwo (być może
zgodne nawet z planem agenta), że zdradzi się on już swoimi pierwszymi depeszami.
Dopóki agent nie nabierze przekonania, że jesteśmy lepszymi przyjaciółmi niż Niemcy,
może on na przykład przekazać Niemcom sygnał ostrzegawczy. Stwierdziliśmy także, w
odniesieniu do agentów obsługujących nadajniki radiowe, że lepiej jest, aby sami
nadawali depesze, gdyż ich styl nadawania Niemcy poznali w czasie prowadzenia
szkolenia, a być może nawet zarejestrowali. Dla tego samego powodu lepiej jest
również, aby sam agent formułował treść swoich depesz, gdyż charakterystyczne cechy
jego stylu i doboru słów są łatwo rozpoznawalne i bardzo trudne do naśladowania.
Jest również konieczne uzyskanie, możliwie jak najwcześniej, prawdziwego i
dokładnego życiorysu agenta, ponieważ zawierać on będzie z całą pewnością wzmianki
o innych znanych nam już osobach i ponieważ wówczas każde odstępstwo agenta od
prawdy będzie można wcześniej czy później wykryć. Im więcej szczegółów o agencie
posiadamy, tym większa jest pewność, że złapiemy go na kłamstwie, jeżeli będzie chciał
zboczyć na niewłaściwą drogę. (...)
8. Znaną prawdą pracy kontrwywiadu jest to, że sukcesy w chwytaniu szpiegów
osiąga się tu nie przez przebłyski geniuszu czy też detektywistycznego sprytu w
tropieniu niewidocznych śladów, lecz za pomocą cierpliwych i pracochłonnych
dociekań. W przypadku podwójnych agentów jest również prawdą, że tylko najbardziej
drobiazgowe akta każdej sprawy mogły uchronić pracownika, który ją prowadził, czy
też kierownictwo sekcji od popełnienia - prędzej czy później - jakiejś gafy lub pomyłki.
(...)
9. Następna z kolei zasada jest chyba najbardziej szeroko uznawana w pracy
szpiegowskiej. Głosi ona, że każdy agent powinien być w możliwie największym
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stopniu odizolowany i niezależny od innych agentów. W realizacji tej zasady zazwyczaj
pomagali nam sami Niemcy i ich agenci. Szpieg - rzecz jasna - obawia się jakichkolwiek
kontaktów, których sam nie nawiązał, a Niemcy mieli uzasadnioną niechęć do
krzyżowania dróg swych agentów, jeżeli nie było to konieczne. Z naszego punktu
widzenia było to bardzo istotne, ponieważ spalenie się jednego podwójnego agenta z
przyczyn, których nie mogliśmy przewidzieć, nie pociągało za sobą dekonspiracji
innych agentów. (...) Niemniej jednak nie zawsze można było całkowicie uniknąć
powiązań między poszczególnymi agentami. (...) Tego rodzaju powiązań nie można
całkowicie uniknąć bez stwarzania podejrzeń, jednak ustaloną zasadą powinno być
wyrażanie zgody na to tylko w przypadkach koniecznych.
10. Jest zagadnieniem kontrowersyjnym, jaki stopień ryzyka powinien
podejmować podwójny agent. Jak dalece nieprawdziwe i dezinformujące wiadomości
można przesyłać za jego pośrednictwem bez narażania jego samego? Oczywiście na
pytanie tego rodzaju nie można dać dokładnej odpowiedzi, ale doświadczenie wyraźnie i
zdecydowanie wykazało, że popełniliśmy błąd, polegający na nadmiernej ostrożności.
Rzecz jasna, że w czasie gdy zmuszeni byliśmy rozpatrywać możliwość istnienia
prawdziwych, nie wykrytych agentów wroga znajdujących się w naszym kraju i
weryfikujących raporty naszych podwójnych agentów, nie było można ryzykować
wysyłania zbyt wyraźnej nieprawdy. (...) W rzeczywistości jednak sprawa ta wyglądała
inaczej i to z wielu powodów.
Przede wszystkim pierwszą instancją, do której agent wysyłał informacje, był
jego bezpośredni przełożony, a ten z kolei przekazywał je wyższym przełożonym,
bardzo często bez szczegółowego ich zbadania. Jeżeli nawet zawarte w informacjach
błędy lub świadoma dezinformacja polegały na wzajemnych sprzecznościach, jest mało
prawdopodobne, że ci wyżsi przełożeni będą w posiadaniu tak dokładnych informacji,
aby te błędy i sprzeczności zauważyć. Może się nawet zdarzyć, że właściwe źródło
informacji nie zostanie wymienione, gdyż bezpośredni mocodawca agenta będzie chciał
zachować swój prestiż, zwłaszcza jeżeli oprócz prawdziwych agentów ma jeszcze
swoich agentów fikcyjnych. Jeżeli nawet wyższe władze powezmą jakieś podejrzenia, to
właśnie ten bezpośredni przełożony agenta zrobi wszystko, ze względu na swój prestiż i
osobiste korzyści, aby obronić swego informatora.
Nie zawsze interpretacja jakiejś informacji musiała budzić takie same
podejrzenia u Niemców jak u nas. (...) Najczęściej jednak Niemcy przekonani są, że ich
lojalny agent został wprowadzony w błąd przez brytyjski system zabezpieczenia. (...)
Krótko mówiąc, było wyjątkowo trudne spalić dobrze ustawionego agenta. (...)
Trudności związane ze spaleniem agenta nasuwają inną regułę postępowania:
nigdy, jeżeli można tego uniknąć, podczas prowadzenia sprawy podwójnego agenta nie
należy dokonywać posunięć, z których nie można się wycofać, gdyż trudno jest
przewidzieć, co przyniesie przyszłość. (...)
Nie należy zapominać, że Niemcy działali w oparciu o informacje, których
treści dokładnie nie znaliśmy. (...)
11. Inna zasada, która została wypracowana w toku praktyki, głosi, że gdy
liczba podwójnych agentów jest bardzo duża, trzeba zwracać większą uwagę na ich
jakość niż na ilość. (...) Jednakże kładąc nacisk na jakość (...) musimy jasno zdawać
sobie sprawę, co należy rozumieć przez pojęcie «agenci wysokiej klasy». Błędne będzie
przypuszczenie, że osoba zaprzyjaźniona z którymś z ministrów, wysokim urzędnikiem
Foreign Office lub wysokim oficerem sztabowym musi być uznana za agenta najwyższej
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klasy. Niedyskretne uwagi i wzmianki ministrów czy generałów nie budzą wcale
wielkiego przekonania, a jest już truizmem dla badaczy historii, że gdy mamy do
czynienia z rozmowami dyplomatów czy pogłoskami kursującymi wśród ambasad, to
znajdujemy się w prawdziwym królestwie kłamstwa i obłudy. Niemieccy oficerowie
sztabowi potrzebują faktów, a mając te fakty sami wyciągają odpowiednie wnioski. Tak
więc znacznie bardziej wartościowa będzie dla nich wiadomość, że - na przykład - jakaś
konkretna dywizja została przesunięta do jednego z portów położonych w północnej
części kraju lub że otrzymała instrukcje dotyczące walki w terenie górskim, czy też, że
została wyposażona w arktyczny ekwipunek niż doniesienie od agenta, który słyszał, że
«lord taki to a taki, członek rządu, w największym zaufaniu powiedział, że szefowie
sztabu dyskutowali nad zagadnieniem inwazji w północnej Norwegii».
Wynika z tego, że agentem najwyżej sklasyfikowanym może być często
człowiek zajmujący zupełnie niską pozycję. Zwykły marynarz lub radiotelegrafista może
dać bardziej pożyteczne informacje dotyczące konwojów niż większość ekspertów lub
«dobrze poinformowany» szpieg tradycyjnego pokroju. Klasyfikując w ten sposób
podwójnych agentów musimy rozpatrzyć uprzednio dwie sprawy: czy rzeczywiście
cieszy się on zaufaniem Niemców i czy zajmuje pozycję pozwalającą mu rzekomo na
dostarczenie im pewnych faktów, nawet jeżeli fakty te ograniczają się do bardzo wąskiej
dziedziny? (...)
12. Ostatnia zasada, która zdobyła sobie u nas popularność w późniejszej fazie
wojny, głosi, że chociaż do wykonania większości zadań zazwyczaj najlepszy jest agent
jak najbardziej prawdziwy, to znaczy taki, który trzyma się najbardziej prawdy, to do
7
celów dezinformowania przeciwnika w zupełności wystarczają agenci fikcyjni. (...)
Przytoczyliśmy wyżej obszerne fragmenty pracy J. Mastermana dotyczące
zasad pracy z podwójnymi agentami, gdyż można je traktować jako krótki podręcznik
pracy z agentami w ogóle. Były też one wykorzystywane przez służby specjalne różnych
państw po II wojnie światowej.
Masterman stwierdza, że podczas II wojny światowej Niemcy nie posiadali na
terenie Wielkiej Brytanii innych źródeł informacji niż te, o których istnieniu wiedział
kontrwywiad brytyjski; niestety strona brytyjska dowiedziała się o tym dopiero po
wojnie, gdy źródła niemieckie stanęły przed nią otworem.
Na zakończenie swych rozważań metodycznych Masterman stwierdza:
Nie można liczyć na to, że jakakolwiek służba kontrwywiadowcza, najlepiej

nawet zorganizowana i najbardziej skuteczna, może całkowicie zapobiec szpiegostwu,
ale można trzymać rękę na pulsie całej działalności szpiegowskiej i być gotowym na
zadanie w każdej chwili decydującego uderzenia. Jest rzeczą powszechnie znaną, że
najlepszym policjantem jest ten, który posiada najbardziej wiarygodnych informatorów.
Doświadczenia Amerykanów wykazały, że w likwidowaniu nielegalnych organizacji
największe sukcesy odnosiły te siły prawa i porządku, które same miały jakieś kontakty
ze światem podziemnym. Przystępując do przeciwdziałania szpiegostwu wroga
(kimkolwiek ten wróg mógłby się okazać) trzeba pamiętać, że najistotniejszą rzeczą
będzie tu znajomość sieci jego agentów i informatorów. Wiedza o jego metodach i
intencjach oraz znajomość składu osobowego jego organizacji decydują tu o wszystkim.
8
Oczywiście wszystkie te cele najłatwiej osiągnąć kierując podwójnymi agentami! (...)
7 Tamże, s. 40-61.
8 Tamże, s. 63.
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Oprócz działalności wywiadowczej i kontrwywiadowczej, istotną rolę w
prowadzonej przez Wielką Brytanię podczas II wojny światowej, walce informacyjnej,
odegrała propaganda.
Anglicy przestudiowali metody prowadzonej przez hitlerowców wojny
psychologicznej i wykorzystali je przeciw samym Niemcom. Zastosowano metodę
czarnej propagandy

, której podstawowym kanałem było radio. W audycjach radiowych
pozorowano istnienie opozycji w łonie NSDAP i wśród oficerów Wehrmachtu.
Osobą programującą brytyjską 
czarną propagandęradiową był Sefton Delmer,
który jako dziennikarz szereg lat spędził w Niemczech, interesując się partią
hitlerowską, a zwłaszcza życiem jej przywódców. Poznał doskonale stosunki społeczne
panujące w Niemczech pod rządami Hitlera, a także kulturę niemiecką, umiał się też
wczuć w mentalność przeciętnego Niemca. Wiedza ta, którą zdobył podczas swego
pobytu w Niemczech została przez niego po mistrzowsku wykorzystana wówczas, gdy
stanął na czele brytyjskiej 
czarnej propagandyradiowej adresowanej nie tylko do
ludności III Rzeszy, ale również do niższego i średniego aparatu hitlerowskiego.
Zdając sobie sprawę z wielkiej popularności Hitlera w narodzie niemieckim zwłaszcza w pierwszym okresie wojny - Delmer w swych audycjach nie występował
otwarcie przeciwko reżimowi nazistowskiemu, lecz pozorował oddanie Hitlerowi i
sprawie prowadzonej przez niego wojny. Myślą przewodnią tych audycji było
wtłaczanie do mózgu słuchacza tego rodzaju faktów, które skłaniałyby go do myślenia i
działania w taki sposób, który musiał być niebezpieczny dla przebiegu prowadzonej
przez Rzeszę niemiecką wojny.
W programach tajnych rozgłośni Delmer postanowił posłużyć się szyldem

wyimaginowanej opozycyjnej grupy, działającej rzekomo w Rzeszy i na okupowanych
terytoriach Europy, składającej się z Niemców o poglądach skrajnie nacjonalistycznych,
wiernych i oddanych Führerowi, ale krytycznie nastawionych wobec innych bonzów i
aparatu wykonawczego NSDAP i SS. Aparat ten - brzmiała propagandowa teza - ponosi
winę za niepowodzenia w bitwie o Wielką Brytanię, za wypaczenie idei i polityki
Führera. Jest przeżarty karierowiczostwem, prywatą i do gruntu skorumpowany. Delmer
- jak twierdzi w jednej ze swych publikacji - przypomniał sobie powiedzenie Hitlera, że
«w każdym człowieku tkwi świnia, która drzemie». Postanowił więc dorabiać
«patriotyczne motywy» do działań, które przeciętny Niemiec skłonny jest wykonać ze
zwykłego egoizmu. Manipulując w ten sposób opinią, spodziewał się, że skłoni część
obywateli III Rzeszy do zachowań wyrządzających szkody niemieckiej maszynerii
9
wojennej
.
(...) Krótkie komentarze i uwagi, którymi przeplatano instrukcje czy raporty

domniemanej opozycji wojskowej, wygłaszano czystą niemczyzną o zabarwieniu
koszarowym. Uwagi te były często zjadliwe, dosadne, ironiczne, cierpkie, niekiedy
nawet pieprzne i brutalne. W taki sposób mógł mówić tylko niemiecki oficer liniowy,
wychowanek starej pruskiej szkoły, lojalny wobec Führera, który ucieleśniał jego
marzenia o ekspansji i podbojach, ale nienawidzący kanalii, które z dala od frontu i
niebezpieczeństwa zaprzepaszczają zdobycze i sukcesy frontowego dowódcy i żołnierza
Wehrmachtu. Występując przeciwko aparatowi partii hitlerowskiej «opozycjoniści
wojskowi» wspominali jednakże o «postępowych elementach» w NSDAP, a zwłaszcza o
10
jej młodszej generacji, którą należy przeciągnąć na swoją stronę
.
9 W. Kozaczuk, Wojna w eterze, Warszawa 1982, s. 138.
10 Tamże, s. 139.
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W programach radiostacji Delmera nie atakowano nigdy nie tylko samego
Hitlera, ale w ogóle czołowych osobistości reżimu hitlerowskiego takich jak Göring,
Goebbels czy Himmler. Natomiast przedmiotem bardzo ostrej krytyki byli pomniejsi
przywódcy na szczeblu okręgowym lub powiatowym. Podawano o nich wiele
szczegółów, nie zawsze sprawdzonych, ale wywołujących wrażenie autentyczności i
doskonałej znajomości życia wewnątrz Rzeszy. Wywlekano na światło dzienne nie tylko
sprawy polityczne, czy ekonomiczne, ale nawet różne plotki z zakresu życia osobistego,
a zwłaszcza różne skandale z życia erotycznego atakowanych osób. Znając fascynację
niemieckiej publiczności tematyką obyczajową i seksualną wymieniano z nazwiska
hitlerowców mających rzekomo skłonności do różnych zboczeń erotycznych.
Starano się też wytworzyć przekonanie, że znaczna część nie tylko żołnierzy,
ale nawet i kadry armii niemieckiej, jest przeciwna polityce partii hitlerowskiej, a także
źle nastawiona w stosunku do SS i Gestapo.
Do programów stacji Delmera wprowadzono też elementy tzw. propagandy
operacyjnej, której zadaniem było już nie tylko urabianie opinii i podkopywanie
zaufania do Hitlera i jego partii, ale skłanianie do czynnych wystąpień. Nie nawoływano
jednak do wielkich akcji politycznych, czy sabotażowych, na które zdobyć się mogło
tylko niewielu ludzi zdolnych do ryzyka i ofiar, starano się natomiast skłaniać do działań
mniej ryzykownych, ale za to dezorganizujących określone dziedziny życia.
Chcąc np. zdezorganizować zaopatrzenie ludności w Niemczech, a
równocześnie psychologicznie izolować przywódców hitlerowskich od mas, Delmer
nadawał informacje, że żony wysokich funkcjonariuszy hitlerowskich w okręgu
Szlezwik-Holsztyn wykupiły ze sklepów artykuły wełniane i tekstylne, ponieważ
dowiedziały się od swoich mężów, że z powodu wielkiego zapotrzebowania na te
artykuły dla potrzeb frontu wschodniego, zapasy ich się kończą. W kilka dni po nadaniu
tej audycji zaobserwowano w Niemczech masowe wykupywanie wymienionych
artykułów. Władze niemieckie musiały nawet w związku z tym przedsiębrać specjalne
środki by ratować rynek.
Propagandę radiową wspierały akcje wywiadowcze lansujące pogląd o istnieniu
wojskowej opozycji przeciwnej polityce partii hitlerowskiej, Gestapo i SS; dużą
aktywność w tym zakresie przejawiano zwłaszcza wśród dyplomatów i dziennikarzy w
krajach neutralnych.
Pomysły do audycji rozgłośni Delmera podsuwała nieraz prasa niemiecka, a
skarbnicą informacji była brytyjska cenzura wojskowa, przez którą przechodziły listy
wysyłane z Niemiec i okupowanych krajów Europy do Ameryki. Przy rozgłośni
powstała wielka kartoteka rzeczowa i personalna, zawierająca informacje dotyczące
niemal wszystkich dziedzin życia III Rzeszy (zwłaszcza zaś armii niemieckiej) oraz
danych o poszczególnych osobach, których nazwiska występowały w programach
Delmera.
Angielski aparat wojny psychologicznej pracował bardzo sprawnie m. in.

dlatego, że korzystał z pomocy wielu podziemnych organizacji w krajach okupowanych
przez Niemców. W jednym miejscu swej książki Denis Sefton Delmer pisze następujące
słowa: «Moje doświadczenia dowodzą, że Polacy byli najbardziej zdolnymi naszymi
11
współpracownikami»
.
Francja miała stare tradycje na polu walki informacyjnej. W Republice
Francuskiej w okresie poprzedzającym wybuch II wojny światowej Oddziały II
11 Cz. Goliszewski, Wojna w wojnie, Warszawa 1979, s. 136.
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(Deuxiéme Bureau) sztabów generalnych trzech rodzajów sił zbrojnych - wojsk
lądowych, marynarki i lotnictwa - kumulowały i wykorzystywały wyniki rozpoznania.
Natomiast wywiadem sensu stricto była Służba Wywiadowcza (Service de
Renseignement) podlegająca bezpośrednio ministrowi wojny i premierowi. Prowadziła
ona tajne akcje wywiadowcze za granicą, jak również zajmowała się kontrwywiadem.
Po klęsce Francji w 1940 r. udało się jednak w tzw. wolnej strefie zachować
cały francuski aparat państwowy, wraz z liczącą 100 tys. żołnierzy armią, a nawet
sztabem generalnym posiadającym oddział wywiadowczy. Wprawdzie do układu
rozejmowego Niemcy wprowadzili zakaz działań wywiadowczych przeciw Rzeszy (a
zwłaszcza gromadzenia informacji o Wehrmachcie), ale patriotom francuskim udało się
reaktywować również wywiad przeciwniemiecki, który nawiązywał łączność
bezpośrednio z tajnymi służbami brytyjskimi, nie zaś z ruchem Wolnych Francuzów
generała de Gaulle'a.
W londyńskiej centrali brytyjskiego wywiadu (MI-6) istniały dwie oddzielne
sekcje zajmujące się wywiadem we Francji - jedna z nich współpracowała z siłami
Wolnych Francuzów, druga zaś kontaktowała się z zaufanymi oficerami armii
vichystowskiej. Dawało to Anglikom możliwości wygrywania jednych Francuzów
przeciw drugim.
Polski wywiad przed wojną oraz w pierwszych miesiącach II wojny światowej
współpracował oficjalnie z wywiadem francuskim, zaś po klęsce Francji w 1940 r.
nieoficjalnie korzystał z pomocy Francuzów podległych rządowi w Vichy.
Stany Zjednoczone podczas II wojny światowej stawiały dopiero pierwsze
kroki w wojnie informacyjnej. Propaganda amerykańska w pierwszym okresie wojny
usiłowała wykorzystywać metody reklamy handlowej. Nie było jednak jednolitej
amerykańskiej polityki propagandowej, natomiast istniały różne rywalizujące ze sobą
instytucje - Urząd do Spraw Koordynowania Informacji, Grupa do Specjalnych Badań
(stanowiła swoisty urząd wojny psychologicznej stworzony przez Oddział Rozpoznania
Wojskowego), Biuro Informacji Wojennej (powołane 13 czerwca 1942 r.), Wydział
Informacji Zagranicznej, Urząd Służb Strategicznych, Urząd Propagandy Ministerstwa
Wojny podlegający Oddziałowi Rozpoznania Wojskowego, który został potem nazwany
Wydziałem Wojny Psychologicznej. Dopiero pod koniec wojny Biuro Informacji
Wojennej przygotowało oficjalny wykaz dyrektyw propagandowych.
Kontrwywiadem zajmowało się Federalne Biuro Śledcze (Federal Bureau of
Investigation), natomiast oficjalną służbą wywiadowczą stał się Urząd Służb
Strategicznych (Office of Strategic Services), w którego skład wchodziły: 1. Dział
Badań i Analiz (Research and Analysis Branch), 2. Dział Wywiadu Specjalnego
(Special Intelligence Branch), potem z wywiadu wyodrębniono osobny pion
dywersyjno-sabotażowy (Special Operation). Wywiad amerykański starał się
penetrować Azję, Afrykę i Europę, nie mógł się jednak poszczycić większymi
sukcesami.
Urząd Służb Strategicznych był przez cały okres wojny rozbudowywany, tak że
w 1945 roku obejmował już około 30 tysięcy osób. Ogromna większość tego personelu
była zaangażowana w różne intrygi i rozgrywki polityczne, w których chodziło nie tylko
o przyspieszenie zwycięstwa nad Hitlerem i jego sojusznikami, ale i o kształt
powojennego świata, w którym Stany Zjednoczone miały odgrywać dominującą rolę.
Najpierw Urząd Służb Strategicznych w 1942 r. wysyłał swych agentów do
Afryki Północnej, na początku 1943 r. organizował już misje szpiegowskie i sabotażowe
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niemal w całej Europie; na Bałkanach w Jugosławii popierał ruch oporu generała Dra
y
Mihajovicia wierny królowi Piotrowi przebywającemu w Londynie. Wywiad
amerykański nawiązywał też współpracę z ruchem oporu we Francji, Belgii i Holandii,
w tym celu do Anglii przeniesiono specjalną ekipę operacyjną - tzw. Grupę 26/77.
W przededniu inwazji na Kontynent przedstawiciele amerykańskiego wywiadu
omawiali z członkami holenderskiego ruchu oporu szczegóły planowanej akcji
przeciwko okupantowi w czasie rzekomej inwazji wojsk sojuszniczych na Holandię,
przekazano im nawet specjalnie wydrukowane ulotki i odezwy do ludności. Po powrocie
do Holandii bojownicy ruchu oporu zostali zadenuncjowani, aby torturowani przez
Gestapo wyjawili rzekomy zamiar alianckiego desantu na Holandię. Cała ta cyniczna
manipulacja narażająca na śmierć holenderskich patriotów, z punktu widzenia
wywiadowczego nie była potrzebna, gdyż wywiad brytyjski przy pomocy swej sieci
podwójnych agentów i tak zdezinformował Niemców odnośnie planów inwazji. Niemcy
jednak nie brali pod uwagę inwazji na wybrzeże holenderskie.
Amerykańska działalność propagandowa podczas II wojny światowej była
skuteczna tylko w stosunku do własnego społeczeństwa, gdyż była dostosowana do jego
właściwości psychologicznych. Natomiast za granicą jej skuteczność była stosunkowo
niewielka. Wyjątek stanowiło pod tym względem społeczeństwo polskie, w którym od
dawna silny był pozytywny stereotyp Ameryki, dzięki któremu wszystko co pochodziło
z USA było przyjmowane entuzjastycznie. Problem polegał jednak na tym, że
Amerykanie nie dysponowali żadnym poważniejszym publikatorem oddziałującym na
nasz kraj - w przeciwieństwie do Anglików, którzy dysponowali polskimi audycjami
BBC, stale słuchanymi w Polsce.
4.2. Totalna wojna informacyjna prowadzona przeciw Polsce
w początkowym okresie II wojny światowej (1939-1941)
We wrześniu 1939 r. radzieckie i niemieckie służby specjalne wspomagane
przez aparat propagandowy swych państw, rozpoczęły totalną wojnę informacyjną
skierowaną przeciwko Polsce.
1 września 1939 r. - gdy armia niemiecka uderzyła na Polskę - Hitler wygłosił
w Reichstagu przemówienie, w którym całą winę za wybuch wojny zrzucił na Polskę.
Stwierdził m. in.:
(...) Postanowiłem więc przemówić do Polski tym samym językiem, którego

Polska od miesięcy używała w stosunku do nas. Dziś w nocy polscy żołnierze z
oddziałów regularnych po raz pierwszy otworzyli ogień na naszym terytorium. Od 5.45
12
rano odpowiadamy na ten ogień i odtąd bombami będziemy odpłacać za bomby
.
Natomiast 17 września - gdy radzieckie wojsko wkroczyło na teren RP przewodniczący Rady Komisarzy Ludowych ZSRR W. Mołotow stwierdził w swym
przemówieniu radiowym:
Wydarzenia spowodowane wojną polsko-niemiecką, wykazały wewnętrzną

bezpodstawność i wyraźną niezdolność działania państwa polskiego. Polskie koła
rządowe zbankrutowały. Wszystko to stało się w krótkim czasie.
Minęło około dwóch tygodni, a Polska utraciła już wszystkie swe rejony
przemysłowe, utraciła większą część wielkich miast i ośrodków kulturalnych. Nie ma
12 Cyt. za A. Bullock, HITLER STUDIUM TYRANII, część II, Warszawa 1970, s. 341.
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więcej Warszawy jako stolicy państwa polskiego. Nikt nie wie, gdzie przebywa rząd
polski. Ludność Polski jej niefortunni kierownicy porzucili na pastwę losu. Państwo
polskie i jego rząd faktycznie przestały istnieć. W takiej sytuacji straciły prawomocność
układy zawarte między Związkiem Radzieckim i Polską.
(...)
W związku z tym rząd ZSRR wręczył dziś rano notę ambasadorowi polskiemu
w Moskwie, w której oświadczył, że Rząd Radziecki polecił Dowództwu Naczelnemu
Armii Czerwonej wydać wojskom rozkaz przekroczenia granicy i wzięcia pod ochronę
13
życia i mienia ludności Ukrainy Zachodniej i Białorusi Zachodniej
.
Niemal natychmiast po wkroczeniu Armii Czerwonej na wschodnie tereny RP,
rozpoczęły się akcje skierowane przeciwko polskiej elicie, jako warstwie kierowniczej
narodu, a w pierwszym rzędzie przeciwko tym jej elementom, które były zdolne do
prowadzenia walki informacyjnej. Rozpoczęły się aresztowania oficerów, policjantów,
żołnierzy KOP, urzędników państwowych. Część aresztowanych rozstrzeliwano na
miejscu, większość wywożono i likwidowano dopiero w 1940 roku.
NKWD wydało 11 października 1939 r. specjalny rozkaz (Nr 001223),

polecając zorganizowanie w pierwszej kolejności i w jak najszybszym terminie
ewidencji operacyjnej elementów kontrrewolucyjnych i wrogich kategorii osób,
14
niezależnie od konkretnych danych o ich działalności antysowieckiej
.
Zawarte w 
Tajnym protokóle dodatkowym(nr 3) do radziecko-niemieckiego
Układu o przyjaźni i granicach

z 28 września 1939 r. zobowiązanie nietolerowania przez
obie strony polskich działań niepodległościowych, stało się podstawą do współdziałania
radzieckich i niemieckich organów walki informacyjnej. Zarówno Himmler jak i Beria
byli zainteresowani w zwalczaniu polskiego ruchu podziemnego.
Współpraca NKWD i Gestapo w zwalczaniu polskiego podziemia, rozpoczęła
się prawdopodobnie już w jesieni 1939 r., kiedy to we Lwowie zorganizowano pierwsze
spotkanie obu tych służb. Na przełomie 1939 i 1940 r. miały miejsce wspólne narady
radziecko-niemieckie, poświęcone walce z polskim ruchem oporu. W marcu 1940 r.,
dowództwo Obszaru Krakowsko-Śląskiego Związku Walki Zbrojnej otrzymało
wiadomość, że do Krakowa przybyła specjalna komisja NKWD, aby uzgodnić z
Gestapo współdziałanie przeciwko polskiemu ruchowi podziemnemu. Ówczesny
komendant Krakowsko-Śląskiego Obszaru ZWZ płk Tadeusz Komorowski napisał na
ten temat:
W marcu 1940 r. sztab mój otrzymał wiadomość, że do Krakowa przybyła

specjalna komisja NKWD, aby uzgodnić z Gestapo wspólne działania przeciwko
polskiemu ruchowi podziemnemu. NKWD już sobie z tego zdawało sprawę, że polski
opór zbrojny jest scentralizowany i że działa w całej Polsce pod dowództwem jednego
sztabu głównego. Narady w Krakowie trwały kilka tygodni. Dostarczano mi nawet
czasem sprawozdań z tych zebrań, nazwisk uczestników i ich adresów. Metody
zwalczania naszego ruchu podziemnego stosowane przez NKWD stanowiły przedmiot
wyraźnego podziwu ze strony Gestapo, które chciało je sobie przyswoić także dla
15
okupacji niemieckiej
.
13 Przemówienie radiowe Przewodniczącego Rady Komisarzy Ludowych ZSRR tow. W. Mołotowa 17
września 1939 roku, 
PRAWDA
, 18 września 1939 r.; cyt. za BIAŁE PLAMY ZSRR-NIEMCY 1939-1941,
Vilnius 1990, s. 94.
14 A. L. Szcześniak, ZMOWA IV rozbiór Polski, Warszawa 1990, s. 66-67.
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Po zakończeniu II konferencji NKWD i Gestapo w Krakowie, w styczniu 1940

r., następują dalsze akcje wysiedleńcze ludności polskiej z Wielkopolski i Pomorza, a
od 9 lutego rozpoczyna się wielka deportacja Polaków z Kresów Wschodnich na Sybir,
16
obejmująca około 220 tysięcy ludzi
.
Najtragiczniejsze wydarzenia miały jednak miejsce po zakończeniu III

konferencji Gestapo i NKWD w marcu 1940 r. w Zakopanem (wille "Tadeusz" i
"Telimena"). Pod okupacją stalinowską odbyła się druga wielka deportacja Polaków na
Sybir, obejmująca około 320 tysięcy ludzi. Od 3 kwietnia do połowy maja 1940 r.
trwała akcja "rozładowania" obozów oficerskich w Kozielsku, Starobielsku i
Ostaszkowie. W jej wyniku NKWD wymordowało około 14,5 tysiąca Polaków, z czego
ok. 8,7-8,9 tysięcy oficerów; resztę stanowili zmilitaryzowani policjanci, żołnierze KOP
17
i intektualiści
.
Warto zaznaczyć, że współdziałanie między Gestapo i NKWD nie dotyczyło
tylko Polaków. Wśród tysięcy komunistów zagranicznych, którzy schronili się do
Związku Radzieckiego i padli ofiarą czystek w latach trzydziestych, było wielu
komunistów niemieckich. Na początku 1940 r. władze NKWD przekazały w ręce
gestapo trzy grupy niemieckich komunistów, liczące po 50 osób; byli to ludzie trzymani
dotychczas w więzieniach i łagrach radzieckich. Przekazanie ich władzom niemieckim
nastąpiło na granicznym moście w Brześciu nad Bugiem. Dla niektórych z nich było to
równoznaczne z wyrokiem śmierci18.
Kiedy w niemieckiej części okupowanej Polski gestapo likwidowało "wrogów

rasowych", pod okupacją sowiecką NKWD zwróciło się przeciwko "wrogom
klasowym". Dekrety NKWD z 1940 roku wymieniają 14 kategorii osób, które winny
być deportowane. Znamienne, że do pierwszej kategorii zaliczono trockistów oraz
innych marksistowskich odszczepieńców. Na liście znaleźli się również ludzie, którzy
podróżowali za granicę, albo mieli "kontakty z reprezentantami obcych państw". Była to
kategoria tak obszerna, że umieszczono na niej także filatelistów i ludzi znających
esperanto. Większość deportowanych stanowili jednak ludzie szanowani oraz ich
rodziny: politycy, urzędnicy państwowi, oficerowie, policjanci, prawnicy, ziemianie,
przemysłowcy, właściciele hoteli i restauracji, księża oraz "osoby działające aktywnie w
parafiach". Podobnie jak SS i gestapo po niemieckiej stronie, tak NKWD po sowieckiej,
usiłowało, jak to określił generał Władysław Anders, "pozbawić społeczeństwo głowy",
czyli zniszczyć potencjalną kadrę przywódczą, wokół której mógł się organizować opór
wobec sowieckiej władzy. NKWD współpracowało przy tym czynnie z SS i gestapo,
wymieniając przebywających w gułagach niemieckich komunistów na rosyjskich
emigrantów i Ukraińców zamieszkałych w Niemczech. Niemiecką komunistkę
Margarete Buber-Neumann przekazano SS na moście na Bugu w Brześciu Litewskim.
Oficerowie SS i NKWD zasalutowali i uściskali się jak starzy przyjaciele (...)
Ponad półtora miliona wrogów klasowych wywieziono z Polski długimi
pociągami wagonów bydlęcych do Kazachstanu i na Syberię. Blisko połowa z nich nie
19
dożyła amnestii, ogłoszonej po niemieckim ataku na Rosję w czerwcu 1941 roku. (...)
15 T. Bór-Komorowski, Armia podziemna, Londyn 1979, s. 50; cyt. za A. L. Szcześniak, ZMOWA..., wyd.
cyt., s. 68.
16 A. L. Szcześniak, ZMOWA..., wyd. cyt., s. 68.
17 Tamże, s. 68-69.
18 Por. A. L. Szcześniak, KATYŃ Tło historyczne, fakty, dokumenty, Warszawa 1989, s. 35.
19 Ch. Andrew, O. Gordijewski, KGB, Warszawa 1997, s. 222-223.
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Na obszarach zajętych przez Armię Czerwoną znalazła się spora liczba

polskich Żydów. Świadomość okrucieństw niemieckich i istniejący od lat wśród
niektórych z nich sentyment do komunizmu spowodowały, że Rosjanie byli witani przez
tę społeczność na ogół życzliwie. (Nie dotyczyło to bogatych Żydów i silnie związanych
z II Rzeczpospolitą.) Wielu Żydów włączyło się następnie do działalności na rzecz
20
ZSRR. Wpłynęło to negatywnie na stosunki polsko-żydowskie i ukraińsko-żydowskie
.
Trzeba w tym miejscu przypomnieć, że Komunistyczna Partia Polski była
zdominowana przez komunistów pochodzenia żydowskiego. J. A. Reguła w swej
Historii Komunistycznej Partii Polski tłumaczy jak do tego doszło. Polaków o
lewicowych przekonaniach od KPP odstręczała jej agenturalna działalność, woleli więc
zapisywać się do PPS. W latach 1921-1922 do KPP przystąpił odłam Bundu o nazwie
Komunistyszer Bund z Mincem, Flugiem i Grynbergiem na czele, dołączył też do niej
Poalej-Sjon Lewica z Alfredem Lampe i Saulem Amsterdamem (
Henrykowskim
) na
czele, a ponadto mała partyjka Ferainigte z Gordinem, Geistem i Wigdorem na czele. W
rezultacie na 8 tysięcy członków KPP w 1932 r. było 10 procent robotników
wielkoprzemysłowych, 3 procent rolnych, 28 procent chłopów - w większości
Ukraińców i Białorusinów, zaś 59 procent to według J. A. Reguły 
wszelka zbieranina, w
21
tym 80 procent Żydów
.
Drukowane początkowo w Tarnopolu 
Słowo Żołnierza- propagandówka
Zarządu Politycznego Frontu Ukraińskiego, po zajęciu Lwowa, zostaje tam przeniesiona
i przemianowana na 
Czerwony Sztandar
. Wkrótce 
(...) rosyjscy politrucy zostaną
zastąpieni przez polskich kolaborantów: Ważyka i Pasternaka, Leca i Wata,
Szemplińską i Wasilewską... Naczelnym pisma będzie Rosjanin o polskim nazwisku
Mańkowski, słabo znający język i pełniący raczej funkcję nadzorcy i donosiciela. Żeby
nikt nie miał niepotrzebnych złudzeń, "Czerwony Sztandar" już 8 października 1939
roku zamieści mapę z nową niemiecko-sowiecką granicą, opublikuje z sympatią mowę
Adolfa Hitlera i zacznie drukować w odcinkach serial profesora A. Gojchbarga Ucisk
narodowościowy w pańskiej Polsce. Na marginesie tego tekstu warto dodać, że w
piśmie krytykowano nie tylko «nacjonalizm» Polaków, ale także «nacjonalizm» Żydów,
którzy nie poszli na współpracę z sowieckim okupantem
. Podział na "syjonistów" (złych
Żydów) i "jewrei" (czyli dobrych Żydów) 
(...) został wprowadzony na łamach
"Czerwonego Sztandaru" przez Stefana Ajzenberga, który był tyleż Żydo-, co i
22
Polakożercą
.
Symbolem nowych porządków stały się zmiany nazw. Uniwersytet Jana
Kazimierza 10 stycznia 1940 r. otrzymał imię Iwana Franki. Z Teatru Wielkiego
wygnano polski zespół, a jego dawny gmach nazwano Teatrem Opery i Baletu im.
Iwana Franki; jego dyrektorem został A. Holzman. W polskojęzycznej radiostacji maskującej rzeczywisty charakter okupacji - udzielali się Adam Ważyk i Julian
Stryjkowski. W polskojęzycznym teatrze lojalnością popisywał się Władysław
Krasnowiecki oraz przedwojenny komunista Władysław Daszewski.
Na początek teatralnej propagandy puszczono sztukę Korniejczuka Bohdan

Chmielnicki. W finale opiewającym zwycięstwo ukraińskiego ludu nad polskimi
białopanami na scenę rzucano autentyczne polskie sztandary - państwowe i wojskowe 20 A. Dybkowska, J. Żaryn, M. Żaryn, Polskie Dzieje od czasów najdawniejszych do współczesności,
Warszawa 1996, s. 278.
21 J. A. Reguła, Historia Komunistycznej Partii Polski, Warszawa 1934, s. 51.
22 B. Urbankowski, Czerwona msza albo uśmiech Stalina, Warszawa 1995, s. 39-40.
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zagarnięte przez Sowietów po przejęciu Lwowa. Chmielnicki i jego kompani, depcząc
po tych sztandarach, wygłaszali końcowe kwestie sztuki. Ostatnie słowa Chmielnickiego
brzmiały: «Wsiech Lachiw wyżenem za Wisłu, a kak tam ne budete małczat i tak was
23
najdiom»
.
Nie tylko jednak zmieniano nazwy polskich instytucji kulturalnych,
przystąpiono też do czynnych akcji skierowanych przeciwko ludziom polskiej kultury.
Władysław Daszewski zaczął zapraszać literatów na spotkanie w restauracji Aronsona,
które miało się odbyć 24 stycznia 1940 roku. Niektórym zapraszanym wspominał przy
tym, że ma tam przyjść ktoś ważny. Gdy w umówionym dniu w czekającym na nich
gabinecie restauracyjnym zebrali się zaproszeni goście, zorganizowano ordynarną
prowokację zakończoną bijatyką, po której NKWD część przybyłych zwolniło - m.in.
Ważyka i Pasternaka, a część aresztowało - a wśród nich Broniewskiego, Wata, Peipera,
Balickiego, Skuzę, Sobolewskiego i Sterna. W trzy dni po tej akcji Bernard Cukier używający pseudonimu W. Kolski - opublikował na łamach 
Czerwonego Sztandaru
artykuł pt. Zgnieść gadzinę nacjonalistyczną, w którym czytamy m. in.:
Wyzwolenie zachodnich obwodów Ukrainy przez Czerwoną Armię przyniosło

rozbicie władzy klasowej szlachty i burżuazji polskiej, ale niedobitki najpodlejszego
wroga rewolucji - agentury nacjonalizmu polskiego, ukraińskiego i żydowskiego,
dyszące nienawiścią do kraju socjalizmu, nie wyrzekły się swych nikczemnych dążeń
kontrrewolucyjnych. Przyczaiły się one, osłaniając swe zdradzieckie oblicze kłamliwą
maską «sympatii dla komunizmu». Pod tą maską próbują wedrzeć się na odpowiedzialne
placówki i tam sabotażem, plotkami, szkodnictwem wszelkiego rodzaju, usiłują
stwarzać trudności dla partii i władzy radzieckiej w dziele budowy socjalizmu w
24
wyzwolonych obwodach naszego kraju
.
6 października 1939 r. Hitler wygłosił 
pokojoweprzemówienie, które spotkało
się z życzliwym przyjęciem w ZSRR.
Stalin rozpętał zatem w ZSRR intensywną kampanię propagandową "na rzecz

pokoju". Takim "solidnym fundamentem trwałego pokoju w Europie" było wykreślenie
Polski z mapy. Polski już nie ma, jest "trwały pokój", wobec tego mocarstwa zachodnie,
będąc w stanie wojny z Niemcami, stają się automatycznie "imperialistycznymi
agresorami", a hitlerowskie Niemcy "rzecznikiem pokoju".
Stalin nakazał ponadto partiom komunistycznym występowanie przeciwko
Anglii i Francji, a także popieranie polityki Hitlera. Zgodnie z poleceniem komuniści
przystąpili do działania przeciwko własnym armiom, dokonywali sabotaży i zbrojnych
dywersji, osłabiali morale żołnierzy, organizowali dezercję. Ten haniebny proceder
25
uprawiany był aż do 22 czerwca 1941 r.!
.
Organizując nowy porządek na ziemiach polskich, 8 października 1939 r.
Hitler wydał dekret o włączeniu do Rzeszy części ziem polskich, a 12 października 1939
r. dekret o utworzeniu z reszty ziem polskich pod okupacją niemiecką - tzw.
Generalnego Gubernatorstwa. 26 października 1939 r. radzieckie władze okupacyjne
zorganizowały "wybory" do Zgromadzeń Narodowych - białoruskiego w Białymstoku i
ukraińskiego we Lwowie. Zgromadzenia te wystąpiły do Rady Najwyższej ZSRR z
prośbą o wcielenie "zajętych przez wojska radzieckie terenów byłej Polski" do Związku
23 Tamże, s. 40.
24 
Czerwony Sztandar
, 27.01.1940, nr 104; cyt. za B. Urbankowski, Czerwona msza..., wyd. cyt., s. 59.
25 A. L. Szcześniak, ZMOWA..., wyd. cyt., s. 70.
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Radzieckiego. 1-2 listopada 1939 r. Rada Najwyższa ZSRR spełniła tę prośbę, przy
czym cała ludność zamieszkująca te tereny została uznana za obywateli radzieckich.
Pod okupacją niemiecką, na terenach wcielonych do Rzeszy już w październiku
1939 r. przystąpiono do wysiedlania 1,2 miliona Polaków do Generalnego
Gubernatorstwa. Zarówno na terenach polskich wcielonych do Rzeszy, jak i w samym
Generalnym Gubernatorstwie rozpoczęto akcję prześladowania i eksterminacji polskiej
elity. Już od października 1939 r. gestapo wykonywało zorganizowane akcje skierowane
przeciwko polskiej inteligencji jako kierowniczej sile narodu, miały one kryptonimy:
Intelligenzaktion Pommern, Intelligenzaktion Schlesien, Sonderaktion Lublin i wreszcie
najbardziej znana akcja przeciwko profesorom Uniwersytetu Jagiellońskiego pod
kryptonimem Sonderaktion Krakau, która miała następujący przebieg:
Obersturmbannführer Müller polecił profesorowi Spławińskiemu, rektorowi UJ

i światowej sławy językoznawcy zaprosić polskich profesorów na wykład, w którym on,
reprezentant władz okupacyjnych mógłby przedstawić niemiecki pogląd na naukę i
szkoły akademickie. Wykład miał odbyć się 6 listopada 1939 roku w sali Kopernika.
I odbył się. Kiedy uczeni zajęli miejsca - wszedł Müller, w mundurze SS, i nie
zdejmując czapki wygłosił najkrótsze przemówienie w dziejach uczelni. Uznał chęć
wznowienia zajęć akademickich za akt wrogi wobec Rzeszy, dodał, że Uniwersytet
Jagielloński stanowił zawsze centrum antyniemieckiej propagandy, po czym kazał
26
aresztować zebranych
.
W tym samym czasie, gdy NKWD mordowało polskich oficerów i innych
przedstawicieli naszej elity z obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie, pod
okupacją niemiecką nastąpiło kolejne uderzenie w polską inteligencję. W maju 1940 r.
władze hitlerowskie rozpoczęły 
Akcję A-B(Ausserordentliche Befriedungsaktion Nadzwyczajna Akcja Pacyfikacyjna). Na podstawie przygotowanych wcześniej list
aresztowano działaczy politycznych, lekarzy, literatów itp. Część z nich rozstrzeliwano
od razu, a część wywożono do obozów koncentracyjnych. Na tym etapie Akcji A-B
Niemcy zamordowali około 3500 przedstawicieli polskiej inteligencji 27 .
Władze niemieckie na okupowanych terenach Polski realizowały wobec
Polaków trzy podstawowe cele: polityczne ubezwłasnowolnienie narodu polskiego,
maksymalną eksploatację gospodarczą i przesunięcie na wschód granic osadnictwa
niemieckiego kosztem Polaków. Zasadniczą rolę w realizacji tych celów odgrywały
hitlerowskie organy walki informacyjnej, a zwłaszcza Sipo i SD, które prowadziły
wobec polskiej ludności, a zwłaszcza wobec ruchu oporu, swoją politykę.
Podstawowym elementem tej polityki było obezwładnianie i likwidowanie polskiej elity
i przywódców narodu.
Już na początku 1940 r. Sipo i SD dzięki swym konfidentom uplasowanym
wcześniej w różnych polskich środowiskach, wiedziała o istnieniu w Warszawie około
50 grup bądź organizacji podziemnych. Natomiast SD w Krakowie miała
zarejestrowanych w swych kartotekach około 4 tysiące obywateli polskich, których
większość według ustaleń policji niemieckiej, należała już do tworzącego się ruchu
oporu28.
Niemieckie służby walki informacyjnej w swej pracy wykorzystywały
różnorodne kontakty (nie tylko konfidencjonalne), w tym również kontakty masońskie.
26 B. Urbankowski, Czerwona msza..., wyd. cyt., s. 56.
27 Por., A. L. Szcześniak, ZMOWA..., wyd. cyt., s. 69.
28 Por. S. Krawczyk, Oblicze wroga, 
Perspektywy
, 30 marca 1984 r.
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Znamienne, że w okresie okupacji gen. Karaszewicz-Tokarzewski, gdy podjął

inicjatywę tworzenia konspiracyjnej organizacji Służba Zwycięstwu Polski,
wykorzystywał zaufanych ludzi z lóż «Le Droit Humain». W pierwszej grupie kobiecej
znalazły się Halina Krzyżanowska, skarbnik SZP, Janina Karasiówna ("Rybczyńska"),
"Bronka", mjr w ruchu oporu, należąca do Komendy Głównej SZP, kierownik
sekretariatu generała Stefana Grota-Roweckiego, późniejszy szef Oddziału V-"K"
Komendy Głównej AK.
O wykorzystaniu przez Karaszewicza-Tokarzewskiego dawnych kadr
Towarzystwa Teozoficznego i członków lóż «Le Droit Humain» wiedziało Gestapo,
29
które szczególnie interesowało się tymi organizacjami
.
(...) Hitlerowcy orientując się, że sprawy przybierają dla nich niepomyślny

obrót, podjęli intensywne przygotowania do akcji likwidacji podziemia pod
kryptonimem "AB" (Befriedigungsaktion).
(...) Poprzez akcję "AB" zamierzali głębiej przeniknąć do podziemia; poprzez
wpływowych konfidentów oddziaływać na rozwój wypadków. Liczyli także na to, iż tą
30
akcją odstraszą Polaków od wstępowania w szeregi konspiracji
.
Reprezentujący Abwehrę generał major Janecke, troszcząc się o
bezpieczeństwo stosunkowo skromnego kontyngentu wojsk hitlerowskich
stacjonujących w Generalnym Gubernatorstwie, domagał się, aby po rozpracowaniu
grup oporu przeprowadzać ich całkowitą likwidację. Odmienne stanowisko
reprezentowali przedstawiciele Sipo i SD.
Założenia akcji obezwładniania i likwidowania polskiej elity i kadry
kierowniczej podziemia omawiano w dniu 2 marca 1940 r. w Warszawie na posiedzeniu
Komisji Obrony Rzeszy. 
Sytuację w ruchu oporu referował szef warszawskiego urzędu
Sipo, płk SS i policji Joseph Meisinger. Stwierdził on, iż do organizacji podziemnych
napływa wskutek warunków życia ogromna ilość osób. Dotychczas charakteryzowały
się one silnym rozdrobnieniem (w ciągu dwóch tygodni powstało 14 nowych
ugrupowań) i brakiem koordynacji. «Była to dla nas pomyślna okoliczność kontynuował Meisinger - dopóki się organizacje te między sobą nie porozumiały, nie
stanowiły one dla nas bezpośredniego niebezpieczeństwa. W ciągu ostatnich 14 dni
sytuacja uległa radykalnej zmianie. Pewna osoba pozostaje w bezpośrednim kontakcie z
Sikorskim. Generał Sikorski jest szefem obecnego rządu polskiego. Udało nam się
ustalić skład osobowy głównych organizacji. Istnieją co najmniej 44 organizacje, z
których najważniejsze zdołaliśmy rozpracować, to znaczy zorientować się, jakie są
dyrektywy Paryża». (...) Policja i służba bezpieczeństwa dysponowały w tym okresie
nazwiskami ok. 2000 osób - członków organizacji; w każdej grupie zaś, których
wzorową organizację podkreślał dowódca warszawskiej policji, gestapo i SD posiadały
od 2 do 4 informatorów, co umożliwiać miało kontrolę napływających wiadomości.
31
Rozwój podziemia nakazywał, zdaniem Meisingera, jak najszybsze uderzenie policji
.
Innego zdania był generał brygady SS i policji Bruno Streckenbach dowódca
Sipo i SD w Generalnym Gubernatorstwie, który skrytykował proponowane metody jako
bezskuteczne. Stwierdził on: 
Likwidacja tej czy innej miejscowej grupy organizacji
polskiego ruchu oporu niewiele daje, ponieważ doszło do połączenia się tych licznych
grup i organizacji, między którymi istnieje teraz ścisła więź i stały kontakt. Gdy policja
29 L. Chajn, Polskie wolnomularstwo 1920-1938, Warszawa 1984, s. 441.
30 S. Krawczyk, Oblicze wroga, 
Perspektywy
, 30 marca 1984 r.
31 W. Borodziej, Terror i polityka, Warszawa 1985, s. 53.
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zaatakuje jedno ogniwo tej sieci, cała organizacja natychmiast odpowiednio się
przekształca; następuje zmiana pseudonimów, szlaków, z których korzystają łącznicy i
w ogóle błyskawiczna reorganizacja całej struktury. Wniknięcie do tej sieci wymaga
ponownej wielomiesięcznej pracy, której rezultat zresztą wcale nie jest pewny
. Zdaniem
Streckenbacha celem policji nie jest ujęcie jak największej liczby Polaków, lecz
zapobieżenie wybuchowi powstania. W związku z tym policja stosuje metodę niszczenia
tylko wierzchołka organizacji i wprowadzania na miejsce osób wyeliminowanych
własnych agentów (metodę tę wypróbowano już w Rzeszy). Dalej Streckenbach
stwierdził: 
Dopóki organizacje są obsadzone naszymi ludźmi, bezpieczeństwo jest w
znacznym stopniu zapewnione (...) jeżeli doszłoby do jakichś incydentów, w wyniku
czego musiałyby przez nas być użyte zwarte oddziały, byłoby to niezbitym dowodem, że
policja nie działa dostatecznie sprawnie. Należy jednak mieć nadzieję - konkludował
32
Streckenbach - że nie dojdzie do zbrojnego powstania
.
Wyłożone przez Streckenbacha zasady stały się kanonem działania Sipo i SD
wobec polskiego podziemia. Zgodnie z nimi wiosną 1940 r. przeprowadzono akcję
pacyfikacyjną wymierzoną w elitę polskiego podziemia - czyli 
wierzchołek
, o którym
mówił Streckenbach.
Warto też odnotować wystąpienie Meisingera, który stwierdził, że obok
organizującego się w Polsce ruchu oporu związanego z rządem gen. Sikorskiego,
powstają również organizacje komunistyczne i socjalistyczne. Przewidywał jednak, że
fakt ten spowoduje wewnętrzne rozbicie polskiego ruchu oporu.
Powstanie i rozwój polskiego państwa podziemnego niepokoiło władze
niemieckie, skłaniając je do przeprowadzenia specjalnych studiów nad strukturą
polskich warstw przywódczych w XIX i XX wieku, przy czym istotnym elementem
badań był udział chłopów w kształtowaniu się polskich środowisk opiniotwórczych.
Mimo represji okupanta polski ruch oporu w 1941 r. okrzepł i rozwinął się
organizacyjnie, równocześnie dochodziło do zadrażnień między Abwehrą z jednej
strony, a Sipo i SD z drugiej. Dla złagodzenia tych zadrażnień i synchronizacji działań
Sipo i SD w Generalnym Gubernatorstwie, jesienią 1941 r. Główny Urząd
Bezpieczeństwa Rzeszy zadecydował o powołaniu w Polsce Sonderkommanda IV AS,
na czele którego stanął SS-Hauptsturmführer Alfred Spielker.
Sonderkommando Spielkera współpracowało bezpośrednio z RSHA, jego
zadaniem było nie tylko koordynowanie akcji przeciw ruchowi oporu w GG (zarówno
Sipo i SD jak i Abwehry), ale również nawiązywanie wszelkiego rodzaju kontaktów
"politycznych" z różnymi elementami podziemia, zwłaszcza zaś z jego ośrodkami
dyspozycyjnymi. Jednostkom gestapo na terenie GG nie wolno było podejmować
żadnych decyzji w stosunku do tych ośrodków bez zgody Spielkera. Uprawnienia jego
szły tak daleko, że mógł sprzeciwić się zaleceniom wydanym w konkretnej sprawie
przez dowódcę Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa nie tylko w
poszczególnym dystrykcie, ale nawet w Generalnym Gubernatorstwie i poprzez
interwencję w Urzędzie IV RSHA w Berlinie domagać się realizacji jego wytycznych.
Do jego kompetencji należało nawet zwalnianie aresztowanych członków podziemia,
również w wypadkach gdy nie zgodzili się na kolaborację33.
32 Tamże, s. 58-59.
33 Por. W. Borodziej, Terror i polityka, wyd. cyt., s. 33; S. Krawczyk, Szara eminencja gestapo,
"Perspektywy", 6 kwietnia 1984 r.; J. Bratko, Gestapowcy, Kraków 1985, s. 45.
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Spielker był także odpowiedzialny za koordynację pracy z wartościowymi

konfidentami. Informowano go o ciekawszych meldunkach uzyskanych od nich,
akceptował też bądź odrzucał przedsięwzięcia proponowane przez jednostki gestapo, od
których informacje te pochodziły. Na tym odcinku panowała szczególnie duża
dyscyplina. Spielkerowi chodziło bowiem o zapewnienie bezpieczeństwa konfidentów.
Przed powołaniem Sonderkommana zdarzały się wypadki nieumyślnej dekonspiracji,
kiedy jednostka gestapo otrzymywała informacje od szpicli nie zamieszkałych na swoim
terenie, w większości przypadków dokonywała aresztowań nie troszcząc się o
34
bezpieczeństwo przekazującego meldunek. (...)
Słów kilka o stosunku hitlerowskich służb specjalnych do konfidentów.

Wartościowi agenci, jako podstawowe "narzędzie pracy", byli u nich w cenie. Każda
"wpadka" była przedmiotem wnikliwego dochodzenia. Jeżeli zawinił pracownik, ponosił
konsekwencje dyscyplinarne. Konfident mógł sobie pozwolić na wiele rzeczy, spełniano
niemal każde jego życzenie. Nie cofano się nawet przed fingowanym odbiciem
konfidentów z więzień, gdzie trafiali wbrew woli swych mocodawców, mimo iż akcje
takie mogły kosztować życie Niemców. Gdy Spielkerowi zwracano uwagę na taką
ewentualność odpowiadał, że wobec faktu, iż na froncie ginie kwiat narodu
niemieckiego, śmierć kilku II kategorii SS-manów nie ma większego znaczenia, jeżeli
służy większej sprawie. Oczywiście tego typu akcje objęte były najwyższą skalą
utajnienia (Geheime Reichssache) i wiedzieli o niej tylko ci gestapowcy, którzy
wiedzieć musieli. Właśnie taką klauzulą utajnienia opatrzony był plan odbicia członków
organizacji «Miecz i Pług» z więzienia w Końskich.
Spielker najwięcej uwagi przywiązywał do własnych działań agenturalnych.
Udało mu się przeniknąć do Komendy Głównej Armii Krajowej i jej komórek
organizacyjnych. (...)
Także w Delegaturze Rządu na Kraj Spielker posiadał niezłe rozeznanie. Mógł
sobie długo pozwalać na pozostawianie w spokoju Delegata Rządu Jana St.
Jankowskiego, mimo iż wiedział o nim prawie wszystko i jego aresztowanie nie
sprawiłoby mu większych kłopotów. Szczególnie interesował go utworzony w 1943
roku «Komitet Anykomunistyczny» zwany w skrócie «Antykiem». Z tego źródła
uzyskiwał dość istotne materiały o PPR i Gwardii Ludowej.
Poprzez konfidentów zajmujących wysokie stanowiska w Polskiej Armii
Ludowej Spielker miał także dość dokładne informacje o Robotniczej Partii Polskich
35
Socjalistów (RPPS). Znał na przykład żoliborski adres Edwarda Osóbki-Morawskiego
.
Oprócz Sonderkommanda kierowanego przez Spielkera, w 1943 r. decyzją
RSHA została utworzona analogiczna komórka oznaczona numerem IV ES, na czele
której stanął hauptsturmführer SS Karl Heller. Podlegała ona również bezpośrednio
RSHA, a jej zadaniem było zwalczanie wywiadu i komórek łączności polskiego ruchu
oporu, t.zn. w praktyce głównie oddziałów II i V Komendy Głównej AK. 
Wszystkie
placówki gestapo na okupowanych terenach i w Rzeszy zobowiązane były do
komunikowania się z IV ES w razie wykrycia jakichkolwiek komórek polskiego
36
wywiadu na własnym terenie
. Obie komórki - IV AS i IV ES urzędowały w Warszawie,
aby być jak najbliżej ośrodków dowodzenia polskiego ruchu oporu.
34 S. Krawczyk, Szara eminencja gestapo, 
Perspektywy
, 6 kwietnia 1984 r.
35 Tamże.
36 W. Borodziej, Terror i polityka, wyd. cyt., s. 33.
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Oprócz Spielkera i Hellera, jeszcze jeden haupsturmführer SS odgrywał bardzo
ważną rolę w walce z centralnymi ośrodkami polskiego ruchu oporu - Paul Fuchs, który
w radomskim Gestapo kierował sekcjami IV 1, IV 2 i IV N. Pierwsza z nich zajmowała
się zwalczaniem opozycji, druga sabotażu, trzecia konfidentami. Łącznie zatrudniały
one na przełomie 1943 i 1944 r. ponad 110 osób. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że w
1943 r. łączna ilość funkcjonariuszy Sipo w GG wynosiła 5 tysięcy, z czego 3 tysiące
stanowili Polacy zatrudnieni w policji kryminalnej (Kripo), a cały oddział IV w
warszawskim urzędzie Sipo (na terenie działania którego znajdowały się ośrodki
kierownicze polskiego ruchu oporu) zatrudniał w tym samym czasie 195 pracowników,
wówczas możemy się zorientować, że Fuchs miał specjalne zadania do wykonania.
Porozumiewał się on i konferował bezpośrednio z RSHA, podejmując nieraz działania
nawet wbrew zaleceniom swych radomskich zwierzchników37.
Kiedy w 1941 r. kierownictwo niemieckiej policji uznało, że wobec sukcesów
Związku Walki Zbrojnej w dziedzinie walki informacyjnej, trzeba sięgnąć do środków
pozarepresyjnych, inicjatywę na tym polu przejął Fuchs, który w pierwszych dniach
lipca 1941 r. doprowadził do aresztowania w Warszawie szefa sztabu ZWZ, pułkownika
Janusza Albrechta. Akcja ta była utajniona przed pozostałymi urzędami policji.
Aresztowanie Albrechta, według późniejszej relacji Fuchsa, miało nie tyle

służyć wymuszeniu skądinąd cennych dla gestapo zeznań, ile umożliwić nawiązanie
kontaktu z KG ZWZ, która do tego okresu ustrzegła się aresztowań. Fuchs przez trzy
tygodnie prowadził rozmowy z szefem sztabu ZWZ, zarzucając go informacjami na
temat podziemia i tłumacząc, że w późniejszej fazie wojny ze Związkiem Radzieckim
Niemcy i tak zmuszeni będą zaoferować Polakom «Lebensraum», każda zaś
antyniemiecka dywersja wzmacnia tylko «odwiecznego wroga Polski - Rosję» i
komunizm. Albrecht załamał się. Opuścił więzienie «zobowiązując się dobrowolnie
przekazać swemu komendantowi, gen. Roweckiemu, treść rozmów prowadzonych w
Radomiu; celem misji Albrechta było ustalenie modus vivendi z armią podziemną».
Rowecki nie przyjął byłego szefa sztabu i wkrótce zasugerował Albrechtowi, że
złamanie przysięgi, jakiego dopuścił się były szef sztabu przez przyjęcie propozycji
Fuchsa, można odkupić jedynie śmiercią samobójczą. Albrecht zaakceptował sugestię
38
Roweckiego
.
Kontakty Fuchsa sięgały do wielu wpływowych postaci polskiego podziemia w
Warszawie i nie zawsze miały trywialny charakter policyjno-agenturalny. Np. co pewien
czas przyjeżdżał Fuchs do Warszawy na rozmowy m. in. z pewnym bardzo aktywnym
działaczem podziemia prolondyńskiego, traktując go nie jak agenta, lecz raczej jak
eksperta politycznego. Aby w wypadku przypadkowej kontroli nie skompromitować
swego rozmówcy, Fuchs miał ze sobą dokumenty na nazwisko Lisowski. Wspomniany
tu rozmówca Fuchsa po wojnie współpracował z Ministerstwem Bezpieczeństwa
Publicznego PRL działając bardzo aktywnie na terenie Kościoła katolickiego, a
zakończył swą karierę w PRL jako członek Rady Państwa39.
Działająca w Warszawie komórka Spielkera - która w strukturze Sipo miała o
wiele ważniejszą pozycję niż sekcje kierowane przez Fuchsa - zatrudniała w 1943 r.
tylko 8 osób; musiała się ona liczyć z tym, że funkcjonując na terenie silnie
penetrowanym przez kontrwywiad polskiego podziemia, jest bardziej narażona na
37 Por. tamże, s. 25, 45-46.
38 Tamże, s. 67.
39 Relacja ppłk S. K., w zbiorach autora.
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dekonspirację, niż Fuchs, który działał w Radomiu; prawdopodobnie też z tego powodu
wiele kontaktów z ważnymi postaciami polskiego podziemia zlecano Fuchsowi. Był on
zresztą również mistrzem prowokacji.
Organizacja Miecz i Pług została założona pod koniec 1939 r. Aresztowanie w
1940 r. jej założyciela - księdza Poeplau, utorowało drogę do kierownictwa organizacji
Anatolowi Słowikowskiemu i dr Zbigniewowi Gradowi, którzy najpóźniej od 1941 r.
byli w stałym kontakcie z Fuchsem; on to właśnie udostępnił im drukarnię w Radomiu i
roztoczył "opiekę" nad stosunkowo szybko rozrastającą się organizacją, do której
garnęła się młodzież. Fuchs starał się też zapewnić MiP jak najmocniejszą pozycję w
podziemiu. Umożliwił on kurierowi podziemia nielegalne przekroczenie granicy
szwajcarskiej od strony Rzeszy. Kurier ten wiózł list Grada do generała Sosnkowskiego,
oferujący usługi "Zjednoczonych Organizacji" MiP jako podziemnej potęgi - przy
ominięciu pośrednictwa KG AK i Delegatury Rządu, przeciwko działalności których
autor listu ostro protestował. Akcja obliczona była na utrudnienie sytuacji generała
Roweckiego. W 1943 r. delegacja kierownictwa MiP (Grad, Słowikowski, Majchrzak)
udała się do Berlina na rozmowy. Późną wiosną 1943 r. kolaboranci złożyli
odpowiednim urzędom memoriał zawierający propozycję współpracy polskoniemieckiej, a nawet utworzenia "polnische Wehrmacht" do walki z bolszewizmem40.
Stosunek policji niemieckiej do komunistów był zdeterminowany siłą ich
organizacji - nawet w okresie gdy funkcjonował jeszcze pakt radziecko-niemiecki. 
W
1940 r. gestapo oceniło ją jako nikłą, niemniej z lata tego roku pochodzi pierwsza
wzmianka, wskazująca na orientację gestapo w kontrowersjach wewnątrz podziemia i
41
wyrażająca zadowolenie z konfliktu wokół pozycji komunistów
.
Siły ruchu komunistycznego w Polsce w latach 1939-1941 r. były tak szczupłe,
że 
(...) w lecie 1941 r. autorzy obszernego opracowania, dotyczącego działalności
komunistów w Rzeszy i na terenach okupowanych, poświęcili komunistom w GG jedno
zdanie; w konkluzji stwierdzili, że ani w Rzeszy, ani na terenach okupowanych
42
komunizm nie stanowi niebezpieczeństwa
.
Nieliczne powstające w pierwszych latach wojny grupy i organizacje zakładane
przez komunistów, stały na stanowisku całkowicie odmiennym niż prawie cała reszta
polskiego podziemia, wprowadzając w polskim ruchu oporu rozłam nawet w tak
zasadniczej sprawie, jak walka o niepodległość Polski. Np. organizacja Młot i Sierp na
początku 1941 r. wydała deklarację programową, w której czytamy m. in.: 
Jesteśmy
pewni zwycięstwa międzynarodowego proletariatu. Na naszym polskim odcinku chcemy
i musimy przyczynić się do tego zwycięstwa. Naszą jedyną nadzieją, naszym celem,
nieprzepartym dążeniem, naszym świętym obowiązkiem jest, gdy przyjdzie już niedaleki
czas, stworzyć Nową Polskę, Polskę naszą, robotniczo-chłopską, Polską Republikę
43
Radziecką
.
Napisany na zamówienie Delegatury Rządu Polskiego raport Sytuacja w ruchu
rewolucyjnym w Polsce (listopad 1940 - maj 1941) stwierdza 
(...) że ruch
komunistyczny w Polsce oczekuje wybuchu niemiecko-sowieckiej wojny, stawia na
Armię Czerwoną i na tę perspektywę przygotowuje się. Postawa komunistów wśród
polskich robotników różni się tym od innych, że starają się oni szerzyć niezadowolenie
40 Por. W. Borodziej, Terror i polityka, wyd. cyt., s. 71-72.
41 Tamże, s. 68.
42 Tamże, s. 68.
43 M. Turlejska, Prawdy i fikcje, Warszawa 1968, s. 618-619.
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nie tyle przeciw okupacji niemieckiej, ile przeciwko polskim organizacjom
patriotycznym, atakując ciągle rządy polskie jako wrogie dla robotników i ludzi
44
pracujących
.
Tego rodzaju działalność grup komunistycznych była niewątpliwie na rękę
niemieckim organom walki informacyjnej, które starały się wygrywać wszelkie
antagonizmy między różnymi elementami polskiego podziemia.
Podczas II wojny światowej hitlerowcy stosowali też różne metody walki
informacyjnej, daleko wykraczające poza zwyczajną socjotechnikę działania policji,
wywiadu i kontrwywiadu. Była to prawdziwa totalna wojna informacyjna prowadzona
przeciwko narodowi polskiemu.
Pod okupacją niemiecką zostały zdezorganizowane zarówno polskie procesy
gospodarcze jak i życie naukowe, kulturalne, publikatory, a nawet życie towarzyskie
(tzn. wszystkie procesy związane z przetwarzaniem i rozpowszechnianiem informacji).
Gospodarkę polską całkowicie podporządkowano interesom niemieckim,
kosztem elementarnych - nawet czysto biologicznych - potrzeb polskiego narodu.
Zablokowano też funkcjonowanie polskiego szkolnictwa średniego i wyższego
(oficjalnie funkcjonowały tylko polskie szkoły powszechne i zawodowe). Zlikwidowano
polskie niezależne publikatory - przestały funkcjonować polskie radiostacje, zabroniono
Polakom posiadania radioodbiorników, a nieliczne wychodzące w polskim języku
gazety zostały podporządkowane władzom okupacyjnym. Rozpoczęto też akcję
likwidacji polskiej kultury - niszczono polskie zabytki, dzieła sztuki rabowano i
wywożono do Rzeszy, zabroniono nawet wykonywania utworów polskiej muzyki
narodowej. Polskie sfery kulturotwórcze podlegały systematycznej eksterminacji.
Równocześnie propaganda hitlerowska systematycznie dezinformowała polski naród.
Władze okupacyjne prowadziły planową akcję demoralizowania polskiego
narodu - np. chłopom za obowiązkowe dostawy żywności (kontyngenty) płacono wódką,
wydawano też pornograficzne czasopisma. Równocześnie zarówno hitlerowska
propaganda, jak też narzucony Polakom system prawny poniżał zarówno ludność
żydowską, jak też i polską. Jedność moralną społeczeństwa okupowanego kraju
rozbijano też tworząc różne przywileje dla takich narodów jak Ukraińcy czy Litwini, a
nawet sztucznie tworzonych grup etnicznych w rodzaju narodu góralskiego na Podhalu.
Przy pomocy antysemickiej propagandy starano się też skłócić Polaków z Żydami i
usprawiedliwić podejmowane przez władze hitlerowskie działania eksterminacyjne w
stosunku do ludności żydowskiej.
Podstawowym narzędziem, prowadzonej w ramach totalnej wojny
informacyjnej, dezinformacji i demoralizacji ludności polskiej, była propaganda władz
okupacyjnych niemieckich, której założenia w stosunku do polskiego społeczeństwa
określił Generalny Gubernator Hans Frank, przemawiając 31 października 1939 r. w
Łodzi; stwierdził wówczas m. in.:
Cała organizacja rozpowszechniania wiadomości musi być zdruzgotana.

Polakom nie należy pozostawiać aparatów radiowych, żadnej prasy, która wyrażałaby
pewne poglądy, lecz tylko informacyjne dzienniki. (...) Będzie rzeczą konieczną
podawać Polskom pewne wiadomości za pomocą wielkich megafonów (...). W
większych miastach i na targach będą ustawione stałe megafony, które w oznaczonym
45
czasie będą podawały wiadomości o sytuacji i rozkazy dla Polaków
.
44 Tamże, s. 621.
45 G. Mazur, Biuro Informacji i Propagandy SZP-ZWZ-AK 1939-1945, Warszawa 1987, s. 18.
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Zamierzenia te zostały zrealizowane: zlikwidowano prasę polską, 10 X 1939 r.

zabroniono Polakom słuchania obcych audycji radiowych, zarządzeniem z 15 XII 1939
r. nakazano konfiskatę aparatów radiowych i demontaż anten. Teoretycznie - na mocy
rozporządzenia z 13 IV 1940 r. - Polacy mogli uzyskać zezwolenie na posiadanie
odbiornika o zasięgu miejscowym, ale wobec negatywnego stanowiska ministra
propagandy III Rzeszy Josepha Goebbelsa rozporządzenie to nie weszło w życie.
Polska była jedynym okupowanym krajem - oprócz zajętej przez Niemców
części ZSRR - w którym władze niemieckie zarządziły pełną konfiskatę
radioodbiorników
. Zarządzenia niemieckie w tej dziedzinie zostały zresztą w dużym
stopniu zbojkotowane i np. w Warszawie na 140 000 zarejestrowanych odbiorników
radiowych skonfiskowano zaledwie 87 00046.
Sytuację, jaka powstała na zagarniętych ziemiach polskich, po przejęciu przez
władze niemieckie wszystkich środków informacji, Władysław Chojnacki
charakteryzuje w następujący sposób:
(...) Liczyła ona (prasa gadzinowa - przyp. J. K.) w latach 1939-1945 niespełna

40 tytułów, gdy przed samym wybuchem wojny ukazywało się w Polsce ok. 2250
czasopism w języku polskim, w tym blisko 200 dzienników. Natomiast w całej
okupowanej przez Niemców Polsce wychodziło wśród tych gadzinówek 9 dzienników, 6
tygodników, 2 miesięczniki oraz ok. 20 czasopism fachowych, gdy np. w Protektoracie
47
Czech i Moraw ukazywały się w 1940 r. aż 1583 czasopisma w języku czeskim
.
Charakter, rolę i zadania pism gadzinowych scharakteryzował gen.
Tokarzewski w Ogólnym raporcie polityczno-gospodarczym dla władz polskich we
Francji, na początku 1940 r.; stwierdził w nim m. in.: 
Prasa polska nie istnieje zupełnie.
Wielu dziennikarzy jest więzionych. Na terenie Gen(eralnego) Gubernatorstwa
wydawane są dwa pisma codzienne, w języku polskim. Poziom tych pism jest
niezmiernie niski. Treść odrażająca. Prowadzona przez okupantów akcja prasowa ma
zohydzić w oczach naszego społeczeństwa przeszłość polską i zaszczepić wiarę w
48
wyższość kulturalną i niezwyciężalność Niemiec
.
Nakład pism gadzinowych (nazywanych też szmatławcami) wynosił w 1940 r.
łącznie 275 000, w 1943 r. 400 000, zaś w 1944 r. 700 000 egzemplarzy. Władze
konspiracyjne wzywały do bojkotu gadzinówek, ale wezwanie to nie było w pełni
skuteczne, gdyż w społeczeństwie polskim - zwłaszcza w pierwszym okresie okupacji panował wielki głód informacji.
Podstawowe założenia polityki władz okupacyjnych niemieckich wobec
ludności polskiej, zostały zawarte w opracowanym na zlecenie Urzędu dla Spraw
Rasowo-Politycznych NSDAP, przez doktora E. Wetzla, kierownika Centrali Doradczej
Urzędu dla Spraw Rasowo-Politycznych, oraz doktora G. Hechta, kierownika Oddziału
dla Volksdeutschów i mniejszości w Urzędzie dla Spraw Rasowo-Politycznych,
dokumencie zatytułowanym Sprawa traktowania ludności byłych polskich obszarów z
rasowo-politycznego punktu widzenia, noszącym datę 25 listopada 1939 roku. Czytamy
w nim m. in.:
46 Tamże, s. 21.
47 W. Chojnacki, Działalność wydawnicza polskiego ruchu oporu 1939-1945, 
Kwartalnik Historyczny
1970
nr 3, s. 754.
48 Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945 (opracował komitet pod przewodnictwem T. Pełczyńskiego),
Londyn 1970-1981, t. I, s. 54. Cyt. wg. G. Mazur, Biuro Informacji i Propagandy SZP-ZWZ-AK 1939-1945,
wyd. cyt., s. 21-22.
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(...) W zakresie duchowym można Polaka określić jako całkowicie

nietwórczego, zarówno pod względem kulturalnym jak i narodowo-politycznym. Ten
brak prawdziwie twórczej siły potrafi zamaskować prymitywnie wyrafinowaną
59
inteligencją, której nie należy nie doceniać. (...)
W rozdziale cytowanego dokumentu zatytułowanym Traktowanie ludności na
obszarze Rzeszy czytamy:
(...) Mową urzędową we wszystkich urzędach, także przed sądem, jest

wyłącznie mowa niemiecka. Polski język w żadnym razie nie będzie dozwolony. Także
pisemne prośby do władz należy kierować w języku niemieckim; w przeciwnym
wypadku nie będą rozpatrywane. Językiem handlowym i potocznym musi być wyłącznie
niemiecki. (...)
(...) Polakom nie wolno być właścicielami przedsiębiorstw. Z ich
dotychczasowej własności gruntowej i ziemskiej, także rolnej, zostaną wywłaszczeni.
(...)
(...) Polskich szkół nie będzie już w przyszłości na polskich obszarach. W
ogólności będą istnieć tylko niemieckie szkoły, oczywiście z odpowiednio podkreśloną
narodowo-socjalistyczną nauką. (...)
Należy zabronić wszelkich nabożeństw w języku polskim. Katolickie jak
również ewangelickie nabożeństwo może być odprawiane tylko przez specjalnie
wyszukanych duchownych, posiadających niemiecką świadomość i tylko w niemieckim
języku. (...)
Polskie restauracje i kawiarnie - jako ośrodki polskiego życia narodowego powinny zostać zakazane. Polakom nie wolno chodzić do niemieckich teatrów,
teatrzyków i kinoteatrów. Polskie teatry, kinoteatry i inne miejsca rozrywek kulturalnych
powinny zostać zamknięte. Polskich dzienników nie będzie jak również nie będą
wydawane książki polskie i czasopisma. Z tych samych powodów nie wolno mieć
Polakom radioaparatów i gramofonów. (...)
Polska inteligencja musi w całości i niezwłocznie zostać wysiedlona na
50
pozostały obszar. (...)
W stosunku do Polaków i Żydów w pozostałej części Polski - tzn. na terenie
Generalnego Gubernatorstwa - autorzy cytowanego dokumentu zalecają co następuje:
Mieszkańcy pozostałej Polski muszą otrzymać własną przynależność

państwową. Nie powinni jednak posiadać jakichkolwiek samodzielnych praw
politycznych. Dlatego też należy zakazać zakładania partii politycznych i związków jako
możliwego ośrodka dalszego narodowego zjednoczenia. Nie polityczne związki
powinny być również zakazane, wzgl. dozwolone pod zupełnie szczególnymi punktami
widzenia. Kulturalno-polityczne związki, np. związki śpiewacze, związki krajoznawcze,
związki gimnastyczne i sportowe, związki towarzyskie itd. nie wydają się w żadnym
razie wolne od zastrzeżeń, ponieważ łatwo mogą prowadzić do wytworzenia narodowej
postawy u swych członków. (...)
Z tych względów wszystkie usiłowania w kierunku kulturalnej i narodowej
samodzielności muszą być badane z wielką starannością i krytycyzmem. Uniwersytety i
inne szkoły wyższe, szkoły zawodowe, jak również średnie były stale ośrodkami
polskiego szowinistycznego wychowania i dlatego zasadniczo powinny być zamknięte.
59 W. Głębocki, K. Mórawski, Kultura walcząca 1939-1945, Z dziejów kultury polskiej w okresie wojny i
okupacji, Warszawa 1985, s. 290.
50 Tamże, s. 290-292.
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Dozwolone będą tylko szkoły powszechne, mają one jednak udzielać najprostszych
wiadomości podstawowych, jak rachowanie, czytanie, pisanie. Nauka ważnych z
narodowego punktu widzenia przedmiotów, jak: geografia, historia, historia literatury,
jak również gimnastyka, jest wykluczona. Szkoła natomiast powinna przygotowywać do
zawodów rolniczych, leśnych oraz prostych zawodów przemysłowych i rzemieślniczych.
Ponieważ polski nauczyciel, a po części jeszcze bardziej polska nauczycielka
są wybitnymi krzewicielami polskiego szowinizmu, z czym politycznie należy się
bardzo liczyć, więc nie będzie ich można pozostawić w służbie szkolnej. (...)
Kawiarnie i restauracje - jakkolwiek były one w Polsce często punktami
zbornymi kół nacjonalistycznych i intelektualnych, nie powinny być zamknięte,
ponieważ nadzór nad nimi wydaje się łatwiejszy, niż nad prywatnymi zebraniami
sprzysiężonych, które z konieczności musiałyby się zjawić i w które tak obfituje polska
historia.
Naglącą koniecznością jest wprowadzenie cenzury kulturalnej, biorącej pod
uwagę szczególną mentalność i psychikę polskiego narodu z rasowo-psychologicznych i
politycznych punktów widzenia.
Teatry, kina i teatrzyki, z powodu ich wielkiego narodowego znaczenia
powinny być utrzymane możliwie na jak najniższej skali i na podstawie specjalnych
koncesji.
Kontrola importu płyt gramofonowych wydaje się celowa. Produkcję książek
należy jak najbardziej ograniczyć. Dzienniki i okresowo ukazujące się czasopisma
powinny zostać ograniczone i nadzorowane; zaleca się zaopatrywanie ich w stosowny,
51
przez niemieckie placówki wyszukany materiał
.
Przytoczone wyżej obszerne cytaty pozwalają się zorientować jakimi metodami
prowadzili hitlerowcy totalną wojnę informacyjną z całym narodem polskim.
W cytowanym dokumencie omówione zostały nie tylko metody walki
informacyjnej, ale również metody biologicznego osłabiania polskiego narodu, czytamy
w nim m. in.:
Opieka lekarska z naszej strony ma się ograniczyć wyłącznie do zapobieżenia

przeniesieniu chorób zakaźnych na teren Rzeszy. (...) Wszystkie środki, które służą
ograniczeniu rozrodczości, powinny być tolerowane albo popierane. Spędzanie płodu
musi być na pozostałym obszarze Polski niekaralne. Środki służące do spędzania płodu i
środki zapobiegawcze mogą być w każdej formie publicznie oferowane, przy czym nie
może to pociągać za sobą jakichkolwiek policyjnych konsekwencji. Homoseksualizm
należy uznać za niekaralny. Przeciwko instytucjom i osobom, które trudnią się
zawodowo spędzaniem płodu, nie powinny być wszczynane policyjne dochodzenia.
52
(...)
.
Niezależnie od fizycznej eksterminacji poszczególnych grup obywateli RP przede wszystkim ludności żydowskiej, a także elity polskiej zwłaszcza na terenach
wcielonych do Rzeszy, hitlerowcy starali się niszczyć polski potencjał biologiczny
również metodami bardziej wyrafinowanymi - wchodzącymi częściowo w zakres
totalnej wojny informacyjnej. Dowody na to znaleźć można w dokumentach sprawy SSBrigadeführera Carla Clauberga. Jeden z tych dokumentów dotyczy Genralnego Planu
Wschodniego Reichsführera SS, omawia politykę demograficzną nie tylko w stosunku
do ludności polskiej, ale również rosyjskiej, ukraińskiej, a nawet narodów kaukaskich,
51 Tamże, s. 292-294.
52 Tamże, s. 294.
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opracowany został przez dr Erhardta Wetzela - radcę w Urzędzie dla Spraw RasowoPolitycznych NSDAP. Pochodzi on z 1942 r., a więc z okresu gdy hitlerowcy odnosili
sukcesy na froncie wschodnim i wydawało im się, że wygrają wojnę, a w związku z tym
będą mieli dość czasu i możliwości by w pełni zrealizować swe plany. W dokumencie
tym czytamy m. in.:
Powinno być oczywiste, że polskiej kwestii nie można rozwiązać w ten sposób,

że zlikwiduje się Polaków, podobnie jak Żydów. Tego rodzaju rozwiązanie kwestii
polskiej obciążyłoby naród niemiecki na daleką przyszłość i odebrałoby nam wszędzie
sympatię, zwłaszcza że inne sąsiednie narody musiałyby się liczyć z możliwością, iż w
odpowiednim czasie potraktowane zostaną podobnie. Moim zdaniem, musi zostać
znaleziony taki sposób rozwiązania kwestii polskiej, ażeby wyżej wskazane polityczne
niebezpieczeństwa zostały sprowadzone do możliwie najmniejszych rozmiarów. (...)
(...) Celem niemieckiej polityki ludnościowej na rosyjskim terenie będzie
musiało być sprowadzenie liczby urodzin do poziomu leżącego poniżej liczby
niemieckiej. To samo zresztą powinno odnosić się także do szczególnie płodnej
ludności kaukaskiego terenu, a później częściowo także do Ukrainy. Narazie leży w
naszym interesie powiększenie liczby Ukraińców jako przeciwwagi w stosunku do
Rosjan. Nie powinno to jednak doprowadzić do tego, ażeby Ukraińcy zajęli później
miejsce Rosjan.
Aby doprowadzić na wschodnich terenach do znośnego dla nas rozmnażania
się ludności, jest nagląco konieczne zaniechanie na wschodzie tych wszystkich środków,
które zastosowaliśmy w Rzeszy celem podwyższenia liczby urodzin. Na terenach tych
musimy świadomie prowadzić negatywną politykę ludnościową. Poprzez środki
propagandowe, a w szczególności przez prasę, radio, kino, ulotki, krótkie broszury,
odczyty uświadamiające itp. należy stale wpajać w ludność myśl, jak szkodliwą rzeczą
jest posiadanie wielu dzieci. Powinno się wskazywać koszty, jakie dzieci powodują, na
to, co można by zdobyć dla siebie za te wydatki. Można wskazywać na wielkie
niebezpieczeństwa dla zdrowia, które mogą grozić kobiecie przy porodzie itp. Obok tej
propagandy powinna być prowadzona na wielką skalę propaganda środków
zapobiegawczych. Przemysł produkujący tego rodzaju środki musi zostać specjalnie
stworzony. Nie może być karalne zachwalanie i rozpowszechnianie środków
zapobiegawczych ani też spędzanie płodu. Należy też w pełni popierać powstawanie
zakładów dla spędzania płodu. Można wykształcić np. akuszerki lub felczerki w
robieniu sztucznych poronień. Im bardziej fachowo będą przeprowadzane poronienia,
tym większego zaufania nabierze do nich ludność. Rozumie się samo przez się, że i
lekarz musi być upoważniony do robienia tych zabiegów, przy czym nie może tu
wchodzić w rachubę uchybienie zawodowej lekarskiej godności. Należy również
propagować dobrowolną sterylizację. Nie powinno się zwalczać śmiertelności
niemowląt. Nie może mieć miejsca również uświadamianie matek w zakresie pielęgnacji
niemowląt i chorób dziecięcych. Trzeba się starać o to, aby wykształcenie rosyjskich
lekarzy w tych dziedzinach wiedzy było możliwie jak najmniejsze. Nie wolno popierać
domów dziecka itp. instytucji. (...) W każdym razie całkowite biologiczne wyniszczenie
Rosjan nie może tak długo leżeć w naszym interesie, jak długo nie jesteśmy sami w
stanie zapełnić tego terenu naszymi ludźmi. W przeciwnym bowiem razie inne narody
objęłyby ten obszar, co również nie leżałoby w naszym interesie. Naszym celem przy
wprowadzaniu tych środków jest tylko, ażeby Rosjan o tyle osłabić, ażeby nie mogli nas
przytłaczać masą swoich ludzi. (...) Nam Niecom chodzi tylko o to, ażeby naród rosyjski
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osłabić do tego stopnia, aby nigdy nie był on w stanie zagrażać niemieckiemu
przewodnictwu na europejskim terenie. Do tego celu przybliżają nas wyżej wskazane
drogi. Należy pamiętać również o tym, że stłoczenie mas ludzkich w miastach
fabrycznych jest niewątpliwie najodpowiedniejszym środkiem ograniczenia
rozmnażania się ludności. Powyżej omawiana propaganda i uświadamianie da się
bowiem w miastach o wiele łatwiej przeprowadzić niż na wsi, zwłaszcza gdy chodzi o
53
rozległe przestrzenie wschodu. (...)
Omawiany wyżej plan zalecał również, by na roboty przymusowe do Niemiec
wywozić przede wszystkim mężczyzn żonatych i kobiety zamężne, gdyż w ten sposób
rozbija się rodziny, co wpłynie na zmniejszenie przyrostu naturalnego.
Zgodnie z powyższym planem Verordnung (Rozporządzenie) Generalnego
Gubernatora Franka z dnia 9 marca 1943 r. wprowadziło pełną niekaralność aborcji
dokonywanych przez Polki i przedstawicielki innych 
niższychnarodów, zwiększono
natomiast kary za aborcję dzieci niemieckich - aż do kary śmierci włącznie.
4.3. Polskie działania obronne przed totalną wojną informacyjną w okresie
II wojny światowej
Polski naród od początku wojny bronił się przed totalną wojną informacyjną
prowadzoną przeciw niemu przez okupantów. Jeszcze przed podpisaniem kapitulacji
Warszawy - w dniu 27 września 1939 r., gen. Michał Karaszewicz-Tokarzewski wraz z
małą grupą podporządkowanych mu oficerów utworzył organizację o nazwie Służba
Zwycięstwu Polski, która później, jak wiadomo, przekształciła się w Związek Walki
Zbrojnej i wreszcie w Armię Krajową.
Powstało też wiele innych organizacji konspiracyjnych, a nawet całe państwo
podziemne, podporządkowane polskiemu rządowi, działającemu na emigracji - najpierw
we Francji, a potem w Wielkiej Brytanii. To podziemne państwo wykształciło swoje,
bardzo dobrze zorganizowane organy walki informacyjnej - funkcjonujące zarówno w
sferze wywiadu i kontrwywiadu, jak i propagandy i w ogóle wojny psychologicznej.
Prowadziły one walkę zarówno na odcinku antyniemieckim, jak i antyrosyjskim i
antykomunistycznym.
Głównym organem polskiego państwa podziemnego, służącym do prowadzenia
szeroko rozumianej walki informacyjnej było słynne Biuro Informacji i Propagandy
Komendy Głównej ZWZ-AK, które początkowo w ramach SZP funkcjonowało jako
Oddział Polityczny. Skupiało ono właściwie wszystkie elementy potrzebne do
prowadzenia skutecznej walki informacyjnej zarówno w sferze wywiadu jak i
propagandy.
Zadaniem utworzonego w ramach SZP Oddziału Politycznego była propaganda
i informacja polityczna. Pod wpływem opozycyjnych wobec sanacji polityków - takich
jak Maciej Rataj i Mieczysław Niedziałkowski - którzy odegrali istotną rolę w tworzeniu
O.P., postanowiono nie używać kontrwywiadu do zbierania informacji o charakterze
53 Z
eszyty Oświęcimskie
, nr 2, 1958 r., s. 49-50.
Omawiane tu metody osłabiania potencjału demograficznego przeciwnika znane były od dawna. Np.
działalność słynnego T. Malthusa - który usilnie przestrzegał przed groźbą przeludnienia - była finansowana
przez Kompanię Wschodnioindyjską, która stanowiła forpocztę brytyjskiego imperializmu. Koncepcja
Malthusa była 
eksportowanana kontynent - przede wszystkim do Francji, która na przełomie XVIII i XIX
wieku stanowiła główną konkurentkę Wielkiej Brytanii.
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wewnętrzno-politycznym. 
Zadania kontrwywiadu ograniczono więc do prac mających
na celu zapewnienie bezpieczeństwa organizacji. Zbieraniem informacji wewnętrzno54
politycznych miał się odtąd zajmować właśnie O.P.
.
Kiedy rozkazem z dnia 13 listopada 1939 r. Premier i Naczelny Wódz gen.
Władysław Sikorski powołał do życia Związek Walki Zbrojnej, w jego strukturze
powołano VI Oddział Sztabu, który od wiosny 1940 r. nazywany był Biurem Informacji
i Propagandy; w ramach ZWZ, a później AK, BIP spełniało funkcje głównego organu
wojny psychologicznej.
Zasadniczą przyczyną utworzenia O.P.-BIP-u była świadomość kierownictwa
SZP-ZWZ, że wojna psychologiczna nabierać będzie coraz większego znaczenia.
Drugą przyczyną była konieczność pokazania się społeczeństwu polskiemu w
sytuacji, gdy powstawało wiele organizacji konspiracyjnych, które zaczynały wydawać
własne pisemka.
Wreszcie trzecią przyczyną była konieczność przeciwstawienia się
propagandzie władz niemieckich.
Polskie państwo podziemne i cały ruch oporu musiały podjąć walkę
informacyjną na wszystkich frontach narzuconych przez okupanta. Głównym i
najbardziej skutecznym organem polskiego państwa podziemnego, służącym do
prowadzenia tej walki było - jak wspomnieliśmy - Biuro Informacji i Propagandy,
stanowiące VI Oddział Komendy Głównej ZWZ-AK i podlegające bezpośrednio
Komendantowi Głównemu. Oddział Polityczny (późniejszy BIP) miał za zadanie:
-
rozpracować problem propagandy konspiracyjnej oraz informacji o nastrojach
ludności i położeniu politycznym
,
- zorganizować obsługę władz ZWZ-AK oraz Biura Głównej Rady Politycznej
(GRP) w dziale nasłuchu radiowego okupanta i stacji zachodnich,
- uruchomić prasę konspiracyjną i akcje propagandy, jako jeden ze środków
bieżącej walki, podporządkować sobie działalność wydawniczą i propagandową
inicjatyw terenowych,
- prowadzić studium akcji propagandowej, politycznej i represyjnej
nieprzyjaciela, ich metod i kierunków, oraz ich wpływu na postawę kraju,
- studiować i ewidencjonować zarządzenia administracyjne nieprzyjaciela w
stosunku do kraju,
- nawiązać współpracę z odtwarzającymi się stronnictwami GRP i współdziałać
z nimi nad kształceniem obywatelskiej opinii kraju,
- zestawiać straty narodu i państwa w wyniku przegranej kampanii
wrześniowej, oraz represje okupanta od początku wojny, demaskować cele jego agresji
wobec najszerszych warstw narodu,
55
- opracowywać miesięczne oceny położenia politycznego
.
W październiku 1940 r. stanowisko szefa BIP-u objął pułkownik Jan Rzepecki.
Pod jego kierownictwem ukształtowała się struktura organizacyjna BIP-u, która w 1941
r. przedstawiała się w sposób opisany poniżej.
BIP - czyli VI Oddział KG ZWZ-AK, składał się z następujących wydziałów:

54 G. Mazur, Biuro Informacji i Propagandy SZP-ZWZ-AK 1939-1945, Warszawa 1987, s. 18.
55 IH PAN: A. 161 (relacja K. Pluty-Czachowskiego), k. 29-30; cyt. wg. G. Mazur, Biuro Informacji i
Propagandy..., wyd. cyt., s. 26.
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1. Sekretariat BIP-u, któremu podlegały trzy komórki - finanse, łączność
bieżąca oraz (powstała nieco później) służba kurierska. Sekretariat obejmował także
archiwum BIP-u56.
2. Wydział Propagandy Bieżącej, w którego skład wchodziły:
a) redakcje głównych organów prasowo-informacyjnych AK, takich jak

Biuletyn Informacyjny, Wiadomości Polskie, Agencja Prasowa, Sprawy Polskie,
Dziennik Radiowy, Głos Ojczyzny, a także cała pozostała prasa centralna AK z
wyjątkiem Insurekcji i Żołnierza Polskiego oraz prasa lokalna wydawana w centrali,
b) komórka propagandy dotyczącej spraw mniejszościowych i ościennych
(ulotki w językach: ukraińskim, białoruskim, litewskim, węgierskim, czeskim,
słowackim),
c) komórka radiowa (która przygotowywała wiadomości nadające się do
propagandy przez radio i przekazywała je do Londynu z pomocą Delegata Rządu) oraz
d) Wojskowe Biuro Historyczne (które gromadziło archiwum i sporządzało
57
tzw. Aneks terroru niemieckiego)
.
3. Wydział Informacji, w skład którego wchodziły:
a) Podwydział W (inny kryptonim A) studiował całość sytuacji wewnętrznej w
kraju, ze szczególnym uwzględnieniem GG, a w szczególności zajmował się polityką
okupanta, administracją, sprawami gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi;
b) Podwydział P (inny kryptonim C) zajmował się badaniem postawy
politycznej społeczeństwa, a zwłaszcza organizowaniem i rozwojem oporu społecznego
(m.in. opracowywał komunikaty K dotyczące działalności komunistów w Polsce);
c) Podwydział Z (inny kryptonim B) opracowywał informacje terenowe z Ziem
Zachodnich i Ziem Wschodnich, a także informacje dotyczące zagadnień
narodowościowych i zagranicznych;
d) Podwydział R powstał w 1944 r. w wyniku przejścia do Wydziału Informacji
dotychczasowej komórki radiowej Wydziału Propagandy Bieżącej 58.
4. Kierownictwo Walki Cywilnej powstało początkowo jako referat w ramach
Wydziału Informacji BIP-u; zadaniem tego referatu było dążenie do przełamania
nastrojów rezygnacji panujących w społeczeństwie i uaktywnienie narodu, aby w każdej
dziedzinie życia przeciwstawiał się wrogowi, chociażby na drodze biernego oporu. W
1941 r. KWC uzyskało rangę wydziału. W 1943 r. utworzone zostało jednolite
Kierownictwo Walki Podziemnej - już poza strukturą BIP-u - w skład którego weszło
KWC. W skład KWC wchodziły wydziały - sabotażowo-dywersyjny, rejestracji zbrodni
niemieckich, informacji radiowej, uzbrojenia, chemiczny i legalizacyjny59.
5. Wydział Propagandy, w którego skład wchodziły:
a) Podwydział N, który prowadził dywersyjną propagandę destrukcyjną w
języku niemieckim, adresowaną do społeczeństwa niemieckiego; dzielił się na pięć
działów - organizacyjny, studiów, redakcyjny, specjalny i kolportażowy;
b) Podwydział Propagandy Mobilizacyjnej 
Rój
, którego powstanie związane
było z długofalowymi koncepcjami kierownictwa ZWZ-AK, przewidującymi trzy
kolejne okresy działalności - konspiracji, walki powstańczej oraz odtwarzania sił
56 Por. G. Mazur, Biuro Informacji i Propagandy..., wyd. cyt., s. 42.
57 Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie światowej, t. III, Armia Krajowa, Londyn 1950, s. 291; cyt. za G.
Mazur, Biuro Informacji i Propagandy..., wyd. cyt., s. 47.
58 Por. G. Mazur, Biuro Informacji i Propagandy..., wyd. cyt., s. 74-92.
59 Por. tamże, s. 93-96.
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zbrojnych w kraju; w skład Roju wchodziły następujęce działy: Dział A informacyjnofilmowy z referatami - prasowym, radiowym, megafonowym, fotograficznym i
filmowym; Dział B propagandy kultury z referatami - literackim, muzycznym,
teatralnym, wydawniczym, księgarń i bibliotek, plastycznym; Dział C techniczny, który
wspomagał referat radiowy i megafonowy; Dział D propagandy polowej z referatami organizacji patroli i BIP-ów polowych, wyposażenia i inspekcji;
c) Redakcja Gawęd Żołnierskich, której zadaniem było opracowywanie i
wysyłanie w teren materiałów do pogadanek przeprowadzanych w Oddziałach AK;
d) Podwydział Pomocy Żołnierzowi, który organizował szkolenie kadry
instruktorskiej, pomagał własnym oddziałom partyzanckim i przygotowywał plany
przyszłej działalności przede wszystkim w zakresie organizowania szerszej współpracy
społeczeństwa w dziedzinie pomocy żołnierzowi po ewentualnym wybuchu powstania i
w okresie odtwarzania sił zbrojnych w kraju;
e) Podwydział 
Antyk
, którego zadaniem było prowadzenie propagandy
antykomunistycznej, co dwa tygodnie wydawał on biuletyn Agencja R, przeznaczone dla
wsi pismo Głos Ludu, a także wiele broszur, ulotek i plakatów60.
6. Komórka więzienna, która była:
a) centralą informacyjną dla wszystkich oddziałów, co do aresztowanych i ich
losów;
b) organem nawiązującym i utrzymującym łączność z aresztowanymi (głównie
poprzez zaufanych pracowników polskiej służby więziennej);
c) organem obserwacyjno-ewakuacyjnym materiałów ze skrytek i samych
skrytek z mieszkań zagrożonych lub już spalonych i opieczętowanych przez Gestapo;
d) organem udzielającym fachowej rady i pomocy oddziałom w zakresie
bezpieczeństwa poprzez udzielanie informacji o metodach pracy wroga, prowadzenie
obserwacji i kontrobserwacji, rozpracowywanie osób w wywiadzie płytkim,
rozpracowywanie wsyp, przeprowadzanie ewakuacji, przekazywanie informacji od osób
aresztowanych;
e) organem prowadzącym ewidencję wsyp w okręgach oraz wywołanych nimi
strat, a także obozów i więzień61.
7. Wydział Kolportażu, który dostarczał prasę konspiracyjną (przede
wszystkim wydawany przez BIP Biuletyn Informacyjny i organ Delegatury Rządu
Rzeczpospolitą, a także inne wydawnictwa AK) do 15 prowincjonalnych punktów
kolportażowych oraz kilku punktów przerzutowych62.
8. Wydział Tajnych Wojskowych Zakładów Wydawniczych, w którego
skład wchodziło szereg stopniowo budowanych i uruchamianych drukarń, o których
mocy przerobowej świadczyć może fakt, że np. na przełomie 1943/1944 r. produkowały
one miesięcznie 248.500 egzemplarzy czasopism oraz 65.500 egzemplarzy broszur63.

60 Por. tamże, s. 96-147. Do roku 1941 mieściła się w BIP-ie komórka do walki z komunizmem, która
jeszcze przed układem polsko-radzieckim w 1941 r. została z BIP-u wycofana. Po powstaniu PPR w 1942 r.
stworzono sieć specjalnych antykomunistycznych komórek K, umiejscowionych w BIP-ie.
61 Por. tamże, s. 147-149.
62 Por. tamże, s. 149-157.
63 Por. tamże, s. 157-169. Główny organ BIP-u Biuletyn Informacyjny, w 1942 r. ukazywał się w nakładzie
24.000, a na początku 1944 r. 42-43.000 egzemplarzy. (Tamże, s. 59).
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9. Redakcja Fachowych Pism Wojskowych, które służyć miały do celów
szkoleniowych, takich jak Insurekcja, Żołnierz Polski64.
Jak wynika z omówionej wyżej struktury BIP-u i jego zadań, był to organ
wywiadowczo-propagandowy, wyposażony we wszystkie instrumenty potrzebne do
prowadzenia nowoczesnej wojny psychologicznej. Najbardziej znanymi i
najciekawszymi elementami wojny psychologicznej prowadzonej przez BIP były - akcja
N oraz działalność Antyku.
Akcja N (kierowana przez omówiony wyżej Podwydział N) skierowana była w
pierwszym rzędzie na Niemców znajdujących się na ziemiach polskich (wojsko i
administracja), aczkolwiek swym zasięgiem obejmowała też tereny Rzeszy (rodziny
żołnierzy i funkcjonariuszy przebywających w Polsce). Podwydział 
Ndzielił się na pięć
działów - organizacyjny, studiów, redakcyjny, specjalny i kolportażowy.
Na kierownika tej akcji został wyznaczony ppor. rez. Tadeusz Żenczykowski.
Działem I - organizacyjnym - kierował Antoni Szadkowski. Miał on za zadanie
tworzyć sieć terenową, kierować pracą organizacyjną i prowadzić prace legalizacyjne
dla potrzeb akcji N. Dział ten kierował całością prac w ramach akcji N, organizował
sieć terenową, posiadał komórkę legalizacyjną, która zdobywała oryginalne dokumenty i
pieczęcie niemieckie, a także dysponował zespołem kurierów (mimo zorganizowania w
późniejszym okresie działu kolportażu, kurierzy zajmujący się kolportażem na terenie
III Rzeszy, pozostali nadal w dziale organizacyjnym)65.
Dr Michał Mendys (ówczesny dyrektor Archiwum Skarbowego w Warszawie)
stanął na czele działu II - studiów, którego zadaniem było 
przeprowadzanie
wszechstronnych studiów nad hitleryzmem jako zjawiskiem politycznym i społecznym
pod kątem jego strukturalnych i aktualnych niedociągnięć i słabości. Dział ten miał
także zajmować się badaniami nad językiem hitlerowców, ich specjalnym żargonem,
argumentacją i personaliami aktywu partyjnego
. Miał on także zbierać informacje z
zakresu historii i geografii Niemiec, rozdźwięków trapiących różne niemieckie
środowiska społeczne i polityczne itp. 
Równocześnie dział ten miał studiować wszystko
to, co ułatwiało pozorowanie nie istniejącej antyhitlerowskiej opozycji i jej możliwych
odbiorców, a więc przypuszczalną postawę, argumentację i język nacjonalistów,
66
socjaldemokratów, liberałów i wojskowych
.
Dział III - redakcyjny, tzw. Centralna Redakcja - kierowany przez Jana
Kawczyńskiego, a po jego aresztowaniu w 1942 r. przez prof. Kazimierza
Kumanieckiego, zajmował się redagowaniem wydawnictw N67.
Dział IV - akcji specjalnych, został zorganizowany dopiero na przełomie lutego
i marca 1942 roku, kierował nim Stanisław Miedza-Tomaszewski. Celem tego działu
było: 
deprymowanie okupantów przez wykazywanie całkowitej bezskuteczności ich
terroru w Polsce i prób zduszenia naszego oporu, ośmieszanie władz hitlerowskich,
podkopywanie ich autorytetu w oczach samych Niemców i wywoływanie w nich strachu
przed naszym odwetem. Równocześnie podtrzymywało to ducha oporu w
68
społeczeństwie polskim
. Istotnym elementem działu akcji specjalnych była kartoteka
zawierająca nazwiska i adresy (a także różne inne informacje) około 30.000 reichs- i
64 Por. tamże, s. 169-172.
65 Por. tamże, s. 97-98.
66 Z. Ziółek, Polska dywersja wśród Niemców, 
Życie i Myśl
, nr 4/1968, s. 37-64; cyt. za G. Mazur, Biuro
Informacji i Propagandy..., wyd. cyt., s. 99.
67 Por. G. Mazur, Biuro Informacji i Propagandy..., wyd. cyt., s. 99.
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volksdeutschów zamieszkałych w GG, do których wysyłano różne fikcyjne zarządzenia,
ostrzeżenia w imieniu polskiego podziemia itp.68
Dział V - kolportażu - kierowany przez Jerzego Rolickiego, był podstawowym
elementem akcji N. Zadaniem tego działu było rozwożenie wydawnictw do referatów N
w okręgach, a ponadto kierownik tego działu zorganizował rozprowadzanie ich
wewnątrz III Rzeszy i w kierunku frontu wschodniego. Większość materiałów starano
się rozpowszechniać w Rzeszy najpóźniej w tym samym dniu co w GG; emisariusze
akcji N musieli w związku z tym docierać na teren Rzeszy (nawet do Hamburga,
Kolonii, Metzu. Monachium, Dortmundu itp.)69.
Jako przykład udanej operacji w ramach akcji N można wskazać wydanie w
lipcu 1941 r. 4000 egzemplarzy rzekomej odezwy R. Hessa. Inny przykład to wydanie w
grudniu 1941 r. pisma Der Soldat, w którym przedstawiano feldmarszałka Walthera von
Reichenau jako wodza generalskiej opozycji antyhitlerowskiej. Od lipca 1941 r.
wydawano pismo Der Hammer o charakterze socjaldemokratycznym. Wydawano też
ulotki i broszury pod firmą NSDAP i państwa hitlerowskiego, albo pozorujące istnienie
opozycji wojskowo-nacjonalistycznej. Wydawano też sfałszowane zarządzenia władz
niemieckich; 15 września 1943 r. ukazał się plakat ze sfingowanym podpisem Hansa
Franka, w którym wzywał on członków NSDAP do wystąpienia przeciwko niemieckim
generałom, którzy chcą pozbawić Hitlera naczelnego dowództwa i wprowadzić
dyktaturę wojskową. W lutym 1944 r. w większych miastach GG rozplakatowano
sfałszowane zarządzenie dowódcy SS i policji w GG gen. Koppego z 24 lutego 1944 r.,
nakazujące ewakuację Niemców z GG w następującej kolejności - najpierw Gestapo,
potem SS, SA i urzędnicy administracji, na koniec reichsdeutsche i volksdeutsche.
Wydawano też liczne ulotki w języku niemieckim, m.in. opisujące prześladowania
Kościoła w III Rzeszy, podszywały się one pod wydawnictwa niemieckiej hierarchii
kościelnej70.
Bibuły N najbardziej poszukiwali niemieccy żołnierze, nic więc dziwnego, że
Gestapo ze szczególną zajadłością polowało na kolporterów, drukarzy i redaktorów
druków N, a tajne rozkazy sztabu niemieckiego ostrzegały dowódców poszczególnych
armii przed drukami rzekomo pochodzącymi z Rzeszy, a faktycznie produkowanymi
przez wroga. Obserwacje nastrojów w armii niemieckiej wykazywały demoralizujący
wpływ akcji N na morale Wehrmachtu71.
Na wiosnę 1944 r. akcja N uległa zahamowaniu. Miało to związek z jednej
strony z widocznym spadkiem nastrojów wśród Niemców spowodowanym zarówno
niepowodzeniami na froncie jak i bombardowaniami Rzeszy, zaś z drugiej strony z
uruchomieniem jesienią 1943 r. propagandy antykomunistycznej i powstaniem Antyku i
jego komórek w BIP-ie KG oraz BIP-ach terenowych72.
Działający w ramach Wydziału Propagandy BIP Podwydział Antyk,
kierowany przez T. Żenczykowskiego, współpracował z powołanym przez Krajową
Reprezentację Polityczną w dniu 26 października 1943 r. Społecznym Komitetem
Antykomunistycznym. Antyk składał się z trzech działów: redakcyjnego (którym
68 J. Rzepecki, O wydawnictwach 
Akcji N
,
Wojskowy Przegląd Historyczny
, nr 2/1972, s. 262; cyt. wg. G.
Mazur, Biuro Informacji i Propagandy..., wyd. cyt., s. 107-108.
69 Por. tamże, s. 111.
70 Por. tamże, s. 100-105.
71 Por. tamże, s. 118-119.
72 Por. tamże, s. 116.
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kierował sam T. Żenczykowski), organizacyjnego i kolportażowego. Do jego
obowiązków nie należało prowadzenie wywiadu antykomunistycznego, zaś informacje o
sytuacji w ruchu komunistycznym potrzebne do prowadzenia akcji propagandowej
otrzymywał od II Oddziału KG AK73.
W swej propagandzie Antyk nie atakował radykalnych ugrupowań
politycznych, ani też samej idei radykalnego postępu społecznego, jego propaganda
miała charakter antykomunistyczny i antyradziecki.
W wydawanym od listopada 1943 r. przeznaczonym dla wsi dwutygodniku
Głos Ludu o nakładzie 5000 egzemplarzy, zamieszczano artykuły pt.: Sowiecka piąta
kolumna, Brunatny hitleryzm - czerwony stalinizm, PPR - agentura sowiecka, Rosja
zawsze ta sama, PPR tworzy Sowiety w Polsce, Bataliony Chłopskie piętnują PPR itp.
W podobnym duchu redagowany był przeznaczony dla robotników dwutygodnik
Wolność Robotnicza wydawany w nakładzie 7000 egzemplarzy od listopada 1943 r.74.
Antyk wydawał również broszury - jak np. Dokumenty mówią... Konflikt
polsko-sowiecki w dokumentach i wypowiedziach oficjanych luty 1943 - luty 1944,
ulotki - np. Dwa totalizmy, Do kołchozów zapędzić się nie damy. Prowadzono też
propagandę uliczną, polegającą na pisaniu na murach sloganów w rodzaju PPR zdrajcy, PPR - płatne pachołki Rosji itp., oraz propagandę ustną75.
Co dwa tygodnie wydawany był też przez Antyk biuletyn Agencja R,
zawierający materiały historyczne i polityczne przydatne do propagandy
antykomunistycznej. Powielano go w ilości 100 egzemplarzy i rozsyłano do redakcji
pism konspiracyjnych.
Analogicznie jak w ramach akcji N, produkowano też ulotki rzekomo
komunistyczne - jak np. wydana w 1944 r. ulotka podpisana przez rzekomy Komitet
Pomocy Czerwonej Armii - wzorowane na materiałach komunistycznych, redagowane w
taki sposób, by komunizm i Związek Radziecki skompromitować w oczach Polaków.
Na mocy rozkazu gen. T. Komorowskiego (Bora) z 2 listopada 1943 r.
komórki Antyk powstały również w BIP-ach okręgowych i nawet obwodowych76.
Trzeba na koniec wspomnieć, że przy BIP-ie, a ściśle mówiąc przy jego
Wydziale Informacji, kierowanym przez inż. Jerzego Makowieckiego, skupił się
prawdziwy trust mózgów, w skład którego wchodzili wybitni naukowcy: doc. Ludwik
Widerszal (od początku 1941 r. kierujący biurem Wydziału Informacji), Aleksander
Gieysztor (późniejszy profesor, który po śmierci J. Makowieckiego w 1944 r. objął
kierownictwo Wydziału Informacji) oraz ówcześni i późniejsi profesorowie M.
Handelsman, S. Herbst, S. Kieniewicz, W. Kula, W. Tomkiewicz, S. Lorentz, M.
Gieysztor, K. Zakrzewski, L. Landau, K. Romaniuk, W. Rostocki, W. Szubert, E.
Lipiński, późniejszy wykładowca KUL i minister spraw zagranicznych III
Rzeczypospolitej W. Bartoszewski; oprócz naukowców do grona tego należeli również
prawnicy - K. Ostrowski, H. Woliński, L. Sadowski, A. Dobrowolski, K. Kapitaniak,
krytyk literacki W. Natanson, późniejszy ambasador Polski w Szwecji A. Szymanowski,
późniejszy Delegat Rządu RP inż. J. S. Jankowski i wielu innych77. Warto zauważyć, że
niektórzy z nich zrobili później karierę w PRL, a można znaleźć i takich, którzy w
73 Por. tamże, s. 143-144.
74 Por. tamże, s. 145.
75 Por. tamże, s. 145-146.
76 Por. tamże, s. 146.
77 Por. tamże, s. 91.
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okresie stalinowskim wyróżniali się wielką gorliwością i zarówno oni sami jak i
kierowane przez nich placówki naukowe publikowały materiały zawierające treści i
sformułowania do złudzenia przypominające wspomniane wyżej fałszywki Antyku. Czy
była to z ich strony sprytna gra obliczona na oszukanie komunistów?
Oprócz BIP-u polskie państwo podziemne dysponowało również innymi
organami walki informacyjnej. Najważniejszym z nich był Oddział II KG ZWZ-AK,
który zajmował się prowadzeniem wywiadu i kontrwywiadu.
Polski wywiad wojskowy w kraju zaczęła w jesieni 1939 r. odbudowywać
Służba Zwycięstwu Polski, a dalszą jego rozbudowę prowadził Związek Walki
Zbrojnej-Armia Krajowa. Powstał też na emigracji Oddział II Sztabu Naczelnego
Wodza (skupiający wywiad, kontrwywiad i studia) który otrzymywał informacje od
odpowiednich służb ZWZ-AK.
Poza strukturą SZP-ZWZ powstała w 1939 r. i działała do 1942 r. organizacja
Muszkieterowie kierowana przez Stefana Witkowskiego, której zadaniem była
działalność wywiadowcza, kontrwywiadowcza i dywersja. Miała ona kontakty z
Naczelnym Dowództwem w Paryżu poprzez Rzym, miała kontakt z wywiadem
brytyjskim, utrzymywała też kontakty operacyjne ze służbami specjalnymi sowieckimi i
niemieckimi. Wywiadowcy Muszkieterów zbierali informacje z terenu Niemiec,
docierali do Związku Sowieckiego, a nawet na Bliski Wschód. Ciągle też dochodziło do
konfliktów między Muszkieterami i ich szefem a kierownictwem ZWZ-AK. W końcu
Komenda Główna AK podjęła decyzję o likwidacji Witkowskiego, którą we wrześniu
1942 r. wykonano78.
Wiosną 1941 roku, na polecenie gen. Sikorskiego, Komendzie Głównej ZWZ
zostały podporządkowane wszystkie ogniwa i sieci wywiadowcze działające w kraju
wraz z posiadanymi przez nie radiostacjami. Oddział II ZWZ utworzył wówczas
rozległą sieć wywiadu ofensywnego (Stragan) w GG oraz na wcielonych do Rzeszy
terenach Poznańskiego, Pomorza, Górnego Śląska i województwa łódzkiego, jak
również na terenach Starej Rzeszy. Wykorzystywano przy tym m. in. Polaków
wywożonych na roboty do Niemiec.
Placówki informacyjno-wywiadowcze ZWZ powstały m. in. w Berlinie,
Wrocławiu, Kilonii, Hamburgu i innych bazach Kriegsmarine. W Polsce posterunki
wywiadowcze tworzono w większych miastach i wokół poligonów, na których
rozlokowane były jednostki niemieckie. Obserwowano zakłady zbrojeniowe, węzły
kolejowe i drogowe, bazy przeładunkowe, rejestrowano zmiany w stanach liczebnych
żołnierzy, samolotów na lotniskach, a także transporty niemieckich wojsk i sprzętu.
Informacje uzyskane z różnych źródeł, dokumenty, a czasem nawet części
uzbrojenia niemieckiego były badane w tajnym Biurze Studiów Oddziału II ZWZ-AK,
zaś zweryfikowane dane przesyłane były do Sztabu Naczelnego Wodza w Londynie
drogą radiową lub przez specjalnych kurierów w postaci mikrofilmów (okresowe
raporty, mapy dyslokacji niemieckich wojsk, baz zaopatrzenia, sieci łączności, lotnisk
itp.).
W skład Oddziału II Informacyjno-Wywiadowczego Sztabu KG AK
wchodziły następujące główne ogniwa:
1. Biuro Studiów,
2. Wydział Wywiadu Ofensywnego,
3. Wydział Bezpieczeństwa i Kontrwywiadu,
78 Por. R. Buczek, Muszkieterowie, Toronto 1985.
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4. Wydział Techniczno-Legalizacyjny,
5. Wydział Łączności,
6. Wydział Finansowy.
Oddział II wraz z Oddziałem I Organizacyjnym i Oddziałem III OperacyjnoWyszkoleniowym podlegał bezpośrednio I zastępcy szefa sztabu AK, zwanym również
szefem operacji.
Konspiracyjny Oddział II Informacyjno-Wywiadowczy Sztabu KG AK był
więc zorganizowany w sposób podobny jak wojskowe służby wywiadowcze polskiej
armii w okresie dwudziestolecia międzywojennego i Oddział II Sztabu Naczelnego
Wodza na emigracji, tj. na zasadzie centralizacji wszystkich podstawowych elementów
tajnej służby - wywiadu, kontrwywiadu i studiów, co zapewniało mu dużą sprawność w
działaniu79.
Polski rząd emigracyjny w Londynie zgodził się przekazywać brytyjskiemu
Naczelnemu Dowództwu, począwszy od stycznia 1941 r., wszystkie zebrane przez
Oddział II Sztabu polskiego Naczelnego Wodza dane wywiadowcze, z wyjątkiem tych,
które dotyczyły spraw wewnętrznych. Na podobnych zasadach opierała się współpraca
emigracyjnego rządu czechosłowackiego z wywiadem brytyjskim. Natomiast tajne
służby innych państw europejskich były gorzej zorganizowane, w związku z czym
brytyjski wywiad (Secret Intelligence Service - SIS) ściśle je kontrolował, nie
pozwalając na używanie własnej łączności radiowej, własnych kodów i szyfrów, oraz
zastrzegając sobie kontrolę finansów i zaopatrzenia tych służb.
Oprócz działalności wywiadowczej Oddział II KG ZWZ-AK zajmował się
również wywiadowczo-policyjnym rozpracowaniem polskiego podziemia, którego
zasadniczym celem było zabezpieczenie go przed penetracją agentury zarówno
niemieckiej jak i radzieckiej, a także rozpoznanie ugrupowań politycznych, które nie
chciały się podporządkować władzom emigracyjnym i ich krajowej Delegaturze.
Z powyższymi wywiadowczo-policyjnymi funkcjami łączyło się inne
podstawowe zadanie polskiego wywiadu obronnego - rozpoznanie niemieckich i
radzieckich organów bezpieczeństwa, studiowanie metod ich działania oraz
opracowywanie zasad obrony przed nimi i czynne czuwanie nad bezpieczeństwem
ZWZ-AK. Te zadania wojskowego wywiadu obronnego w dużej mierze pokrywały się z
zadaniami Departamentu Spraw Wewnętrznych Delegatury Rządu i podległych mu
organów, ale w praktyce wymiana informacji między pionami wywiadu wojskowego i
cywilnego istniała w stosunkowo niewielkim zakresie (wyjątek stanowiła tu akcja
antykomunistyczna).
Wydział Bezpieczeństwa i Kontrwywiadu (czyli wywiad obronny) Oddziału II
KG AK miał specyficzny charakter cywilno-wojskowy. Na jego czele stał prokurator
Bernard Zakrzewski (Oskar), podczas gdy całym Oddziałem II kierowali zawodowi
wojskowi kolejno ppłk dypl. W. Berka (Brodowicz), ppłk dypl. M. Drobik (Dzięcioł) i
ppłk. dypl. K. Iranek-Osmecki (Heller). Po reorganizacji na początku 1942 r. Wydział
ten został podzielony na następujące referaty oznaczone kryptonimami liczbowymi:
991 - Kierownictwo Wydziału; 992 - Biuro Studiów; 993/I - Centralna Sieć
Informacyjna (aparat zbierający informacje rozbudowany w różnych urzędach i
zakładach); 993/P - Referat Policyjny (kierował pracą członków konspiracji, którzy
służyli w Policji Polskiej oraz Policji Kryminalnej działającej pod niemieckim
79 Por. A. Hempel, POGROBOWCY KLĘSKI, Rzecz o policji 
granatowejw Generalnym Gubernatorstwie
1939-1945, Warszawa 1990.
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kierownictwem); 993/E - Ewidencja (kartoteka osób podejrzanych o współpracę z
okupantem); 993/L - Referat Małe Afery (rozpracowanie grup podejrzanych o
współpracę z okupantem); 993/W - Referat Wykonanie - oddział bojowy (wykonywanie
wyroków, poważniejszych akcji, ubezpieczenie spotkań, obserwacja punktów); 994 Referat Organizacji o Nieskrystalizowanym Obliczu Politycznym (rozpracowanie
organizacji politycznych poza partiami, które miały oficjalne kontakty z Delegaturą
Rządu lub z ruchem komunistycznym), w ramach tego referatu istniała jego siatka
informacyjna mająca kryptonim 994/B; 995 - Służba Wewnętrzna Wydziału (sprawy
personalne, finansowe, łączność); 996 - Referat d/s Obywateli Państw Obcych i
Mniejszości Słowiańskich w Polsce; 997 - Referat d/s Niemieckich Organów
Bezpieczeństwa rozpracowywał ich organizację, skład personalny i metody pracy; 998 Dział Centralnego Bezpieczeństwa Komendy Głównej AK (w jego skład wchodził
referat dochodzeniowo-śledczy, sieć łączności z osobami aresztowanymi, sieć łączności
alarmowej, grupa obserwacyjno-ewakuacyjna, komórka referentów bezpieczeństwa
wydziału, a od 1943 r. całej KG AK); 999 - Referat Sprawy Lewicy (infiltracja
środowisk lewicowych - przede wszystkim komunistycznych)80.
Oznaczona kryptonimem 999 antykomunistyczna komórka kontrwywiadu KG
AK została zorganizowana na bazie komórki kierowanej przez Ostoję-Chrostowskiego,
którego współpracownikiem i zastępcą był Michał Walicki; początkowo była ona
elementem BIP-u, w 1941 r. przeszła do dyspozycji kontrwywiadu Okręgu
Warszawskiego ZWZ i dopiero w 1942 r. została wcielona do II Oddziału KG i
podporządkowana szefowi tego Oddziału. Struktura tej - dosyć rozbudowanej - komórki
była następująca:
1. Sekcja Prasy 
L(lewicowej) - prowadziła analizę prasy i wszelkich
wydawnictw poszczególnych organizacji lewicy polskiej. Rezultaty tych analiz
stanowiły podstawę decyzji dotyczących przeciwdziałania akcji komunistycznej oraz
przewidywań na najbliższą przyszłość.
2. Sekcja Informacyjno-Wywiadowcza - dysponowała i kierowała siecią
informacyjną przeznaczoną do rozpracowywania organizacji lewicowych (zwłaszcza
komunistycznych) i ich oddziałów zbrojnych. Na podstawie wyników pracy agenturalnej
i innych form rozpracowywania wykonywano syntetyczne mapy i wykresy obrazujące
stan działalności ruchu lewicowego na terenie całej Polski.
3. Sekcja Dywersji - zajmowała się opracowywaniem różnych form i rodzajów,
a także poszczególnych aktów dywersji ideowo-politycznej, czy nawet czasami zbrojnej,
w stosunku do organizacji skrajnie lewicowych (głównie komunistycznych i z
komunistami współpracujących). W szeregach tych organizacji starano się szerzyć
defetyzm, niewiarę we własne hasła polityczne, podważać autorytet przywódców, siać
zamęt ideologiczny i organizacyjny. Realizując te zadania posługiwano się zarówno
propagandą pisaną jak i ustną, a także własną agenturą działającą w ramach tych
organizacji.
4. Sekcja Specjalna - miała za zadanie prowadzić nasłuch radiostacji
Kościuszko w Moskwie oraz opracowywać na tej podstawie materiały przeznaczone na
użytek akowskiej propagandy.
80 Por. A. Hempel, 
Policja Granatowaw Generalnej Guberni w latach 1939-1945, Warszawa 1983; praca
doktorska obroniona na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
(maszynopis).
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5. Kartoteka - Archiwum - prowadziła stale uzupełnianą i korygowaną
kartotekę personalną członków i działaczy konspiracyjnego ruchu komunistycznego i
lewicowego. Umożliwiano też korzystanie z tej kartoteki innym zainteresowanym
komórkom aparatu Armii Krajowej81.
Ponieważ Związek Sowiecki i komunizm uważano za groźnego przeciwnika
politycznego, który zagraża niepodległości Polski, w II Oddziale nie tolerowano ludzi,
którzy nie byli zdecydowanymi antykomunistami. Jako charakterystyczny przykład
można przytoczyć sprawę samego podpułkownika Mariana Drobika (Dzięcioła), który w
1941 r. został szefem II Oddziału. W jesieni 1943 r., zdając sobie sprawę z tego, że
wyzwolenie Polski nie przyjdzie z Zachodu, lecz najprawdopodobniej kraj nasz zostanie
zajęty przez armię radziecką, zaczął on sceptycznie oceniać politykę rządu
londyńskiego, opowiadając się za jakimś ułożeniem stosunków między tym rządem i
związanym z nim podziemiem, a Związkiem Radzieckim. Opracował nawet w tej
sprawie memoriał, zapoznając z nim ścisłe grono kierownictwa AK, które jednak
ustosunkowało się do niego negatywnie. W listopadzie 1943 r. podczas jednej z naradodpraw w gronie ścisłego aktywu centralnego AK, treść memoriału została oceniona tak
surowo, że podpułkownik Drobik uznany był niemal za zdrajcę, w wyniku czego
usiłował targnąć się na swoje życie. Samobójstwo udaremniono zlecając M. Drobikowi
kilkutygodniowy wypoczynek, w czasie którego, 8 grudnia 1943 r., został on w
Milanówku aresztowany przez Gestapo i słuch o nim zaginął.
Ze swej strony zarówno wywiad radziecki, jak i PPR, a także związane z nią
lewicowe organizacje, przenikały do podziemia londyńskiego, o czym informowały
raporty kontrwywiadu antykomunistycznego, które m. in. mówiły o przenikaniu
wpływów i agentur komunistycznych do centralnego aparatu Delegatury i AK; m. in.
Aleksander Kamiński - redaktor wydawanego przez BIP Biuletynu Informacyjnego określany był jako zwolennik ustroju komunistycznego w Polsce. Meldunki
kontrwywiadu antykomunistycznego nie tylko PPR ale również RPPS (Robotnicza
Partia Polskich Socjalistów - lewe skrzydło ruchu socjalistycznego) określały jako
agenturę Kominternu, posiadającą swoje wtyczki nie tylko w WRN-ie (Wolność,
Równość, Niepodległość - prawe skrzydło ruchu socjalistycznego) - szczególnie w
grupie Głosu Prawdy, ale również w batalionie dyspozycyjnym komendanta Sił
Zbrojnych w Kraju, a także w grupie literatów polskich, za pomocą których komuniści
usiłują rozpracowywać Delegaturę Rządu RP82.
Nie tylko Armia Krajowa, ale również Delegatura Rządu RP posiadała organy
walki informacyjnej, które podlegały Departamentowi Spraw Wewnętrznych; dzielił się
on na kilka wydziałów, z których dwa zajmowały się walką informacyjną, były to Wydział Bezpieczeństwa z oddziałami służby informacyjnej oraz Wydział SpołecznoPolityczny, w którym istniał referat antykomunistyczny i grupa wywiadu
bezpośredniego zajmujące się sprawami cywilnego kontrwywiadu. Szczególne miejsce
w DSW zajmowała służba informacyjna - tj. kontrwywiad polityczno-obronny (Stożek),
analogiczne organy powołano w 1943 r. na szczeblu okręgów i powiatów. Drugim
departamentem Delegatury, który zajmował się walką informacyjną - w sferze
propagandy - był Departament Informacji i Prasy, programujący działalność cywilnych
publikatorów polskiego podziemia83.
81 Por. tamże.
82 Por. M. Turlejska, O wojnie i podziemiu, Warszawa 1959, s. 234-235.
83 Por. A. Hempel, POGROBOWCY KLĘSKI..., wyd. cyt., s. 220.
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Aparat policyjny pozostający w dyspozycji Delegatury Rządu RP stanowił
Państwowy Korpus Bezpieczeństwa, który na szczeblu centralnym podlegał dyrektorowi
Departamentu Spraw Wewnętrznych, zaś na szczeblach terenowych odpowiednim
Okręgowym i Powiatowym Delegatom Rządu.
Organizacja ta powstała pod koniec 1939 r. z inicjatywy podinspektora Policji
Państwowej Mariana Kozielewskiego (stołecznego komendanta PP, brata legendarnego
tajnego kuriera Polski Podziemnej Jana Kozielewskiego, znanego jako Jan Karski).
Początkowo podlegała ona ZWZ, zaś w 1941 r. stała się zmilitaryzowanym organem
policyjnym władz cywilnych, podległym DSW. Komendantem Głównym PKB został
podinspektor Kozielewski.
Głównym zadaniem PKB było zorganizowanie służby bezpieczeństwa na okres
przygotowywanego powstania i okres powojenny, na całym obszarze RP, według
dawnych podziałów administracyjnych. Formacja ta miała się opierać na
przedwojennych policjantach - w tym również tych, którzy pełnili podczas okupacji
służbę w policji granatowej, oraz na przeszkolonych przez nich osobach spoza policji.
Na początku 1943 r. Delegat Rządu wydał Zarządzenie w sprawie utworzenia
organów służby bezpieczeństwa w okresie konspiracyjnym, które określało strukturę
konspiracyjnej i powojennej policji, w której skład miał wejść PKB - jako policja
państwowa, a oprócz tego Straże Samorządowe - jako podległa PKB policja
municypalna i wreszcie Straże Obywatelskie - jako społeczne organy bezpieczeństwa84.
Nie było dziełem przypadku, że trzonem PKB, a także bardzo ważnym
elementem kontrwywiadu AK byli funkcjonariusze policji, którzy - formalnie rzecz
biorąc - kolaborowali z władzami okupacyjnymi. Już we wrześniu 1939 r., w okresie
podpisywania kapitulacji Warszawy, prezydent Stefan Starzyński, w porozumieniu z
przedstawicielami liczących się stronnictw politycznych oraz z kierownictwem
utworzonej właśnie SZP, dążył do tego, by polska ludność cywilna nie była
bezpośrednio zarządzana i kontrolowana przez policję wroga, lecz by miała swój własny
aparat policyjny, który będzie ją chronić zarówno przed światem przestępczym, jak i
przed samowolą administracji okupacyjnej 85.
Jeden z punktów, wynegocjowanej przez stronę polską umowy kapitulacyjnej,
przewidywał pozostawienie w służbie niemieckiej korpusu Policji Państwowej. Korpus
ten - w zamierzeniach S. Starzyńskiego i innych polskich przywódców - miał być
jedynym polskim uzbrojonym i jawnie działającym zespołem, który może być użyty na
wypadek powstania, a ponadto da oparcie działalności konspiracyjnej oraz zapewni
możliwość infiltracji niemieckich okupacyjnych organów bezpieczeństwa. Natychmiast
też przystąpiono do tworzenia sieci konspiracji na terenie policji, na jej czele stanął
podinspektor Kozielewski86.
Już w jesieni 1939 r. władze niemieckie rozerwały jedność byłej Policji
Państwowej - służba śledcza znalazła się w strukturze niemieckiej policji kryminalnej
(Kripo), reszta dawnej PP znalazła się w strukturze niemieckiej policji porządkowej
(Orpo) uzyskując nazwę Policja Polska.
Wprawdzie niemiecka policja bezpieczeństwa - przede wszystkim Gestapo starała się całkowicie podporządkować sobie Policję Polską, przede wszystkim
84 Por. A. Hempel, 
Policja Granatowa
w Generalnej Guberni w latach 1939-1945, wyd. cyt., s. 406.
85 Por. A. Hempel, Policja Granatowa w okupacyjnym systemie administracyjnym Generalnego
Gubernatorstwa 1939-1945, Warszawa 1987, s. 9.
86 Por. tamże, s. 9-10.
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penetrując ją agenturalnie, ale też polska konspiracja wykorzystywała polskich
policjantów do rozpoznania niemieckich organów policyjnych; zwłaszcza polscy
funkcjonariusze policji kryminalnej, która funkcjonowała w pionie policji
bezpieczeństwa (Kripo była elementem Sipo) mogli na tym polu być bardzo użyteczni.
Polscy policjanci mieli też niejednokrotnie możność chronienia polskiego podziemia i w
ogóle polskich obywateli, przed represjami ze strony okupanta87.
Podstawową formą uczestnictwa funkcjonariuszy polskiej Policji Kryminalnej
oraz Policji Polskiej w cywilnym ruchu oporu był Państwowy Korpus Bezpieczeństwa.
Funkcjonariusze policji granatowej (tak potocznie nazywano Policję Polską, z racji
koloru jej mundurów) zajmowali bardzo często stanowiska kierownicze w PKB na
wszystkich szczeblach, starano się jednak przestrzegać zasady nie łączenia funkcji
kierowniczych w PKB i w oficjalnej Policji Polskiej (lub Policji Kryminalnej) na danym
terenie, od szczebla powiatowego w dół.
PKB prowadził studia nad przyszłym systemem policyjnym Polski, prowadził
szkolenie nowych kadr oraz przygotowania mobilizacyjne, rozpracowywał personalnie
PP i PK oraz oddziaływał na te formacje, uruchamiał konspiracyjne służby śledcze, a
także prowadził walkę z wrogiem i ze zwykłym bandytyzmem.
Szkolenie - prowadzone przez funkcjonariuszy PP i PK, miało przygotować
kadry dla przyszłego systemu policyjnego Polski. Równolegle w ramach przygotowań
mobilizacyjnych przygotowywano obsadę stanowisk dla poszczególnych obwodów i
komisariatów.
Starano się też sterować policją granatową angażując do PKB wyższe
kierownictwo PP i PK. Starano się wpływać na politykę personalną, poprzez odsuwanie
na mniej ważne stanowiska lub wydalanie ze służby w PP i PK ludzi uznanych za
szkodliwych dla spraw polskich. PKB prowadził też rozpracowanie oficjalnych struktur
policyjnych przy pomocy funkcjonariuszy PP i PK, którzy byli jego członkami;
sprawdzano przy tym również, czy członkowie PKB pracujący w policji granatowej
przestrzegają zasady działalności konspiracyjnej.
PKB organizował też konspiracyjną służbę śledczą - a zwłaszcza Urzędy
Śledcze przy Komendach Wojewódzkich PKB. Do zadań tej służby należało: 
(...)
gromadzenie informacji na temat przestępczości pospolitej (m. in. prowadzono kroniki
policyjne), przygotowanie do podjęcia walki z elementem kryminalnym w okresie
powojennym, rozpracowywanie osób powiązanych z aparatem wroga (głównie agentów
Gestapo). Starano się zdobywać możliwie dużo informacji z urzędów niemieckich.
Wypróbowanym sposobem było legitymowanie osób podejrzanych o współpracę z
Niemcami, które funkcjonariuszom Policji Kryminalnej okazywały często legitymację
niemiecką, np. współpracownika Gestapo. Oczywiście natychmiast informowano o tym
władze konspiracyjne. Również pod pozorem czynności urzędowych dokonywano
rewizji, wywiadów środowiskowych itp. Z tym kierunkiem działalności wiązało się
ostrzeganie osób zagrożonych przez Niemców.
Jednym z zadań PKB był wywiad i penetracja środowisk lewicowych. Na
zlecenie DSW oraz delegatur okręgowych sporządzano kartoteki działaczy
87 Na początku okupacji koncepcja S. Starzyńskiego sprawdziła się bardzo dobrze. Nie tylko
funkcjonariusze Policji Polskiej pomagali w organizowaniu i szkoleniu pierwszych organizacji
konspiracyjnych, ale również ostrzegali o zagrożeniach - co było tym łatwiejsze, że Gestapo nie mając jeszcze
dostatecznie rozpracowanego polskiego środowiska, najczęściej przed aresztowaniami brało z odpowiednich
archiwów Polskiej Policji odpowiednie dokumenty, stanowiło to rzecz jasna sygnał alarmowy dla strony
polskiej, a polscy policjanci mogli ostrzegać swych kolegów z konspiracji.
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komunistycznych, wobec których stosowano inwigilację. Prawdopodobnie służba
śledcza PKB współpracowała przy przygotowywaniu projektów list osób, które miały
88
zostać internowane z chwilą realizacji planu Burza
.
Oprócz przygotowań organizacyjnych, kadrowych i informacyjnych do
stworzenia powojennego systemu bezpieczeństwa, prowadzono też działania bieżące z
zakresu efektywnej walki z wrogiem.
Starano się też na bieżąco zwalczać przestępczość pospolitą. Wyodrębniono
specjalne zespoły do walki z przestępczością pospolitą, w skład których wchodziły
brygady wywiadowcze do zadań śledczych i Brygady Likwidacyjne, które wykonywały
wyroki na przestępcach. Tworzono też specjalne oddziały bojowe PKB do walki
zarówno z okupantem jak i zwykłym bandytyzmem - rozprawiały się one z konfidentami
Gestapo jak również pospolitymi przestępcami, którzy niejednokrotnie używali szyldu
grup partyzanckich.
Na początku października 1943 r. PKB na obszarze GG (bez uwzględnienia

dystryktu lubelskiego) składał się z ok. 8400 członków (w tym ok. 300 na stanowiskach
oficerskich), z czego ok. 2040 byli to przedwojenni policjanci (w tym ok. 110 oficerów).
(...)Trudno określić dokładną liczbę funkcjonariuszy PP i PK, którzy należeli do PKB,
w różnych okręgach była ona różna, można ją szacować na 10-25%, ale np. w Galicji z
PKB związana była większość polskich pracowników PK tego dystryktu. Można
szacunkowo określić na ok. 1600 liczbę funkcjonariuszy PP i PK należących do PKB 89.
Innym istotnym czynnikiem toczonej przez polski naród walki informacyjnej
podczas II wojny światowej, była tajna oświata i kultura. Tą dziedziną walki kierował,
powołany jesienią 1940 r. Departament Oświaty i Kultury przy Delegaturze Rządu na
Kraj.
Legalne istnienie niektórych gałęzi szkolnictwa stanowiło częściowo bazę dla
rozwoju takich form tajnego nauczania jak: uzupełniające nauczanie przedmiotów
zakazanych w szkołach powszechnych i zawodowych, tajne średnie szkolnictwo
ogólnokształcące, tajne szkolnictwo wyższe, tajne kształcenie nauczycieli, tajna oświata
dorosłych.
Działalność powyższą już w jesieni 1939 r. rozpoczęli aktywiści Związku
Nauczycielstwa Polskiego, którzy utworzyli Tajną Organizację Nauczycielską.
O skali tajnego nauczania świadczyć mogą następujące liczby: w roku
szkolnym 1943/44 na terenie całej Generalnej Guberni w tajnym ogólnokształcącym
szkolnictwie średnim uczestniczyło 8168 nauczycieli i 66 660 uczniów, zaś w tymże
roku akademickim w Warszawie w tajnych studiach na Uniwersytecie Warszawskim
uczestniczyło 1500 słuchaczy, na Uniwersytecie Ziem Zachodnich 1000 słuchaczy, na
Politechnice Warszawskiej 350 słuchaczy, na Szkole Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego 200 słuchaczy oraz na Wolnej Wszechnicy 170 słuchaczy. U schyłku wojny
Tajny Uniwersytet Ziem Zachodnich organizował kursy na poziomie uniwersyteckim
również poza Warszawą - w Kielcach, Radomsku, Częstochowie, Milanówku i
Grodzisku Mazowieckim. W Krakowie tajne studia odbywały się na Uniwersytecie
Jagiellońskim, w Lublinie analogiczną tajną działalność prowadził Katolicki
Uniwersytet Lubelski. Tajne nauczanie prowadzono nawet na terenach wcielonych do

88 A. Hempel, 
Policja Granatowa
w Generalnej Guberni w latach 1939-1945, wyd. cyt., s. 415.
89 A. Hempel, POGROBOWCY KLĘSKI..., wyd. cyt., s. 228.
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Rzeszy - np. w roku szkolnym 1943/44 w działalności tajnego średniego szkolnictwa
ogólnokształcącego uczestniczyło tu 240 nauczycieli i 2103 uczniów90.
W podziemiu kwitła również publicystyka i w ogóle twórczość literacka.
Katalog polskiej prasy konspiracyjnej obejmuje 1123 tytuły czasopism oraz 23 tytuły
jednodniówek; zaś bibliografia zwartych druków konspiracyjnych zawiera 1069 pozycji.
Nie jest to jednak pełny wykaz, można w przybliżeniu szacować, że w okresie 19391945 pod okupacją hitlerowską w Polsce ukazało się około 1500 tytułów czasopism
konspiracyjnych i tyleż samo tytułów druków zwartych91.
Artyści scen polskich zgrupowani wokół powołanej w 1940 r. Tajnej Rady
Teatralnej zorganizowali tajną działalność w zespołach studyjnych, zawodowych,
amatorskich, a także wieczory literackie. W podziemiu działała również polska plastyka,
film i fotografia.
Ogólnie można stwierdzić, że na totalną wojnę informacyjną, prowadzoną
przez okupanta przeciw polskiemu narodowi, Polacy odpowiedzieli walką informacyjną
prowadzoną praktycznie we wszystkich dziedzinach życia społecznego i politycznego.
Skala tej walki prowadzonej w Polsce znacznie przekraczała to wszystko co na tym polu
robiły podczas wojny inne narody pod okupacją hitlerowską.
4.4. Totalna wojna informacyjna prowadzona przeciw Polsce w okresie
od napaści Hitlera na ZSRR do końca II wojny światowej (1941-1945)
Wybuch wojny radziecko-niemieckiej zastał kadry sowieckie zdziesiątkowane
przez czystki stalinowskie z końca lat trzydziestych. Czystki te nie ominęły również kadr
radzieckich służb walki informacyjnej. Mimo to wywiad sowiecki - zwłaszcza wojskowy
- działał, dostarczając swemu kierownictwu wielu cennych informacji, które jednak w
pierwszym okresie wojny nie były odpowiednio wykorzystywane - co bardzo ułatwiło
działania stronie niemieckiej.
Wprawdzie większość ostrzeżeń o przygotowaniach do operacji Barbarossa

nadchodziło kanałami GRU, to jednak ich kopie przekazywano NKWD, a raczej nowo
utworzonemu NKGB. Wydziały bezpieczeństwa i wywiadu NKWD, czyli byłe OGPU,
zostały 3 lutego 1941 roku wyłączone i utworzono z nich Narodnyj Komissariat
Gosudarstwiennoj Biezapastnosti NKGB. Szefem Ludowego Komisariatu
Bezpieczeństwa Państwowego został kolejny członek gruzińskiej mafii Berii 92
Wsiewołod Nikołajewicz Mierkułow
. Policja polityczna stała się więc ponownie
niezależną organizacją. Aparat NKWD został w związku z tym znacznie osłabiony, ale
Beria, który stał na jego czele, zachował wpływ na NKGB dzięki temu, że szefem tej
instytucji został jego protegowany.
Wewnątrz NKGB wywiad zagraniczny otrzymał nazwę Innostrannoje
Uprawlenije (INU) i jego ranga została podwyższona z wydziału do zarządu. Szefem
INU został młody Paweł Michajłowicz Fitin.
Fitin otrzymywał raporty wywiadowcze GRU oraz doniesienia własnych

rezydentów NKGB, ale do czasu niemieckiej inwazji 22 czerwca 1941 roku, nie cieszył
się takim autorytetem jak przewodniczący GRU, Golikow. Jednak nawet Golikow nie
90 Por. W. Głębocki, K. Murawski, Kultura walcząca 1939-1945, Warszawa 1986, s. 97-128.
91 Por. tamże, s. 191-192.
92 Ch. Andrew, O. Gordijewski, KGB, Warszawa 1997, s. 230.
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był wystarczającym autorytetem, żeby kwestionować dokonane przez Stalina oceny
niemieckiego zagrożenia. (...)
(...) Po wojnie Golikow twierdził, że «sowiecki wywiad wojskowy posiadał
wiarygodne i sprawdzone źródła uzyskiwania tajnych informacji w różnych krajach,
łącznie z Niemcami». Jednakże przed niespodziewanym niemieckim atakiem 22
czerwca 1941 roku, Golikow nie wierzył większości tych źródeł. (...)
21 marca 1941 roku Golikow wysłał Stalinowi ocenę serii otrzymanych
ostatnio ostrzeżeń przed zaskakującym uderzeniem niemieckim. W konkluzji raportu
dochodził jednak do wniosku, że atak taki jest nieprawdopodobny, do czasu aż III
93
Rzesza pokona Wielką Brytanię lub zawrze z nią porozumienie pokojowe. (...)
.
Atak hitlerowskiej armii na ZSRR był więc całkowitym zaskoczeniem dla
Stalina. Efekt ten postarali się Niemcy pogłębić odpowiednimi działaniami
psychologiczno-propagandowymi. W niemieckich działaniach wojennych przeciw
ZSRR w 1941 r. wzięło udział 12 kompanii propagandowych wojsk lądowych (Heer), 4
kompanie wojsk powietrznych (Luftwaffe), 2 w marynarce wojennej (Kriegsmarine) i 6
w wojskach SS. Liczba korespondentów i innych specjalistów propagandy
towarzyszących armii niemieckiej na Wschodzie wynosiła około 3500. Mieli oni
ruchome radiostacje, megafony, polowe drukarnie i inne techniczne środki
propagandowe.
Naczelne Dowództwo Wehrmachtu wydało specjalną dyrektywę (nr 144/41 OKW), która zawierała szczegółowe zadania dla oddziałów propagandowych w okresie
realizacji planu Barbarossa. Dyrektywa ta stwierdzała, że jest szczególnie ważne, aby
rozwiniętą sieć radiofonii ZSRR przejąć w stanie możliwie nieuszkodzonym i
niezwłocznie użyć ją do celów propagandy niemieckiej.
Już w kilka dni po hitlerowskim ataku rząd radziecki uruchomił silną
rozgłośnię, którą obsługiwali niemieccy komuniści. 
(...) Wkrótce emitowała ona
wystąpienie Waltera Ulbrichta zatytułowane «Czego uczą nas wzajemne stosunki
między Niemcami a Związkiem Radzieckim w ostatnich 24 latach?» Adresowano je nie
tylko do niemieckich sił lewicowych, lecz także do ogółu Niemców
. Mówca
przypominał m. in., że Związek Radziecki był po pierwszej wojnie światowej jedynym
krajem, który występował przeciwko traktatowi wersalskiemu i opowiadał się za
prawem samostanowienia narodów, a zawarty w 1922 roku układ poprawił trudną
sytuację gospodarczą Niemiec. 
Walter Ulbricht apelował do ludzi pracy w III Rzeszy,
aby połączyli swe wysiłki z narodem radzieckim w walce o obalenie reżimu
faszystowskiego, co w przyszłości stworzy przesłanki do trwałego pokoju i przyjaźni
94
między obu narodami
.
10 września 1941 r. zainaugurowała swą działalność Niemiecka Rozgłośnia
Ludowa (Deutscher Volkssender), nadając audycję pt. Klęska Hitlera jest nieunikniona,
której autorem był Wilhelm Pieck. Z rozgłośnią tą współpracowało spore grono
niemieckich działaczy komunistycznych przebywających w ZSRR, którzy ocaleli ze
stalinowskiego pogromu lat trzydziestych; wśród nich było sporo literatów i
dziennikarzy.
Audycje Niemieckiej Rozgłośni Ludowej mogły podtrzymywać na duchu
komunistów i ludzi współpracujących z radzieckim wywiadem, ale do większości
członków niemieckiego narodu, który entuzjazmował się sukcesami swej armii w walce
93 Tamże, s. 231-232.
94 W. Kozaczuk, Wojna w eterze, Warszawa 1982, s. 182.
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z bolszewizmem, nie mogły trafić. A już nawoływanie do obalenia faszyzmu w
warunkach, jakie panowały w III Rzeszy w 1941 r., było czystą abstrakcją. Nie pierwszy
i nie ostatni raz propaganda radziecka - i w ogóle propaganda komunistyczna - była
adresowana bardziej do swego dysponenta niż do odbiorcy.
Sytuacja psychologiczna zaczęła się zmieniać po pierwszych poważnych
klęskach armii niemieckiej na froncie wschodnim. Po stronie radzieckiej zaczęły działać
specjalne radiostacje nadające programy adresowane do żołnierzy niemieckich oraz
ludności cywilnej, uwzględniające poziom umysłowy i mentalność odbiorcy. Jedna z
tego rodzaju rozgłośni, nazywająca siebie SA-mann Weber, starała się wywierać wpływ
na rzesze średnich i niższych funkcjonariuszy hitlerowskiego aparatu władzy,
podważając ich pewność siebie i zaufanie do Hitlera.
Na terenach zajętych przez wojska niemieckie 13 zdobytych lokalnych
rozgłośni radzieckich połączono tworząc Grupę Rozgłośni Wschód. W Smoleńsku
rozpoczęła działalność rozgłośnia Głos Ludu. Inna rozgłośnia podawała się za tajną
radiostację grupy starych działaczy komunistycznych nastawionych opozycyjnie wobec
Stalina i jego rządu. Z kolei programy rozgłośni Za Rosję utrzymane były w duchu
nacjonalizmu wielkorosyjskiego.
Niemiecka propaganda starała się przekonać swych żołnierzy, że poddanie się
do niewoli radzieckiej oznacza śmierć poprzez strzał w potylicę. Natomiast Niemiecka
Rozgłośnia Ludowa i uruchomiona w 1943 r. rozgłośnia Wolne Niemcy (Freies
Deutschland) dużo miejsca poświęcały wypowiedziom znajdujących się w niewoli
radzieckiej żołnierzy i oficerów armii niemieckiej; przekazywano od nich pozdrowienia
dla krewnych, kolegów z frontu i znajomych.
Radio Wolne Niemcy nadawało też audycje instruktażowe, w których uczono
niemieckich słuchaczy podstawowych zasad i techniki konspiracyjnej zarówno w armii
jak i w środowiskach cywilnych. Wyjaśniano m. in. w jaki sposób należy nawiązywać
kontakty; kiedy i gdzie można bezpiecznie urządzać spotkania; w jaki sposób można
rozpoznać konfidenta Gestapo; jak prowadzić ustną propagandę; jak opracowywać
ulotki; jak organizować nielegalne grupy oporu.
Powołany do życia w dniach 12-13 lipca 1943 r. Komitet Narodowy Wolne
Niemcy oraz założony we wrześniu 1943 r. Związek Oficerów Niemieckich
opracowywały apele do żołnierzy Wehrmachtu, które były nadawane przez wspomniane
wyżej rozgłośnie radiowe, a także bezpośrednio na froncie przez megafony. Celem tej
działalności propagandowej było podrywanie morale frontowych żołnierzy niemieckich,
szerzenie defetyzmu, stymulowanie ucieczek na stronę radziecką i sabotażu rozkazów
hitlerowskich oficerów.
Aby przełamać strach niemieckich żołnierzy przed radziecką niewolą,
radzieckie dowództwo stosowało metodę odsyłania do macierzystych jednostek
niektórych wziętych do niewoli żołnierzy Wehrmachtu, pokazując im przedtem, że w
niewoli sowieckiej znajduje się w dobrej kondycji wielu ich kolegów, w tym nawet z
formacji wojskowych SS.
Istotnym elementem prowadzonej przez ZSRR podczas II wojny światowej
walki informacyjnej, była współpraca wywiadowcza z ruchem oporu w krajach
okupowanych przez Niemców. Rzecz jasna współpracowano głównie z ruchem
komunistycznym i lewicą. Na terenie Polski z wywiadem radzieckim współdziałał
przede wszystkim ruch oporu sterowany przez PPR.
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Radziecki wywiad prowadził też penetrację agenturalną i rozpracowanie
niekomunistycznego - w Polsce przede wszystkim związanego z emigracyjnym rządem
w Londynie - ruchu oporu. Rozpracowanie to ułatwiło w końcowej fazie wojny,
radzieckim organom bezpieczeństwa, zwalczanie Armii Krajowej i całego polskiego
państwa podziemnego. Operacjami tymi na ziemiach polskich od 1944 roku kierował
generał-pułkownik NKWD Iwan Aleksandrowicz Sierow (vel Iwanow).
(...) Komunistyczna Partia Polski była w latach międzywojennych jedną z

najmniej lubianych w Europie - zarówno w Moskwie, jak wśród rodaków. W Polsce
musiała działać w podziemiu, a wielu jej działaczy przebywało w więzieniach. Tym,
którzy uciekli do Moskwy, powiodło się jeszcze gorzej. Niemal wszyscy zostali
rozstrzelani w latach wielkiego terroru. Jedynymi działaczami KPP, którym udało się
przeżyć, byli ci, którzy tak jak przyszły pierwszy sekretarz partii, Władysław Gomułka,
przebywali przed wojną w stosunkowo bezpiecznym miejscu, czyli polskim więzieniu,
oraz ci, którzy współpracowali z NKWD przy likwidacji współtowarzyszy. Formalnie
Komunistyczna Partia Polski przestała istnieć w 1938 roku, po rozwiązaniu jej przez
Komintern.
(...) Po niemieckim ataku na Rosję Stalin doszedł do wniosku, że nadszedł czas
na zmartwychwstanie polskiego komunizmu. W grudniu 1941 roku grupa polskich
agentów NKWD, pod wodzą Marcelego Nowotki, Bolesława Mołojca i Pawła Findera,
została zrzucona na spadochronach, żeby odbudować przedwojenne struktury partyjne
pod nową nazwą Polskiej Partii Robotniczej. Finder nawiązał kontakt z Władysławem
Gomułką i zrobił go sekretarzem warszawskiego komitetu partyjnego. Nowotce
powierzono natomiast tajną misję destabilizacji Armii Krajowej. Kierując się
instrukcjami NKWD, zadenuncjował wielu członków AK gestapo. Nie wiedząc, że
kontakty Nowotki z gestapo są częścią planu NKWD, Mołojec zastrzelił go jako zdrajcę
i sam został za to skazany na śmierć przez partyjny trybunał.
Ujęcie i zamordowanie Findera przez gestapo otworzyło Gomułce drogę do
objęcia funkcji sekretarza generalnego PPR. Nie był on kandydatem Stalina, ale
łączność radiowa z Moskwą była wówczas przerwana i nie było możliwości poproszenia
o instrukcje. Gomułka zorganizował Gwardię Ludową jako rodzaj podziemnej
komunistycznej milicji, która miała w zamiarze rywalizować z Armią Krajową.
Kierownictwo PPR zdawało sobie jasno sprawę, że ewentualne przejęcie władzy zależeć
będzie bardziej od sowieckiego niż społecznego poparcia. Czołowy ideolog PPR, Alfred
Lampe, pisał krótko przed śmiercią w 1943 roku: «Czy jest jakaś Polska, która nie jest
95
antysowiecka?»
Szczegółowych informacji, na temat współpracy z Gestapo w okresie okupacji,
niektórych prominentów komunistycznego podziemia, udzielił Józef Światło. Stwierdził
on m. in.:
(...) W tym czasie Władysław Kowalski utrzymywał bliski kontakt z dr

Fiderkiewiczem, powojennym posłem w Kanadzie, który mieszkał wówczas w
Milanówku. Tam też został Kowalski przytrzymany przez Gestapo. W czasie rewizji
Gestapo znalazło w mieszkaniu Fiderkiewicza radistację Pawła Findera, sekretarza
generalnego PPR. Gestapo wiedziało doskonale, że Kowalski jest starym członkiem
KPP i znało dokładnie jego przedwojenną działalność. Wiedziało również że Kowalski

95 Ch. Andrew, O. Gordijewski, KGB, wyd. cyt., s. 304-305.
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pozostaje w kontakcie z Pawłem Finderem. A mimo to wszystko Kowalski, został
94
natychmiast niemal zwolniony przez Gestapo i znalazł się zupełnie na wolności. (...)
.
J. Światło podkreślił też, że Władysław Kowalski (wieloletni członek KPP a
później tajny członek PPR), mimo swych podejrzanych kontaktów z Gestapo, zrobił
karierę w PRL.
Do mniej więcej r. 1952, Kowalski był niemal na świeczniku w hierarchii

reżimowej, chociaż z posiadanych przez nas dokumentów wynikało, że Kowalski przed
wojną, będąc aresztowany podczas strajków chłopskich, udzielał policji polskiej wiele
informacji o swojej działalności i mówił wszystko, co wiedział o KPP. Poza tym
mieliśmy materiały kompromitujące go z okresu okupacji. (...) Po zbadaniu jego sprawy,
Departament X Ministerstwa Bezpieczeństwa, doszedł do wniosku, że Władysław
Kowalski był agentem Gestapo. Wszystkie materiały i nasze wnioski znał Bierut, który
95
mimo wszystko popierał Kowalskiego i windował go coraz wyżej
.
Ta postawa Bieruta może się wydawać dziwna, Światło jednak podaje również
inne informacje dotyczące współpracy samego Bieruta z Gestapo:
(...) Współpracę z Gestapo i likwidowanie Armii Krajowej rękami Gestapo,

zainicjował Marceli Nowotko. Zrzucony do Polski, w grudniu 1941 r., jako człowiek
zaufania Moskwy, miał dwa zadania: organizować PPR i obsadzać ją ludźmi Moskwy, a
równocześnie dążyć do rozszyfrowania sieci polskiego ruchu podziemnego i
likwidowania go wszelkimi dostępnymi środkami. Instrukcje sowieckie, które
przywiózł, nakazywały nawiązanie w tym celu najściślejszej współpracy z Gestapo.
Celem tej współpracy miało być likwidowanie Delegatury Rządu w Londynie rękami
Gestapo. Natychmiast po przyjeździe Nowotko przystąpił do zorganizowania tajnej
komórki dezinformacji. Zadaniem jej było rozpracowanie i zlikwidowanie Delegatury
Rządu i całego ruchu niepodległościowego, walczącego z Niemcami. Dezinformacja
polegała na tym, że komórka ta zbierała dane o działalności Armii Krajowej, nazwiska,
adresy, szczegóły dyslokacji i w listach przesyłała te informacje do Gestapo
podkreślając, że są to wszystko działacze komunistyczni. Na podstawie tych informacji
Gestapo mogła działać i aresztować.
Przez dłuższy czas Nowotko szukał kandydata na kierownika komórki
dezinformacji. Doszedł w końcu do wniosku, że najbardziej na to stanowisko nadawałby
się Edward Mołojec (w rzeczywistości miał on na imię Bolesław - przyp. J. K.), Polak,
komunista z Tomaszowa Mazowieckiego, wychowanek szkoły Kominternu w Moskwie
i zrzucony do Polski w tym samym okresie. Zwrócił się więc do niego i ujawnił mu - po
uprzednim uzgodnieniu z Moskwą - cały plan. Mołojec brał udział w wojnie domowej w
Hiszpanii i znał Zachód. W głowie mu się nie mieściło, żeby taki szatański pomysł mógł
powstać i że działo się to na zlecenie Moskwy. Był więc przekonany, że Nowotko działa
jako agent Gestapo. I wobec tego postanowił go zlikwidować. Umówił się z nim na
spotkanie. Zabrał ze sobą swego młodszego brata Zygmunta, który szedł za Nowotką z
tyłu. I on właśnie na zlecenie Edwarda (Bolesława - przyp. J. K.), zastrzelił Nowotkę na
ulicy. (...)
Po śmierci Nowotki akcję komórki dezinformacji prowadzili Paweł Finder i
Bolesław Bierut. O przebiegu tej akcji informowany był stale Jóźwiak, ówczesny szef
sztabu Armii Ludowej. Wiedziała o tym również Małgorzata Fornalska, partyjna żona
Bieruta. Śmierć Nowotki i późniejsza likwidacja Mołojca, stworzyły poważną
94 J. Światło, Za kulisami bezpieki i partii, Free Europe Committee, s. 31.
95 Tamże.
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komplikację w organizacji tej komórki. Trzeba było znaleźć jej kierownika. W tym celu
Moskwa przysłała specjalnie do Polski wyszkolonego agenta, z pochodzenia Polaka,
pseudonim «Korab», który kierował komórką dezinformacji do końca wojny.
Natychmiast po jej zakończeniu zabrany został przez wywiad sowiecki z powrotem do
Rosji i odtąd nikt o nim więcej nie słyszał.
Po zastrzeleniu Marcelego Nowotki, zebrała się specjalna komisja śledcza
partii, która miała wydać wyrok na Mołojca. W skład jej weszli: Teodor Duracz i stary,
ideowy komunista, Aleksander Kowalski, który też był zresztą zrzucony przez Moskwę
do Polski. Kowalski wahał się z wydaniem wyroku na Mołojca. Kiedy w końcu wydano
wyrok śmierci - wykonanie jego powierzono Janowi Krasickiemu z organizacji Związku
Walki Młodych. Krasicki, znając Mołojca od lat, odmówił wykonania tego zadania.
Wobec tego wydelegowano innego członka partii, który zastrzelił obu Mołojców gdzieś
na terenie woj. kieleckiego. Człowiek ten zresztą po wykonaniu wyroku zginął bez
96
śladu
.
Gomułka, który został sekretarzem partii po Nowotce i Finderze, nie wiedział o

istnieniu komórki dezinformacji mimo, że od początku jej istnienia o jej działalności
wiedzieli Bierut i Jóźwiak. Gomułka wpadł na to przypadkiem. Otóż była przy ul.
Grzybowskiej tajna drukarnia Armii Krajowej, ale niedaleko, przy tej samej ulicy,
znajdowała się również drukarnia Armii Ludowej. Przesyłając swoje informacje do
Gestapo, komórka dezinformacyjna, przez pomyłkę podała adres domu Armii Ludowej,
zamiast adresu domu Armii Krajowej. Działając na podstawie tej informacji, Gestapo
nakryła drukarnię AL i zlikwidowała ją. Gomułka, który był już wtedy sekretarzem
partii, zrobił awanturę i zarządził dochodzenia. I wtedy dopiero powiedziano mu o
istnieniu komórki dezinformacji i o tym, że działa ona na podstawie instrukcji
97
przywiezionych przez Nowotkę z Moskwy
.
Według relacji Józefa Światły również marszałek Rola-Żymierski
współpracował z Gestapo. W cytowanej tu jego relacji czytamy:
W okresie okupacji Żymierski znalazł się w Polsce. Proponował on swą

współpracę Armii Krajowej, ale go odrzucono. Wobec tego Żymierski, ciągle ten
wierny agent sowiecki, zgłosił akces do Gestapo. I tam go nie odrzucili. Przyjęli go z
otwartymi ramionami. Kontakt a Gestapo utrzymywał Żymierski w tym czasie przez
znanego agenta wywiadu niemieckiego na terenie warszawskim, niejakiego
Lewandowskiego. Przez niego trafił do jednego z kierowników wywiadu Gestapo na
Polskę - Szpilkiera (powinno być Spielkera - przyp. J. K.). Jest to już okres po wybuchu
wojny niemiecko-sowieckiej. Zaczyna się organizować w kraju PPR, zaczynają się
pierwsze zrzuty politycznych i wojskowych agentów Moskwy. Między innymi wywiad
sowiecki wysłał samolotem do Polski swego agenta Matysiewicza, z poleceniem
odszukania Żymierskiego i skontaktowania go z PPR. Z polecenia wywiadu
sowieckiego, Żymierski, który przybrał pseudonim Rola, miał zostać dowódcą Armii
Ludowej. (...)

96 Tamże, s. 27-28. J. Krasicki również wkrótce zginął w zagadkowych okolicznościach. 2 września 1943 r.
został aresztowany przez dwu podkomendnych Hauptsturmführera Spielkera, do specjalnych poleceń - Foltę i
Gebauera - prowadzony był przez nich bez kajdanek na rękach, spróbował więc ucieczki, wówczas okazało
się, że prowadzący go gestapowcy mieli już przygotowane w kieszeniach załadowane i odbezpieczone
pistolety, z których go natychmiast zastrzelili. (Relacja ppłk. S. K. w zbiorach autora).
97 Tamże, s. 28.
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(...) W Moskwie pracą Żymierskiego kierował płk Szklarenko, szef wydziału
polskiego w moskiewskiej centrali wywiadu sowieckiego. Znał on Polskę z dawnych
98
czasów, bo był przed wojną kierownikiem wydziału ambasady sowieckiej w Polsce
.
Niezależnie od PPR i AL, do penetracji Armii Krajowej i całego polskiego
podziemia niepodległościowego oraz likwidowania go przy tajnej współpracy z
Gestapo, wywiad sowiecki wykorzystywał również inne organizacje. Jedną z czołowych
tego rodzaju organizacji była podziemna grupa polska Miecz i Pług, którą opanował
agent wywiadu sowieckiego Bogusław Hrynkiewicz, który informacje zebrane przez
siebie o Armii Krajowej przekazywał swemu łącznikowi w Gestapo na Alei Szucha,
Ritterowi.
Na czele organizacji Miecz i Pług - powiada Światło - stało początkowo dwóch

ludzi: Grad i Słowikowski. Wywiad sowiecki wprowadza do niej swego czołowego
agenta, Bogusława Hrynkiewicza, przedwojennego komunistę z Łomży. Pierwsze
zadanie - to zlikwidować Grada i Słowikowskiego. Wywiad sowiecki dostarcza
Hrynkiewiczowi dowodów, że Grad i Słowikowski są rzekomo agentami Gestapo. Na
tej podstawie Hrynkiewicz likwiduje ich osobiście i sam obejmuje kierownictwo
organizacji.
I teraz już współpraca z Gestapo rozpoczyna się na całego. I znów celem jej
jest ustalenie składu i celów organizacji niepodległościowych i dostarczenie tych
informacji do Gestapo. Wywiad sowiecki ma wówczas w Gestapo swojego człowieka.
Jest nim niejaki Ritter, pochodzenia niemieckiego, stary, przedwojenny komunista z
Łomży. Po wojnie, przybrał nazwisko Jastrzębski i w nagrodę za oddane usługi był
naprzód dyrektorem departamentu w bezpieczeństwie, (...). Ritter-Jastrzębski jest
kontaktem Hrynkiewicza w Gestapo. I tą drogą rozwija się współpraca. Ale trzeba
jeszcze nawiązać łączność z Moskwą. W tym celu zostaje specjalnie zrzucony do Polski
inny agent wywiadu sowieckiego, przedwojenny komunista, Czesław Skonieczny, który
po wojnie był pracownikiem wydziału rolnego komitetu centralnego PZPR. Ma on ze
sobą radiostację i kontaktuje Hrynkiewicza i Rittera z płk Szklarenko, kierownikiem
wywiadu na Polskę w centrali moskiewskiej.
Organizacja Miecz i Pług już pod kierownictwem Hrynkiewicza, zrobiła m. in.
jedną większą akcję. W domu przy ul. Poznańskiej w Warszawie mieściło się centralne
archiwum kontrwywiadu Armii Krajowej. Zarządzał nim kulawy pracownik, którego
nazwiska nie pamiętam. Hrynkiewicz dobiera sobie dwu ludzi z własnej organizacji i płk
Fonkowicza z wywiadu Armii Ludowej i organizują razem napad, w mundurach
Gestapo, na archiwum AK. W mieszkaniu kulawego pracownika AK, w archiwum,
znajdują kartotekę Armii krajowej i drugą kartotekę dotyczącą komunistów. Tę
kartotekę komunistyczną przekazują Spychalskiemu, a całą kartotekę AK i kulawego
zarządcę archiwum oddają przez Rittera-Jastrzębskiego w ręce Gestapo wprost na Aleję
99
Szucha
.
Socjotechnika walki polegająca na zwalczaniu polskiego podziemia
związanego z rządem polskim w Londynie za pośrednictwem Gestapo, wiązała się z
tym, iż Stalin, Beria i ich ludzie zdawali sobie sprawę z tego, że hitlerowcy zostaną
nieuchronnie pokonani, zaś w powojennej Polsce głównymi przeciwnikami władz
komunistycznych podległych Moskwie będą ludzie związani z podziemiem
niepodległościowym i narodowym, którzy byli nastawieni zdecydowanie antysowiecko.
98 Tamże, s. 32-33.
99 Tamże, s. 28-29.
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Na terenach Polski po wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej oraz powstaniu w
1942 r. Polskiej Partii Robotniczej i Gwardii Ludowej, szybko wzrastała aktywność
podziemia komunistycznego, które - mimo wspomnianej wyżej współpracy niektórych
jego prominentów z Gestapo - stawało się dla hitlerowców coraz bardziej
niebezpieczne. Wzrastało też w siłę podziemie niekomunistyczne - londyńskie i
narodowe. W związku z tym hitlerowskie służby walki informacyjnej zaczęły w tym
czasie szukać możliwości wykorzystania nie tylko komunistów przeciwko
londyńczykom i narodowcom, ale również z kolei tych przeciw komunistom.
Dowódca niemieckiej policji bezpieczeństwa i służby bezpieczeństwa w GG
SS-Brigadeführer Bruno Streckenbach w dniu 14 stycznia 1941 r. odszedł do Berlina,
gdzie objął stanowisko szefa Urzędu I w RSHA, zaś na jego miejsce przyszedł do
Krakowa SS-Oberführer Eberhard Schöngarth, który w lecie 1942 r. stwierdził: 
Trzeba
oczywiście wykorzystać okoliczność iż w łonie ruchu oporu grupa o zdecydowanej
orientacji narodowopolskiej pozostaje w pewnym antagonizmie wobec grupy
100
komunistycznej
.
Ze szczególnym okrucieństwem Sipo starała się eliminować tych działaczy
polskiego podziemia, którzy zdecydowanie dążyli do porozumienia między konspiracją
podległą rządowi londyńskiemu a konspiracją kierowaną przez komunistów.
15 stycznia 1943 r. KC PPR ogłasza List otwarty do Delegatury Krajowej
Rządu gen. Sikorskiego, zredagowany przez Władysława Gomułkę, w którym
sformułowana została oferta współpracy, a przy tym z treści listu niedwuznacznie
wynikało, że w razie jej odrzucenia PPR gotowa jest wziąć ciężar walki z okupantem na
swoje barki.
Intencje współpracy deklarowane przez komunistów nie były szczere, ale list
ten stanowił istotny bodziec dla Delegatury i w tym okresie za wiedzą i wstępną
aprobatą Delegata Rządu profesora Jana Piekałkiewicza, podjęte zostały rozmowy
przedstawicieli Delegatury i KC PPR. Rozmowy te spotkały się ze zdecydowaną
dezaprobatą polityków prawicy.
Oczywiście Gestapo nie mogło dopuścić do porozumienia Delegatury Rządu z
komunistami. 19 lutego 1943 r. profesor Piekałkiewicz został aresztowany przez
hitlerowską policję i w bestialski sposób zamordowany. Po jego aresztowaniu decyzją
większości Politycznego Komitetu Porozumiewawczego, na wniosek socjalistów z
organizacji Wolność, Równość, Niepodległość, zostały zerwane rozmowy z
przedstawicielami KC PPR, zaś następca Piekałkiewicza - Jan Stanisław Jankowski - nie
próbował już ich wznawiać.
Do rozpracowywania polskiego i współdziałającego z nim podziemia
żydowskiego, Gestapo nie wahało się wykorzystywać również agentury w środowiskach
żydowskich.
Delegatura Rządu londyńskiego na kraj, 11 lutego 1941 r. otrzymała z getta
warszawskiego - które było największym skupiskiem Żydów w okupowanej Europie meldunek następującej treści:
Na terenie gminy żydowskiej pracuje kilkudziesięciu gestapowców i ludzi

wysoce podejrzanych o kontakt z aleją Szucha. Podobno liczba ich sięga 150.
Najczynniejszym jest Handel. Pełni on podwójną funkcję: łącznika między gminą a
gestapo oraz wicekomendanta (żydowskiej) policji porządkowej. Na terenie getta
istnieje ponadto oddział walki z lichwą Leszno 13, będący oficjalną ekspozyturą
100 W. Borodziej, Terror i polityka, wyd. cyt., s. 68.
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gestapo. Niektórzy jego pracownicy utworzyli prywatny interes. Za pośrednictwem
swych płatnych konfidentów oraz własnej umundurowanej straży porządkowej
szantażują właścicieli sklepów, przeprowadzają rewizje, zatrzymują towary żądając za
101
polubowne załatwienie sprawy pokaźne sumy
.
Pierwsza komórka żydowskiego gestapo powstała w Warszawie w kwietniu
1940 r. w dzielnicy żydowskiej. 
(...) Początkowo jej zadanie wygląda nader skromnie.
Polega na zbieraniu informacji o nastrojach panujących w społeczeństwie żydowskim i
przekazywaniu zdobytych informacji poprzez skrzynki kontaktowe do centrali.
Nieznana jest liczba agentów tego gestapo. Jednakże z dużą dozą
prawdopodobieństwa można wnioskować, że w pierwszym okresie nie była ona duża i
nie przekraczała kilkudziesięciu osób. Z biegiem jednak czasu komórka rozbudowuje
się. Rozszerzają się kompetencje i zakres działania.
Dopiero przyjazd do getta Abrama Gancwajcha czyni z tej organizacji
rozwiniętą machinę dywersji i terroru, znaną pod nazwą Trzynastki. Nazwa pochodzi od
numeru domu przy ulicy Leszno, w którym żydowskie gestapo pod niewinnym szyldem
102
Urzędu do Walki z Lichwą i Spekulacją miało swoją siedzibę
.
Na terenie getta Gancwajch jest zupełnie nieznany. Nikt się nie orientuje, kim

jest, skąd przybył i co robi.
Pierwszym jego zadaniem jest wyrobienie sobie popularności. Gancwajch
udaje więc zamożnego filantropa, mecenasa artystów i twórców. Stwarza pozory
człowieka o gołębim sercu. Gra jego jest wysokiej klasy. Nie kryje bowiem kontaktów z
władzami hitlerowskimi, które wcześniej czy później musiałyby zostać zdemaskowane,
ale w zręczny sposób stwarza legendę, że to on wykorzystuje hitlerowców, a nie oni
jego.
Władze hitlerowskie w pełni idą mu na rękę. W wielu sprawach interwencje
Gancwajcha są skuteczne. Między innymi to on właśnie uzyskuje zwolnienie z więzienia
doktora Janusza Korczaka.
Po zdobyciu popularności Gancwajch przystępuje do drugiego etapu swej
działalności. Przypuszcza gwałtowny atak na skorumpowany i dyskredytowany
powszechnie Judenrat. To pociągnięcie zyskuje mu opinię człowieka godnego zaufania.
Silna pozycja i szacunek, jakim cieszy się Gancwajch w getcie, pozwalają mu zająć się
właściwą działalnością. Na przełomie lat 1942/43 organizuje on cały szereg filii
Trzynastki. Są to: Żydowskie Pogotowie Ratunkowe, Urząd Kontroli Miar i Wag,
Komisaryczny Zarząd Nieruchomości, Biuro Kontroli Plakatów, Związek Żydowskich
Inwalidów Wojny w 1939 roku, Wzajemna Samopomoc Gospodarcza, Sektor
Religijnych Żydów, Sektor Młodzieżowy, Sekcja Ochrony Pracy, Koło Hebraistów,
Oddział Pracy Przymusowej, Patronat nad Pisarzami i Artystami, Oddział Rzemiosła i
Handlu, Oddział Zwalczania Przestępczości i Żebractwa, Liga Antyradziecka.
Oprócz tych filii Gancwajch zakłada jeszcze szereg konspiracyjnych
organizacji Trzynastki, których celem jest rozpracowywanie i zwalczanie budzącego się
ruchu oporu w getcie.
Trzynastka prowadzi również ożywioną działalność propagandową. Zmierzała
ona do wytworzenia u Żydów przekonania o nieuchronności niemieckiego panowania
nad światem, a co za tym idzie beznadziejności wszelkiego oporu. Propaganda ta
101 Z. Pawlicki, W kręgu wielkiej tragedii, Warszawa 1970, s. 50-51.
102 Tamże, s. 51-52.
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lansowała tezę, że Hitler rozwiąże ostatecznie sprawę żydowską w Europie, osiedlając
103
Żydów gdzieś poza kontynentem i tworząc tam autonomiczne państwo żydowskie
.
A. Rutkowski podaje w Biuletynie Żydowskiego Instytutu Historycznego
nazwiska niektórych bliskich współpracowników Gancwajcha. 
Byli to: Dawid
Szternfeld z Łodzi, adwokat Lewin z Warszawy, adwokat Lewin z Wilna, Leon
Skokowski z Łodzi, Wolf Szymanowicz z Radomska, M. Lejzarowicz, dr Feldszun,
adwokat Kleinweksler, adwokat Bramson, dr Sirota, adwokat Roszel, bracia Próżańscy,
Moryc Kon, Zelik Heller, adwokat dr Stoter, adwokat Boraks, Jehuda Warszawiak,
104
Katz, Bialer, Rajchman, Hendel, Kaner, Górowicz, Kenigel
.
Sieć Trzynastki kontrolowała całokształt życia w getcie. Na podstawie

donosów swych agentów Gancwajch sporządzał raporty zbiorcze i przekazywał je
następnie do centrali gestapo w alei Szucha
.
Zasadniczym jednak celem Trzynastki było zwalczanie Żydowskiej Organizacji

Bojowej i Żydowskiego Związku Wojskowego. Jeszcze w roku 1942 oficerowie gestapo
Brand i Spielker utworzyli na terenie warszawskiego getta dużą i aktywną ekspozyturę
hitlerowskiej policji bezpieczeństwa. Rekrutacja przeprowadzona przez agentów tej
ekspozytury dała spodziewane wyniki. Powstały bowiem dwie żydowskie konspiracyjne
brygady gestapo Pinkusa i Zośki, które działając poza obrębem muru getta usiłowały
105
docierać do grup lewicowego ruchu oporu
.
W 1942 r. Gancwajch wraz ze swym najbliższym współpracownikiem
Szternfeldem założył 
(...) prowokacyjną organizację Żagiew. Organizacja ta w czasie
swej kilkumiesięcznej ożywionej działalności zadała dotkliwe straty Żydowskiej
Organizacji Bojowej i Żydowskiemu Związkowi Wojskowemu, powodując masowe
aresztowania. Występując na zewnątrz getta jako Polska Organizacja Bojowa, Żagiew
nawiązała kontakty z ogniwami AK i KB zajmującymi się dostawą broni do getta oraz
ukrywaniem w Warszawie zbiegów z dzielnicy śmierci. W wyniku tej prowokacyjnej
działalności wielu żołnierzy polskiego ruchu oporu poniosło męczeńską śmierć.
Prawdziwą rolę Żagwi rozpracował wywiad ŻOB, który wraz z jednostkami
Żydowskiego Związku Wojskowego w ostatnich dniach lutego 1943 roku przeprowadził
zdecydowaną akcję przeciwko tej organizacji. Od kul bojowników podziemia zginęli
agenci gestapo: Szajn, Firstenberg, Arek Waintraub, Brzeziński, Pinie i Eliasz. Resztki
przywódców Żagwi schroniły się w siedzibie gestapo przy alei Szucha. Wzięły one
później czynny udział w walce z powstańcami w getcie. (...)
Na podkreślenie zasługują perfidne metody pracy Żagwi, podpowiedziane
przez hitlerowców. Werbowała ona młodych, patriotycznie i bojowo nastawionych
Żydów pod pretekstem stworzenia im warunków czynnej walki z okupantem. Następny
etap - to pod groźbą śmierci zmuszanie tych ludzi do czynnej zdrady na szkodę
własnego narodu. Wywiad ŻZW, przy pomocy członków polskiego ruchu oporu, m. in.
Tadeusza Bednarczyka, trzykrotnie przeprowadził akcje likwidacyjne tej gestapowskiej
agentury. Za każdym razem hitlerowcy reaktywowali organizację, do działalności której
przywiązywali dużą wagę.

103 Tamże, s. 54-55.
104 Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego, Warszawa, lipiec-grudzień 1956, nr 19-20; cyt. za Z.
Pawlicki, W kręgu wielkiej tragedii, wyd. cyt., s. 56.
105 Z. Pawlicki, W kręgu wielkiej tragedii, wyd. cyt., s. 56-57.
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Począwszy od jesieni 1941 roku ŻZW coraz częściej dawał znać o swoim
istnieniu. Dzięki przeprowadzonym akcjom mieszkańcy getta dowiadywali się, że mimo
tragicznego położenia działa własne podziemie, skutecznie zwalczające zdrajców.
Szczególnie owocną dziedziną działalności była pomoc materialna dla
najbiedniejszych i organizowanie ucieczek z getta.
Ten kredyt zaufania pozwoli ŻZW na rozwinięcie dosyć szerokiej akcji
propagandowej mającej podtrzymać morale ludności żydowskiej i przeciwdziałać
106
głoszonej przez kolaborantów tezie o potrzebie zachowania bierności
. Ostatecznie
umożliwił też wspólne zbrojne wystąpienie bojowników ŻZW i ŻOB w legendarnym
powstaniu w getcie warszawskim w kwietniu 1943 r.
Po klęsce pod Stalingradem 15 lutego 1943 r. szef hitlerowskiej propagandy
Joseph Goebbels, skierował do najwyższych urzędników hitlerowskich okólnik, w
którym postulował złagodzenie kursu wobec okupowanych narodów w celu pozyskania
ich do walki przeciw ZSRR. Argumenty Goebbelsa były zgodne z linią, jaką zajmował
generalny gubernator Frank w swoim sporze z aparatem Himmlera. Ale w lutym i marcu
1943 r. próba realizacji nowej polityki wobec Polaków została zablokowana przez
kancelarię NSDAP i Bormanna.
Zmiana generalnego nastawienia decydentów policyjnych wobec polityki

okupacyjnej w GG nastąpiła w kwietniu. 13 kwietnia radio niemieckie nadało
wiadomość o odkryciu grobów katyńskich. 19 kwietnia rozpoczęło się powstanie w
getcie, uznane powszechnie za kompromitację aparatu Himmlera. 20 kwietnia doszło do
nieudanego zamachu na Krügera, który spotęgował nastrój niepewności wśród
dygnitarzy niemieckich w GG; policja bezpieczeństwa ostrzegała przed dalszymi,
planowanymi zamachami na Franka i innych prominentów władz okupacyjnych.
Równoległy wzrost aktywności całego podziemia i zagrożenie frontu
wschodniego skłoniły Berlin do podniesienia sprawy grobów katyńskich. Spodziewano
się uzyskać w ten sposób argument wobec tradycyjnie antybolszewickich Polaków:
zmiana kursu Polenpolitik stała się w kwietniu 1943 r. możliwością akceptowaną
107
również przez część decydentów aparatu policyjnego. (...)
Na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 1943 r. stanowisko policji bezpieczeństwa
w GG przedstawił jej szef Schöngarth stwierdzając: 
chyba wszyscy obecni są pod
wrażeniem mnożących się zamachów na Niemców (...) niewątpliwie dojdzie do
zaostrzenia sytuacji, gdyż niektóre czynniki nie chcą zrozumieć, że dotychczasowy
stosunek do narodu polskiego był pod wieloma względami niewłaściwy. Trzeba
wreszcie zdobyć się na odwagę i zmienić niemiecki kurs. Naród polski stanowi
bezcenny materiał wojenny, jeżeli się chce osiągnąć zwycięstwo, trzeba go bez reszty
wprzęgnąć w służbę Niemiec. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że kontynuowanie
dotychczasowej polityki wobec Polaków doprowadzi nas nieuchronnie do klęski (...)
mówca nie widzi innego sposobu poprawy stanu bezpieczeństwa w GG niż skłonić
108
naród polski do przeciwstawienia się grupom terrorystycznym...
Niemiecka policja
bezpieczeństwa nazwą grupy terrorystyczne określała przede wszystkim komunistów,
których w tym czasie uważano za wroga nr 1.
Niemieckie tajne służby życzliwym okiem patrzyły w tym czasie na
wzmagające się antagonizmy między różnymi ugrupowaniami polskiego podziemia.
106 Tamże, s. 57-58.
107 W. Borodziej, Terror i polityka, wyd. cyt., s. 69.
108 Tamże, s. 69-70.
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Gestapo chciało wykorzystać te antagonizmy. Na posiedzeniu roboczym 15 kwietnia
1943 r. dowódca policji i SS w GG Krüger stwierdził: 
Należy zbadać w jaki sposób
można by ewentualnie wyzyskać antagonizmy istniejące między poszczególnymi
grupami ruchu oporu, gdyż obok elementów narodowych należą też do niego elementy
bolszewickie
. Chodzi o to, by spróbować za pomocą zręcznych manewrów politycznych
wygrać waśnie, dzielące poszczególne grupy ludności. Inicjatywę tę poparł szef rządu
GG Büchler, który uważał, że punktem wyjścia do skutecznego włączenia również
ludności do akcji zwalczania bandytów mogłyby się stać odkryte właśnie groby polskich
oficerów w Katyniu109.
W okólniku z dnia 24 maja 1943 r. komendant Sipo i SD w Radomiu SSObersturmbanführer Fritz Liphardt stwierdził, że 
wydanie specjalnej instrukcji
wywiadowczej przeciw komunizmowi jest świadectwem znaczenia, jakie strona
narodowopolska przypisuje wzrastającej aktywności komunistów. Godne uwagi są
wielokrotnie stwierdzone próby organizacji narodowopolskich nawiązania - poprzez
pośredników - kontaktu z policją bezpieczeństwa, w celu przekazania materiałów
antykomunistycznych. Poufnie ujęta instrukcja nakazuje przypuszczać, że aparat
pracujący przeciw PPR i GL, jest mocno niedoskonały, tak, że istnieje nadzieja, iż z
biegiem czasu okaże się możliwe, w następnych przypadkach, uzyskanie
110
antykomunistycznego materiału dla celów wykonawczych Sipo
.
Urząd radomski przypominał że organizacje narodowo-polskie unikają przy

kontaktach z policją wszelkiej ostentacji; jako motyw współpracy przedstawiciele
podziemia przedstawiać mieli planowaną przez PPR akcję mordowania inteligencji
111
polskiej, realizowaną rzekomo już na ziemiach na wschód od Bugu
.
Powstanie w 1942 r. Narodowych Sił Zbrojnych wniosło do polskiego
podziemia nowy antagonizm - między NSZ a AK. Znaczenie tego antagonizmu
podkreślała radomska policja bezpieczeństwa. Również Sipo krakowskie podkreślało
antagonizm między NSZ a AK. Natomiast okólnik Sipo i SD w dystrykcie lubelskim z
dnia 7 października 1943 r. stwierdzał: 
Mimo że polityczne i społeczne hasła
podstawowych organizacji, NSZ, ZWZ i PPR, uniemożliwiają im prowadzenie wspólnej
walki przeciw znienawidzonemu okupantowi niemieckiemu (...) celem ostatecznym
wszystkich organizacji tajnych pozostaje jego pokonanie i zniszczenie. Dlatego też
sposób działalności ugrupowań podziemnych przeciw Niemcom i walczącemu frontowi
wschodniemu nie może znaleźć swego odbicia przy ich zwalczaniu. Walka policji
powinna być bowiem zdeterminowana przez ich wspólny cel ostateczny (...) ponieważ
wszystkie organizacje tajne, niezależnie od profilu politycznego, mają tylko jeden cel
112
(...) powinny być zwalczane wszystkimi możliwymi środkami
.
Aby zdać sobie sprawę z wagi antagonizmu między NSZ a AK, warto
stwierdzić, że w 1943 r. Narodowe Siły Zbrojne - według własnych danych - liczyły 72
tys. członków, podczas gdy Armia Krajowa w lecie tegoż roku liczyła 268 tys.
członków; pamiętać przy tym trzeba, że w 1943 r. w skład AK wchodziły liczne
109 M. Turlejska, O wojnie i podziemiu, Warszawa 1959, s. 71.
110 W. Borodziej, Terror i polityka, wyd. cyt., s. 71.
111 Tamże, s. 190.
112 Tamże, s. 78-79. Cytowany wyżej okólnik niemieckiego komendanta Policji Bezpieczeństwa i Służby
Bezpieczeństwa, świadczy wyraźnie o tym, że wszystkie polskie organizacje podziemne były przez okupanta
traktowane w tym czasie jako wrogie i nie było tu różnicy między narodowcami z NSZ, londyńczykami z
ZWZ-AK, czy komunistami z PPR.
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jednostki Narodowej Organizacji Wojskowej związanej ze Stronnictwem Narodowym,
natomiast sam Związek Walki Zbrojnej, którego kadry stanowiły trzon AK, przed akcją
scaleniową rozpoczętą w 1942 r., liczył w 1940 r. 75 tys., a na wiosnę 1941 r. 54 tys.
członków113.
W 1943 r. Narodowe Siły Zbrojne rozpoczęły akcje zbrojne skierowane
przeciw komunistom z PPR i GL. Na posiedzeniu gubernatorów i kierowników
głównych wydziałów, w dniu 16 lutego 1944 r., gubernator radomski Kundt powiedział:
Walcząc z bandami komunistycznymi dobrze uzbrojone bandy narodowe w

pewnych okolicznościach mogłyby więc wypełniać w interesie władzy niemieckiej te
zadania, które powinna wypełniać policja. Czy i jakie mogłyby wystąpić w tych bandach
114
wahania - nie można na razie powiedzieć
.
Na tym samym posiedzeniu ówczesny dowódca Sipo i SD w GG Bierkamp
powiedział:
Policja bezpieczeństwa zrozumiała, że sama ze swymi minimalnymi siłami nie

zdoła rozgromić band. Dlatego szukało się innych dróg i zdecydowano, że najlepiej jest
pozwolić Polakom zwalczać się wzajemnie. Nie zawsze bowiem dokonuje się zamachu
na Polaka dlatego, że pracuje on dla Niemiec, lecz bardzo często dlatego, że
reprezentuje on inny kierunek polityczny. Ten stan rzeczy wyzyskuje strona niemiecka i
w ten sposób oszczędza się niemiecką krew. Band używa się do walki przeciwko
115
bandom
.
Już wkrótce po tych wypowiedziach władze okupacyjne przekonały się, że
manipulacje obliczone na wywołanie wśród Polaków walk bratobójczych na szerszą
skalę nie są skuteczne. W lipcu 1944 r. gubernator radomski Kundt stwierdził:
Nie da się już przeprowadzić rozróżnienia między komunistycznym a

narodowym ruchem oporu. Bandy komunistyczne są wprawdzie liczbowo małe, ale za
116
to lepiej uzbrojone aniżeli narodowe
.
Dowódca SS i policji w GG Wilhelm Koppe w następujący sposób
scharakteryzował sytuację w polskim ruchu oporu: 
(...) dowództwo narodowego ruchu
oporu jest nadzwyczaj niejednolite, dyrektywy z Londynu wskazywały, aby w chwili
rozpoczęcia inwazji wszyscy stali z bronią u nogi. Wbrew dyrektywom w dystrykcie
radomskim zaczęły narodowe koła napadać na Niemców i urzędy państwowe. Polska
armia powstańcza ma podlegać rządowi emigracyjnemu, a faktycznie rozkazy ma
117
przyjmować z Moskwy - narodowe bandy mają nawet pomagać sowieckim bandom
.
Podejmowane przez Gestapo próby wykorzystywania kontaktów z podziemiem
do wzniecania walk bratobójczych nie dały oczekiwanych przez Niemców rezultatów nawet w stosunku do organizacji tak antykomunistycznych jak Narodowe Siły Zbrojne.
Niezależnie od swych akcji przeciwko komunistom Narodowe Siły Zbrojne prowadziły
też walkę przeciw niemieckiemu aparatowi okupacyjnemu118.

113 Por. W. Borodziej, Terror i polityka, wyd. cyt., s. 78. J. Kirchmayer, Powstanie Warszawskie, Warszawa
1973, s. 15, 27.
114 M. Turlejska, O wojnie i podziemiu, wyd. cyt., s. 184.
115 Tamże, s. 185.
116 Tamże, s. 190.
117 Tamże, s. 190.
118 Por. W. Borodziej, Terror i polityka, wyd. cyt., s. 81.
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Dowódca NSZ generał Tadeusz Kurcjusz (pseudonim Żegota) 9 marca 1944 r.
wydał rozkaz potępiający próby pertraktowania swych podwładnych z Niemcami,
grożąc za nie sądem polowym119.
Wprawdzie zdarzały się przypadki nawiązywania kontaktów z władzami
niemieckimi przez niektórych członków, a nawet dowódców NSZ (podobnie zresztą jak
innych formacji polskiego podziemia - w tym również komunistów), ale też z drugiej
strony znajdujące się w Warszawie oddziały NSZ wzięły udział w powstaniu, zaś policja
niemiecka nawet w ostatnim okresie okupacji dokonała aresztowań wśród kadr NSZ np. podczas aresztowań dokonanych w listopadzie i grudniu 1944 r. w Częstochowie,
Piotrkowie i Drzewicy, ujęto działaczy opoczyńskiego obwodu NSZ z dowódcą
porucznikiem Jerzym Wiernikowskim na czele, równolegle w ręce Gestapo wpadli w
dniach 4-13 grudnia 1944 r. czołowi działacze XV okręgu NSZ - komendant, szef
sztabu, kierownik Akcji Specjalnej i zastępca szefa wywiadu120.
Trzeba jednak również stwierdzić, że hitlerowskie służby walki informacyjnej
odnosiły pewne sukcesy w dziedzinie stymulacji walk wewnętrznych w polskim
podziemiu. 
Od lutego do kwietnia (1943 r. - przyp. J. K.) doszło do zerwania rozmów
pomiędzy Delegaturą Rządu a PPR i zawieszenia stosunków pomiędzy rządem na
emigracji a ZSRR; jednocześnie zaostrzyły się antagonizmy w Politycznym Komitecie
Porozumiewawczym i wewnętrzne konflikty pomiędzy poszczególnymi grupami PPS i
SP. W tej sytuacji urząd radomski zdecydował się zwrócić uwagę na istniejące
121
możliwości wygrywania sprzeczności wśród ugrupowań podziemia
.
Po klęsce pod Stalingradem hitlerowskie służby walki informacyjnej, zdając
sobie sprawę z tego, że po upadku III Rzeszy Polską rządzić będą komuniści,
szczególnie ceniły sobie i ochraniały wszelkie tajne kontakty z podziemiem
komunistycznym. Do rozpoznawania tego podziemia Gestapo i SD używały również
informacji zdobywanych poufnymi drogami (nie tylko agenturalnymi) od
antykomunistycznego wywiadu Delegatury i AK, a także NSZ.
Stosowanie przez obie strony polskiego podziemia opisanych wyżej metod
walki informacyjnej było - obok penetracji agentury Gestapo - główną przyczyną
dobrego rozpoznania przez Sipo i SD wszystkich głównych organizacji polskiego ruchu
oporu. O tym jak dobre było to rozpoznanie świadczyć mogą liczne fakty, zwłaszcza zaś
przeprowadzone przez niemiecką policję w 1943 roku aresztowania czołowych postaci
polskiego podziemia. W okresie od lutego do listopada 1943 r. Gestapo aresztowało
kolejno: Delegata Rządu profesora Jana Piekałkiewicza, prezesa Stronnictwa
Narodowego Stefana Sachę, komendanta głównego NSZ pułkownika Czesława
Oziewicza, komendanta AK generała Stefana Roweckiego, członka KC PPR,
wysuniętego przez partię po śmierci Hanki Sawickiej na przewodniczącego Związku
Walki Młodych - Janka Krasickiego, I sekretarza PPR Pawła Findera i członka KC PPR
Małgorzatę Fornalską (która kierowała pracami techniki partyjnej). Wiosną 1943 r. w
ciągu jednego miesiąca Gestapo potrafiło rozbić elitarną organizację sabotażowodywersyjną AK Wachlarz, a ponadto aresztować takich wybitnych działaczy centralnych
struktur polskiego podziemia jak - szef Pobudki Witold Rościszewski, naczelnik
Szarych Szeregów Florian Marciniak i przewodnicząca Frontu Odrodzenia Polski Zofia
Kossak-Szatkowska.
119 Por. B. Hillebrandt, Czym były Narodowe Siły Zbrojne, 
Żołnierz Wolności
, 23 marca 1982 r.
120 Por. W. Borodziej, Terror i polityka, wyd. cyt., s. 151.
121 Tamże, s. 71.
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Już w jesieni 1942 r. aresztowania objęły pierwszy Komitet Okręgowy PPR w
Krakowie. Później w latach 1943-1944 aresztowani zostali sekretarz Komitetu
Okręgowego PPR w Krakowie Stanisław Ziaja, dowódca obwodu GL Roman Śliwa,
technik obwodu PPR Helena Skórówna, przybyły do Krakowa członek KC PPR
Anastazy Kowalczyk. W 1944 r. Gestapo aresztowało komendanta okręgu
krakowskiego AK pułkownika Józefa Spychalskiego, a potem jego następcę generała
brygady Stanisława Rostworowskiego122.
Walki polityczne w łonie polskiego podziemia niejednokrotnie ułatwiały
sytuację wrogowi. Nabrały one ostrości w latach 1943-1944. Głównym organem
informacyjno-propagandowym polskiego podziemia londyńskiego były wydawnictwa
BIP-u, zwłaszcza zaś jego Biuletyny Informacyjne, które były jednym z najważniejszych
czynników kształtujących opinię publiczną w okupowanym kraju. Nic więc dziwnego,
że o wpływy w BIP-ie walczyły różne kierunki polityczne polskiego podziemia.
W różnych komórkach BIP-u KG pracowali ludzie, reprezentujący pod

względem politycznym cały przekrój polskiego podziemia. Znaleźli się wśród nich przeważający liczebnie - liberałowie, demokraci i socjaliści, oraz niewielka grupa osób
związanych z przedwojenną ekipą rządzącą (Tadeusz Żenczykowski) i przedstawiciel
endecji Jan Dobraczyński (skierowany do BIP-u po scaleniu NOW). Taki skład
osobowy aparatu BIP-u był następstwem prowadzonej przez ZWZ-AK akcji scaleniowej
podziemnych organizacji. W BIP-ie KG przeważali jednak zdecydowanie demokraci
skupieni zwłaszcza w Wydziale Informacji wokół jego szefa, Jerzego Makowieckiego,
jednocześnie (od maja 1943 r.) przewodniczącego tajnego SD (kryptonim Prostokąt).
Pociągnęło to za sobą - szczególnie silne ze strony prawicy - ataki na BIP KG,
niektórzy przedstawiciele SN widzieli tam bowiem ekspozyturę lewicy. Klasycznym
przykładem takiej wrogości, utrzymującej się jeszcze po wojnie, są wspomnienia płk.
Józefa Rokickiego Michała, komendanta Narodowej Organizacji Wojskowej do czasu
jej scalenia z AK, zarzucającego BIP-owi KG dominację wpływów sanacyjnych i
lewicowych, do komunizujących włącznie. Podaje on, iż w wyniku rozmów
scaleniowych udało mu się ulokować w BIP-ie KG tylko jednego człowieka: Jana
Dobraczyńskiego, Hozjusza, Eugeniusza, który został redaktorem pisma Głos Ojczyzny.
Również jeden z czołowych przywódców SN, polityczny zwierzchnik
Narodowych Sił Zbrojnych (NSZ), Zbigniew Stypułkowski, pisze w swych
wspomnieniach o istnieniu w BIP-ie zamaskowanych jaczejek komunistycznych. W 1943
r. i na początku 1944 r. bezskutecznie przekonywał on - jak wspomina - gen. T.
123
Komorowskiego o niebezpieczeństwach płynących z ich istnienia w AK
.
Koła skrajnie prawicowe w ciągu 1944 r. zintensyfikowały jeszcze bardziej

swoje ataki na BIP KG. W maju 1944 r. do rąk płk. Rzepeckiego trafił wypożyczony
poufnie J. Makowieckiemu przez komórkę bezpieczeństwa Departamentu Spraw
Wewnętrznych dokument pt. Żydzi w ZWZ, będący produktem pracy wywiadu NSZ.
Podano tam nazwiska samego Rzepeckiego, T. Wardejn-Zagórskiego, J.
Makowieckiego, A. Gieysztora, M. Handelsmana, E. Czarnowskiego i innych
pracowników BIP-u KG. W aktach Departamentu Spraw Wewnętrznych zachowała się
także inna taka lista, również sporządzona przez NSZ, na której figurują m. in. nazwiska
redaktora naczelnego Biuletynu Informacyjnego Aleksandra Kamińskiego oraz
pracownika BIP-u KG Ludwika Widerszala. Dokumenty te zarzucały pracownikom
122 Por. J. Bratko, Gestapowcy, Kraków 1985, s. 46-126.
123 G. Mazur, Biuro Informacji i Propagandy SZP-ZWZ-AK 1939-1945, Warszawa 1987, s. 286-287.
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BIP-u KG AK pochodzenie żydowskie, przynależność do masonerii, poglądy
komunistyczne.
Szczególnie mocno atakowany był z racji swojej działalności politycznej J.
Makowiecki. Płk. J. Rzepecki wspomina, iż: «Z referatu 994 [jeden z referatów
kontrwywiadu KG AK - przyp. GM] otrzymałem od Dzięcioła [pseudonim szefa
Oddziału II KG, ppłk. dypl. Mariana Drobika - przyp. GM] raport oskarżający imiennie
Jerzego Makowieckiego o propagandę komunistyczną w niepodpisanym jego artykule w
Nowych Drogach [czołowym piśmie konspiracyjnego SD - przyp. GM] - a więc
rozpracowywano personalnie nie tylko przeciwników».
Pisał on o tej sprawie również w innej swej relacji: «Jeden z ich numerów
[Nowych Dróg - przyp. GM], zawierający ostry artykuł inż. Makowieckiego przeciw
chorobliwej sowietofobii, spowodował gwałtowny atak referenta 994 z naszego
kontrwywiadu na mnie o to, że w wojskowej drukarni biję komunistyczne pismo. Jego
raport w tej sprawie przysłał mi szef dwójki do wiadomości. Atak został odparty ze
stratami moralnymi napastnika, ale niewątpliwie ten incydent odegrał złowrogą rolę na
wiosnę 1944 r. i przyczynił się do wpisania nas obu na oenerowską listę żydokomuny».
(...)
Płk. J. Rzepecki na odprawach w KG AK domagał się zaprzestania tych
praktyk, podawanie bowiem w dokumentach prawdziwych nazwisk i adresów osób
głęboko zaangażowanych w pracy konspiracyjnej było łamaniem podstawowych zasad
konspiracji i groziło wręcz nieobliczalnymi konsekwencjami, gdyby dokumenty te
wpadły w ręce Gestapo. Penetrowanie BIP-u KG przez różne komórki kontrwywiadu
jednak nie ustawało, (...).
W takiej atmosferze doszło do skrytobójczych mordów i denuncjacji. 13 VI
1944 r. zostali zamordowani czołowi pracownicy BIP-u KG: szef WI BIP-u KG, inż.
Jerzy Makowiecki wraz z żoną Zofią, oraz jego współpracownik, doc. Ludwik
Widerszal, a 26 VI 1944 r. omyłkowo (zamiast Eugeniusza Czarnowskiego) zastrzelono
nic z BIP-em nie mającego wspólnego inż. Jana Czarnomskiego. Wreszcie 13 lub 14
VII 1944 r. wydani zostali w ręce Gestapo Marceli Handelsman i Halina Krahelska.
Inny pracownik BIP-u KG, Tadeusz Manteuffel, musiał ukrywać się poza Warszawą.
Rozkaz zastrzelenia Makowieckiego i Widerszala Witold Bieńkowski Wencki z
Departamentu Spraw Wewnętrznych Delegatury Rządu miał przekazać do wykonania
oficerom kontrwywiadu KG AK, Władysławowi Niedenthalowi Karolowi i
Władysławowi Jamonttowi, członkom skrajnie prawicowej grupy o charakterze
mafijnym. Do wykonania rozkazu użyto bojówki Andrzeja Odolińskiego Andrzeja
Sudeczki - z marginesu organizacyjnego konspiracji. Dowódca bojówki został w lipcu
1944 r. zastrzelony, a komunikat KG AK w tej sprawie przesłano do BIP-u 5 VIII 1944
r. Skrytobójcze mordy polityczne z czerwca 1944 r. to jedna z najciemniejszych kart w
124
historii polskiego podziemia, do końca nadal nie wyjaśniona
.
Podstawowym źródłem informacji Sipo i SD jak również Abwehry, o polskim
podziemiu, byli agenci. Nie znamy ich dokładnej liczby, istnieją jednak pewne
fragmentaryczne dane pozwalające zorientować się w skali zagadnienia. Po zdobyciu
Nowego Sącza na terenie siedziby Gestapo znaleziony został wykaz około 400
124 Tamże, s. 288-289. Według wersji tych wydarzeń przekazanej mi przez podchorążego wywiadu AK J.
K., zamordowani i aresztowani przez Gestapo pracownicy BIP-u, mieli po otrzymaniu wiadomości nt.
wyników konferencji w Teheranie, stwierdzić, że musimy wobec tego porozumieć się bezpośrednio z
Moskwą - bez pośrednictwa naszych zachodnich sojuszników.

163

współpracowników niemieckiej tajnej policji z tamtego terenu. Kontrwywiad AK z
Nowego Sącza zarejestrował w swoich kartotekach 324 współpracowników Gestapo. W
kartotece Okręgu Krakowskiego AK ujętych było ponad 5000 agentów niemieckiej
policji125. Już na podstawie tych danych można się zorientować, że w skali całego
Generalnego Gubernatorstwa liczba agentów wyraża się dziesiątkami tysięcy. Na
początku 1944 r. dowódca SS i policji w GG SS-Obergruppenführer Wilhelm Koppe
żądał rozbudowy sieci agenturalnej do 50 tysięcy osób126.
Oczywiście waga poszczególnych agentów była bardzo zróżnicowana.
Najcenniejsi byli ci, którzy działali w centralnych ośrodkach polskiego podziemia.
Ciekawym przykładem takiego agenta jest Józef Mützenmacher. Przypomnijmy tu
jeszcze raz opisaną w rozdziale 3 jego historię, uzupełniając ją dalszymi informacjami
dotyczącymi jego działalności okupacyjnej i powojennej. W 1919 r. wstąpił do
Komunistycznej Partii Robotniczej Polski, a już w 1920 r. został sekretarzem komitetu
miejscowego. Podczas wojny polsko-bolszewickiej był kierownikiem milicji ludowej,
poczem przez kilka tygodni siedział w więzieniu. Pod koniec 1920 r. wyjechał do
Niemiec, gdzie wstąpił do Komunistycznej Partii Niemiec. W 1921 r. został
wyznaczony na instruktora przy Krajowym Komitecie Prus Wschodnich KPN.
Wydalony z Niemiec wyjechał do Związku Radzieckiego, gdzie studiował na
Komunistycznym Uniwersytecie Zachodu - czyli szkole Kominternu w Moskwie. Po
ukończeniu KUZ, w 1924 r. powrócił do Polski i działał w Komunistycznej Partii Polski
oraz w kierowniczych instancjach Związku Młodzieży Komunistycznej pod
pseudonimem Redyko (vel Mietek). W 1925 r. wyjechał jako delegat KC ZMK na
międzynarodową konferencję, został aresztowany przez czechosłowacką policję i
siedział 8 miesięcy w Morawskiej Ostrawie. Po zwolnieniu z więzienia został
skierowany przez KC ZMK do Komunistycznej Międzynarodówki Młodzieży. W 1926
r. został sekretarzem KC ZMK. Został aresztowany i w latach 1927-1931 przebywał w
więzieniu na Pawiaku, w Rawiczu i we Wronkach. W lutym 1931 r. został zwolniony z
więzienia, przy czym jako przyczynę podano chorobę serca. Wyjechał do Związku
Radzieckiego gdzie został wykładowcą na Komunistycznym Uniwersytecie Zachodu.
Na VI Zjeździe KPP w 1932 r. został wybrany zastępcą członka KC KPP. Znowu
działał w Polsce. W 1933 r. kierował Krajowym Sekretariatem KC KPP (który był
najwyższą instancją operacyjną działającą na terenie Polski, bowiem KC urzędował za
granicą - w Berlinie i Sopotach), mając wgląd w całość spraw organizacyjnych partii.
Dzięki przekazanym przez niego informacjom polska policja dokonała wielkich
aresztowań komunistów w połowie 1933 r. Aresztowania nastąpiły w momencie gdy
decyzją BP KPP Mützenmacher został odwołany do Moskwy, a na jego miejsce
przyjechał Alfred Lampe. Aresztowani w tym czasie Artur Jastrzębski-Ritter, Albin
Małkuszewski, Jakub Dąb i Jerzy Korytowski (Lampe został aresztowany wcześniej)
przeanalizowali sprawę siedząc w więzieniu mokotowskim i nabrali podejrzeń w
stosunku do Mü-tzenmachera127.
J. Mützenmacher został wówczas aresztowany, a wkrótce potem fikcyjnie
zamordowany przez policję, co miało od niego odwrócić wszelkie podejrzenia.
Mistyfikacja się udała i Redyko w KPP uchodził za ofiarę znienawidzonej defy.
125 Por. L. Gondek, Polska karząca 1939-1945, Warszawa 1988, s. 114.
126 Por. W. Borodziej, Terror i polityka, wyd. cyt., s. 87.
127 Por. H. Piecuch, Akcje specjalne, Warszawa 1996, s. 291-292, 304. M. Turlejska, O wojnie i podziemiu,
wyd. cyt., s. 204-208.
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Faktycznie wysłano go do Bydgoszczy, gdzie pracował w bibliotece DOKP pod
nazwiskiem Józef Kamiński, jednocześnie opracowując książkę pt. Historia
Komunistycznej Partii Polski, którą w 1934 roku wydano staraniem władz policyjnych
pod pseudonimem Jan Alfred Reguła. Zawierała ona wiele materiałów
kompromitujących KPP. Za książkę tą otrzymał od MSW 3000 złotych, za które kupił
jakąś posiadłość rolną. Przyjął chrzest - jego ojcem chrzestnym został Stefan Bakalarz
zastępca kierownika referatu informacyjnego Wydziału Bezpieczeństwa Departamentu
Politycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, który służbowo zajmował się
Mützenmacherem - i stał się żarliwym, praktykującym katolikiem. Ożenił się z Wiktorią
Berdych i w 1936 roku przeniósł do Warszawy. Współpracował nadal z Wydziałem
Bezpieczeństwa Departamentu Politycznego MSW jako stały ekspert-doradca od spraw
komunistycznych. Zwracano się do niego w trudniejszych sprawach. Pracował też jako
sekretarz i bibliotekarz w Instytucie Naukowego Badania Komunizmu. Napisał jeszcze
dwie broszury antykomunistyczne i pod różnymi pseudonimami zamieszczał artykuły
demaskujące komunizm w takich pismach jak Mały Dziennik - wydawany w
Niepokalanowie, Przegląd Powszechny itp. Był też czynnym działaczem Akcji
Katolickiej i uczestniczył we wszystkich uroczystościach kościelnych128.
W dokumencie Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego PRL z 16 czerwca
1950 r., który dotyczył sprawy Mützenmachera i został przekazany kierownictwu PZPR,
czytamy na temat jego współpracy z polską policją:
Mützenmacher, zwerbowany wcześniej, został zwolniony z więzienia w 1931 r.

już jako prowokator i dostarczał Kaweckiemu (Henryk Kawecki - piłsudczyk,
wiceminister spraw wewnętrznych - przyp. J. K.) materiały z KC KPP od 1931-1932 r.
Mützenmacher został zaangażowany prawdopodobnie w ZSRR do jakiejś bardzo
głębokiej prowokacji przez Kaweckiego, o którym krążyły w kołach MSW pogłoski, jak
zeznał aresztowany Krzymowski (naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa MSW - przyp. J.
K.), że postawił sobie za cel rękami komunistów radzieckich likwidować komunistów
polskich. Jedna z takich prowokacji podobno skłoniła Kaweckiego do wycofania
Mützenmachera, by odwrócić od niego podejrzenia i zwrócić je przeciwko
najgroźniejszym dla sanacji ludziom.
W 1933 r. Mützenmacher opowiada towarzyszom, że policja stąpa mu po
piętach i w krótkim czasie wg. reżyserii Kaweckiego fikcyjnie uśmiercony i przybiera
129
nazwisko Józef Kamiński. (...)
Jeszcze w okresie przedwojennym utrzymywał Mützenmacher kontakt z
Antykominternem, organizowanym przez Rudolfa Hessa i służby walki informacyjnej III
Rzeszy, który spełniał funkcje międzynarodowego wywiadu antykomunistycznego. W
listopadzie 1939 r. warszawska SD lansowała projekt wydania książki J. A. Reguły o
ofensywie bolszewizmu w Europie i na świecie. RSHA odrzucił jednak tę koncepcję ze
względu na panujące wówczas dobre stosunki między ZSRR a III Rzeszą. Hitlerowska
SD podtrzymywała jednak swój kontakt z Mützenmacherem, lokując go pod
nazwiskiem Jan Berdych, w Bibliotece Publicznej w Warszawie na ul. Koszykowej, na

128 Por. H. Piecuch, Akcje specjalne, wyd. cyt., s. 292-293. M. Turlejska, O wojnie i podziemiu, wyd. cyt.,
s. 204-208.
129 Informacja dot. Mützenmachera Józefa ps. 
Redyko
vel: Kamińskiego Józefa, Bogusława, Berdycha
Jana, Roszkowskiego Jana; cyt. za H. Piecuch, Akcje specjalne, wyd. cyt., s. 292-293.
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stanowisku kierownika działu społecznego, zawierającego bogaty zbiór wydawnictw
KPP130.
(...) Jesienią 1942 r. rozpoczął się nowy etap w życiu Mitzenmachera: agent

policji i były ekspert polskiego MSW powołany został do antykomunistycznego referatu
wywiadu Delegatury Rządu. Szczegóły współpracy z gestapo są po dziś dzień niejasne:
Mitzenmacher z jednej strony oskarżony jest o wydanie gestapo wielu komunistów, z
drugiej - a pogląd ten formułuje były wiceprzewodniczący komitetu bezpieczeństwa
publicznego w oparciu o bogatą bazę źródłową MBP i kontrwywiadu AK - o to, iż «jako
agent gestapo więcej spustoszeń dokonał w Delegaturze Rządu, niż w środowiskach
komunistycznych». W każdym razie jest niewątpliwe, że Delegatura wiedziała o
agenturalnych kontaktach Mitzenmachera z policją jedynie na polu zwalczania
131
komunistów
.
W cytowanym wyżej dokumencie MBP dotyczącym Mützenmachera czytamy:
Współpracował z różnymi komórkami wywiadu antykomunistycznego. Miał

rezydentów, którzy zbierali informacje poprzez informatorów tkwiących w ruchu
robotniczym. Przychodzili do niego do Biblioteki najrozmaitszego rodzaju ludzie m.in.
Bach i Glass, czołówka wywiadu antykomunistycznego. Miał kontakty z
duchowieństwem i jezuitami.
Współpracował bezpośrednio z gestapo, przekazywał informacje uzyskane
132
przez informatorów gestapowcowi Schnattendorfowi. (...)
W końcu Mützenmachera rozszyfrował kontrwywiad AK, gdyż w Delegaturze
Rządu było za dużo wsyp. Dostał wyrok śmierci od AK133.
Gdy grunt zaczął mu się palić pod nogami, gestapo urządziło fikcyjne

aresztowanie (...). Berdych otrzymał kenkartę na nazwisko Roszkowski Jan - nazwisko
panieńskie czwartej żony - i wyjechał autem gestapo wraz z żoną do Białegostoku. Na
zamówienie gestapo pisał artykuły antykomunistyczne do Dziennika Białostockiego pod
ps. Ziemski.
W czasie zbliżania się Armii Czerwonej do Białegostoku przeniósł się do
Krakowa, gdzie gestapowiec Fuhr urządził go na pracy na kolei. Zamieszkał przy ul.
Lenartowicza 3, następnie Karmelicka 32/34. Tu też pisywał artykuły
antykomunistyczne do gazety wydawanej przez gestapo w języku polskim.
W czasie zbliżania się Armii Czerwonej żona namawiała go do ucieczki z
Krakowa w obawie przed aresztowaniem, ale on twierdził, że nie ma się czego bać,
ponieważ jemu nikt niczego nie potrafi udowodnić.
Po wyzwoleniu był urzędnikiem a potem kierownikiem Kolejowej Straży
Pożarnej. Zatrzymany przez organa bezpieczeństwa w Krakowie pod zarzutem
posiadania 4-lampowego radioodbiornika w czasie okupacji, został zwolniony po 4
tygodniach, po wytłumaczeniu się, że narażał się na trzymanie odbiornika, by móc
informować kolegów o postępach Armii Czerwonej (zeznania żony).
W lipcu 1945 r. wyjechał do Wrocławia wraz z Szczawińskim Ryszardem,
wicedyrektorem dyrekcji kolejowej w Krakowie, z którym zapoznał się w czasie
okupacji. Urządził się jako referent personalny oddziału ruchu handlowego Dworzec130 W. Borodziej, Terror i polityka, wyd. cyt., s. 90-91. M. Turlejska, O wojnie i podziemiu, wyd. cyt., s.
207-208.
131 W. Borodziej, Terror i polityka, wyd. cyt., s. 91.
132 Informacja dot. Mützenmachera..., cyt. za H. Piecuch, Akcje specjalne, wyd. cyt., s. 293.
133 Por. H. Piecuch, Akcje specjalne, wyd. cyt., s. 301.
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Nadodrze. Był sekretarzem Zarządu Okręgowego ZZK (Związku Zawodowego
Kolejarzy - przyp. J. K.), sekretarzem klejowego komitetu PPR, członkiem Wydziału
Komunikacyjnego KW PPR. Odznaczony został Złotym Krzyżem Zasługi - za zasługi
na polu pracy społecznej i zawodowej. Był popierany przez Cieślika Adolfa, z Wydz.
Komunikacyjnego KC PPR, pozostawał w bliskiej komitywie z dyr. DOKP-Wrocław
Kowalskim Władysławem.
Umarł 30 XII 1947 r. w klinice prof. Grota w Łodzi, pogrzebany z honorami w
134
Warszawie 3 I 1948 r.
.
Śmierć Mützenmachera vel Jana Roszkowskiego nastąpiła w czasie gdy organa
bezpieczeństwa wpadły na jego trop i okazało się, że Mützenmacher, Redyko, Reguła,
Berdych, Roszkowski - to jedna i ta sama osoba135.
Henryk Piecuch w swej książce pt. Akcje specjalne, przedstawia swoje
wątpliwości co do prawdziwości urzędowej wersji śmierci Mützenmachera vel Jana
Roszkowskiego, pisze on na ten temat:
W wiele lat później, na najwyższym szczycie Karkonoszy - Śnieżce, spotkałem

się z byłym agentem wywiadu niemieckiego, francuskiego i chyba amerykańskiego
inżynierem Hansem Hildem. Wysłuchałem opowieści o wydarzeniach z przełomu lat
czterdziestych i pięćdziesiątych. Fragmenty rozmowy z inżynierem opublikowałem w
Smudze śmierci.
Nie dałem wówczas wiary słowom Hilda, że jeszcze długo po ucieczce z
Polski, Niemcy mieli na terenie Dolnego Śląska swojego agenta, przedwojennego
komunistę z KPP, później kolejno: agenta Kominternu, defy, Delegatury, Gestapo, a po
wojnie działacza Związku Zawodowego Kolejarzy, aktywistę PPR i PZPR, szpicla
bezpieki. Człowiek ten, wedle Hilda, jako pracownik PKP bywał częstym gościem w
kolejowym sanatorium przeciwgruźliczym w Szklarskiej Porębie, leżącym w centrum
poszukiwań rudy uranowej.
Gdy w końcu bezpieka wpadła na jego trop, sfingował swoją śmierć, zaszył się
w górskiej miejscowości i udając malarza prowadził w najlepsze działalność
wywiadowczą oraz werbunkową. Zadbawszy o następców, został wyprowadzony z gry
za pomocą ludzi związanych z wywiadem Izraela, umieszczonych na bardzo wysokich
stanowiskach w centrali bezpieki w Warszawie. Agent jednego nie udawał. Naprawdę
był chory na gruźlicę. Poza tym był Żydem i tęsknił za Izraelem. Wprawdzie kiedyś się
przechrzcił, zostając nawet aktywnym działaczem katolickim, ale wszystko to było
jedynie grą. Dla niego zawsze liczyła się tylko sprawa jego prawdziwej ojczyzny Izraela.
Hild obiecał jeszcze jedno spotkanie i więcej informacji. Niestety, wkrótce po
powrocie do Monachium, gdzie mieszkał, zmarł, a raczej został zamordowany. Moim
łącznikiem z inżynierem był Tadeusz Steć, który też już nic nie powie. Wywiady dobrze
136
wiedzą, że najlepiej milczą umarli
.
W dalszym ciągu H. Piecuch przedstawia dalsze poszlaki, świadczące o tym, że
człowiek o którym mówił Hild - to właśnie Mützenmacher, pracujący dla wywiadu
Izraelskiego. Są to już jednak tylko poszlaki i domniemania.
134 Informacja dot. Mützenmachera..., cyt. za H. Piecuch, Akcje specjalne, wyd. cyt., s. 294-295.
135 Por. M. Turlejska, O wojnie i podziemiu, wyd. cyt., s. 207-208. W. Borodziej, Terror i polityka, wyd.
cyt., s. 202.
136 H. Piecuch, Akcje specjalne, wyd. cyt., s. 308.
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W końcowym okresie wojny hitlerowskie służby walki informacyjnej, licząc się
z nieuchronną klęską III Rzeszy, koncentrowały swe wysiłki głównie na
przygotowywaniu siatek agenturalnych, które miały działać po opuszczeniu terenu przez
wojska niemieckie, a nawet później - po zakończeniu wojny.
Szereg czynności policji bezpieczeństwa w ostatnim okresie służyło nie tyle

zwalczaniu podziemia, ile przygotowaniom do okresu po ofensywie radzieckiej. W
październiku (1944 r. - przyp. J. K.) RSHA uruchomił nową szkołę wywiadowczą;
jesienią Fuchs przerzucał agentów na prawy brzeg Wisły - ich zadaniem było wejście do
administracji, tworzonej przez PKWN. Fuchs dbał również o zapewnienie ekwipunku
dla Brygady Świętokrzyskiej, traktowanej jako najlepsze zaplecze przyszłego wywiadu
na tyłach armii radzieckiej. (...) Kierownictwo NSZ otrzymało do swej dyspozycji
poważne środki finansowe i willę w Częstochowie, która stała się drugim centrum
zwalczania ruchu komunistycznego w dystrykcie. (...) Profil polityczny Narodowych Sił
Zbrojnych nie budził w tym okresie większych iluzji: zdawano sobie sprawę, że sojusz
NSZ z policją ma charakter taktyczny i scementowany jest jedynie wspólnym celem
zwalczania PPR i Rosjan. W nielicznych raportach dotyczących AK podkreślano
natomiast, że organizacja ta jest zbyt zaabsorbowana rekonstrukcją swych struktur, aby
zdobyć się na opracowanie jasnego programu politycznego. Dopuszczano możliwość
zarówno nowego powstania, jak i wycofania się oddziałów AK na zachód. Wariant
najgorszy dla okupanta, tzn. ewentualny sojusz AK - AL, którego realizacji obawiano
137
się jeszcze we wrześniu, w grudniu nie był już brany pod uwagę
.
Warto w tym miejscu podkreślić, że również środowisko komunistycznolewicowe stanowiące zaplecze kadrowe tworzonego w Lublinie PKWN, które w oparciu
o Armię Czerwoną i NKWD chciało zdobyć władzę nad Polską, obawiało się zarówno
porozumienia między AK i AL jak i Delegaturą Rządu i PPR, czy tem bardziej między
rządem polskim w Londynie a Stalinem, które osłabić mogło ich pozycję w Moskwie.
Po wybuchu powstania warszawskiego w trakcie obrad PKWN rozważano różne
możliwe warianty rozwoju sytuacji. Stwierdzono przy tym, że w wypadku gdyby
powstanie zwyciężyło, trzeba będzie utworzyć korpus złożony z 4 dywizji pod
dowództwem gen. Kieniewicza i Radkiewicza, którego zadaniem byłaby pacyfikacja
Warszawy.
Jesienią 1944 roku, w obliczu zbliżającej się klęski Niemiec hitlerowskich, w
kołach wywiadowczych, policyjnych i partyjnych III Rzeszy, powstała koncepcja
utworzenia niemieckich narodowosocjalistycznych organizacji podziemnych, które
miałyby działać w wypadku okupacji Niemiec. Podziemie hitlerowskie miało nosić
nazwę Wehrwolf.
Koncepcja ta ukształtowała się na podstawie doświadczeń RSHA zdobytych w
walce z antyhitlerowskim ruchem oporu w Europie, przy czym za model przyszłych
niemieckich organizacji podziemnych miał posłużyć głównie polski ruch oporu. Główną
rolę w opracowaniu projektu sieci podziemnych organizacji niemieckich odegrał
Reinhard Gehlen, kierownik specjalnego wydziału wywiadu Wehrmachtu - Fremde
Heere Ost (Obce Armie-Wschód).
Oprócz działalności dywersyjno-sabotażowej podziemne organizacje
niemieckie miały się zajmować infiltracją aparatu władzy powstającego na terenach
zajmowanych dawniej przez III Rzeszę - a zwłaszcza władzy polskiej.
137 W. Borodziej, Terror i polityka, wyd. cyt., s. 153.
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Na polskich Ziemiach Zachodnich i Północnych powstało wiele organizacji
niemieckich. Najważniejszą z nich był Wehrwolf, który przystąpił do tworzenia
trwałego zaplecza w społeczeństwie polskim przez nasyłanie swoich agentów do
środowisk ludności polskiej. Instrukcja Wehrwolfu zawiera w tej mierze następujące
wskazania i polecenia:
1. a) Miejscowi Niemcy powinni ubiegać się o obywatelstwo polskie w celu

uniknięcia wysiedlenia (...) korzystając z pozostania, wznowić życie organizacyjne.
b) Niemieccy fachowcy - inżynierowie, technicy itp. - mają się starać o
stanowiska pracy w polskich fabrykach i zakładach pracy, gdzie po załatwieniu
obywatelstwa polskiego i zdobyciu zaufania Polaków będą mogli prowadzić prace
wywiadowcze i sabotażowe. Specjalne instrukcje w tym celu są przygotowane przez
obecny podziemny wywiad organizacyjny. Instrukcje te zostaną w najbliższym czasie
przesłane z centrali Drezno.
c) Ci, którzy zostali na swych stanowiskach, powinni już zacząć oddziaływać
na Polaków ze Śląska, posiadających volkslistę, i powoli wciągać ich do pracy
organizacyjnej.
d) Przez Niemców już zorganizowanych należy nawiązywać kontakty, na razie
towarzyskie, z Polakami o przekonaniach komunistycznych, którzy są dziś na
stanowiskach państwowych. Takich Polaków należy na razie pozyskać jako przyjaciół, a
później wciągać ich do pracy.
e) Aby Polaków zobowiązać wobec siebie, Niemcy posiadający nieruchomości
mogą i powinni przekazywać je Polakom, by w ten sposób stworzyć sobie zaplecze i
138
spokój
.
Wehrwolf prowadził też działalność propagandową. Np. po zakończeniu
działań wojennych przekonywano młodzież niemiecką wrogo usposobioną do Polski i
Polaków by indywidualnie i zespołowo powracała na polskie Ziemie Zachodnie i
Północne. Do jesieni 1945 r. zdążyło powrócić około 300-400 tys. Niemców, którzy
przedtem uciekli bojąc się odwetu Armii Radzieckiej139.
Niezależnie od działalności prowadzonej przez Wehrwolf i inne analogiczne
niemieckie tajne organizacje, hitlerowskie służby specjalne pozostawiły swą agenturę w
różnych polskich organizacjach i partiach politycznych oraz aparacie państwowym.
Jako przykład może tu służyć policyjno-prowokatorska manipulacja Gestapo
wobec organizacji PPR w Katowicach. Po rozbiciu tam organizacji partyjnej,
hitlerowska policja utworzyła prowokatorskie kierownictwo, które funkcjonowało jako
Komitet Obwodowy PPR. Po wyzwoleniu Katowic spod okupacji hitlerowskiej,
prowokatorzy usiłowali opanować miejscowy aparat władzy - Grolik stanowisko
prezydenta miasta Katowic, Kempert komendanta KW MO, Ulczok kierownika urzędu
personalnego w Województwie Katowickim. Sprawa ta znalazła finał w 1946 r. przed
Sądem Okręgowym w Katowicach140.
W ostatnim okresie II wojny światowej radzieckie służby walki informacyjnej
starały się stopniowo penetrować i opanowywać polski teren. Gdy po odkryciu grobów
katyńskich w kwietniu 1943 r. polski rząd londyński zarządał od rządu sowieckiego
wyjaśnień, strona radziecka wykorzystała to jako pretekst do zerwania stosunków
dyplomatycznych w dniu 25 kwietnia 1943 r. Natychmiast potem na przełomie kwietnia
138 Cyt. za: 1944-1947 W walce o utrwalenie władzy ludowej, Warszawa 1967, s. 142-143.
139 Por. tamże, s. 144.
140 Por. W. Machejek, Poselskie potyczki, Kraków 1970, s. 47.

169

i maja 1943 r. przystąpiono w Moskwie do tworzenia Związku Patriotów Polskich,
złożonego głównie z dawnych komunistów polskich, główne zaś pozycje obsadzano
agentami radzieckich służb walki informacyjnej. ZPP przystąpił do organizowania
dywizji, następnie korpusu i wreszcie armii polskiej w ZSRR. Na przełomie listopada i
grudnia 1943 r. powołano w Moskwie Polski Komitet Narodowy (PKN), który miał być
polityczną reprezentacją narodu do czasu utworzenia Rządu Tymczasowego i powołania
Sejmu Ustawodawczego. 10 miejsc w PKN otrzymało ZPP, 5 kraj, 1 Polonia
amerykańska, 1 Polonia angielska i 1 Bliski Wschód. Większość miejsc w PKN miał
więc ZPP.
31 grudnia 1943 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie organizacyjne
Krajowej Rady Narodowej, którą ukonstytuowali komuniści z PPR - z Bierutem na
czele, lewe skrzydło Robotniczej Partii Polskich Socjalistów, lewica ruchu ludowego ze
Stronnictwa Ludowego i Poalej Syjon Lewica.
W styczniu 1944 r. powołano w ZSRR partyjny ośrodek dyspozycji pod nazwą

Centralne Biuro Komunistów Polskich. Miała to być - według oficjalnego założenia jej
organizatorów - zagraniczna filia PPR. W skład kierownictwa CBKP wchodzili:
Aleksander Zawadzki - sekretarz, Stanisław Radkiewicz - zastępca sekretarza, Jakub
Berman, Karol Świerczewski i Wanda Wasilewska - członkowie. Ustalono też zadania
dla tych osób: sprawy wojska - Zawadzki i Świerczewski, kadry partyjne i partyzanckie
- Radkiewicz, ZPP - Wasilewska, współdziałanie z krajem - Berman. Ponadto powołano
pełnomocników CBKP: sprawy PKN - Hilary Minc, propaganda (radio, prasa) - Stefan
Wierbłowski, kadry aparatu ZPP - Julia Brystygier, wojsko w ZSRR - Roman
Zambrowski.
Faktyczny podział zadań wyglądał inaczej. Zawadzki był sekretarzem raczej
formalnym, ponieważ przebywał w koszarach z dala od Moskwy, pochłonięty
całkowicie pracą polityczną w wojsku. Pod jego nieobecność zastępował go Berman.
Wasilewska zaś od lutego została urlopowana, a następnie wyjechała do Kijowa. (...)
Gomułka zaś stwierdza, że CBKP powstało bez wiedzy KC PPR, a o istnieniu tej
rzekomej filii zagranicznej, dowiedział się dopiero w maju 1944 r.
Problematyczną sprawą było też powołanie Polskiego Sztabu Partyzanckiego z
inicjatywy CBKP 18 lutego 1944 r. Celem Sztabu miała być - według oficjalnych
dokumentów - pomoc ruchowi partyzanckiemu. Według Gomułki powołanie tego
Sztabu było wyrazem nieufności komunistów polskich przebywających w ZSRR do PPR
i jej sił zbrojnych w kraju. Tę nieufność wyrażało zachowanie się grup
spadochronowych Polskiego Sztabu Partyzanckiego, które po wylądowaniu usiłowały
zachować niezależność od miejscowych władz PPR i AL. Rodziło to niepotrzebne
konflikty. Najbardziej szkodliwy i groźny konflikt powstał między grupą Leona
Kasmana a dowódcą Obwodu Lubelskiego AL Mieczysławem Moczarem.
Kasman - według relacji W. Gomułki i I. Logi-Sowińskiego - odegrał
negatywną rolę na Lubelszczyźnie, przyczyniając się do zaognienia stosunków
miejscowych oraz do pogłębienia nieufności między krajem a emigracją. W
informacjach kierowanych do Moskwy w negatywnym świetle przedstawiał działalność
PPR i AL. Zachowane depesze, które w pierwszej połowie 1944 r. kierowało CBKP do
KC PPR świadczą, że występował w nich wyraźny ton pouczeń. Zarzucano wówczas
141
kierownictwu PPR i KRN sekciarstwo, zawężenie platformy frontu narodowego. (...)
141 W. Ważniewski, Zarys historii Polski Ludowej (1944-1983), Warszawa 1985, s. 17-18.
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Prezydium KRN w marcu 1944 r. wysłało do Moskwy delegację. W dniu 23
maja 1944 r. ZG ZPP opublikował komunikat, w którym uznał KRN za kierowniczy
ośrodek polityczny narodu polskiego, co jednak nie oznaczało jeszcze akcesu ZPP do
KRN. Na posiedzeniu ZPP i CBKP z udziałem delegacji KRN w dniu 20 lipca w
Moskwie podjęto uchwałę o potrzebie utworzenia Polskiego Komitetu Wyzwolenia
Narodowego (PKWN). Opracowano ustawę o powołaniu PKWN, którą oficjalnie
wydano 21 lipca 1944 r. w Moskwie. W dniu 22 lipca 1944 r. w zajętym przez wojska
radzieckie Lublinie ukazał się Manifest PKWN.
W skład PKWN weszło 15 osób, w tym był tylko 1 członek krajowej PPR Michał Rola-Żymierski, który został kierownikiem resortu obrony narodowej, zaś 4
członków CBKP - Wanda Wasilewska jako wiceprzewodniczący, Stanisław Radkiewicz
jako szef resortu bezpieczeństwa, Stefan Jędrychowski jako szef resortu informacji i
propagandy, Hilary Minc jako szef resortu przemysłu; przewodniczącym PKWN został
Edward Osóbka-Morawski z PPS142.
(...) Kiedy Armia Czerwona podchodziła pod Warszawę, sowieckie rozgłośnie

radiowe wezwały jej ludność do broni: Nie wolno tracić ani sekundy! [...] Ludu
Warszawy, do broni! Zrzuć jarzmo germańskiego najeźdźcy i zdobądź wolność! 1
sierpnia dowództwo Armii Krajowej w Warszawie ogłosiło powstanie. Przez dwa
miesiące mieszkańcy Warszawy walczyli desperacko kiedy Armia Czerwona
przyglądała się bezczynnie po drugiej stronie Wisły. Zagładę ćwierć miliona Polaków,
143
Stalin skwitował ze wzgardą, jako dzieło garstki żądnych władzy kryminalistów. (...)
Upadek powstania warszawskiego bardzo ułatwił komunistom z CBKP i
PKWN opanowanie władzy w Polsce, oznaczał on bowiem zniszczenie centralnego
ośrodka podziemnego państwa polskiego i jego armii, a także likwidację lub w
najlepszym razie utratę łączności z terenem centralnych władz polskich partii
politycznych, śmierć lub dostanie się do niewoli niemieckiej całej centralnej kadry
Armii Krajowej i innych współdziałających z nią wojskowych formacji
niepodległościowych, wreszcie lekcję poglądową dla narodu polskiego, pokazującą brak
perspektyw polskiego obozu niepodległościowego. W rezultacie zaczęły rosnąć szeregi
PPR, która w połowie 1944 r. liczyła zaledwie 5 tysięcy członków, pod koniec 1944 r.
ponad 22 tysiące, wreszcie w maju 1945 r. już blisko 300 tysięcy, zaś liczba członków
PPS współdziałającej z PPR wzrosła z około 5 tysięcy pod koniec 1944 r. do 140
tysięcy w kwietniu 1945 r.144.
W ślad za posuwającą się przez ruiny Polski Armią Czerwoną, szły silne

oddziały NKWD, które wyłapywały resztki żołnierzy AK i zakładały organa
komunistycznej władzy. Dowodził nimi przyszły szef KGB i GRU, generał Iwan
Aleksandrowicz Sierow (...). Sierow likwidował Armię Krajową różnymi metodami. Od
infiltracji przez członków PPR, po przechwytywanie i odszyfrowywanie korespondencji
nadawanej drogą radiową. W styczniu 1945 roku, kiedy to lubelski PKWN sam się
przekształcił w rząd tymczasowy (formalnie PKWN przekształcił się w Rząd
Tymczasowy RP w dniu 31 grudnia 1944 r., zgodnie z dekretem KRN - przyp. J. K.),
Armia Krajowa została formalnie rozwiązana (AK została rozwiązana 19 stycznia 1945
r. przez jej ówczesnego komendanta głównego gen. Leopolda Okulickiego - przyp. J.
142 Por. tamże, s. 21.
143 Ch. Andrew, O. Gordijewski, KGB, wyd. cyt., s. 305.
144 W. Ważniewski, Zarys historii Polski Ludowej (1944-1983), wyd. cyt., s. 26. N. Kołomejczyk, B.
Syzdek, Polska w latach 1944-1949, Warszawa 1968, s. 90.
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K.). Część jej członków utworzyła antykomunistyczne podziemie (po rozwiązaniu AK
została utworzona antykomunistyczna tajna organizacja o nazwie NIE, na czele której
stanął gen. Okulicki - przyp J. K.), część przyłączyła się do komunistów, a większość
zaprzestała walki i wróciła do domów, szczęśliwa, że udało się jej przeżyć.
Równolegle z likwidacją antykomunistycznej opozycji, NKWD organizowało
swoją polską kopię, którą po jakimś czasie nazwano Urzędem Bezpieczeństwa (Resort
Bezpieczeństwa Publicznego został utworzony w ramach PKWN od samego początku,
dekretem PKWN z dnia 27 lipca zatwierdzonym przez KRN 15 sierpnia 1944 r.
utworzono Milicję Obywatelską, równolegle z nią tworzono Urzędy Bezpieczeństwa
Publicznego). Pierwszym szefem UB, początkowo jako dyrektor departamentu w
Komitecie Lubelskim, a potem do 1954 roku jako minister bezpieczeństwa publicznego,
był Stanisław Radkiewicz. (...)
Natychmiast po utworzeniu Komitetu Lubelskiego Radkiewicz został wezwany
do Moskwy, gdzie otrzymał instrukcje od Berii. Powrócił do Polski z dwoma doradcami
NKWD/NKGB wysokiego szczebla. Byli nimi generałowie Sieliwanowski i Mielnikow,
którzy nadzorowali tworzenie UB pod ogólnym zwierzchnictwem Sierowa. UB rodziło
się z trudem. Do grudnia 1944 roku znalazło tylko 2,5 tysiąca rekrutów. Radkiewicz
skarżył się na posiedzeniu politbiura PPR, że są to ludzie młodzi i niedoświadczeni, a
ich zwierzchnicy są dowódcami marnej jakości. Zastępca Radkiewicza, weteran
agentury NKWD, Roman Romkowski, zapewniał natomiast o sukcesach odnoszonych w
likwidacji Armii Krajowej: Uderzyliśmy w ich kierownictwo we wszystkich
województwach. Politbiuro zostało również poufnie poinformowane, że warunki są
trudne, ponieważ Armia Czerwona niszczy i rabuje, a także - chociaż stenogram jest
zbyt pruderyjny, żeby to nazwać po imieniu - gwałci dziewczęta i kobiety na masową
skalę. Terror nazistowski został zastąpiony przez terror sowiecki. Generał Zygmunt
Berling były dowódca I Armii Wojska Polskiego i członek Komitetu Lubelskiego, pisał
później do Gomułki:
Lokaje Berii z NKWD zniszczyli cały kraj. Kryminalny element z aparatu
Radkiewicza pomagał im bez żadnych oporów. Podczas legalnych i nielegalnych
rewizji rabowano dobytek ludności i całkiem niewinni ludzie byli deportowani lub
wtrącani do więzień. Do ludzi strzelano jak do psów [...]. Nikt nie wiedział, o co jest
oskarżony, przez kogo został aresztowany, oraz co się z nim stanie.
Na plenarnym posiedzeniu Komitetu Centralnego PPR w maju 1945 roku,
Gomułka przyznał, że UB, podobnie jak NKWD, wymknęło się spod kontroli:
Oczywiście aparat bezpieczeństwa nigdy nie jest lubiany, ale wydaje się, że
rozrósł się jak państwo w państwie. Kieruje się własną polityką i nikomu nie pozwala
się wtrącać [...]. Więźniowie w naszych więzieniach traktowani są jak zwierzęta.
Członkowie naszego aparatu bezpieczeństwa demoralizują się i odchodzą [...]. Stajemy
się w rezultacie najgorszą organizacją maskującą NKWD.
Radkiewicz uderzył w równie pesymistyczny ton:
Istnieją oznaki kryzysu w Bezpieczeństwie, które liczy 11 tysięcy ludzi, ale
zapełnia tylko 25 procent posiadanych etatów [...]. Istnieje wiele obcych narośli i sporo
wrogiego elementu [...]. Trudno powiedzieć czy [sowieccy] doradcy czynią więcej
dobra, czy zła. To się ostatnio zmieniło, tak więc na razie nie trzeba się ich pozbywać.
Decyzja, czy doradcy NKWD pozostaną, czy też zostaną odwołani, nie leżała
jednak w gestii władz polskich, lecz Moskwy i Stalin nie miał najmniejszego zamiaru
ich wycofywać. W całej Europie Wschodniej siły bezpieczeństwa w krajach rządzonych
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przez komunistów, z wyjątkiem Jugosławii i Albanii, nadzorowane były przez
sowieckich doradców, którzy odgrywali kluczową rolę w utrwalaniu ustroju demokracji
ludowej. Rozwój polityczny w większości państw wschodnio-europejskich opierał się na
tym samym wzorcu. Zaraz po wyzwoleniu organizowano mniej lub bardziej wiarygodne
koalicje, w których antyfaszystowskie partie otrzymywały sporą reprezentację, ale siły
bezpieczeństwa i pozostałe główne dźwignie władzy pozostawały w komunistycznych
rękach. Następnie, po dłuższym lub krótszym czasie, rządy te zastępowała kierowana
przez komunistów koalicja na pokaz, która torowała drogę jednopartyjnemu państwu
kierującemu się wytycznymi Moskwy. Tylko w Polsce rząd już od samego początku był
koalicyjny wyłącznie z nazwy. Komitet Lubelski, uznany został wprawdzie przez ZSRR
jako polski rząd tymczasowy w styczniu 1945 roku, ale zachodni Sprzymierzeni
odmówili jego uznania, uważając go słusznie za niereprezentatywny reżym
145
marionetkowy
.
Krótko jednak trwał opór mocarstw zachodnich wobec dominacji radzieckiej w
Polsce. Tajne służby ZSRR uruchomiły swoje kanały wpływu, które na Zachodzie
działały już od dawna.
Zainteresowanie Stalina kształtem obrazu ZSRR w oczach zachodniej opinii

publicznej w 1943 roku wynikało częściowo z chęci rozproszenia obaw sojuszników o
rozszerzanie się wpływów Moskwy w Europie Środkowej i Wschodniej. Zbliżały się
bowiem negocjacje nad kształtem powojennego świata i Kreml chciał ukryć swoje
apetyty. Agentura NKWD/NKGB dawała mu znaczącą przewagę nad sojusznikami.
Służby wywiadowcze Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych działały skuteczniej
przeciwko przeciwnikom. Natomiast służby sowieckie przeciwko sojusznikom. W
zmaganiach z Niemcami, Rosjanie nie odnieśli sukcesu tej miary, co złamanie tajemnicy
maszyn szyfrujących Enigma i Geheimschreiber (tajemnicę Enigmy rozszyfrowali
polscy matematycy: Marian Rejewski, Jerzy Różycki i Henryk Zygalski przyp. J. K.).
Wywiad sowiecki kierował w czasie wojny ogromne środki na spenetrowanie
sojuszników. Były one znacznie większe niż nakłady sojuszników na spenetrowanie
ZSRR, chociaż po wojnie KGB rozpowszechniało mit o rozpoczęciu zimnej wojny na
długo przed kapitulacją Niemiec.
Podczas pierwszej konferencji Wielkiej Trójki w Teheranie, w listopadzie 1943
roku, Stalin dysponował nieproporcjonalnie większą ilością materiału wywiadowczego o
swych rozmówcach, niż Churchill i Roosvelt. NKGB miało w Londynie i Waszyngtonie
całe siatki dobrze uplasowanych agentów, natomiast SIS i OSS nie miały ani jednego
agenta w Moskwie.
(...) Najbliższym doradcą Roosvelta w Teheranie był Harry Hopkins, którego

NKWD uważało za swojego agenta. Ocena Hopkinsa była zupełnie odmienna. Uważał
się za amerykańskiego patriotę, który nie miał najmniejszej chęci wprowadzenia
sowieckiego systemu a Stanach Zjednoczonych. Zgadzał się jednak przyjmować
przekazywane mu przez Achmerowa tajne posłania od towarzysza Stalina oraz wyrażał,
publicznie i prywatnie, przekonanie, że skoro Rosja jest decydującym czynnikiem w
wojnie, to winna otrzymać wszelką pomoc i nie należy szczędzić wysiłków dla zdobycia
jej przyjaźni. W przeciwieństwie do Roosvelta i departamentu stanu, Hopkins jeszcze
przed konferencją w Teheranie doszedł do wniosku, że Stany Zjednoczone muszą się
pogodzić z faktem, iż Związek Sowiecki będzie niewątpliwie [...] dominował w Europie
po przegranej Niemiec, zaś przyjaźń sowiecko-amerykańska jest kluczem do
145 Ch. Andrew, O. Gordijewski, KGB, wyd. cyt., s. 305-307.
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powojennego porządku na świecie. Przekonywał więc Roosvelta, że może uzyskać
powodzenie tam, gdzie nie udało się Churchillowi, i zdobyć osobistą przyjaźń Stalina.
146
(...)
W Teheranie Churchill i Roosvelt przystali na rosyjską dominację w Polsce

oraz na rosyjski dobór granic. (...)
Następna konferencja Wielkiej Trójki odbyła się w Jałcie, nad Morzem
Czarnym, w lutym 1945 roku. Była to ostatnia konferencja, w której uczestniczył zmarły
w kwietniu prezydent Roosvelt i był to kolejny triumf Stalina. (...) Ku zadowoleniu
NKGB, Harry Hopkins, który w ciągu 1944 roku stracił nieco ze swych wpływów w
Białym Domu, został mimo choroby powołany głównym doradcą wyraźnie coraz
słabszego Roosvelta.
(...) Podczas ostatniej sesji rozmów, Hopkins podał Roosveltowi liścik
zaczynający się od słów: Rosjanie zgodzili się podczas konferencji na tyle rzeczy, że nie
możemy ich zawieść. (...)
Ugłaskani przez Stalina, Churchill i Roosvelt zasiedli do wypracowania
formuły, która pozwoliłaby im zachować twarz. Tymczasowy rząd lubelski nie miał być
rozwiązany, a jedynie poszerzony o niektórych przywódców demokratycznych.
Powojenne wybory w Polsce zamiast być obserwowane przez Sprzymierzonych, w celu
zapewnienia ich prawidłowości, zostały powierzone rządowi tymczasowemu, który
147
sfałszował wyniki z pomocą doświadczonych specjalistów z NKWD
.
W maju 1945 r. wysłano do Moskwy Hopkinsa, który w rozmowach ze
Stalinem załatwił kompromis, polegający w praktyce na tym, że zgodził się w końcu na
sowiecką formułę w sprawie Polski. Ledwie Hopkins opuścił Moskwę, gdy zaczął się w
niej pokazowy proces 16 przywódców Polski Podziemnej, których NKWD podstępnie
zwabiło na rzekome rozmowy i porwało. Nie zakłóciło to jednak stosunków między
USA i ZSRR.
Kompromisowa formuła, uzgodniona przez Stalina i Hopkinsa, przetrwała

148
ostatnią konferencję Wielkiej Trójki w lipcu i sierpniu 1945 roku w Poczdamie. (...)
.

146 Tamże, s. 293-294.
147 Tamże, s. 296, 298-299.
148 Tamże, s. 309.
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