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Wstęp 
 
 
 
 
 
 
 
Pomysł naukowego zajęcia się życiem Władysława Wolskiego był konse-

kwencją ogólniejszego zamiaru prześledzenia biografii ludzi obozu władzy, 
który rządził Polską od 1944 r. Wyniki wstępnych poszukiwań prac zostały 
zaprezentowane przez autora w trakcie studenckiej konferencji naukowej po-
święconej tematyce karier w XX wieku1.  

Wybór właśnie Wolskiego na temat poniższej pracy magisterskiej nie był 
przypadkowy. Autor zetknął się z tą postacią przygotowując swoją pracę licen-
cjacką, która później została wydana drukiem2. Zagadnienia związane z ru-
chami migracyjnym w Polsce po 1944 r. i rola w nich Wolskiego była czyn-
nikiem, który ostatecznie zdecydował o wyborze tej właśnie biografii. 

Okolicznością dodatkowo zachęcającą do podjęcia się tego tematu był 
fakt, że Wolski nie był postacią pierwszoplanową w dziejach PRL, ani nawet 
nie należał do czołówki ówczesnego kierownictwa partyjno-państwowego. 
Czynnik ten musiał wpłynąć na dotychczasowy brak szerszego zainteresowania 
badaczy jego osobą. W zasadzie nie powstała żadna większa publikacja prezen-
tująca całościowo sylwetkę Wolskiego lub jego udział w rozwiązywaniu kon-
kretnego problemu3. 

Jego polityczna działalność skupiała się na trzech płaszczyznach: powo-
jennych migracjach z Polski i do Polski, relacjach państwo-Kościół Katolicki 
do 1950 r. oraz krytycznym wystąpieniu na IV Plenum Komitetu Centralnego 

1 Jak osiągnąć sukces? Kariery w Europie XIX i XX wieku, Kraków, 9-10 X 2014 r. 
2 K. B a n a ś, Działalność przesiedleńczo-opiekuńcza Państwowego Urzędu Repatriacyjnego 

w Zduńskiej Woli 1945-1950, Łódź 2014. 
3 Wyjątek może stanowić artykuł: T. R u t k o w s k i, Sprawa Antoniego Piwowarczyka – 

Władysława Wolskiego, „Zeszyty Historyczne” 2005, nr 153. Tekst ten jest jednak tylko zarysem 
biograficznym opartym tylko na jednostronnym materiale źródłowym i wydanym przy okazji 
publikacji tekstu źródłowego dotyczącego m.in. Wolskiego.  
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Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w maju 1950 r. Historycy badający 
te kwestie, w mniejszym lub większym stopniu, przywoływali oczywiście po-
stać Wolskiego. Z całą pewnością nie było to jednak dostateczne ujęcie jego 
roli. Wydano chociażby szereg prac traktujących o powojennych ruchach lud-
nościowych, których Wolski był organizatorem i koordynatorem, a które uka-
zują jego postać tylko marginalnie.  

Zdecydowanie więcej miejsca poświęcono mu w pracach opisujących sto-
sunki państwo-Kościół do 1950 r., tj. do podpisania porozumienia z kwietnia 
tego roku. Szczególnie należy tu przywołać książki Jana Żaryna oraz Macieja 
Grzegorza Smolińskiego4. Pierwszy opisuje cały okres działalności Wolskiego 
jako przedstawiciela rządu w negocjacjach z Episkopatem Polski. Siłą rzeczy 
poświęca mu więc sporo miejsca, jednak Wolski w pracy J. Żaryna jest tylko 
elementem stosunków dwustronnych, a nie postacią pierwszoplanową. Podob-
nie jest w pracy M.G. Smolińskiego, dla którego głównym bohaterem jest bi-
skup Zygmunt Choromański, przedstawiciel Episkopatu w rozmowach z Wol-
skim.  

Stosunkowo najlepiej omówiony w literaturze jest jego udział w IV Ple-
num KC PZPR w maju 1950 r. Wolski miał wówczas wystąpić z referatem 
atakującym Romana Zambrowskiego i pośrednio Bolesława Bieruta. Historycy 
zastanawiali się na czym polegać miała rola Wolskiego. Prac poświęconych 
temu zagadnieniu mimo wszystko jest jednak niewiele. 

Celem tej pracy jest odkrycie swoistej „białej plamy” w najnowszych dzie-
jach Polski, jaką stanowiła osoba Wolskiego. W tym wypadku zastosowano 
metodę biograficzną w badaniu konkretnych zagadnień historycznych. Przez 
analizę działalności poszczególnych osób można bowiem lepiej zrozumieć 
skomplikowane wydarzenia z przeszłości. Ich decyzje, motywy i ich skutki 
miały bowiem wpływ na rzeczywistość, w której żyli zwykli ludzie. 

Przystępując do badań nad podjętym tematem autor często spotykał się 
z przymiotnikami określającymi Wolskiego jako postać „kontrowersyjną”, „za-
wiłą”, „ciekawą”, „skomplikowaną”, „interesującą”. Opinie te wywodzono 
z zagadkowej roli jaką miał odegrać w czasie wspominanego IV Plenum KC. 
Dalsze kwerendy pokazały, że określenia te można rozciągnąć na całość jego 

4 J. Ż a r y n, Kościół a władza w Polsce (1945-1950), Warszawa 1997; M. G. S m o l i ń -
s k i, Biskup negocjator. Zygmunt Choromański (1892-1968). Biografia niepolityczna?, Warszawa 
2014. 
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działalności. Z pewnością był osobą nietuzinkową, bez względu na to czy pod 
uwagę zostaną wzięte pozytywne czy negatywne poczynania tej postaci. 

Autor przeanalizował szeroki zbiór literatury naukowej dotyczącej proble-
mów, którymi zajmował się Wolski. Dlatego w pracy jest wiele odwołań do 
opracowań poświęconych powojennym migracjom ludnościowym do i z Pol-
ski, stosunkom państwo-Kościół w PRL czy rozgrywkom wewnątrz PZPR. Bi-
bliografia zawiera wyłącznie pozycje cytowane w niniejszej pracy. 

Istotnym materiałem były także pamiętniki i wspomnienia, w których 
przewijał się Wolski. Autor poddał również analizie jego książkę, która ma cha-
rakter wspomnieniowo-refleksyjny5. Tego typu publikacje należy traktować 
jako bardzo subiektywne spojrzenie ich autorów na opisywanych ludzi i czasy, 
dlatego wymagały one wyjątkowej krytyki. Innymi wykorzystanymi źródłami 
były publikacje prasowe Wolskiego oraz artykuły, w których pojawiały się na-
wiązania do jego działalności. Wykorzystano również niektóre materiały au-
diowizualne. Pomocne były też relacje osób żyjących, które znały Wolskiego 
oraz materiały ze zbiorów prywatnych. 

Trzon pracy opiera się na materiałach aktowych oraz źródłach publiko-
wanych. Pod tym drugim określeniem kryje się szeroki wachlarz materiałów 
o różnym charakterze. Są to zarówno współczesne wydawnictwa źródłowe, jak 
i druki urzędowe czy materiały publikowane z epoki. W trakcie pracy autor 
przeprowadził kwerendę w prawie 30 zespołach archiwalnych, zlokalizowa-
nych w 8 archiwach. Najważniejszym z nich było Archiwum Akt Nowych, 
gdzie autor znalazł najwięcej źródeł. Uzupełnieniem były owocne kwerendy 
w niektórych archiwach kościelnych, Instytucie Pamięci Narodowej, Archi-
wum Ministerstwa Spraw Zagranicznych czy archiwach zakładowych. Źródła 
aktowe predysponują do roli najbardziej obiektywnych. Nie oznacza to, że na-
leży podchodzić do nich bezkrytycznie. Autor niejednokrotnie podejmował 
polemikę ze źródłami, konfrontując je z innym materiałem oraz wpisując we 
właściwy kontekst historyczny. Dopiero na tej podstawie były formułowane 
określone wnioski. Materiały, które zostały przebadane dobrze ilustrują po-
szczególne etapy życia i działalności Wolskiego, z uwzględnieniem szerokiego 
tła historycznego właściwego danej epoce (lata przedwojenne, II wojna świa-
towa, okres powojenny).  

5 W. W o l s k i, Kartki kontrowersyjne, Kraków 1980. 
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4 J. Ż a r y n, Kościół a władza w Polsce (1945-1950), Warszawa 1997; M. G. S m o l i ń -
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2014. 
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Charakteryzując wykorzystaną bazę źródłową należy jeszcze dodać, że pla-
nowano również przeprowadzić kwerendę w Archiwum Konferencji Episko-
patu Polskiego. Znajdują się tam liczne dokumenty przedstawiające stan roz-
mów pomiędzy Wolskim a przedstawicielami Episkopatu z okresu 1946-1950. 
Pomimo kilkakrotnych wniosków, autor spotkał się jednak z odmową, bez po-
dania powodu.  

Nie zostały też wykorzystane materiały z archiwów rosyjskich. Ze względu 
na obecną złą koniunkturę polityczną w polsko-rosyjskich stosunkach, możli-
wości uzyskania dostępu do tego rodzaju dokumentów były mocno ograni-
czone. 

Na koniec uwag wprowadzających należy jeszcze zasygnalizować niektóre 
kwestie warsztatowo-terminologiczne i stylistyczne, które zastosowano w po-
niższej pracy. Wszystkie cytowane tytuły w tekście głównym zostały ujęte 
w cudzysłów, natomiast w przypisach zapisano je kursywą. W cudzysłowy ujęte 
zostały również metafory i przenośnie. Cytaty w tekście zostały zapisane kur-
sywą, natomiast dłuższe ich partie autor postanowił dodatkowo wyodrębnić, 
zmniejszając czcionkę oraz stosując półcentymetrowe wcięcia marginesowe. 
Ten zabieg miał na celu ułatwienie czytelnikowi odbior tekstu. Wszelkie cytaty 
posiadają oryginalny zapis. W żadnym stopniu nie ingerowano w ich treść. 

W kwestii stosowanej terminologii należy stwierdzić, że uwagi na fakt, 
iż we współczesnym piśmiennictwie historycznym w odniesieniu do niektó-
rych kwestii szczegółowych występują pewne rozbieżności autor zmuszony był 
dokonywać określonych wyborów. W efekcie nie czyniono rozróżnienia po-
między określeniem powrotu Polaków z Kresów Wschodnich a reszty świata, 
nazywając całość „repatriacją”. Tymczasem w literaturze pojawiają się głosy 
określające rodaków z terytoriów II RP wcielonych do ZSRR, mianem prze-
siedleńców. Nawiązywać ma to do braku prawnego umocowania przejęcia Kre-
sów przez ZSRR, a to oznacza, że tereny te należałoby wówczas uznawać jako 
część Polski. Repatriant zaś to osoba, która wraca z obcego kraju do państwa 
macierzystego. Z tego też powodu właściwszym określeniem dla Polaków 
z Kresów powinno być miano „przesiedleńcy”. Autor zaznacza jednak, 
że w tamtym okresie wiele decyzji nie miało podstaw w prawie międzynarodo-
wym, dotyczy to również umów z trzema zachodnimi radzieckimi republikami 
o ewakuacji ludności z września 1944 r. Ponadto w literaturze określenie „prze-
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siedleńcy” odnosi się przeważnie do ludności migrującej z województw cen-
tralnych, południowych i wschodnich powojennej Polski na Ziemie Odzy-
skane. Dlatego aby nie wprowadzać zamętu terminologicznego wszyscy Polacy 
powracający do kraju po 1944 r., a nie będący reemigrantami, nazywani są 
repatriantami. Czytelnik musi być jednak świadom umowności tego określenia 
dla Polaków z Kresów. 

Jak już zostało wspomniane, mianem „przesiedleńców” określa się jedynie 
osoby, które dobrowolnie lub pod przymusem, zmieniały swoje miejsce za-
mieszkania wewnątrz powojennej Polski, osiedlając się głównie na zachodzie 
kraju. Dotyczyć to ma akcji przesiedleńczej zapoczątkowanej w maju 1945 r. 
oraz akcji „Wisła” z kwietnia 1947 r. Natomiast opisując powojenne losy 
mniejszości narodowych, autor stosuje określenie „wysiedlenia”. W większości 
były one przymusowe, ale zwykle z zachowaniem podstawowych środków hu-
manitarnych. Warunki wysiedlanej ludności nie różniły się niczym od tych 
w jakich znajdowali się migrujący Polacy, a częstokroć były one lepsze. Autor 
kategorycznie nie godzi się na określenie „wypędzenie”. Jest ono ahistoryczne 
i pozostaje elementem współczesnej polityki historycznej państwa niemiec-
kiego6.  

Ponadto autor nazywa tereny przyłączone do Polski w 1945 r. mianem 
Ziem Odzyskanych. Termin ten używany był przez wiele lat, jednak od pew-
nego czasu można zaobserwować tendencję do zastępowania tej nazwy innymi 
określeniami jak: „ziemie nowo odzyskane”, „ziemie zachodnie” czy „ziemie 
zachodnie i północne”. Takie stanowisko przyjmowane jest przez niektórych 
historyków, głównie z ośrodków zachodniopolskich7. Propozycje te wynikają 
jednak z faktu względne krótkotrwałej przynależności tych ziem do Polski na 
przestrzeni całej jej historii. Wszak należy pamiętać, że Dolny Śląsk czy Pomo-
rze Zachodnie były znacznie krócej częścią państwa polskiego niż Wileńszczy-
zna czy Lwów.  

6 Na temat terminologii szerzej vide: J. K r a n z, Wysiedlenie ludności niemieckiej w wyniku 
II wojny światowej. Krzywda czy bezprawie?, Warszawa 2013. 

7 Szerzej na ten temat vide: J. J a s i ń s k i, Kwestia pojęcia Ziemie Odzyskane, [w:] Ziemie 
Odzyskane 1945-2005/ Ziemie Zachodnie i Północne. 60 lat w granicach państwa polskiego, pod 
red. A. S a k s o n, Poznań 2006; A. C z u b i ń s k i, Ewolucja stanowiska publicystyki i historio-
grafii polskiej wobec kwestii tzw. Ziem Odzyskanych (1939-2002), [w:] Spory o historię, prawdę 
i o nas, wstęp i oprac. S. S i e r p o w s k i, Poznań 2011. 
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Również nazwa Ziemie Odzyskane ujęta w cudzysłów jest nie do przyję-
cia. Nie chodzi tu tylko o to, że chętnie jest ona wykorzystywana przez nie-
mieckich naukowców i publicystów8. Termin ten używany był również w ko-
respondencji dyplomatycznej ambasady USA („Recovered Territores”), 
w okresie, kiedy państwo to nie uznawało polskiej granicy na Odrze i Nysie 
Łużyckiej9.  

Autor zrezygnował również z zapisywania porozumienia państwa i Ko-
ścioła z 1950 r. w cudzysłowie („porozumienie”). Taki zapis może sugerować, 
że w rzeczywistości nie jest to porozumienia a coś innego. Mimo, że zostało 
ono wymuszone przez władzę, ostateczną zgodę wyraził Episkopat, którego re-
prezentanci złożyli swoje podpisy pod tym dokumentem.  

Do powstania niniejszej pracy przyczyniły się liczne osoby, którym w tym 
miejscu pragnę złożyć wyrazy wdzięczności. Przede wszystkim dziękuję mo-
jemu promotorowi dr. hab. Krzysztofowi Lesiakowskiemu. Wyrazy wdzięcz-
ności należą się również profesorom: Albinowi Głowackiemu, Witoldowi 
Jarno, Leszkowi Olejnikowi, Dorocie Suli, Janowi Żarynowi oraz dr. Wojcie-
chowi Marciniakowi za cenne wskazówki i pomoc. Niniejsza praca byłaby 
znacznie uboższa gdyby nie życzliwość profesorów: Janusza Machulika, Ry-
szarda Markiewicza czy Jacka Wojciechowskiego. Materiały oraz informacje 
od nich uzyskane pozwoliły wypełnić niektóre luki źródłowe i przyczyniły się 
do ułatwienia dalszych poszukiwań. Szczególne wyrazy wdzięczności należą się 
również Antoniemu i Romanowi Wolskim za udzielenie cennych informacji 
i materiałów dotyczących życia ich ojca. Autor pragnie podziękować również 
pracownikom Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego, w gmachu której niniejsza 
praca powstała.  

8 T. U r b a n, Utracone ojczyzny. Wypędzenia Niemców i Polaków w XX wieku, Warszawa 
2007, s. 171 i n. 

9 L. P a s t u s i a k, Stosunki polsko-amerykańskie 1945-1955, Toruń 2004, s. 513. 
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Byłem esdekapeilowcem i w dodatku bardzo młodym, a jak wiadomo,  
właśnie najmłodsi byli najbardziej zajadłymi obrońcami tradycji SDKPiL  

w nowo powstałej partii komunistycznej1. 

Władysław Wolski 
 
 
 

Antoni Jan Piwowarczyk, bo tak naprawdę nazywał się Władysław Wol-
ski, urodził się 27 XII 1901 r. w warszawskiej rodzinie robotniczej. W 1954 r. 
krakowski Urząd Bezpieczeństwa (dalej UB) prowadził dochodzenie w jego 
sprawie2. W jego wyniku ustalono jego obszerny biogram. Podano tam błędną 
informację, że ukończył on w 1914 r. szkołę wieczorową3. W rzeczywistości 
chodził do rosyjskiej miejskiej szkoły, ale sam nie pamiętał jak długo; dwa lub 
trzy lata4.  

Jego ojciec Aleksander początkowo był chłopem małorolnym. Później 
przeprowadził się do Warszawy gdzie był robotnikiem a następnie kelnerem. 
Do 1905 r. miał prowadzić mały sklepik, który jednak zbankrutował. Zmarł 
w 1914 r. na gruźlicę, dlatego Antoni w wieku 13 lat musiał iść do pracy. Jak 
sam wspomina, miał jeszcze dwie młodsze siostry. Starsza Helena, później 

1 W. W o l s k i, Kartki kontrowersyjne, Kraków 1980, s. 51. 
2 Na ten temat szerzej patrz Rozdział V. 
3 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Biuro Udostępniania (dalej AIPN BU), Mini-

sterstwo Bezpieczeństwa Publicznego (dalej MBP), sygn. 0298/535, Notatka służbowa, k. 28. 
4 Archiwum Akt Nowych (dalej AAN), Zbiór akt osobowych działaczy ruchu robotni-

czego (dalej ZAODRR), sygn. 10193,  Życiorys, k. 3. 
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wstąpiła do partii komunistycznej. Przed II wojną światową pracowała w biu-
rze Stefanii Sempołowskiej, a w czasie okupacji była kierowniczką ośrodka 
opieki społecznej, mieszczącym się w Pałacu Staszica. Prawdopodobnie w 1944 
r. została aresztowana przez gestapo i zginęła w obozie Auschwitz-Birkenau5.  
Imienia młodszej siostry nie udało się ustalić.  

Po śmierci ojca, jego matka Matylda z domu Werner, nie była w stanie 
utrzymać rodziny. Pracowała jako praczka i szwaczka. Pochodziła z rodziny 
niemieckiej lub śląskiej, na pewno wywodzącej się ze bliżej nieznanego miejsca 
na Śląsku. Na przełomie wieków wyemigrowali oni do Warszawy. Rodzina 
Wernerów była katolicko-protestancka6. Matka Piwowarczyka zmarła w wieku 
75 lat, krótko po wysiedleniu ludności Warszawy przez Niemców po klęsce 
powstania w 1944 r.7  

Jak wspomniano, ciężka sytuacja materialna zmusiła młodego Antoniego 
do podjęcia dorywczych prac. Jednocześnie rozpoczął naukę zawodu elektryka. 
Po latach twierdził, że w młodości był też ministrantem8, co jest wielce praw-
dopodobne, bowiem jego matka była bardzo religijna i wywarła na niego duży 
wpływ. Jednak wiarę miał stracić we wczesnej młodości, kiedy musiał praco-
wać, utrzymując rodzinę9. Wspomina również, że jeden z członków Polskiej 
Organizacji Wojskowej, którego nie wymienia z imienia, miał namówić jego 
matkę, aby posłała syna do harcerstwa, żeby (…) się nie zmarnował na ulicy. 
Tak też się stało i Piwowarczyk w 1914 r. wstąpił do warszawskiej Drużyny 
Harcerskiej im. Marcina Borelowskiego, grupującej młodzież z rodzin robot-
niczych. Przynależność do harcerstwa umożliwiła mu naukę w klasie rzemieśl-
niczo-przemysłowej, prowadzonej przez Muzeum Przemysłu i Rolnictwa. Lek-
cje odbywały się w godzinach 18.00 do 21.0010.  

Jak sam wspomina, mieszkał na Mokotowie przy ul. Puławskiej 17 w po-
bliżu zajezdni tramwajowej. Już w młodym wieku nawiązał kontakt z grupą 
mokotowskich tramwajarzy będących pod wpływem haseł komunistycznych. 

5 AAN, Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (dalej KC PZPR), 
sygn. CK XX/6507, B Центральное Бюро Польских Коммунистов. Cправка, 25 VIII 1944 
r., k. 14; ibidem, Ankieta dla aktywu partyjnego, k. 9. 

6 W. W o l s k i, op. cit., s. 134. 
7 AAN, KC PZPR, sygn. CK XX/6507, Ankieta dla aktywu partyjnego, k. 8. 
8 Archiwum Archidiecezji Gnieźnieńskiej (dalej AAG), Akta Hlondiana (dalej AH), sygn. 

MPS 376|VI/20, Protokół rozmów z rządem dnia 4 września 1948 r., k. 65. 
9 Relacja Romana Wolskiego, korespondencja email, 15 V 2016 r. 
10 W. W o l s k i, op. cit., s. 129-131. 
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Przyjaźnił się z synem jednego z motorniczych – Wacławem Świętochowskim. 
Jego starszy brat – Sewer, namówił Antoniego w 1916 r. by ten wstąpił do 
Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy (dalej SDKPiL), w której Świę-
tochowski działał od jakiegoś czasu. W tym okresie zerwał z harcerstwem, 
prawdopodobnie solidaryzując się ze swoim drużynowym Kędzierskim, który 
został z niego wyrzucony11. 

W tym samym roku dostał pracę w Urzędzie Mieszkaniowym Zarządu 
Miasta Warszawy. W życiorysie, napisanym na polecenie Kancelarii Sejmu 
Ustawodawczego pisał, że do 1920 r. pracował jako robotnik12. Nie jest to do 
końca prawdą, ponieważ imał się różnych posad, które nie powinny być trak-
towane jako najemna praca fizyczna, tak jak wspomina powyżej. Podjęcie 
pracy w magistracie pozwoliło na rozpoczęcie nauki przez Piwowarczyka 
w szkole wieczorowej, do której chodził przez 3 lata. Nie precyzuje jednak jaka 
była to szkoła, ale przeznaczona była wyłącznie dla osób pracujących. W tym 
momencie Antoni po raz pierwszy w życiu zajął się działalnością partyjną. Se-
wer Świętochowski polecił mu zorganizowanie koła SDKPiL w placówce, 
w której się uczył, widocznie zakładając, że komunistyczne hasła trafią na po-
datny grunt. Piwowarczyk wykonał powierzone mu zadanie i dzięki temu włą-
czył się działalność Dzielnicy Mokotowskiej SDKPiL. Wolski w swoich wspo-
mnieniach podaje, iż nawet ksiądz katecheta interesował się ulotkami tej partii. 
Sam wspominał, że starał się wtedy dużo czytać książek o tematyce komuni-
stycznej, jednak nie wiele z tego rozumiał, jak należy przyjąć – przez młody 
wiek13. 

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, od grudnia 1918 r. pracował 
w centrali telefonicznej w Warszawie, obsługując połączenia międzymiastowe. 
Wspominał, że lubił podsłuchiwać cudze rozmowy telefoniczne14. Tymczasem 
w biogramie opracowanym przez krakowski UB błędnie napisano, że Piwo-
warczyk podjął tę pracę już w 1916 r.15 Z uwagi na miejsce zatrudnienia należał 
do Związku Pracowników Poczt, Telegrafów i Telefonów, jednak organizacja 

11 AAN, ZAODRR, sygn. 10193,  Życiorys, k. 3. Imienia nie ustalono. Wiadomo, że miał 
pseudonim „Gapi” i należał do Polskiej Organizacji Wojskowej; vide: W. W o l s k i, op. cit., 
s. 139. 

12 AAN, Kancelaria Sejmu w Warszawie (dalej KS), sygn. 469, Kwestionariusz, k. 3-4. 
13 AAN, ZAODRR, sygn. 10193,  Życiorys, k. 4; W. W o l s k i, op. cit., s. 87-89, 138. 
14 W. W o l s k i, op. cit., s. 143-145. 
15 AIPN BU, MBP, sygn. 0298/535, Notatka służbowa, k. 28. 
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10 W. W o l s k i, op. cit., s. 129-131. 

Działalność Władysława Wolskiego do 1944 r. 

19 

Przyjaźnił się z synem jednego z motorniczych – Wacławem Świętochowskim. 
Jego starszy brat – Sewer, namówił Antoniego w 1916 r. by ten wstąpił do 
Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy (dalej SDKPiL), w której Świę-
tochowski działał od jakiegoś czasu. W tym okresie zerwał z harcerstwem, 
prawdopodobnie solidaryzując się ze swoim drużynowym Kędzierskim, który 
został z niego wyrzucony11. 

W tym samym roku dostał pracę w Urzędzie Mieszkaniowym Zarządu 
Miasta Warszawy. W życiorysie, napisanym na polecenie Kancelarii Sejmu 
Ustawodawczego pisał, że do 1920 r. pracował jako robotnik12. Nie jest to do 
końca prawdą, ponieważ imał się różnych posad, które nie powinny być trak-
towane jako najemna praca fizyczna, tak jak wspomina powyżej. Podjęcie 
pracy w magistracie pozwoliło na rozpoczęcie nauki przez Piwowarczyka 
w szkole wieczorowej, do której chodził przez 3 lata. Nie precyzuje jednak jaka 
była to szkoła, ale przeznaczona była wyłącznie dla osób pracujących. W tym 
momencie Antoni po raz pierwszy w życiu zajął się działalnością partyjną. Se-
wer Świętochowski polecił mu zorganizowanie koła SDKPiL w placówce, 
w której się uczył, widocznie zakładając, że komunistyczne hasła trafią na po-
datny grunt. Piwowarczyk wykonał powierzone mu zadanie i dzięki temu włą-
czył się działalność Dzielnicy Mokotowskiej SDKPiL. Wolski w swoich wspo-
mnieniach podaje, iż nawet ksiądz katecheta interesował się ulotkami tej partii. 
Sam wspominał, że starał się wtedy dużo czytać książek o tematyce komuni-
stycznej, jednak nie wiele z tego rozumiał, jak należy przyjąć – przez młody 
wiek13. 

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, od grudnia 1918 r. pracował 
w centrali telefonicznej w Warszawie, obsługując połączenia międzymiastowe. 
Wspominał, że lubił podsłuchiwać cudze rozmowy telefoniczne14. Tymczasem 
w biogramie opracowanym przez krakowski UB błędnie napisano, że Piwo-
warczyk podjął tę pracę już w 1916 r.15 Z uwagi na miejsce zatrudnienia należał 
do Związku Pracowników Poczt, Telegrafów i Telefonów, jednak organizacja 
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12 AAN, Kancelaria Sejmu w Warszawie (dalej KS), sygn. 469, Kwestionariusz, k. 3-4. 
13 AAN, ZAODRR, sygn. 10193,  Życiorys, k. 4; W. W o l s k i, op. cit., s. 87-89, 138. 
14 W. W o l s k i, op. cit., s. 143-145. 
15 AIPN BU, MBP, sygn. 0298/535, Notatka służbowa, k. 28. 
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ta była pod silnym wpływem Narodowej Partii Robotników. Nie przeszka-
dzało mu to, jak sam wspominał, w utworzeniu w tym związku, koła Komu-
nistycznej Partii Robotnicza Polski (dalej KPRP). Komórkę tę reprezentował 
Piwowarczyk w Dzielnicy Ochota. Dalej podał jeszcze, że wskutek działań ko-
munistów cały związek zawodowy przeszedł do Związku Stowarzyszeń Zawo-
dowych, organizacji całkowicie powolnej KPRP16.  

Wolski w kwestionariuszu dla Krajowej Rady Narodowej (dalej KRN) 
z 1946 r. zadeklarował, że posiadał wyższe wykształcenie, co było nieprawdą17. 
W swojej autobiografii napisanej na polecenie KRN, wspominał, że miał rze-
komo uczyć się w Towarzystwie Kursów Naukowych, później przemianowa-
nych na Wolną Wszechnicę Polską. Wolski zaznacza jednak, że kursu tego nie 
ukończył18. Bezprawnie więc posługiwał się wyższym stopniem wykształcenia, 
nie kończąc bowiem żadnej szkoły wyższej. W podobnym kwestionariuszu wy-
pełnianym na polecenie Kancelarii Sejmu Ustawodawczego oświadczył już, 
iż ma średnie wykształcenie, a wyższego nie ukończył.  W tym dokumencie 
podaje, że najpierw „studiował” w ramach Towarzystwa Kursów Naukowych, 
a w okresie 1921-1922 w Wolnej Wszechnicy Polskiej. Jednak posiadany za-
wód najczęściej w ankietach deklarował jako elektromonter, co stoi w kolizji 
z informacjami o wyższym wykształceniu19. Z kolei w kwestionariuszu sporzą-
dzonym na polecenie partii w dniu 1 XI 1949 r., już nie wymieniał żadnej 
z powyższych informacji20. 

Mimo młodego wieku jego pozycja w partii szybko rosła. Stosunkowo 
szybko został dokooptowany do egzekutywy Dzielnicy Mokotowskiej KPRP, 
gdzie odpowiadał za dostarczanie literatury. Dążył również do nawiązania kon-
taktów z młodszymi komunistami, bowiem w partii był otoczony przez starych 
działaczy. Dlatego bywał w Klubie Młodzieży Robotniczej na Woli. Częściej 
zaczął tam chodzić gdy ukończył wspomnianą szkołę wieczorową.  

Związki z rówieśnikami skutkowały tom, że młody Piwowarczyk wraz 
z innymi komunistami postanowił utworzyć nielegalną organizację, którą na-
zwali Młoda Komuna. Istniała ona jednak tylko do stycznia 1920 r., ponieważ 

16 AAN, ZAODRR, sygn. 10193, Życiorys, k. 4. 
17 AAN, KRN, sygn. 346, folder Władysław Wolski, Karta personalna, bp. 
18 AAN, KRN, sygn. 346, folder Władysław Wolski, Autobiografia, bp. 
19 AAN, KS, sygn. 469, Kwestionariusz, k. 3-4. 
20 AAN, KC PZPR, sygn. CK XX/6507, Ankieta dla aktywu partyjnego, k. 4. 
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wszyscy przynależący do niej mężczyźni zostali powołani do wojska, a kobiety, 
jak sam zauważył, nie zdołały już jej prowadzić21.  

Od stycznia 1920 r. Piwowarczyk służył w Batalionie Maszynowym Sa-
perów w 1. Pułku Inżynieryjnym, gdzie szerzył propagandę i kolportował lite-
raturę komunistyczną. Przeszedł tam kurs elektrostacji polowych oraz reflek-
torów i zajmował się instalacjami elektrycznymi22. W związku z tym w partii 
skierowano go do Wydziału Wojskowego Komitetu Centralnego (dalej KC). 
Niestety nie zachowały się materiały dotyczące tej komórki KPRP z tego 
okresu, co uniemożliwia dokładniejsze prześledzenie działalności w niej Piwo-
warczyka. W kwietniu 1920 r. miał zwołać pierwsze posiedzenie Warszawskiej 
Rady Delegatów Żołnierskich, skupiającą komunistów z garnizonu warszaw-
skiego. Spotkanie odbyło się w szkole na Pelcowiźnie23 na przedmieściu stolicy. 
Obecni byli m.in. Stefan Królikowski czy Władysław Krajewski24.  

W tym samym czasie Piwowarczyk został skierowany na front i wziął 
udział w wyprawie kijowskiej. Opisuje on jak do tego doszło. Piwowarczyk 
miał w koszarach wstawić się za pewnym żołnierzem Żydem, który był długo 
zmuszany do wykonywania ćwiczenia „padnij – powstań”. Piwowarczyk zako-
munikował plutonowemu, że takie ćwiczenie można tylko robić trzy razy i nie 
więcej. W rezultacie plutonowy i jemu kazał padać i powstawać, a gdy ten od-
mówił wykonania czwartego ćwiczenia, został oskarżony o buntowanie od-
działu będącego pod bronią. Aby uniknąć procesu, sam zgłosił się na wyjazd 
na front25.  

Być może rzeczywiście doszło do opisanej sytuacji z wstawiennictwem za 
nieznanym żołnierzem narodowości żydowskiej i odmową wykonywania nie-
lubianego ćwiczenia. Wątpliwe jednak aby to było głównym powodem poten-
cjalnego procesu sądowego. Biorąc jednak pod uwagę liczne wzmianki o dzia-
łalności prokomunistycznej Piwowarczyka w wojsku, można wysunąć hipo-
tezę, że właśnie dekonspiracja tego procederu była rzeczywistym powodem 
oskarżenia go o podżeganie do buntu.  

21 AAN, ZAODRR, sygn. 10193,  Życiorys, k. 4-5. 
22 I. P a w ł o w s k i, Polityka i działalność wojskowa KPP 1918-1928, Warszawa 1964, 

s. 162; AIPN BU, MBP, sygn. 0298/535, Notatka służbowa, k. 28; W. W o l s k i, op. cit., 
s. 151-152. 

23 Obecnie część dzielnicy Praga-Północ. 
24 AAN, ZAODRR, sygn. 10193,  Życiorys, k. 5; W. W o l s k i, op. cit., s. 114. 
25 AAN, KS, sygn. 469, Kwestionariusz, k. 3-4; W. W o l s k i, op. cit., s. 148-149.  
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ta była pod silnym wpływem Narodowej Partii Robotników. Nie przeszka-
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ukończył18. Bezprawnie więc posługiwał się wyższym stopniem wykształcenia, 
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a w okresie 1921-1922 w Wolnej Wszechnicy Polskiej. Jednak posiadany za-
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szybko został dokooptowany do egzekutywy Dzielnicy Mokotowskiej KPRP, 
gdzie odpowiadał za dostarczanie literatury. Dążył również do nawiązania kon-
taktów z młodszymi komunistami, bowiem w partii był otoczony przez starych 
działaczy. Dlatego bywał w Klubie Młodzieży Robotniczej na Woli. Częściej 
zaczął tam chodzić gdy ukończył wspomnianą szkołę wieczorową.  

Związki z rówieśnikami skutkowały tom, że młody Piwowarczyk wraz 
z innymi komunistami postanowił utworzyć nielegalną organizację, którą na-
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16 AAN, ZAODRR, sygn. 10193, Życiorys, k. 4. 
17 AAN, KRN, sygn. 346, folder Władysław Wolski, Karta personalna, bp. 
18 AAN, KRN, sygn. 346, folder Władysław Wolski, Autobiografia, bp. 
19 AAN, KS, sygn. 469, Kwestionariusz, k. 3-4. 
20 AAN, KC PZPR, sygn. CK XX/6507, Ankieta dla aktywu partyjnego, k. 4. 
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wszyscy przynależący do niej mężczyźni zostali powołani do wojska, a kobiety, 
jak sam zauważył, nie zdołały już jej prowadzić21.  
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okresu, co uniemożliwia dokładniejsze prześledzenie działalności w niej Piwo-
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skiego. Spotkanie odbyło się w szkole na Pelcowiźnie23 na przedmieściu stolicy. 
Obecni byli m.in. Stefan Królikowski czy Władysław Krajewski24.  

W tym samym czasie Piwowarczyk został skierowany na front i wziął 
udział w wyprawie kijowskiej. Opisuje on jak do tego doszło. Piwowarczyk 
miał w koszarach wstawić się za pewnym żołnierzem Żydem, który był długo 
zmuszany do wykonywania ćwiczenia „padnij – powstań”. Piwowarczyk zako-
munikował plutonowemu, że takie ćwiczenie można tylko robić trzy razy i nie 
więcej. W rezultacie plutonowy i jemu kazał padać i powstawać, a gdy ten od-
mówił wykonania czwartego ćwiczenia, został oskarżony o buntowanie od-
działu będącego pod bronią. Aby uniknąć procesu, sam zgłosił się na wyjazd 
na front25.  

Być może rzeczywiście doszło do opisanej sytuacji z wstawiennictwem za 
nieznanym żołnierzem narodowości żydowskiej i odmową wykonywania nie-
lubianego ćwiczenia. Wątpliwe jednak aby to było głównym powodem poten-
cjalnego procesu sądowego. Biorąc jednak pod uwagę liczne wzmianki o dzia-
łalności prokomunistycznej Piwowarczyka w wojsku, można wysunąć hipo-
tezę, że właśnie dekonspiracja tego procederu była rzeczywistym powodem 
oskarżenia go o podżeganie do buntu.  

21 AAN, ZAODRR, sygn. 10193,  Życiorys, k. 4-5. 
22 I. P a w ł o w s k i, Polityka i działalność wojskowa KPP 1918-1928, Warszawa 1964, 

s. 162; AIPN BU, MBP, sygn. 0298/535, Notatka służbowa, k. 28; W. W o l s k i, op. cit., 
s. 151-152. 

23 Obecnie część dzielnicy Praga-Północ. 
24 AAN, ZAODRR, sygn. 10193,  Życiorys, k. 5; W. W o l s k i, op. cit., s. 114. 
25 AAN, KS, sygn. 469, Kwestionariusz, k. 3-4; W. W o l s k i, op. cit., s. 148-149.  
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Podczas odwrotu wojsk polskich w 1920 r., Piwowarczyk szedł wraz 
z armią przez Ukrainę, Galicję, a ostatecznie znalazł się w podwarszawskim 
Grójcu. Tam zdezerterował z wojska i jak sam wspomina: Poszedłem do domu 
i postanowiłem poczekać na bolszewików. Na szczęście bitwa warszawska zakoń-
czyła się sukcesem Polaków i wróg nie zajął stolicy. Piwowarczyk zdecydował 
więc wrócić do wojska i – co ciekawe – żadnych konsekwencji wobec niego 
nikt nie wyciągnął.  

Po sierpniowym zwycięstwie skierowano Piwowarczyka do Grodna, gdzie 
miał dalej zajmować się wojskowymi instalacjami elektrycznymi. Następnie za-
mierzano go wysłać do Lidy, ale ten sfałszował rozkaz i nim się tam udał, za-
trzymał się w Warszawie. Najpewniej tu doczekał się demobilizacji w styczniu 
1921 r.26 

Pobyt na froncie w 1920 r. przerwał kontakty Piwowarczyka z członkami 
egzekutywy mokotowskiej KPRP. Po zdemobilizowaniu szybko został jednak 
zawodowym aparatczykiem. W swojej autobiografii sporządzonej do KRN 
w 1946 r. pisze, że w okresie pomiędzy demobilizacją a aresztowaniem miał też 
pracować w różnych organizacjach społecznych , jednocześnie będąc działa-
czem KPRP27.  

Przez jakiś czas pozostał w Wydziale Wojskowym, lecz jak sam wspomina, 
nie chciał współpracować z działaczami z tej komórki, konkretnie miało cho-
dzić o jego zwierzchnika o pseudonimie „Miętówka”. Być może było jednak 
tak, że to działacze „wojskówki” nie chcieli pracować z nim. Dlatego został 
skierowany do Zagłębia Dąbrowskiego, gdzie pracował w tamtejszym Komite-
cie Okręgowym KPRP. Jednak w swoich wspomnieniach wydanych w 1980 r. 
drukiem, nadmienia on, że postanowił udać się do Sosnowca z własnej woli, 
a w KC powiedział, że dostał prace w Płocku, aby zwierzchnicy nie mogli go 
szybko znaleźć. Po opuszczeniu Warszawy, mieszkał w Ksawerze pod Dąbrową 
Górniczą, a pracował w Kazimierzu. Piwowarczyk długo nie zagrzał jednak tam 
miejsca. W marcu lub kwietniu 1921 r. wysłano go z powrotem do Warszawy, 
gdzie znów przydzielono go do Wydziału Wojskowego KC KPRP28. Jego sze-
fem został wówczas Witold Szturm29.  

26 W. W o l s k i, op. cit., s. 155-162. 
27 AAN, KRN, sygn. 346, folder Władysław Wolski, Autobiografia, bp. 
28 Od 1925 r. Komunistyczna Partia Polski. 
29 AAN, ZAODRR, sygn. 10193,  Życiorys, k. 5; W. W o l s k i, op. cit., s. 162-163. 
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W biogramie Wolskiego, opracowanym przez Sowietów na potrzeby 
Centralnego Biura Komunistów Polskich (dalej CBKP) w dniu 25 VIII 
1944 r., widnieje wzmianka jakoby ten miał wziąć udział w planowaniu zabój-
stwa policyjnego prowokatora nazwiskiem Piliczewski używającego pseudo-
nimu „Garbus”. Jednak jest to jedyne źródło, które podaję tę informację, wo-
bec czego trudno ją zweryfikować30.  

Jako aktywista KPRP Piwowarczyk brał udział w każdym pochodzie 
pierwszomajowym, jeżeli oczywiście był w danym momencie na wolności lub 
nie odbywał służby w wojsku. Najlepiej wspominał pochód z 1 V 1919 r. 
W roku następnym odpowiadał już za ochronę sztandaru KC KPRP. Nato-
miast jeśli w tym dniu przebywał w więzieniu na 1 maja demonstracyjnie przy-
pinał sobie czerwoną kokardkę31.  

W stolicy, oprócz „wojskówki”, przynależał do Wydziału Młodzieży Ko-
mitetu Miejskiego KPRP. Brał udział w organizacji Komunistycznego 
Związku Młodzieży Polskiej, ale nie należał do niego.  

Prowadząc tego rodzaju działalność, Piwowarczyk szybko wszedł w pole 
zainteresowania policji. Od początku czerwca 1922 r. był on już uważnie śle-
dzony przez Jana Balcerzaka, starszego wywiadowcę policji państwowej. Ten 
podążył za nim 11 VI 1922 r., kiedy opisywany młody komunista udawał się 
w towarzystwie innych działaczy, do jednostki wojskowej w Zegrzu. Tego dnia 
Piwowarczyk spotkał się z grupą kilkunastu żołnierzy, wśród których szerzył 
propagandę komunistyczną. Policjant wszystkiemu się przysłuchiwał, udając 
zwykłego spacerowicza. Miał on usłyszeć, że mówca polecił zebranym aby usta-
lili liczbę komunizujących żołnierzy w jednostce i zorientowali się w planie 
koszar, aby w razie ewentualnej wojny z ZSRR, łatwiej było je opanować. Roz-
dał im również literaturę marksistowską i zalecał aby rozrzucali ją na terenie 
całej jednostki32.  

Piwowarczyk został aresztowany wkrótce po wystąpieniu w Zegrzu. Jego 
proces ruszył jednak dopiero 12 III 1923 r. Przyznał się, że był członkiem 
KPRP oraz, że szerzył agitację komunistyczną wśród żołnierzy w Zegrzu. Od-

30 AAN, KC PZPR, sygn. CK XX/6507, B Центральное Бюро Польских Коммунистов. 
Cправка, 25 VIII 1944 r., k. 13. 

31 W. W o l s k i, op. cit., s. 113-114. 
32 AAN, Archiwum Teodora Duracza (dalej ATD), sygn. 105/197, Akt oskarżenia, 1-2v. 
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26 W. W o l s k i, op. cit., s. 155-162. 
27 AAN, KRN, sygn. 346, folder Władysław Wolski, Autobiografia, bp. 
28 Od 1925 r. Komunistyczna Partia Polski. 
29 AAN, ZAODRR, sygn. 10193,  Życiorys, k. 5; W. W o l s k i, op. cit., s. 162-163. 
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30 AAN, KC PZPR, sygn. CK XX/6507, B Центральное Бюро Польских Коммунистов. 
Cправка, 25 VIII 1944 r., k. 13. 

31 W. W o l s k i, op. cit., s. 113-114. 
32 AAN, Archiwum Teodora Duracza (dalej ATD), sygn. 105/197, Akt oskarżenia, 1-2v. 
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mówił jednak wszelkich wyjaśnień na ten temat. Nie odpowiedział też na py-
tanie o związki z innymi zatrzymanymi wtedy działaczami partii Janem Po-
morskim czy Leonem Toeplitzem. 

Akt oskarżenia Piwowarczyka zawierał zarzut agitacji komunistycznej 
wśród żołnierzy 1 Pułku Wojsk Łączności w Zegrzu, 1 Dywizjonu Taborów, 
36 i 1 Pułku Szwoleżerów. Nawoływał do uchylania się od obowiązku służby 
wojskowej, a ponadto rozpowszechniał literaturę komunistyczną. Zorganizo-
wał również jej skład w na ul. Konopackiej 14/28 w Warszawie. Ciężkim 
oskarżeniem było również to, że Piwowarczyk w Warszawie i Zegrzu zbierał 
informacje odnośnie liczebności i nastrojów wśród żołnierzy polskich oraz 
przekazywał te informacje wrogowi. Obrońcą Piwowarczyka był znany z sym-
patii do ruchu komunistycznego mecenas Teodor Duracz33. 

Procesowi przysłuchiwał się warszawski adwokat Leon Okręt, który po-
tem przelał na papier swoje spostrzeżenia i refleksje. Ocenił on Piwowarczyka 
jako  

(…) bezwarunkowo dojrzałego […] ze sposobu myślenia, wysłowienia i od-
czuwania, urobionego wedle klasycznego szablonu komunistycznego […]. 
Jest to34 komunista dojrzały, otwarty i zadeklarowany wróg państwowości pol-
skiej – tylko jeszcze bardzo młody i choć do wszystkiego zdolny, jeszcze nie 
wszystko umiejący zrobić35. 

Mowa obronna Piwowarczyka zrobiła na L. Okręcie największe wrażenie. 
Oskarżony miał zaznaczyć, że nie jest członkiem młodzieżówki komunistycz-
nej tylko KPRP. Bezgranicznie wierzył, że idea partii zatriumfuje, a jego obo-
wiązkiem było wykorzystanie ku temu każdej okazji. Głównym dowodem 
w jego oskarżeniu miała być podsłuchana rozmowa w dniu 11 VI 1922 r. po-
między Piwowarczykiem a Janem Pomorskim, innym warszawskim komuni-
stą, który razem z nim siedział na ławie oskarżonych oraz kilkoma jeszcze żoł-
nierzami, w trakcie której ten pierwszy miał powiedzieć: Polsce nie potrzeba 
armji, bo armja polska służy tylko do obrony wyzysku i kapitału oraz Rosja musi 

33 AAN, ATD, sygn. 105/197, Akt oskarżenia, k. 4, 8v.-9, 11-11v. 
34 Tak w oryginale. 
35 L. O k r ę t, Półtora roku sali sądowej, Warszawa 1925, s. 189, 194. 
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mieć czerwoną armję, bo przy jej pomocy można i trzeba zdusić burżuazję w in-
nych krajach i w Polsce36. Oskarżony nie przyznawał się do stawianych mu za-
rzutów. Na swoją obronę podnosił okoliczności, że agitacja w takich warun-
kach byłaby daleko idącą nieostrożnością. Stwierdził również, że nie wypowie-
dział słów, które się mu przypisuje, ale podkreślił, że podziela zawarty w nich 
pogląd37.  

Prokurator oskarżył Piwowarczyka i jego towarzyszy o zdradę stanu, szpie-
gostwo i podżeganie do obalenia ustroju w Polsce. Mecenas T. Duracz przyjął 
linie obrony zakładającą, że konstytucja RP nie zabrania żadnej agitacji w woj-
sku. Jak komentował tę sprawę L. Okręt, było to posunięcie błędne i prawdo-
podobnie pogrążyło Piwowarczyka, bowiem dostał najwyższy wyrok spośród 
wszystkich – 7 lat ciężkiego więzienia Wyrok ten miał podobno przyjąć ze spo-
kojem, a nawet radośnie38.   

Sąd w dniu 16 III 1923 r. uznał Piwowarczyka winnym działalności 
w grupie mającej na celu obalenie  ustroju w Polsce oraz zbieraniem materiałów 
i informacji o Wojsku Polskim (dalej WP), a podlegających tajemnicy. Uznano 
go również winnym nawoływania żołnierzy do uchylania się od służby wojsko-
wej, szerzenia propagandy komunistycznej w wojsku i urządzenia składu ko-
munistycznej „bibuły” przy ul. Konopackiej. Jednocześnie uniewinniono go 
od zarzutów zdrady stanu i szpiegostwa39.  

Wydaje się jednak, że Piwowarczyk nie przyjął wyroku tak spokojnie jak 
zapisał to L. Okręt. Odwoływał się od niego za pośrednictwem mecenasa 
T. Duracza. Ten w stosownym piśmie apelacyjnym argumentował, że nie ma 
dostatecznych dowodów aby stwierdzić jednoznacznie, iż Piwowarczyk zbierał 
informacje poufne dotyczące bezpieczeństwa państwa i przekazywał je za gra-
nicę. Ponadto podkreślił, że sąd nie uwzględnił okoliczności łagodzących jak, 
młody wiek skazanego, jego przyznanie się do niektórych zarzutów czy ideowy 
podkład popełnionego przestępstwa. Mecenas T. Duracz oczekiwał od Sadu 
Apelacyjnego uniewinnienia Piwowarczyka40. Nic jednak takiego nie nastą-
piło.  

36 Tak w oryginale. 
37 AAN, ATD, sygn. 105/197, Zeznanie Piwowarczyka, k. 29-31; L. O k r ę t, op. cit., 

s. 193-194. 
38 L. O k r ę t, op. cit., s. 198-201. 
39 AAN, ATD, sygn. 105/197, Wyrok, k. 46-48. 
40 AAN, ATD, sygn. 105/197, Skarga apelacyjna, k. 72-72v. 
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33 AAN, ATD, sygn. 105/197, Akt oskarżenia, k. 4, 8v.-9, 11-11v. 
34 Tak w oryginale. 
35 L. O k r ę t, Półtora roku sali sądowej, Warszawa 1925, s. 189, 194. 
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36 Tak w oryginale. 
37 AAN, ATD, sygn. 105/197, Zeznanie Piwowarczyka, k. 29-31; L. O k r ę t, op. cit., 

s. 193-194. 
38 L. O k r ę t, op. cit., s. 198-201. 
39 AAN, ATD, sygn. 105/197, Wyrok, k. 46-48. 
40 AAN, ATD, sygn. 105/197, Skarga apelacyjna, k. 72-72v. 
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Na temat procesu Piwowarczyka zeznawał w 1954 r. krakowskiemu UB 
Jan Pomorski. Z jego relacji wynika, że przedwojenna warszawska policja do-
skonale orientowała się w działalności Piwowarczyka w Wydziale Wojskowym. 
Według J. Pomorskiego, jego skazano na 4 lata a Piwowarczyka na 8 lat41. 
Różnica w stosunku do podanych wcześniej 7 lat może wynikać z tego 
 że J. Pomorski liczył od 1922 r. Następnie wyrok Piwowarczykowi zmniej-
szono do 5 lat, jednak bez uwzględnienia prawie rocznego pobytu w areszcie42.  

Początkowo odsiadywał on karę na Pawiaku, gdzie redagował gazetkę 
więzienną oraz w więzieniu mokotowskim, gdzie dzielił celę razem z innym 
komunistą Henrykiem Lauerem43. W 1924 r. został przeniesiony z więzienia 
mokotowskiego do Łomży, rzekomo na własną prośbę. Siedział tam wówczas 
również i J. Pomorski, który razem z innymi osadzonymi komunistami, pro-
wadził głodówkę. Gdy Piwowarczyk się o tym dowiedział, natychmiast udał 
się do J. Pomorskiego i nakazał mu przerwać tę akcję, powołując się na zarzą-
dzenie KC zabraniające urządzania głodówek. Następnie zaprowadził J. Po-
morskiego do naczelnika więzienia, gdzie omówili warunki zakończenia gło-
dówki44.  

Piwowarczyk po latach również wspominał to wydarzenie, ale przedsta-
wiał zupełnie inne okoliczności. Kiedy znalazł się w łomżyńskim więzieniu, 
okazało się, że większość więźniów komunistów była zamknięta w izolatkach. 
Piwowarczyk wyjednał u naczelnika możliwość spotkania z J. Pomorskim, 
który miał być starostą więźniów politycznych i spytał się go: Co wy tu, kurwa 
wasza mać, wyprawiacie? Ten oświadczył mu, że powodem tej sytuacji jest nie-
dawna awantura wywołana przez więźnia Henryka Rutkowskiego. Wówczas 
Piwowarczyk kategorycznie oświadczył, ze nie można robić awantur, ani urzą-
dzać głodówek, ponieważ komuniści są w kraju ogólnie gnębieni. Po jakimś 
czasie przeniesiono Piwowarczyka do więzienia w Białymstoku, gdzie poznał 
Mariana Buczka. Obaj byli na początku 1924 r. na liście osób, które miały być 
wymienione z ZSRR. Jednak KC KPRP nakazał im odwołać swoje deklaracje 
chęci wyjazdu do „ojczyzny światowego proletariatu”. W październiku tego 

41 AIPN BU, MBP, sygn. 0298/535, Notatka służbowa, k. 29. 
42 AAN, ZAODRR, sygn. 10193,  Życiorys, k. 6; 
43 W. W o l s k i, op. cit., s. 101. 
44 AIPN BU, MBP, sygn. 0298/535, Notatka służbowa, k. 29. 
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roku znów powrócił do Łomży, gdzie jak twierdził, był starostą komuny wię-
ziennej45.  

W kwietniu 1926 r. z powodu złego stanu zdrowia Piwowarczyk został 
zwolniony na 3-miesięczny urlop, który potem przedłużono o kolejne pół 
roku. Partia nie pozwoliła mu jednak wrócić do Warszawy i skierowała go do 
Otwocka46, być może z racji, że był znany miejscowym organom ścigania, za-
mierzał wyjechać do Brazylii. Podróż tę podjął, ale jeszcze we Włoszech, po 
6 tygodniach, rozmyślił się i powrócił do Polski. Z charakterystyki Wolskiego 
sporządzonej w Moskwie dla potrzeb CBKP, wynika, że powodem wyjazdu 
miała być jego nienajlepsza współpraca z innymi członkami partii47. 

W partii pozostawał jedynie „konsultantem” Wydziału Wojskowego48. 
Wolski w swojej autobiografii sporządzonej do KRN podaje, że w okresie od 
1926 r. do 1939 r. miał być on niejednokrotnie aresztowany (…) lecz bez po-
ważnych konsekwencji49. Oczywiście te ramy chronologiczne należy zawęzić do 
roku 1934 r., gdyż później opuścił Polskę. 

Z racji tego, że był znany organom ścigania, Komunistyczna Partia Polski 
(dalej KPP) w sierpniu 1926 r. skierowała go do pracy w sekretariacie Między-
narodowej Organizacji Pomocy Rewolucjonistom (dalej MOPR) w Polsce. Do 
więzienia już nie powrócił, ponieważ objęła go amnestia dla młodocianych50.  

W grudniu 1927 r. został sekretarzem generalnym MOPR. Piastował tę 
funkcję do kwietnia 1929 r. Miał wówczas wyjechać na szkolenie w Między-
narodowej Szkole Leninowskiej, ale ze względu na kolejny proces jaki mu wy-
znaczono, nie doszło do tego wyjazdu51. W MOPR Piwowarczyk zajmował się 
głównie organizacją pomocy dla przetrzymywanych w więzieniach komuni-

45 W. W o l s k i, op. cit., s. 178-179, 57, 247. 
46 Ibidem, s. 119. 
47 AIPN BU, MBP, sygn. 0298/535, Notatka służbowa, k. 29; AAN, KC PZPR, sygn. 

CK XX/6507, B Центральное Бюро Польских Коммунистов. Cправка, 25 VIII 1944 
r., k. 13-14. 

48 W. W o l s k i, op. cit., s. 78-79. 
49 AAN, KRN, sygn. 346, folder Władysław Wolski, Autobiografia, bp. 
50 AAN, ZAODRR, sygn. 10193,  Życiorys, k. 6; ibidem, KC PZPR, sygn. CK XX/6507, 

B Центральное Бюро Польских Коммунистов. Cправка, 25 VIII 1944 r., k. 13. 
51 AAN, KC PZPR, sygn. CK XX/6507, B Центральное Бюро Польских 

Коммунистов. Cправка, 25 VIII 1944 r., k. 14; AIPN BU, MBP, sygn. 0298/535, Notatka 
służbowa, k. 29. 



Rozdział I 

26 

Na temat procesu Piwowarczyka zeznawał w 1954 r. krakowskiemu UB 
Jan Pomorski. Z jego relacji wynika, że przedwojenna warszawska policja do-
skonale orientowała się w działalności Piwowarczyka w Wydziale Wojskowym. 
Według J. Pomorskiego, jego skazano na 4 lata a Piwowarczyka na 8 lat41. 
Różnica w stosunku do podanych wcześniej 7 lat może wynikać z tego 
 że J. Pomorski liczył od 1922 r. Następnie wyrok Piwowarczykowi zmniej-
szono do 5 lat, jednak bez uwzględnienia prawie rocznego pobytu w areszcie42.  

Początkowo odsiadywał on karę na Pawiaku, gdzie redagował gazetkę 
więzienną oraz w więzieniu mokotowskim, gdzie dzielił celę razem z innym 
komunistą Henrykiem Lauerem43. W 1924 r. został przeniesiony z więzienia 
mokotowskiego do Łomży, rzekomo na własną prośbę. Siedział tam wówczas 
również i J. Pomorski, który razem z innymi osadzonymi komunistami, pro-
wadził głodówkę. Gdy Piwowarczyk się o tym dowiedział, natychmiast udał 
się do J. Pomorskiego i nakazał mu przerwać tę akcję, powołując się na zarzą-
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41 AIPN BU, MBP, sygn. 0298/535, Notatka służbowa, k. 29. 
42 AAN, ZAODRR, sygn. 10193,  Życiorys, k. 6; 
43 W. W o l s k i, op. cit., s. 101. 
44 AIPN BU, MBP, sygn. 0298/535, Notatka służbowa, k. 29. 
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roku znów powrócił do Łomży, gdzie jak twierdził, był starostą komuny wię-
ziennej45.  
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Otwocka46, być może z racji, że był znany miejscowym organom ścigania, za-
mierzał wyjechać do Brazylii. Podróż tę podjął, ale jeszcze we Włoszech, po 
6 tygodniach, rozmyślił się i powrócił do Polski. Z charakterystyki Wolskiego 
sporządzonej w Moskwie dla potrzeb CBKP, wynika, że powodem wyjazdu 
miała być jego nienajlepsza współpraca z innymi członkami partii47. 

W partii pozostawał jedynie „konsultantem” Wydziału Wojskowego48. 
Wolski w swojej autobiografii sporządzonej do KRN podaje, że w okresie od 
1926 r. do 1939 r. miał być on niejednokrotnie aresztowany (…) lecz bez po-
ważnych konsekwencji49. Oczywiście te ramy chronologiczne należy zawęzić do 
roku 1934 r., gdyż później opuścił Polskę. 

Z racji tego, że był znany organom ścigania, Komunistyczna Partia Polski 
(dalej KPP) w sierpniu 1926 r. skierowała go do pracy w sekretariacie Między-
narodowej Organizacji Pomocy Rewolucjonistom (dalej MOPR) w Polsce. Do 
więzienia już nie powrócił, ponieważ objęła go amnestia dla młodocianych50.  

W grudniu 1927 r. został sekretarzem generalnym MOPR. Piastował tę 
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znaczono, nie doszło do tego wyjazdu51. W MOPR Piwowarczyk zajmował się 
głównie organizacją pomocy dla przetrzymywanych w więzieniach komuni-

45 W. W o l s k i, op. cit., s. 178-179, 57, 247. 
46 Ibidem, s. 119. 
47 AIPN BU, MBP, sygn. 0298/535, Notatka służbowa, k. 29; AAN, KC PZPR, sygn. 

CK XX/6507, B Центральное Бюро Польских Коммунистов. Cправка, 25 VIII 1944 
r., k. 13-14. 

48 W. W o l s k i, op. cit., s. 78-79. 
49 AAN, KRN, sygn. 346, folder Władysław Wolski, Autobiografia, bp. 
50 AAN, ZAODRR, sygn. 10193,  Życiorys, k. 6; ibidem, KC PZPR, sygn. CK XX/6507, 

B Центральное Бюро Польских Коммунистов. Cправка, 25 VIII 1944 r., k. 13. 
51 AAN, KC PZPR, sygn. CK XX/6507, B Центральное Бюро Польских 

Коммунистов. Cправка, 25 VIII 1944 r., k. 14; AIPN BU, MBP, sygn. 0298/535, Notatka 
służbowa, k. 29. 
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stów. Kontaktował się również z działaczami białoruskiej organizacji Hro-
mada52. Niestety brak ewidencji do mikrofilmów dokumentacji tej instytucji, 
przechowywanych w Archiwum Akt Nowych, nie pozwala dokładniej prześle-
dzić jego działalności.  

Jako działacz komunistyczny używał licznych pseudonimów m.in. „An-
tek”, „Janecki”, „Władek”. Nazwisko „Władysław Wolski” również było kon-
spiracyjne. Pseudonimu tego zaczął używać najprawdopodobniej w czasie 
służby wojskowej lub tuż po demobilizacji. Posługiwał się nim tak często, 
że inni działacze znali tylko „Władysława Wolskiego” a nie Antoniego Piwo-
warczyka. Jak sam wspomina: Jeśli bardzo długo wiodło się żywot człowieka nie-
legalnego […] to w końcu wytwarza się swoiste przywiązanie do każdego przyjętego 
kolejnego imienia lub nazwiska53. Dlatego zdecydował się pozostać przy nowej 
tożsamości54.  

W partii należał do ultralewicowej frakcji Grzegorza Kowalskiego pseu-
donim „Grzech”, a od 1927 r. był członkiem frakcji „większościowców”55, 
choć zastrzegał się, że z początku nie chciał się wiązać z żadną z grup. Twierdził, 
że z czasem przynależał nawet do kierownictwa „większościowców”, co jednak 
należy uznać za lekką przesadę56. Spełniał rolę łącznika pomiędzy działaczami 
przebywającymi w Sopocie i Berlinie. Jednak grupa „większościowców” została 
rozgromiona na V Plenum KC KPP w 1929 r. Wolski miał odmówić złożenia 
samokrytyki i (…) jakoś mi to poszło [płazem]57.  

W tym okresie miał być wielokrotnie aresztowany i zwalniany po krótkim 
okresie zatrzymania, zazwyczaj od kilku godzin do kilku tygodni. Aby odwró-
cić od siebie wzrok policji musiał podjąć legalną pracę i dlatego w maju 1929 
r. został zatrudniony w biurze Stefanii Sempołowskiej, zajmującej się m.in. po-
mocą więźniom politycznym, głównie komunistom. Być może jednak było to 
związane z klęską jego frakcji w KPP. Nie zaprzestał jednak pracy w MOPR, 

52 W. W o l s k i, op. cit., s. 57. 
53 Ibidem, s. 163, 213. 
54 Dalej będzie podawane już nazwisko Wolski. 
55 Frakcja w KPP do której należeli m.in. Adolf Warski, Maria Koszutska czy Maksymilian 

Horwitz. Opowiadali się za współpracą z socjalistami i budowaniem „Wspólnego Frontu Anty-
kapitalistycznego”. W 1926 r. poparli przewrót majowy, co później było głównym zarzutem 
wysuwanym pod ich adresem. Vide: Cz. B r z o z a, Wielka Historia Polski, t. 9, Polska w czasach 
niepodległości i II wojny światowej (1918-1945), Kraków 2001, s. 210. 

56 AIPN BU, MBP, sygn. 0298/535, Notatka służbowa, k. 28-29. 
57 AAN, ZAODRR, sygn. 10193,  Życiorys, k. 7; W. W o l s k i, op. cit., s. 78-81. 
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gdzie w 1930 r. poznał B. Bieruta. Znajomość ta pomoże Wolskiemu 
w późniejszym okresie życia. W biurze S. Sempołowskiej pracował do marca 
1934 r.58  

Bezpośrednim powodem podjęcia pracy u S. Sempołowskiej miał być 
proces sądowy, w którym bronił go Wacław Szumański, a jego przyszła moco-
dawczyni była świadkiem. Proces zakończył się uniewinnieniem, a jak sam 
Wolski wspomina, przyczynić się do tego miała właśnie wspominania społecz-
niczka59.  

W tym czasie często brał udział w spotkaniach Ligi Obrony Praw Czło-
wieka i Obywatela. Uczęszczał również na inne spotkania lewicowych lub ko-
munizujących grup. Bywały sytuacje, że wpraszał się także na zebrania sympa-
tyków Polskiej Partii Socjalistycznej (dalej PPS)60. 

W 1931 r. pozbawiono go członkostwa w KPP na okres 6 miesięcy pod 
zarzutem zdekonspirowania dwóch komunistów. Wolski jednak się do tego 
nie przyznawał. W 1954 r. Tadeusz Daniszewski, znający Wolskiego od 1920 
r., niegdyś członek Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików) 
[(dalej WKP(b)], przekazał krakowskiemu UB informację, którą uzyskał z dru-
giej ręki, jakoby w 1930 lub 1931 r., w mieszkaniu, które Wolski oddał na 
jeden nocleg znajomemu komuniście, doszło w ten sam dzień do policyjnej 
rewizji61. To wystarczyło, żeby spadły na niego podejrzenia. 

Od marca 1934 r. przebywał w Związku Socjalistycznych Republik Ra-
dzieckich (dalej ZSRR), dokąd wyjechał na własne żądanie. Początkowo miał 
to być wyjazd na 2 tygodnie, jednak pozostał tam przez następne 10 lat62. Nie-
możliwym jest aby w tamtym czasie Wolski wyjechał do Związku Radzieckiego 
legalnie, co oznacza, że skorzystał z kanałów przerzutowych KPP. 

Moment oraz okoliczności wyjazdu Wolskiego do ZSRR nie są dobrze 
znane. Polska policja straciwszy z pola widzenia tego groźnego komunistę, 
chciała ten stan zmienić i z powrotem objąć go obserwacją. Dlatego Komisariat 
Rządu na Miasto Stołeczne Warszawę rozpoczął w dniu 12 XI 1934 r. działania 

58 AAN, ZAODRR, sygn. 10193,  Życiorys, k. 6-7. 
59 W. W o l s k i, op. cit., s. 124-125. 
60 Ibidem, s. 61-62, 82-83. 
61 AIPN BU, MBP, sygn. 0298/535, Notatka służbowa, k. 29-30. 
62 AAN, ZAODRR, sygn. 10193,  Życiorys, k. 7. 
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52 W. W o l s k i, op. cit., s. 57. 
53 Ibidem, s. 163, 213. 
54 Dalej będzie podawane już nazwisko Wolski. 
55 Frakcja w KPP do której należeli m.in. Adolf Warski, Maria Koszutska czy Maksymilian 

Horwitz. Opowiadali się za współpracą z socjalistami i budowaniem „Wspólnego Frontu Anty-
kapitalistycznego”. W 1926 r. poparli przewrót majowy, co później było głównym zarzutem 
wysuwanym pod ich adresem. Vide: Cz. B r z o z a, Wielka Historia Polski, t. 9, Polska w czasach 
niepodległości i II wojny światowej (1918-1945), Kraków 2001, s. 210. 

56 AIPN BU, MBP, sygn. 0298/535, Notatka służbowa, k. 28-29. 
57 AAN, ZAODRR, sygn. 10193,  Życiorys, k. 7; W. W o l s k i, op. cit., s. 78-81. 
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rewizji61. To wystarczyło, żeby spadły na niego podejrzenia. 
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58 AAN, ZAODRR, sygn. 10193,  Życiorys, k. 6-7. 
59 W. W o l s k i, op. cit., s. 124-125. 
60 Ibidem, s. 61-62, 82-83. 
61 AIPN BU, MBP, sygn. 0298/535, Notatka służbowa, k. 29-30. 
62 AAN, ZAODRR, sygn. 10193,  Życiorys, k. 7. 
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mające za zadanie ustalić miejsce zamieszkania Wolskiego. Podkomisarz Wa-
cław Okoński z XIII Komisariatu Policji w Warszawie ustalił, że Wolski miesz-
kał na ul. Czerniakowskiej 225/70, ale od 24 IX 1934 r. miał być wymeldo-
wany i wyjechać w nieznanym kierunku. Miejskie Biuro Adresowe w Warsza-
wie potwierdziło tę informację63. 

Do sprawy powrócono w kwietniu 1937 r. Podobnie jak 3 lata wcześniej, 
znów podjęto starania w celu ustalenia miejsca zamieszkania Wolskiego. 
Sprawdzano również czy nie przebywa w którymś z warszawskich więzień. Wy-
wiad środowiskowy przeprowadzony w dniu 27 V 1937 r. potwierdził wcze-
śniejsze ustalenia. Dodatkowo stwierdzono, że Wolski wyjechał do ZSRR wraz 
ze swoją kochanką Anielą Taubenkaus64. Była ona członkiem KPP od 1930 r.65 

Wobec braku jakichkolwiek informacji w urzędach mieszkaniowych, po-
licja zdecydowała się na przeprowadzenie dokładnego wywiadu środowisko-
wego. Takowy został przeprowadzony przez funkcjonariusza XIII Komisariatu 
Policji w Warszawie w dniu 21 II 1938 r. Ustalono, że Wolski mieszkał na ul. 
Czerniakowskiej 225 od 17 I 1931 r. do 24 IX 1934 r. Zajmował mieszkanie 
nr 70 jako sublokator wraz ze swoją kochanką Żydówką A. Taubenkaus, młod-
szą od niego o 6 lat, z wykształcenia dentystką. Oboje mieli wymeldować się 
w tym samym czasie. Funkcjonariusz ustalił jednak, że Wolski jako działacz 
komunistyczny, miał zbiec do ZSRR wiosną 1934 r., a krótko po nim to samo 
uczyniła również wspomniana kobieta. Jego dawni sąsiedzi zeznawali, że oboje 
nosili się od dłuższego czasu z zamiarem wyjazdu do ZSRR. Wyjazd ten miał 
być jednak nagły, ponieważ w mieszkaniu zostały ich meble i inne rzeczy, a oni 
sami (…) się ulotnili potajemnie (…)66. Wobec powyższych informacji, Wolski 
nie mógł się osobiście wymeldować. Prawdopodobnie zostało to uczynione 
przez administratora mieszkania, z powodu braku kontaktu z lokatorem.  

63 AAN, Komisariat Rządu na Miasto Stołeczne Warszawę (dalej KRnMSW), sygn. 
297/II/1120, Komisariat Rządu miasta Stołecznego Warszawy do Komisariatu XIII Policji Pań-
stwowej w Warszawie, 21 XI 1934 r., bp.; ibidem, Wywiad, 7 XII 1934 r., bp.; ibidem, Informacja 
Miejskiego Biura Adresowego w Warszawie, bp. 

64 AAN, KRnMSW, sygn. 297/II/1120, Komisariat Rządu miasta Stołecznego Warszawy 
do Komisariatu XIII Policji Państwowej w Warszawie, 28 IV 1937 r., bp.; ibidem, Wywiad, 
27 V 1937 r., bp.; ibidem, Adnotacje z warszawskich więzień, 21 XII 1937 r., bp. 

65 AAN, KC PZPR, sygn. CK XX/6507, B Центральное Бюро Польских Коммунистов. 
Cправка, 25 VIII 1944 r., k. 14. 

66 AAN, KRnMSW, sygn. 297/II/1120, Wywiad, 21 II 1938 r., bp. 
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Komisariat XIII Policji w Warszawie sprawdzał jeszcze kilkakrotnie czy 
Wolski przypadkiem nie mieszka w stolicy. Ostatnie polecenie ustalenia jego 
miejsca pobytu wydano 21 I 1939 r. Wydział Ewidencji Ludności miasta War-
szawy poinformował, że poszukiwanej osoby nie było w spisie ludności. Urząd 
ten miał poinformować Komisarza Rządu gdyby ten powrócił do Warszawy. 
Nic nowego nie wniósł też ostatni wywiad przeprowadzony w dniu 
3 II 1939 r. Więcej do sprawy Wolskiego już nie powrócono67. 

Ignacy Bratman, który znał Wolskiego od połowy lat 20-tych i z którym 
pracował w MOPR, twierdził w 1952 r., że Wolski był aresztowany w 1935 r. 
przez władze polskie, a następnie wymieniony na osobę przetrzymywaną 
w ZSRR68. Jednak wobec faktów teoria wydaję się być nieprawdziwa. 

Z jednego z życiorysów Wolskiego można odnieść wrażenie, że chciał on 
wrócić do Polski po krótkim okresie pobytu w ZSRR. Jednak zakomuniko-
wano mu, że w kraju nastąpiły bliżej nieokreślone wpadki wśród komunistów 
i powrót zagraża aresztowaniem. Choć nie wierzył w te informacje – w tamtych 
realiach – musiał się do nich zastosować. Wobec tego skierowano go do pracy 
w „Centralnej Polskiej Gazecie Codziennej”69. Tam miał zostać kierownikiem 
działu kulturalnego. Kwerenda w tym piśmie nie przyniosła żadnych informa-
cji, które potwierdziłyby ten fakt., ale mogło to wynikać z tego, że pracował 
tam pod nieznanym pseudonimem. Również biogram sporządzony przez kra-
kowski UB w 1954 r. nie zawiera informacji jakoby ten miał pracować w tej 
gazecie. Przywoływany przez autora życiorys Wolskiego napisany przezeń 
w 1969 r. jest jedynym źródłem mówiącym o jego pracy w „Centralnej Polskiej 
Gazecie Codziennej”. Wcześniej nigdy o tym nie pisał.  

W dalszej części swego życiorysu Wolski podaje, że skonfliktowany z re-
dakcją, odszedł i podjął pracę w moskiewskim metrze. W Moskwie nawiązał 
kontakty z byłymi działaczami „większościowców”, co było źle odbierane przez 
polską sekcję Kominternu70.  

67 AAN, KRnMSW, sygn. 297/II/1120, Wydział Ewidencji Ludności do Komisariatu 
Rządu na miasto Stołeczne Warszawę, 27 I 1939 r., bp.; ibidem, Wywiad, 3 II 1939 r., bp. 

68 AIPN BU, MBP, sygn. 0298/535, Oświadczenie w sprawie Wolskiego Władysława vel. 
Piwowarczyk Antoni, k. 4. 

69 Wcześniej jako „Trybuna Radziecka”. 
70 AAN, ZAODRR, sygn. 10193,  Życiorys, k. 7. 
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mające za zadanie ustalić miejsce zamieszkania Wolskiego. Podkomisarz Wa-
cław Okoński z XIII Komisariatu Policji w Warszawie ustalił, że Wolski miesz-
kał na ul. Czerniakowskiej 225/70, ale od 24 IX 1934 r. miał być wymeldo-
wany i wyjechać w nieznanym kierunku. Miejskie Biuro Adresowe w Warsza-
wie potwierdziło tę informację63. 

Do sprawy powrócono w kwietniu 1937 r. Podobnie jak 3 lata wcześniej, 
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Sprawdzano również czy nie przebywa w którymś z warszawskich więzień. Wy-
wiad środowiskowy przeprowadzony w dniu 27 V 1937 r. potwierdził wcze-
śniejsze ustalenia. Dodatkowo stwierdzono, że Wolski wyjechał do ZSRR wraz 
ze swoją kochanką Anielą Taubenkaus64. Była ona członkiem KPP od 1930 r.65 
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wego. Takowy został przeprowadzony przez funkcjonariusza XIII Komisariatu 
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szą od niego o 6 lat, z wykształcenia dentystką. Oboje mieli wymeldować się 
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sami (…) się ulotnili potajemnie (…)66. Wobec powyższych informacji, Wolski 
nie mógł się osobiście wymeldować. Prawdopodobnie zostało to uczynione 
przez administratora mieszkania, z powodu braku kontaktu z lokatorem.  

63 AAN, Komisariat Rządu na Miasto Stołeczne Warszawę (dalej KRnMSW), sygn. 
297/II/1120, Komisariat Rządu miasta Stołecznego Warszawy do Komisariatu XIII Policji Pań-
stwowej w Warszawie, 21 XI 1934 r., bp.; ibidem, Wywiad, 7 XII 1934 r., bp.; ibidem, Informacja 
Miejskiego Biura Adresowego w Warszawie, bp. 

64 AAN, KRnMSW, sygn. 297/II/1120, Komisariat Rządu miasta Stołecznego Warszawy 
do Komisariatu XIII Policji Państwowej w Warszawie, 28 IV 1937 r., bp.; ibidem, Wywiad, 
27 V 1937 r., bp.; ibidem, Adnotacje z warszawskich więzień, 21 XII 1937 r., bp. 

65 AAN, KC PZPR, sygn. CK XX/6507, B Центральное Бюро Польских Коммунистов. 
Cправка, 25 VIII 1944 r., k. 14. 

66 AAN, KRnMSW, sygn. 297/II/1120, Wywiad, 21 II 1938 r., bp. 
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Komisariat XIII Policji w Warszawie sprawdzał jeszcze kilkakrotnie czy 
Wolski przypadkiem nie mieszka w stolicy. Ostatnie polecenie ustalenia jego 
miejsca pobytu wydano 21 I 1939 r. Wydział Ewidencji Ludności miasta War-
szawy poinformował, że poszukiwanej osoby nie było w spisie ludności. Urząd 
ten miał poinformować Komisarza Rządu gdyby ten powrócił do Warszawy. 
Nic nowego nie wniósł też ostatni wywiad przeprowadzony w dniu 
3 II 1939 r. Więcej do sprawy Wolskiego już nie powrócono67. 

Ignacy Bratman, który znał Wolskiego od połowy lat 20-tych i z którym 
pracował w MOPR, twierdził w 1952 r., że Wolski był aresztowany w 1935 r. 
przez władze polskie, a następnie wymieniony na osobę przetrzymywaną 
w ZSRR68. Jednak wobec faktów teoria wydaję się być nieprawdziwa. 

Z jednego z życiorysów Wolskiego można odnieść wrażenie, że chciał on 
wrócić do Polski po krótkim okresie pobytu w ZSRR. Jednak zakomuniko-
wano mu, że w kraju nastąpiły bliżej nieokreślone wpadki wśród komunistów 
i powrót zagraża aresztowaniem. Choć nie wierzył w te informacje – w tamtych 
realiach – musiał się do nich zastosować. Wobec tego skierowano go do pracy 
w „Centralnej Polskiej Gazecie Codziennej”69. Tam miał zostać kierownikiem 
działu kulturalnego. Kwerenda w tym piśmie nie przyniosła żadnych informa-
cji, które potwierdziłyby ten fakt., ale mogło to wynikać z tego, że pracował 
tam pod nieznanym pseudonimem. Również biogram sporządzony przez kra-
kowski UB w 1954 r. nie zawiera informacji jakoby ten miał pracować w tej 
gazecie. Przywoływany przez autora życiorys Wolskiego napisany przezeń 
w 1969 r. jest jedynym źródłem mówiącym o jego pracy w „Centralnej Polskiej 
Gazecie Codziennej”. Wcześniej nigdy o tym nie pisał.  

W dalszej części swego życiorysu Wolski podaje, że skonfliktowany z re-
dakcją, odszedł i podjął pracę w moskiewskim metrze. W Moskwie nawiązał 
kontakty z byłymi działaczami „większościowców”, co było źle odbierane przez 
polską sekcję Kominternu70.  

67 AAN, KRnMSW, sygn. 297/II/1120, Wydział Ewidencji Ludności do Komisariatu 
Rządu na miasto Stołeczne Warszawę, 27 I 1939 r., bp.; ibidem, Wywiad, 3 II 1939 r., bp. 

68 AIPN BU, MBP, sygn. 0298/535, Oświadczenie w sprawie Wolskiego Władysława vel. 
Piwowarczyk Antoni, k. 4. 

69 Wcześniej jako „Trybuna Radziecka”. 
70 AAN, ZAODRR, sygn. 10193,  Życiorys, k. 7. 
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Ignacy Bratman twierdził, że w tym czasie Komintern sprowadził do 
ZSRR jego pierwszą żonę Irenę Landen, z którą miał mieć córkę71. Informacja 
ta jest sprzeczna z ustaleniami Komisariatu Rządu na miasto Stołeczne War-
szawę. Według tych materiałów miał on wyjechać do Rosji Sowieckiej wraz ze 
swoja kochanką A. Taubenkaus72. Przypis redakcji we wspomnieniach Wol-
skiego mówi jednak jasno, że pierwszą jego żoną była Irena. Aniela zaś była 
jego drugą żoną. To z nią wyjechał do ZSRR, gdzie ta w 1934 r. w Moskwie, 
urodziła mu córkę73.  

W listopadzie 1935 r. został Wolski aresztowany przez władze sowiec-
kie74. Nie wiadomo co było rzeczywistym powodem tej decyzji. Rozpatrywać 
można kilka możliwości. Na aresztowanie mogli mieć wpływ polscy komuniści 
z Kominternu, którzy, jak już wspomniano, nie byli do niego pozytywnie usto-
sunkowani w związku z jego niegdysiejszą przynależnością do „większościow-
ców” w KPP. W charakterystyce Wolskiego sporządzonej przez Sowietów dla 
CBKP podana jest informacja, że został aresztowany przez Narodnyj Komis-
sariat Wnutriennich Dieł75 (dalej NKWD) w związku z niegdysiejszą przyna-
leżnością do frakcji Grzegorza Kowalskiego w KPRP76. Wydaje się, że w doku-
mencie jest pomyłka i w rzeczywistości radzieckim służbom nie chodziło o wy-
darzenie sprzed ok. 10 lat, a o bardziej świeższą i poważniejszą sprawę tj. przy-
należność do „większościowców”. Bardziej prawdopodobnym jest, że to było 
rzeczywistym powodem zatrzymania Wolskiego. Ponadto mógł na to wpłynąć 
jego trudny charakter, który nie pomagał w nawiązywaniu pozytywnych relacji 

71 AIPN BU, MBP, sygn. 0298/535, Oświadczenie w sprawie Wolskiego Władysława vel. 
Piwowarczyk Antoni, k. 4. Irena Landen jeszcze przed wojną rozstała się z jakiegoś powodu 
z Wolskim. Ostatecznie zamieszkała w Szwecji, utrzymując jednocześnie kontakt z nim i przy-
syłając paczki dla jego rodziny; vide: Relacja Romana Wolskiego, korespondencja email,  
8 V 2016 r. 

72 Nie wiadomo czy i kiedy wzięli ślub. 
73 W. W o l s k i, op. cit., s. 120, 126-127. 
74 Andrzej Paczkowski błędnie datuje rok aresztowania Wolskiego na 1933 r., jednak 

w okresie, kiedy pisał swoją pracę dostęp do wielu dokumentów był ograniczony lub niemoż-
liwy; vide: J. A n d r z e j e w s k i [A. P a c z k o w s k i], Gomułka i inni. Dokumenty z archiwum 
KC 1948-1982, Warszawa 1986, s.51. 

75 Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych ZSRR. 
76 AAN, KC PZPR, sygn. CK XX/6507, B Центральное Бюро Польских Коммунистов. 

Cправка, 25 VIII 1944 r., k. 13. 
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z otoczeniem. W grę więc wchodzą osobiste konflikty i możliwe, że ktoś spo-
śród polskich komunistów w Moskwie wykorzystał fakt z przeszłości Wol-
skiego, aby go pogrążyć. 

Partyjny historyk Tadeusz Daniszewski uważał go za człowieka bardzo 
zdemoralizowanego, niezasługującego na zaufanie i (…) zdolnego do wszelkiego 
rodzaju świństw w stosunku do Partii. Wskazał, że taką opinię o Wolskim miał 
szereg polskich komunistów w ZSRR, jeszcze na długo przed jego przyjazdem 
do tego kraju. Poważne zastrzeżenie co do wiarygodności Wolskiego mieli rów-
nież członkowie KPP przebywający w Polsce. Zwracali oni uwagę, ze siostra 
Wolskiego była żoną pułkownika żandarmerii polskiej, a jeden z dalszych ku-
zynów jego matki pracował w „defensywie”77 na Kresach78. Natomiast Leon 
Kasman miał powiedzieć: U szeregu t. t. [towarzyszy] były wątpliwości co do 
rzetelności Burga79. Również dział kadr w Kominternie wydał orzeczenie, 
że Wolski całkowicie nie zasługuje na zaufanie80. 

Istnieje również możliwość, że władzom radzieckim wydał się on podej-
rzany w związku z jego konspiracyjnym sposobem przedostania się do ZSRR. 
Wówczas NKWD mogło uznać go za agenta polskiego wywiadu.  

Wolski pół roku przebywał w więzieniu na Łubiance. W związku z tym 
S. Sempołowska wydała komunikat w „Robotniku” stwierdzający, że rzekomo 
poczynione przez Wolskiego nadużycia, czy też które miały go obciążać 
w oczach Sowietów, nie miały nic wspólnego z prawdą, nie wyjaśniając jednak 
o co chodzi81. Następne przeniesiono go do Butyrek, gdzie zakomunikowano 
mu, że został skazany na 5 lat82 łagru (…) za kontrrewolucyjną działalność. Do-
stał więc wyrok bez jakiegokolwiek procesu. W rzeczywistości został skazany 

77 Określenie Oddziału II Sztabu Generalnego/Głównego Wojska Polskiego, zajmującego 
się wywiadem i kontrwywiadem. Vide: Encyklopedia wojskowa, t. 1, Dowódcy i ich armie, historia 
wojen i bitew, technika wojskowa, Warszawa 2007, s. 180. 

78 AIPN BU, MBP, sygn. 0298/535, Notatka służbowa, k. 30. 
79 Jeden z pseudonimów Wolskiego. 
80 AAN, CBKP, sygn. 248/33, Charakterystyki t.t. [towarzyszy] wysłanych do kraju, k. 73. 
81 AIPN BU, MBP, sygn. 0298/535, Oświadczenie w sprawie Wolskiego Władysława vel. 

Piwowarczyk Antoni, k. 4. 
82 Andrzej Paczkowski błędnie podaje jakoby Wolskiego skazano na 10 lat; vide: 

J. A n d r z e j e w s k i [A. P a c z k o w s k i], op. cit., s. 51. 



Rozdział I 

32 

Ignacy Bratman twierdził, że w tym czasie Komintern sprowadził do 
ZSRR jego pierwszą żonę Irenę Landen, z którą miał mieć córkę71. Informacja 
ta jest sprzeczna z ustaleniami Komisariatu Rządu na miasto Stołeczne War-
szawę. Według tych materiałów miał on wyjechać do Rosji Sowieckiej wraz ze 
swoja kochanką A. Taubenkaus72. Przypis redakcji we wspomnieniach Wol-
skiego mówi jednak jasno, że pierwszą jego żoną była Irena. Aniela zaś była 
jego drugą żoną. To z nią wyjechał do ZSRR, gdzie ta w 1934 r. w Moskwie, 
urodziła mu córkę73.  

W listopadzie 1935 r. został Wolski aresztowany przez władze sowiec-
kie74. Nie wiadomo co było rzeczywistym powodem tej decyzji. Rozpatrywać 
można kilka możliwości. Na aresztowanie mogli mieć wpływ polscy komuniści 
z Kominternu, którzy, jak już wspomniano, nie byli do niego pozytywnie usto-
sunkowani w związku z jego niegdysiejszą przynależnością do „większościow-
ców” w KPP. W charakterystyce Wolskiego sporządzonej przez Sowietów dla 
CBKP podana jest informacja, że został aresztowany przez Narodnyj Komis-
sariat Wnutriennich Dieł75 (dalej NKWD) w związku z niegdysiejszą przyna-
leżnością do frakcji Grzegorza Kowalskiego w KPRP76. Wydaje się, że w doku-
mencie jest pomyłka i w rzeczywistości radzieckim służbom nie chodziło o wy-
darzenie sprzed ok. 10 lat, a o bardziej świeższą i poważniejszą sprawę tj. przy-
należność do „większościowców”. Bardziej prawdopodobnym jest, że to było 
rzeczywistym powodem zatrzymania Wolskiego. Ponadto mógł na to wpłynąć 
jego trudny charakter, który nie pomagał w nawiązywaniu pozytywnych relacji 

71 AIPN BU, MBP, sygn. 0298/535, Oświadczenie w sprawie Wolskiego Władysława vel. 
Piwowarczyk Antoni, k. 4. Irena Landen jeszcze przed wojną rozstała się z jakiegoś powodu 
z Wolskim. Ostatecznie zamieszkała w Szwecji, utrzymując jednocześnie kontakt z nim i przy-
syłając paczki dla jego rodziny; vide: Relacja Romana Wolskiego, korespondencja email,  
8 V 2016 r. 

72 Nie wiadomo czy i kiedy wzięli ślub. 
73 W. W o l s k i, op. cit., s. 120, 126-127. 
74 Andrzej Paczkowski błędnie datuje rok aresztowania Wolskiego na 1933 r., jednak 

w okresie, kiedy pisał swoją pracę dostęp do wielu dokumentów był ograniczony lub niemoż-
liwy; vide: J. A n d r z e j e w s k i [A. P a c z k o w s k i], Gomułka i inni. Dokumenty z archiwum 
KC 1948-1982, Warszawa 1986, s.51. 

75 Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych ZSRR. 
76 AAN, KC PZPR, sygn. CK XX/6507, B Центральное Бюро Польских Коммунистов. 

Cправка, 25 VIII 1944 r., k. 13. 
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z otoczeniem. W grę więc wchodzą osobiste konflikty i możliwe, że ktoś spo-
śród polskich komunistów w Moskwie wykorzystał fakt z przeszłości Wol-
skiego, aby go pogrążyć. 

Partyjny historyk Tadeusz Daniszewski uważał go za człowieka bardzo 
zdemoralizowanego, niezasługującego na zaufanie i (…) zdolnego do wszelkiego 
rodzaju świństw w stosunku do Partii. Wskazał, że taką opinię o Wolskim miał 
szereg polskich komunistów w ZSRR, jeszcze na długo przed jego przyjazdem 
do tego kraju. Poważne zastrzeżenie co do wiarygodności Wolskiego mieli rów-
nież członkowie KPP przebywający w Polsce. Zwracali oni uwagę, ze siostra 
Wolskiego była żoną pułkownika żandarmerii polskiej, a jeden z dalszych ku-
zynów jego matki pracował w „defensywie”77 na Kresach78. Natomiast Leon 
Kasman miał powiedzieć: U szeregu t. t. [towarzyszy] były wątpliwości co do 
rzetelności Burga79. Również dział kadr w Kominternie wydał orzeczenie, 
że Wolski całkowicie nie zasługuje na zaufanie80. 

Istnieje również możliwość, że władzom radzieckim wydał się on podej-
rzany w związku z jego konspiracyjnym sposobem przedostania się do ZSRR. 
Wówczas NKWD mogło uznać go za agenta polskiego wywiadu.  

Wolski pół roku przebywał w więzieniu na Łubiance. W związku z tym 
S. Sempołowska wydała komunikat w „Robotniku” stwierdzający, że rzekomo 
poczynione przez Wolskiego nadużycia, czy też które miały go obciążać 
w oczach Sowietów, nie miały nic wspólnego z prawdą, nie wyjaśniając jednak 
o co chodzi81. Następne przeniesiono go do Butyrek, gdzie zakomunikowano 
mu, że został skazany na 5 lat82 łagru (…) za kontrrewolucyjną działalność. Do-
stał więc wyrok bez jakiegokolwiek procesu. W rzeczywistości został skazany 

77 Określenie Oddziału II Sztabu Generalnego/Głównego Wojska Polskiego, zajmującego 
się wywiadem i kontrwywiadem. Vide: Encyklopedia wojskowa, t. 1, Dowódcy i ich armie, historia 
wojen i bitew, technika wojskowa, Warszawa 2007, s. 180. 

78 AIPN BU, MBP, sygn. 0298/535, Notatka służbowa, k. 30. 
79 Jeden z pseudonimów Wolskiego. 
80 AAN, CBKP, sygn. 248/33, Charakterystyki t.t. [towarzyszy] wysłanych do kraju, k. 73. 
81 AIPN BU, MBP, sygn. 0298/535, Oświadczenie w sprawie Wolskiego Władysława vel. 

Piwowarczyk Antoni, k. 4. 
82 Andrzej Paczkowski błędnie podaje jakoby Wolskiego skazano na 10 lat; vide: 

J. A n d r z e j e w s k i [A. P a c z k o w s k i], op. cit., s. 51. 
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przez Kolegium Specjalne NKWD83. Nigdy nie dowiedział się dlaczego go ska-
zano, choć o to zabiegał i ogłosił nawet głodówkę. Przerwał ją, ale i tak nic mu 
nie powiedziano. Próbował nawiązać kontakt z A. Tabenkaus i córką, jednak 
bezskutecznie. Ostatnim śladem był zwrot jego listu do nich z 1938 r., z dopi-
skiem (…) „adresat wybył niewiadomo dokąd”84.  

Los Wolskiego wkrótce podzieliła również i ona. Po przyjeździe do ZSRR 
A. Tabenkaus pracowała w fabryce zabawek w Podolsku w pobliżu Moskwy. 
Po aresztowaniu Wolskiego często pisała do NKWD w sprawie jego uwolnie-
nia. Nie znała i znać nie mogła, przyczyn jego zamknięcia. Nie wiadomo 
w którym roku, ale i ona została aresztowana i skierowana do Specjalnego Ob-
ozu dla Żon Zdrajców Ojczyzny, w którym zginęła. Córka, która narodziła się 
z ich związku dostała na imię Helena, zapewne po siostrze Wolskiego. Po za-
mknięciu matki, trafiła ona pod opiekę pewnej sowieckiej milicjantki. Ta po 
roku namówiła dyrektora miejscowej fabryki maszyn do szycia aby adoptował 
Helenkę, na co ten się zgodził, nie miał bowiem własnych dzieci. Po wojnie 
Wolski poszukiwał jej, lecz bezskutecznie85.  

Wolski przebywał później w łagrze w Norylsku86 na Półwyspie Tajmyr, 
a wcześniej w Ucht-Peczorze87, choć jak sam twierdził - na szczęście krótko. 
Dalej Wolski podał, ze z łagru wyjechał (…) samowolnie zimą 1941/[19]42 r. 
(…)88. Oznaczałoby to, że siedział dłużej niż wynosił wyrok i na ostatnim eta-
pie był już nie więźniem a „specjalnym przesiedleńcem”. W charakterystyce 
sporządzonej przez Sowietów dla potrzeb CBKP, podano jednak informację, 
że Wolski miał być zwolniony pod koniec 1940 r. lub na początku 1941 r.89 

83 AAN, KC PZPR, sygn. CK XX/6507, B Центральное Бюро Польских Ком-
мунистов. Cправка, 25 VIII 1944 r., k. 15. 

84 AAN, ZAODRR, sygn. 10193,  Życiorys, k. 7-8. Tak w oryginale. Tadeusz Mołdawa 
błędnie podaje, że Wolski został skazany na 10 lat łagru; vide; T. M o ł d a w a, Ludzie władzy 
1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, Warszawa 
1991, s. 442. 

85 Relacja Romana Wolskiego, korespondencja email, 16 VI 2016 r.; ibidem, 
18 VI 2016r. 

86 Obecnie miasto w azjatyckiej części Rosji w Kraju Krasnojarskim. 
87 Obecnie miasto Uchta w europejskiej części Rosji w Republice Komi. 
88 AAN, ZAODRR, sygn. 10193,  Życiorys, k. 8. 
89 AAN, KC PZPR, sygn. CK XX/6507, B Центральное Бюро Польских Ком-
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W rozmowie z rtm. Józefem Przewłockim, zastępcą polskiego attaché wojsko-
wego, w kwietniu 1942 r., Wolski miał osobiście przedstawić mu swój akt 
zwolnienia z łagru90. 

Według Jakuba Bermana, Wolski podczas pobytu w łagrze został (…) 
złamany […] i tam zapewnie zwerbowany (…) przez NKWD. Nie znał jednak 
okoliczności tych wydarzeń. Wiedział jednak, że Wolski po zwolnieniu z ob-
ozu udał się do Moskwy, a jego zadaniem miało być werbowanie nowych agen-
tów. Jakub Berman twierdził również, że wiele osób wiązało postać Wolskiego 
z zabójstwem Henryka Ehrlicha i Wiktora Altera, przedwojennych działaczy 
Bundu w 1942 r. Bez dostępu do materiałów z archiwów rosyjskich sprawa ta 
jest jednak tylko hipotetyczna. Jakub Berman twierdzi, że obaj zginęli w 1942 
r.91  Tymczasem występuje kilka dat śmierci obu działaczy. Pierwszy wariant 
zakłada, że obaj zostali rozstrzelani jeszcze w grudniu 1941 r. Podaje się rów-
nież 12 V 1942 r. jako datę śmierci H. Ehrlicha i 17 II 1943 r. dla W. Altera92. 

Po zwolnieniu z łagru, według danych z grudnia 1941 r., miał pracować 
w Oddziale Organizacji Pracy Kombinatu Norylskiego93. Potem długo się tu-
łał nim znalazł jakieś zajęcie. Sam wspominał, że był m.in. w Osz w Kirgistanie, 
gdzie go okradziono94. Ignacy Bratman podał w 1952 r., że w ZSRR Wolski 
poznał swoją drugą żonę Celinę Bobińską-Wolską, córkę Stanisława F. Bobiń-
skiego, zamordowanego w czasie czystek w 1938 r.95  

W tym miejscu warto przytoczyć fragment tekstu Stefana Kisielewskiego, 
zawierający rzekomo słowa Wolskiego. Gdy ten został zwolniony z łagru jechał 
do Moskwy bardzo długo. W stolicy ZSRR spotkał Wandę Wasilewską. Chciał 
ją poczęstować papierosem, ta jednak odmówiła, stwierdzając:  

90 J. P r z e w ł o c k i, Wolski-Piwowarczyk w kujbyszewskiej ambasadzie RP. Na marginesie 
„Listów z Rosji” prof. S. Kota, „Zeszyty Historyczne” 2005, nr 153, s. 142. 

91 T. T o r a ń s k a, Oni, Warszawa 2004, s. 346. 
92 Żydzi Polscy. Historie niezwykłe, pod red M. P r o k o p o w i c z, Warszawa 2010, 

s. 9-11. 
93 AAN, KC PZPR, sygn. CK XX/6507, B Центральное Бюро Польских Ком-

мунистов. Cправка, 25 VIII 1944 r., k. 14. 
94 W. W o l s k i, op. cit., s. 347-353. 
95 AIPN BU, MBP, sygn. 0298/535, Oświadczenie w sprawie Wolskiego Władysława vel. 
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„Nie, towarzyszu, ja takich nie palę”. Wolski zastanawiał się: Myślę sobie, to 
w takim razie jakie ona pali: amerykańskie ma, czy jakieś inne… A ona wyj-
muje machorkę96, skręca kawał gazety i podaje. To ja jej mówię: „Towa-
rzyszko, ja jestem stary komunista pochodzenia robotniczego, to ja nie mu-
sze… to ja zapalę swojego” 97.  

Być może jako „stary komunista” nie chciał wciągać dymu z grubego ga-
zecianego papieru?... 

Także ambasador RP w Kujbyszewie Stanisław Kot odnotował swoje spo-
tkanie z  Wolskim, a dokładniej wizytę w polskiej placówce dyplomatycznej 
2 lub 4 IV 1942 r. Gość miał oczekiwać na ambasadora w pokoju gościnnym. 
Przedstawił się jako Antoni Burg-Piwowarczyk. Nie wiadomo dlaczego dodał 
sobie ten człon nazwiska. Stanisław Kot nie spodziewał się nikogo i poprosił 
sekretarza ambasady Wiesława Arleta o informacje kim jest mężczyzna w po-
koju? Ten odparł, że: (…) człowiek ten [Wolski] przybył niedawno, że to jeden 
z najciekawszych i najcenniejszych przybyszów. Prosto z Norylska, zwolniony po 
amnestii z kary pięciu lat łagru. Z okolicy tak niedostępnej, że tylko samolotem 
można stamtąd się wydostać. Stary komunista polski. Gdy ambasador usłyszał 
ostatnią wzmiankę, odpowiedział sekretarzowi: Proszę pana, aby noga tego czło-
wieka minuty dłużej w Ambasadzie nie postała. Proszę go w tej chwili wyprowa-
dzić. Sekretarz ambasady był wyraźnie zaskoczony taką reakcją S. Kota. Ten 
pozostał jednak niewzruszony i kazał pozbyć się Wolskiego, ponieważ na pod-
stawie „jego wzroku” uznał, że to jest prowokator. Trudne jest do przyjęcia aby 
dyplomata dokonał tak szybkiej weryfikacji człowieka tylko na podstawie jego 
spojrzenia98.  

Prawdopodobnie informację tę podał on z perspektywy czasu. Stanisław 
Kot musiał dojść do przekonania, że Wolski był prowokatorem dopiero po 
dokonanej rewizji przez NKWD, o czym niżej. Tego samego zdania jest 
J. Przewłocki, który przedstawił własną wersję wydarzeń.  

Miał on odbyć rozmowę z Wolskim, który ze łzami w oczach mówił mu, 
że jest nawróconym z komunizmu polskim patriotą i chce służyć w WP. Za-
stępca attaché wojskowego miał się na to nie godzić z przyczyn formalnych: 
zbyt wysoki wiek, a Wolski miał już wówczas 41 lat, posiadane obywatelstwo 

96 Tytoń.  
97 S. K i s i e l e w s k i, Abecadło Kisiela, Warszawa 1997, s. 150-151. 
98 S. K o t, Listy z Rosji do Gen. Sikorskiego, Londyn 1955, s. 542. 
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radzieckie, a nie polskie, oraz brak odbytej służby wojskowej, co jednak było 
nieprawdą.  

Jednak attaché wojskowy gen. Romuald Wolikowski, miał się zgodzić na 
przyjęcie Wolskiego do wojska. Rotmistrz J. Przewłocki sporządził odpowied-
nie dlań dokumenty oraz zaopatrzył go w prywatny list do rtm. Józefa Czap-
skiego ze Sztabu Głównego99. 

Według S. Kota to Wiesław Arlet nalegał na pozostawienie Wolskiego, 
ponieważ ten przekazał wiele informacji na temat funkcjonowania radzieckich 
łagrów. Obiecał również sporządzić dwa referaty na ten temat. Za Wolskim 
wstawił się również gen. R. Wolikowski, któremu ten miał obiecać referat na 
temat stosunku KPP do sprawy polskiej. Tego typu postawa wyraźnie iryto-
wała ambasadora, który stwierdził, że attaché nie powinien się zajmować za-
gadnieniami politycznymi. Generał R. Wolikowski odparł jednak, że przyjął 
on Wolskiego do wojska i nie można go teraz wyrzucić. Ostatecznie uzgod-
niono, że będzie on mógł przebywać w lokalu wynajmowanym przez amba-
sadę, aż do czasu transportu do jednostki wojskowej100.  

Tadeusz Rutkowski jest zdania, że pracownicy polskiej ambasady liczyli 
na jego pomoc odnośnie ustalenia miejsca przebywania polskich oficerów prze-
trzymywanych w 1940 r. w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. Sądzono 
bowiem, że mogą oni znajdować się na Dalekiej Północy101. 

Kilka dni po tym, 9 IV 1942 r. ok. północy, do lokalu w którym przeby-
wał Wolski weszli funkcjonariusze NKWD i przeprowadzili rewizję dokumen-
tów osobistych. Lokal ten był użytkowany przez ambasadę ale nie był częścią 
gmachu, a przez to nie był objęty eksterytorialnością. Używany był jako miesz-
kanie dla niższych funkcjonariuszy placówki dyplomatycznej i innych obywa-
teli polskich.  

Podczas rewizji aresztowany został Wolski, który nocował w tym lokalu 
przed wyjazdem do WP, do którego się zgłosił jako ochotnik. Według T. Rut-

99 J. P r z e w ł o c k i, op. cit., s. 143 
100 S. K o t, op. cit., s. 543. 
101 T. R u t k o w s k i, Sprawa Antoniego Piwowarczyka – Władysława Wolskiego, „Zeszyty 

Historyczne” 2005, nr 153, s. 133. 
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99 J. P r z e w ł o c k i, op. cit., s. 143 
100 S. K o t, op. cit., s. 543. 
101 T. R u t k o w s k i, Sprawa Antoniego Piwowarczyka – Władysława Wolskiego, „Zeszyty 

Historyczne” 2005, nr 153, s. 133. 
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kowskiego sprawa ta wywołała poważny kryzys w stosunkach polsko-radziec-
kich102. Ambasador S. Kot już w swoim pierwszym raporcie odnośnie zaistnia-
łej sytuacji, rozważał możliwość prowokacji radzieckich służb. W kolejnej de-
peszy, napisanej tego samego dnia, ambasador nie miał już wątpliwości co do 
celów Wolskiego. Prosił również gen. Władysława Sikorskiego o odwołanie 
z placówki gen. R. Wolikowskiego, który odpowiadał za przyjęcie Wolskiego. 
Powodem odwołania generała miała być jego łatwowierność. Wiedział on bo-
wiem, że petent był przed wojną komunistą i organizował konspiracyjne ko-
mórki komunistyczne w WP. Mimo to gen. R. Wolikowski polecił Wolskiemu 
opracowanie referatów politycznych. To właśnie po te referaty przyszli funk-
cjonariusze NKWD, a przy okazji przeszukano też wszystkie dokumenty jakie 
znajdowały się w lokalu. Mimo tej sytuacji oraz nalegań ambasadora S. Kota, 
generał nie zamierzał wyrzucić Wolskiego, mało tego, zaopatrzył go w listy 
uwierzytelniające do rtm. Józefa Czapskiego, co dyplomata uważał za wielkie 
niebezpieczeństwo103. 

Nie jest do końca pewne kto w ambasadzie personalnie odpowiadał za 
przyjecie Wolskiego. Stanisław Kot oskarżał o to gen. R. Wolikowskiego. Jed-
nak ten oddalał te zarzuty twierdząc, że został on przyjęty przez pracowników 
ambasady i to oni ponoszą całą odpowiedzialność. Z kolei rtm. J. Przewłocki 
stwierdził, że Wolskiego przyjął do wojska na polecenie gen. R. Wolikow-
skiego, to zaś miało być zgodne z wolą ambasadora, który ponosi pełną odpo-
wiedzialność za zaistniałą sytuację104. 

Sytuacja była poważna bowiem materiały, które zarekwirowano Wol-
skiemu zawierały m.in. memoriał do Polskiej Misji Wojskowej, list rtm J. Prze-
włockiego do wspomnianego rtm. J. Czapskiego, zawierający polecenie skiero-
wania Wolskiego do ppłk. Wincentego Bąkiewicza oraz pewne dane wywia-
dowcze o Sowietach. Generał Władysław Anders informował attaché wojsko-

102 Ibidem, s. 131. 
103 S. K o t, op. cit., s. 301-302. 
104 T. R u t k o w s k i, op. cit., s. 134. 

Działalność Władysława Wolskiego do 1944 r. 

39 

wego, że na podstawie tych materiałów gen. Aleksiej P. Panfiłow żąda usunię-
cia z ZSRR jego, tj. gen. R. Wolikowskiego oraz rtm. J. Przewłockiego105. Ofi-
cjalnie żądanie takie wystosował zastępca ludowego komisarza spraw zagranicz-
nych ZSRR Andriej Wyszyński w nocie do ambasadora S. Kota106.  

Większość historyków, która badała tę sprawę, uznaje, że Wolski był 
w tym czasie agentem NKWD. Opracowane przez niego referaty można było 
uznać za szpiegowskie. Łatwowierne przyjęcie Wolskiego okazało się być po-
ważnym błędem107. 

Wolski zupełnie inaczej wspominał swoją wizytę w kujbyszewskiej amba-
sadzie RP. Otóż według niego, po zwolnieniu z łagru był tak wykończony fi-
zycznie, ze myślał tylko i wyłącznie o tym żeby się wydostać z ZSRR. W tym 
celu udał się właśnie do ambasady. Jednak był świadom, że tam nie będą mieli 
do niego zaufania jako do przedwojennego komunisty. Dlatego postanowił to 
zaufanie zdobyć przekazując plany obozów. Nie tłumaczył już dlaczego 
wkrótce po tym do lokalu, w którym przebywał weszło NKWD. Wolski długo 
prowadził na ten temat polemikę ze Stanisławem Kotem108. 

Po zakończeniu tej sprawy Wolski stanął przed nowym wyzwaniem. Pod 
koniec 1943 r. miał zostać zrzucony na spadochronie na tyły frontu wschod-
niego i zasilić radziecką partyzantkę. Jego szlak bojowy zaczął się nad Jeziorem 
Narocz109, a kończył w Puszczy Rudnickiej110. Nie była to więc duża odle-
głość111. Ambasador radziecki Wiktor Lebiediew twierdził w 1949 r., że Wolski 

105 S. K o t, op. cit., s. 334-335, 337. W rzeczywistości nie chodziło o rtm. J. Przewłockiego 
tylko o W. Arleta, który razem z gen. R. Wolikowskim zostali wydaleni z ZSRR. 

106 Notatka zastępcy komisarza ludowego spraw zagranicznych A. Wyszyńskiego o rozmowie 
z ambasadorem RP w ZSRR St. Kotem na temat stosunków polsko-radzieckich [w:] Dokumenty 
i materiały do historii stosunków polsko-radzieckich, t. VII, styczeń 1939 – grudzień 1943, oprac. 
H. A d a l i ń s k a i inni, Warszawa 1973, s. 349-351. 

107 D. B o ć k o w s k i, Czas nadziei. Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej w ZSRR i opieka 
nad nimi placówek polskich w latach 1940-1943, Warszawa 1999, s. 317; T. R u t k o w s k i, 
Stanisław Kot (1885-1975). Biografia polityczna, Warszawa 2000, s. 264; W. P o b ó g - M a -
l i n o w s k i, Najnowsza historia polityczna Polski, t. 3, cz. 1, Gdańsk 1990, s. 247. 

108 S. K i s i e l e w s k i, op. cit., s. 160. 
109 W północno-zachodniej Białorusi. 
110 Puszcza na terenie Litwy w rejonie solecznickim na południowo-wschodniej Wileńsz-

czyźnie.  
111 AAN, ZAODRR, sygn. 10193,  Życiorys, k. 8. 
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z ambasadorem RP w ZSRR St. Kotem na temat stosunków polsko-radzieckich [w:] Dokumenty 
i materiały do historii stosunków polsko-radzieckich, t. VII, styczeń 1939 – grudzień 1943, oprac. 
H. A d a l i ń s k a i inni, Warszawa 1973, s. 349-351. 

107 D. B o ć k o w s k i, Czas nadziei. Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej w ZSRR i opieka 
nad nimi placówek polskich w latach 1940-1943, Warszawa 1999, s. 317; T. R u t k o w s k i, 
Stanisław Kot (1885-1975). Biografia polityczna, Warszawa 2000, s. 264; W. P o b ó g - M a -
l i n o w s k i, Najnowsza historia polityczna Polski, t. 3, cz. 1, Gdańsk 1990, s. 247. 

108 S. K i s i e l e w s k i, op. cit., s. 160. 
109 W północno-zachodniej Białorusi. 
110 Puszcza na terenie Litwy w rejonie solecznickim na południowo-wschodniej Wileńsz-

czyźnie.  
111 AAN, ZAODRR, sygn. 10193,  Życiorys, k. 8. 



Rozdział I 

40 

został zrzucony na spadochronie na teren Wileńszczyzny, ale w 1942 r.112 Wy-
daje się to jednak mało prawdopodobne, bowiem w jego aktach partyjnych 
znajduje się zaświadczenie ze Sztabu Litewskiego Ruchu Partyzanckiego po-
twierdzające, że ten walczył w szeregach partyzantki w lutym 1944 r.113 

Kłamstwem jest informacja podana przez niego w swojej autobiografii 
sporządzonej do KRN: Po wybuchu wojny znalazłem się w ZSRR lecz wojna 
sowiecko-niemiecka pozwoliła mi znów przejść na stronę polską gdzie siedziałem 
w lasach w różnych grupach partyzanckich aż do wyzwolenie [od] niemców114 
(…). Jak zostało wskazane, Wolski znalazł się w ZSRR już w 1935 r., a nie 
w 1939 r. Jego kolejne informacje w tym dokumencie są co najmniej zmani-
pulowane. Walczył w partyzantce radzieckiej, a nie polskiej. Działał co prawda 
na terenie Wileńszczyzny i chyba to uznał za „stronę polską”115. Ostatecznie 
jednak w 1944 r. znalazł się w Lublinie, rozpoczynając nowy etap w życiu.  

112 Pismo ambasadora ZSRR w Warszawie Wiktora Lebiediewa do ministra spraw zagranicz-
nych ZSRR Andrieja Wyszyńskiego o sytuacji w kierownictwie PZPR […] [w:] Polska w dokumen-
tach z archiwów rosyjskich 1949-1953, z. 12, wyb. i oprac. A. K o c h a ń s k i, G. P. M u -
r a s z k o, A. F. N o s k o w a, A. P a c z k o w s k i, K. P e r s a k, Warszawa 2000, s. 42. 

113 AAN, KC PZPR, sygn. CK XX/6507, Cправка, 11 VIII 1944 r., k. 12. 
114 Tak w oryginale. 
115 AAN, KRN, sygn. 346, folder Władysław Wolski, Autobiografia, bp. 
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Rozdział II 

„Minister migracji” 1944-1950 
 
 
 

Od umiejętności obsadzenia i zagospodarowania obszarów zachodnich  
zależeć będzie ocena organizacyjnych zdolności Narodu Polskiego za granicą  

i w dużym stopniu utrzymanie i zabezpieczenie granic zachodnich1. 

Władysław Wolski 
 
 
 

1. Miejsce w aparacie repatriacyjnym państwa  

Władysław Wolski do połowy 1944 r. znajdował się na Wileńszczyźnie, 
gdzie walczył w szeregach radzieckiej partyzantki. Był świadkiem wyzwalania 
Wilna przez żołnierzy Armii Krajowej (dalej AK), co określił mianem żałosnej 
próby. Opanowanie miasta przez Sowietów w dniu 13 VII 1944 r., było dla 
niego (...) końcem rzeczywiście ryzykownego życia. Po utworzeniu Polskiego Ko-
mitetu Wyzwolenia Narodowego (dalej PKWN), Wolski postanowił przedo-
stać się do Lublina. Jednak jego współtowarzysze broni nie chcieli go puścić.  
Podobno wynikało to z zadzierzgniętych przez niego więzów przyjaźni z Litwi-
nami z radzieckiej partyzantki, którzy nie chcieli się z nim rozstawać. Tłuma-
czenie to wydaje się co najmniej karkołomne. Powód, dla którego starano się 
zatrzymać Wolskiego przy sobie, był niemal na pewno inny. Trudno bowiem 
przyjąć wykładnię, jakoby decyzje personalne podejmowane przez Sowietów 
zależały tylko od zawartych przyjaźni. Jednak prawdziwych motywów tej po-
stawy nie można poznać bez dostępu do materiałów w archiwach rosyjskich.  

Aby dostać się do Lublina Wolski, jak sam wspomina, użył podstępu. 
Niestety nie precyzuje na czym ów podstęp miał polegać. Pewne jest, że na 
początku sierpnia 1944 r. znalazł się w Lublinie. Tutaj wykorzystał znajomość 

1 AAN, Urząd Rady Ministrów (dalej URM), sygn. 5/6, Akcja przesiedleńcza, k. 2. 
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1 AAN, Urząd Rady Ministrów (dalej URM), sygn. 5/6, Akcja przesiedleńcza, k. 2. 
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z Bolesławem Bierutem z okresu pracy w MOPR2, dzięki czemu został miano-
wany zastępcą kierownika resortu bezpieczeństwa publicznego w PKWN. Pia-
stowanie tej funkcji nie trwało długo. Powodem tego był, jak sam przyznaje, 
jego paskudny charakter. Jeszcze w sierpniu Wolski wywołał konflikt, który za-
kończył się jego odwołaniem. Brak jakikolwiek informacji czego konkretnie 
ów spór miał dotyczyć3. Roman Wolski twierdzi, że konflikt ten dotyczył prze-
trzymywania żołnierzy AK na Zamku Lubelskim. Wolski miał sprzeciwiać się 
masowym aresztom AK-owców przez Sowietów, bez uzgadniania tego 
z PKWN. Jednak brak jakichkolwiek informacji pozwalających na choć po-
bieżne przedstawienie tej sprawy4. 

Druga wojna światowa diametralnie odmieniła charakter oraz kształt Pol-
ski. W wyniku decyzji światowych mocarstw uległy zmianom jej granice. Pol-
ska znalazła się również w orbicie wpływów ZSRR, a ośrodkiem decyzyjnym, 
jeżeli chodzi o kluczowe sprawy, stał się Kreml. Utrata rozległych Kresów 
Wschodnich oraz zyskanie Ziem Odzyskanych postawiło zniszczoną Polskę 
przed poważnym zadaniem uporządkowania spraw ludnościowych. Władze 
stanęły przed wyzwaniem zorganizowania przesiedleń, repatriacji i wysiedleń 
milionów ludzi. Czas działał na niekorzyść Polaków. Setki tysięcy ludzi zostało 
pozbawionych dachu nad głową. Wielu nie miało dokąd wrócić z robót przy-
musowych, gdzie zostali wywiezieni przez Niemców. Na południowo wschod-
nich Kresach nadal działały bandy Ukraińskiej Powstańczej Armii (dalej UPA). 
Problem narastał wraz z przesuwaniem się frontu wschodniego. Mimo poważ-
nych zniszczeń kraju, braku środków żywnościowych i transportowych, władze 
postanowiły niezwłocznie przystąpić do akcji repatriacyjnej Polaków z Kre-
sów5.  

2 J. C h y l i ń s k i, Jaki był Bolesław Bierut. Wspomnienia syna, Warszawa 1999, s. 49. 
3 W. Wol sk i, Kartki kontrowersyjne, Kraków 1980, s. 299-300.  
4 Relacja Romana Wolskiego, korespondencja email, 14 V 2016 r.; ibidem, 15 V 2016 r. 
5 Była to nie tyle »repatriacja«, lecz tzw. ekspatriacja ludności autochtonicznej ze swoich stron 

rodzinnych. Ze względu na stosowany przymus bardziej odpowiednim terminem byłoby słowo „eks-
pulsja”. Można również stosować pojęcie o rodowodzie polskim, takie jak »przesiedlenie«, »wypędze-
nie« lub »wygnanie« (...) w ciągu blisko pięćdziesięciu lat dla przemieszczenia ludności polskiej 
z Kresów Wschodnich do Polski, w jej nowych granicach, stosowany był jedynie termin »repatriacja«. 
Został on tak mocno spopularyzowany, że zastąpienie go przez inne słowo, nawet bardziej właściwe 
może wprowadzać zamęt terminologiczny. Cyt. za K. Banaś, Działalność przesiedleńczo-opiekuń-
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Konflikt wywołany przez Wolskiego spowodował, że niegdysiejszy ra-
dziecki partyzant zawisł w próżni. Korzystał on z  mieszkania oraz stołówki 
PKWN, ale nie miał żadnego zajęcia. Dnie spędzał na spacerach po Lublinie 
bądź na przesiadywaniu w kawiarniach. Nie trwało to jednak długo. We wrze-
śniu 1944 r. przybyła do Lublina delegacja rządów Ukraińskiej Socjalistycznej 
Republiki Radzieckiej (dalej USRR) i Białoruskiej Socjalistycznej Republiki 
Radzieckiej (dalej BSRR), która prowadziła rozmowy na temat przyszłego 
transferu ludności pomiędzy republikami radzieckimi a Polską. Wizyta zakoń-
czyła się podpisaniem układów w dniu 9 IX 1944 r. o wzajemnej ewakuacji 
ludności6.  

Wolski nie interesował się w ogóle tym tematem. Jednak kilka dni po 
wyjeździe delegacji Bolesław Bierut zaprosił go na spotkanie. Prezydent KRN 
przedstawił Wolskiemu trudną sytuację Polaków w ZSRR, szczególnie na 
Ukrainie. Bolesław Bierut oświadczył mu, że w związku ze wspomnianymi 
układami istnieje konieczność powołania głównego pełnomocnika PKWN do 
zorganizowania aparatu przesiedleńczego w USRR. Jak Wolski przyznaje, „to-
warzysz Tomasz” był świadom jego umiejętności organizatorskich oraz dobrej 
znajomości języka rosyjskiego. To czyniło go idealnym kandydatem na stano-
wisko głównego pełnomocnika PKWN.  

Wolski odebrał propozycję B. Bieruta (...) jako osobistą klęskę. Tłumaczył 
to zdecydowaną niechęcią do opuszczania Polski, w której przebywał od nie-
spełna miesiąca, po 9-letniej tułaczce za granicą. Rzeczywistym jednak powo-
dem jego rozczarowania mogło być oddalenie się perspektywy pracy w jednym 
z kluczowych resortów, a za takowy należało uznać m.in. resort bezpieczeństwa 
publicznego. Wolskiemu mogło się wydawać, że piastowanie funkcji głównego 
pełnomocnika PKWN odsunie go na boczny tor głównego nurtu politycz-
nego. W najczarniejszym scenariuszu – na trwałe7.  

Wolski nie mógł się więc zdecydować. Jednak po kilku dniach znów spo-
tkał się z B. Bierutem, który wówczas powiedział, że podpisana jest również 
umowa z BSRR i Wolski mógłby piastować również urząd głównego pełno-
mocnika PKWN na BSRR. To rozwiało wszelkie obawy Wolskiego. Nie 

6 W dniu 9 IX 1944 r. podpisano układy z USRR i BSRR, natomiast z Litewską Socjali-
styczną Republiką Radziecką (dalej LSRR)  nastąpiło to 22 IX 1944 r. Szerzej na temat tych 
układów patrz podrozdział „Decydent w sprawach repatriacji Polaków”. 

7 W. W o l s k i, op. cit., s. 301-302. 
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2 J. C h y l i ń s k i, Jaki był Bolesław Bierut. Wspomnienia syna, Warszawa 1999, s. 49. 
3 W. Wol sk i, Kartki kontrowersyjne, Kraków 1980, s. 299-300.  
4 Relacja Romana Wolskiego, korespondencja email, 14 V 2016 r.; ibidem, 15 V 2016 r. 
5 Była to nie tyle »repatriacja«, lecz tzw. ekspatriacja ludności autochtonicznej ze swoich stron 
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6 W dniu 9 IX 1944 r. podpisano układy z USRR i BSRR, natomiast z Litewską Socjali-
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7 W. W o l s k i, op. cit., s. 301-302. 
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można bowiem było przebywać na Ukrainie i Białorusi jednocześnie. Jego stałą 
siedzibą musiało być któreś z miast polskich, Lublin lub w późniejszym czasie 
Warszawa. Wolski poprosił więc o oficjalną nominację. Gdy 22 IX 1944 r. 
doszło do podpisania umowy o ewakuacji ludności z LSRR, również i ten ob-
szar został mu przydzielony. 

W ten sposób powstał urząd Głównego Pełnomocnika Rządu do Spraw 
Ewakuacji Ludności Polskiej na Ukrainie, Białorusi i Litwie, którego szefem 
oficjalnie został Wolski. Stanęło wówczas przed nim zadanie zorganizowanie 
aparatu repatriacyjnego w trzech wspomnianych republikach, który to miał 
zająć się całą akcją sprowadzania Polaków na zachodnią stronę Bugu. We 
wspomnieniach Wolski przytacza swoją rozmowę z Hilarym Mincem, kierow-
nikiem resortu przemysłu i handlu, do której doszło w trakcie obiadu w sto-
łówce gmachu PKWN. Hilary Minc spytał się go co zamierza robić z repa-
triantami już znajdującymi się na terenie tzw. Polski lubelskiej. Ten strasznie 
się oburzył, słysząc to pytanie. Odpowiedział H. Mincowi, że to nie leży w jego 
gestii i, że dalszy los repatriantów (...) to będzie już wasza [PKWN] sprawa. 
Hilary Minc jednak wyprowadził Wolskiego z tego rozumowania i uświadomił 
mu, że problem repatriantów po przekroczeniu Bugu to również jak najbar-
dziej sprawa Wolskiego8. 

Swoje działanie rozpoczął on od przestudiowania materiałów poświęco-
nych wymianie ludności pomiędzy Grecją a Turcją w 1923 r. W jej wyniku 
przesiedlono z Grecji do Turcji 350 tys. osób a z Turcji do Grecji 1 250 tys. 
Sam Wolski podkreślał jednak, że grecko-turecka wymiana ludności nie mogła 
być wzorcem do organizacji migracji do i z Polski9. Skala była nieproporcjo-
nalnie większa a i Polska była państwem znacznie bardziej zniszczonym i wy-
czerpanym niż Grecja i Turcja po I wojnie światowej. 

Główny Pełnomocnik Rządu do Spraw Ewakuacji Ludności Polskiej na 
Ukrainie, Białorusi i Litwie, w momencie powołania odpowiadał za repatriację 
Polaków z Kresów Wschodnich. Podlegał on bezpośrednio pod PKWN, a na-
stępnie Rząd Tymczasowy. Początkowo jego siedzibą był Lublin, następnie 
Warszawa. Wolski powołał swoich zastępców dla USRR z siedzibą w Łucku, 
dla BSRR z siedzibą w Baranowiczach i dla LSRR z siedzibą w Wilnie. 
W kwietniu 1945 r. Rząd Tymczasowy zmieniał nazwę urzędu pełnioną przez 

8 Ibidem, s. 303-304. 
9 Ibidem,  s. 323. 
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Wolskiego na Generalny Pełnomocnik Rządu do Spraw Repatriacji Obywateli 
Polskich. Zakres kompetencji wymienionych funkcji nie uległ zmianie, za to 
rozszerzeniu uległ obszar terytorialny podlegający Wolskiemu. Wiązało się to 
z nastaniem repatriacji Polaków już nie tylko z ZSRR, ale  i całego świata10. 

Zastępcy Generalnego Pełnomocnika powołali swych Pełnomocników 
Rejonowych (dla BSRR – Okręgowych). Łącznie na terenie trzech republik 
funkcjonowały 52 rejony i okręgi, które bezpośrednio zajmowały się przygoto-
waniem ludności Polskiej do wyjazdu za Bug. Analogicznie na terenie Polski 
działali przedstawiciele radzieccy i ich polscy współpracownicy według tej sa-
mej struktury. Urzędy Zastępców Generalnego Pełnomocnika oraz Pełnomoc-
ników Rejonowych/Okręgowych dzieliły się na wydziały na czele których stali 
naczelnicy. Na terenie USRR, BSRR i LSRR, razem z przedstawicielami pol-
skimi działali radzieccy Przedstawiciele Główni i Rejonowi (w BSRR – Okrę-
gowi), którzy wspólnie ze swoimi polskimi odpowiednikami wykonywali czyn-
ności zawarte w porozumieniach pomiędzy PKWN a ZSRR z 9 i 22 IX 
1944 r.11 Czynności te polegały na: rejestracji ludności, ustaleniu jej narodo-
wości, miejsca zamieszkania, oszacowaniu mienia, sporządzaniu list transpor-
towych czy wystawianiu tzw. dowodów przesiedleńczych12.  

Zastępcy Wolskiego w USSR, BSRR i LSRR potrzebowali jednak fundu-
szy na realizację wyżej wymienionych zadań. Po stronie radzieckiej operować 
można było tylko rublami, a po polskiej – złotówkami. Aby zwiększyć możli-
wości swoich zastępców, szczególnie na Ukrainie, Wolski wydzielił dla Głów-
nego Pełnomocnika rządu tej republiki sumę 3,5 mln zł, wiedząc, że druga 
strona przydzieli wówczas taką samą sumę w rublach dla jego zastępcy 
w Łucku13. Zastrzyk finansowy oznaczał wydatne usprawnienie repatriacji Po-
laków z USRR. 

10 AAN, Państwowy Urząd Repatriacyjny Zarząd Centralny (dalej PUR ZC), sygn. 
XV/711, Historia Państwowego Urzędu Repatriacyjnego, k. 6. Początkowo repatriacją Polaków 
z Zachodu miało się zająć Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej; vide: W. W o l s k i, op. cit., 
s. 336. 

11 Szerzej na temat tych układów patrz podrozdział „Decydent w sprawach repatriacji Po-
laków”. 

12 AAN, PUR ZC, sygn. XV/711, Historia Państwowego Urzędu Repatriacyjnego, k. 15; 
D. S u l a, Działalność przesiedleńczo-repatriacyjna Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w latach 
1944-1951, Lublin 2002, s. 14-15.  

13 Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych (dalej AMSZ), Departament Polityczny 
1945-1948 (dalej DP), sygn. z. 6, w. 32, t. 502, Nota do Dmytro Manuilskiego, 3 II 1946 r., 
k. 21. 
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Ukrainie, Białorusi i Litwie, w momencie powołania odpowiadał za repatriację 
Polaków z Kresów Wschodnich. Podlegał on bezpośrednio pod PKWN, a na-
stępnie Rząd Tymczasowy. Początkowo jego siedzibą był Lublin, następnie 
Warszawa. Wolski powołał swoich zastępców dla USRR z siedzibą w Łucku, 
dla BSRR z siedzibą w Baranowiczach i dla LSRR z siedzibą w Wilnie. 
W kwietniu 1945 r. Rząd Tymczasowy zmieniał nazwę urzędu pełnioną przez 

8 Ibidem, s. 303-304. 
9 Ibidem,  s. 323. 
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Wolskiego na Generalny Pełnomocnik Rządu do Spraw Repatriacji Obywateli 
Polskich. Zakres kompetencji wymienionych funkcji nie uległ zmianie, za to 
rozszerzeniu uległ obszar terytorialny podlegający Wolskiemu. Wiązało się to 
z nastaniem repatriacji Polaków już nie tylko z ZSRR, ale  i całego świata10. 

Zastępcy Generalnego Pełnomocnika powołali swych Pełnomocników 
Rejonowych (dla BSRR – Okręgowych). Łącznie na terenie trzech republik 
funkcjonowały 52 rejony i okręgi, które bezpośrednio zajmowały się przygoto-
waniem ludności Polskiej do wyjazdu za Bug. Analogicznie na terenie Polski 
działali przedstawiciele radzieccy i ich polscy współpracownicy według tej sa-
mej struktury. Urzędy Zastępców Generalnego Pełnomocnika oraz Pełnomoc-
ników Rejonowych/Okręgowych dzieliły się na wydziały na czele których stali 
naczelnicy. Na terenie USRR, BSRR i LSRR, razem z przedstawicielami pol-
skimi działali radzieccy Przedstawiciele Główni i Rejonowi (w BSRR – Okrę-
gowi), którzy wspólnie ze swoimi polskimi odpowiednikami wykonywali czyn-
ności zawarte w porozumieniach pomiędzy PKWN a ZSRR z 9 i 22 IX 
1944 r.11 Czynności te polegały na: rejestracji ludności, ustaleniu jej narodo-
wości, miejsca zamieszkania, oszacowaniu mienia, sporządzaniu list transpor-
towych czy wystawianiu tzw. dowodów przesiedleńczych12.  

Zastępcy Wolskiego w USSR, BSRR i LSRR potrzebowali jednak fundu-
szy na realizację wyżej wymienionych zadań. Po stronie radzieckiej operować 
można było tylko rublami, a po polskiej – złotówkami. Aby zwiększyć możli-
wości swoich zastępców, szczególnie na Ukrainie, Wolski wydzielił dla Głów-
nego Pełnomocnika rządu tej republiki sumę 3,5 mln zł, wiedząc, że druga 
strona przydzieli wówczas taką samą sumę w rublach dla jego zastępcy 
w Łucku13. Zastrzyk finansowy oznaczał wydatne usprawnienie repatriacji Po-
laków z USRR. 

10 AAN, Państwowy Urząd Repatriacyjny Zarząd Centralny (dalej PUR ZC), sygn. 
XV/711, Historia Państwowego Urzędu Repatriacyjnego, k. 6. Początkowo repatriacją Polaków 
z Zachodu miało się zająć Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej; vide: W. W o l s k i, op. cit., 
s. 336. 

11 Szerzej na temat tych układów patrz podrozdział „Decydent w sprawach repatriacji Po-
laków”. 

12 AAN, PUR ZC, sygn. XV/711, Historia Państwowego Urzędu Repatriacyjnego, k. 15; 
D. S u l a, Działalność przesiedleńczo-repatriacyjna Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w latach 
1944-1951, Lublin 2002, s. 14-15.  

13 Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych (dalej AMSZ), Departament Polityczny 
1945-1948 (dalej DP), sygn. z. 6, w. 32, t. 502, Nota do Dmytro Manuilskiego, 3 II 1946 r., 
k. 21. 
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Główna fala repatriacji Polaków z Kresów zakończyła się wraz z 1946 r. 
Aparat repatriacyjny podlegający Generalnemu Pełnomocnikowi na terenie 
trzech republika radzieckich był stopniowo likwidowany. W kolejnym etapie 
punkt ciężkości przeszedł na repatriację Polaków z samego ZSRR (bez USRR, 
BSRR i LSRR) oraz reszty świata. Należało również rozwinąć administrację 
zajmującą się osadnictwem nowo przybyłych na terytorium Polski oraz prze-
siedleniami wewnątrz kraju.  

Najważniejszym zadaniem w polskiej polityce migracyjnej była organiza-
cja Ziem Odzyskanych. Terytorium to miało stanowić główną bazę pod osad-
nictwo repatriantów i przesiedleńców. Pierwszą organizacją nowych nabytków 
terytorialnych zajęło się powołane w lutym 1945 r. przy Prezydium Rządu - 
Biuro Ziem Zachodnich. Wraz z kolejnymi miesiącami instytucja ta okazała 
się być daleko niewystarczająca. Wolski oczekiwał od Biura przygotowania ma-
teriału dokumentacyjnego, pozwalającego na rozpoczęcie akcji osiedleńczej na 
Ziemiach Odzyskanych. Jak się wkrótce dowiedział, zadanie to przewyższało 
możliwości tego organu. Sam niejednokrotnie wypowiadał się negatywnie 
o pracy tej instytucji14. Niewystarczalność Biura była powodem powołania 
przez rząd w dniu 11 IV 1945 r. Urząd Pełnomocnika Generalnego RP do 
Spraw Ziem Odzyskanych15, którym mianowano Edwarda Ochaba. Prawna 
podległość tego organu nie jest jasna. Biorąc pod uwagę, że instytucja ta została 
powołana przez rząd, należałoby rozumieć, że de iure podlegała bezpośrednio 
Radzie Ministrów. Jednak Pełnomocnikiem Generalnym oraz szefem Mini-
sterstwa Administracji Publicznej (dalej MAP)16 była ta sama osoba. Należy 
przyjąć, że instytucja Pełnomocnika Generalnego podlegała de facto temu wła-
śnie resortowi. Autorowi nie udało się dotrzeć do dokumentów rozstrzygają-
cych ten problem. 

Jeszcze przed powołaniem Urzędu Pełnomocnika Generalnego, Wolski 
był świadom, że Biuro Ziem Zachodnich nie jest zdolne do prowadzenia poli-
tyki osiedleńczej. W tym celu udała się do B. Bieruta, który postanowił, 

14 W. W o l s k i, op. cit., s. 329; AAN, PUR ZC, sygn. II/17a, Konferencja odbyta 
z Ob[ywatelem] Ministrem Wolskim w dniu 4 czerwca 1945 r., k. 52. 

15 A. K o c h a ń s k i, Polska1944-1991. Informator historyczny, t. 1, Podział administra-
cyjny, ważniejsze akty prawne, decyzje i enuncjacje państwowe (1944-1956), Warszawa 1996, 
s. 67. 

16 Edward Ochab funkcję tę sprawował od czasu powołania PKWN aż do 28 VI 1945 r., 
kiedy to został zastąpiony przez Władysława Kiernika.  
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że Wolski zostanie wiceministrem administracji publicznej, a zakres jego dzia-
łalności będzie obejmował Ziemie Odzyskane. W następstwie tego Rząd Tym-
czasowy w dniu 12 IV 1945 r. powierzył Wolskiemu funkcję podsekretarza 
stanu w MAP, w ramach którego zajmował się sprawami migracji ludności, 
zachowując swój dotychczasowy urząd. Nie przyjęła się również zasada, 
że Wolskiemu podlegały tylko Ziemie Odzyskane. Wynikało to z zaangażowa-
nia się ministra E. Ochaba w pracę partyjną, którą przekładał nad obowiązki 
państwowe17. Ponadto 23 VI 1945 r. rząd dodatkowo mianował Wolskiego na 
stanowisko Generalnego Komisarza do Spraw Akcji Przesiedleńczej i Osiedleń-
czej18, którego zadaniem była koordynacja migracji wewnątrz Polski.  

W dniu 28 VI 1945 r. powstał Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej 
(dalej TRJN). Szefem administracji publicznej został ludowiec Władysław 
Kiernik. Jednym z nowych zadań Wolskiego była kontrola jego poczynań. Wi-
ceminister wspomina to inaczej, choć sens pozostaje ten sam: Wtedy [28 VI 
1945 r.] okazało się, że byłem jedynym peperowcem w Ministerstwie Administracji 
Publicznej. Wezwano mnie więc i powiedziano mi, że Kiernik jest ministrem, ale 
ja odpowiadam za ministerstwo (...)19. Wolski informował więc kierownictwo 
PPR o opiniach i zamiarach wyrażanych przez swego zwierzchnika20.  

W obliczu wzmożenia się ruchu repatriantów jako wiceminister w dniu 
11 VIII 1945 r. opracował Tymczasowy Statut Organizacyjny powołanych 
przez siebie trzech zagranicznych urzędów repatriacyjnych, którymi były: 
Urząd do Spraw Repatriacji Obywateli Polskich z Państw Zachodnioeuropej-
skich, Urząd do Spraw Repatriacji Ludności Polskiej z ZSRR21 oraz Delegatura 
Głównego Pełnomocnika Rządu do Spraw Repatriacji przy Ministerstwie Ko-
munikacji22. 

17 W. W o l s k i, op. cit., s. 329-330. 
18 AAN, Biuro Kontroli przy Radzie Państwa (dalej BKpRP), sygn. 181, Sprawozdanie 

z przeprowadzonej kontroli aparatu rach[unkowo-]kasowego Gen[eralnego] Pełn[omocnika] 
Rządu do Spraw Repatriacji (...), k. 111; A. K o c h a ń s k i, op. cit., s. 84. 

19 W. W o l s k i, op. cit., s. 330. 
20 Protokół nr 7 posiedzenia Sekretariatu Komitetu Centralnego PPR z 21 marca 1946 r. 

[w:] Protokoły posiedzeń Sekretariatu KC PPR 1945-1946, oprac. A. K o c h a ń s k i, Warszawa 
2001, s. 208-209. 

21 Bez USRR, BSRR i LSRR. 
22 AAN, BKpRP, sygn. 181, Tymczasowy Statut Organizacyjny, k. 120; A. K o c h a ń s k i, 

op. cit., s. 93. 
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Główna fala repatriacji Polaków z Kresów zakończyła się wraz z 1946 r. 
Aparat repatriacyjny podlegający Generalnemu Pełnomocnikowi na terenie 
trzech republika radzieckich był stopniowo likwidowany. W kolejnym etapie 
punkt ciężkości przeszedł na repatriację Polaków z samego ZSRR (bez USRR, 
BSRR i LSRR) oraz reszty świata. Należało również rozwinąć administrację 
zajmującą się osadnictwem nowo przybyłych na terytorium Polski oraz prze-
siedleniami wewnątrz kraju.  

Najważniejszym zadaniem w polskiej polityce migracyjnej była organiza-
cja Ziem Odzyskanych. Terytorium to miało stanowić główną bazę pod osad-
nictwo repatriantów i przesiedleńców. Pierwszą organizacją nowych nabytków 
terytorialnych zajęło się powołane w lutym 1945 r. przy Prezydium Rządu - 
Biuro Ziem Zachodnich. Wraz z kolejnymi miesiącami instytucja ta okazała 
się być daleko niewystarczająca. Wolski oczekiwał od Biura przygotowania ma-
teriału dokumentacyjnego, pozwalającego na rozpoczęcie akcji osiedleńczej na 
Ziemiach Odzyskanych. Jak się wkrótce dowiedział, zadanie to przewyższało 
możliwości tego organu. Sam niejednokrotnie wypowiadał się negatywnie 
o pracy tej instytucji14. Niewystarczalność Biura była powodem powołania 
przez rząd w dniu 11 IV 1945 r. Urząd Pełnomocnika Generalnego RP do 
Spraw Ziem Odzyskanych15, którym mianowano Edwarda Ochaba. Prawna 
podległość tego organu nie jest jasna. Biorąc pod uwagę, że instytucja ta została 
powołana przez rząd, należałoby rozumieć, że de iure podlegała bezpośrednio 
Radzie Ministrów. Jednak Pełnomocnikiem Generalnym oraz szefem Mini-
sterstwa Administracji Publicznej (dalej MAP)16 była ta sama osoba. Należy 
przyjąć, że instytucja Pełnomocnika Generalnego podlegała de facto temu wła-
śnie resortowi. Autorowi nie udało się dotrzeć do dokumentów rozstrzygają-
cych ten problem. 

Jeszcze przed powołaniem Urzędu Pełnomocnika Generalnego, Wolski 
był świadom, że Biuro Ziem Zachodnich nie jest zdolne do prowadzenia poli-
tyki osiedleńczej. W tym celu udała się do B. Bieruta, który postanowił, 

14 W. W o l s k i, op. cit., s. 329; AAN, PUR ZC, sygn. II/17a, Konferencja odbyta 
z Ob[ywatelem] Ministrem Wolskim w dniu 4 czerwca 1945 r., k. 52. 

15 A. K o c h a ń s k i, Polska1944-1991. Informator historyczny, t. 1, Podział administra-
cyjny, ważniejsze akty prawne, decyzje i enuncjacje państwowe (1944-1956), Warszawa 1996, 
s. 67. 

16 Edward Ochab funkcję tę sprawował od czasu powołania PKWN aż do 28 VI 1945 r., 
kiedy to został zastąpiony przez Władysława Kiernika.  
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że Wolski zostanie wiceministrem administracji publicznej, a zakres jego dzia-
łalności będzie obejmował Ziemie Odzyskane. W następstwie tego Rząd Tym-
czasowy w dniu 12 IV 1945 r. powierzył Wolskiemu funkcję podsekretarza 
stanu w MAP, w ramach którego zajmował się sprawami migracji ludności, 
zachowując swój dotychczasowy urząd. Nie przyjęła się również zasada, 
że Wolskiemu podlegały tylko Ziemie Odzyskane. Wynikało to z zaangażowa-
nia się ministra E. Ochaba w pracę partyjną, którą przekładał nad obowiązki 
państwowe17. Ponadto 23 VI 1945 r. rząd dodatkowo mianował Wolskiego na 
stanowisko Generalnego Komisarza do Spraw Akcji Przesiedleńczej i Osiedleń-
czej18, którego zadaniem była koordynacja migracji wewnątrz Polski.  

W dniu 28 VI 1945 r. powstał Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej 
(dalej TRJN). Szefem administracji publicznej został ludowiec Władysław 
Kiernik. Jednym z nowych zadań Wolskiego była kontrola jego poczynań. Wi-
ceminister wspomina to inaczej, choć sens pozostaje ten sam: Wtedy [28 VI 
1945 r.] okazało się, że byłem jedynym peperowcem w Ministerstwie Administracji 
Publicznej. Wezwano mnie więc i powiedziano mi, że Kiernik jest ministrem, ale 
ja odpowiadam za ministerstwo (...)19. Wolski informował więc kierownictwo 
PPR o opiniach i zamiarach wyrażanych przez swego zwierzchnika20.  

W obliczu wzmożenia się ruchu repatriantów jako wiceminister w dniu 
11 VIII 1945 r. opracował Tymczasowy Statut Organizacyjny powołanych 
przez siebie trzech zagranicznych urzędów repatriacyjnych, którymi były: 
Urząd do Spraw Repatriacji Obywateli Polskich z Państw Zachodnioeuropej-
skich, Urząd do Spraw Repatriacji Ludności Polskiej z ZSRR21 oraz Delegatura 
Głównego Pełnomocnika Rządu do Spraw Repatriacji przy Ministerstwie Ko-
munikacji22. 

17 W. W o l s k i, op. cit., s. 329-330. 
18 AAN, Biuro Kontroli przy Radzie Państwa (dalej BKpRP), sygn. 181, Sprawozdanie 

z przeprowadzonej kontroli aparatu rach[unkowo-]kasowego Gen[eralnego] Pełn[omocnika] 
Rządu do Spraw Repatriacji (...), k. 111; A. K o c h a ń s k i, op. cit., s. 84. 

19 W. W o l s k i, op. cit., s. 330. 
20 Protokół nr 7 posiedzenia Sekretariatu Komitetu Centralnego PPR z 21 marca 1946 r. 

[w:] Protokoły posiedzeń Sekretariatu KC PPR 1945-1946, oprac. A. K o c h a ń s k i, Warszawa 
2001, s. 208-209. 

21 Bez USRR, BSRR i LSRR. 
22 AAN, BKpRP, sygn. 181, Tymczasowy Statut Organizacyjny, k. 120; A. K o c h a ń s k i, 

op. cit., s. 93. 
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Dyrektorem pierwszego z nich, zwanym popularnie „Urzędem Zachód”, 
został Jan Rutkowski. W krótkim okresie 20 XI – 3 XII 1945 r. funkcję tę 
pełnił ppłk Jerzy Bengen, a następnie mjr Lech Szybek. Nominacji tych doko-
nał Wolski jako Generalny Pełnomocnik Rządu do spraw Repatriacji. Tym-
czasem kontrola przeprowadzona latem 1948 r. przez Biuro Kontroli przy Ra-
dzie Państwa, wykazała niezgodność tych nominacji z dekretem powołującym 
do życia PUR z 7 X 1944 r., gdyż w myśl powyższego, zarówno treść statutu 
jak i stanowisko dyrektora „Urzędu Zachód” leżały wyłącznie w gestii rządu23. 

„Urzędowi Zachód” podlegały Polskie Misje Repatriacyjne (dalej PMR) 
tworzone w państwach europejskich. Placówki te odpowiadały za organizację 
powrotu Polaków do kraju. Obok PMR działały również Polskie Misje Woj-
skowe (dalej PMW), które zajmowały się koordynacją powrotu polskich żoł-
nierzy24. Od początku 1946 r. PMR oraz PMW organizowano również na te-
renach pozaeuropejskich, gdzie znajdowało się wielu Polaków. Dotyczyło to 
głównie Afryki i Azji. PMR istniały do końca 1947 r. po czym zostały zlikwi-
dowane. Ich funkcje przejęły wydziały konsularne placówek dyplomatycz-
nych25. 

Urząd do Spraw Repatriacji Ludności Polskiej z ZSRR powstał na pod-
stawie porozumienia zawartego 6 VII 1945 r. pomiędzy Polską a ZSRR o ewa-
kuacji ludności26. W tym celu została utworzona w Moskwie Radziecko-Polska 
Komisja Mieszana, która istniała do 1947 r. Strona Polska była w niej repre-
zentowana przez Henryka Wolpe, Aleksandra Juszkiewicza i J. Kuczyńskiego, 
natomiast strona radziecka przez Aleksandra Aleksandrowa, Iwan Prokofiewa 
i płk Iwan Antipowa. Radziecko-Polska Komisja Mieszana do spraw Ewakuacji 
powołała swych terenowych pełnomocników. Ich zadania nie różniły się od 
Pełnomocników Rejonowych/Okręgowych na terenie trzech republik czy 

23 AAN, BKpRP, sygn. 181, Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli aparatu rach[un-
kowo-]kasowego Gen[eralnego] Pełn[omocnika] Rządu do Spraw Repatriacji (...), k. 113. 

24 Szerzej na ten temat vide: L. G o n d e k, Polskie Misje Wojskowe 1945-1949, Warszawa 
1981. 

25 AAN, BKpRP, sygn. 181, Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli aparatrach [un-
kowo-]kasowego Gen[eralnego] Pełn[omocnika] Rządu do Spraw Repatriacji (...), k. 111-112; 
D. S u l a, op. cit., s. 18. 

26 Układy z 1944 r. były pomiędzy PKWN a USRR, BSRR i LSRR. Na temat układu 
z 6 VII 1945 r. patrz podrozdział „Decydent w sprawach repatriacji Polaków”. 

„Minister migracji” 1944-1950

49 

PMR na Zachodzie. Musieli oni przygotować grupy Polaków w ZSRR do po-
wrotu, wystawiając odpowiednie dokumenty oraz organizując transport27.  

Ostatnim urzędem powołanym przez Wolskiego była Delegatura Głów-
nego Pełnomocnika Rządu do Spraw Repatriacji przy Ministerstwie Komuni-
kacji. Celem tej instytucji było opracowanie oraz koordynacja planów trans-
portowych ze wschodu i zachodu oraz transportu przesiedleńców wewnątrz 
Polski. Delegatura nadzorowała również transport samochodowy oraz 
wodny28.  

Z Urzędem Pełnomocnika Generalnego RP do Spraw Ziem Odzyska-
nych współpracował Generalny Komisarz do Spraw Akcji Przesiedleńczej 
i Osiedleńczej, którym także był Wolski. Ten pierwszy składał się z czterech 
pionów. Pierwszy pion ogólno-administracyjny, odpowiedzialny był za tym-
czasową administrację tego terytorium. Pion przesiedleńczo-osadniczy kiero-
wany był przez zastępcę Głównego Komisarza. Jemu z kolei od 7 V 1945 r. 
podlegał PUR oraz Biura Osiedleńcze i Transportowe. Trzeci pion stanowiło 
Biuro Informacji i Propagandy, które podlegało Wolskiemu jako Głównemu 
Komisarzowi. Ostatnim pionem było Biuro Studiów Osadniczo-Przesiedleń-
czych29. Wymienione wyżej instytucje podlegały Głównemu Pełnomocnikowi, 
ale z racji jedności personalnej Urzędu Głównego Pełnomocnika oraz szefa 
MAP, decyzje w ich sprawach podpisywał E. Ochab, a potem W. Kiernik jako 
minister administracji publicznej. 

Niedowład organizacyjny na Ziemiach Odzyskanych spowodował po-
trzebę znalezienia innego sposobu zarządzania tymi terenami. W tym celu 
w miejsce Urzędu Głównego Pełnomocnika utworzono 13 XI 1945 r. Mini-
sterstwo Ziem Odzyskanych (dalej MZO)30. Na jego czele stanął Władysław 
Gomułka, natomiast od stycznia 1946 r. rolę wiceministra w tym resorcie peł-
nił Wolski. Zastąpił on na tym stanowisku Jana Wasilewskiego, ale oficjalnej 

27 AAN, PUR ZC, sygn. XV/711, Historia Państwowego Urzędu Repatriacyjnego, k. 8. 
28 P. K a c p r z a k, Organizacja i przebieg wysiedleń ludności niemieckiej z Polski w latach 

1945-1949, Sulechów 2008, s. 86-87. 
29 Ibidem. 
30 Dekret z dnia 13 listopada 1945 r. o zarządzie Ziem Odzyskanych, „Dziennik Urzędowy 

Ministerstwa Ziem Odzyskanych” 1946, nr 1, poz. 1. Dekret wszedł w życie 27 XI 1945 r. 
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Dyrektorem pierwszego z nich, zwanym popularnie „Urzędem Zachód”, 
został Jan Rutkowski. W krótkim okresie 20 XI – 3 XII 1945 r. funkcję tę 
pełnił ppłk Jerzy Bengen, a następnie mjr Lech Szybek. Nominacji tych doko-
nał Wolski jako Generalny Pełnomocnik Rządu do spraw Repatriacji. Tym-
czasem kontrola przeprowadzona latem 1948 r. przez Biuro Kontroli przy Ra-
dzie Państwa, wykazała niezgodność tych nominacji z dekretem powołującym 
do życia PUR z 7 X 1944 r., gdyż w myśl powyższego, zarówno treść statutu 
jak i stanowisko dyrektora „Urzędu Zachód” leżały wyłącznie w gestii rządu23. 

„Urzędowi Zachód” podlegały Polskie Misje Repatriacyjne (dalej PMR) 
tworzone w państwach europejskich. Placówki te odpowiadały za organizację 
powrotu Polaków do kraju. Obok PMR działały również Polskie Misje Woj-
skowe (dalej PMW), które zajmowały się koordynacją powrotu polskich żoł-
nierzy24. Od początku 1946 r. PMR oraz PMW organizowano również na te-
renach pozaeuropejskich, gdzie znajdowało się wielu Polaków. Dotyczyło to 
głównie Afryki i Azji. PMR istniały do końca 1947 r. po czym zostały zlikwi-
dowane. Ich funkcje przejęły wydziały konsularne placówek dyplomatycz-
nych25. 

Urząd do Spraw Repatriacji Ludności Polskiej z ZSRR powstał na pod-
stawie porozumienia zawartego 6 VII 1945 r. pomiędzy Polską a ZSRR o ewa-
kuacji ludności26. W tym celu została utworzona w Moskwie Radziecko-Polska 
Komisja Mieszana, która istniała do 1947 r. Strona Polska była w niej repre-
zentowana przez Henryka Wolpe, Aleksandra Juszkiewicza i J. Kuczyńskiego, 
natomiast strona radziecka przez Aleksandra Aleksandrowa, Iwan Prokofiewa 
i płk Iwan Antipowa. Radziecko-Polska Komisja Mieszana do spraw Ewakuacji 
powołała swych terenowych pełnomocników. Ich zadania nie różniły się od 
Pełnomocników Rejonowych/Okręgowych na terenie trzech republik czy 

23 AAN, BKpRP, sygn. 181, Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli aparatu rach[un-
kowo-]kasowego Gen[eralnego] Pełn[omocnika] Rządu do Spraw Repatriacji (...), k. 113. 

24 Szerzej na ten temat vide: L. G o n d e k, Polskie Misje Wojskowe 1945-1949, Warszawa 
1981. 

25 AAN, BKpRP, sygn. 181, Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli aparatrach [un-
kowo-]kasowego Gen[eralnego] Pełn[omocnika] Rządu do Spraw Repatriacji (...), k. 111-112; 
D. S u l a, op. cit., s. 18. 

26 Układy z 1944 r. były pomiędzy PKWN a USRR, BSRR i LSRR. Na temat układu 
z 6 VII 1945 r. patrz podrozdział „Decydent w sprawach repatriacji Polaków”. 
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PMR na Zachodzie. Musieli oni przygotować grupy Polaków w ZSRR do po-
wrotu, wystawiając odpowiednie dokumenty oraz organizując transport27.  

Ostatnim urzędem powołanym przez Wolskiego była Delegatura Głów-
nego Pełnomocnika Rządu do Spraw Repatriacji przy Ministerstwie Komuni-
kacji. Celem tej instytucji było opracowanie oraz koordynacja planów trans-
portowych ze wschodu i zachodu oraz transportu przesiedleńców wewnątrz 
Polski. Delegatura nadzorowała również transport samochodowy oraz 
wodny28.  

Z Urzędem Pełnomocnika Generalnego RP do Spraw Ziem Odzyska-
nych współpracował Generalny Komisarz do Spraw Akcji Przesiedleńczej 
i Osiedleńczej, którym także był Wolski. Ten pierwszy składał się z czterech 
pionów. Pierwszy pion ogólno-administracyjny, odpowiedzialny był za tym-
czasową administrację tego terytorium. Pion przesiedleńczo-osadniczy kiero-
wany był przez zastępcę Głównego Komisarza. Jemu z kolei od 7 V 1945 r. 
podlegał PUR oraz Biura Osiedleńcze i Transportowe. Trzeci pion stanowiło 
Biuro Informacji i Propagandy, które podlegało Wolskiemu jako Głównemu 
Komisarzowi. Ostatnim pionem było Biuro Studiów Osadniczo-Przesiedleń-
czych29. Wymienione wyżej instytucje podlegały Głównemu Pełnomocnikowi, 
ale z racji jedności personalnej Urzędu Głównego Pełnomocnika oraz szefa 
MAP, decyzje w ich sprawach podpisywał E. Ochab, a potem W. Kiernik jako 
minister administracji publicznej. 

Niedowład organizacyjny na Ziemiach Odzyskanych spowodował po-
trzebę znalezienia innego sposobu zarządzania tymi terenami. W tym celu 
w miejsce Urzędu Głównego Pełnomocnika utworzono 13 XI 1945 r. Mini-
sterstwo Ziem Odzyskanych (dalej MZO)30. Na jego czele stanął Władysław 
Gomułka, natomiast od stycznia 1946 r. rolę wiceministra w tym resorcie peł-
nił Wolski. Zastąpił on na tym stanowisku Jana Wasilewskiego, ale oficjalnej 

27 AAN, PUR ZC, sygn. XV/711, Historia Państwowego Urzędu Repatriacyjnego, k. 8. 
28 P. K a c p r z a k, Organizacja i przebieg wysiedleń ludności niemieckiej z Polski w latach 

1945-1949, Sulechów 2008, s. 86-87. 
29 Ibidem. 
30 Dekret z dnia 13 listopada 1945 r. o zarządzie Ziem Odzyskanych, „Dziennik Urzędowy 

Ministerstwa Ziem Odzyskanych” 1946, nr 1, poz. 1. Dekret wszedł w życie 27 XI 1945 r. 
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nominacji nigdy nie dostał31. Ten ostatni był wielkim orędownikiem powoła-
nia tego resortu, wierząc, że usprawni to repatriację, przesiedlenia i osadnictwo, 
czyli całokształt jego pracy32. Istniały też plany utworzenia Ministerstwa Repa-
triacji i Osadnictwa, ale zostały one odrzucone. Przeciwny tworzeniu tego re-
sortu był również Wolski, który argumentował, że sprawami repatriacji zaj-
mują się już istniejące urzędy, a osadnictwem – Ministerstwo Rolnictwa i Re-
form Rolnych33.  

MZO miało na celu przeprowadzenie planowej akcji osadniczej na tere-
nach przyłączonych do Polski. Innym powodem utworzenia tego resortu była 
chęć pomniejszenia obszaru kompetencyjnego MAP, kierowanego przez lu-
dowca Władysława Kiernika. Do zadań MZO należało również wysiedlenie 
ludności niemieckiej z terytorium Polski. W tym celu powołano Głównego 
Delegata do Spraw Repatriacji Ludności Niemieckiej, którym został Józef Ja-
roszek, a który podlegał szefowi MZO. Początkowo jego siedzibą był Wrocław, 
a następnie Łódź. Do jego zadań należało zarządzanie wysiedlaniem Niemców, 
kontrola oraz koordynacja całej akcji34. 

Głównym organem odpowiedzialnym za planowanie i organizowanie 
przemieszczeń ludności na terenie Polski był powołany przez PKWN 7 X 1944 
r. Państwowy Urząd Repatriacyjny35. Jego pierwszym dyrektorem został rów-
nież Wolski, który w ten sposób stał się głównym decydentem w sprawach 
migracji ludności i najwyższym ośrodkiem decyzyjnym w Polsce w sprawach 

31 AAN, PUR ZC, sygn. II/43, Notatka z konferencji u Ob[ywatela] Dyr[ektora] M. Sa-
piehy w dn[iu] 29 stycznia 1946 w związku z bytnością służbową Ob[ywatela] Z-cy Dyr[ektora] 
PUR St.[anisława] Olszewskiego u Ob[ywatela] Ministra W.[ładysława] Wolskiego w Warszawie 
w dniu 28 b.m., k. 7; A. G a r l i c k i, Z tajnych archiwów, Warszawa 1993, s. 155; AAN, 
TODRR, sygn. 10193,  Życiorys, k. 9. 

32 Władysław Gomułka i jego epoka, pod red. E. S a l w y - S y z d e k i T. K a c z m a r k a, 
Warszawa 2005, s. 229. 

33 AAN, KRN, sygn. 57, Protokół z 2 posiedzenia Komisji Repatriacyjnej i Osadniczej, 
k. 10. 

34 Szerzej na temat MZO vide: L. G l u c k, Ministerstwo Ziem Odzyskanych, „Rocznik 
Ziem Zachodnich i Północnych” 1965, t. 6, s. 279-289. 

35 AAN, PKWN, sygn. I/4, Protokół posiedzenia Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodo-
wego z dnia 7.X.1944 r., k. 170-171. Pełen tekst dekretu powołującego PUR vide: Dekret Pol-
skiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 7 października 1944 r. o utworzeniu Państwowego 
Urzędu Repatriacyjnego, „Dziennik Ustaw” 1944, nr 7, poz. 32. 
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ruchów ludności. Jego działalność w tej materii daleko wykraczała poza urzę-
dowe ramy instytucji i funkcji, którymi kierował. Szerokie uprawnienia jakie 
posiadał w polityce ludnościowej czyniły go swoistym „ministrem migracji”36. 

PUR miał objąć migrującą ludność doraźną pomocą w zakresie żywności, 
lecznictwa czy zapewnienia schronienia lub dachu nad głową. Tak o okolicz-
nościach powstania tego urzędu wspominał Wolski: 

[dr Michał] Szuldenfrei wysłuchał mojej relacji o oczekującej nas wielkiej akcji 
[repatriacji], o potrzebie powołania specjalnego urzędu, który przejmie wszyst-
kie obowiązki w stosunku do ludzi wysyłanych z republik radzieckich (...) Roz-
mowa była długa, ale owocna. Pracownicy wszystko przełożyli na język para-
grafów. Ustalili prawa i obowiązki nowej instytucji i wkrótce był gotowy pro-
jekt dekretu (...) Już w pierwszych dniach października został ogłoszony ofi-
cjalny dokument, powołujący do życia PUR (...) Otrzymałem czwartą nomi-
nację i objąłem stanowisko naczelnego dyrektora PUR, co od razu zmieniło 
charakter mojej zależności. Jako kierownik urzędu, którego działalność miała 
obejmować cały kraj, byłem podporządkowany Prezydium Rządu. Miałem 
prawo uczestniczyć w zebraniach PKWN, a później Rządu Tymczasowego. 
Dotychczasowa bezpośrednia zależność od resortu spraw zagranicznych auto-
matycznie okazała się nieistotna. Należało jeszcze tylko ten PUR zorganizo-
wać37. 

Z powyższego wynika, że Wolski zinterpretował urząd Głównego Pełno-
mocnika Rządu do Spraw Ewakuacji Ludności Polskiej na Ukrainie, Białorusi 
i Litwie jako trzy odrębne stanowiska. Mianowanie go na dyrektora PUR mia-
łoby być czwartą nominacją. Natomiast pisząc o swojej dotychczasowej zależ-
ności od Ministerstwa Spraw Zagranicznych (dalej MSZ) nie miał zapewne na 
myśli prawnej podległości Głównego Pełnomocnika pod szefa spraw zagranicz-
nych, gdyż takowej nie było. Urząd Głównego Pełnomocnika podlegał w tym 
czasie bezpośrednio pod szefa PKWN Edwarda Osóbkę-Morawskiego. Cho-
dziło mu raczej o to, że powołane przez niego instytucje repatriacyjne działające 
poza granicami Polski podlegały placówkom dyplomatycznym. Również kon-
takty z władzami obcych państw miały się odbywać za ich pośrednictwem. 
W praktyce zależność ta była jednak iluzoryczna. 

36 K. K e r s t e n, Repatriacja ludności polskiej po II wojnie światowej. Studium historyczne, 
Wrocław-Warszawa 1974, s. 92. 

37 W. W o l s k i op. cit., s. 306-307. 
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nominacji nigdy nie dostał31. Ten ostatni był wielkim orędownikiem powoła-
nia tego resortu, wierząc, że usprawni to repatriację, przesiedlenia i osadnictwo, 
czyli całokształt jego pracy32. Istniały też plany utworzenia Ministerstwa Repa-
triacji i Osadnictwa, ale zostały one odrzucone. Przeciwny tworzeniu tego re-
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mują się już istniejące urzędy, a osadnictwem – Ministerstwo Rolnictwa i Re-
form Rolnych33.  

MZO miało na celu przeprowadzenie planowej akcji osadniczej na tere-
nach przyłączonych do Polski. Innym powodem utworzenia tego resortu była 
chęć pomniejszenia obszaru kompetencyjnego MAP, kierowanego przez lu-
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ludności niemieckiej z terytorium Polski. W tym celu powołano Głównego 
Delegata do Spraw Repatriacji Ludności Niemieckiej, którym został Józef Ja-
roszek, a który podlegał szefowi MZO. Początkowo jego siedzibą był Wrocław, 
a następnie Łódź. Do jego zadań należało zarządzanie wysiedlaniem Niemców, 
kontrola oraz koordynacja całej akcji34. 

Głównym organem odpowiedzialnym za planowanie i organizowanie 
przemieszczeń ludności na terenie Polski był powołany przez PKWN 7 X 1944 
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31 AAN, PUR ZC, sygn. II/43, Notatka z konferencji u Ob[ywatela] Dyr[ektora] M. Sa-
piehy w dn[iu] 29 stycznia 1946 w związku z bytnością służbową Ob[ywatela] Z-cy Dyr[ektora] 
PUR St.[anisława] Olszewskiego u Ob[ywatela] Ministra W.[ładysława] Wolskiego w Warszawie 
w dniu 28 b.m., k. 7; A. G a r l i c k i, Z tajnych archiwów, Warszawa 1993, s. 155; AAN, 
TODRR, sygn. 10193,  Życiorys, k. 9. 

32 Władysław Gomułka i jego epoka, pod red. E. S a l w y - S y z d e k i T. K a c z m a r k a, 
Warszawa 2005, s. 229. 

33 AAN, KRN, sygn. 57, Protokół z 2 posiedzenia Komisji Repatriacyjnej i Osadniczej, 
k. 10. 

34 Szerzej na temat MZO vide: L. G l u c k, Ministerstwo Ziem Odzyskanych, „Rocznik 
Ziem Zachodnich i Północnych” 1965, t. 6, s. 279-289. 

35 AAN, PKWN, sygn. I/4, Protokół posiedzenia Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodo-
wego z dnia 7.X.1944 r., k. 170-171. Pełen tekst dekretu powołującego PUR vide: Dekret Pol-
skiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 7 października 1944 r. o utworzeniu Państwowego 
Urzędu Repatriacyjnego, „Dziennik Ustaw” 1944, nr 7, poz. 32. 
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i Litwie jako trzy odrębne stanowiska. Mianowanie go na dyrektora PUR mia-
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36 K. K e r s t e n, Repatriacja ludności polskiej po II wojnie światowej. Studium historyczne, 
Wrocław-Warszawa 1974, s. 92. 

37 W. W o l s k i op. cit., s. 306-307. 
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Początkowo PUR miał się zająć organizacją technicznej strony przyjmo-
wania repatriantów oraz ich rozmieszczania wraz z przesiedleńcami, a co za tym 
idzie zbudowaniem administracji i infrastruktury terenowej. W zakresie dzia-
łań PUR leżało również wysiedlanie ludności ukraińskiej, białoruskiej, litew-
skiej i rusińskiej38 do ZSRR. Działalność PUR obejmowała zatem całość spraw 
migracyjnych na terenie Polski będącej pod kontrolą PKWN a później Rządu 
Tymczasowego. Do zadań tego urzędu nie należało wysiedlanie Niemców., 
którzy w momencie powstania PUR mieszkali na terenie  Ziem Odzyskanych, 
gdzie funkcjonowała  niemiecka administracja.  Problemem tym zajęło się do-
piero MZO, o czym już wspomniano. Jednak nieco później okazało się, że za 
techniczną stronę wysiedlenia Niemców miał również odpowiadać PUR39. 

Po przejęciu administracji Ziem Odzyskanych przez Polskę, PUR rozpo-
czął realizację osadnictwa repatriantów na tych terenach. Podstawą do tego 
była uchwała rządu z 13 III 1945 r. Jednak na początku miała miejsce swoista 
rywalizacja na tym polu pomiędzy PUR a Polskim Związkiem Zachodnim 
i wydziałami osiedleńczymi starostw oraz województw40. Wolski dawał jednak 
jasno do zrozumienia kto jest jedynym decydentem w polityce osiedleńczej: 
Ludzi dostarcza, przyjmuje i osiedla tylko PUR; zaświadczenia osiedleńcze też bę-
dzie wydawał PUR. Z PUR-em należy się liczyć, jako z siłą, która decyduje o tej 
akcji41. Ostatecznie spór rozwiązano w ten sposób, że akty osiedleńcze wysta-
wiane przez PUR musiały mieć kontrasygnatę referatu lub wydziału osiedleń-
czego starosty lub władz miejskich42. Niestety biurokratyzacja sprawy nie przy-
czyniła się do usprawnienia akcji osiedleńczej. 

Dzień przed zakończeniem II wojny światowej 7 V 1945 r. kompetencje 
PUR zostały rozszerzone. Wiązało się to z masowym napływem repatriantów. 
Urząd miał się zająć organizacją repatriacji ludności już z terenów innych pań-
stw. Dotyczyło to również Polaków wywiezionych przez Niemców na roboty 
przymusowe do Rzeszy i państw przez nią okupowanych. Rozszerzono również 

38 Pod tym pojęciem należy rozumieć Łemków. 
39 D. S u l a, op. cit., s. 85. 
40 AAN, Generalny Pełnomocnik Rządu do Spraw Repatriacji (dalej GPRdSR), sygn. 21, 

J. Pakowski do Wolskiego, 8 III 1945 r., k. 102. 
41 AAN, PUR ZC, sygn. II/17a, Konferencja odbyta z Ob[ywatelem] Ministrem Wolskim 

w dniu 4 czerwca 1945 r., k. 53. 
42 AAN, PUR ZC, sygn. II/17a, Notatka z Konferencji w Ministerstwie Pracy i Opieki Spo-

łecznej przy udziale ob[ywatela] Ministra Wł[adysława] Wolskiego, [...] odbytej w dniu 23 VI 
[19]45., k. 66. 

„Minister migracji” 1944-1950

53 

szeroki wachlarz pomocy materialnej oraz opieki zdrowotnej dla migrującej 
ludności43. Ponadto PUR miał się zająć akcją przesiedleńczą, polegającą na 
przeniesieniu części ludności z województw centralnych i południowo-
wschodnich na Ziemie Odzyskane, o której będzie jeszcze szerzej mowa. 

Formalne umocowanie PUR ulegało wielokrotnym zmianom. Z chwilą 
powstania podlegał on bezpośrednio pod PKWN a następnie Rząd Tymcza-
sowy. W dniu 7 V 1945 Urząd podporządkowano MAP. Stan ten uległ zmia-
nie już 13 XI 1945 r., kiedy to instytucja ta zaczęła podlegać MZO, aż do jego 
likwidacji tj. 21 I 1949 r. Wówczas z powrotem PUR stał się zależny od MAP, 
również do likwidacji tego resortu w dniu 28 IV 1950 r. W ostatnim etapie 
funkcjonowania aż do likwidacji, Urząd podlegał bezpośrednio premierowi44.  

Zmieniał się również zwierzchnik PUR. Jak już wspomniano pierwszym 
dyrektorem PUR był Wolski. Piastował tę funkcję od powstania Urzędu tj. 
7 X 1944 r. do 21 II 1945 r. Po nim obowiązki dyrektora do 13 marca pełnił 
Jan Pakowski. Następnie stanowisko to objął Michał Sapieha, który zrezygno-
wał 15 V 1948 r. ze względów zdrowotnych. Ostatnim dyrektorem został na 
polecenie Wolskiego, Mścisław Olechnowicz, który pełnił tę funkcję do osta-
tecznej likwidacji PUR tj. 26 VII 1951 r.45 

Struktura PUR składała się z trzech poziomów. Instancją naczelną, a co 
za tym idzie decyzyjną, był Zarząd Centralny. W okresie dyrektorstwa Wol-
skiego jego siedzibą był Lublin. Następnie ze względu na złe warunku loka-
lowe, ZC przeniósł się do Łodzi. Drugą instancją były wojewódzkie oddziały. 
Do końca kadencji Wolskiego utworzono 7 oddziałów wojewódzkich z siedzi-
bami w: Białymstoku46, Bydgoszczy, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie 
i Zamościu. Wraz z przejmowaniem nowych terenów z rąk Armii Czerwonej 
i WP przez administrację polską, powstawały kolejne oddziały wojewódzkie. 

43 D. S u l a, op. cit., s. 21. 
44 AAN, PUR ZC, sygn. XV/711, Historia Państwowego Urzędu Repatriacyjnego, k. 11. 
45 D. S u l a, Przesiedlenia pod kontrolą państwa na przykładzie Państwowego Urzędu Repa-

triacyjnego [w:] Wysiedlenia jako narzędzie polityki ludnościowej w Europie XX wieku, pod red. J. 
W o ł o s z y n a, Lublin 2015, s. 225. Rząd zniósł PUR uchwałą z dnia 3 II 1951 r.; vide: Ustawa 
z dnia 22 marca 1951 r. o zniesieniu Państwowego Urzędu Repatriacyjnego, „Dziennik Ustaw” 
1951, nr 18, poz. 141; jednak ZC oraz niektóre placówki istniały aż do lata. AAN, PUR ZC, 
sygn. II/78, Akt przekazania, k. 79. 

46 W Białymstoku w dniu 26 I 1945 r. powstał pierwszy Wojewódzki Oddział PUR 
w Polsce; vide: A., G a w r o ń s k i, Działalność Wojewódzkiego Oddziału Państwowego Urzędu 
Repatriacyjnego w Białymstoku w latach 1945-1950, Białystok 2012, s. 11. 
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Początkowo PUR miał się zająć organizacją technicznej strony przyjmo-
wania repatriantów oraz ich rozmieszczania wraz z przesiedleńcami, a co za tym 
idzie zbudowaniem administracji i infrastruktury terenowej. W zakresie dzia-
łań PUR leżało również wysiedlanie ludności ukraińskiej, białoruskiej, litew-
skiej i rusińskiej38 do ZSRR. Działalność PUR obejmowała zatem całość spraw 
migracyjnych na terenie Polski będącej pod kontrolą PKWN a później Rządu 
Tymczasowego. Do zadań tego urzędu nie należało wysiedlanie Niemców., 
którzy w momencie powstania PUR mieszkali na terenie  Ziem Odzyskanych, 
gdzie funkcjonowała  niemiecka administracja.  Problemem tym zajęło się do-
piero MZO, o czym już wspomniano. Jednak nieco później okazało się, że za 
techniczną stronę wysiedlenia Niemców miał również odpowiadać PUR39. 

Po przejęciu administracji Ziem Odzyskanych przez Polskę, PUR rozpo-
czął realizację osadnictwa repatriantów na tych terenach. Podstawą do tego 
była uchwała rządu z 13 III 1945 r. Jednak na początku miała miejsce swoista 
rywalizacja na tym polu pomiędzy PUR a Polskim Związkiem Zachodnim 
i wydziałami osiedleńczymi starostw oraz województw40. Wolski dawał jednak 
jasno do zrozumienia kto jest jedynym decydentem w polityce osiedleńczej: 
Ludzi dostarcza, przyjmuje i osiedla tylko PUR; zaświadczenia osiedleńcze też bę-
dzie wydawał PUR. Z PUR-em należy się liczyć, jako z siłą, która decyduje o tej 
akcji41. Ostatecznie spór rozwiązano w ten sposób, że akty osiedleńcze wysta-
wiane przez PUR musiały mieć kontrasygnatę referatu lub wydziału osiedleń-
czego starosty lub władz miejskich42. Niestety biurokratyzacja sprawy nie przy-
czyniła się do usprawnienia akcji osiedleńczej. 

Dzień przed zakończeniem II wojny światowej 7 V 1945 r. kompetencje 
PUR zostały rozszerzone. Wiązało się to z masowym napływem repatriantów. 
Urząd miał się zająć organizacją repatriacji ludności już z terenów innych pań-
stw. Dotyczyło to również Polaków wywiezionych przez Niemców na roboty 
przymusowe do Rzeszy i państw przez nią okupowanych. Rozszerzono również 

38 Pod tym pojęciem należy rozumieć Łemków. 
39 D. S u l a, op. cit., s. 85. 
40 AAN, Generalny Pełnomocnik Rządu do Spraw Repatriacji (dalej GPRdSR), sygn. 21, 

J. Pakowski do Wolskiego, 8 III 1945 r., k. 102. 
41 AAN, PUR ZC, sygn. II/17a, Konferencja odbyta z Ob[ywatelem] Ministrem Wolskim 

w dniu 4 czerwca 1945 r., k. 53. 
42 AAN, PUR ZC, sygn. II/17a, Notatka z Konferencji w Ministerstwie Pracy i Opieki Spo-

łecznej przy udziale ob[ywatela] Ministra Wł[adysława] Wolskiego, [...] odbytej w dniu 23 VI 
[19]45., k. 66. 
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szeroki wachlarz pomocy materialnej oraz opieki zdrowotnej dla migrującej 
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przeniesieniu części ludności z województw centralnych i południowo-
wschodnich na Ziemie Odzyskane, o której będzie jeszcze szerzej mowa. 

Formalne umocowanie PUR ulegało wielokrotnym zmianom. Z chwilą 
powstania podlegał on bezpośrednio pod PKWN a następnie Rząd Tymcza-
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nie już 13 XI 1945 r., kiedy to instytucja ta zaczęła podlegać MZO, aż do jego 
likwidacji tj. 21 I 1949 r. Wówczas z powrotem PUR stał się zależny od MAP, 
również do likwidacji tego resortu w dniu 28 IV 1950 r. W ostatnim etapie 
funkcjonowania aż do likwidacji, Urząd podlegał bezpośrednio premierowi44.  

Zmieniał się również zwierzchnik PUR. Jak już wspomniano pierwszym 
dyrektorem PUR był Wolski. Piastował tę funkcję od powstania Urzędu tj. 
7 X 1944 r. do 21 II 1945 r. Po nim obowiązki dyrektora do 13 marca pełnił 
Jan Pakowski. Następnie stanowisko to objął Michał Sapieha, który zrezygno-
wał 15 V 1948 r. ze względów zdrowotnych. Ostatnim dyrektorem został na 
polecenie Wolskiego, Mścisław Olechnowicz, który pełnił tę funkcję do osta-
tecznej likwidacji PUR tj. 26 VII 1951 r.45 

Struktura PUR składała się z trzech poziomów. Instancją naczelną, a co 
za tym idzie decyzyjną, był Zarząd Centralny. W okresie dyrektorstwa Wol-
skiego jego siedzibą był Lublin. Następnie ze względu na złe warunku loka-
lowe, ZC przeniósł się do Łodzi. Drugą instancją były wojewódzkie oddziały. 
Do końca kadencji Wolskiego utworzono 7 oddziałów wojewódzkich z siedzi-
bami w: Białymstoku46, Bydgoszczy, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie 
i Zamościu. Wraz z przejmowaniem nowych terenów z rąk Armii Czerwonej 
i WP przez administrację polską, powstawały kolejne oddziały wojewódzkie. 

43 D. S u l a, op. cit., s. 21. 
44 AAN, PUR ZC, sygn. XV/711, Historia Państwowego Urzędu Repatriacyjnego, k. 11. 
45 D. S u l a, Przesiedlenia pod kontrolą państwa na przykładzie Państwowego Urzędu Repa-

triacyjnego [w:] Wysiedlenia jako narzędzie polityki ludnościowej w Europie XX wieku, pod red. J. 
W o ł o s z y n a, Lublin 2015, s. 225. Rząd zniósł PUR uchwałą z dnia 3 II 1951 r.; vide: Ustawa 
z dnia 22 marca 1951 r. o zniesieniu Państwowego Urzędu Repatriacyjnego, „Dziennik Ustaw” 
1951, nr 18, poz. 141; jednak ZC oraz niektóre placówki istniały aż do lata. AAN, PUR ZC, 
sygn. II/78, Akt przekazania, k. 79. 

46 W Białymstoku w dniu 26 I 1945 r. powstał pierwszy Wojewódzki Oddział PUR 
w Polsce; vide: A., G a w r o ń s k i, Działalność Wojewódzkiego Oddziału Państwowego Urzędu 
Repatriacyjnego w Białymstoku w latach 1945-1950, Białystok 2012, s. 11. 
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W okresie kierownictwa Wolskiego najniższą, pierwszą instancją były rejo-
nowe inspektoraty osadnictwa oraz punkty etapowe. Placówki te w okresie do 
lutego 1945 r. istniały tylko na terenie tzw. Polski lubelskiej, głównie na ob-
szarze Podlasia, Lubelszczyzny i Podkarpacia. Te pierwsze zajmowały się osad-
nictwem świeżo przybyłych  repatriantów na obszarach zwolnionych przez 
Ukraińców. Punkty etapowe odpowiadały za pomoc doraźną w zakresie żywie-
nia i lecznictwa repatriantów zanim przydzielono im nieruchomość pod osad-
nictwo. Na samym początku swej działalności PUR zmuszony był do swoistej 
„rywalizacji” z wojskiem w zabiegach o nieruchomości nadające się do zorga-
nizowania punktów etapowych47. Placówki pierwszej instancji zostały włą-
czone w obręb nowo powstałych powiatowych oddziałów PUR na mocy decy-
zji ZC z dnia 13 VIII 1945 r.48 

Początkowo struktura organizacyjna PUR nie była ukształtowana. Do-
piero instrukcja z 16 VI 1945 r.49 precyzowała wewnętrzny podział wszystkich 
instancji. ZC podzielono na 12 wydziałów, kierowanych przez naczelników, 
a te z kolei dzieliły się na oddziały. Były to: Biuro Dyrektora z Oddziałem 
Prezydialnym, Personalny, Prawno-Organizacyjny, Administracyjno-Gospo-
darczy, Finansowo-Budżetowy, Planowania i Statystyki, Etapowy, Osadnic-
twa, Transportowy, Zdrowia, Inspekcji oraz Komisja Odszkodowawczo-Osie-
dleńcza50. Podobnie kształtowała się struktura oddziałów wojewódzkich PUR, 
w skład których wchodziły wydziały: Sekretariat, Ogólny, Finansowo-Budże-
towy, Prawny, Planowania i Statystyki, Osadnictwa, Etapowy, Transportowy 
i Zdrowia51. Oddziały powiatowe PUR dzieliły się na referaty z takimi na-
zwami i zadaniami jak wydziały wojewódzkie PUR. Ich ilość była jednak za-
leżna od wielkości oddziału52. 

47 AAN, PKWN, sygn. I/21, J. Pakowski do Prezydium PKWN, 26 X 1944 r., k. 23 
48 D. S u l a, Działalność przesiedleńczo-repatriacyjna…,  s. 25-26. 
49 Ta sama, która powoływała do istnienia powiatowe oddziały PUR. 
50 S. B a n a s i a k, Działalność osadnicza Państwowego Urzędu Repatriacyjnego na Ziemiach 

Odzyskanych w latach 1945-1947, Poznań 1963, s. 34-35. 
51 W. L i n a r d, Początki działalności Oddziału Wrocławskiego Państwowego Urzędu Repa-

triacyjnego w 1945 r. [w:]  Prace Uczestników Studium Doktoranckiego, t. 1, Historia, pod red. 
A. F i l i p c z a k - K o c u r, Opole 2000,  s. 153-154. 

52 D. S u l a, Działalność przesiedleńczo-repatriacyjna…, s. 28-29. 
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Wraz z wygasaniem akcji repatriacyjno-przesiedleńczej stopniowo przy-
stępowano do likwidacji placówek terenowych oraz ograniczania struktur we-
wnętrznych53. Wolskiemu zaś polecono wskazanie organów państwowych, 
które przejęłyby zadania związane z ruchami ludności i osadnictwem54. Osta-
tecznie zostało to uregulowane przez zarządzenie MZO z 24 II 1948 r. W jego 
wyniku sprawy osadnicze przejmowały referaty i wydziały rolnictwa  
i leśnictwa powiatowych lub wojewódzkich rad narodowych. Wówczas Wolski 
nakazał zlikwidowanie Wydziałów Transportowego, Osadniczego, Personal-
nego i Prawnego w ZC PUR, a oddziały powiatowe miały zostać zastąpione 
przez inspektoraty osadnictwa55. Organy samorządowe przejmowały również 
część budynków i mienia ruchomego. Resztę przekazywano instytucjom po-
żytku publicznego. 

Stałą bolączką PUR była obsada personalna na wszystkich szczeblach. Na-
leżało pozyskać odpowiednio wykwalifikowaną kadrę, która pokierowałaby 
PUR. Wolski tak wspomina pierwsze trudności: 

Obszedłem więc wszystkie resorty PKWN, aby zobaczyć czy można kogoś na-
mówić [do pracy w PUR]. Nikogo nie znalazłem, ale na wszelki wypadek wzią-
łem od personalników56 podania ludzi, którzy zgłaszali chęć współpracy czy 
też po prostu szukali pracy. Wieczorem przejrzałem sobie załączone życiorysy 
i część uznałem za godne uwagi. Napisałem kartki personalne pod wskazane 
adresy i poprosiłem adresatów, aby zgłosili się do [gmachu] PKWN, wskazując 
numer pokoju, gdzie był resort spraw zagranicznych. Sytuacja była dość 
śmieszna. Dysponowałem nieograniczoną ilością etatów, ale nie miałem ani 
stołu, ani nawet krzesła, gdzie mógłbym usiąść. W dniu kiedy spodziewałem 
się, że mogą się już zgłaszać wezwani ludzie, usiadłem na korytarzu [gmachu] 
PKWN na parapecie okna [...]. Kiedy ktoś podchodził z kartką pocztową 
w ręku, wołałem go do siebie i mówiłem: to tutaj [...]. Po krótkiej rozmowie, 
strzelałem od razu z grubego działa. Mówiłem np. – chcę panu zaproponować 
stanowisko Głównego Pełnomocnika Rządu na Ukrainie. Trzeba było widzieć 
przerażenie tego człowieka [...] Wtedy dopiero uspokajałem [...]. Pojedzie tam 

53 AAN, PUR ZC, sygn. II/78, M. Sapieha do Wolskiego, 31 XII 1947 r., k. 4; ibidem, 
sygn. II/78, M. Sapieha do Wolskiego, 11 II 1948 r., k. 43; ibidem, M. Sapieha do Wolskiego, 
18 II 1948 r., k. 45. 

54 AAN, BKpRP, sygn. 119, Oddział organizacji, k. 15. 
55 AAN, PUR ZC, sygn. II/78, Wolski do M. Sapiehy, 24 II 1948 r., k. 48. 
56 Pracowników biurowych PKWN odpowiedzialnych za dział personalny. 
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W okresie kierownictwa Wolskiego najniższą, pierwszą instancją były rejo-
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lutego 1945 r. istniały tylko na terenie tzw. Polski lubelskiej, głównie na ob-
szarze Podlasia, Lubelszczyzny i Podkarpacia. Te pierwsze zajmowały się osad-
nictwem świeżo przybyłych  repatriantów na obszarach zwolnionych przez 
Ukraińców. Punkty etapowe odpowiadały za pomoc doraźną w zakresie żywie-
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Początkowo struktura organizacyjna PUR nie była ukształtowana. Do-
piero instrukcja z 16 VI 1945 r.49 precyzowała wewnętrzny podział wszystkich 
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darczy, Finansowo-Budżetowy, Planowania i Statystyki, Etapowy, Osadnic-
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w skład których wchodziły wydziały: Sekretariat, Ogólny, Finansowo-Budże-
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47 AAN, PKWN, sygn. I/21, J. Pakowski do Prezydium PKWN, 26 X 1944 r., k. 23 
48 D. S u l a, Działalność przesiedleńczo-repatriacyjna…,  s. 25-26. 
49 Ta sama, która powoływała do istnienia powiatowe oddziały PUR. 
50 S. B a n a s i a k, Działalność osadnicza Państwowego Urzędu Repatriacyjnego na Ziemiach 

Odzyskanych w latach 1945-1947, Poznań 1963, s. 34-35. 
51 W. L i n a r d, Początki działalności Oddziału Wrocławskiego Państwowego Urzędu Repa-

triacyjnego w 1945 r. [w:]  Prace Uczestników Studium Doktoranckiego, t. 1, Historia, pod red. 
A. F i l i p c z a k - K o c u r, Opole 2000,  s. 153-154. 

52 D. S u l a, Działalność przesiedleńczo-repatriacyjna…, s. 28-29. 
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tecznie zostało to uregulowane przez zarządzenie MZO z 24 II 1948 r. W jego 
wyniku sprawy osadnicze przejmowały referaty i wydziały rolnictwa  
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część budynków i mienia ruchomego. Resztę przekazywano instytucjom po-
żytku publicznego. 

Stałą bolączką PUR była obsada personalna na wszystkich szczeblach. Na-
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numer pokoju, gdzie był resort spraw zagranicznych. Sytuacja była dość 
śmieszna. Dysponowałem nieograniczoną ilością etatów, ale nie miałem ani 
stołu, ani nawet krzesła, gdzie mógłbym usiąść. W dniu kiedy spodziewałem 
się, że mogą się już zgłaszać wezwani ludzie, usiadłem na korytarzu [gmachu] 
PKWN na parapecie okna [...]. Kiedy ktoś podchodził z kartką pocztową 
w ręku, wołałem go do siebie i mówiłem: to tutaj [...]. Po krótkiej rozmowie, 
strzelałem od razu z grubego działa. Mówiłem np. – chcę panu zaproponować 
stanowisko Głównego Pełnomocnika Rządu na Ukrainie. Trzeba było widzieć 
przerażenie tego człowieka [...] Wtedy dopiero uspokajałem [...]. Pojedzie tam 

53 AAN, PUR ZC, sygn. II/78, M. Sapieha do Wolskiego, 31 XII 1947 r., k. 4; ibidem, 
sygn. II/78, M. Sapieha do Wolskiego, 11 II 1948 r., k. 43; ibidem, M. Sapieha do Wolskiego, 
18 II 1948 r., k. 45. 

54 AAN, BKpRP, sygn. 119, Oddział organizacji, k. 15. 
55 AAN, PUR ZC, sygn. II/78, Wolski do M. Sapiehy, 24 II 1948 r., k. 48. 
56 Pracowników biurowych PKWN odpowiedzialnych za dział personalny. 
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pan jako zastępca. Kandydat widać [było, że] odetchnął, bo spytał kto będzie 
Głównym Pełnomocnikiem. – Ja nim będę i będzie panu łatwo bo mnie pan 
już zna. [...] Dla [Państwowego] Urzędu Repatriacyjnego znalazłem w taki sam 
sposób lekarza57. 

Pierwsze zatrudnione osoby wysłał Wolski do USRR i BSRR, aby tam 
zajęły się organizowaniem powrotów ludności polskiej. Mimo starań w poszu-
kiwaniach pracowników, w grudniu 1944 r. zatrudniano w PUR zaledwie 29 
osób. Po przeniesieniu siedziby ZC do Łodzi w lutym 1945 r. sytuacja niewiele 
się poprawiała. Problem jednak stawał się bardzo poważny w związku z nasile-
niem repatriacji, a co za tym idzie koniecznością rozbudowywania struktur 
Urzędu. W zaistniałej sytuacji Wolski polecił organizować  

(...) łapankę [ludzi], tj. na to, ażeby „łapać” chętnych, ludzi wolnych, nie pra-
cujących nigdzie i organizować 10-dniowe kursy. Na kursach tych mówiło się 
o tym, co oni będą robili na Ziemiach Odzyskanych i jakie mają możliwości, 
a możliwości były żadne. [...] Jeżeli chodzi o werbowanie ludzi do pracy, to 
dominowała przypadkowość [...] w PUR pracowało około 13 tys. ludzi58.  

Metoda okazała się skuteczna. Jednak z wyliczeń Doroty Suli wynika, 
że liczba podana przez Wolskiego nie ma odzwierciedlenia w materiale akto-
wym. Według jej zestawień w szczytowym momencie, przypadającym na sty-
czeń 1946 r., w PUR zatrudnionych było 9 704 osób59.  

Gwałtowny rozrost personelu PUR spowodował interwencję premiera 
E. Osóbki-Morawskiego, który w dniu 4 X 1945 r. informował o tym szefa 
administracji publicznej. W następstwie tego dyrektor PUR polecił zreduko-
wać kadrę niektórych oddziałów wojewódzkich o 40%60. 

Należy zaznaczyć, że praca w PUR nie należała do łatwych ani przyjem-
nych. Zachowało się wiele dokumentów mówiących o trudzie i poświęceniu 
jakie pracownicy tego urzędu musieli włożyć w swoją pracę. Problemy aprowi-
zacyjne i lokalowe w początkach działalności PUR zmuszały personel do dzia-
łania na własną rękę. Przy tym byli oni bardzo słabo wynagradzani. Przeciętna 

57 W. W o l s k i, op. cit., s. 311-312. Lekarzem został dr Wojciech Pogorzelski.  
58 Ibidem, s. 331-332. 
59 D. S u l a, Działalność przesiedleńczo-repatriacyjna…, s. 35. 
60 S. B a n a s i a k, op. cit.,  s. 57; AAN, PUR ZC, sygn. II/17a, M. Sapieha do naczelników 

wydziałów ZC PUR, 14 XI 1945 r., k. 52. 
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pensja wynosiła od 1 200 do 3 500 zł. Dyrektor M. Sapieha kilkakrotnie zwra-
cał się do Wolskiego w sprawie podwyżek i deputatów dla pracowników PUR, 
informując, że niskie płace są powodem masowych wypowiedzeń i niskiego 
morale. Ten, widocznie obawiając się aby pracownicy Urzędu nie „wyrówny-
wali” sobie niskich pensji poprzez defraudację mienia i finansów PUR, godził 
się na podwyżki, mimo, że był to okres ogólnych cięć budżetowych61. Wolski 
obiecywał również, ze ci którzy wytrwają do końca akcji będą należycie oce-
nieni i wynagrodzeni. Dodawał przy tym, że: Interes państwa wymaga od nich 
poniesienia w chwili obecnej pewnych ofiar (…)62. Niestety w grudniu 1948 r. 
pracownicy Urzędu zostali pozbawieni prawie wszystkich dodatków i wyrów-
nań pensyjnych63. Mimo to urząd działał poprawnie jeżeli weźmiemy pod 
uwagę masy ludności, których byt był wówczas uzależniony od PUR.  

Miały również miejsce sytuacje niepożądane. Niektórzy spośród pracow-
ników dopuszczali się malwersacji czy kradzieży. Takie sprawy Wolski przeka-
zywał bezpośrednio do organów ścigania. Swoim podwładnym również kazał 
zgłaszać tego typu informacje, ale (...) w taki sposób aby funkcjonowanie Urzędu 
nie ucierpiało64. Chodziło zarówno o nieczynienie rozgłosu na forum opinii 
publicznej, jak i niezwalnianie przedwczesne osób podejrzanych, gdyż mogło 
to doprowadzić do problemów w funkcjonowaniu placówki. Pod adresem pra-
cowników PUR padały zarzuty mówiące o ich lenistwie czy braku kompeten-
cji65. Główny Delegat MZO do Spraw Repatriacji Ludności Niemieckiej Józef 
Jaroszek pisał do Wolskiego: Niejednokrotnie na stanowiskach urzędników 
[PUR] pozostawali ćwierć inteligenci, nie umiejący pisać po polsku66. Biorąc jed-
nak pod uwagę problemy wymienione powyżej, należy przyjąć, że do takich 
sytuacji dochodzi w sposób naturalny. Wolski niejednokrotnie stawał w obro-
nie „purowców”:  

Urabianie opinii przeciw PUR-owi nie sprzyja i nie pomaga repatriacji, nie 
pomaga skupieniu wartościowych, oddanych pracowników w PUR-ze. Praca 
ta [w PUR] jest niesłychanie trudna i wymagająca poświęcenia, a tu jeszcze 

61 AAN, PUR ZC, sygn. II/78, M. Sapieha do Wolskiego, 8 III 1948 r., k. 62. 
62 AAN, GPRdSR, sygn. 10, Wolski do Józefa Bednarza, 25 IV 1945 r., k. 147. 
63 Okólnik nr 77 w sprawie uposażenia pracowników PUR, „Dziennik Urzędowy Państwo-

wego Urzędu Repatriacyjnego” 1949, nr 1, poz. 2. 
64 AAN, PUR ZC, sygn. I/10, Wacław Krzywopisza do M. Sapiehy, k. 104. 
65 D. S u l a, Działalność przesiedleńczo-repatriacyjna…, s. 37-38. 
66 AAN, MZO, sygn. 528, J. Jaroszek do Wolskiego, 21 II 1947 r., k. 15 
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pan jako zastępca. Kandydat widać [było, że] odetchnął, bo spytał kto będzie 
Głównym Pełnomocnikiem. – Ja nim będę i będzie panu łatwo bo mnie pan 
już zna. [...] Dla [Państwowego] Urzędu Repatriacyjnego znalazłem w taki sam 
sposób lekarza57. 

Pierwsze zatrudnione osoby wysłał Wolski do USRR i BSRR, aby tam 
zajęły się organizowaniem powrotów ludności polskiej. Mimo starań w poszu-
kiwaniach pracowników, w grudniu 1944 r. zatrudniano w PUR zaledwie 29 
osób. Po przeniesieniu siedziby ZC do Łodzi w lutym 1945 r. sytuacja niewiele 
się poprawiała. Problem jednak stawał się bardzo poważny w związku z nasile-
niem repatriacji, a co za tym idzie koniecznością rozbudowywania struktur 
Urzędu. W zaistniałej sytuacji Wolski polecił organizować  

(...) łapankę [ludzi], tj. na to, ażeby „łapać” chętnych, ludzi wolnych, nie pra-
cujących nigdzie i organizować 10-dniowe kursy. Na kursach tych mówiło się 
o tym, co oni będą robili na Ziemiach Odzyskanych i jakie mają możliwości, 
a możliwości były żadne. [...] Jeżeli chodzi o werbowanie ludzi do pracy, to 
dominowała przypadkowość [...] w PUR pracowało około 13 tys. ludzi58.  

Metoda okazała się skuteczna. Jednak z wyliczeń Doroty Suli wynika, 
że liczba podana przez Wolskiego nie ma odzwierciedlenia w materiale akto-
wym. Według jej zestawień w szczytowym momencie, przypadającym na sty-
czeń 1946 r., w PUR zatrudnionych było 9 704 osób59.  

Gwałtowny rozrost personelu PUR spowodował interwencję premiera 
E. Osóbki-Morawskiego, który w dniu 4 X 1945 r. informował o tym szefa 
administracji publicznej. W następstwie tego dyrektor PUR polecił zreduko-
wać kadrę niektórych oddziałów wojewódzkich o 40%60. 

Należy zaznaczyć, że praca w PUR nie należała do łatwych ani przyjem-
nych. Zachowało się wiele dokumentów mówiących o trudzie i poświęceniu 
jakie pracownicy tego urzędu musieli włożyć w swoją pracę. Problemy aprowi-
zacyjne i lokalowe w początkach działalności PUR zmuszały personel do dzia-
łania na własną rękę. Przy tym byli oni bardzo słabo wynagradzani. Przeciętna 

57 W. W o l s k i, op. cit., s. 311-312. Lekarzem został dr Wojciech Pogorzelski.  
58 Ibidem, s. 331-332. 
59 D. S u l a, Działalność przesiedleńczo-repatriacyjna…, s. 35. 
60 S. B a n a s i a k, op. cit.,  s. 57; AAN, PUR ZC, sygn. II/17a, M. Sapieha do naczelników 
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pensja wynosiła od 1 200 do 3 500 zł. Dyrektor M. Sapieha kilkakrotnie zwra-
cał się do Wolskiego w sprawie podwyżek i deputatów dla pracowników PUR, 
informując, że niskie płace są powodem masowych wypowiedzeń i niskiego 
morale. Ten, widocznie obawiając się aby pracownicy Urzędu nie „wyrówny-
wali” sobie niskich pensji poprzez defraudację mienia i finansów PUR, godził 
się na podwyżki, mimo, że był to okres ogólnych cięć budżetowych61. Wolski 
obiecywał również, ze ci którzy wytrwają do końca akcji będą należycie oce-
nieni i wynagrodzeni. Dodawał przy tym, że: Interes państwa wymaga od nich 
poniesienia w chwili obecnej pewnych ofiar (…)62. Niestety w grudniu 1948 r. 
pracownicy Urzędu zostali pozbawieni prawie wszystkich dodatków i wyrów-
nań pensyjnych63. Mimo to urząd działał poprawnie jeżeli weźmiemy pod 
uwagę masy ludności, których byt był wówczas uzależniony od PUR.  

Miały również miejsce sytuacje niepożądane. Niektórzy spośród pracow-
ników dopuszczali się malwersacji czy kradzieży. Takie sprawy Wolski przeka-
zywał bezpośrednio do organów ścigania. Swoim podwładnym również kazał 
zgłaszać tego typu informacje, ale (...) w taki sposób aby funkcjonowanie Urzędu 
nie ucierpiało64. Chodziło zarówno o nieczynienie rozgłosu na forum opinii 
publicznej, jak i niezwalnianie przedwczesne osób podejrzanych, gdyż mogło 
to doprowadzić do problemów w funkcjonowaniu placówki. Pod adresem pra-
cowników PUR padały zarzuty mówiące o ich lenistwie czy braku kompeten-
cji65. Główny Delegat MZO do Spraw Repatriacji Ludności Niemieckiej Józef 
Jaroszek pisał do Wolskiego: Niejednokrotnie na stanowiskach urzędników 
[PUR] pozostawali ćwierć inteligenci, nie umiejący pisać po polsku66. Biorąc jed-
nak pod uwagę problemy wymienione powyżej, należy przyjąć, że do takich 
sytuacji dochodzi w sposób naturalny. Wolski niejednokrotnie stawał w obro-
nie „purowców”:  

Urabianie opinii przeciw PUR-owi nie sprzyja i nie pomaga repatriacji, nie 
pomaga skupieniu wartościowych, oddanych pracowników w PUR-ze. Praca 
ta [w PUR] jest niesłychanie trudna i wymagająca poświęcenia, a tu jeszcze 

61 AAN, PUR ZC, sygn. II/78, M. Sapieha do Wolskiego, 8 III 1948 r., k. 62. 
62 AAN, GPRdSR, sygn. 10, Wolski do Józefa Bednarza, 25 IV 1945 r., k. 147. 
63 Okólnik nr 77 w sprawie uposażenia pracowników PUR, „Dziennik Urzędowy Państwo-

wego Urzędu Repatriacyjnego” 1949, nr 1, poz. 2. 
64 AAN, PUR ZC, sygn. I/10, Wacław Krzywopisza do M. Sapiehy, k. 104. 
65 D. S u l a, Działalność przesiedleńczo-repatriacyjna…, s. 37-38. 
66 AAN, MZO, sygn. 528, J. Jaroszek do Wolskiego, 21 II 1947 r., k. 15 
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zamiast oczekiwanej pomocy PUR-owiec nieraz spotyka nieuzasadniona na-
gonka, bezpodstawne i krzywdzące oszczerstwa [...]. Niektórzy nasi dziennika-
rze, niestety, lekko poddają się sensacji67. 

Inaczej o PUR wypowiadał się Wolski na I Zjeździe Polskiej Partii Ro-
botniczej (dalej PPR), który odbył się w dniach 6-13 XII 1945 r. Wówczas 
z mównicy zarzucił temu urzędowi, że (...) jest zaśmiecony reakcyjnymi elemen-
tami, bodaj najbardziej ze wszystkich instytucji w Polsce. Co miesiąc miało do-
chodzić do kilku lub kilkunastu aresztowań pracowników PUR przez UB, 
które to zostały przez niego określone mianem oczyszczenia. Nie dziwi to, kiedy 
weźmiemy pod uwagę wspomnienia Wolskiego, w których pisze, że w całym 
PUR nie pracował ani jeden członek PPR68. Jest to raczej nie możliwe, ponie-
waż trudno jest dokładnie sprawdzić pod tym kątem prawie 10 tys. szerego-
wych pracowników, rozrzuconych po całej Polsce. Ten stan rzeczy wicemini-
ster tłumaczył potrzebą pośpiechu przy budowaniu aparatu repatriacyjnego, 
a co za tym idzie brakiem czasu na weryfikację przyjmowanych pracowników. 
Zakładał jednak, że PUR należy w dalszym stopniu „oczyszczać”. Jednakowoż 
na I Zjeździe PPR Wolski dodał, że nie wolno tej złej opinii rozciągać na całą 
kadrę urzędu, ponieważ jest w nim zatrudnionych wielu (...) ludzi, którzy pra-
cują jak należy, mimo złych warunków w jakich działają69. 

W rzeczywistości Wolski zrzucał na elementy reakcyjne rzeczywiste zanie-
dbania w polityce osadniczej oraz funkcjonowaniu PUR. Za uchybienia te od-
powiadał jednak głównie ZC. Wymienione wyżej problemy dotykające pra-
cowników PUR powodowały, że urząd ten cierpiał na brak odpowiednio wy-
kwalifikowanych pracowników, a to było powodem zaniedbań czy wręcz fatal-
nych decyzji personalnych70.  

Ważnym zagadnieniem dla PUR była opieka zdrowotna repatriantów. 
Znaczny procent przybywających cierpiał na różne choroby. Ludzie byli nie-
dokarmieni, co tylko odsetek chorych podwyższało. Po za tym wśród repa-
triantów było wiele kalek, starców, kobiet w ciąży oraz dzieci. Grupa ta wyma-

67 W. W o l s k i, Prawda o repatriacji, „Repatriant” 1946, nr 3, s. 2. 
68 I d e m, Kartki kontrowersyjne…, s. 332. 
69 AAN, KC PPR, sygn. 295/I-25, Stenogram z obrad I Zjazdu, k. 228-229. 
70 B. H a l i c k a, Polski Dziki Zachód. Przymusowe migracje i kulturowe oswajanie Nadod-

rza 1945-1948, Kraków 2015, s. 184. 
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gała szczególnej opieki. W tej sytuacji PUR adaptował budynki do celów me-
dycznych, tworząc w nich prowizoryczne izby chorych. Niestety w wielu przy-
padkach były one skrajnie zaniedbane, za co również odpowiadali niektórzy 
repatrianci, którzy nie dbali o czystość. Wymowny jest fragment regulaminu 
Punktu Etapowego w Koźlu: 

Zabrania się: 
a. palenia ognisk w pobliżu baraków, używania do celów opałowych 

sprzętu części barakowych [...], 
b. wylewać pomyje lub nieczystości przez okna, 
[...] 
g. wybijania szyb, niszczenia pomieszczeń i urządzeń (...)71. 

Opieka lekarska PUR miała stosunkowo szeroki zakres. Oprócz szczepień 
ochronnych i doraźnej pomocy w izbach chorych, refundowano repatriantom 
w wielu przypadkach okulary, protezy czy wyjazdy do sanatorium lub uzdro-
wisk. Wiosną 1945 r. opieka medyczna PUR stała się de facto służbą zdrowia 
na Ziemiach Odzyskanych, z racji braku, dopiero tworzącej się, polskiej admi-
nistracji72. Repatriantom, a później i przesiedleńcom, przysługiwała opieka 
zdrowotna na okres miesiąca od przybycia do kraju (repatrianci) oraz miesiąca 
od osiedlenia się na Ziemiach Odzyskanych (przesiedleńcy)73.  

Służbą zdrowia w PUR zajmował się dr Wojciech Pogorzelski, który stał 
na czele Wydziału Zdrowia ZC. Początkowo Wolski myślał, że opiekę me-
dyczną nad repatriantami roztoczy minister zdrowia74. Jednak w grudniu 1944 
r. w kilku lubelskich wsiach pojawiła się ospa i dyrektor PUR przestał się łu-
dzić. Udał się więc do Wilna i tam zebrał grupę lekarzy, wśród których był dr 
W. Pogorzelski.  

Wybrałem m.in. dr Wojciecha Pogorzelskiego, którego rekomendowano mi 
jako młodego i sympatycznego lekarza, mówiono, że będzie pracował z całym 

71 Cyt. za S. B a n a s i a k, Państwowy Urząd Repatriacyjny w latach 1944-1946, „Przegląd 
Zachodni” 1961, nr 4, s. 346. 

72 Ibidem, s. 347. 
73 Okólnik Nr 36 w sprawie leczenia i regulowania kosztów leczenia repatriantów, wysiedleń-

ców i przesiedleńców, „Dziennik Urzędowy Państwowego Urzędu Repatriacyjnego” 1947, nr 6, 
poz. 84. 

74 AAN, URM, sygn. 5/1097, Protokół nr 29 posiedzenia Rady Ministrów z dnia 24 kwiet-
nia 1945 r., k. 293 
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zamiast oczekiwanej pomocy PUR-owiec nieraz spotyka nieuzasadniona na-
gonka, bezpodstawne i krzywdzące oszczerstwa [...]. Niektórzy nasi dziennika-
rze, niestety, lekko poddają się sensacji67. 

Inaczej o PUR wypowiadał się Wolski na I Zjeździe Polskiej Partii Ro-
botniczej (dalej PPR), który odbył się w dniach 6-13 XII 1945 r. Wówczas 
z mównicy zarzucił temu urzędowi, że (...) jest zaśmiecony reakcyjnymi elemen-
tami, bodaj najbardziej ze wszystkich instytucji w Polsce. Co miesiąc miało do-
chodzić do kilku lub kilkunastu aresztowań pracowników PUR przez UB, 
które to zostały przez niego określone mianem oczyszczenia. Nie dziwi to, kiedy 
weźmiemy pod uwagę wspomnienia Wolskiego, w których pisze, że w całym 
PUR nie pracował ani jeden członek PPR68. Jest to raczej nie możliwe, ponie-
waż trudno jest dokładnie sprawdzić pod tym kątem prawie 10 tys. szerego-
wych pracowników, rozrzuconych po całej Polsce. Ten stan rzeczy wicemini-
ster tłumaczył potrzebą pośpiechu przy budowaniu aparatu repatriacyjnego, 
a co za tym idzie brakiem czasu na weryfikację przyjmowanych pracowników. 
Zakładał jednak, że PUR należy w dalszym stopniu „oczyszczać”. Jednakowoż 
na I Zjeździe PPR Wolski dodał, że nie wolno tej złej opinii rozciągać na całą 
kadrę urzędu, ponieważ jest w nim zatrudnionych wielu (...) ludzi, którzy pra-
cują jak należy, mimo złych warunków w jakich działają69. 

W rzeczywistości Wolski zrzucał na elementy reakcyjne rzeczywiste zanie-
dbania w polityce osadniczej oraz funkcjonowaniu PUR. Za uchybienia te od-
powiadał jednak głównie ZC. Wymienione wyżej problemy dotykające pra-
cowników PUR powodowały, że urząd ten cierpiał na brak odpowiednio wy-
kwalifikowanych pracowników, a to było powodem zaniedbań czy wręcz fatal-
nych decyzji personalnych70.  

Ważnym zagadnieniem dla PUR była opieka zdrowotna repatriantów. 
Znaczny procent przybywających cierpiał na różne choroby. Ludzie byli nie-
dokarmieni, co tylko odsetek chorych podwyższało. Po za tym wśród repa-
triantów było wiele kalek, starców, kobiet w ciąży oraz dzieci. Grupa ta wyma-

67 W. W o l s k i, Prawda o repatriacji, „Repatriant” 1946, nr 3, s. 2. 
68 I d e m, Kartki kontrowersyjne…, s. 332. 
69 AAN, KC PPR, sygn. 295/I-25, Stenogram z obrad I Zjazdu, k. 228-229. 
70 B. H a l i c k a, Polski Dziki Zachód. Przymusowe migracje i kulturowe oswajanie Nadod-

rza 1945-1948, Kraków 2015, s. 184. 
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gała szczególnej opieki. W tej sytuacji PUR adaptował budynki do celów me-
dycznych, tworząc w nich prowizoryczne izby chorych. Niestety w wielu przy-
padkach były one skrajnie zaniedbane, za co również odpowiadali niektórzy 
repatrianci, którzy nie dbali o czystość. Wymowny jest fragment regulaminu 
Punktu Etapowego w Koźlu: 

Zabrania się: 
a. palenia ognisk w pobliżu baraków, używania do celów opałowych 

sprzętu części barakowych [...], 
b. wylewać pomyje lub nieczystości przez okna, 
[...] 
g. wybijania szyb, niszczenia pomieszczeń i urządzeń (...)71. 

Opieka lekarska PUR miała stosunkowo szeroki zakres. Oprócz szczepień 
ochronnych i doraźnej pomocy w izbach chorych, refundowano repatriantom 
w wielu przypadkach okulary, protezy czy wyjazdy do sanatorium lub uzdro-
wisk. Wiosną 1945 r. opieka medyczna PUR stała się de facto służbą zdrowia 
na Ziemiach Odzyskanych, z racji braku, dopiero tworzącej się, polskiej admi-
nistracji72. Repatriantom, a później i przesiedleńcom, przysługiwała opieka 
zdrowotna na okres miesiąca od przybycia do kraju (repatrianci) oraz miesiąca 
od osiedlenia się na Ziemiach Odzyskanych (przesiedleńcy)73.  

Służbą zdrowia w PUR zajmował się dr Wojciech Pogorzelski, który stał 
na czele Wydziału Zdrowia ZC. Początkowo Wolski myślał, że opiekę me-
dyczną nad repatriantami roztoczy minister zdrowia74. Jednak w grudniu 1944 
r. w kilku lubelskich wsiach pojawiła się ospa i dyrektor PUR przestał się łu-
dzić. Udał się więc do Wilna i tam zebrał grupę lekarzy, wśród których był dr 
W. Pogorzelski.  

Wybrałem m.in. dr Wojciecha Pogorzelskiego, którego rekomendowano mi 
jako młodego i sympatycznego lekarza, mówiono, że będzie pracował z całym 

71 Cyt. za S. B a n a s i a k, Państwowy Urząd Repatriacyjny w latach 1944-1946, „Przegląd 
Zachodni” 1961, nr 4, s. 346. 

72 Ibidem, s. 347. 
73 Okólnik Nr 36 w sprawie leczenia i regulowania kosztów leczenia repatriantów, wysiedleń-

ców i przesiedleńców, „Dziennik Urzędowy Państwowego Urzędu Repatriacyjnego” 1947, nr 6, 
poz. 84. 

74 AAN, URM, sygn. 5/1097, Protokół nr 29 posiedzenia Rady Ministrów z dnia 24 kwiet-
nia 1945 r., k. 293 
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oddaniem. [...] Tak więc zorganizowałem sobie własną służbę zdrowia, chociaż 
to wszystko działo się wtedy, gdy siedzieliśmy jeszcze na prawym brzegu Wisły, 
powiedziałem tej ekipie, aby organizowali służbę zdrowia już z myślą o całym 
kraju i później na terenie całego kraju75. 

Opieką medyczną w PUR zajmował się Wydział Zdrowia ZC. Podobne 
wydziały zostały zorganizowane w wojewódzkich placówkach PUR oraz refe-
raty w oddziałach powiatowych. W zakresie zadań Wydziału Zdrowia ZC le-
żało organizowanie leków, personelu, sprzętu medycznego oraz kontrola niż-
szych instancji w zakresie opieki zdrowotnej. Mimo wielkich starań nie udało 
się uniknąć epidemii. Najczęstszą przyczyną była malaria, którą przywozili ze 
sobą repatrianci z głębi ZSRR. Takowe miały miejsce w województwie biało-
stockim i katowickim76. W związku z ówczesnym dużym niedoborem lekarzy 
w Polsce, władze zdecydowały się na zwolnienie personelu medycznego pracu-
jącego w PUR z obowiązku służby wojskowej77. 

2. Decydent w sprawach repatriacji Polaków 

II wojna światowa oraz jej następstwa stały się powodem największych 
migracji ludności w historii Europy. Dotyczyło to w znacznej mierze terenów 
Polski, zarówno w kształcie z 1939 r. jak i 1945 r., której straty ludnościowe 
były najbardziej dotkliwe w swych dziejach. Przed konfliktem Rzeczpospolita 
liczyła 35,1 mln ludności i zajmowała obszar 389 720 km2. Po wojnie Polska 
rozciągała się na powierzchni 311 700 km2, wliczając w to Ziemie Odzyskane. 
Państwo w tym kształcie liczyło ok. 19 mln ludzi z polskim obywatelstwem.  

Wszystkie migracje ludności na terenie okupowanej Polski miały charak-
ter przymusowy. Pierwszą jej grupą byli cywile uciekający przed Wehrmach-
tem. Jednak większość z nich pozostała w granicach II Rzeczpospolitej. Kolejną 
grupą byli żołnierze WP, którzy w wyniku klęski wrześniowej ewakuowali się 
na Kresy Wschodnie, a następnie do Rumunii i Zachodniej Europy.  

Jednak najliczniejszą grupą Polaków zmuszonych do przesiedleń byli wy-
wiezieni na roboty przymusowe do Niemiec. Krystyna Kersten szacuje ich 

75 W. W o l s k i, op. cit., s. 324. 
76 U. K o z ł o w s k a, Rozwój służby sanitarno-medycznej Państwowego Urzędu Repatriacyj-

nego w latach 1944-1951, „Przegląd Zachodniopomorski” 2012, r. 27, z. 1, s. 48-49.; 
W. W o l s k i, op. cit., s. 325. 

77 W. P o g o r z e l s k i, Służba zdrowia PUR w latach 1945-1948 roku, Łódź 1948, s. 13. 
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liczbę na 2,841 mln osób. Prawie połowa spośród nich stanowiła ludność Ge-
neralnego Gubernatorstwa78. Do tej grupy należy doliczyć ok. 300 tys. pol-
skich jeńców wojennych zmuszonych do pracy, a którzy zostali pozbawienia 
statusu jeńca wojennego. Liczba więc wywiezionych na roboty do Rzeszy sza-
cowana jest na ok. 3,141 mln osób79. 

Przymusowe migracje ludności polskiej nie ominęły Kresów Wschodnich 
zajętych przez ZSRR. Po wkroczeniu Armii Czerwonej rozpoczęły się masowe 
deportacje ludności tam zamieszkałej. Odsetek Polaków wśród deportowanych 
wynosił aż 81,7%. W latach 1940-1941 przeprowadzono cztery masowe de-
portacje. W ich wyniku wysiedlono w głąb ZSRR ok. 325 tys. obywateli II RP. 
Do tego należy doliczyć ok. 100 tys. siłowo wcielonych do Armii Czerwonej 
oraz ok. 40 tys. jeńców, z czego 14,4 tys. wymordowano80. Do sumy tej należy 
doliczyć deportacje dokonane po 1944 r. 

Omówienie procesu powrotu Polaków do kraju od 1944 r. wymaga pew-
nego uporządkowania. Dlatego na początku zostanie przedstawiona repatriacja 
z ZSRR. Wraz z dobieganiem do końca II wojny światowej, stało się jasne, że 
Kresy Wschodnie już nie powrócą do Polski, a ta dostanie się w strefę wpływów 
ZSRR. Józef Stalin zdecydował o wytyczeniu granicy pomiędzy ZSRR a Polską 
w oparciu o linię Curzona z odchyleniami na korzyć Polski. Rzeczpospolita 
miała otrzymać rekompensatę kosztem Niemiec. Polacy przebywający w ZSRR 
mieli zostać ewakuowani do ojczyzny.  

Pierwszymi umowami regulującymi ten problem były wspomniane po-
wyżej układy, podpisane przez PKWN z USRR, BSRR i LSRR w dniach 
9 i 22 IX 1944 r. Akty te określały zasady ewakuacji ludności polskiej i żydow-
skiej z obszaru wymienionych republik do Polski oraz ludności ukraińskiej, 
białoruskiej, litewskiej, rusińskiej i rosyjskiej z Polski do ZSRR. Rokowania 
z przedstawicielami Ukrainy i Białorusi nie napotkały większych przeszkód 
w przeciwieństwie do rozmów prowadzonych z delegacją litewską. W tym 

78 K. K e r s t e n, op. cit., s. 206. 
79 Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa 2004, t. 8, s. 811-812; ibidem, t. 6, 

s. 709. 
80 W. F. M a r c i n i a k, Uwagi o genezie polsko-radzieckiej umowy repatriacyjnej z 6 lipca 

1945 r., „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 2013, z. 91, s. 111-112. Czesław Łu-
czak szacuje liczbę deportowanych na 1,08 mln osób, natomiast Beata Ociepka na 570-580 tys.; 
vide: Cz. Ł u c z a k, Polska i Polacy w II wojnie światowej, Poznań 1993, s. 513-514; 
B. O c i e p k a, Deportacje, wysiedlenia, przesiedlenia - powojenne migracje z Polski i do Polski, 
Poznań 2001, s. 10. 
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oddaniem. [...] Tak więc zorganizowałem sobie własną służbę zdrowia, chociaż 
to wszystko działo się wtedy, gdy siedzieliśmy jeszcze na prawym brzegu Wisły, 
powiedziałem tej ekipie, aby organizowali służbę zdrowia już z myślą o całym 
kraju i później na terenie całego kraju75. 

Opieką medyczną w PUR zajmował się Wydział Zdrowia ZC. Podobne 
wydziały zostały zorganizowane w wojewódzkich placówkach PUR oraz refe-
raty w oddziałach powiatowych. W zakresie zadań Wydziału Zdrowia ZC le-
żało organizowanie leków, personelu, sprzętu medycznego oraz kontrola niż-
szych instancji w zakresie opieki zdrowotnej. Mimo wielkich starań nie udało 
się uniknąć epidemii. Najczęstszą przyczyną była malaria, którą przywozili ze 
sobą repatrianci z głębi ZSRR. Takowe miały miejsce w województwie biało-
stockim i katowickim76. W związku z ówczesnym dużym niedoborem lekarzy 
w Polsce, władze zdecydowały się na zwolnienie personelu medycznego pracu-
jącego w PUR z obowiązku służby wojskowej77. 

2. Decydent w sprawach repatriacji Polaków 

II wojna światowa oraz jej następstwa stały się powodem największych 
migracji ludności w historii Europy. Dotyczyło to w znacznej mierze terenów 
Polski, zarówno w kształcie z 1939 r. jak i 1945 r., której straty ludnościowe 
były najbardziej dotkliwe w swych dziejach. Przed konfliktem Rzeczpospolita 
liczyła 35,1 mln ludności i zajmowała obszar 389 720 km2. Po wojnie Polska 
rozciągała się na powierzchni 311 700 km2, wliczając w to Ziemie Odzyskane. 
Państwo w tym kształcie liczyło ok. 19 mln ludzi z polskim obywatelstwem.  

Wszystkie migracje ludności na terenie okupowanej Polski miały charak-
ter przymusowy. Pierwszą jej grupą byli cywile uciekający przed Wehrmach-
tem. Jednak większość z nich pozostała w granicach II Rzeczpospolitej. Kolejną 
grupą byli żołnierze WP, którzy w wyniku klęski wrześniowej ewakuowali się 
na Kresy Wschodnie, a następnie do Rumunii i Zachodniej Europy.  

Jednak najliczniejszą grupą Polaków zmuszonych do przesiedleń byli wy-
wiezieni na roboty przymusowe do Niemiec. Krystyna Kersten szacuje ich 

75 W. W o l s k i, op. cit., s. 324. 
76 U. K o z ł o w s k a, Rozwój służby sanitarno-medycznej Państwowego Urzędu Repatriacyj-

nego w latach 1944-1951, „Przegląd Zachodniopomorski” 2012, r. 27, z. 1, s. 48-49.; 
W. W o l s k i, op. cit., s. 325. 

77 W. P o g o r z e l s k i, Służba zdrowia PUR w latach 1945-1948 roku, Łódź 1948, s. 13. 

„Minister migracji” 1944-1950

61 

liczbę na 2,841 mln osób. Prawie połowa spośród nich stanowiła ludność Ge-
neralnego Gubernatorstwa78. Do tej grupy należy doliczyć ok. 300 tys. pol-
skich jeńców wojennych zmuszonych do pracy, a którzy zostali pozbawienia 
statusu jeńca wojennego. Liczba więc wywiezionych na roboty do Rzeszy sza-
cowana jest na ok. 3,141 mln osób79. 

Przymusowe migracje ludności polskiej nie ominęły Kresów Wschodnich 
zajętych przez ZSRR. Po wkroczeniu Armii Czerwonej rozpoczęły się masowe 
deportacje ludności tam zamieszkałej. Odsetek Polaków wśród deportowanych 
wynosił aż 81,7%. W latach 1940-1941 przeprowadzono cztery masowe de-
portacje. W ich wyniku wysiedlono w głąb ZSRR ok. 325 tys. obywateli II RP. 
Do tego należy doliczyć ok. 100 tys. siłowo wcielonych do Armii Czerwonej 
oraz ok. 40 tys. jeńców, z czego 14,4 tys. wymordowano80. Do sumy tej należy 
doliczyć deportacje dokonane po 1944 r. 

Omówienie procesu powrotu Polaków do kraju od 1944 r. wymaga pew-
nego uporządkowania. Dlatego na początku zostanie przedstawiona repatriacja 
z ZSRR. Wraz z dobieganiem do końca II wojny światowej, stało się jasne, że 
Kresy Wschodnie już nie powrócą do Polski, a ta dostanie się w strefę wpływów 
ZSRR. Józef Stalin zdecydował o wytyczeniu granicy pomiędzy ZSRR a Polską 
w oparciu o linię Curzona z odchyleniami na korzyć Polski. Rzeczpospolita 
miała otrzymać rekompensatę kosztem Niemiec. Polacy przebywający w ZSRR 
mieli zostać ewakuowani do ojczyzny.  

Pierwszymi umowami regulującymi ten problem były wspomniane po-
wyżej układy, podpisane przez PKWN z USRR, BSRR i LSRR w dniach 
9 i 22 IX 1944 r. Akty te określały zasady ewakuacji ludności polskiej i żydow-
skiej z obszaru wymienionych republik do Polski oraz ludności ukraińskiej, 
białoruskiej, litewskiej, rusińskiej i rosyjskiej z Polski do ZSRR. Rokowania 
z przedstawicielami Ukrainy i Białorusi nie napotkały większych przeszkód 
w przeciwieństwie do rozmów prowadzonych z delegacją litewską. W tym 

78 K. K e r s t e n, op. cit., s. 206. 
79 Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa 2004, t. 8, s. 811-812; ibidem, t. 6, 

s. 709. 
80 W. F. M a r c i n i a k, Uwagi o genezie polsko-radzieckiej umowy repatriacyjnej z 6 lipca 

1945 r., „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 2013, z. 91, s. 111-112. Czesław Łu-
czak szacuje liczbę deportowanych na 1,08 mln osób, natomiast Beata Ociepka na 570-580 tys.; 
vide: Cz. Ł u c z a k, Polska i Polacy w II wojnie światowej, Poznań 1993, s. 513-514; 
B. O c i e p k a, Deportacje, wysiedlenia, przesiedlenia - powojenne migracje z Polski i do Polski, 
Poznań 2001, s. 10. 
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przypadku najbardziej sporne były kwestie odszkodowań oraz terminów wy-
jazdów, bowiem stronie polskiej zależało na ich maksymalnym przesunięciu. 
Obawiano się jednoczesnego, szerokiego napływu repatriantów z trzech repu-
blik na niewielki obszar tzw. Polski lubelskiej81. 

Przemieszczenia miały mieć charakter dobrowolny. Osoby zgłaszające się 
na wyjazd z Polski lub do Polski były zwolnione z części powinności na rzecz 
państwa. Wymienione umowy nie miały jednak nigdy mocy prawnej. Powo-
dem tego był brak legitymacji PKWN do działań w imieniu Polski. Organ ten 
nie był uznawany za rząd polski przez jakiekolwiek państwo z ZSRR włącznie. 
Jednak w 1990 r. polski parlament uznał moc prawną wszystkich umów mię-
dzynarodowych zawartych w okresie 1944-198982. 

Potencjalny repatriant musiał wyrazić pisemną lub ustną zgodę co do 
zmiany miejsca zamieszkania. Ponadto zgodę musiały wyrazić obie strony 
układu. Pierwszeństwo repatriacji przysługiwało członkom rodzin wojsko-
wych, samotnym kobietom i dzieciom, starcom, osobom, których członkowie 
rodziny byli już w Polsce oraz wykwalifikowanym robotnikom i rolnikom.  

Repatrianci mogli zabrać ze sobą artykuły gospodarstwa domowego, 
odzież i obuwie, żywność i sprzęty domowe, inwentarz gospodarczy żywy 
i martwy, a specjaliści narzędzia do wykonywania zawodu. Wszystko nie mogło 
przekraczać masy 2 ton na rodzinę. Zakazano wywozić mebli, gotówki od 1000 
rubli, metali i kamieni szlachetnych, dzieł sztuki, samochodów  oraz map. Za 
pozostawione mienie repatrianci mieli uzyskać odszkodowanie w kraju doce-
lowym83.  

Liczbę Polaków i Żydów mieszkających na terenie USRR, BSRR i LSRR 
oszacowano na  2,2-2,7 mln, a Ukraińców, Białorusinów i Litwinów żyjących 
na zachód od nowej granicy, na 420 tys. osób. Zgodnie z układami przesiedle-
nie miało być dobrowolne i obejmować ludność polską i żydowską, która do 
17 IX 1939 r. posiadała obywatelstwo II RP. Układy z USRR i BSRR przewi-
dywały rejestrację chętnych na przesiedlenie w okresie 15 IX do 15 X 1944 r., 
a następnie przeprowadzenie repatriacji od 15 X 1944 r. do 1 II 1945 r.. Układ 

81 AAN, PKWN, sygn. I/4, Protokół zebrania P.K.W.N. z dnia 21 września 1944 r. 
 k. 139-141. 

82 R. K w i e c i e ń, Charakter prawny i znaczenie umów repatriacyjnych z 9 i 22 września 
1944 roku, „Przegląd Sejmowy” 2005, r. 13, nr 4, s. 11-12. 

83 B. O c i e p k a, op. cit., s. 10-11.  
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z LSRR przewidywał rejestrację w czasie 1 X do 31 XII 1944 r., a transfer 
ludności na okres 1 XII 1944 do 1 IV 1945 r.84 

Szczegóły wymiany ludności były omawiane na spotkaniach przedstawi-
cieli Polski i władz trzech sowieckich republik. W celu doprecyzowania niektó-
rych wątków Wolski jako Główny Pełnomocnik Rządu przebywał w dniach 
16-18 X 1944 r. w Kijowie, Mińsku i Wilnie. W rozmowach z Nikitą Chrusz-
czowem i Pantielejmonem Ponomarienką Wolski uzgodnił, że Polacy, którzy 
zarejestrują się na wyjazd, będą zwolnieni z robót przymusowych. Polski aparat 
repatriacyjny na terenach USRR i BSRR miał być z kolei złożony z miejsco-
wych Polaków. Uzgodnił również sprawę wzajemnych rozliczeń. Postano-
wiono, że obie strony otworzą w tym celu konta bankowe. Ustalono ponadto 
kwestie techniczne dotyczące transferu ludności. W Wilnie Główny Pełno-
mocnik poruszył te same kwestie, jednak nie udało mu się wówczas wszyst-
kiego załatwić, m.in. zwolnienia Polaków z robót przymusowych85. Trzeba za-
znaczyć, że działania Wolskiego przyniosły Polakom na Kresach wielką ulgę. 
Obowiązkowe prace bowiem były dla ludności znacznym obciążeniem.  

Pierwsze większe transporty repatriantów zaczęły przybywać na przełomie 
listopada i grudnia 1944 r.86 Jednak nie wszystko przebiegało zgodnie z treścią 
układów z 9 i 22 IX 1944 r. Władze radzieckie próbowały ograniczać wyjazdy 
Polaków ze wsi, bojąc się o utratę wykwalifikowanych rolników. Ponadto So-
wieci wielokrotnie przeprowadzali rewizje, konfiskując towary i przedmioty le-
galnie zabierane przez repatriantów. Dotyczyło to szczególnie żywności, in-
wentarza żywego oraz pieniędzy, których zostawiano tylko 100 rubli. Koniecz-
nością stało się wręczanie łapówek. Całą akcję poważnie utrudniały też radziec-
kie przepisy, prawdziwe bądź wymyślone87. Czyniono na przykład trudności 
w przekazach pieniędzy pomiędzy zastępcami Generalnego Pełnomocnika, 
a pełnomocnikami rejonowymi. Władze radzieckie powoływały się przy tym 

84 P. H u t, Powojenne przesiedlenia z ZSRR do Polski, „Polityka Wschodnia” 2003, nr 1/2, 
s. 163. 

85 AAN, PKWN, sygn. I/21, Wolski do E. Osóbki-Morawskiego, 21 X 1944 r., k. 5. 
86 AAN, PKWN, sygn. I/4, Protokół posiedzenia Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodo-

wego z dnia 9 grudnia 1944 roku, k. 287. 
87 AAN, KRN, sygn. 798, Aleksander Janczukowicz do Wolskiego, 3 XI 1945 r., k. 105-

106; B. M i ę d z y b r o d z k i, Nieznana droga do ojczyzny. Problem transportu repatriantów 
z Litwy i Ukrainy do Polski , „Studia Migracyjne. Przegląd Polonijny” 2010, r. 36, z. 2, 
s. 45-50. 
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przypadku najbardziej sporne były kwestie odszkodowań oraz terminów wy-
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81 AAN, PKWN, sygn. I/4, Protokół zebrania P.K.W.N. z dnia 21 września 1944 r. 
 k. 139-141. 

82 R. K w i e c i e ń, Charakter prawny i znaczenie umów repatriacyjnych z 9 i 22 września 
1944 roku, „Przegląd Sejmowy” 2005, r. 13, nr 4, s. 11-12. 

83 B. O c i e p k a, op. cit., s. 10-11.  
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z LSRR przewidywał rejestrację w czasie 1 X do 31 XII 1944 r., a transfer 
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84 P. H u t, Powojenne przesiedlenia z ZSRR do Polski, „Polityka Wschodnia” 2003, nr 1/2, 
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85 AAN, PKWN, sygn. I/21, Wolski do E. Osóbki-Morawskiego, 21 X 1944 r., k. 5. 
86 AAN, PKWN, sygn. I/4, Protokół posiedzenia Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodo-
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na bliżej nieokreślone przepisy88. Nie obyło się bez aresztowań i to nawet pra-
cowników polskiego aparatu repatriacyjnego w zachodnich republikach 
o czym Wolski był na bieżąco informowany89. Sowieci wtrącali do więzień 
przede wszystkim polską inteligencję. Dotyczyło to najczęściej lwowskich pro-
fesorów o repatriację których Wolski szczególnie zabiegał90.  

W czasie swojego pobytu w mieście Lwowie w styczniu 1945 r., Wolski 
zwrócił się w sprawie aresztowań do bliżej nieustalonego generała NKWD, 
którego nazwiska nie wymienia. Spotkał się również z N. Chruszczowem, któ-
rego pytał dlaczego zamykani są polscy aktorzy czy profesorowie? Prosił rów-
nież o uwolnienie niektórych aresztowanych91. Fragment ten we wspomnie-
niach Wolskiego jest tak mocno ocenzurowany, że trudno zrozumieć sens roz-
mowy. Na pytania Wolskiego N. Chruszczow miał odpowiedzieć, że właśnie 
ruszyła nowa ofensywa radziecka na Warszawę i żeby ten wracał do Lublina, 
a on się wszystkim zajmie. Usatysfakcjonowany takim obrotem sprawy Wolski 
oczywiście tak postąpił. Na pierwszy rzut wynika, że „minister migracji” został 
w prosty sposób zbyty. Osąd ten może być jednak nieuprawniony. Nie znamy 
bowiem treści całej rozmowy, gdyż większość jej fragmentów została wycięta. 
Wymianę zdań tych dwóch osób podsumowuje wyrwany z kontekstu frag-
ment, przedstawia Wolskiego jak osobę niezwykle łatwowierną: (...) Otóż do-
piero potem ja wszystko zrozumiałem. Mianowicie to, że on [N. Chruszczow] nie 
mówiąc tego wprost, solidaryzował się ze mną w tym, co dotyczyło spraw polskich 
(...). Selektywny zapis rozmowy obu polityków nie pozwala więc zrozumieć 
toku myślenia Wolskiego. Z pewnością jednak „solidaryzowanie” się 
N. Chruszczowa z Głównym Pełnomocnikiem w sprawach polskich nie ma 
bowiem żadnego odzwierciedlenia w materiale źródłowym92. 

88 AAN, GPRdSR, sygn. 10, Wolski do Michaiła Romaszczenki, 22 III 1945 r., k. 41; 
ibidem, Krawiński do Wolskiego, k. 42. 

89 AMSZ, DP, sygn. z. 6, w. 30, t. 461, Stanisław Pizło do Wolskiego, 4 I 1945 r., k. 2. 
Zdarzało się, że NKWD aresztowało pracowników aparatu PUR nawet na terenie Polski; vide: 
J. H e r a, Losy ekspatriantów z Kresów po zakończeniu wojny [w:] Exodus. Deportacje i migracje 
(wątek wschodni). Stan i perspektywy badań, pod red. M. Z w o l s k i e g o, Warszawa-Białystok 
2008, s. 120. 

90 AAN, GPRdSR, sygn. 2, Bronisław Mosingiewicz do Wolskiego, 20 II 1945 r., k. 70; 
ibidem, MAP, sygn. 21, Wolski do Ambasady RP w Moskwie, k. 81. 

91 W. J. B ą b a, Ze Lwowa do Gliwic. Wysiedlanie uczonych lwowskich 1945-1946, 
[w:] Kresowianie na Górnym Śląsku, pod red. B. T r a c z a, Katowice-Gliwice 2012, s. 118-119. 

92 W. W o l s k i, op. cit., s. 326-328.  
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Władze radzieckie naciskały z kolei na opuszczenie przez ludność polską 
miast, głównie Lwowa i Wilna, chcąc je zdepolonizować. Stąd do połowy 1945 
r. wśród repatriantów przeważała ludność miejska, brakowało zaś rolników do 
uprawy pól. Stan ten poważnie martwił nowego dyrektora PUR, którym od 
marca 1945 r. był M. Sapieha, a który prosił Wolskiego o przyśpieszenie repa-
triacji ludności wiejskiej z ZSRR93. 

Wymiana ludności źle przebiegała również po stronie polskiej, mimo ja-
sno nakreślonych resortowych regulacji94. Winę jednak za ten stan rzeczy po-
nosił PKWN, jako de facto sprawujący władzę na obszarze tzw. Polski lubel-
skiej. Na konferencji międzyresortowej zorganizowanej 1 XII 1944 r. dotyczą-
cej ochrony granic, Wolski alarmował, że Ukraińcy i Białorusini, ewakuujący 
się do republik radzieckich, wywożą ze sobą wszystko w nieograniczonych ilo-
ściach. Działo się to tak dlatego, że granica była obsadzona po stronie radziec-
kiej, a po stronie polskiej już nie. Nikt zatem nie kontrolował wyjeżdżającej 
z Polski ludności. Wolski informował, że Ukraińcy i Białorusini: Wyrywają 
ramy okienne, płyty kuchenne95, zabierają inwentarz żywy i przewożą pociągami. 
Z kolei polscy repatrianci po radzieckiej stronie byli notorycznie ograbiani 
przez Sowietów, często doszczętnie96.  

Początkowo transporty Polaków z Kresów Wschodnich nie miały cha-
rakteru planowego, a pierwszych repatriantów osiedlano na ziemiach pozosta-
wionych przez wysiedlanych Ukraińców97. Obszar Polski centralnej już w trak-
cie wojny był przeludniony, nie mógł więc wchłonąć mas Polaków z Kresów. 
To powodowało zastoje w transportach. Punkty etapowe PUR były przepeł-
nione repatriantami oczekującymi na osiedlenie. Wobec braku środków czy-
stości i leków oraz znikomej pomocy państwowej służby zdrowia, nie dziwi, 

93 Pismo dyrektora PUR do wiceministra administracji publicznej Władysława Wolskiego 
w sprawie przyśpieszenia repatriacji ludności rolniczej [w:] Przesiedlenie ludności polskiej z Kresów 
Wschodnich do Polski 1944-1947, pod red. S. C i e s i e l s k i e g o, Warszawa 1999, s. 149-150. 

94 AAN, PKWN, sygn. VII/15, E. Ochab do wojewodów, 18 XII 1944 r., k. 23-24. 
95 Chodzi o żeliwny blat pieca murowanego z cegły szamotowej, odpornej na temperaturę, 

zwanego potocznie „kuchnią”, na którym gotowało się jedzenie. Piece te były w powszechnym 
użyciu, zanim upowszechniono przenośne piecyki typu „szamotówka” oraz  kuchenki gazowe.  

96 Protokół drugiej konferencji między-resortowej w sprawie ochrony granic Państwa dnia 
1 grudnia 1944 r. [w:] Przesiedlenia Polaków i Ukraińców 1944-1946, t. 2, wybór i oprac. nauk. 
J. S z a p o w a ł, J. T u c h o l s k i,, Warszawa 2000, s. 283.  

97 M. R y ń c a, Organizacja i główne kierunki działalności Wojewódzkiego Oddziału Pań-
stwowego Urzędu Repatriacyjnego w Krakowie, „Studia Historyczne” 2004, r. 47, z. 3/4, s. 371-
372. 
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88 AAN, GPRdSR, sygn. 10, Wolski do Michaiła Romaszczenki, 22 III 1945 r., k. 41; 
ibidem, Krawiński do Wolskiego, k. 42. 
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Zdarzało się, że NKWD aresztowało pracowników aparatu PUR nawet na terenie Polski; vide: 
J. H e r a, Losy ekspatriantów z Kresów po zakończeniu wojny [w:] Exodus. Deportacje i migracje 
(wątek wschodni). Stan i perspektywy badań, pod red. M. Z w o l s k i e g o, Warszawa-Białystok 
2008, s. 120. 

90 AAN, GPRdSR, sygn. 2, Bronisław Mosingiewicz do Wolskiego, 20 II 1945 r., k. 70; 
ibidem, MAP, sygn. 21, Wolski do Ambasady RP w Moskwie, k. 81. 

91 W. J. B ą b a, Ze Lwowa do Gliwic. Wysiedlanie uczonych lwowskich 1945-1946, 
[w:] Kresowianie na Górnym Śląsku, pod red. B. T r a c z a, Katowice-Gliwice 2012, s. 118-119. 

92 W. W o l s k i, op. cit., s. 326-328.  
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1 grudnia 1944 r. [w:] Przesiedlenia Polaków i Ukraińców 1944-1946, t. 2, wybór i oprac. nauk. 
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97 M. R y ń c a, Organizacja i główne kierunki działalności Wojewódzkiego Oddziału Pań-
stwowego Urzędu Repatriacyjnego w Krakowie, „Studia Historyczne” 2004, r. 47, z. 3/4, s. 371-
372. 
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że doszło do epidemii tyfusu plamistego i brzusznego w Zamościu i Krasnym-
stawie98. 

Wolski wspomina swoją inspekcję pierwszych transportów repatriantów, 
którzy dotarli do Chełma zimą 1944 r. Ludność koczowała na polu w prowi-
zorycznych szałasach, paląc ogniska. Na pytanie Głównego Pełnomocnika dla-
czego nie są w wagonach, odpowiedzieli, że nie ma w nich piecyków. Wolski 
przyznaje się tym samym do poważnych braków organizacyjnych w początko-
wym etapie repatriacji99. 

Chaos w tym pierwszym okresie dobrze obrazuje doniesienie żołnierza 
polskiego przesłane na ręce Wolskiego. Opisuje w nim, że dostał wiadomość 
o powrocie żony i dzieci z Łucka. W tym celu wziął urlop i pojechał do Lu-
blina. Jednak na miejscu nikt nie wiedział gdzie jest rzeczony transport repa-
triantów. Ów żołnierz błąkał się pomiędzy wagonami, gdzie powiedziano mu, 
iż powinien udać się na ul. Ogrodową – też w Lublinie. Tam jednak również 
nic nie wiedziano, ale urzędniczka powiedziała, że transport ten powinien być 
w Zamościu. Można sobie wyobrazić oburzenie tego żołnierza, który po przy-
byciu do tego miasta dowiedział się, że żadnego transportu z Łucka nie ma, 
a takowy powinien być nie w Zamościu, ale w Chełmie. Przezornie postanowił 
więc iść wzdłuż torów na pieszo do Chełma, pytając na każdej stacji pośredniej 
o repatriantów z Łucka. Dopiero po dotarciu na miejsce odnalazł swoją ro-
dzinę, ale nie był to koniec złych informacji. Żona tego żołnierza poskarżyła 
się mu, że kierownik chełmskiego PUR, na jej pytanie kiedy będzie przewie-
ziona na miejsce osiedlenia, odparł: (...) dla was auta ładują w Ameryce na 
okręty, ale może być, że okręty zatoną i maszyn nie będzie. Na zwróconą mu 
uwagę, żeby nie żartował, oburzył się grożąc Sybirem100. 

Poważnym problemem było to, że w pierwszych transportach repatrian-
tów z USRR, jeszcze w 1944 r., przeważała ludność miejska i to często bez-
domna, o czym już nadmieniono. Taka sytuacja poważnie martwiła Wol-

98 AAN, URM, sygn. 5/6, Wolski do B. Bieruta i E. Osóbki-Morawskiego, 16 III 1945 r., 
k. 50. 

99 W. W o l s k i, op. cit., s. 309. 
100 CAW, Główny Zarząd Polityczno-Wychowawczy Wojska Polskiego (dalej GZP-

WWP), sygn. III-2-86, Skarga do Wolskiego, k. 45. 
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skiego, który był świadom, że Lublin czy Rzeszów są przepełnione, a miesz-
kańców miast nie można było skierować na osiedlenie na wieś101. Sytuacja była 
do tego stopnia krytyczna, że 3 I 1945 r. dyrektor PUR zdecydował się wstrzy-
mać transporty repatriantów z USRR do Polski z powodu braku dla nich 
miejsc. Była to decyzja bardzo trudna, ale tłumaczyć ją może fakt, że znaczna 
część repatriantów, która już znalazła się na terenie tzw. Polski lubelskiej, prze-
bywała w punktach etapowych PUR z powodu braku miejsc pod ich osiedle-
nie102. 

W pierwszych transportach sprowadzano do kraju również rodziny żoł-
nierzy WP. Wolski był świadom tego, że często były one pozostawione same 
sobie, gdyż nie otrzymywały żadnej pomocy ze strony ZSRR. O ich los mar-
twili się również sami wojskowi, co wobec złych wieści nie podnosiło ich mo-
rale. W tym celu Główny Pełnomocnik zalecał aby dowództwo WP zwróciło 
się do władz radzieckich z prośbą o jednakowe traktowanie rodzin żołnierzy 
polskich z rodzinami czerwonoarmistów103. Wolski wstawiał się również za ro-
dzinami żołnierzy WP, którzy do 1939 r. posiadali obywatelstwo radzieckie. 
Byli to Polacy deportowani w 1936 r. znad ówczesnej granicy polsko-radziec-
kiej do Kazachstanu. Ich najbliższym nie pozwalano na wybór opcji obywatel-
stwa w myśl umowy z 6 VII 1945 r. W tej sprawie wiceminister interweniował 
w polskim MSZ oraz w Radziecko-Polskiej Komisji Mieszanej w Moskwie104. 

Sytuacja uległa zmianie po styczniowej ofensywie wojsk radzieckich i pol-
skich. W związku z usuwaniem Niemców z kolejnych połaci Polski, rząd na 
posiedzeniu w dniu 13 II 1945 r. dyskutował m.in. na temat wzmożenia akcji 
repatriacyjnej. Wolski przyznał, że dotychczas przywieziono z ZSRR zaledwie 
50 tys. Polaków. Mimo tak niewielkiej liczby, aparat repatriacyjny nie był 
w stanie sprawnie przeprowadzić przesiedlenia tej grupy. Strona radziecka 
obiecała przekazać do dyspozycji Głównego Pełnomocnika 300 ciężarówek, co 
jednak nie nastąpiło. Dyrektor PUR zaznaczył jednak, że nie można ograniczać 

101 Pismo Głównego Pełnomocnika PKWN do spraw Ewakuacji do Głównego Pełnomocnika 
PKWN do spraw Ewakuacji w USRR z wyjaśnieniami odnośnie do spraw poruszonych w piśmie tego 
ostatniego z 28 listopada 1944 r. [w:] Przesiedlenie ludności polskiej…, s. 69-70. 

102 Pismo dyrektora PUR [Wolskiego] do Głównego Pełnomocnika Rządu Tymczasowego RP 
do spraw Ewakuacji w USRR, komunikujące decyzję o wstrzymaniu transportów do Polski [w:] 
Przesiedlenie ludności polskiej…, s. 77 

103 CAW, GZP-WWP, sygn. III-2-85, Wolski do płk. Piotrowskiego, 3 XII 1944 r., k. 32v. 
104 AMSZ, DP, sygn. z. 6, w. 32, t. 502, Wolski do Z. Modzelewskiego, 1 VII 1946 r., 

k. 97; ibidem, Raport, k. 99. 
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repatriacji, a wręcz przeciwnie – należy ją wzmóc. Powodem tego była liczba 
zarejestrowanych na wyjazd Polaków szacowana na 300 tys. Ludność ta koczo-
wała na dworcach w bardzo złych warunkach. Nowych repatriantów Wolski 
postulował kierować wprost na Ziemie Odzyskane105.  

Na forum rządu pojawiły się też głosy, że jednoczesna repatriacja Polaków 
z ZSRR i z Zachodu to zły pomysł. Wynikały one niejako naturalnie z tego co 
wcześniej mówił Wolski, a przedstawił zebranym więcej wad niż zalet tego ro-
dzaju akcji. Edward Osóbka-Morawski wspominał po latach, że szczególnie 
przeciwny masowej repatriacji był wiceminister zdrowia Jerzy Morzycki, który 
argumentował to tym, że na Ziemiach Odzyskanych jest głód, bowiem zapasy 
zarekwirowało wojsko. Brak jest również leków i szczepionek, których dostaw 
oczekiwał dopiero w maju. Oświadczył więc, że masowa repatriacja przed 
czerwcem 1945 r. (...) byłaby zbrodnią z punktu widzenia epidemiologicznego106.  

Z tymi wątpliwościami dyrektor PUR polemizował, stwierdzając, że nowe 
ziemie czekają na osadników. Przyznał jednak, że repatriacja setek tysięcy osób 
w krótkim czasie przekracza możliwości PUR. Na posiedzeniu zobowiązano 
jednak inne resorty do pomocy i współpracy na polu organizacji ruchów lud-
nościowych107. Oznacza to, że zdecydowano się przyjąć wariant masowej repa-
triacji jako natychmiastowy czynnik repolonizacji Ziem Odzyskanych, nie li-
cząc się z konsekwencjami, bądź zakładając, że rozwiąże się je już w trakcie 
trwania całek akcji. 

Słuszne były obawy oponentów szeroko zakrojonej repatriacji, bowiem 
Wolski raportował, że duże skupiska repatriantów ze Wschodu, którzy po 
przyjeździe do kraju oczekiwali na przydział nieruchomości na Ziemiach Od-
zyskanych, zostały rozładowane dopiero w sierpniu 1945 r.108 Oznaczało to, 
że PUR oraz całe kierownictwo akcji repatriacji, nie dawało sobie rady ze 
sprawnym przeprowadzeniem osadnictwa w całym okresie wiosenno-letnim 
1945 r.  

105 AAN, URM, sygn. 5/1097, Protokół z posiedzenia Rady Ministrów odbytego dnia 13 
lutego 1945 r., k. 58-59. 

106 E. O s ó b k a - M o r a w s k i, Dziennik polityczny 1943-1948, Gdańsk 1981, s. 80-
81. 

107 AAN, URM, sygn. 5/1097, Protokół z posiedzenia Rady Ministrów odbytego dnia 
13 lutego 1945 r., k. 59-60. 

108 AAN, URM, sygn. 5/256, Wolski do E. Osóbki-Morawskiego, 27 VIII 1945 r., k. 16. 
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Wolski spotykał się również z atakami na forum Komisji Repatriacyjnej 
i Osadniczej KRN. Posłowie zarzucali mu, że jego raporty na temat stanu re-
patriacji tylko selektywnie przedstawiają problemy, pomijając większość z nich. 
Niektórzy posłowie KRN osobiście spotykali się z repatriantami, którzy wska-
zywali na szereg wypaczeń ze strony aparatu państwowego109. Pewnym uspra-
wiedliwieniem wiceministra może być to, że posiedzenia Komisji Repatriacyj-
nej i Osadniczej nie były miejscem na wielogodzinne przemówienia na temat 
ruchów migracyjnych do i z Polski, a tyle czasu zajęłoby wymienienie wszyst-
kich trudności.  

Te zarzuty oraz inne dowody pozwalają ocenić Wolskiego jako osobę, 
która zupełnie lekceważyła poważne problemy związane z repatriacją, o któ-
rych sam często nawet wspomniał. Bardziej widać w nim dogmatyka niż racjo-
nalistę. Na forum rządu wołał np.: Do miast należy przewieść Wilnian i Lwo-
wian110, a przecież dobrze wiedział o tym, że ośrodki miejskie będące wówczas 
pod administracją polską są ludnościowo przepełnione. Centralnie wymyślony 
plan miał być po prostu zrealizowany, bez względu na przeszkody. Należy jed-
nak spojrzeć na to przez pryzmat ówczesnej Polski. Państwo było bardzo znisz-
czone, w części okupywane przez Niemców. Brakowało wszystkiego, od żyw-
ności po lokomotywy. W takich warunkach trudno było przeprowadzić repa-
triację dużej liczby Polaków, którzy przebywali w ZSRR najczęściej w złych 
warunkach materialnych, a w przypadku USRR byli dodatkowo atakowani 
przez bandy UPA. Wydaje się więc, że Wolski nie miał szerokiego pola ma-
newru. Zaistniałe okoliczności zmusiły go do prowadzenia takiej a nie innej 
polityki.  

Wraz z upływem czasu zagadnienie Ziem Odzyskanych w polityce osad-
niczej repatriantów z ZSRR stawało się coraz bardziej ważne, wręcz kluczowe. 
Jak już wspomniano w lutym 1945 r. utworzone zostało Biuro Ziem Zachod-
nich. Miało się ono zajmować organizacją administracji oraz prowadzić osad-
nictwo na tym obszarze. Jednak instytucja ta w ogóle nie wywiązywała się ze 
swych obowiązków co Wolski ostro piętnował na posiedzeniu rządu w dniu 16 
III 1945 r. Następnie oświadczył, że to PUR będzie wysyłał swoich ludzi na 

109 AAN, KRN, sygn. 57, Protokół z 5 posiedzenia Komisji Repatriacyjnej i Osadniczej, 
k. 44-45. 

110 AAN, URM, sygn. 5/1097, Protokół z posiedzenia Rady Ministrów odbytego dnia 13 
lutego 1945 r., k. 58.  
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106 E. O s ó b k a - M o r a w s k i, Dziennik polityczny 1943-1948, Gdańsk 1981, s. 80-
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107 AAN, URM, sygn. 5/1097, Protokół z posiedzenia Rady Ministrów odbytego dnia 
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109 AAN, KRN, sygn. 57, Protokół z 5 posiedzenia Komisji Repatriacyjnej i Osadniczej, 
k. 44-45. 

110 AAN, URM, sygn. 5/1097, Protokół z posiedzenia Rady Ministrów odbytego dnia 13 
lutego 1945 r., k. 58.  
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Ziemie Odzyskane, ci zaś będą odpowiedzialni za osadnictwo repatriantów111. 
„Minister migracji” apelował do Rady Ministrów aby pełnomocnicy rządowi 
przy dowództwach I Frontu Ukraińskiego, I Frontu Białoruskiego oraz III 
Frontu Białoruskiego, udzielali wszelkiej pomocy w akcji osadnictwa repa-
triantów na Ziemiach Odzyskanych. W szczególności mieli oni pomóc w za-
kresie kolejowego transportu ludzi, gdyż w tym okresie cała komunikacja była 
podporządkowana wojsku112. Ponadto Wolski zabiegał o przeznaczenie 15 aut 
osobowych bezpośrednio do dyspozycji PUR oraz wykorzystanie ciężarówek 
Autotransportu do dowożenia repatriantów, ich mienia oraz żywności. Wolski 
jako Główny Pełnomocnik żądał też dla siebie samolotu U-2 do wyłącznej dys-
pozycji. Ten środek transportu miał mu ułatwić kontakt z aparatem repatria-
cyjnym za granicą113. Mało prawdopodobne aby to ostatnie żądanie zostało 
spełnione, w przeciwnym wypadku niewątpliwie odnotowałby ten fakt w swo-
ich wspomnieniach. Pisze jedynie, że w razie potrzeby przydzielano mu samo-
lot „Dakota”114, którym latał wraz ze swoimi dwoma współpracownikami por. 
Łaszewiczem i kpt. Millerem115, których nazywał adiutantami116.  

„Minister migracji” słusznie zakładał, że szeroko zakrojona akcja repatria-
cyjna nie mogła się obyć bez sprawnej komunikacji na każdym szczeblu. Brak 
środków transportu lub ich zła koordynacja, błyskawicznie powodowały szereg 
trudności w całej akcji, od zaopatrzenia w żywność po osadnictwo117. Wolski 
doradzał grupom operacyjnym, aby w obliczu braku jakichkolwiek środków 
transportu przy tworzeniu nowej placówki PUR… łapali bezpańskie konie! 
W ten sposób mieli oni sami „zdobyć” podstawowy środek lokomocji. Byli to 

111 Przedstawiciele PUR wysyłani na Ziemie Odzyskane określani byli mianem „grup ope-
racyjnych” lub po prostu pionierami, z racji tego, że w wielu przypadkach byli pierwszymi przed-
stawicielami władzy polskiej na wymienionym obszarze. 

112 We wspomnieniach repatriantów problemy związane z komunikacją są bardzo wi-
doczne; vide: B. K a r a b o n, Z Wilna do Wrocławia. II wojna światowa, repatriacja, osiedlenie, 
studia, Wrocław 2010, s. 87 i n.; Losy Polaków wysiedlonych z Kresów Wschodnich II RP. Przyjazd 
na ziemie zachodnie (1944-1945) w zapisach wspomnieniowych 40 lat później, oprac. B. K. K u -
b i s, Opole 2011.  

113 AAN, URM, sygn. 5/1097, Protokół z posiedzenia Rady Ministrów odbytego dnia 16 
marca 1945 r., k. 157-158. 

114 Chodzi o transportowego Douglasa C-47 Skytrain. 
115 Imion nie ustalono. 
116 W. W o l s k i, op. cit., s. 322-323. 
117 AAN, URM, sygn. 5/6, Wolski do B. Bieruta i E. Osóbki-Morawskiego, 16 III 1945 r., 

k. 52. 
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ludzie z miasta, którzy bali się podejść blisko nawet osowiałego konia dorożkar-
skiego. Ale okazało się, że przemogli strach, nauczyli się zaprzęgać i po pewnym 
czasie mieli bryczuszki118, a gdzieniegdzie i powozy119. W tej sytuacji pojawiające 
się niekiedy określenie Ziem Odzyskanych jako „Dziki Zachód”, nabiera do-
słownego znaczenia.  

Na tym samym posiedzeniu rządu minister przemysłu i handlu H. Minc 
zwrócił jednak uwagę Wolskiemu, że ten nic nie wspomniał skąd repatrianci 
na Ziemiach Odzyskanych mieliby wziąć żywność. Widocznie to nie było 
wówczas tematem rozważanym przez Głównego Pełnomocnika. Najmniejszą 
kreatywnością wśród zebranych wykazał się jednak E. Ochab, od trzech dni 
pełniący funkcję Pełnomocnika Generalnego RP do Spraw Ziem Odzyska-
nych, który zamiast konkretnych rozwiązań zaproponował organizowanie na-
rad z różnymi resortami odnośnie rozwiązań dotyczących repatriacji i osadnic-
twa na Ziemiach Odzyskanych. Nad jego pomysłem w ogóle nie dyskuto-
wano120. 

Poszerzenie się obszaru Polski po usunięciu Niemców z Ziem Odzyska-
nych, spowodowało swoiste „odkorkowanie” akcji repatriacyjnej Polaków 
z ZSRR. Nie dość, że ludność polska znów zaczęła napływać do kraju, to Wol-
ski zarządził jeszcze zniesienie wszelkich ograniczeń co do mienia przywożo-
nego przez Polaków z ZSRR. Nakazał aby przedstawiciele rejonowi, gównie na 
Ukrainie, dokładali wszelkich starań by zorganizować transport całego do-
bytku repatrianta. W szczególności chodziło Wolskiemu o bydło i narzędzia 
do pracy, argumentując, że My wysyłamy ludzi na puste tereny [Ziemie Odzy-
skane]121. 

Marny stan zabudowań na tych terenach Wolski szczególnie mocno pod-
kreślił w czasie I Zjazdu PPR. Głosił z mównicy, że bez względu na warunki 
atmosferyczne, trwają transporty ludzi na Ziemie Odzyskane, ale często osad-

118 Bryczuszka - lekki, odkryty powóz konny; vide: http://sjp.pwn.pl/slowniki/bryczu 
szka.html, [dostęp: 20 IV 2016 r.]. 

119 W. W o l s k i, op. cit., s. 317. 
120 AAN, URM, sygn. 5/1097, Protokół z posiedzenia Rady Ministrów odbytego dnia 

16 marca 1945 r., k. 157-159. 
121 Pismo Głównego Pełnomocnika Rządu RP do spraw Ewakuacji do Głównego Pełnomoc-

nika PKWN do spraw Ewakuacji w USRR znoszące wszelkie ograniczenia w zakresie liczby przesie-
dlanych do Polski [w:] Przesiedlenia ludności polskiej…, s. 126. 
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113 AAN, URM, sygn. 5/1097, Protokół z posiedzenia Rady Ministrów odbytego dnia 16 
marca 1945 r., k. 157-158. 

114 Chodzi o transportowego Douglasa C-47 Skytrain. 
115 Imion nie ustalono. 
116 W. W o l s k i, op. cit., s. 322-323. 
117 AAN, URM, sygn. 5/6, Wolski do B. Bieruta i E. Osóbki-Morawskiego, 16 III 1945 r., 
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118 Bryczuszka - lekki, odkryty powóz konny; vide: http://sjp.pwn.pl/slowniki/bryczu 
szka.html, [dostęp: 20 IV 2016 r.]. 

119 W. W o l s k i, op. cit., s. 317. 
120 AAN, URM, sygn. 5/1097, Protokół z posiedzenia Rady Ministrów odbytego dnia 

16 marca 1945 r., k. 157-159. 
121 Pismo Głównego Pełnomocnika Rządu RP do spraw Ewakuacji do Głównego Pełnomoc-

nika PKWN do spraw Ewakuacji w USRR znoszące wszelkie ograniczenia w zakresie liczby przesie-
dlanych do Polski [w:] Przesiedlenia ludności polskiej…, s. 126. 
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nicy są posyłani do wsi, gdzie nie ma ani jednej szyby w oknie. To postępowa-
nie Wolski usprawiedliwiał tym, że jeżeli w chwili obecnej nie rozdysponuje 
się osadnikom nieruchomości, to do wiosny będą one całkowicie rozszabro-
wane, a przez to zupełnie nie nadające się dla nowych repatriantów  i przesie-
dleńców. Dlatego bez względu na okoliczności Wolski głosił: (...) osadnik za-
słoni okno szmatami, albo zabije deskami i będzie pracował nad doprowadzeniem 
gospodarstwa do takiego stanu, żeby przynosiło korzyści122. Przedstawionej argu-
mentacji nie należy całkowicie odrzucać. Czynnik zabezpieczenia mienia po-
zostawionego na Ziemiach Odzyskanych przez Niemców, poprzez osadnictwo 
polskie, był jak najbardziej autentyczny a nie fasadowy. Głównym jednak po-
wodem motywującym Wolskiego do takiej polityki osadniczej, była potrzeba 
szybkiej repolonizacji Ziem Odzyskanych. Zaznaczyć również trzeba, że wobec 
gwałtownie napływających repatriantów, Polska nie był w stanie zorganizować 
dla wszystkich dobrych warunków mieszkaniowych.  

Nowa sytuacja na ziemiach polskich pomiędzy Odrą i Nysą Łużycką 
a Bugiem, postawiła przed rządem zadanie zaludnienia Ziem Odzyskanych. 
Stało się to wówczas głównym zadaniem wiceministra Wolskiego. Na konfe-
rencji dyrektorów oddziałów wojewódzkich i naczelników niektórych oddzia-
łów powiatowych PUR, zorganizowanej w dniach 11-12 V 1945 r. Wolski 
ambitnie głosił, że Ziemie Odzyskane muszą być w ciągu 2 miesięcy zalud-
nione 2 milionami ludzi. Nie wspomniał jednak w jaki sposób ma być to zre-
alizowane. To zadanie byłoby trudne do wykonania nawet współcześnie! Wi-
ceminister posiadając wiedzę na temat negocjacji rządu z Moskwą odnośnie 
repatriacji Polaków z głębi ZSRR, zapowiedział, że wkrótce i ta grupa ludności 
zacznie napływać do Polski. Dotyczyło to również wszystkich Polaków z całego 
świata. Wolski będąc świadom największej bolączki akcji repatriacyjnej, jaką 
były utrudnienia komunikacyjne i braki środków transportu, wpadł na „wspa-
niały” pomysł wysyłania ludzi na tereny Ziem Odzyskanych …pieszo. Propo-
nował organizowanie całych transportów pieszych, nie dodając jednak jak re-
patrianci i przesiedleńcy mieliby transportować swój dobytek kilkaset kilome-
trów. Pozostaje tajemnicą czy Wolski zakładał, że ludzie ci będą nosić na ple-
cach meble lub narzędzia rolnicze jak pług czy brony? Według niego niektóre 

122 AAN, KC PPR, sygn. 295/I-25, Stenogram z obrad I Zjazdu, k. 230.  
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transporty piesze już wyruszyły i ponoć nastrój jest w nich bardzo dobry123. 
Pomysł z pieszymi „pielgrzymkami” przesiedleńców na Ziemie Odzyskane zo-
stał przedstawiony przez Wolskiego również na pierwszej Ogólnokrajowej Na-
radzie PPR w Warszawie w dniach 27-28 V 1945 r. Tym razem proponował, 
aby dotyczyło to szczególnie ludzi młodych, którzy jak zapewne sądził, mają 
więcej siły aby nieść swój dobytek!124 

Ten skrajnie nierealistyczny pomysł powoduje, że należy zastanowić się 
czy Wolski w ogóle posiadał wówczas jakąś realną koncepcję przeprowadzenia 
całej akcji? Zadanie zasiedlenia Ziem Odzyskanych było jak najbardziej do wy-
konania, nawet w trudnych warunkach ówczesnej Polski. Jednak huraoptymi-
styczne plany jak przerzucenie 2 mln ludzi w 2 miesiące pozwalają stwierdzić, 
że z całą pewnością nie mierzył on sił na zamiary. Być może do tych wymie-
nionych problemów nawiązywała Maria Pieczyńska działaczka partyjna, która 
na IV Plenum KC PZPR w maju 1950 r.125 miała zwrócić się do Wolskiego 
(…) prawda, żeś przeniósł tyle i tyle ludzi, ale sposób w jaki to robisz, to jeżeli 
dostaniesz z jednej strony order, to z drugiej strony powinni cię powiesić za sposób 
przeprowadzenia tej wielkiej akcji126.  

Dalsza część wystąpienia Wolskiego w trakcie wspomnianej konferencji 
dyrektorów i naczelników PUR była przepełniona propagandowymi sloganami 
mówiącymi o mobilizacji całego społeczeństwa do pomocy w przeprowadzeniu 
akcji repatriacji, przesiedlenia i osadnictwa na nowych terenach. Czy wypowia-
dając te słowa, zdawał sobie sprawę ile społeczeństwo polskie wycierpiało pod-
czas 6 lat okupacji i czy orientował się jak bardzo było ono zubożałe? Być może 
czynniki te nie wywierały na nim wrażenia, skoro sam okres wojny spędził 
w ZSRR. Apele Wolskiego zdawały się być pobożnymi życzeniami bardzo ode-
rwanymi od rzeczywistości. Ze wszystkich stron napływały do niego meldunki 
o niechęci lub nawet wrogości starostów czy wójtów do PUR i repatriantów. 
Skoro wiec podmioty administracji państwowej nie kwapiły się do pomocy 
w realizacji akcji, jakże można było oczekiwać tego od reszty społeczeństwa? 

123 AAN, GPRdSR, sygn. 49, Sprawozdanie ze Zjazdu Kierowników i Lekarzy Oddziałów 
PUR w dniach 11 i 12 maja 1945 r. w Łodzi, k. 97-98. 

124 Protokół pierwszej Ogólnokrajowej Narady PPR  w Warszawie 27-28 maja 1945 r. 
[w:] Archiwum Ruchu Robotniczego, pod red. F. T y c h a, t. VII, Warszawa 1982, s. 69. 

125 Szerzej patrz Rozdział IV. 
126 AAN, KC PZPR, sygn. 237/II-3, Stenogram IV plenarnego posiedzenia Komitetu Cen-

tralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w dniach 8-go, 9-go i 10-go maja 1950 r., k. 372. 
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gospodarstwa do takiego stanu, żeby przynosiło korzyści122. Przedstawionej argu-
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Nowa sytuacja na ziemiach polskich pomiędzy Odrą i Nysą Łużycką 
a Bugiem, postawiła przed rządem zadanie zaludnienia Ziem Odzyskanych. 
Stało się to wówczas głównym zadaniem wiceministra Wolskiego. Na konfe-
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łów powiatowych PUR, zorganizowanej w dniach 11-12 V 1945 r. Wolski 
ambitnie głosił, że Ziemie Odzyskane muszą być w ciągu 2 miesięcy zalud-
nione 2 milionami ludzi. Nie wspomniał jednak w jaki sposób ma być to zre-
alizowane. To zadanie byłoby trudne do wykonania nawet współcześnie! Wi-
ceminister posiadając wiedzę na temat negocjacji rządu z Moskwą odnośnie 
repatriacji Polaków z głębi ZSRR, zapowiedział, że wkrótce i ta grupa ludności 
zacznie napływać do Polski. Dotyczyło to również wszystkich Polaków z całego 
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nował organizowanie całych transportów pieszych, nie dodając jednak jak re-
patrianci i przesiedleńcy mieliby transportować swój dobytek kilkaset kilome-
trów. Pozostaje tajemnicą czy Wolski zakładał, że ludzie ci będą nosić na ple-
cach meble lub narzędzia rolnicze jak pług czy brony? Według niego niektóre 

122 AAN, KC PPR, sygn. 295/I-25, Stenogram z obrad I Zjazdu, k. 230.  
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transporty piesze już wyruszyły i ponoć nastrój jest w nich bardzo dobry123. 
Pomysł z pieszymi „pielgrzymkami” przesiedleńców na Ziemie Odzyskane zo-
stał przedstawiony przez Wolskiego również na pierwszej Ogólnokrajowej Na-
radzie PPR w Warszawie w dniach 27-28 V 1945 r. Tym razem proponował, 
aby dotyczyło to szczególnie ludzi młodych, którzy jak zapewne sądził, mają 
więcej siły aby nieść swój dobytek!124 

Ten skrajnie nierealistyczny pomysł powoduje, że należy zastanowić się 
czy Wolski w ogóle posiadał wówczas jakąś realną koncepcję przeprowadzenia 
całej akcji? Zadanie zasiedlenia Ziem Odzyskanych było jak najbardziej do wy-
konania, nawet w trudnych warunkach ówczesnej Polski. Jednak huraoptymi-
styczne plany jak przerzucenie 2 mln ludzi w 2 miesiące pozwalają stwierdzić, 
że z całą pewnością nie mierzył on sił na zamiary. Być może do tych wymie-
nionych problemów nawiązywała Maria Pieczyńska działaczka partyjna, która 
na IV Plenum KC PZPR w maju 1950 r.125 miała zwrócić się do Wolskiego 
(…) prawda, żeś przeniósł tyle i tyle ludzi, ale sposób w jaki to robisz, to jeżeli 
dostaniesz z jednej strony order, to z drugiej strony powinni cię powiesić za sposób 
przeprowadzenia tej wielkiej akcji126.  

Dalsza część wystąpienia Wolskiego w trakcie wspomnianej konferencji 
dyrektorów i naczelników PUR była przepełniona propagandowymi sloganami 
mówiącymi o mobilizacji całego społeczeństwa do pomocy w przeprowadzeniu 
akcji repatriacji, przesiedlenia i osadnictwa na nowych terenach. Czy wypowia-
dając te słowa, zdawał sobie sprawę ile społeczeństwo polskie wycierpiało pod-
czas 6 lat okupacji i czy orientował się jak bardzo było ono zubożałe? Być może 
czynniki te nie wywierały na nim wrażenia, skoro sam okres wojny spędził 
w ZSRR. Apele Wolskiego zdawały się być pobożnymi życzeniami bardzo ode-
rwanymi od rzeczywistości. Ze wszystkich stron napływały do niego meldunki 
o niechęci lub nawet wrogości starostów czy wójtów do PUR i repatriantów. 
Skoro wiec podmioty administracji państwowej nie kwapiły się do pomocy 
w realizacji akcji, jakże można było oczekiwać tego od reszty społeczeństwa? 

123 AAN, GPRdSR, sygn. 49, Sprawozdanie ze Zjazdu Kierowników i Lekarzy Oddziałów 
PUR w dniach 11 i 12 maja 1945 r. w Łodzi, k. 97-98. 

124 Protokół pierwszej Ogólnokrajowej Narady PPR  w Warszawie 27-28 maja 1945 r. 
[w:] Archiwum Ruchu Robotniczego, pod red. F. T y c h a, t. VII, Warszawa 1982, s. 69. 

125 Szerzej patrz Rozdział IV. 
126 AAN, KC PZPR, sygn. 237/II-3, Stenogram IV plenarnego posiedzenia Komitetu Cen-

tralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w dniach 8-go, 9-go i 10-go maja 1950 r., k. 372. 
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W kolejnej części konferencji mieli wystąpienia przedstawiciele oddziałów 
PUR, którzy znacznie mniej optymistycznie widzieli przebieg akcji repatriacyj-
nej i przesiedleńczej. Ich referaty polegały znów na wyliczeniu szeregu trudno-
ści i problemów, nie wspominając o niczym pozytywnym. Konferencję podsu-
mował Wolski. Na kwestie poruszane przez prelegentów stwierdził, że: Pienią-
dze muszą się znaleźć na to, aby ludność żywić, zaopatrywać ją w środki lecznicze 
i zapomogi doraźne. Na pewno takiego zdania byli również dyrektorzy i naczel-
nicy oddziałów PUR, nie wiadomo jednak czy byli oni spokojni o realizację 
oświadczenia Wolskiego. On sam dostrzegł też wiele niedociągnięć w realizacji 
akcji. Apelował o rozwiązywanie spraw poprzez maksymalną mobilizację ca-
łego personelu PUR i jego współpracę z instytucjami państwowymi i społecz-
nymi. Według niego PUR powinien się bardziej opiekować repatriantami 
i przesiedleńcami niż koordynować ich migrację.  

W dalszej części wystąpienia Wolski znów uległ propagandowemu unie-
sieniu: Znieśliśmy wszelkie ograniczenia, wycofujemy wszystko, co mogłoby zaha-
mować ruch przesiedleńczy na Zachód. Wszystko z drogi usuwamy. Mówiąc 
o zniesieniu wszelkich ograniczeń zapewne nie brał pod uwagę ograniczeń lo-
gistycznych i materialnych, czyli tych najważniejszych. Rzucił również pomysł, 
aby z Polski centralnej na Ziemie Odzyskane „poszły” całe wsie i tam zakładały 
już zorganizowane ośrodki. Podobnie miasta centralne miały się zająć zagospo-
darowaniem miast na zachodzie i północy, poprzez stworzenie specjalnych 
sztabów do zarządzania nowymi ośrodkami127. W praktyce oznaczać to miało, 
że jeden powiat z Polski centralnej kolonizować miał jeden na Ziemiach Odzy-
skanych128.  

Powołane 1 VI 1945 r. Biuro Studiów Osadniczo-Przesiedleńczych oraz 
utworzona miesiąc później Rada Naukowa dla Zagadnień Ziem Odzyska-
nych129, której przewodniczył Wolski, opracowały tzw. trasy równoleżnikowe, 
które miały usunąć chaos i przypadkowość w kierowaniu transportów. Wyróż-
niono trzy kierunki: północny – obejmował Polaków z LSRR i był kierowany 
na Warmię, Mazury i Kaszuby, kierunek środkowy obejmował ludność 

127 AAN, GPRdSR, sygn. 49, Sprawozdanie ze Zjazdu Kierowników i Lekarzy Oddziałów 
PUR w dniach 11 i 12 maja 1945 r. w Łodzi, k. 98-107.  

128 I Sesja Rady Naukowej dla Zagadnień Ziem Odzyskanych 30 VII – 1 VIII 1945 r., z. III, 
Zagadnienia ogólne Ziem Odzyskanych, Kraków 1945, s. 56. 

129 Na ten temat szerzej patrz podrozdział „Koordynator wysiedleń z Polski oraz migracji 
wewnątrz kraju”. 
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z BSRR i był skierowany na Ziemię Lubuską i Pomorze Zachodnie, kierunek 
południowy był przeznaczony dla Polaków z USRR, a jego celem był Śląsk. 
Naukowcy z wyżej wymienionych instytucji kierowali się tym, ażeby repa-
trianci w swoim nowym miejscu zamieszkanie zastali warunki i krajobraz zbli-
żony do tego, z którego się wywodzili130. Mimo to i tak zdarzały się przypadki 
bałaganu w kierowaniu transportów, np.: górników repatriowanych z ZSRR 
wysłano do Szczecina! Wolski niejednokrotnie interweniował w podobnych 
sprawach131.  

Terminy nakreślone w umowach z trzema radzieckimi republikami oka-
zały się nierealne. Prezydium KRN w dniu 4 IX 1945 r. postanowiło rozpocząć 
starania o przedłużenie rejestracji Polaków na wyjazd do kraju132. W tym celu 
do Kijowa udali się wiceminister spraw zagranicznych Jakub Berman, zastępca 
przewodniczącego KRN Stanisław Grabski oraz Generalny Pełnomocnik 
Rządu Polskiego do Spraw Repatriacji Wolski133. W dniu 20 IX 1945 r. spo-
tkali się oni z N. Chruszczowem i komisarzem spraw zagranicznych Dmytri-
jem Manuilskim i uzgodnili przedłużenie daty rejestracji Polaków w USRR do 
końca roku. Ponadto ludność polska z terenów przygranicznych mogła trzy-
krotnie przekraczać granicę, zabierając swój dobytek na raty. Transporty zaś 
miały się odbywać w wagonach krytych, a miesiącach zimowych - ocieplanych. 
Nie sprecyzowano zaś daty zakończenia akcji repatriacyjnej. Aneks do umowy 
zawierał informację, że strona ukraińska zobowiązuje się do przekazania Polsce 

130 W. G i e s z c z y ń s k i, Państwowy Urząd Repatriacyjny w osadnictwie na Warmii i Ma-
zurach (1945-1950), Olsztyn  1999, s. 81; W. W o l s k i, op. cit., s. 332. 

131 AAN, MZO, sygn. 690, Wolski do ZC PUR, lipiec 1946 r., k. 73. 
132 Protokół nr 30 z posiedzenia Prezydium Krajowej Rady Narodowej w dniu 4 września 

1945 r. [w:] Protokoły posiedzeń Prezydium Krajowej Rady Narodowej 1944-1947, oprac. J. K o -
c h a n o w s k i, Warszawa 1995, s. 108. 

133 Po uzgodnieniu problemów repatriacji Wiceprezydent Grabski powrócił z Kijowa, „Rzecz-
pospolita” 1945, nr 260, s. 1. Stanisław Grabski był na przełomie sierpnia i września we Lwowie 
w celu lustracji stanu i warunków repatriacji Polaków. Jego obszerny raport wyliczający wszelkie 
wypaczenia i trudności na jakie napotykają rodacy był powodem podjęcia takiej decyzji przez 
Prezydium KRN; vide: AAN, KRN, sygn. 403, Sprawa repatriacji ze Lwowa i Małopolski 
Wschodniej, k. 1-4. Brak jakichkolwiek informacji jakoby towarzyszyli mu J. Berman i Wolski; 
vide: Lwów – Informacja PAP [Polskiej Agencji Prasowej] o wystąpieniu wiceprzewodniczącego 
Krajowej Rady Narodowej St[anisława] Grabskiego we Lwowie na posiedzeniu polskich pracowni-
ków nauki [w:] Dokumenty i materiały do historii stosunków polsko-radzieckich, t. VIII, styczeń 
1944 – grudzień 1945, oprac. H. A d a l i ń s k a  i  i n n i, Warszawa 1974, s. 608. 
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127 AAN, GPRdSR, sygn. 49, Sprawozdanie ze Zjazdu Kierowników i Lekarzy Oddziałów 
PUR w dniach 11 i 12 maja 1945 r. w Łodzi, k. 98-107.  

128 I Sesja Rady Naukowej dla Zagadnień Ziem Odzyskanych 30 VII – 1 VIII 1945 r., z. III, 
Zagadnienia ogólne Ziem Odzyskanych, Kraków 1945, s. 56. 
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„Minister migracji” 1944-1950

75 

z BSRR i był skierowany na Ziemię Lubuską i Pomorze Zachodnie, kierunek 
południowy był przeznaczony dla Polaków z USRR, a jego celem był Śląsk. 
Naukowcy z wyżej wymienionych instytucji kierowali się tym, ażeby repa-
trianci w swoim nowym miejscu zamieszkanie zastali warunki i krajobraz zbli-
żony do tego, z którego się wywodzili130. Mimo to i tak zdarzały się przypadki 
bałaganu w kierowaniu transportów, np.: górników repatriowanych z ZSRR 
wysłano do Szczecina! Wolski niejednokrotnie interweniował w podobnych 
sprawach131.  

Terminy nakreślone w umowach z trzema radzieckimi republikami oka-
zały się nierealne. Prezydium KRN w dniu 4 IX 1945 r. postanowiło rozpocząć 
starania o przedłużenie rejestracji Polaków na wyjazd do kraju132. W tym celu 
do Kijowa udali się wiceminister spraw zagranicznych Jakub Berman, zastępca 
przewodniczącego KRN Stanisław Grabski oraz Generalny Pełnomocnik 
Rządu Polskiego do Spraw Repatriacji Wolski133. W dniu 20 IX 1945 r. spo-
tkali się oni z N. Chruszczowem i komisarzem spraw zagranicznych Dmytri-
jem Manuilskim i uzgodnili przedłużenie daty rejestracji Polaków w USRR do 
końca roku. Ponadto ludność polska z terenów przygranicznych mogła trzy-
krotnie przekraczać granicę, zabierając swój dobytek na raty. Transporty zaś 
miały się odbywać w wagonach krytych, a miesiącach zimowych - ocieplanych. 
Nie sprecyzowano zaś daty zakończenia akcji repatriacyjnej. Aneks do umowy 
zawierał informację, że strona ukraińska zobowiązuje się do przekazania Polsce 

130 W. G i e s z c z y ń s k i, Państwowy Urząd Repatriacyjny w osadnictwie na Warmii i Ma-
zurach (1945-1950), Olsztyn  1999, s. 81; W. W o l s k i, op. cit., s. 332. 

131 AAN, MZO, sygn. 690, Wolski do ZC PUR, lipiec 1946 r., k. 73. 
132 Protokół nr 30 z posiedzenia Prezydium Krajowej Rady Narodowej w dniu 4 września 

1945 r. [w:] Protokoły posiedzeń Prezydium Krajowej Rady Narodowej 1944-1947, oprac. J. K o -
c h a n o w s k i, Warszawa 1995, s. 108. 

133 Po uzgodnieniu problemów repatriacji Wiceprezydent Grabski powrócił z Kijowa, „Rzecz-
pospolita” 1945, nr 260, s. 1. Stanisław Grabski był na przełomie sierpnia i września we Lwowie 
w celu lustracji stanu i warunków repatriacji Polaków. Jego obszerny raport wyliczający wszelkie 
wypaczenia i trudności na jakie napotykają rodacy był powodem podjęcia takiej decyzji przez 
Prezydium KRN; vide: AAN, KRN, sygn. 403, Sprawa repatriacji ze Lwowa i Małopolski 
Wschodniej, k. 1-4. Brak jakichkolwiek informacji jakoby towarzyszyli mu J. Berman i Wolski; 
vide: Lwów – Informacja PAP [Polskiej Agencji Prasowej] o wystąpieniu wiceprzewodniczącego 
Krajowej Rady Narodowej St[anisława] Grabskiego we Lwowie na posiedzeniu polskich pracowni-
ków nauki [w:] Dokumenty i materiały do historii stosunków polsko-radzieckich, t. VIII, styczeń 
1944 – grudzień 1945, oprac. H. A d a l i ń s k a  i  i n n i, Warszawa 1974, s. 608. 
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dóbr kultury znajdujących się we Lwowie, za wyjątkiem pomnika Mickiewi-
cza, który to Ukraińcy mieli rzekomo bardzo szanować134. Powołując się na tą 
wzmiankę Wolskiemu udało się zabezpieczyć liczne zbiory książek i antyków 
zgromadzonych przez struktury Związku Patriotów Polskich (dalej ZPP) na 
terenie USRR135. 

Nowy termin ukończenia rejestracji Polaków również okazał się być nie-
wystarczający. W celu jego zmiany w dniu 15 XII 1945 r. do Warszawy przy-
jechała delegacja z USRR. W wyniku rozmów, w których brał udział również 
Wolski, uzgodniono przedłużenie terminu rejestracji Polaków chcących wyje-
chać z USRR do dnia 15 I 1946 r., zaś same wyjazdy miały trwać do 15 VI 
1946 r. Powyższy protokół dotyczył również Polaków z Besarabii i Buko-
winy136. 

Wypaczenia przy organizacji transportów Polaków do kraju jednak dalej 
miały miejsca. Wolski surowo apelował do swego pełnomocnika we Lwowie 
w celu przeciwdziałania im. Kategorycznie nakazywał aby repatriantów nie wy-
syłać w tzw. węglarkach, czyli wagonach bez dachu. W momencie, kiedy takie 
wagony były podstawiane, kazał wstrzymywać transport. Słusznie zakładał, 
że złe warunki transportowe hamują całą akcję przerzutu ludności polskiej do 
kraju137. Jednak za transport były odpowiedzialne władze radzieckie, a te nie-
stety nie wywiązywały się ze swego obowiązku. Pełnomocnik Wolskiego we 
Lwowie mógł co najwyżej interweniować u władz sowieckich. Jednak prośby 
i apele były na ogół bezskuteczne. Repatrianci musieli nieraz koczować wiele 
dni na dworcach, oczekując na podstawienie składu kolejowego. W tej sytuacji 
transporty Polaków w odkrytych wagonach były dość powszechne. 

Wielu repatriantów cierpiało też na skutek rozgrywek pomiędzy Polskim 
Stronnictwem Ludowym (dalej PSL) a PPR. Okólnik ministra rolnictwa i re-
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134 AAN, KC PPR, sygn. 295/VII-70a, Дополнительный протокол к соглашению между 
Польским Комитетом Национального Освобождения и правительством Украинской ССР 
от 9-го сентября 1944 г. об эвакуации польскиx граждан из территории УССР и украинского 
населения из территории Польши, k. 11-14. 

135 AAN, GPRdSR, sygn. 13, Wolski do Mariana Bika, 16 X 1946 r., k. 69. 
136 Przedłużenie terminu rejestracji i wyjazdu Polaków z U.S.R.R. Podpisanie polsko-ukraiń-

skiej umowy repatriacyjnej, „Gazeta Lubelska” 1945, nr 296, s. 1. 
137 AAN, URM, sygn. 5/256, Wolski do Pełnomocnika Rejonowego we Lwowie, 7 IX 1945 

r., k. 32-33. 

„Minister migracji” 1944-1950

77 

co najmniej 50% gruntów poniemieckich138. Aby zarządzenie zostało wyko-
nane urzędy ziemskie, kierowane przez ludowców, wywłaszczały miejscowych 
chłopów, którzy uzyskali nadział gruntu poniemieckiego, aby „wyrobić 
normę” 50% dla repatriantów. Szczególnie dotyczyło to województwa poznań-
skiego. Według opinii niektórych członków KC PPR usuwani chłopi mieli po-
glądy lewicowe, a osiedlani repatrianci jakoby popierali PSL. Wolski propono-
wał, ażeby sytuację tę rozwiązać oddolnie, poprzez kierowanie do województwa 
poznańskiego takich repatriantów, którzy nie będą siłą dla ludowców np. ko-
biet i dzieci139. Motywy tego pomysłu wiceminister przedstawiał na I Zjeździe 
PPR, już zupełnie inaczej. Głosił wówczas z mównicy, że osiedlanie kobiet 
i dzieci na terenach będących pod władzą polską przed 1939 r., jest podykto-
wane tym, że ta grupa repatriantów nie powinna się znaleźć na Ziemiach Od-
zyskanych, gdzie początkowo warunki życia są niezwykle trudne140. Do wiado-
mości publicznej podana została ta druga wersja. Cynizm członków partii rzą-
dzącej, w tym Wolskiego pokazuje, że najważniejsze były władza i wpływy. Los 
zaś zwykłych ludzi był sprawą drugoplanową.  

Znaczne trudności w powrocie do kraju mieli też Polacy z LSRR. Ra-
dzieckie władze tej republiki za kryterium przynależności do narodowości pol-
skiej uważały wpis w paszport wydawany w czasach okupacji hitlerowskiej. 
Problem polegał na tym, że Niemcy nie wpisywali narodowości polskiej tylko 
litewską. Najbardziej świadomi Polacy zabiegali o adnotację „cudzoziemiec”. 
Po wojnie znaczna część Polaków dostała paszporty sowieckie, które oficjalnie 
nie stanowiły przeszkody w repatriacji do Polski. W praktyce było inaczej 
o czym Wolski był alarmowany przez litewskie struktury ZPP141. 

W dniu 10 XII 1945 r. został podpisany protokół uzupełniający pomię-
dzy Polską a LSRR do umowy z 22 IX 1944 r. Zakładał on przedłużenie akcji 
ewakuacji ludności. Nie ustalono jednak sprawy wyjazdu do Polski Polaków 
mieszkających na terenie tzw. Litwy Kowieńskiej. Sprawą ta miało się zająć 
MSZ, lecz resort ten przesłał jedynie materiały statystyczne, nadesłane przez 

138 „Biuletyn Informacyjny Państwowego Urzędu Repatriacyjnego” 1945, z. 1-2, s. 6. 
139 Protokół nr 7 posiedzenia Sekretariatu Komitetu Centralnego PPR z 21 marca 1946 r. 

[w:] Protokoły posiedzeń Sekretariatu…, s. 211-213. 
140 AAN, KC PPR, sygn. 295/I-25, Stenogram z obrad I Zjazdu, k. 229. 
141 AAN, ZPP, sygn. 180, Władysław Janiszewski do Wolskiego, 19 XII 1944 r., k. 132; 

E. K o w a l c z y k, Działalność Związku Patriotów Polskich na Wileńszczyźnie (1944-1946), 
Warszawa 2010, s. 219. 
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dóbr kultury znajdujących się we Lwowie, za wyjątkiem pomnika Mickiewi-
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[w:] Protokoły posiedzeń Sekretariatu…, s. 211-213. 
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Wolskiego, do ambasady polskiej w Moskwie. Sprawa utknęła w martwym 
punkcie, a pełnomocnicy rejonowi Wolskiego działający na Litwie, nie potra-
fili udzielić żadnych informacji żyjącym tam Polakom142. Dodatkowo Główny 
Przedstawiciel Rządu LSRR Albertas Knyva zagroził, że (...) wobec braku ja-
kichkolwiek kroków ze strony Rządu Rzeczypospolitej w kierunku uregulowania 
spraw ewakuacji Polaków b[yłych] obywateli litewskich (...), on decyduje się na 
likwidacje rejonowych urzędów repatriacyjnych na terenie tzw. Litwy Kowień-
skiej143. Do Wolskiego kilkakrotnie apelowali również zdesperowani Polacy 
z Kowieńszczyzny144.  

Wiceminister naciskał na MSZ aby resort ten zainterweniował w Wil-
nie145. Jednak trzeba przyznać, że strona polska wykazała w sprawie Polaków 
z dawnej Republiki Litwy, kompletny paraliż decyzyjny. Szef MSZ zwracał się 
do J. Bermana jakie kroki należy w tej sprawie poczynić? Centrala wysyłała 
również zapytania do ambasady Polski w Moskwie co ta przedsięwzięła do tej 
pory, mimo, że też polska placówka skarżyła się na brak instrukcji z Warszawy 
i nie robiła nic146. Dodatkowo wszystko odbywało się w znacznych odstępach 
czasowych. W konsekwencji nie podjęto żadnych kroków w celu rozwiązania 
problemu. Wolski w notce do MSZ, nie omieszkał wprost stwierdzić co sadzi 
o całej sytuacji147.  

Na wyjazd do Polski wiosną 1946 r. z LSRR zarejestrowało się ponad 120 
tys. Polaków. Jednak strona litewska udzieliła zezwolenia tylko dla połowy tej 
liczby. Krótko po tym również i to zezwolenie zostało cofnięte. Miejscowi So-

142 AMSZ, DP, sygn. z. 6, w. 32, t. 502, Wolski do Z. Modzelewskiego, 28 III 1946 r., 
k. 47. 

143 AMSZ, DP, sygn. z. 6, w. 32, t. 502, Włodzimierz Lipiński do Wolskiego, 18 II 1946 
r., k. 45. 

144 AAN, KRN, sygn. 798, Pełnomocnicy rejonowi w LSRR do B. Bieruta, 14 I 1946 r., 
k. 164-165; AMSZ, DP, sygn. z. 6, w. 32, t. 502, Przedstawiciele Polonii z Litwy Kowieńskiej do 
Wolskiego, 25 II 1946 r., k. 48-51. 

145 AAN, URM, sygn. 5/262, Wolski do Prezydium Rady Ministrów, 2 III 1946 r., k. 22. 
Szerzej na temat trudności repatriacyjnych w LSRR vide: B. M i ę d z y b r o d z k i, Z Polski do 
Polski. Nieprawidłowości w procedurach repatriacji Polaków z Litewskiej SRR w okresie 1944-
1946, „Niepodległość i Pamięć” 2011, r. 18, nr 3/4,  s. 104-130. 

146 AMSZ, DP, sygn. z. 6, w. 32, t. 502, Wincenty Rzymowski do J. Bermana, 26 IV 1946 
r., k. 52; ibidem, Janusz Zambrowicz do ambasady RP w Moskwie, 10 V 1946 r., k. 88. 

147 AMSZ, DP, sygn. z. 6, w. 32, t. 502, Adnotacja Wolskiego na piśmie W. Lipińskiego do 
A. Knyvy, 2 V 1946 r., k. 90. 
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wieci uznali ich za rdzennych mieszkańców Litwy i w związku z tym stwier-
dzono, że procedura powrotu byłych obywateli II RP nie może ich obejmować. 
Było to oczywiste złamanie umowy z 22 IX 1944 r. W tej sprawie interwenio-
wał w czerwcu 1946 r. w Wilnie wiceminister Wolski, pomny na zaniedbanie 
sprawy przez MSZ. Jednak nic nie udało mu się załatwić. Takie sprawy nale-
żało bowiem rozwiązywać w Moskwie148. Niewiele więcej wiadomo o jego wi-
zycie w Mińsku odbytej pod koniec maja 1946 r. Prasa donosiła, że postulaty 
poruszane przez Wolskiego spotkały się (...) z jak największą życzliwością, bez 
formalizowania, aby ułatwić wszystkim Polakom, życzącym sobie powrócić do 
kraju, wyjazd w dogodnych warunkach149. Prawdopodobnie zabiegał on po stro-
nie białoruskiej o dodatkowe składy pociągów do transportu repatriantów. 

W repatriacji Polaków z Litwy pewną przeszkodą była propaganda Ko-
ścioła katolickiego. Duchowieństwo polskie w archidiecezji wileńskiej wierzyło 
bowiem, że zmiana polskiej granicy wschodniej nie jest ostateczna. W tym celu 
Polacy powinni pozostać w LSRR, co będzie dowodem dla opinii międzyna-
rodowej o polskości tych ziem. W tym celu do Karola Popiela, znanego lidera 
chadecji, zwrócił się J. Berman z prośbą aby ten porozmawiał z metropolitą 
wileńskim Romualdem Jałbrzykowskim i wpłynął na zmianę stanowiska pod-
ległego mu duchowieństwa katolickiego. W tym celu z K. Popielem spotkał się 
również Wolski, który dokładnie wyjaśnił mu szczegóły jego misji.  

Do spotkania z metropolitą doszło w dniu 31 V 1946 r. w Białymstoku. 
Hierarcha nie dał jednoznacznej odpowiedzi. Obiecał jedynie, że księża mogą 
zachęcać do wyjazdów, ale nie mogą dawać przykładu własna osobą, bowiem 
muszą pozostać w swych parafiach, dopóki są tam katolicy. Okazało się jednak, 
że wkrótce po rozmowie K. Popiela z abp R. Jałbrzykowskim wzmogła się re-
patriacja z Litwy, co osobiście podkreślił Wolski150. Jednak na posiedzeniu sej-
mowej Komisji Ziem Odzyskanych i Repatriacji w dniu 22 V 1947 r., mówił 
już coś zupełnie odwrotnego151. 

148 Komunikat Informacyjny nr 31 [w:] „Komunikaty Informacyjne” Sztabu Naczelnego Wo-
dza/Sztabu Głównego Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie (1945-1947), oprac. Cz. B r z o z a, 
Kraków 2008, s. 601; W. M a t e r s k i, Dyplomacja Polski „lubelskiej”. Lipiec 1944-marzec 1947, 
Warszawa 2007, s. 146. 

149 Wiceminister Wolski w Mińsku w sprawie repatriacji, „Rzeczpospolita” 1946, nr 151, 
s. 4. 

150 K. P o p i e l, Od Brześcia do „Polonii”, Londyn 1967, s. 187-190, 195. 
151 AAN, KS, sygn. 302, Protokół z 3 posiedzenia Komisji Ziem Odzyskanych i Repatriacji, 

k. 436. 
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148 Komunikat Informacyjny nr 31 [w:] „Komunikaty Informacyjne” Sztabu Naczelnego Wo-
dza/Sztabu Głównego Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie (1945-1947), oprac. Cz. B r z o z a, 
Kraków 2008, s. 601; W. M a t e r s k i, Dyplomacja Polski „lubelskiej”. Lipiec 1944-marzec 1947, 
Warszawa 2007, s. 146. 

149 Wiceminister Wolski w Mińsku w sprawie repatriacji, „Rzeczpospolita” 1946, nr 151, 
s. 4. 

150 K. P o p i e l, Od Brześcia do „Polonii”, Londyn 1967, s. 187-190, 195. 
151 AAN, KS, sygn. 302, Protokół z 3 posiedzenia Komisji Ziem Odzyskanych i Repatriacji, 

k. 436. 
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Wolski dostawał również alarmujące wiadomości, iż na terytorium ZSRR 
znajduję się znaczna ilość Polaków przetrzymywanych przez Sowietów w obo-
zach. Można ich było podzielić na dwie grupy: wywiezionych z terenów na 
zachód od Bugu w latach 1944-1945 oraz deportowanych w tym samym okre-
sie z Kresów Wschodnich. Więźniowie z tej pierwszej grupy mieli większe moż-
liwości na zwolnienie i powrót do kraju, natomiast Kresowiacy - wręcz prze-
ciwnie. Generalny Pełnomocnik w pełni solidaryzował się z przetrzymywa-
nymi rodakami i interweniował w marcu 1946 r. w ich sprawie w ambasadzie 
Polski w Moskwie. Twierdził, że mają oni pełne prawo do powrotu. Wolski 
słusznie zakładał, że pozostawienie ich samych sobie przyczyni się do spadku 
autorytetu aparatu repatriacyjnego oraz rządu warszawskiego152. 

Umowy pomiędzy PKWN a USRR, BSRR i LSRR dotyczyły repatriacji 
Polaków z tych trzech republik. W pozostałej części ZSRR znajdowało się bar-
dzo wielu Polaków, wśród których narastało rozgoryczenie z powodu niemoż-
ności powrotu do kraju. Wielu oczekiwało na rychłą tego możliwość. Najbar-
dziej zdesperowani udawali się do zachodnich republik gdzie mogli się zareje-
strować na wyjazd do Polski. 

W tej sprawie ruszyły w marcu 1945 r. negocjacje Rządu Tymczasowego 
ze stroną radziecką. Strona polska przedstawiła kilka projektów umowy o re-
patriacji Polaków z głębi ZSRR. Ostatecznie układ został zawarty 6 VII 1945 
r. Słowo „repatriacja” nie pojawia się w nim ani razu. Zostało ono zastąpione 
określeniami „ewakuacja” i „przesiedlenie”. Na mocy tego, już międzypań-
stwowego, porozumienia ludność polska przebywająca w całym ZSRR mogła 
powrócić do Polski a ludność ukraińska, białoruska, litewska, ruska i rosyjska 
– do ZSRR. Za całą akcję odpowiedzialna była, wspomniana wcześniej, Ra-
dziecko-Polska Komisja Mieszana do spraw Ewakuacji urzędująca w Moskwie. 
Sowieci odpowiadali za stronę techniczną repatriacji oraz mieli wypłacić od-
szkodowania za mienie pozostawione w ZSRR153. 

Oficjalnie Wolski szacował liczbę Polaków przebywających w głębi ZSRR 
na ok. 400 tys. osób. W listopadowym wywiadzie dla „Repatrianta” zakładał 

152 AMSZ, DP, sygn. z. 6, w. 32, t. 502, Wolski do ambasady RP w Moskwie, 16  III 1946 
r., k. 40v. 

153 AMSZ, DP, sygn. z. 6, w. 30, t. 461, Protokół, k. 25-28; W. F. M a r c i n i a k, Uwagi 
o genezie…, s. 122-130; H. B a r t o s z e w i c z, Polsko-radziecka umowa repatriacyjna z 6 lipca 
1945 roku, „Przegląd Historyczny” 1996, z. 3, s. 564-566. 
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on, ze pierwsze transporty tej grupy ludności ruszą jeszcze w 1945 r. Tak późny 
termin, mimo podpisania umowy z ZSRR na początku lipca, tłumaczył prze-
dłużeniem się akcji opcyjnej, tj. wyboru obywatelstwa. Dopiero po jej zakoń-
czeniu można było przystąpić do organizacji transportów do Polski. Zakładał, 
że do czerwca 1946 r. wszyscy Polacy z głębi ZSRR znajdą się w Polsce. Dodał 
jednak asekuracyjnie, że poważnymi przeszkodami, zwłaszcza w zimie, są braki 
odpowiedniego taboru. Wolski naiwnie podkreślił, że we wszystkim mogą po-
móc pracownicy PUR. Nie wspomniał jednak, że takowych w ZSRR nie 
było154. 

Wobec braku, polskich struktur repatriacyjnych w głębi ZSRR, zdolnych 
do sprawnego przeprowadzenia całej operacji, z pomocą przyszedł ZPP. 
W pierwszym etapie skoncentrowano się na akcji informacyjnej wśród Pola-
ków przebywających w Związku Radzieckim, połączonej z propagandą na te-
mat przyjaźni polsko-radzieckiej155. Ponadto zalecano rozpoczęcie zbiórki pie-
niędzy na zakup żywności i odzieży. Powoływano również terenowe komitety 
repatriacyjne. W kolejnym etapie ZPP skupił się na organizacji punktów eta-
powych dla oczekujących na transport. Cała akcja dotarła jednak tylko do czę-
ści Polaków. Wielu z nich w ogóle nie wiedziało o możliwości powrotu do 
kraju, a jeszcze większa grupa nie znała szczegółów tego przedsięwzięcia156.  

Do końca 1947 r. na Ziemie Odzyskane przyjechało 121 846 repatrian-
tów z LSRR, co stanowiło tylko 45,1% deklarujących chęć wyjazdu do Polski. 
Z BSRR przybyło 247 936 repatriantów, liczba ta stanowiła 53% zarejestro-
wanych do przesiedlenia. Natomiast z USRR wyjechało do Polski 612 405 
repatriantów. Tak niskie odsetki osób, które wyjechały względem liczby zade-
klarowanych, wynikały z kilku powodów. Jednym z nich było niestawienie się 
na miejsce transportu w dniu wyjazdu. Ponadto jeszcze raz należy podkreślić 
przeszkody czynione przez Sowietów ludności rolniczej, chcącej wyjechać do 
Polski.  Z reszty ZSRR zadeklarowało się 273 321 osób, z czego do połowy 

154 Wracają Polacy ze Wschodu. Rozmowa z wice-ministrem Wolskim, „Repatriant” 1945, 
nr 4, s. 3. 

155 AAN, ZPP, sygn. 8, Przygotowanie ludności polskiej do akcji przesiedleniowej, k. 56-57. 
156 W. F. M a r c i n i a k, Powroty z Sybiru. Repatriacja obywateli polskich z głębi ZSRR 

w latach 1945-1947, Łódź 2014, s. 104-106, 110-112. Szerzej na ten temat vide: I d e m, Zwią-
zek Patriotów Polskich jako organizator repatriacji obywateli polskich z ZSRR w latach 1945-1946, 
„Pamięć i Sprawiedliwość” 2014, nr 1, s. 341-366; A. G ł o w a c k i, Ocalić i repatriować. Opieka 
nad ludnością polską w głębi terytorium ZSRR (1943-1946), Łódź 1994. 
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152 AMSZ, DP, sygn. z. 6, w. 32, t. 502, Wolski do ambasady RP w Moskwie, 16  III 1946 
r., k. 40v. 

153 AMSZ, DP, sygn. z. 6, w. 30, t. 461, Protokół, k. 25-28; W. F. M a r c i n i a k, Uwagi 
o genezie…, s. 122-130; H. B a r t o s z e w i c z, Polsko-radziecka umowa repatriacyjna z 6 lipca 
1945 roku, „Przegląd Historyczny” 1996, z. 3, s. 564-566. 
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154 Wracają Polacy ze Wschodu. Rozmowa z wice-ministrem Wolskim, „Repatriant” 1945, 
nr 4, s. 3. 

155 AAN, ZPP, sygn. 8, Przygotowanie ludności polskiej do akcji przesiedleniowej, k. 56-57. 
156 W. F. M a r c i n i a k, Powroty z Sybiru. Repatriacja obywateli polskich z głębi ZSRR 

w latach 1945-1947, Łódź 2014, s. 104-106, 110-112. Szerzej na ten temat vide: I d e m, Zwią-
zek Patriotów Polskich jako organizator repatriacji obywateli polskich z ZSRR w latach 1945-1946, 
„Pamięć i Sprawiedliwość” 2014, nr 1, s. 341-366; A. G ł o w a c k i, Ocalić i repatriować. Opieka 
nad ludnością polską w głębi terytorium ZSRR (1943-1946), Łódź 1994. 
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1946 r. przybyło do Polski 217 144 osoby. W 1949 r. liczbę tę szacowano na 
266 tys., a dodatkowo w okresie 1946-1948 z Kazachstanu repatriowano jesz-
cze 62 178 osób157. Jan Czerniakiewicz szacuje ogólną liczbę repatriantów 
z całego obszaru ZSRR w okresie 1944-1948 na 1 517 983 osoby158. 

Obok ZSRR największa grupa Polaków znajdowała się w Niemczech. 
W momencie zakończenia działań wojennych liczbę tę szacowano na 1,9 - 
2 mln osób. Najwięcej Polaków przebywało w radzieckiej strefie okupacyjnej. 
Ich liczba wynosiła ok. 700 tys. ludzi. W strefach brytyjskiej, amerykańskiej 
i francuskiej znajdowało się ok. 1,2 mln Polaków159. Ponadto statystyki PUR 
mówią, iż w trakcie działań wojennych oraz tuż po ich zakończeniu z całych 
Niemiec do kraju spontanicznie lub na własną rękę wróciło ok. 800 tys. oby-
wateli polskich160. 

Zasady repatriacji Polaków z Zachodu opracował Wolski dopiero 9 VI 
1945 r. W tym czasie trwały już samoczynne powroty Polaków, głównie z Nie-
miec. W przypadku tego obszaru nie przewidywał tworzenia tam polskiego 
aparatu repatriacyjnego. Za powrót Polaków miały odpowiadać armie okupa-
cyjne, z którymi mieli współpracować polscy oficerowi łącznikowi. Ich zada-
niem był również nawiązanie kontaktu z Polakami przebywającymi w Niem-
czech161. Ten stan rzeczy był krytykowany przez ministra pracy i opieki spo-

157 B. O c i e p k a., op. cit., s. 15-16. Podane w literaturze dane odnośnie liczby i odsetka 
repatriantów z ZSRR różnią się w literaturze. Przykładowo Kazimierz Piesowicz szacuje liczbę 
zarejestrowanych Polaków w LSRR na 445 tys., z których wyjechało 178 tys., pozostało więc 
60%. Analogicznie w BSRR na 470 tys. zarejestrowanych, wróciło 274 tys. czyli pozostało 42%. 
Najwięcej wróciło Polaków z USRR, na 821 tys. zarejestrowanych, do Polski wyjechało 788 tys., 
czyli pozostało 4%. Odnośnie reszty ZSRR brak danych o liczbie zarejestrowanych, natomiast 
do kraju repatriowało się 267 tys. Dane te wydają się być jednak mocno szacunkowe; vide: 
K. P i e s o w i c z, Wielkie ruchy migracyjne w latach 1945-1950, cz. I, „Studia Demograficzne” 
1988, nr 4, s. 55. Vide także W. M a s i a r z, Przesiedlenie i repatriacja Polaków z Azji Środkowej 
w 1946 r., „Zesłaniec. Pismo Rady Naukowej Zarządu Głównego Związku Sybiraków” 1997, 
nr 2, s. 113 oraz załączone tabele. 

158 J. C z e r n i a k i e w i c z, Repatriacja ludności polskiej z ZSRR 1944-1948, Warszawa 
1987, s. 56. 

159 Liczba ta nie dotyczy Czechosłowacji i Austrii. Ponadto w czasie II wojny światowej na 
obszarze późniejszych Ziem Odzyskanych przebywało ok. 400 tys. obywateli polskich; vide: 
K. K e r s t e n, op. cit., s. 207-208, 226. 

160 D. S u l a, Działalność przesiedleńczo-repatriacyjna…, s. 144. 
161 AMSZ, Gabinet Ministra 1945-1951 (dalej GM), sygn. z. 15, w. 8, t. 76, Repatriacja 

Polaków z Zachodu, k. 4-7. 
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łecznej Jana Stańczyka, który zarzucił Wolskiemu, że brak polskiego przedsta-
wicielstwa w Niemczech ujemnie wpływa na proces repatriacji162. Jednak ten 
w wywiadzie dla „Repatrianta” optymistycznie zakładał, że do wiosny uda się 
przywieść do kraju wszystkich Polaków z Niemiec, następnie zaś planował re-
patriację rodaków z reszty Europy oraz Azji i Afryki163.  

Ambitnych planów Wolskiego nie udało się zrealizować. Najszybciej zo-
stała przeprowadzona repatriacja Polaków ze strefy radzieckiej. Wiązało się to 
ściśle z rozpoczęciem procesu zaludniania Ziem Odzyskanych, a w dalszej per-
spektywie z wysiedleniami Niemców z tychże terenów. Do końca sierpnia 
1945 r. repatriowano ok. 650 tys. Polaków. Po stronie niemieckiej techniczną 
organizacją repatriacji zajęły się radzieckie władze okupacyjne. Akcja repatria-
cyjna trwała w kolejnych latach. W 1946 r. do Polski przywieziono 20 tys. 
osób, w 1947 r. – 19 tys., w 1948 r. 12 tys., a do końca 1950 r. poniżej 5,5 
tys. osób rocznie164. Pod koniec 1946 r. Wolski zabiegał nawet o repatriację 
z Niemiec volksdeutschów, którzy posiadali II, III lub IV kategorię niemieckiej 
listy narodowej. Dotyczyć to miało obywateli Polski do 1939 r., którzy przed 
tą datą nie deklarowali swojej narodowości jako niemieckiej165. 

Repatriacja Polaków z Zachodnich Niemiec ruszyła jesienią 1945 r. Jesz-
cze pod koniec sierpnia 1945 r. Wolski zakładał, że ze strefy amerykańskiej 
będzie dziennie przybywać 10 tys., a brytyjskiej 8 tys. repatriantów166. Pierwszy 
transport ze strefy amerykańskiej wyruszył 17 IX 1945 r., natomiast z brytyj-
skiej 13 X 1945 r. Początkowo Polacy transportowani byli droga morską do 
Szczecina167, a potem również lądową do Dziedzic. Ludność polska w Niem-

162 AAN, GPRdSR, sygn. 47, J. Stańczyk do Wolskiego, 28 VII 1945 r., k. 8. 
163 Polska czeka swych synów. Wywiad z Generalnym Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Re-

patriacji, „Repatriant” 1945, nr 3, s. 3. 
164 K. K e r s t e n, op. cit., s. 211, 222-223. 
165 AAN, GPRdSR, sygn. 109, Okólnik do Szefów Misji Repatriacyjnych, k. 20. 
166 AAN, KRN, sygn. 141, Sprawozdanie z posiedzenia komisji repatriacyjno-osadniczej 

z dn[ia] 29.VIII. b.r. [1945], k. 109.  
167 Z uwagi na duży chaos jaki początkowo powstał w szczecińskim PUR, repatriantom 

rozdawano ulotki omawiające całą procedurę rejestracji i kwaterunku; vide: Polska cię wita!, 
[b.m.w.], 1945. 
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1946 r. przybyło do Polski 217 144 osoby. W 1949 r. liczbę tę szacowano na 
266 tys., a dodatkowo w okresie 1946-1948 z Kazachstanu repatriowano jesz-
cze 62 178 osób157. Jan Czerniakiewicz szacuje ogólną liczbę repatriantów 
z całego obszaru ZSRR w okresie 1944-1948 na 1 517 983 osoby158. 
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157 B. O c i e p k a., op. cit., s. 15-16. Podane w literaturze dane odnośnie liczby i odsetka 
repatriantów z ZSRR różnią się w literaturze. Przykładowo Kazimierz Piesowicz szacuje liczbę 
zarejestrowanych Polaków w LSRR na 445 tys., z których wyjechało 178 tys., pozostało więc 
60%. Analogicznie w BSRR na 470 tys. zarejestrowanych, wróciło 274 tys. czyli pozostało 42%. 
Najwięcej wróciło Polaków z USRR, na 821 tys. zarejestrowanych, do Polski wyjechało 788 tys., 
czyli pozostało 4%. Odnośnie reszty ZSRR brak danych o liczbie zarejestrowanych, natomiast 
do kraju repatriowało się 267 tys. Dane te wydają się być jednak mocno szacunkowe; vide: 
K. P i e s o w i c z, Wielkie ruchy migracyjne w latach 1945-1950, cz. I, „Studia Demograficzne” 
1988, nr 4, s. 55. Vide także W. M a s i a r z, Przesiedlenie i repatriacja Polaków z Azji Środkowej 
w 1946 r., „Zesłaniec. Pismo Rady Naukowej Zarządu Głównego Związku Sybiraków” 1997, 
nr 2, s. 113 oraz załączone tabele. 

158 J. C z e r n i a k i e w i c z, Repatriacja ludności polskiej z ZSRR 1944-1948, Warszawa 
1987, s. 56. 

159 Liczba ta nie dotyczy Czechosłowacji i Austrii. Ponadto w czasie II wojny światowej na 
obszarze późniejszych Ziem Odzyskanych przebywało ok. 400 tys. obywateli polskich; vide: 
K. K e r s t e n, op. cit., s. 207-208, 226. 

160 D. S u l a, Działalność przesiedleńczo-repatriacyjna…, s. 144. 
161 AMSZ, Gabinet Ministra 1945-1951 (dalej GM), sygn. z. 15, w. 8, t. 76, Repatriacja 

Polaków z Zachodu, k. 4-7. 
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łecznej Jana Stańczyka, który zarzucił Wolskiemu, że brak polskiego przedsta-
wicielstwa w Niemczech ujemnie wpływa na proces repatriacji162. Jednak ten 
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patriację rodaków z reszty Europy oraz Azji i Afryki163.  
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osób, w 1947 r. – 19 tys., w 1948 r. 12 tys., a do końca 1950 r. poniżej 5,5 
tys. osób rocznie164. Pod koniec 1946 r. Wolski zabiegał nawet o repatriację 
z Niemiec volksdeutschów, którzy posiadali II, III lub IV kategorię niemieckiej 
listy narodowej. Dotyczyć to miało obywateli Polski do 1939 r., którzy przed 
tą datą nie deklarowali swojej narodowości jako niemieckiej165. 
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162 AAN, GPRdSR, sygn. 47, J. Stańczyk do Wolskiego, 28 VII 1945 r., k. 8. 
163 Polska czeka swych synów. Wywiad z Generalnym Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Re-

patriacji, „Repatriant” 1945, nr 3, s. 3. 
164 K. K e r s t e n, op. cit., s. 211, 222-223. 
165 AAN, GPRdSR, sygn. 109, Okólnik do Szefów Misji Repatriacyjnych, k. 20. 
166 AAN, KRN, sygn. 141, Sprawozdanie z posiedzenia komisji repatriacyjno-osadniczej 

z dn[ia] 29.VIII. b.r. [1945], k. 109.  
167 Z uwagi na duży chaos jaki początkowo powstał w szczecińskim PUR, repatriantom 

rozdawano ulotki omawiające całą procedurę rejestracji i kwaterunku; vide: Polska cię wita!, 
[b.m.w.], 1945. 
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czech była pod opieką United Nations Relief and Rehabilitation Administra-
tion168 (dalej UNRRA), która również wydawała przybyłym do Polski repa-
triantom, dwumiesięczne racje żywnościowe169.  

Szczyt akcji repatriacyjnej ze strefy amerykańskiej przypadł na okres od 
jesieni 1945 r. do listopada 1946r. Ze stref brytyjskiej i francuskiej największe 
nasilenie wyjazdów przypadło na wiosnę 1946 r.170 Niestety rzeczywistość 
w punktach PUR odbiegała od tej prezentowanej w rządowych afiszach. Na 
samym początku powrotów Polaków z Niemiec dała o sobie znać fatalna orga-
nizacja wlotowych placówek PUR171, które jako pierwsze przyjmowały rzesze 
powracających. Brakowało jedzenia, bądź nie było gdzie go składować. Stałą 
bolączką był brak środków transportu. PUR i lokalne ośrodki pomocy społecz-
nej wzajemnie zrzucały na siebie odpowiedzialność za opiekę nad powracają-
cymi172.  

Sprawa musiała być na tyle poważna, że spowodowała interwencję B. Bie-
ruta, który oczekiwał wyjaśnień od Wolskiego co do sytuacji repatriantów 
z Zachodu, którym groził głód i epidemie chorób zakaźnych. Należy nadmie-
nić, że na wynikłe problemy złożyło się bardzo wiele czynników, w większości 
niezależnych od „ministra migracji”. Zasugerował jednak, że prezydent KRN 
został wprowadzony w błąd, ponieważ głodni są co najwyżej repatrianci ze 
Wschodu! Wolski tłumaczył, że powstałe skupiska repatriantów, którzy ocze-
kują na stacjach kolejowych, spowodowane są brakiem środków transporto-
wych. Po rozładowaniu jednego skupiska ludzi, w jego miejsce powstawało 
nowe - jeszcze większe173. O złej sytuacji w zachodnich placówkach PUR in-
formował również dyrektor tej instytucji M. Sapieha. Jednak znaczył on, 
że winę za ten stan rzeczy ponosi Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej, które 
wcześniej zobowiązało się do dostarczenia żywności, leków i samochodów do 
rozwożenia repatriantów ze stacji Polskich Kolei Państwowych (dalej PKP) do 
miejsca osiedlenia174. 

168 Administracja Narodów Zjednoczonych do Spraw Pomocy i Odbudowy. 
169 E. O s ó b k a - M o r a w s k i, Proklamacja do wszystkich Polaków w Niemczech od Pre-

zesa Rady Ministrów Edwarda Osóbki-Morawskiego, Warszawa 1946 [afisz]. 
170 K. K e r s t e n, op. cit., s. 220. 
171 Usytuowanych na nowej granicy polsko-niemieckiej. 
172 J. W r ó b e l, Na rozdrożu historii. Repatriacja obywateli polskich z Zachodu w latach 

1945-1949, Łódź 2009, s. 401-402. 
173 AAN, GPRdSR, sygn. 47, B. Bierut do Wolskiego, 17 VII 1945 r., k. 24-25. 
174 AAN, GPRdSR sygn. 47, M. Sapieha do Wolskiego, 12 VII 1945 r., 37. 
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Ponadto delegat Ministerstwa Informacji i Propagandy informował Wol-
skiego, że każdy repatriant z Zachodu po wjeździe dostaje tylko 100 zł zapo-
mogi, a ponadto wszyscy są sprawdzani przez UB. Ponadto nie omieszkał do-
dać, że dochodziło do licznych przypadków gwałtów, rabunków i grabieży do-
konywanych przez Sowietów175. 

Wydaje się, iż sygnały o braku przygotowania PUR do przyjęcia dużej 
liczby repatriantów z Niemiec, nie dotarły do świadomości Wolskiego. Na po-
siedzeniu komisji międzyresortowej w dniu 29 VIII 1945 r. był on przepeł-
niony optymizmem. Zapewniał zebranych, że zachodnie placówki PUR są do-
brze zorganizowane i dodatkowo zamierza zwiększyć ich liczbę. Szacował, 
że dziennie Polska może przyjąć 20 tys. repatriantów. Ten optymizm był chło-
dzony przez przedstawiciela ministra komunikacji, który informował, że PKP 
mogą przewieść z granicznych placówek PUR maksymalnie 10 tys. osób dzien-
nie. Przedstawiciel Ministerstwa Aprowizacji zaznaczył, że posiada dostateczną 
ilość żywności, ale dostarczenie chleba do oddziałów PUR jest niemożliwe. 
Może wysyłać co najwyżej mąkę. Nie obyło się też bez obaw wyrażonych przez 
reprezentanta resortu bezpieczeństwa publicznego, który podejrzewał, że wraz 
z repatriantami do kraju przeniknąć może „wrogi element”. Wolski poparł jego 
postulat o kontroli przybywających, zdając sobie jednak sprawę, że będzie to 
wydłużać cały proces. Mimo tych wszystkich zastrzeżeń generalnie sądził, że 
aparat państwowy jest dobrze przygotowany do przyjęcia dużej liczby repa-
triantów176. 

Poprzez nieudolność polskiego aparatu repatriacyjnego, wiele problemów 
miał szef PMR w Berlinie a zarazem reprezentant Polski w Zjednoczonej Eg-
zekutywie Repatriacyjnej ppłk. Zdzisław Bibrowski. W wielu przypadkach in-
terweniował on i korygował sprzeczne lub niejasne zarządzenia Wolskiego, co 
prowadziło do sprzeczek. W listopadzie 1945 r. Wolski w ostrym tonie zwracał 
uwagę  ppłk. Z. Bibrowskiemu, że przekracza on swe uprawnienia, a jego za-
daniem nie jest reagowanie na prośby aliantów, ale co najwyżej informowanie 

175 AAN, KRN, sygn. 798, Sprawozdanie z inspekcji przeprowadzonej w punkcie etapowym 
P.U.R.-u w Dziedzicach, k. 131. 

176 AAN, GPRdSR, sygn. 109, Konferencja w sprawach repatriacji z Zachodu dnia 29 sierp-
nia 1945 r., k. 9-11. 
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169 E. O s ó b k a - M o r a w s k i, Proklamacja do wszystkich Polaków w Niemczech od Pre-

zesa Rady Ministrów Edwarda Osóbki-Morawskiego, Warszawa 1946 [afisz]. 
170 K. K e r s t e n, op. cit., s. 220. 
171 Usytuowanych na nowej granicy polsko-niemieckiej. 
172 J. W r ó b e l, Na rozdrożu historii. Repatriacja obywateli polskich z Zachodu w latach 

1945-1949, Łódź 2009, s. 401-402. 
173 AAN, GPRdSR, sygn. 47, B. Bierut do Wolskiego, 17 VII 1945 r., k. 24-25. 
174 AAN, GPRdSR sygn. 47, M. Sapieha do Wolskiego, 12 VII 1945 r., 37. 
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go o nich. Tym sposobem Wolski pozbawiał polskiego przedstawiciela w Ber-
linie możliwości szybkiej reakcji co do pojawiających się problemów177.  

Wolski zdawał się nie rozumieć istniejących problemów trapiących polski 
aparat repatriacyjny. Na spotkaniu z Brytyjczykami w dniach 13-14 XI 1945 
r. ustalił, że Polska do końca listopada przyjmie 160 tys. Polaków z Niemiec, 
a w kolejnych dwóch miesiącach odpowiednio 175 i 180 tys. Całość zaś akcji 
miała trwać do 1 II 1946 r. Oczywiście tych pułapów nie udało się zrealizo-
wać178. 

Statystyki PUR mówią, iż w latach 1945-1949 repatriowano z Niemiec 
do Polski 1 543 585 Polaków, z czego 706 967 ze strefy radzieckiej, 418 722 
z brytyjskiej, 358 691 z amerykańskiej i 59 155 z francuskiej179 

Znacznie ambitniej sprawę przedstawiał Wolski w rozmowie z ambasado-
rem Włoch w Warszawie Eugenio Reale w dniu 15 XI 1945 r. Zapewniał tego 
dyplomatę, że do tej pory powróciło z Niemiec 1,2 mln Polaków, co było 
liczbą wielokrotnie przesadzoną, jeżeli weźmiemy pod uwagę powyższe staty-
styki PUR. Wolski przesadził nie tylko określając liczbę repatriowanych  z Nie-
miec Polaków. Dotyczyło to również innych kwestii: Zapowiedziane są również 
masowe powroty Polaków ze Stanów Zjednoczonych i z Argentyny. Nic takiego 
nigdy ani nie było zapowiedziane, ani zrealizowane! Ambasador Włoch dowie-
dział się od swojego rozmówcy o zdumiewających wynikach repatriacji Pola-
ków i ich mienia z ZSRR. Obok znacznych liczb inwentarza żywego, Wolski 
podaje, że Polacy do kraju przywieźli z ZSRR 4 tys. traktorów i żniwiarek! 
Nawet w swoich wspomnieniach nic nie nadmienił o tego rodzaju sprzętach 
sprowadzanych z ZSRR180. Wiceminister przedstawił również E. Reale, że lud-
ność niemiecka, w myśl porozumienia mocarstw w Poczdamie, nie będzie wy-
siedlana przymusowo. Ich wyjazdy będą dobrowolne, a kto będzie chciał zostać 
w Polsce – zostanie181.  

Wydaje się, że Wolski potraktował swojego rozmówcę bardziej wiarołom-
nie niż korespondenta „Trybuny Robotniczej” czy „Życia Warszawy”, gdzie 

177 AAN, GPRdSR, sygn. 300, Z. Bibrowski do Wolskiego, 24 XI 1945 r., k. 63-66; ibidem, 
Wolski do Z. Bibrowskiego, k. 62. 

178 J. W r ó b e l, op. cit., s. 407-408. 
179 D. S u l a, Działalność przesiedleńczo-repatriacyjna…, s. 146-147.  
180 W. W o l s k i, op. cit., s. 314. 
181 Rozmowa z Generalnym Delegatem Rządu [RP] do spraw Repatriacji [w:] E. R e a l e, 
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zamiast 4 tys. traktorów mówił już ogólnie o 4 tys. maszyn rolniczych182. In-
formacje jakie mu przekazał były w większości nieprawdziwe lub daleko nacią-
gnięte. Zadziwiająca wydaje się być bezkrytyczność, z jaką włoski ambasador 
przyjął wszystko co mu powiedział Wolski. Dyplomata ten miał prawo nie 
znać dokładnych liczb repatriowanych Polaków, ale powinien wiedzieć, 
że konferencja poczdamska zdecydowała o przymusie wysiedleń Niemców 
z terenów przyznanych Polsce, Czechosłowacji i ZSRR. Uderza zatem uspoka-
jający ton raportu E. Reale, który zaręczał swoich zwierzchników, że Niemcom 
nic złego nie grozi. 

Wraz z repatriantami, z Niemiec wracali również reemigranci, zwani 
„Westfalczykami”. Była to grupa ludności polskiej, która przed 1939 r. wye-
migrowała do Niemiec w celach zarobkowych. Największe ich skupisko ist-
niało w Westfalii i Nadrenii. W roku 1930 w Niemczech pracowało ok. 120-
150 tys. Polaków. Niemcy naciskali na Brytyjczyków, aby ci nie godzili się na 
reemigrację „Westfalczyków”, twierdząc, że są oni całkowicie zasymilowani 
i niezbędni do prawidłowego funkcjonowania tamtejszego przemysłu183. Cho-
dziło o zatrzymanie tej wykwalifikowanej siły roboczej.  

Załącznik do tygodnika „Repatriant” pt. „Kraj wzywa”, wydany w 1946 
r., informuje o spotkaniu Wolskiego z delegatami niemieckiej Polonii, które 
się odbyło na początku kwietnia 1946 r. Wiceminister administracji publicznej 
apelował wtedy do rozmówców, aby po powrocie rzetelnie przedstawili stan 
rzeczy jaki zastali w Polsce, zarówno zalety jak i wady184. Wspomniana bro-
szurka zawiera pytania stawiane Wolskiemu przez delegatów oraz jego odpo-
wiedzi. Bardzo wątpliwe jest czy przedstawiony wywiad jest autentyczny. De-
legaci mieli rzekomo pytać m.in. Czy rolnicy na Ziemiach Odzyskanych korzy-
stają z pomocy fachowej i wskazówek instruktorów rolnych?185 Trudno też uwie-
rzyć aby wśród Polaków przebywających w Niemczech co najmniej od 1939 
r., upowszechniło się określenie „Ziemie Odzyskane”, które było dopiero po-
pularyzowane, ale tylko w Polsce. Rodacy przebywający w Niemczech nie mieli 

182 Pierwsze transporty Polaków z ZSRR przybędą jeszcze w bieżącym roku. Wywiad „Życia 
Warszawy” z Generalnym Pełn. Rządu do Spraw Repatriacji v-min. Wolskim, „Życie Warszawy” 
1945, nr 321, s. 1. 

183 F. M i e d z i ń s k i, Sprawa powrotu Polonii westfalsko-nadreńskiej w latach 1945-1950, 
„Problemy Polonii Zagranicznej” 1964/1965, t. 4, s. 54-58.  

184 Powiemy im prawdę, „Repatriant” 1946, nr 13, s. 1-2. 
185 Kraj wzywa, [Warszawa] 1946 r., s. 24. 
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go o nich. Tym sposobem Wolski pozbawiał polskiego przedstawiciela w Ber-
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177 AAN, GPRdSR, sygn. 300, Z. Bibrowski do Wolskiego, 24 XI 1945 r., k. 63-66; ibidem, 
Wolski do Z. Bibrowskiego, k. 62. 

178 J. W r ó b e l, op. cit., s. 407-408. 
179 D. S u l a, Działalność przesiedleńczo-repatriacyjna…, s. 146-147.  
180 W. W o l s k i, op. cit., s. 314. 
181 Rozmowa z Generalnym Delegatem Rządu [RP] do spraw Repatriacji [w:] E. R e a l e, 
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184 Powiemy im prawdę, „Repatriant” 1946, nr 13, s. 1-2. 
185 Kraj wzywa, [Warszawa] 1946 r., s. 24. 
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przecież większego dostępu do polskiej prasy. Jeszcze bardziej wątpliwe, aby 
którykolwiek rolnik potrzebował „fachowych wskazówek instruktorów rol-
nych”. Tego typu rozwiązana nie były dotychczas stosowane, a pojawiły się 
jako wynalazek władz komunistycznych. Było to pytanie idealnie trafiające 
w gust Wolskiego, skoro właśnie on, niespełna rok wcześniej na konferencji 
naczelników wydziałów osiedleńczych z terenów Ziem Odzyskanych oraz nie-
długo potem na I Sesji Rady Naukowej dla Zagadnień Ziem Odzyskanych, 
postulował skierowanie na te obszar wymienionych instruktorów rolnych186. 
Oczywiście wiceminister odpowiedział, że tacy instruktorzy działają, jest ich 
jednak jeszcze za mało.  

Taki sam charakter miało pytanie: Jak przedstawia się sprawa wielkich ma-
jątków prywatnych i państwowych? Czy wszystkie są parcelowane bez wyjątku. Co 
robi się z resztówkami? Propaganda o reformie rolnej mogła dotrzeć do niektó-
rych Polaków przebywających jeszcze w Niemczech, jednak zastanawiające jest 
czy interesowali się oni majątkami państwowymi? Władzy agitującej na rzecz 
powrotu do kraju nie pomagało eksponowanie wątku „majątków państwo-
wych”, gdyż mogły się one kojarzyć z kołchozami. Stąd zapewne rzekoma od-
powiedź Wolskiego, że tego typu gospodarstwa są pozostawione jedynie jako 
wzorcowe lub zajmują się produkcją materiału nasiennego187. Tego typu pyta-
nia mogły być specjalnie skonstruowane na potrzeby omawianej broszurki pro-
pagandowej. 

Z kolei rzeczywistym pytaniem mogło być: Czy gospodarka państwowa 
przewiduje wprowadzenie kolektywów, kołchozów itp.? Wolski oczywiście za-
przeczył, dodając, że jest to element zachodniej propagandy. Ponadto stwier-
dził: Kołchozów na wsi nigdzie się nie wprowadza i wprowadzać nie będzie. Nie-
stety w tej materii kłamał o czym chłopi mieli się niebawem przekonać. Rów-
nież pytania dotyczące stosunku władz do repatriantów z Zachodu oraz 
Wschodu,  a także o możliwości skontaktowania się Polaków z zagranicy z tymi 
w kraju, wydają się być autentyczne. Dotyczyły one przyziemnych spraw, które 

186 AAN, MZO, sygn. 696, Protokół z konferencji Naczelników Wydziałów Osiedleńczych 
Urzędów Pełnomocników Okręgowych, odbytej w dniach 12 i 13 kwietnia 1945 r. w Departamencie 
Osiedleńczym Ministerstwa Ziem Odzyskanych, k. 28; I Sesja Rady Naukowej dla Zagadnień Ziem 
Odzyskanych 30 VII – 1 VIII 1945 r., z. IV, Zagadnienia osadnictwa rolniczego Ziem Odzyska-
nych, Kraków 1945, s. 64. 

187 Kraj wzywa, [Warszawa] 1946, s. 24. 
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trapiły zwykłych ludzi, zatroskanych o swój los. Wolski nie był szczery odpo-
wiadając na pytanie: Czy rolnicy otrzymują ziemię na własność i w jakiej ilości? 
Odpowiedział twierdząco, dodając, że nadział wynosi od 7 do 15 ha188. 

Należy nadmienić, że parcelacja gruntów dla chłopów w Polsce, w tym 
dla osadników na Ziemiach Odzyskanych daleko odbiegała od komunistycznej 
propagandy, w tym od słów Wolskiego. W pierwszym okresie nadział wynosił 
8 ha gruntów średniej jakości189, ale w wielu przypadkach nie przekraczał 2 ha. 
W późniejszym czasie spadł jeszcze do 1 ha na rodzinę chłopską. Taki obszar 
nie mógł wystarczyć na utrzymanie. Śmieszny był również sposób wymierzania 
działki. Niejednokrotnie zamiast geodetów robili to partyjni aktywiści. Nie 
używali przy tym żadnych narzędzi, a obszar działki wymierzali krokami i pa-
tykami190. W wielu przypadkach konsekwencje tego typu „pomiarów” są od-
czuwalne przez mieszkańców do dziś. 

W grudniu 1946 r. udała się do Polski kolejna specjalna delegacja „West-
falczyków” w celu omówienia spraw reemigracji do kraju. W dniach 20 XII 
1946 – 22 I 1947 r. delegaci zwiedzali polskie miasta, w tym wiele na Ziemiach 
Odzyskanych, a w nich rozmaite zakłady pracy czy kopalnie. Spotykali się 
z przedstawicielami instytucji społecznych czy władz lokalnych. W dniu 
9 stycznia przybyli do Warszawy, gdzie zostali przyjęci przez wiceministra Wol-
skiego. Przewodniczący delegacji Jakub Przybylski wręczył mu memoriał trak-
tujący o powrocie „Westfalczyków” do Polski. Wolski proponował by reemi-
granci wrócili do kraju w dwóch fazach: w pierwszej te osoby, które są pozba-
wione majątku i mogą jechać natychmiast, natomiast w drugiej osoby z rodzi-
nami i dużym dobytkiem191. Wiceminister kurtuazyjnie obiecał rozpatrzeć 
otrzymane pismo wraz z innymi szefami resortów i ustosunkować się do niego 
jeszcze przed wyjazdem delegacji. Nie będzie więc zaskoczeniem, że był do 
prośby reemigrantów bardzo przychylny. Odpowiedź została udzielona 
15 I 1947 r. Czytamy w niej, że rząd wyraża głęboką radość z woli powrotu 

188 Ibidem, s. 23-25.  
189 AAN, URM, sygn. 5/1097, Uchwała Rady Ministrów z dnia [12] czerwca 1945 r. 

w sprawie nadania ziemi osiedleńcom na Ziemiach Odzyskanych, k. 496. 
190 J. W a ł ę g a, Deportacje i przesiedlenia, [b. m. w.] 1945, s. 10. 
191 Polonia Westfalsko-Nadreńska wróci do kraju, „Repatriant” 1947, nr 3, s. 2. 
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189 AAN, URM, sygn. 5/1097, Uchwała Rady Ministrów z dnia [12] czerwca 1945 r. 

w sprawie nadania ziemi osiedleńcom na Ziemiach Odzyskanych, k. 496. 
190 J. W a ł ę g a, Deportacje i przesiedlenia, [b. m. w.] 1945, s. 10. 
191 Polonia Westfalsko-Nadreńska wróci do kraju, „Repatriant” 1947, nr 3, s. 2. 
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reemigrantów do Polski i ze swej strony zapewni im wszelkie możliwości oraz 
warunki niezbędne do rozwoju192. 

„Westfalczycy” mieli większe oczekiwania co do przydziałów nierucho-
mości i ich jakości niż repatrianci. Wolski zdawał sobie z tego sprawę i dlatego 
na konferencji poświęconej zagadnieniu ich powrotu, zorganizowanej w MAP 
w dniu 19 II 1948 r., apelował o szczególne traktowanie tej grupy ludności. 
Dotyczyć to miało jednak przybyłych w pierwszych transportach, tak aby prze-
kazywali oni pozytywne informacje o nowej Polsce tym, którzy jeszcze pozo-
stali w Niemczech. Repatriację reemigrantów wiceminister postulował prze-
prowadzać dwiema drogami: „północną” przez Szczecin i „południową” przez 
Legnicę. Uważał również za stosowne wypłacanie rodzinom zapomóg bez-
zwrotnych w wysokości do 10 tys., z tym, że większa część tej sumy miała być 
uiszczona już po osiedleniu się193.  

Konferencja przebiegała spokojnie do czasu wystąpienia Szymanko194, 
przedstawiciela Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej. Postulował on danie 
reemigrantom dość dużej swobody w wyborze miejsca osiedlenia oraz pracy. 
Na to gwałtownie zareagował Wolski: To jest niesłuszne. My musimy za niego 
[reemigranta] myśleć. My musimy mu znaleźć dobrą pracę. Szymanko uznał tok 
myślenia wiceministra za propagandę, czemu ten wyraźnie zaprzeczył. Przed-
stawiciel Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej słusznie jednak zauważył, 
że w przypadku wariantu forsowanego przez Wolskiego, placówki PUR mu-
siałby niezwłocznie dysponować znaczną bazą wolnych adresów i miejsc pracy, 
specjalnie przeznaczonych dla „Westfalczyków”, zgodnie z ich kwalifikacjami. 
Dodatkowo zauważył, że przerost biurokracji prowadzonej przez PUR spowo-
dował całkowite załamanie polityki pośrednictwa pracy dla osiedleńców. Czę-
sto ludzi z określonymi kwalifikacjami wysyłano tam, gdzie nie było już dla 
nich miejsc lub tam gdzie nie będą mogli oni pracować w swoim zawodzie. 
Jakże trafnie uznał, że wszelkie centralnie zakładane plany (…) przy zetknięciu 
z życiem „nawalają”. Atak ten musiał całkowicie zaskoczyć Wolskiego bowiem 
odparł tylko: Myśmy przerzucili blisko 10 milionów ludzi. Nie był to jednak 

192 Delegacja Polonii Westfalsko-Nadreńskiej w Kraju 17.XII.1946-22.I.1947. Sprawozda-
nia i wrażenia, Bochum 1947, s. 7, 10-13, 17. 

193 AAN, MZO, sygn. 698, Protokół konferencji odbytej w dniu 10 lutego 1948 r. w Mini-
sterstwie Administracji Publicznej w sprawie reemigracji Polaków z Niemiec, k. 36, 42-43. 

194 Imienia nie ustalono. 
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żaden kontrargument w stosunku do tego co powiedział Szymanko, a w do-
datku liczba przytoczona przez Wolskiego była daleko zawyżona. Wiceminister 
jednak nie rezygnował ze swych zamierzeń. Z jego wypowiedzi można wywnio-
skować, że dążył do stworzenia rozbudowanego systemu pośrednictwa w orga-
nizacji pracy dla nowoosiedlonych195.  

Temat ten był dalej obiektem sporu obu urzędników. Wolski optował za 
tym, ażeby wykwalifikowani robotnicy spośród reemigrantów, byli kierowani 
do zakładów pracy bezpośrednio przez PUR. Szymanko z kolei opowiadał się 
za tym, aby każdy kto przybędzie do kraju trafiał do bazy Urzędu Zatrudnienia, 
jak każdy bezrobotny obywatel. Wiceminister musiał być bardzo zdenerwo-
wany. Kilkakrotnie przerywał swojemu rozmówcy i wprost oświadczył, że nie 
ma zaufania do Urzędu Zatrudnienia. Ostatecznie uzgodniono, że reemigran-
tami będzie „dysponował” PUR, ale odnośnie znalezienia dla nich pracy będą 
prowadzone konsultacje z Urzędem Zatrudnienia196. 

„Westfalczycy” jednak po powrocie do nowej Polski, często byli niemile 
zaskoczeni złymi warunkami panującymi w placówkach PUR na Ziemiach 
Odzyskanych. Wielu nie było usatysfakcjonowanych przydzielonymi im nie-
ruchomościami. Ogółem do roku 1949 do Polski przybyło 34 877 reemigran-
tów z Niemiec197.  

Duża grupa reemigrantów powróciła również z Francji. Ich wyjazd do 
Polski był negocjowany z władzami w Paryżu, które niechętnie godziły się na 
utracenie tej wykwalifikowanej siły roboczej. Większość reemigrantów francu-
skich była bowiem doświadczonymi górnikami. W dniu 18 VII 1948 r. przy-
była do Warszawy delegacja Polonii francuskiej, która została przyjęta przez 
Wolskiego. Swoim zwyczajem reklamował on (...) gwałtownie odradzającą się 
Polskę. Zapewniał, że nawet gdyby cała emigracja przybyła do kraju w ciągu 
jednego dnia, nazajutrz dostałaby pracę. Nie dodał oczywiście co to byłaby za 
praca, w jakich warunkach oraz jak płatna. Następnym etapem była „tradycyj-
nie” wycieczka po kraju, w trakcie której selektywnie pokazywano wybrane 
miejsca i obiekty. Jej celem było potwierdzenie słów wiceministra198. Wolski 

195 AAN, MZO, sygn. 698, Protokół konferencji odbytej w dniu 10 lutego 1948 r. w Mini-
sterstwie Administracji Publicznej w sprawie reemigracji Polaków z Niemiec, k. 45-47. 

196 Ibidem, k. 36, 49-51. 
197 D. S u l a, Działalność przesiedleńczo-repatriacyjna…, s. 147-150. 
198 Wycieczka Polaków z Francji, „Repatriant” 1948, nr 28-29, s. 3. 
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195 AAN, MZO, sygn. 698, Protokół konferencji odbytej w dniu 10 lutego 1948 r. w Mini-
sterstwie Administracji Publicznej w sprawie reemigracji Polaków z Niemiec, k. 45-47. 

196 Ibidem, k. 36, 49-51. 
197 D. S u l a, Działalność przesiedleńczo-repatriacyjna…, s. 147-150. 
198 Wycieczka Polaków z Francji, „Repatriant” 1948, nr 28-29, s. 3. 
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oficjalnie zapewniał, że tylko w 1947 r. do Polski powróciło 31 364 reemigran-
tów z Francji, a oczekuje się powrotu dalszych 50 tys.199 W rzeczywistości 
w całym okresie 1946-1949 wyjechało do Polski 31 622 reemigrantów fran-
cuskich, z tego 30% pracowało w górnictwie węgla kamiennego200. 

Krystyna Kersten oszacowała, że poza ZSRR i Niemcami po II wojnie 
światowej, na świecie znajdowało się jeszcze ok. 500 tys. Polaków. Ich powro-
tem do kraju zajmowały się wspomniane PMR, zakładane w Europie, Azji 
i Afryce. Przykładowo pierwsze zorganizowane powroty Polaków z Czechosło-
wacji miały miejsce w lipcu 1945 r. Akcję koordynowały polskie przedstawi-
cielstwa np. na Węgrzech był to Delegat Rządu Polskiego a w Rumunii Polskie 
Zjednoczenie Demokratyczne201. W październiku 1945 r. rozpoczęły się po-
wroty Polaków ze Skandynawii, o czym informował Wolski na łamach „Repa-
trianta”202. Ich liczba wynosiła 18 711 osób, z czego 6 322 ze Szwecji. Niestety 
ta liczba stanowi tylko 40,8% wszystkich rodaków, którzy zamieszkiwali wów-
czas ten kraj203. 

Od września 1945 r. rozpoczęła się repatriacja Polaków ze Szwajcarii. Do-
tyczyło to głównie żołnierzy 2 Dywizji Strzelców Pieszych, internowanych 
w 1940 r. W listopadzie na powrót zdecydował się dowódca dywizji gen. Bro-
nisław Prugar-Ketling. W tym samym czasie zaczęli również wracać niektórzy 
żołnierze II Korpusu. Do kraju przyjechały 12 263 osoby. Część z nich jednak 
nie zaakceptowała nowej sytuacji w Polsce i zdecydowała się powrócić do 
Włoch204.  

Na poważne trudności w powrocie do kraju napotkali żołnierze Polskich 
Sił Zbrojnych (dalej PSZ) na Zachodzie. W dniu 14 lutego 1946 r. TRJN 
ogłosił, że oddziały polskie poza granicami kraju nie mogą być uważane PSZ, 

199 Wychodźtwo polskie może zawsze liczyć na pomoc Rządu RP. Wywiad z Generalnym Peł-
nomocnikiem Rządu do Spraw Repatriacji wicemin. Wł. Wolskim, „Repatriant” 1948, nr 23-24, 
s. 1. 

200 A. J a w o r s k i, Reemigracja górników polskich z krajów europejskich 1945-1949, „Ze-
szyty Naukowe. Nauki Społeczne/Politechnika Opolska” 1997, z. 45, s. 58-61. 

201 K. K e r s t e n, op. cit., s. 235-238. 
202 Bilans dotychczasowej repatriacji. Wywiad z Wiceministrem Wolskim, „Repatriant” 1946, 

nr 8, s. 5. 
203 A. K ł o n c z y ń s k i, Repatriacja Polaków ze Szwecji po II wojnie światowej, „Zapiski 

Historyczne” 2003, z. 2-3, t. 68, s. 122-123. 
204 B. P a s i e r b, Repatriacja żołnierzy polskich ze Szwajcarii, „Polska Ludowa. Materiały 

i Studia” 1968, t. 7, s. 211-214. 
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a ich powrót musi być uzgodniony indywidualnie z konsulatami polskimi. To 
posunięcie skutecznie zniechęcało do repatriacji205. 

Od 1947 r. rozpoczęły się powroty Polaków z Afryki i Azji. Pierwsi repa-
trianci z Czarnego Lądu udawali się do kraju już pod koniec 1946 r. Miał jed-
nak miejsce przypadek, że grupa repatriantów nie została wpuszczona na statek 
do Polski. Premier E. Osóbka-Morawski pytał się Wolskiego z jakiego powodu 
do tego doszło; czy przypadkiem nie zostali pobici, a takie informacje miał 
przekazać premierowi Stanisław Mikołajczyk. Nie zachowała się odpowiedź 
wiceministra, ale jego wyjaśnienia nie zadawalały E. Osóbki-Morawskiego206.  

Polacy z Czarnego Lądu musieli przejść specjalna kwarantannę w pla-
cówce PUR w Koźlu. Było to spowodowane występowaniem cholery w nie-
których rejonach Afryki. Zachowały się również dziękczynne listy repatriantów 
z Afryki skierowane do Wolskiego, w których wyrażają oni wdzięczność za 
wzorowe zorganizowanie ich transportu do Polski. Wiceminister nie omieszkał 
przekazać tych pism Polskiej Agencji Prasowej207. W dniach 25 V – 7 VI 1947 
r. przebywała w Polsce delegacja Polonii afrykańskiej. Zorganizowano dla niej 
spotkania z politykami, dziennikarzami oraz obwożono po wybranych miej-
scowościach na Ziemiach Odzyskanych, gdzie już mieszkali repatrianci. Dwa 
dni po przyjeździe do kraju, delegacja spotkała się z wiceministrem Wolskim, 
który orzekł, że: Raju u nas nie ma, każdy dorosły i zdrowy, kto przyjeżdża, musi 
zakasać rękawy i ciężko pracować, ale wie przynajmniej, że pracuje dla siebie 
i kraju na swojej [a] nie obcej ziemi208. Nie powiodła się natomiast repatriacja 
z Meksyku czy Nowej Zelandii209. 

205 S. A r t y m o w s k i, Repatriacja żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych z Europy Zachodniej 
do Polski w latach 1945-1948, Poznań 2012, s. 48. Szerzej na temat repatriacji żołnierzy PSZ 
z Zachodu vide: ibidem; I d e m, Od tęsknoty do werbunku. Szkic o przebiegu repatriacji żołnierzy 
PSZ na Zachodzie do Polski w latach 1945-1948, „Studia Podlaskie” 2009/2010, t. 18, s. 197-
219; A. M a r c i n k i e w i c z - K a c z m a r c z y k, Repatriacja żołnierzy PSZ na Zachodzie w 
rozmowach TRJN z władzami brytyjskimi (1945-1949). Wybór dokumentów, Warszawa 2013; J. 
L i n o w s k i, Trudne powroty. Losy żołnierzy polskich na Zachodzie 1945-1949, Warszawa 1987. 

206 AAN, URM, sygn. 5/256, E. Osóbka-Morawski do Wolskiego, 28 X 1946 r., k. 75; 
ibidem, E. Osóbka-Morawski do Wolskiego, 16 XII 1946 r., k. 76. 

207 AAN, GPRdSR, sygn. 417, Repatrianci z Afryki i Bliskiego Wschodu do Wolskiego, 29 
III 1947 r., k. 119; ibidem, Stanisław Niewiadomski do Wolskiego, 2 V 1947 r., k. 139. 

208 Cyt. za J. W r ó b e l, op. cit., s. 523. 
209 I d e m, „Rozproszeni po świecie”. Polskie dzieci w osiedlach na Bliskim i Środkowym 

Wschodzie, w Afryce, Indiach, Meksyku i Nowej Zelandii [w:] Polskie dzieci na tułaczych szlakach 
1939-1950, pod red. J. W r ó b l a, J. Ż e l a z k o, Warszawa 2008, s. 111-113. 
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199 Wychodźtwo polskie może zawsze liczyć na pomoc Rządu RP. Wywiad z Generalnym Peł-
nomocnikiem Rządu do Spraw Repatriacji wicemin. Wł. Wolskim, „Repatriant” 1948, nr 23-24, 
s. 1. 

200 A. J a w o r s k i, Reemigracja górników polskich z krajów europejskich 1945-1949, „Ze-
szyty Naukowe. Nauki Społeczne/Politechnika Opolska” 1997, z. 45, s. 58-61. 

201 K. K e r s t e n, op. cit., s. 235-238. 
202 Bilans dotychczasowej repatriacji. Wywiad z Wiceministrem Wolskim, „Repatriant” 1946, 

nr 8, s. 5. 
203 A. K ł o n c z y ń s k i, Repatriacja Polaków ze Szwecji po II wojnie światowej, „Zapiski 

Historyczne” 2003, z. 2-3, t. 68, s. 122-123. 
204 B. P a s i e r b, Repatriacja żołnierzy polskich ze Szwajcarii, „Polska Ludowa. Materiały 

i Studia” 1968, t. 7, s. 211-214. 
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a ich powrót musi być uzgodniony indywidualnie z konsulatami polskimi. To 
posunięcie skutecznie zniechęcało do repatriacji205. 

Od 1947 r. rozpoczęły się powroty Polaków z Afryki i Azji. Pierwsi repa-
trianci z Czarnego Lądu udawali się do kraju już pod koniec 1946 r. Miał jed-
nak miejsce przypadek, że grupa repatriantów nie została wpuszczona na statek 
do Polski. Premier E. Osóbka-Morawski pytał się Wolskiego z jakiego powodu 
do tego doszło; czy przypadkiem nie zostali pobici, a takie informacje miał 
przekazać premierowi Stanisław Mikołajczyk. Nie zachowała się odpowiedź 
wiceministra, ale jego wyjaśnienia nie zadawalały E. Osóbki-Morawskiego206.  

Polacy z Czarnego Lądu musieli przejść specjalna kwarantannę w pla-
cówce PUR w Koźlu. Było to spowodowane występowaniem cholery w nie-
których rejonach Afryki. Zachowały się również dziękczynne listy repatriantów 
z Afryki skierowane do Wolskiego, w których wyrażają oni wdzięczność za 
wzorowe zorganizowanie ich transportu do Polski. Wiceminister nie omieszkał 
przekazać tych pism Polskiej Agencji Prasowej207. W dniach 25 V – 7 VI 1947 
r. przebywała w Polsce delegacja Polonii afrykańskiej. Zorganizowano dla niej 
spotkania z politykami, dziennikarzami oraz obwożono po wybranych miej-
scowościach na Ziemiach Odzyskanych, gdzie już mieszkali repatrianci. Dwa 
dni po przyjeździe do kraju, delegacja spotkała się z wiceministrem Wolskim, 
który orzekł, że: Raju u nas nie ma, każdy dorosły i zdrowy, kto przyjeżdża, musi 
zakasać rękawy i ciężko pracować, ale wie przynajmniej, że pracuje dla siebie 
i kraju na swojej [a] nie obcej ziemi208. Nie powiodła się natomiast repatriacja 
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205 S. A r t y m o w s k i, Repatriacja żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych z Europy Zachodniej 
do Polski w latach 1945-1948, Poznań 2012, s. 48. Szerzej na temat repatriacji żołnierzy PSZ 
z Zachodu vide: ibidem; I d e m, Od tęsknoty do werbunku. Szkic o przebiegu repatriacji żołnierzy 
PSZ na Zachodzie do Polski w latach 1945-1948, „Studia Podlaskie” 2009/2010, t. 18, s. 197-
219; A. M a r c i n k i e w i c z - K a c z m a r c z y k, Repatriacja żołnierzy PSZ na Zachodzie w 
rozmowach TRJN z władzami brytyjskimi (1945-1949). Wybór dokumentów, Warszawa 2013; J. 
L i n o w s k i, Trudne powroty. Losy żołnierzy polskich na Zachodzie 1945-1949, Warszawa 1987. 

206 AAN, URM, sygn. 5/256, E. Osóbka-Morawski do Wolskiego, 28 X 1946 r., k. 75; 
ibidem, E. Osóbka-Morawski do Wolskiego, 16 XII 1946 r., k. 76. 

207 AAN, GPRdSR, sygn. 417, Repatrianci z Afryki i Bliskiego Wschodu do Wolskiego, 29 
III 1947 r., k. 119; ibidem, Stanisław Niewiadomski do Wolskiego, 2 V 1947 r., k. 139. 

208 Cyt. za J. W r ó b e l, op. cit., s. 523. 
209 I d e m, „Rozproszeni po świecie”. Polskie dzieci w osiedlach na Bliskim i Środkowym 

Wschodzie, w Afryce, Indiach, Meksyku i Nowej Zelandii [w:] Polskie dzieci na tułaczych szlakach 
1939-1950, pod red. J. W r ó b l a, J. Ż e l a z k o, Warszawa 2008, s. 111-113. 
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Wraz z upływem czasu repatriacja z Zachodu coraz bardziej słabła. Przy-
czynę tego stanu Wolski widział w celowej działalności państw zachodnich, 
które wszelkimi możliwymi środkami zatrzymywały Polaków u siebie, nie po-
zwalając im powrócić do ojczyzny. Według niego powodem zatrzymywania 
rodaków na Zachodzie był handel ludźmi! Wolski twierdził, że w niektórych 
państwach handluje się białymi niewolnikami i wśród nich są Polacy. Nie po-
wołał się na żaden przykład „sprzedaży” czy „kupna” Polaka. Jedyne co przy-
toczył to fatalne warunki pracy w kopalniach brazylijskich. Nie będzie prze-
sadą, jeżeli stwierdzimy, że faktycznie były one jak z czasów kolonialnych. Tego 
typu opinia musi budzić ogromne wątpliwości, biorąc pod uwagę, że Brazylia 
nie była największym skupiskiem Polaków, a trudno „handel białymi niewol-
nikami” przypisać Nowej Zelandii, Afryce Południowej czy USA210. Jednak 
w 1950 r. w stalinowskiej Polsce nie było to takie trudne i w ostatnim numerze 
„Repatrianta” Wolski pisał wprost, że ci z Polaków, którzy nie wrócili do kraju, 
zostali: Otumanieni przez różnego rodzaju spekulantów politycznych, zostali wy-
dani w ręce handlarzy żywym towarem i sprzedani zamorskim wyzyskiwaczom211.  

Do końca 1949 r. z Afryki wróciło ok. 3,9 tys. obywateli Polskich. 
W przypadku Azji najwięcej Polaków wracało z Palestyny i Indii, w mniejszym 
stopniu z Azji Południowo-Wschodniej, Chin i Iranu. W okresie 1947-1950 
ich liczba ta wyniosła 8 153 osoby. Ogółem repatriacja Polaków z całego 
świata, bez Niemiec i ZSRR, objęła 298 716 osób. Najwięcej z Austrii – 
71 177, Wielkiej Brytanii – 64 508 i Francji – 63 771 osób212. 

3. Koordynator wysiedleń z Polski oraz migracji wewnątrz kraju  

Pierwszą grupą ludności, która opuściła państwo polskie w jego nowych 
granicach byli Niemcy.  Polskie siły polityczne, zarówno w kraju jak i na emi-
gracji, były zgodne co do tego, że w powojennej Polsce nie może być miejsca 
dla tej ludności. Władze Rzeszy już w trzecim kwartale 1944 r. ogłosiły ewa-
kuację cywilów ze wschodnich landów. Niemcy bowiem w popłochu zaczęli 
opuszczać tereny w przyszłości nazywane Ziemiami Odzyskanymi na wieść 
o okrucieństwach postępującej Armii Czerwonej. Ewakuacja została ogłoszona 

210 W. W o l s k i, Do rodaków na obczyźnie, „Repatriant” 1947, nr 48-49, s. 3. 
211 I d e m, „Repatriant” spełnił swą rolę, „Repatriant” 1950, nr 201, s. 3. 
212 D. S u l a, Działalność przesiedleńczo-repatriacyjna…, s. 160; K. K e r s t e n, op. cit., 

s. 236-237, 239-241. 
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zbyt późno, w konsekwencji doprowadziła do chaosu. Oblicza się, że w okresie 
od trzeciego kwartału 1944 r. do stycznia 1945 r. obszar na wschód od Odry 
opuściło ok. 50% mieszkającej tam ludności213. 

Po przejściu frontu za Odrę, na Ziemiach Odzyskanych miało pozostać 
jeszcze ok. 3,6 mln Niemców214. Stefan Banasiak szacuje jednak tę liczbę na 
2,7-2,8 mln215. W okresie od zakończenia walk a przed konferencją poczdam-
ską miały miejsca tzw. dzikie wysiedlenia, przeprowadzane przez WP i Armię 
Czerwoną. Zasady tej akcji zostały sprecyzowane w maju 1945 r. Wysiedlenia 
dotyczyły terenów przygranicznych – nad Odrą i Nysą Łużycką. W miejsce 
Niemców osiedlać się mieli żołnierze polscy i ich rodziny, głównie z 2 Armii, 
która odpowiadała za „dzikie wysiedlenia”216.  Tak wypowiadał się na ten temat 
Wolski: (...) w tej chwili wojsko zajęło granicę Nysy217 i Odry, oczyszcza ten pas, 
postawia zapory. Będziemy wyrzucać Niemców z miast do obozów, na folwarki 
i musimy to zrobić w ciągu jednego roku. Nie możemy czekać aż nam dadzą gotowy 
plan218. „Dzikie wysiedlenia” Niemców trwały od czerwca do połowy lipca 
1945 r. i zakończyły się na wskutek protestów polskiej administracji cywilnej 
i radzieckich komendantów wojskowych. Wysiedlenia te nie miały podstawy 
prawnej i nie przebiegały w sposób humanitarny. Objęły one liczbę ok. 500-
550 tys. Niemców219. W tym czasie doszło również do przymusowej deportacji 
robotników wykwalifikowanych, głównie górników ze Śląska, do ZSRR. Do-
tyczyło to zarówno Niemców jak i autochtonicznej ludności polskiej.  

Ze względu na swój odmienny od cywilnego charakter, osadnictwo woj-
skowe na terenach przygranicznych zostanie omówione w tym miejscu. Akcja 
osadnictwa żołnierzy nad Odrą i Nysą Łużycką była w zasadzie niezależna od 

213 P. M a d a j c z y k, Wysiedlenia i przesiedlenia popoczdamskie ludności niemieckiej z Pol-
ski [w:] Transfer, obywatelstwo, majątek. Trudne problemy stosunków polsko-niemieckich. Studia 
i dokumenty, pod red. W. M. G ó r a l s k i e g o, Warszawa 2005, s. 22. 

214 D. S u l a, Działalność przesiedleńczo-repatriacyjna…, s. 84. 
215 S. B a n a s i a k, Główne kierunki migracji ludności niemieckiej w ostatnich miesiącach II 

wojny światowej oraz powstanie administracji polskiej na terenach odzyskanych, Łódź 1974, s. 9. 
216 K. K e r s t e n, Osadnictwo wojskowe w 1945 roku, „Przegląd Historyczny” 1964, z. 4, 

s. 644-646. 
217 Tak w oryginale, powinno być Nysy Łużyckiej. 
218 AAN, PUR ZC, sygn. II/17a, Konferencja odbyta z Ob[ywatelem] Ministrem Wolskim 

w dniu 4 czerwca 1945 r., k. 52. 
219 S. B a n a s i a k, Przesiedlenie Niemców z Polski w latach 1945-1950, Łódź 1968, s. 28. 

Krystyna Kersten podaje liczbę 1,2 mln wysiedlonych Niemców z pasa nadgranicznego. Liczba 
ta wydaje się jednak przesadzona; vide: K. K e r s t e n, Osadnictwo wojskowe w…, s. 650. 
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ski [w:] Transfer, obywatelstwo, majątek. Trudne problemy stosunków polsko-niemieckich. Studia 
i dokumenty, pod red. W. M. G ó r a l s k i e g o, Warszawa 2005, s. 22. 
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215 S. B a n a s i a k, Główne kierunki migracji ludności niemieckiej w ostatnich miesiącach II 

wojny światowej oraz powstanie administracji polskiej na terenach odzyskanych, Łódź 1974, s. 9. 
216 K. K e r s t e n, Osadnictwo wojskowe w 1945 roku, „Przegląd Historyczny” 1964, z. 4, 
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218 AAN, PUR ZC, sygn. II/17a, Konferencja odbyta z Ob[ywatelem] Ministrem Wolskim 

w dniu 4 czerwca 1945 r., k. 52. 
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cywilnego aparatu repatriacyjnego. Próbowano stworzyć system koordynujący 
oba czynniki, lecz bez większych rezultatów. Wojsko wielokrotnie lekceważyło 
organa cywilnej władzy administracyjnej. Dochodziło do przypadków usuwa-
nia osiedlonych przez PUR cywilów przez ograna wojskowe. Wolski co naj-
mniej kilkakrotnie interweniował w takich sprawach na rzecz cywilów220. Bez-
ład jaki towarzyszył osadnictwu spowodował, że nie zrealizowana została zakła-
dana zasada tworzenia większych skupisk w ramach jednostek i formacji. Do 
września 1945 r., w pasie nadgranicznym osadzonych zostało niewiele ponad 
16 tys. żołnierzy221. 

Właściwa akcja wysiedleńcza ludności niemieckiej rozpoczęła się w lutym 
1946 r. na mocy decyzji konferencji poczdamskiej, obradującej w dniach 
17 VII – 2 VIII 1945 r., która orzekła, że wysiedlenia będą mieć charakter 
obowiązkowy222. Niemcy, którzy zostaną ewakuowani za Odrę i Nysę Łużycką, 
nie będą mieli prawa powrotu223. Sojusznicza Rada Kontroli Niemiec skonkre-
tyzowała plan akcji na konferencji w dniu 20 XI 1945 r. Ustalono że będzie 
ona obejmować Niemców z Austrii, Czechosłowacji, Węgier i Polski. Z tej 
ostatniej miało wyjechać, według wstępnych warunków ok. 3,5 mln osób. 
Niemcy z Polski mieli zostać przetransportowani do radzieckiej i brytyjskiej 
strefy okupacyjnej, według szacunku odpowiednio 2 i 1,5 mln osób224.  

Mimo podjętych decyzji, Brytyjczycy zwlekali z przyjmowaniem Niem-
ców do swojej strefy. Jednak rząd polski nalegał na rozpoczęcie akcji. W tym 
celu doszło w dniach 4-5 I 1946 r. w Berlinie do spotkania gen. Arthura G. 
Kenchington’a, przedstawiciela strony brytyjskiej, ppłk Witalija I. Maslenni-
kowa, reprezentującego radzieckie władze w Zjednoczonej Egzekutywie Repa-
triacyjnej przy Sojuszniczej Radzie Kontroli Niemiec z Głównym Pełnomoc-
nikiem Rządu do Spraw Repatriacji Wolskim. Brytyjczycy obstawali przy wa-
riancie, że zaczną przyjmować Niemców z Polski dopiero po zakończeniu wy-
miany ludności niemieckiej pomiędzy strefami okupacyjnymi. Przeciwny 

220 CAW, GZP-WWP, sygn. IV.502.1.14, Wolski do wiceministra obrony narodowej, 8 XI 
1946 r.,  k. 390. 

221 K. K e r s t e n, Osadnictwo wojskowe w…, s. 648-656. 
222 P. L i p p ó c z y, T. W a l i c h n o w s k i, Przesiedlenie ludności niemieckiej z Polski po 

II wojnie światowej w świetle dokumentów, Warszawa 1982, s. 52-53. 
223 J. S. L a n g r o d, Tezy w sprawie wymiany ludności , Warszawa 1947, s. 2. 
224 Porozumienie w sprawie przesiedlenia Niemców (Berlin, 20 listopada 1945), „Zbiór Do-
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temu był Wolski, który nalegał na natychmiastowe rozpoczęcie akcji. Jednak 
stanowisko strony brytyjskiej było już wcześniej wyrażone w piśmie Sojuszni-
czej Rady Kontroli Niemiec nr 57. Treść tego dokumentu była uprzednio prze-
kazana Wolskiemu przez Sowietów, jednak ci wycięli fragment mówiący 
o tym, że strefa brytyjska zacznie przyjmować Niemców z Europy Środkowo-
Wschodniej dopiero po zakończeniu transferu międzystrefowego. Tym samym 
wiceminister został wprowadzony w błąd.  

W tej sytuacji musiała nastąpić pewna konsternacja. Nie wiadomo jak 
zareagował  na to, zarówno Wolski, któremu Sowieci przekazali zmanipulo-
wany dokument, jak i ppłk W. I. Maslennikow, który powinien się czuć od-
powiedzialny za zaistniały fakt. „Pomyłka” została jednak wyjaśniana, być 
może dzięki gen. A. G. Kenchington’owi, o którym wiceminister bardzo ciepło 
się wyrażał. Z kolei przedstawiciel strony radzieckiej potwierdził oświadczenie 
Wolskiego, że  Sowieci zapewnią środki transportu dla wysiedlanych na od-
cinku od Odry do brytyjskiej strefy. Uzgodniono, że w miesiącach zimowych 
Brytyjczycy będą przyjmować 8 tys. Niemców dziennie na zasadzie „głowa za 
głowę”. Z tego połowa miała być ze strefy radzieckiej a połowa z Polski225.  

Wolski w swoich wspomnieniach nic nie pisze o powyższej sytuacji i nie 
należy się temu dziwić. Przedstawiając styczniowe spotkanie w Berlinie wspo-
mina on, że głównym problemem były środki lokomocji potrzebne do trans-
portu Niemców, jeszcze na terytorium Ziem Odzyskanych. Wolski zabiegał 
aby Brytyjczycy dostarczyli stronie polskiej wagony, a przede wszystkim loko-
motywy, na co ci nie chcieli się zgodzić, twierdząc, że sami mają braki w tej 
materii. Generalny Pełnomocnik argumentował, że Polska jest krajem znisz-
czonym, a wiele parowozów zabrali ze sobą wycofujący się Niemcy i teraz znaj-
dują się one w zachodnich strefach. Na nic to się zdało. Żadna ze stron nie 
chciała ustąpić i doszło do kłótni, której nie rozładował nawet wspólny 
lunch226. Istnieje również możliwość, że wspomniana przez Wolskiego kłótnia 
w rzeczywistości mogła dotyczyć przytoczonej wyżej „pomyłki” w piśmie So-
juszniczej Rady Kontroli Niemiec nr 57. Taki sposób przedstawienia sprawy 

225 Memorandum w sprawie repatriacji Niemców z Polski (Berlin, 5 stycznia 1946), „Zbiór 
Dokumentów” 1946, nr 12, poz. 44; AAN, GPRdSR, sygn. 477a, Porozumienie w Berlinie, 
k. 83; W. W o l s k i, op. cit., s. 319. 
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cywilnego aparatu repatriacyjnego. Próbowano stworzyć system koordynujący 
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we wspomnieniach wydanych drukiem w 1980 r., mógłby być problema-
tyczny. Są to jednak tylko przypuszczenia, a słowa Wolskiego mogą być jak 
najbardziej autentyczne. Mimo łagodzenia sporów przez gen. A. G. Kenching-
ton’a, - nie udało się załatwić sprawy środków lokomocji. 

Szczegóły transportu Niemców z Polski poprzez strefę radziecką uzgod-
niono dopiero na spotkaniu w dniu 24 I 1946 r. pomiędzy przedstawicielami 
radzieckimi w osobach gen. Siemiona F. Żaworonkowa, ppłk W. I. Maslenni-
kowa z ppłk Z. Bibrowskim. Ustalono, że Sowieci będą odpowiedzialni za wa-
hadłowy ruch transportu kolejowego oraz uruchomią połączenia samocho-
dowe227. 

Akcja wysiedleńcza jednak nie ruszyła, co poważnie utrudniało politykę 
osadniczą na Ziemiach Odzyskanych. Wzmagał się bowiem napływ repatrian-
tów i przesiedleńców, a ludność niemiecka dalej pozostawała na tym obszarze. 
Problem spowodował interwencję Wolskiego u ppłk Z. Bibrowskiego, któ-
remu nakazał ustalenie technicznych szczegółów transportów wysiedleńców. 
Przeciąganie się całej sprawy wyraźnie irytowało Wolskiego: 

Anglicy po prostu śmieją się z nas – mając konkretną umowę nie potrafimy 
sprawy na gorąco prowadzić do końca. Parady, protokoły, przyjęcia – oto co 
jest dla nas ważniejsze od spraw istotnych. Dla protokołu, dla błyskotek go-
towi jesteśmy poświęcić ważne rzeczy. Za zlekceważenie tej sprawy i nie zasto-
sowanie się do moich instrukcji udzielam Wam nagany i uprzedzam, że jeśli 
jeszcze raz powtórzy coś podobnego, będziecie z Berlina odwołani228. 

Ostatecznie problem został uregulowany poprzez umowę w dniu 
14 II 1946 r. pomiędzy przedstawicielem brytyjskimi w Połączonej Egzekuty-
wie Repatriacyjnej ppłk F.L. Caroll’em a jego polskim odpowiednikiem kmdr 
ppor. T. Konarskim229. Ustalono, dzienny limit transferu na 5,5 tys. osób230. 
Strona brytyjska miała przejmować transporty wysiedlanych Niemców na gra-

227 S. B a n a s i a k, Przesiedlenie Niemców z…, s. 44. 
228 AMSZ, GM, sygn. z. 15, w. 20, t. 201, Wolski do Z. Bibrowskiego, 29 I 1946 r., k. 1. 
229 Imion nie ustalono. 
230 Wiosną liczba ta wzrosła do 8 tys., jednak w lipcu 1946 r. Brytyjczycy ze względu na 

trudności w rozlokowaniu przybywających z Polski Niemców, prosili Wolskiego o zmniejszenie 
dziennej liczby wysiedlanych do 5 tys.; vide: AAN, MZO, sygn. 73, Jakub Prawin do Wolskiego 
19 VII 1946 r., k. 104. 
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nicy Polski i strefy radzieckiej. Podobną umowę zawarto z Radziecką Admini-
stracją Wojskową w dniu 5 V 1946 r., w jej wyniku uzgodniono, że transporty 
z Niemcami będą kierowane do Zgorzelca i  Forst (Lausitz), a następnie zajmą 
się nimi okupacyjne władze radzieckie231.  

Wysiedlenia Niemców koordynował powołany 31 I 1946 r. przez Wol-
skiego, Główny Delegat MZO do Spraw Repatriacji Ludności Niemieckiej, 
którym został Józef Jaroszek232. W celu sprawnego przeprowadzenia wysiedle-
nia PUR powołał punkty zborne, które zajmowały się stroną techniczną akcji. 
Podobnie jak w przypadku repatriantów z ZSRR, tak i tutaj, braki w środkach 
lokomocji poważnie opóźniały realizację całego planu. Każdy Niemiec mógł 
zabrać ze sobą taką ilość majątku jaki był w stanie unieść, a ponadto gotówkę  
i kosztowności233.  

Poważnym problemem były braki żywności w punktach zbornych, mimo, 
że Wolski naciskał na ich dostateczne zaopatrywanie. Zabiegał również o prze-
kazywanie potrzebującym Niemcom niezbędnej odzieży w czasie chłodnych 
dni234. Był też informowany o dyskryminacji pracowników PUR pracujących 
przy wysiedleniu Niemców przez ZC PUR. Dotyczyło to warunków pracy czy 
przydziałów odzieży lub żywności. Przekładało się to na jakość personelu pra-
cującego w punktach zbornych. Wielu pracowników nie potrafiło nawet pisać. 
Niskie kwalifikacje z kolei odciskały się na zaniedbaniach przy akcji wysiedla-
nia Niemców. Wolski był o tych problemach informowany przez Głównego 
Delegata MZO, jednak całkowicie zrzucał on odpowiedzialność państwa pol-
skiego za zaistniałe wypaczenia235. Takie stanowisko jest jednak trudne do 
przyjęcia. Zarzuty o złe traktowanie niemieckich wysiedleńców przez władze 

231 S. B a n a s i a k, Przesiedlenie Niemców z…, s. 41, 55-68. 
232 A. K o c h a ń s k i, op. cit., s. 128. 
233 T. B i a ł e c k i, Przesiedlenia ludności niemieckiej z Pomorza Zachodniego po II wojnie 

światowej, Poznań 1969, s. 205. 
234 AAN, MZO, sygn. 73, Wolski do Głównego Delegata MZO do Spraw Repatriacji Lud-

ności Niemieckiej, 9 V 1947 r., k. 125. 
235 Wyjaśnienia Głównego Delegata MZO do Spraw Repatriacji Ludności Niemieckiej dla 

wiceministra Ziem Odzyskanych Władysława Wolskiego [w:] Niemcy w Polsce 1945-1950. Wybór 
dokumentów, t. I, Władze i instytucje centralne. Województwo olsztyńskie, pod red. W. B o r o -
d z i e j a, H. L e m b e r g a, Warszawa 2000, s. 267-270. 
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polskie, pojawiały się wielokrotnie w prasie zachodniej. Wolski był o wszyst-
kim informowany przez J. Jaroszka236. Jako wiceminister skierował również 
obszerną notę do MSZ odpierającą prasowe zarzuty237. 

Innym problemem była swoista „okupacja” niektórych rejonów Ziem 
Odzyskanych przez Armię Czerwoną. Dotyczyło to szczególnie regionu Szcze-
cina i samego miasta. Wolski informował radcę ambasady ZSRR w Polsce 
Władymira Jakowlewa, że Sowieci bez żadnego porozumienia z władzami pol-
skimi wywożą Niemców do strefy radzieckiej razem z ich dobytkiem, w którym 
były przedmioty podlegające zakazowi wywożenia. Ponadto radzieccy woj-
skowi okupywali wiele budynków, do których nie mieli wstępu Polacy. Zda-
rzyło się nawet, że zajęli Punkt Zborny PUR w Świnoujściu. W tych kwestiach 
kilkakrotnie zwracał się do ambasady ZSRR jednak jego prośby pozostały bez-
skuteczne238. 

Akcja wysiedlania ludności niemieckiej rozpoczęła się 20 II 1946 r. i przy-
brała kryptonim „Operacja Jaskółka”239 Transporty do strefy brytyjskiej trwały 
tylko do 23 grudnia po czym zostały wstrzymane przez Wielką Brytanię ze 
względu na złe warunki zimowe. Wraz z nadejściem wiosny 1947 r., Wolski 
zabiegał o wznowienie wysiedleń do brytyjskiej strefy, lecz Brytyjczycy na to 
nie przystali240.  

W okresie 1946-1951 nadal trwały wysiedlania Niemców, ale już tylko 
do strefy radzieckiej, a potem Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Jednak 
w tym okresie skala zjawiska była już zdecydowanie mniejsza. W dniu 12 IX 
1947 r. władze zdecydowały się „repatriować” do Niemiec nawet osoby nielet-
nie narodowości niemieckiej, które zostały pozbawione prawnych opieku-
nów241. Wolski nakazywał aby pozostałych jeszcze Niemców traktować jako 
cudzoziemców przebywających w Polsce czasowo. Ponadto surowo zakazywał 

236 AAN, MZO, sygn. 528, J. Jaroszek do Wolskiego, 12 II 1947 r., k. 9-8. 
237 AAN, MZO, sygn. 528, Wolskie do MSZ, 17 III 1947 r., k. 34-36. 
238 AAN, MZP. sygn. 61, Wolski do W. Jakowlewa, 6 VIII 1946 r., k. 145; ibidem, Wolski 

do W. Jakowlewa, 16 VIII 1946 r., k. 153-154. 
239 B. N i t s c h k e, Wysiedlenie ludności niemieckiej z Polski w latach 1945-1949, Zielona 

Góra 1999, s. 166. Nazwa ta nie przyjęła się w polskiej historiografii.  
240 AAN, MZO, sygn. 73, Maria Wierna do Wolskiego, 15 III 1947 r., k. 114. 
241 Instrukcja Ministrów Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 12 września 

1947 r. wydana w porozumieniu z Ministrami: Oświaty, Sprawiedliwości, Bezpieczeństwa Publicz-
nego i Opieki Społecznej w sprawie powołania Komisyj do spraw repatriacji dzieci niemieckich, 
„Dziennik Urzędowy Ministerstwa Administracji Publicznej” 1947, nr 12, s. 2-3. 
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wykorzystywania ich jako darmowej siły roboczej. Zatrudnianie Niemców 
miało się odbywać na ogólnych zasadach242. W ten sposób piętnował zdarza-
jące się przypadki zmuszania ich do bezpłatnej pracy. 

Na początku 1949 r. Wolski opracował plan ewakuacji za Odrę niemiec-
kich jeńców wojennych, którzy do tej pory pracowali w polskich kopalniach. 
Zakładał, że do 1 października cała ta grupa znajdzie się poza granicami 
kraju243. W tym czasie migracje Niemców za Odrę regulowały kolejne umowy 
pomiędzy władzami polskimi a administracją radzieckiej strefy okupacyjnej, 
a później NRD244. Ostatnim dokumentem precyzujący te zasady był okólnik 
Wolskiego z 4 II 1950 r. odnośnie akcji łączenia rodzin niemieckich oraz wy-
syłania do NRD osób narodowości niemieckiej, a nie posiadających dotąd oby-
watelstwa polskiego245.  

Szacuje się, że w okresie 1946-1951 wysiedlono z Polski 2 352 291 Niem-
ców. Dane te nie są jednak w pełni wiarygodne ze względu na niedokładność 
w dokumentach PUR, co przyznawali już sami pracownicy Urzędu246. Z kolei 
Departament Osiedleńczy Ministerstwa Ziem Odzyskanych,  pod koniec dzia-
łalności resortu, szacował liczbę wysiedlonych Niemców, w wyniku (...) kon-
trolowanej akcji repatriacyjnej (...) na 3 130 297 osób247. Liczba ta jednak nie 
ma odzwierciedlenia w najnowszych publikacjach.  

Inną kategorią ludności zakwalifikowaną do wysiedlenia byli Ukraińcy, 
Białorusini, Litwini, Rusini i Rosjanie, mieszkający na terenie województw 
krakowskiego, rzeszowskiego, lubelskiego i białostockiego, a będący do 
17 IX 1939 r. obywatelami II RP. Ich wysiedlenie było częścią umów zawar-
tych przez PKWN z USRR, BSRR i LSRR odnośnie ewakuacji ludności 

242 AAN, MAP, sygn. 757, MAP do wojewodów i prezydenta Łodzi, k. 34. 
243 AMSZ, GM, sygn. z. 15, w. 20, t. 201, Wolski do Stefana Wierbłowskiego, 20 I 1949 

r., k. 6. 
244 P. L i p p ó c z y, T. W a l i c h n o w s k i, op. cit., s. 74-82. 
245 Okólnik ministra administracji publicznej W. Wolskiego z 4 lutego 1950 r., dotyczący 

„repatriacji” Niemców [w:] L. O l e j n i k, Zdrajcy narodu? Losy volksdeutschów w Polsce po II 
wojnie światowej, Warszawa 2006, s. 253-254. 
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247 Sprawozdanie z działalności Departamentu Osiedleńczego za okres od powstania Minister-

stwa Ziem Odzyskanych (13 XI 1945 r.) do 31 XII 1948 r., „Materiały i Studia z Najnowszej 
Historii Polski” 1963, nr 1, s. 127. 
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z 9 i 22 IX 1944 r. Liczbę Ukraińców kwalifikujących się do wysiedlenia okre-
ślono na 546 250 osób248. Całą akcję mieli koordynować przedstawiciele rejo-
nowi rządów wymienionych republik, operujący na terenie Polski, a podlega-
jący Pełnomocnikowi do Spraw Ewakuacji Ludności Ukraińskiej, Białoruskiej 
i Litewskiej z Polski, którzy to współpracowali w tej materii z polskimi przed-
stawicielami.  

Natomiast układ zawarty pomiędzy TRJN a ZSRR w dniu 6 VII 1945 r. 
odnosił się do wszystkich obywateli Polski wymienionych wyżej narodowości, 
ale nie mieszkających na terenie województw krakowskiego, rzeszowskiego, lu-
belskiego i białostockiego lub przebywających poza granicami Polski. Wysie-
dlenia miały mieć charakter dobrowolny dlatego określano je mianem „prze-
siedleń”. Za podstawowe kryterium przynależności narodowej przyjęto prawo-
sławne wyznanie249. 

Władzom polskim zależało na pozbyciu się głównie ludności ukraińskiej, 
stanowiącej zaplecze społeczne dla band UPA, które atakowały Polaków w wo-
jewództwach południowo-wschodnich. Innym powodem wywierania nacisku 
na Ukraińców była potrzeba zorganizowania przestrzeni pod osiedlenia dla 
pierwszych polskich repatriantów uciekających z USRR przed atakami UPA. 
Banderowcy działali zarówno na terenach Kresów Południowo-Wschodnich 
jaki i na zachód od Bugu, gdzie ich ataki spotykały się z odwetem AK, Batalio-
nów Chłopskich oraz Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (dalej KBW). 
To z kolei było dodatkowym czynnikiem zmuszającym Ukraińców do ewaku-
acji na teren ZSRR250. 

Na wyjazd do ZSRR zgłosiła się jednak niewielka liczba osób. Wolski jako 
dyrektor PUR skierował do rządu projekt zakładający przyśpieszenie wysiedla-
nia ludności ukraińskiej i białoruskiej. Postulował w nim wywieranie na tych 
którzy nie chcą wyjechać nacisku, poprzez zdecydowane pobieranie świadczeń 
rzeczowych. Ponadto chciał aby wszystkich obywateli narodowości ukraińskiej 
i białoruskiej powołać do wojska i utworzyć z nich oddzielne bataliony. Wolski 
również wymagał od MBP oczyszczenia terenu Polski południowo-wschodniej 

248 D. S u l a, Działalność przesiedleńczo-repatriacyjna…, s. 77. 
249 Ibidem, s. 79-81. 
250 B. O c i e p k a, op. cit., s. 20-21. 
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z oddziałów UPA. Wiceminister stanowczo żądał rozwiązania komitetów pro-
pagujących hasła mówiące o pozostaniu Ukraińców w Polsce251.  

Na posiedzeniu rządu w dniu 13 II 1945 r. Wolski motywował swój pro-
jekt tym, że spośród postulowanej liczby 400 tys. kwalifikowanych na opusz-
czenie Polski, do tej pory wyjechało zaledwie 70 tys., natomiast zarejestrowało 
się tylko 150 tys. Rząd zaakceptował jego wniosek bez dyskusji. W tej sytuacji 
sukces Głównego Pełnomocnika był więc bezapelacyjny252.  

Zdarzały się jednak wyjątki, w których Wolski zezwalał na pozostanie 
w Polsce niektórych Ukraińców. Dotyczyło to osób niezaprzeczalnie utożsa-
miających się z polskością lub służących w WP. Był on świadom, że takie jed-
nostki nie będą zagrożeniem dla kraju w przyszłości. Z drugiej strony zezwalał 
na wyjazdy osób, których ewakuacja ludności nie obejmowała, ale z różnych 
względów, najczęściej rodzinnych, chciały one się przesiedlić do USRR. 

Poważny problem dotyczył Łemków, których trudno było zdefiniować 
narodowościowo. Wyznawali oni prawosławie lub byli obrządku  grekokato-
lickiego, zaś mówili w dialekcie będącym mieszaniną języka ukraińskiego i pol-
skiego. W ogromnej większości nie utożsamiali się oni z Ukraińcami i nie za-
mierzali udawać się do ZSRR. Mimo to umowy o ewakuacji ludności obejmo-
wały również ich. W obronie Łemków, określanych w dokumentach często 
mianem Rusinów, występowali przedstawiciele samorządu a nawet terenowe 
władze partyjne253. W odpowiedzi Wolski atakował te osoby, zarzucając im, 
że roszczą sobie prawo do określania kto jest jakiej narodowości. Nieustannie 
powtarzał, że wyjazdy są dobrowolne, ale już w tym momencie dochodziło do 
siłowych wysiedleń254. 

Wielu spośród Łemków, których wysiedlono do USRR, nie mogło się 
pogodzić z tym faktem. Na Ukrainie zgłaszali się oni do placówek polskiego 

251 AAN, GPRdSR, sygn. 10, Wolski do MBP, 28 III 1946 r., k. 273; ibidem, Wolski do 
J. Bednarza, 14 III 1946 r., k. 284. 

252 Protokół z posiedzenia Rady Ministrów Rządu Tymczasowego RP. Dyskusja nad wnioskiem 
Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w sprawie przyśpieszenie przesiedlenia ludności ukraińskiej 
i białoruskiej z Polski do USRR i BSRR [w:] Repatriacja czy deportacja. Przesiedlenie Ukraińców 
z Polski do USRR 1944-1946, pod red. E. M i s i ł o, t. I, Dokumenty 1944-1945, Warszawa 
1996, s. 78-80. 

253 AAN, GPRdSR, sygn. 10, Wolski do J. Bednarza, 18 IV 1946 r., k. 194; P. P r z y -
b y l s k i, Rola duchowieństwa greckokatolickiego w kształtowaniu się opcji narodowych wśród Łem-
ków w latach 1918-1947, Toruń 2006, s. 180. 

254 J. P i s u l i ń s k i, Przesiedlenie ludności ukraińskiej z Polski do USRR w latach 1944-
1947, Rzeszów 2009, s. 111, 115. 
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248 D. S u l a, Działalność przesiedleńczo-repatriacyjna…, s. 77. 
249 Ibidem, s. 79-81. 
250 B. O c i e p k a, op. cit., s. 20-21. 
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z oddziałów UPA. Wiceminister stanowczo żądał rozwiązania komitetów pro-
pagujących hasła mówiące o pozostaniu Ukraińców w Polsce251.  
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władze partyjne253. W odpowiedzi Wolski atakował te osoby, zarzucając im, 
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251 AAN, GPRdSR, sygn. 10, Wolski do MBP, 28 III 1946 r., k. 273; ibidem, Wolski do 
J. Bednarza, 14 III 1946 r., k. 284. 

252 Protokół z posiedzenia Rady Ministrów Rządu Tymczasowego RP. Dyskusja nad wnioskiem 
Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w sprawie przyśpieszenie przesiedlenia ludności ukraińskiej 
i białoruskiej z Polski do USRR i BSRR [w:] Repatriacja czy deportacja. Przesiedlenie Ukraińców 
z Polski do USRR 1944-1946, pod red. E. M i s i ł o, t. I, Dokumenty 1944-1945, Warszawa 
1996, s. 78-80. 

253 AAN, GPRdSR, sygn. 10, Wolski do J. Bednarza, 18 IV 1946 r., k. 194; P. P r z y -
b y l s k i, Rola duchowieństwa greckokatolickiego w kształtowaniu się opcji narodowych wśród Łem-
ków w latach 1918-1947, Toruń 2006, s. 180. 

254 J. P i s u l i ń s k i, Przesiedlenie ludności ukraińskiej z Polski do USRR w latach 1944-
1947, Rzeszów 2009, s. 111, 115. 



Rozdział II 

104 

aparatu repatriacyjnego i jako polscy repatrianci powracali do kraju. Sekretarz 
generalny Polskiej Agencji Prasowej informował Wolskiego, że w samym tylko 
powiecie nowotarskim przebywa obecnie 141 Łemków, którzy powrócili w ten 
sprytny sposób255. 

Pod koniec wiosny 1945 r. nasiliły się napady band UPA na ludność pol-
ską oraz tych Ukraińców, którzy zdecydowali się zarejestrować na wyjazd. 
Miały również miejsce odwetowe ataki podziemia polskiego. Władze komuni-
styczne do tej pory nie wysyłały wojsk w celu pacyfikacji regionu, na co skarżył 
się wiceministrowi Pełnomocnik Rządu USRR do Spraw Repatriacji Michaił 
A. Romaszczenko. Wolski jednak informował przedstawicieli USRR, że do-
piero po zakończeniu działań wojennych w Niemczech, w zagrożony region 
Podkarpacia zostaną wysłane wojska wraz z funkcjonariuszami bezpieki256.  

Naczelny dowódca WP marsz. Michał Rola-Żymierski w dniu 24 V 1945 
r.  skierował trzy dywizje WP oraz jedną brygadę pancerną (ogółem ok. 30 tys. 
ludzi) do województw białostockiego, lubelskiego i rzeszowskiego. Jednak siły 
te zajęły się głównie eliminowaniem polskiego podziemia, bandy UPA traktu-
jąc jako mniejsze zagrożenie257.  

W dniu 22 VIII 1945 w MAP zorganizowano konferencję z udziałem 
wicepremiera W. Gomułki, ministra W. Kiernika, przedstawicieli samorządu 
województwa rzeszowskiego, wiceministra Wolskiego, szefa Sztabu General-
nego WP gen. Władysława Korczyca oraz niższych wojskowych i funkcjona-
riuszy MBP. Ustalono, że wojska zostaną rozesłane do powiatów, gdzie prze-
waża ludność ukraińska, co miało stanowić zapowiedź siłowego wysiedlenia. 
Zdawano sobie jednak sprawę, że będzie to złamanie punktu umów zawartych 
przez PKWN z zachodnimi republikami ZSRR, mówiącego o dobrowolności 
wyjazdów258. 

Wolski miał zatem nie lada problem. Z jednej strony wojskowi zmuszali 
ludność do wysiedleń, przymus administracyjny stosowali też starostowie 

255 Pismo sekretarza generalnego Polskiej Agencji Prasowej W. Borowego do wiceministra ad-
ministracji publicznej Wł[adysława] Wolskiego w sprawie przesiedlenia Łemków z Polski do USRR 
[w:] Repatriacja czy deportacja…, s. 290-291. 

256 AAN, GPRdSR, sygn. 12, M. Romaszczenko do E. Osóbki-Morawskiego, 23 V 1945 r., 
k. 5-7; ibidem, Wolski do M. Romaszczenki, 8 VI 1945, k. 1; A. B. S z c z e ś n i a k, 
W. Z. S z o t a, Wojna Polska z UPA. Droga do nikąd, Warszawa 2013, s. 224. 

257 J. P i s u l i ń s k i, op. cit., s. 222. 
258 L. O l e j n i k, Polityka narodowościowa Polski w latach 1944-1960, Łódź 2003, s. 283. 
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i wójtowie, ale z drugiej strony Wolski i podległy mu aparat przesiedleńczy 
posługiwali się retoryką o dobrowolności wyjazdów. Wszystko to kłóciło się 
z umową z 9 IX 1944 r. W związku z tym wiceminister nakazał oficjalnie sto-
sować narrację dobrowolności wyjazdów, natomiast zacierać wszelkie dowody 
świadczące o przymusie. Polegało to np. na nieodznaczaniu żołnierzy za prze-
prowadzenie akcji wysiedleńczej czy zakazie publikowania obwieszczeń o ad-
ministracyjnym przymusie wyjazdu Ukraińców i Rusinów259. 

Przymusowe wysiedlenia jednak dalej miały miejsce. Najbardziej oporni 
byli Łemkowie, silnie przywiązani do swojej ziemi. Grupa tej ludności wysłała 
petycję do wicepremiera W. Gomułki, prosząc o możliwość pozostania w Pol-
sce. Pismo zostało pozytywnie rozpatrzone przez „towarzysza Wiesława”, który 
w dniu 19 IV 1946 r. nakazał Wolskiemu zaprzestanie przymusowych wysie-
dleń Łemków. Argumentował to tym, że pozostała jeszcze w Polsce część tej 
ludności, jest pozytywnie ustosunkowana do państwa polskiego, a ponadto 
trudna do zastąpienia w gospodarstwach górskich ludnością napływową. Wi-
cepremier kategorycznie nakazał Wolskiemu zwrócić się do gen. W. Korczyca, 
władz administracyjnych oraz przedstawicieli radzieckiego aparatu repatriacyj-
nego na terenie Polski, z poleceniem zaprzestania przymusowych wysiedleń260. 
Nie wiadomo jednak czy Wolski zastosował się do tego polecenia W. Gomułki. 
Brak jakichkolwiek dokumentów, które by to potwierdziły. 

Mimo użycia wojska w akcji wysiedleńczej, w sierpniu 1946 r. szacowano 
liczbę pozostałych w Polsce Ukraińców na 40% stanu wyjściowego. Większość 
ludności ukraińskiej i rusińskiej, która pozostała, starała się być lojalna wobec 
państwa polskiego, obawiając się wysiedlenia. Jednak działalność UPA oraz 
w wielu przypadkach iluzoryczność polskiej administracji spowodowała, 
że wielu polskich repatriantów nie chciała się osiedlać w województwach lu-
belskim i rzeszowskim. Dlatego polska administracja naciskała na kontynuo-
wanie wysiedleń. Za siłowymi rozwiązaniami opowiadały się terenowe struk-
tury UB. W celu wznowienia rejestracji na wyjazd do USRR Wolski nakazał 
utworzyć w Przemyślu polsko-radziecką komisję mieszaną. Do 14 XI 1946 r. 

259 AAN, GPRdSR, sygn. 164, Wolski do wojewodów i starostów, k. 298-300 
260 AAN, GPRdSR, sygn. 9, W. Gomułka do Wolskiego, 10 IV 1946 r., k. 98. Dokument 

ten został również przedrukowany: w Repatriacja czy deportacja. Przesiedlenie Ukraińców z Polski 
do USRR 1944-1946, pod red. E. M i s i ł o, t. II, Dokumenty 1946, Warszawa 1999, s. 103-
104. 



Rozdział II 

104 

aparatu repatriacyjnego i jako polscy repatrianci powracali do kraju. Sekretarz 
generalny Polskiej Agencji Prasowej informował Wolskiego, że w samym tylko 
powiecie nowotarskim przebywa obecnie 141 Łemków, którzy powrócili w ten 
sprytny sposób255. 

Pod koniec wiosny 1945 r. nasiliły się napady band UPA na ludność pol-
ską oraz tych Ukraińców, którzy zdecydowali się zarejestrować na wyjazd. 
Miały również miejsce odwetowe ataki podziemia polskiego. Władze komuni-
styczne do tej pory nie wysyłały wojsk w celu pacyfikacji regionu, na co skarżył 
się wiceministrowi Pełnomocnik Rządu USRR do Spraw Repatriacji Michaił 
A. Romaszczenko. Wolski jednak informował przedstawicieli USRR, że do-
piero po zakończeniu działań wojennych w Niemczech, w zagrożony region 
Podkarpacia zostaną wysłane wojska wraz z funkcjonariuszami bezpieki256.  

Naczelny dowódca WP marsz. Michał Rola-Żymierski w dniu 24 V 1945 
r.  skierował trzy dywizje WP oraz jedną brygadę pancerną (ogółem ok. 30 tys. 
ludzi) do województw białostockiego, lubelskiego i rzeszowskiego. Jednak siły 
te zajęły się głównie eliminowaniem polskiego podziemia, bandy UPA traktu-
jąc jako mniejsze zagrożenie257.  

W dniu 22 VIII 1945 w MAP zorganizowano konferencję z udziałem 
wicepremiera W. Gomułki, ministra W. Kiernika, przedstawicieli samorządu 
województwa rzeszowskiego, wiceministra Wolskiego, szefa Sztabu General-
nego WP gen. Władysława Korczyca oraz niższych wojskowych i funkcjona-
riuszy MBP. Ustalono, że wojska zostaną rozesłane do powiatów, gdzie prze-
waża ludność ukraińska, co miało stanowić zapowiedź siłowego wysiedlenia. 
Zdawano sobie jednak sprawę, że będzie to złamanie punktu umów zawartych 
przez PKWN z zachodnimi republikami ZSRR, mówiącego o dobrowolności 
wyjazdów258. 

Wolski miał zatem nie lada problem. Z jednej strony wojskowi zmuszali 
ludność do wysiedleń, przymus administracyjny stosowali też starostowie 

255 Pismo sekretarza generalnego Polskiej Agencji Prasowej W. Borowego do wiceministra ad-
ministracji publicznej Wł[adysława] Wolskiego w sprawie przesiedlenia Łemków z Polski do USRR 
[w:] Repatriacja czy deportacja…, s. 290-291. 

256 AAN, GPRdSR, sygn. 12, M. Romaszczenko do E. Osóbki-Morawskiego, 23 V 1945 r., 
k. 5-7; ibidem, Wolski do M. Romaszczenki, 8 VI 1945, k. 1; A. B. S z c z e ś n i a k, 
W. Z. S z o t a, Wojna Polska z UPA. Droga do nikąd, Warszawa 2013, s. 224. 

257 J. P i s u l i ń s k i, op. cit., s. 222. 
258 L. O l e j n i k, Polityka narodowościowa Polski w latach 1944-1960, Łódź 2003, s. 283. 
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259 AAN, GPRdSR, sygn. 164, Wolski do wojewodów i starostów, k. 298-300 
260 AAN, GPRdSR, sygn. 9, W. Gomułka do Wolskiego, 10 IV 1946 r., k. 98. Dokument 

ten został również przedrukowany: w Repatriacja czy deportacja. Przesiedlenie Ukraińców z Polski 
do USRR 1944-1946, pod red. E. M i s i ł o, t. II, Dokumenty 1946, Warszawa 1999, s. 103-
104. 
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zgłosiło się jednak zaledwie 309 osób. Strona radziecka zamierzała zakończyć 
akcję, ponieważ z zachodnich republik, według ich wyliczeń, wyjechali już 
wszyscy Polacy. Nie doszło jednak do podpisania protokołu końcowego zamy-
kającego transfer ludności261.  

Wolski był innego zdania niż Sowieci gdyż wiedział, że w ZSRR jest jesz-
cze ok. 500 tys. Polaków. W rozmowie z posłem radzieckim W. Jakowlewem 
nalegał na kontynuowanie akcji wymiany ludności. Nie chodziło mu tylko 
o pozbycie się Ukraińców ze względu na UPA, a o możliwość powrotu Pola-
ków, którzy w dalszym stopniu przebywali w ZSRR262. Oprócz rodaków po-
zostałych jeszcze w granicznych republikach, zabiegał on o zwolnienie i repa-
triowanie do Polski tych Polaków, którzy dotąd nie mieli szans powrotu do 
kraju. Dotyczyło to działaczy podziemia, w tym AK, którzy przebywali w ra-
dzieckich łagrach i więzieniach oraz górników śląskich, masowo wywożonych 
przez Sowietów do radzieckich kopalń w 1945 r. Ponadto zabiegał o powrót 
do kraju autochtonów z terenów Ziem Odzyskanych, którzy byli przetrzymy-
wani w ZSRR jako niemieccy jeńcy wojenni263. Wolski prawdopodobnie po-
wziął tę myśl na skutek pisma doń skierowanego przez attaché wojskowego  
w Moskwie płk. Juliusza Bardacha264. 

Nawet jeżeli zastrzegał, że wymienione grupy ludności zostaną po powro-
cie do Polski „zweryfikowane” przez UB, to i tak jego starania czyniły go 
w tym momencie prawdziwie zatroskanym o los wszystkich Polaków na ob-
czyźnie, bez wyjątku. Wolski na własnej skórze przekonał się czym jest ra-
dziecki łagier i być może to skłoniło go do tego kroku. Jego argumentacja, że 
wznowienie repatriacji osłabi antyradzieckie nastroje w Polsce przed wyborami 
oraz, że będzie ciosem w propagandę rządu emigracyjnego, wydaje się być tylko 
swoistą zasłona polityczno-propagandową, która miała ułatwić dotarcie do 
umysłu posła W. Jakowlewa. Wolskiemu należy się wielka pochwała, że on 
jako zagorzały komunista, potrafił zdobyć się na tego typu propozycję. Nie 

261 Miało to miejsce dopiero 7 V 1947 r., krótko po rozpoczęciu akcji „Wisła”. Swój pod-
pis pod protokołem złożył również Wolski; vide: Komunikat o zakończeniu repatriacji ludności 
polskiej i ukraińskiej, „Głos Ludu” 1947, nr 125, s. 1. 

262 J. P i s u l i ń s k i, op. cit., s. 496-502. 
263 AAN, Archiwum Bolesława Bieruta (dalej ABB), sygn. 254/IV-22, Notatka Wolskiego 

sporządzona w języku rosyjskim, k. 53-55. 
264 AMSZ, DP, sygn. z. 6, w. 32, t. 502, J. Bardach do Wolskiego, 4 IX 1946 r., k. 115-

117. 
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będzie przesadą stwierdzenie, że to wyróżniało go spośród czołowych działaczy 
PPR.  

Niestety zamiarów tych nie udało się zrealizować. Zmusiło to Wolskiego 
w dniu 17 II 1947 r. do zarządzenia, że każdy Ukrainiec, który podpisał kartę 
ewakuacyjną, a do końca 1946 r. nie opuścił Polski bądź nielegalnie do niej 
powrócił, miał zostać przymusowo wysiedlony265. Cała akcja miał trwać do 10 
marca, jednak nie przyniosła większych rezultatów266.  

Tymczasem na posiedzeniu sejmowej Komisji Ziem Odzyskanych i Re-
patriacji w dniu 22 V 1947 r. posłowie apelowali do Wolskiego o poczynienie 
starań w celu ściągnięcia do kraju pozostałych w ZSRR Polaków. Wiceminister 
w swoim wystąpieniu przyznał, że w tylko w LSRR i BSRR pozostało ok. 500 
tys. Polaków, na Ukrainie – 600 tys., a w głębi ZSRR liczba ta wynosiła ok. 
300 tys. Zapewnił jednak obecnych, że powodem ich pozostania jest brak woli 
wyjazdu do Polski267. Wolski był więc daleko nieszczery z posłami. Wiedział 
dobrze, że przyczyną pozostania dużej liczby Polaków w ZSRR są wszelkiego 
rodzaju trudności czynione przez stronę radziecką, szczególnie brak możliwości 
rejestracji na wyjazd268. Ze swej strony zabiegał w MSZ o pomoc ambasady 
Polski w Moskwie w poszukiwaniu członków rodzin repatriantów, którzy to 
jeszcze przebywali w Związku Radzieckim. Polska placówka jednak nie podej-
mowała się rozwiązywania tych problemów. Tego typu sprawami zajmował się 
Międzynarodowy Czerwony Krzyż. Jednak próby tej instytucji poszukiwania 
zaginionych Polaków najczęściej kończyły się niepowodzeniem. Przyczyniała 
się do tego niechętna postawa radzieckiej administracji i rozległość terytorium 
ZSRR269. 

Problem pozostałej ludności ukraińskiej oraz rusińskiej zamierzano roz-
wiązać poprzez przesiedlenia wewnętrzne. Biuro Polityczne (dalej BP) KC PPR 

265 Telefonogram szefa Sztabu Dowództwa Okręgu Woskowego nr 7 płk. Nikodema Kunde-
rewicza do szefa Oddziału Operacyjnego Sztabu Generalnego WP gen. bryg. Ostapa Stecy w związku 
z próbą wznowienia przesiedlenia Ukraińców z Polski do USRR [w:] Akcja „Wisła”. Dokumenty 
i materiały, wstęp i oprac. E. M i s i ł o, Warszawa 2012, s. 241. 

266 J. W y s o c k i, Ukraińcy na Lubelszczyźnie w latach 1944-1989, Lublin 2011, s. 83. 
267 AAN, KS, sygn. 302, Protokół z 3 posiedzenia Komisji Ziem Odzyskanych i Repatriacji, 

k. 434-436. 
268 AMSZ, DP, sygn. z. 6, w. 34, t. 535, Wolski do H. Wolpe, 8 II 1947 r., k. 28 v. 
269 AMSZ, DP, sygn. z. 6, w. 34, t. 535, Wolski do Z. Modzelewskiego, 17 II 1947 r., 

k. 30; ibidem, Z. Modzelewski do Wolskiego, 20 III 1947 r., k. 49-50. 
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zgłosiło się jednak zaledwie 309 osób. Strona radziecka zamierzała zakończyć 
akcję, ponieważ z zachodnich republik, według ich wyliczeń, wyjechali już 
wszyscy Polacy. Nie doszło jednak do podpisania protokołu końcowego zamy-
kającego transfer ludności261.  

Wolski był innego zdania niż Sowieci gdyż wiedział, że w ZSRR jest jesz-
cze ok. 500 tys. Polaków. W rozmowie z posłem radzieckim W. Jakowlewem 
nalegał na kontynuowanie akcji wymiany ludności. Nie chodziło mu tylko 
o pozbycie się Ukraińców ze względu na UPA, a o możliwość powrotu Pola-
ków, którzy w dalszym stopniu przebywali w ZSRR262. Oprócz rodaków po-
zostałych jeszcze w granicznych republikach, zabiegał on o zwolnienie i repa-
triowanie do Polski tych Polaków, którzy dotąd nie mieli szans powrotu do 
kraju. Dotyczyło to działaczy podziemia, w tym AK, którzy przebywali w ra-
dzieckich łagrach i więzieniach oraz górników śląskich, masowo wywożonych 
przez Sowietów do radzieckich kopalń w 1945 r. Ponadto zabiegał o powrót 
do kraju autochtonów z terenów Ziem Odzyskanych, którzy byli przetrzymy-
wani w ZSRR jako niemieccy jeńcy wojenni263. Wolski prawdopodobnie po-
wziął tę myśl na skutek pisma doń skierowanego przez attaché wojskowego  
w Moskwie płk. Juliusza Bardacha264. 

Nawet jeżeli zastrzegał, że wymienione grupy ludności zostaną po powro-
cie do Polski „zweryfikowane” przez UB, to i tak jego starania czyniły go 
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oraz, że będzie ciosem w propagandę rządu emigracyjnego, wydaje się być tylko 
swoistą zasłona polityczno-propagandową, która miała ułatwić dotarcie do 
umysłu posła W. Jakowlewa. Wolskiemu należy się wielka pochwała, że on 
jako zagorzały komunista, potrafił zdobyć się na tego typu propozycję. Nie 

261 Miało to miejsce dopiero 7 V 1947 r., krótko po rozpoczęciu akcji „Wisła”. Swój pod-
pis pod protokołem złożył również Wolski; vide: Komunikat o zakończeniu repatriacji ludności 
polskiej i ukraińskiej, „Głos Ludu” 1947, nr 125, s. 1. 

262 J. P i s u l i ń s k i, op. cit., s. 496-502. 
263 AAN, Archiwum Bolesława Bieruta (dalej ABB), sygn. 254/IV-22, Notatka Wolskiego 

sporządzona w języku rosyjskim, k. 53-55. 
264 AMSZ, DP, sygn. z. 6, w. 32, t. 502, J. Bardach do Wolskiego, 4 IX 1946 r., k. 115-
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będzie przesadą stwierdzenie, że to wyróżniało go spośród czołowych działaczy 
PPR.  

Niestety zamiarów tych nie udało się zrealizować. Zmusiło to Wolskiego 
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Międzynarodowy Czerwony Krzyż. Jednak próby tej instytucji poszukiwania 
zaginionych Polaków najczęściej kończyły się niepowodzeniem. Przyczyniała 
się do tego niechętna postawa radzieckiej administracji i rozległość terytorium 
ZSRR269. 

Problem pozostałej ludności ukraińskiej oraz rusińskiej zamierzano roz-
wiązać poprzez przesiedlenia wewnętrzne. Biuro Polityczne (dalej BP) KC PPR 

265 Telefonogram szefa Sztabu Dowództwa Okręgu Woskowego nr 7 płk. Nikodema Kunde-
rewicza do szefa Oddziału Operacyjnego Sztabu Generalnego WP gen. bryg. Ostapa Stecy w związku 
z próbą wznowienia przesiedlenia Ukraińców z Polski do USRR [w:] Akcja „Wisła”. Dokumenty 
i materiały, wstęp i oprac. E. M i s i ł o, Warszawa 2012, s. 241. 

266 J. W y s o c k i, Ukraińcy na Lubelszczyźnie w latach 1944-1989, Lublin 2011, s. 83. 
267 AAN, KS, sygn. 302, Protokół z 3 posiedzenia Komisji Ziem Odzyskanych i Repatriacji, 

k. 434-436. 
268 AMSZ, DP, sygn. z. 6, w. 34, t. 535, Wolski do H. Wolpe, 8 II 1947 r., k. 28 v. 
269 AMSZ, DP, sygn. z. 6, w. 34, t. 535, Wolski do Z. Modzelewskiego, 17 II 1947 r., 

k. 30; ibidem, Z. Modzelewski do Wolskiego, 20 III 1947 r., k. 49-50. 
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podjęło decyzję w dniu 29 III 1947 r. o przymusowym przesiedleniu tej kate-
gorii osób na tereny Ziem Odzyskanych, w ramach akcji „Wisła”270. Cel tego 
posunięcia był ten sam co całej akcji wysiedleńczej – rozbicie lokalnych struk-
tur społecznych Ukraińców, będących bazą dla działalności UPA.  

Zastanawiające jest czy ta decyzja była samodzielnym krokiem władz ko-
munistycznych, czy może została podjęta na Kremlu, lub stamtąd inspirowana? 
Pytanie to nasuwa się jeżeli weźmie się pod uwagę, że w tym samym czasie 
strona radziecka zajęła się ostatecznym likwidowaniem band UPA na Ukrainie. 
Odpowiedź może kryć się w archiwach rosyjskich służb bezpieczeństwa, ale 
dostęp do nich jest praktycznie niemożliwy. Na chwilę obecną nie dysponu-
jemy żadnymi dokumentami, potwierdzającymi jakoby akcja „Wisła” była po-
leceniem Moskwy. Możliwe jednak, że dyrektywy Kremla w tej materii były 
przekazywane ścisłemu kierownictwu w Warszawie w sposób ustny, poprzez 
zaufanych ludzi. Taką osobą mógł być szef MBP Stanisław Radkiewicz271. 

Niewiele światła na tą sprawę rzuca rozmowa Wolskiego z radcą amba-
sady ZSRR w Warszawie W. Jakowlewem w dniu 2 IV 1947 r. Poinformował 
on swojego rozmówcę o decyzji BP KC PPR z 29 III 1947 r. zastrzegając, 
że nie była ona podjęta w porozumieniu z Moskwą. Sam uważał, że decyzja 
o przesiedleniu Ukraińców na Ziemie Odzyskane jest niewłaściwa i przyniesie 
wiele komplikacji. Powoływał się przy tym na własne doświadczenie w tej spra-
wie272. Choć nie podał żadnych argumentów na potwierdzenie swojej tezy  
o spodziewanych trudnościach z realizacją zamierzonej akcji. Jego obawy są 
trudne do zrozumienia jeżeli spojrzymy na statystyki. Zamierzano przesiedlić 
nie więcej niż 100 tys. Ukraińców. Jest to liczba nieznaczna w porównaniu 
z akcją repatriacyjną i przesiedleńczą, której wyniki obliczano w milionach. 
Obie te akcje były kierowane przez Wolskiego i w ich realizacji nie widział 
poważnych komplikacji. Skąd zatem wzięła się jego nagła obawa o tak relatyw-
nie mniejszą liczbę?  

270 Protokół nr 3 posiedzenia Biura Politycznego z dnia 29 marca 1947 r. [w:] Protokoły 
posiedzeń Biura Politycznego KC PPR 1947-1948, oprac. A. K o c h a ń s k i, Warszawa 2001, 
s. 37. 

271 L. O l e j n i k, Polityka narodowościowa Polski…, s. 294. 
272 Zapis biesjedy W. G. Jakowlewa c wice-ministrom grarzdanskoj administracji i zapadnych 

zemiel W. Wolskim o tak nazywajemoj „akcji Wisla” [w:] Wostoczna Jewropa w dokumientach 
rossijskich archiwow 1944-1948, Moskwa-Nowosybirsk 1998, s. 596-597. 
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W tym momencie Wolski nie potrafił określić skali przesiedleń jakie za-
mierzano przeprowadzić, dodał jednak W. Jakowlewowi, że następne posie-
dzenie BP KC PPR ostatecznie zatwierdzi plan przesiedleń. W trakcie jego re-
alizacji spodziewał się, że Ukraińców spotkają niepotrzebne represje273. Te 
ostatnie słowa Wolskiego również wydają się być zaskakujące. Za jego wiedzą 
i przyzwoleniem, od połowy 1945 r., miały miejsca siłowe wysiedlenia Ukra-
ińców i Łemków przy pomocy wojska, Milicji Obywatelskiej (dalej MO) lub 
sił bezpieczeństwa. Skąd zatem nagła troska Wolskiego o bezpieczeństwo lud-
ności ukraińskiej? 

Należy podkreślić, że Wolski dotąd nigdy nie zakwestionował oficjalnie, 
np.: na forum partii, zasadności przeprowadzenia akcji „Wisła”. Jedyny przy-
padek to właśnie rozmowa z W. Jakowlewem. Domniemywać można, że fak-
tycznie nie był zadowolony z takiego obrotu sprawy. Być może jego sprzeciw 
budził zbyt duży udział wojska w planowanej akcji. Dotąd bowiem wszelkie 
decyzje odnośnie ruchów ludnościowych oraz ich wykonywanie, leżały  
w gestii aparatu, który mu podlegał. Na tym polu nie dzielił się z nikim władzą. 
Znaczny udział czynnika wojskowego niemal na pewno mógł ten stan zmienić. 
To z kolei było ciosem w jego ambicje. 

Należy nadmienić, że pierwsze sugestie przesiedlenia części Ukraińców 
w zachodnie rejony Polski, miały miejsce jeszcze w 1945 r. Koncepcja ta poja-
wiła się na konferencji z delegatami ludności ukraińskiej w dniu 24 VII 1945 
r. w MAP, a więc krótko po rozpoczęciu akcji przesiedleńczej wewnątrz Pol-
ski274. Leszek Olejnik zauważa jednak pewną niekonsekwencję w polityce 
władz, bowiem Wolski w dniu 7 VII 1945 r., a więc dwa tygodnie przed wspo-
mnianą konferencją, oświadczył wojewodzie rzeszowskiemu, że do akcji prze-
siedleńczej na Ziemie Odzyskane nie należy pod żadnym pozorem włączać 
Ukraińców275. 

Większą część wysiedlanych w ramach akcji „Wisła” zamierzano skiero-
wać na Warmię i Mazury oraz Pomorze Zachodnie. Kierunki te zostały zapro-
ponowane przez Wolskiego na posiedzeniu Państwowej Komisji Bezpieczeń-
stwa w dniu 12 IV 1947 r. Ponadto zaproponował on Lublin i Katowice jako 

273 Ibidem, s. 596-597. 
274 AAN, KC PPR, sygn. 295/VII-158, Protokół z konferencji w URM z delegatami ludności 

ukraińskiej, 24 VII 1945 r., k. 5-6. 
275 L. O l e j n i k, Polityka narodowościowa Polski…, s. 279. 
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270 Protokół nr 3 posiedzenia Biura Politycznego z dnia 29 marca 1947 r. [w:] Protokoły 
posiedzeń Biura Politycznego KC PPR 1947-1948, oprac. A. K o c h a ń s k i, Warszawa 2001, 
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271 L. O l e j n i k, Polityka narodowościowa Polski…, s. 294. 
272 Zapis biesjedy W. G. Jakowlewa c wice-ministrom grarzdanskoj administracji i zapadnych 

zemiel W. Wolskim o tak nazywajemoj „akcji Wisla” [w:] Wostoczna Jewropa w dokumientach 
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273 Ibidem, s. 596-597. 
274 AAN, KC PPR, sygn. 295/VII-158, Protokół z konferencji w URM z delegatami ludności 

ukraińskiej, 24 VII 1945 r., k. 5-6. 
275 L. O l e j n i k, Polityka narodowościowa Polski…, s. 279. 
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punkty rozdzielcze, w których ludność ukraińska i rusińska poddawana byłaby 
kontroli, a osoby podejrzane o członkostwo lub współpracę z UPA kierowano 
do obozu w Jaworznie. Propozycje te zostały zaakceptowane. Organizacją 
transportów miał się zająć PUR, choć wojskowi zamierzali w całości przejąć 
nadzór nad akcją. Spotkało się to ze stanowczym oporem Wolskiego276. Jego 
stanowisko w tej kwestii może być potwierdzeniem wcześniej postawionej hi-
potezy na temat motywów podjęcia przezeń rozmowy z W. Jakowlewem 
w dniu 2 kwietnia. 

Akcja „Wisła” miała być przeprowadzana wiosną, dlatego PUR zgroma-
dził spore zapasy żywności. Był to bowiem przednówek i powodował, że prze-
siedleńcy nie posiadali dużych ilości własnej żywności. Prowiant był rozdawany 
zarówno w trakcie transportu jak i jakiś czas po osiedleniu. Wolski zabiegał 
w Ministerstwie Pracy i Opieki Społecznej o współorganizację pomocy mate-
rialnej dla przesiedlanych lecz bezskutecznie277. Rok później placówki PUR zo-
stały poddane lustracji przez Biuro Kontroli przy Radzie Państwa. Urzędnicy 
sprawdzając księgi magazynowe stwierdzili, że w roku ubiegłym Urząd nagro-
madził zbyt duże zapasy żywności w stosunku do ruchu repatriantów. Wolski 
jednak wyjaśniał, że było to poczynione z myślą o przesiedlanych Ukraińcach 
i Łemkach278. Powyższy przypadek dobrze obrazuje brak kompetencji ludzi 
działających w instytucjach kontrolnych oraz niewielką ich orientację w biegu 
wydarzeń. To wszystko połączone z przerostem biurokracji prowadziło do ab-
surdalnych zarzutów stawianych przez urzędy kontrolne. 

Szczegółowy plan akcji „Wisła” został opracowany na konferencji 
w MZO z udziałem Wolskiego w dniu 14 IV 1947 r. Początkowo zakładano 
przesiedlenie 16 tys. rodzin (ok. 64 tys. osób) do województwa olsztyńskiego 
i szczecińskiego. Ostatecznie liczbę tę zwiększono do 18,6 tys. rodzin (ok. 74 
tys. osób)279. 

Na posiedzeniu BP KC PZPR ustalono dokładnie kierownictwo akcji na 
odcinku wojskowym. Rozpoczęcie przesiedleń wyznaczono na 23 kwietnia. 
Wolskiemu natomiast polecono przygotowanie projektu uchwały w sprawie 

276 Protokół nr 20 posiedzenia Państwowej Komisji Bezpieczeństwa [w:] Akcja „Wisła”. Do-
kumenty…, s. 298-299. 

277 AAN, MZO, sygn. 784, Wolski do K. Rusinka, 1 X 1947 r., k. 236. 
278 AAN, PUR ZC, sygn. II/78, Wolski do Biura Kontroli przy Radzie Państwa, 30 IV 1948 

r., k. 74. 
279 L. O l e j n i k, Polityka narodowościowa Polski…, s. 304. 
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akcji „Wisła”, która miała zostać przyjęta przez Prezydium Rady Ministrów280. 
Rząd, jako de facto wykonawca poleceń BP KC PPR, podjął w tej sprawie 
uchwałę w dniu 24 IV 1947 r., autorstwa Wolskiego281. Do realizacji zadania 
powołano Grupę Operacyjną „Wisła” pod dowództwem gen. Stefana Mossora, 
złożoną z wojskowych i milicjantów. Mieli oni współpracować z terenowymi 
placówkami PUR, odpowiedzialnymi za punkty zborne i transport. Jej począ-
tek przesunięto na 28 IV 1947 r. Akcja wysiedleńcza polegała na otaczaniu 
ukraińskiej wsi przez jednostki wojskowe, a następnie zakomunikowaniu 
mieszkańcom o natychmiastowym spakowaniu dobytku i przygotowaniu się 
do wyjazdu282.  

W dniu 20 V 1947 r. Państwowa Komisja Bezpieczeństwa zajęła się prze-
biegiem akcji „Wisła”. Skupiono się głównie na walce z UPA. Postępy w tej 
materii nie satysfakcjonowały zebranych wojskowych, w przeciwieństwie do 
szefa MBP S. Radkiewicza. Wolski zajął się samą akcją wysiedleńczą. Wskazał, 
że początkowo Ukraińcy byli transportowani na Ziemie Odzyskane bez swo-
jego dobytku czy bydła283. Dodał jednak, że obecnie (...) sprawa ta uległa po-
prawie. Był to ubrany w odpowiednie słowa kamuflaż dla chaosu i niehuma-
nitarności poczynań wojskowych w przeprowadzaniu akcji „Wisła” w jej po-
czątkowym stadium. Nie lepiej było na stacjach rozładunkowych na terenie 
Ziem Odzyskanych, gdzie ludność ukraińska musiała czekać na rozdyspono-
wanie. Wolski tylko ograniczył się do zakomunikowania trudności jakie wy-
stąpiły, nie wysilając się aby wskazać rozwiązania tych problemów. Inaczej było 

280 AAN, KC PPR, sygn. 295/V-3, Protokół nr 6 posiedzenia BP z dnia 16. IV. 1947, 
k. 39 

281 E. M i s i ł o, Czas decyzji, rozkazów, instrukcji (29 III – 28 IV 1947) [w:] Akcja „Wisła”. 
Dokumenty…, s. 86-87; Uchwała Prezydium Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie 
Akcji „Wisła” [w:] Akcja „Wisła”. Dokumenty…, s. 432-433. Oryginał tekstu uchwały nie zacho-
wał się. Najprawdopodobniej Wolski lub W. Gomułka przekazali ustnie jej treść premierowi 
Józefowi Cyrankiewiczowi. Brak pisemnej treści uchwały wynikać może z tego, że Prezydium 
Rady Ministrów było ciałem niekonstytucyjnym. O tym, że taka uchwała miała miejsce wiemy 
tylko dlatego, że gen. S. Mossor zażądał pisemnych pełnomocnictw co do wysiedlania Ukraiń-
ców; vide: ibidem,  s. 165-166. 

282 E. W i s z k a, Osiedlenie Ukraińców w województwie olsztyńskim (1947) [w:] Przed i po 
akcji „Wisła”, pod red. A. C h a b a s i ń s k i e j, P. A. L e s z c z y ń s k i e g o, B. A. O r ł o w -
s k i e j, M. P e c u c h a, Gorzów Wielkopolski 2012, s. 127-128. 

283 Więcej na temat warunków w jakich odbywały się transporty Ukraińców i Łemków 
vide: B. B o b u s i a, Warunki przesiedlania ludności w ramach akcji „Wisła” [w:] Akcja „Wisła”. 
Przyczyny, przebieg, konsekwencje. Materiały konferencji naukowej zorganizowanej 23-24 lutego 
2007 r. w Przemyślu, pod red. B. B o b u s i a  i  i n n y c h, Przemyśl 2007, s. 203-258. 
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punkty rozdzielcze, w których ludność ukraińska i rusińska poddawana byłaby 
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276 Protokół nr 20 posiedzenia Państwowej Komisji Bezpieczeństwa [w:] Akcja „Wisła”. Do-
kumenty…, s. 298-299. 

277 AAN, MZO, sygn. 784, Wolski do K. Rusinka, 1 X 1947 r., k. 236. 
278 AAN, PUR ZC, sygn. II/78, Wolski do Biura Kontroli przy Radzie Państwa, 30 IV 1948 

r., k. 74. 
279 L. O l e j n i k, Polityka narodowościowa Polski…, s. 304. 
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281 E. M i s i ł o, Czas decyzji, rozkazów, instrukcji (29 III – 28 IV 1947) [w:] Akcja „Wisła”. 
Dokumenty…, s. 86-87; Uchwała Prezydium Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie 
Akcji „Wisła” [w:] Akcja „Wisła”. Dokumenty…, s. 432-433. Oryginał tekstu uchwały nie zacho-
wał się. Najprawdopodobniej Wolski lub W. Gomułka przekazali ustnie jej treść premierowi 
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282 E. W i s z k a, Osiedlenie Ukraińców w województwie olsztyńskim (1947) [w:] Przed i po 
akcji „Wisła”, pod red. A. C h a b a s i ń s k i e j, P. A. L e s z c z y ń s k i e g o, B. A. O r ł o w -
s k i e j, M. P e c u c h a, Gorzów Wielkopolski 2012, s. 127-128. 

283 Więcej na temat warunków w jakich odbywały się transporty Ukraińców i Łemków 
vide: B. B o b u s i a, Warunki przesiedlania ludności w ramach akcji „Wisła” [w:] Akcja „Wisła”. 
Przyczyny, przebieg, konsekwencje. Materiały konferencji naukowej zorganizowanej 23-24 lutego 
2007 r. w Przemyślu, pod red. B. B o b u s i a  i  i n n y c h, Przemyśl 2007, s. 203-258. 
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w przypadku sprawy żywności pozostawionej przez Ukraińców i Rusinów 
w swych gospodarstwach. W tej materii znalazł szybko rozwiązanie – miała 
zostać przejęta przez państwo284.  

Na posiedzeniu Sejmowej Komisji Ziem Odzyskanych i Repatriacji 
w dniu 22 V 1947 r. wiceminister zreferował dotychczasowy przebieg osadnic-
twa na tych terenach, omawiając również przebieg akcji „Wisła”. Do dyskusji 
włączył się poseł PSL Tadeusz Nowak, który wyraził obawę, iż Ukraińcy osie-
dlani na Ziemiach Odzyskanych, gdzie jeszcze mieszkają Niemcy, mogą okazać 
się niebezpieczni dla kraju. Było to jednak rozumowanie już nieaktualne, po-
nieważ w tym czasie na wymienionym obszarze Niemcy stanowili znikomy 
odsetek. Ponadto ten odpowiedział posłowi, że: Zagadnienie Ukraińców w Pol-
sce rozwiąże się do końca, gdy przeniesie się tę ludność na inne tereny i rozsypie 
między ludnością polską, wtedy nie będą przedstawiać żadnego niebezpieczeń-
stwa285. Słowa Wolskiego staną się jasne, gdy weźmie się pod uwagę sposób 
w jaki władza zamierzała przesiedlać Ukraińców i Rusinów na Ziemie Odzy-
skane, o czym niżej.  

W ramach akcji „Wisła” miały miejsca również wysiedlenia ludności bez-
sprzecznie polskiej. Dotyczyło to kilku rodzin. W sejmie klub PSL złożył 
w dniu 2 VII 1947 r. wniosek o powołanie komisji mającej zbadać tą sprawę. 
Posłowie dodawali, że najprawdopodobniej odpowiadają za to funkcjonariusze 
UB pochodzenia ukraińskiego. Ponadto w niektórych powiatach istniała moż-
liwość wykupienia się przez Ukraińców od przymusowego przesiedlenia na 
Ziemie Odzyskane286. 

Z dostępnych dokumentów można odnieść wrażenie, że radziecka dyplo-
macja była zaskoczona takim posunięciem rządu polskiego. O akcji „Wisła” 
początkowo poinformował Sowietów jedynie Wolski i to nieoficjalnie. Całko-
wita niewiedza strony radzieckiej na temat planowanej operacji wydaje się jed-
nak być nie do przyjęcia. Być może Moskwa – o czym już wspomniano - była 
nawet inspiratorem wewnętrznych wysiedleń287. 

284 Protokół nr 23 posiedzenia Państwowej Komisji Bezpieczeństwa [w:] Akcja „Wisła”. Do-
kumenty…, s. 620.  

285 AAN, KS, sygn. 302, Protokół z 3 posiedzenia Sejmowej Komisji Ziem Odzyskanych 
i Repatriacji, k. 435-436.  

286 „Sejm Ustawodawczy Rzeczpospolitej Polskiej. Druki” 1947, nr 151. 
287 G. H r y c i u k, Akcja „Wisła” na tle innych przymusowych migracji w ówczesnej Europie 

[w:] Akcja "Wisła", pod red. J. P i s u l i ń s k i e g o, Warszawa 2003, s. 45. 
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W dniu 31 VII 1947 r. MZO nakazało aby Ukraińcy i Rusini w miejscu 
osiedlenia nie przekraczali 10% ogółu mieszkańców. Władze dążyły do tego 
żeby nie powstawały kolejne zwarte grupy ludności obcej.  Zakazano również 
osadnictwa Ukraińców w przygranicznym pasie szerokości 50 km oraz wokół 
miast wojewódzkich. Instrukcje te nie zawsze były przestrzegane. W wielu 
przypadkach liczba osiedlonych Ukraińców dochodziła do 20%288. W ramach 
akcji „Wisła” na Ziemie Odzyskane przesiedlono łącznie ok. 120-150 tys. 
osób289. Wysiedlenia Ukraińców i Łemków spowodowały również rozpad Ko-
ścioła grekokatolickiego. Nie wydano nigdy żadnego aktu prawnego, ale po 
akcji „Wisła” cerkiew grekokatolicka przestała de facto istnieć290. 

Łagodniej podchodzono do Ukraińców będących lojalnie ustosunkowa-
nych do państwa polskiego lub będących zasłużonymi żołnierzami WP. 
Prawdą jest, że poza nielicznymi wyjątkami, wszyscy oni podlegali wysiedleniu, 
lecz zgodnie z zaleceniami Wolskiego, w trakcie wysiedlenia nie czyniono im 
żadnych trudności. Przeznaczone zostały dla nich bardzo dobre działki na Ślą-
sku, gdzie przetransportowano ich specjalnymi konwojami291. 

Na obszar zwolniony przez Ukraińców i Rusinów w wyniku akcji „Wisła” 
osiedlano Polaków. Proces ten zdaniem Wolskiego, nie nastręczał większych 
trudności i nie widział on nawet konieczności uzgadniania go z rządem, a je-
dynie wewnątrz MAP292. Inaczej już było z zapewnieniem osadnikom bezpie-
czeństwa. W tej materii Wolski apelował o stworzenie gęstej sieci posterunków 
MO oraz zachęcał żeby rekrutować nowoosiedloną ludność do oddziałów 
Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej293.  

288 AAN, MZO, sygn. 784, płk. Edward Brandstetter do Wolskiego, 30 VIII 1947 r., k. 83; 
W. G i e s z c z y ń s k i, op. cit., s. 113-117. 

289 [A. G a w r y s z e w s k i], Charakterystyka i mechanizmy migracji stałych [w:] Rozmiesz-
czenie i migracje ludności a system osadniczy Polski Ludowej, pod red. K. D z i e w o ń s k i e g o, 
E. I w a n i c k i e j - L y r o w e j, Wrocław 1977, s. 142. 

290 R. M i c h a l a k, Polityka wyznaniowa państwa polskiego wobec mniejszości religijnych 
w latach 1945-1989, Zielona Góra 2014, s. 151; Z. W o j e w o d a, Zarys historii Kościoła grec-
kokatolickiego w Polsce w latach 1944-1989, Kraków 1994, s. 55. 

291 Instrukcja Państwowej Komisji Bezpieczeństwa dla dowódców [Okręgów Wojskowych] 5 
i 7 [w:] Polska i Ukraina w latach trzydziestych-czterdziestych XX wieku. t. 5, Akcja „WISŁA” 
1947, wstęp i oprac. G. M o t y k a, J. S z a p o w a ł, Warszawa-Kijów 2006, s. 687. 

292 Protokół nr 22 posiedzenia Państwowej Komisji Bezpieczeństwa [w:] Akcja „Wisła”. Do-
kumenty…, s. 531. 

293 Protokół nr 24 posiedzenia Państwowej Komisji Bezpieczeństwa [w:] Ibidem, s. 715. 
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284 Protokół nr 23 posiedzenia Państwowej Komisji Bezpieczeństwa [w:] Akcja „Wisła”. Do-
kumenty…, s. 620.  

285 AAN, KS, sygn. 302, Protokół z 3 posiedzenia Sejmowej Komisji Ziem Odzyskanych 
i Repatriacji, k. 435-436.  

286 „Sejm Ustawodawczy Rzeczpospolitej Polskiej. Druki” 1947, nr 151. 
287 G. H r y c i u k, Akcja „Wisła” na tle innych przymusowych migracji w ówczesnej Europie 

[w:] Akcja "Wisła", pod red. J. P i s u l i ń s k i e g o, Warszawa 2003, s. 45. 
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288 AAN, MZO, sygn. 784, płk. Edward Brandstetter do Wolskiego, 30 VIII 1947 r., k. 83; 
W. G i e s z c z y ń s k i, op. cit., s. 113-117. 

289 [A. G a w r y s z e w s k i], Charakterystyka i mechanizmy migracji stałych [w:] Rozmiesz-
czenie i migracje ludności a system osadniczy Polski Ludowej, pod red. K. D z i e w o ń s k i e g o, 
E. I w a n i c k i e j - L y r o w e j, Wrocław 1977, s. 142. 

290 R. M i c h a l a k, Polityka wyznaniowa państwa polskiego wobec mniejszości religijnych 
w latach 1945-1989, Zielona Góra 2014, s. 151; Z. W o j e w o d a, Zarys historii Kościoła grec-
kokatolickiego w Polsce w latach 1944-1989, Kraków 1994, s. 55. 

291 Instrukcja Państwowej Komisji Bezpieczeństwa dla dowódców [Okręgów Wojskowych] 5 
i 7 [w:] Polska i Ukraina w latach trzydziestych-czterdziestych XX wieku. t. 5, Akcja „WISŁA” 
1947, wstęp i oprac. G. M o t y k a, J. S z a p o w a ł, Warszawa-Kijów 2006, s. 687. 

292 Protokół nr 22 posiedzenia Państwowej Komisji Bezpieczeństwa [w:] Akcja „Wisła”. Do-
kumenty…, s. 531. 

293 Protokół nr 24 posiedzenia Państwowej Komisji Bezpieczeństwa [w:] Ibidem, s. 715. 
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Po akcji „Wisła” prowadzono jeszcze przymusowe wysiedlenia do ZSRR, 
ale na niewielką skalę. Wolski informował B. Bieruta, że w latach 1947 i 1948, 
w ten sposób wysłano do Zawiązku Radzieckiego 4986 osób. Miały również 
miejsce indywidualne podania o zgodę na wyjazd do ZSRR. Osobiście pozy-
tywnie zaopiniował 1490 takich próśb. W tej grupie znalazło się również 220 
Polaków294. 

Wolski zwrócił również uwagę na tych Ukraińców, a może bardziej Łem-
ków, którzy po przesiedleniu na Ziemie Odzyskane w ramach akcji „Wisła”, 
zaczęli samowolnie wracać w rodzinne rejony. Minister informował prezy-
denta, że (...) włóczyli się po kraju, żebrząc w różnych instytucjach opieki społecz-
nej. Część z nich zwracała się w końcu do Wolskiego z prośba o zgodę na wy-
jazd do ZSRR, gdzie znajdują się członkowie ich rodzin. Minister wydawał 
takie zgody, pod warunkiem, że sprzedadzą oni swój dobytek, bowiem nie go-
dził się, aby zabierali oni ze sobą inwentarz nadany im po osiedleniu się na 
Ziemiach Odzyskanych. Wówczas takie osoby zwracały się do ambasady 
ZSRR, aby ta wywarła nacisk na ministra. Wolski pozostał jednak nieugięty 
i odpowiedział dyplomacie: Мы никогда не будем препятствовать, когда кто-
нибудь хочет ехать к себе на Родину, ale dobytek to co innego295. Akcja wy-
miany ludności była już wówczas zakończona i nie możliwym było zabieranie 
ze sobą dużej ilości dóbr materialnych, takich jak bydło, trzoda chlewna czy 
zboże. W pewnym momencie do ambasady ZSRR zgłosiła się duża liczba osób 
chcących wyjechać za Bug. Dyplomaci zwrócili się do Wolskiego z propozycją 
prawnego załatwienia tej sprawy, aby grupa ta mogła zabrać ze sobą swój do-
bytek. To wyrazie zirytowało ministra, bowiem Sowieci: Zatrzymali przyjmo-
wanie Ukraińców [w 1947 r.], a teraz wyskakują z propozycją Umowy. Wolski 
nie zamierzał jednak sprzeciwiać się „bratniej” prośbie i odparł, że nie widzi 
przeszkód i na dodatek jest daleki od biurokratyzowania sprawy, ale zastrzegł, 
że nie będzie reagował, jeżeli na strona radziecka będzie robiła na granicy jakieś 

294 AAN, ABB, sygn. 254/IV-22, Wolski do B. Bieruta, 17 II 1949 r., k. 49-51. 
295 Tłumaczenie polskie: Nie będziemy robić przeszkód, gdy ktoś będzie chciał wrócić do Oj-

czyzny; vide: AAN, ABB, sygn. 254/IV-22, Wolski do B. Bieruta, 17 II 1949 r., k. 57. 
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trudności296. Dziwne było to tłumaczenie się Wolskiego, bowiem gdy amba-
sada ZSRR zwracała się do ministra o zgodę, jasnym wydaje się być, że radziec-
kie służby graniczne nie będą sabotowały działań własnych władz. 

W tej sprawie w styczniu 1949 r. zwrócił się do Wolskiego szef radziec-
kiego MSZ Wiaczesław Mołotow. Proponował on zawarcie dwustronnej 
umowy o wymianie ludności na wzór tej z 1944 r. Zastrzegł jednak, że taki 
układ chce tylko USRR. Biorąc pod uwagę, że minister jeszcze pod koniec 
1946 r. zabiegał o kontynuowanie przesiedlenia ludności, niewątpliwie po-
parłby wspomnianą propozycję. Uznał on jednak pomysł W. Mołotowa za nie 
do przyjęcia, ze względu na to, iż umowa miała dotyczyć tylko Ukrainy, a Po-
lacy pozostali jeszcze w trzech granicznych republikach. Wówczas układ by ich 
nie obejmował. Dodatkowo Wolski zdawał sobie sprawę, że stronie radzieckiej 
nie zależy na masowej wymianie ludności, ze względów finansowych oraz z (...) 
powodu naruszenia stanu stabilizacji, szczególnie na Ukrainie. Wobec tego 
Wolski apelował do B. Bieruta aby pozostawić niezmieniony stan rzeczy 
i udzielać zgody tylko na wyjazdy indywidualne, bez dobytku297. To tłumaczy-
łoby pokrętną odpowiedź jaką minister wystosował na prośbę ambasady 
ZSRR. Wolski daleki był od „biurokratyzowania” sprawy, przez co należy ro-
zumieć podpisanie umowy, ponieważ tej umowy po prostu nie chciał. Nie by-
łaby ona korzystna dla Polski wobec znikomego odsetka ludności jakiego mia-
łaby de facto dotyczyć.  

Niewielkie zainteresowanie przesiedleniem do ZSRR dało o sobie znać 
szczególnie wśród społeczności białoruskiej. Mimo szeroko zakrojonej agitacji 
do listopada 1946 r. na wyjazd do BSRR zarejestrowało się zaledwie 41 479 
osób, wyjechało zaś 30 277 Białorusinów, głównie z województwa białostoc-
kiego. Procent ten byłby jeszcze mniejszy gdyby nie działania polskiego pod-
ziemia, które atakowało Białorusinów, oskarżając ich o współpracę z Sowie-
tami. Ci najczęściej byli Bogu ducha winni, utożsamiając się bardziej ze swoją 
miejscowością niż z Polską czy ZSRR298. 

296 AAN, ABB, sygn. 254/IV-22, [Notatka Wolskiego odnośnie] Pism[a] Mołotowa 
w sprawie Ukraińców, k. 56-58. 

297 Ibidem, k. 59-60. 
298 E. M i r o n o w i c z, Przesiedlenia ludności z Białorusi do Polski i z Polski do Białorusi 

w latach 1944-1946, „Białoruskie Zeszyty Historyczne” 2003, z. 19, s. 192-194. 
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296 AAN, ABB, sygn. 254/IV-22, [Notatka Wolskiego odnośnie] Pism[a] Mołotowa 
w sprawie Ukraińców, k. 56-58. 

297 Ibidem, k. 59-60. 
298 E. M i r o n o w i c z, Przesiedlenia ludności z Białorusi do Polski i z Polski do Białorusi 

w latach 1944-1946, „Białoruskie Zeszyty Historyczne” 2003, z. 19, s. 192-194. 
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Do 2 VIII 1946 r. Polskę opuściło 518 718 osób i przeniosło się do 
ZSRR. Spośród tej liczby 482,8 tys. stanowiła ludność ukraińska i rusińska. 
Najwięcej osób opuściło województwa rzeszowskie – 267 tys. i lubelskie – 193 
tys. Jak już wspominałem Białorusinów wyjechało z Polski 30 277 osób, a Li-
twinów zaledwie kilkudziesięciu299.  

Mimo szeroko zakrojonej akcji repatriacyjnej z całego świata, liczba Pola-
ków, którzy zasiedlili Ziemie Odzyskane była niewystarczająca w stosunku do 
możliwości osadniczych tych terenów. Odwrotnie było na obszarze Polski cen-
tralnej i południowo-wschodniej, gdzie panowało duże przeludnienie. 
W związku z tym rząd w dniu 7 V 1945 r. zdecydował się przydzielić PUR 
zadanie organizacji i przeprowadzenia dobrowolnych przesiedleń ludności 
z Polski centralnej i południowo-wschodniej na Ziemie Odzyskane300. Przesie-
dleńcy mogli w ten sam sposób korzystać z pomocy PUR jak i repatrianci. 
Dodatkowo zachęcano ich bezzwrotnymi zapomogami finansowymi oraz kre-
dytami średnio i długoterminowymi301. 

O decyzji tej tak pisał Wolski do KC PPR w dniu 15 V 1945 r.: 

Akcja przesiedleńcza, zmierzająca do zasiedlenia terenów nowo odzyskanych 
elementem polskim jest kwestią nie tylko ulokowania tysięcy rodzin polskich 
pozostających bez dachu nad głową , rozładowania zbytniego zagęszczenia lud-
ności i likwidacji karłowatych gospodarstw rolnych oraz osiedlenia repatrian-
tów powracających ze Wschodu, ale stała się sprawą o pierwszorzędnym zna-
czeniu ogólnopaństwowym302. 

299 E. K o ł o d z i e j, Sprawozdania Głównego Pełnomocnika Rządu RP do spraw Ewakuacji 
Ludności Polskiej z Litewskiej SRR w Wilnie z przebiegu zbiorowej repatriacji w latach 1945-1946, 
„Teki Archiwalne” 1997, t. 2, s. 168. W swoim artykule liczbę Białorusinów, którzy wyjechali 
do BSRR szacuje on na ok. 36 tys. co jest liczbą zarejestrowanych. W rzeczywistości wyjechało 
30 277 osób. 

300 Dekret z dnia 7 maja 1945 r. o częściowej zmianie dekretu Polskiego Komitetu Wyzwole-
nia Narodowego z dnia 7 października 1944 r. o utworzeniu Państwowego Urzędu Repatriacyjnego, 
„Dziennik Ustaw” 1945, nr 18, poz. 101. Rząd rozważał możliwość zmiany nazwy PUR na 
Państwowy Urząd Repatriacji i Przesiedleń; vide: K. K e r s t e n, Repatriacja ludności polskiej…, 
s. 91. 

301 Wracamy na polską ziemię, [Warszawa], 1945, s. 4-5; K. B a n a ś, op. cit., s. 111. 
302 AAN, MZO, sygn. 1658, Akcja przesiedleńcza, k. 75. 
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W celu lepszej koordynacji całej akcji przesiedleńczej, Wolski utworzył Cen-
tralny Komitet Przesiedleńczy, w skład którego wchodzili przedstawiciele mi-
nisterstw, partii politycznych, organizacji społecznych i innych instytucji pań-
stwowych303. Ponadto, jak już wspominałem w dniu 23 VI 1945 r. rząd mia-
nował Wolskiego Generalnym Komisarzem do Spraw Akcji Przesiedleńczej 
i Osiedleńczej. Odtąd do jego zadań doszło kolejne wyzwanie jakim było prze-
prowadzenie akcji przesiedleńczej. 

Początkowo Wolski mówił o przesiedleniu na Ziemie Odzyskane ok. 2,5 
mln Polaków z Polski centralnej i południowo-wschodniej. Zdawał sobie jed-
nak sprawę, że taka akcja nie ma precedensu w historii. Zaznaczył, że państwo 
jest zniszczone i nie jest w stanie przy pomocy aparatu PUR przeprowadzić 
szybko i sprawnie przesiedleń na taką skalę. Wyraził jednak opinię, że (...) jeżeli 
udział w tej akcji weźmie cały naród  i wszystkie organizacje i partie polityczne 
(...) wówczas całe przedsięwzięcie może się udać. Było to raczej pobożne życze-
nie niż chłodna kalkulacja. Ponadto Wolski postulował utworzenie komisji 
międzyresortowej, która stale zajmowałaby się tylko zagadnieniami Ziem Za-
chodnich304. Tok jego rozumowania był słuszny. Dążył zapewne do utworze-
nia organu działającego znacznie lepiej niż Urząd Pełnomocnika Generalnego 
RP do Spraw Ziem Odzyskanych, który wówczas zajmował się problematyką 
tych terenów. Instytucja ta bowiem nie radziła sobie w realizacji dotychczaso-
wych zadań, nie mówiąc o kolejnym jakim miała być akcja przesiedleńcza. Po-
nadto była kierowana przez E. Ochaba, który nie słynął z błyskotliwości i ope-
ratywności.  

W związku z planowaniem akcji przesiedleńczej przewidywano trudności 
na polu migracji ludności na obszarze Polski. Aby im częściowo przeciwdziałać, 
Wolski odbywał z wojewódzkimi naczelnikami PUR systematyczne narady, 
gdzie ci zdawali mu raporty z napotkanych trudności. Już na samym początku 
takich spotkań zwykle zwracano uwagę na słabą działalność informacyjną 
wśród ludności odnośnie możliwości wyjazdu na Ziemie Odzyskane. Zwięk-
szenie się liczby migrujących pociągało za sobą trudności w zakresie aprowizacji 
i komunikacji. Wiceminister polecił więc zorganizować kuchnie dworcowe 
szczególnie w pobliżu dużych węzłów kolejowych. Stanowczo apelował aby 

303 AAN, URM, sygn. 5/6, Akcja przesiedleńcza, k. 2-3. 
304 AAN, URM, sygn. 5/1097, Protokół nr 37 posiedzenia Rady Ministrów z dnia 26 maja 

1945 r., k. 396-397. 
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Do 2 VIII 1946 r. Polskę opuściło 518 718 osób i przeniosło się do 
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299 E. K o ł o d z i e j, Sprawozdania Głównego Pełnomocnika Rządu RP do spraw Ewakuacji 
Ludności Polskiej z Litewskiej SRR w Wilnie z przebiegu zbiorowej repatriacji w latach 1945-1946, 
„Teki Archiwalne” 1997, t. 2, s. 168. W swoim artykule liczbę Białorusinów, którzy wyjechali 
do BSRR szacuje on na ok. 36 tys. co jest liczbą zarejestrowanych. W rzeczywistości wyjechało 
30 277 osób. 

300 Dekret z dnia 7 maja 1945 r. o częściowej zmianie dekretu Polskiego Komitetu Wyzwole-
nia Narodowego z dnia 7 października 1944 r. o utworzeniu Państwowego Urzędu Repatriacyjnego, 
„Dziennik Ustaw” 1945, nr 18, poz. 101. Rząd rozważał możliwość zmiany nazwy PUR na 
Państwowy Urząd Repatriacji i Przesiedleń; vide: K. K e r s t e n, Repatriacja ludności polskiej…, 
s. 91. 

301 Wracamy na polską ziemię, [Warszawa], 1945, s. 4-5; K. B a n a ś, op. cit., s. 111. 
302 AAN, MZO, sygn. 1658, Akcja przesiedleńcza, k. 75. 
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prowadzenie akcji przesiedleńczej. 

Początkowo Wolski mówił o przesiedleniu na Ziemie Odzyskane ok. 2,5 
mln Polaków z Polski centralnej i południowo-wschodniej. Zdawał sobie jed-
nak sprawę, że taka akcja nie ma precedensu w historii. Zaznaczył, że państwo 
jest zniszczone i nie jest w stanie przy pomocy aparatu PUR przeprowadzić 
szybko i sprawnie przesiedleń na taką skalę. Wyraził jednak opinię, że (...) jeżeli 
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303 AAN, URM, sygn. 5/6, Akcja przesiedleńcza, k. 2-3. 
304 AAN, URM, sygn. 5/1097, Protokół nr 37 posiedzenia Rady Ministrów z dnia 26 maja 

1945 r., k. 396-397. 
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pracownicy PUR jednakowo traktowali przesiedleńców i repatriantów, szcze-
gólnie jeżeli chodzi o rozdział żywności305. 

Plan akcji przesiedleńczej został przygotowany przez krakowskie Biuro 
Studiów Osadniczo-Przesiedleńczych, w skład którego wchodzili uczeni róż-
nych nauk306. Główna fala przesiedleń miała miejsce w 1946 r., choć proces 
trwał do 1950 r. Do 31 VIII 1950 r. na Ziemie Odzyskane przesiedliło się 
2 813 149 osób307. Najwięcej wyjechało z województw: warszawskiego – 
484,3 tys., krakowskiego – 341,7 tys., łódzkiego – 332,7 tys., lubelskiego – 
272,4 tys. oraz kieleckiego – 241,3 tys. osób308.  

Wolski już w marcu 1946 r. akcję przesiedleńczą ocenił jako sukces 
i twierdził, że niektóre powiaty Ziem Odzyskanych były już przeludnione. We-
dług niego cały proces był już sprawnie prowadzony i problemy komunika-
cyjne należały już do rzadkości, co było lekką przesadą ze jego strony, ale zro-
zumiałą, kiedy weźmiemy pod uwagę, że słowa te miały się ukazać w prasie309. 
Krystyna Kersten zauważa jednak, że akcja przesiedleńcza miałaby lepsze rezul-
taty, gdyby nie pewne czynniki hamujące. Wiele osób sądziło, że Ziemie Od-
zyskane są tylko tymczasowo pod administracją Polski. Obawiano się braku 
stabilizacji politycznej na tych obszarach czy prowizoryczności administracji 
i służb porządkowych. Ponadto trzeba mieć na względzie, że większość prze-
siedleńców stanowiła ludność wiejska, która była bardzo przywiązana do swo-
ich gospodarstw i nie chciała ich opuszczać mimo materialnych zachęt i graty-
fikacji310. Na pewno zniechęcające do osiedlenia się na Ziemiach Odzyskanych 
było postępowanie stacjonujących tam jednostek Armii Czerwonej. Wolski 
alarmował radcę ambasady ZSRR W. Jakowlewa o przypadkach rekwizycji 
przez czerwonoarmistów płodów rolnych czy sprzętu, należących do niedawno 
osiedlonych tam Polaków. Kradzieże i napady były tam nierzadkie311. Jednak 

305 AAN, PUR ZC, sygn. II/17a, Konferencja odbyta z ob[ywatelami] Ministrem Ochabem 
i Ministrem Wolskim w dniu 26 kwietnia 1945 r., k. 23-24. 

306 W. W o l s k i, op. cit., s. 335. 
307 D. S u l a, Przesiedlenia pod kontrolą…, s. 240. Jednak w samym tylko okresie od maja 

1945 do końca 1946 r. na liczba przesiedleńców wyniosła 2 216 875 osób; vide: M. O l e c h -
n o w i c z, Akcja zaludniania Ziem Zachodnich, „Przegląd Zachodni” 1947, nr 3, s. 221-222. 

308 [A. G a w r y c z e w s k i], op. cit…, s. 140. 
309 Trzy miliony Polaków na ziemiach odzyskanych. Rozmowa z wiceministrem Władysławem 

Wolskim, „Rzeczpospolita” 1946, nr 68, s. 1. 
310 K. K e r s t e n, Plany i organizacja migracji ludności rolniczej na Ziemie Zachodnie 

w 1945 r., „Kwartalnik Historyczny” 1960, nr 3, s. 689-690. 
311 AAN, MZO, sygn. 61, Wolski do W. Jakowlewa, 26 VIII 1946 r., k. 170-171. 
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tego rodzaju wystąpienia pozostały bezskuteczne, bowiem takie zachowania 
żołnierzy radzieckich były – jak się wydaje – nieodzownym elementem ich na-
tury. 

Niezwykle ważną rolę w procesie zasiedlania Ziem Odzyskanych sprawo-
wało wspominane wcześniej Biuro Studiów Osadniczo-Przesiedleńczych. Na 
jego czele stanął Rajmund Buławski, który to zbierał materiał statystyczny do-
tyczący postulowanych Ziem Odzyskanych jeszcze w okresie okupacji niemiec-
kiej. Na początku 1945 r. zamierzał on przekazać zgromadzone dokumenty na 
ręce ministra przemysłu i handlu H. Minca. Ten  jednak odesłał R. Buław-
skiego do Wolskiego. Obaj urzędnicy doszli do porozumienia wiosną 1945 r. 
Za początek działalności Biura przyjmuje się 1 VI 1945 r.312 Wolski jako wi-
ceminister administracji publicznej zatwierdził jego powstanie w dniu 19 VII 
1945 r. Celem działalności Biura było zbieranie materiału statystycznego oraz 
projekty w zakresie polityki osadniczo-przesiedleńczej czy prawodawstwa w tej 
materii313.  

Z inicjatywy Wolskiego, przy Biurze utworzono w połowie lipca 1945 r. 
Radę Naukową dla Zagadnień Ziem Odzyskanych złożoną z uniwersyteckich 
naukowców oraz innych ludzi zajmujących się zagadnieniami migracyjnymi314. 
Zdawał bowiem sobie sprawę, że bez konsultacji z naukowcami, Biuro nie bę-
dzie w stanie realizować swoich zadań. Wiązał więc wielkie nadzieje zarówno 
z Biurem jak i Radą Naukową. Na czele tej drugiej stanął szef MAP W. Kier-
nik, lecz w praktyce zastępował go Wolski315. On to również był odpowie-
dzialny za jej skład. Mimo, że większość naukowców nie miała lewicowych 
poglądów, Wolskiemu zależało na ich autorytecie i dlatego dążył do pozyskania 
wielu znanych nazwisk316. Jego zastępcą został R. Buławski. Początkowo Rada 

312 R. B u ł a w s k i, Rada naukowa dla zagadnień Ziem Odzyskanych, „Przegląd Zachodni” 
1946, nr 2, s. 111. Stefan Banasiak zakłada, że Biuro zostało powołane przez rząd 4 VI 1945 r.; 
vide: S. B a n a s i a k, Plan regionalny Rady Naukowej dla Zagadnień Ziem Odzyskanych a rzeczy-
wistość osadnicza w latach 1945-1947, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Hu-
manistyczno-Społeczne” 1961, z. 21, s. 173. 

313 L. G l u c k, Rada naukowa dla Zagadnień Ziem Odzyskanych (1945-1948), „Kwartal-
nik Historyczny” 1979, nr 3, s. 646-647.  

314 R. B u ł a w s k i, op. cit., s. 111-112.   
315 AAN, KRN, sygn. 798, Notatka Wolskiego, k. 150-151. 
316 L. G l u c k, Rada naukowa dla…, s. 648. 
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305 AAN, PUR ZC, sygn. II/17a, Konferencja odbyta z ob[ywatelami] Ministrem Ochabem 
i Ministrem Wolskim w dniu 26 kwietnia 1945 r., k. 23-24. 

306 W. W o l s k i, op. cit., s. 335. 
307 D. S u l a, Przesiedlenia pod kontrolą…, s. 240. Jednak w samym tylko okresie od maja 

1945 do końca 1946 r. na liczba przesiedleńców wyniosła 2 216 875 osób; vide: M. O l e c h -
n o w i c z, Akcja zaludniania Ziem Zachodnich, „Przegląd Zachodni” 1947, nr 3, s. 221-222. 

308 [A. G a w r y c z e w s k i], op. cit…, s. 140. 
309 Trzy miliony Polaków na ziemiach odzyskanych. Rozmowa z wiceministrem Władysławem 

Wolskim, „Rzeczpospolita” 1946, nr 68, s. 1. 
310 K. K e r s t e n, Plany i organizacja migracji ludności rolniczej na Ziemie Zachodnie 

w 1945 r., „Kwartalnik Historyczny” 1960, nr 3, s. 689-690. 
311 AAN, MZO, sygn. 61, Wolski do W. Jakowlewa, 26 VIII 1946 r., k. 170-171. 
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312 R. B u ł a w s k i, Rada naukowa dla zagadnień Ziem Odzyskanych, „Przegląd Zachodni” 
1946, nr 2, s. 111. Stefan Banasiak zakłada, że Biuro zostało powołane przez rząd 4 VI 1945 r.; 
vide: S. B a n a s i a k, Plan regionalny Rady Naukowej dla Zagadnień Ziem Odzyskanych a rzeczy-
wistość osadnicza w latach 1945-1947, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Hu-
manistyczno-Społeczne” 1961, z. 21, s. 173. 

313 L. G l u c k, Rada naukowa dla Zagadnień Ziem Odzyskanych (1945-1948), „Kwartal-
nik Historyczny” 1979, nr 3, s. 646-647.  

314 R. B u ł a w s k i, op. cit., s. 111-112.   
315 AAN, KRN, sygn. 798, Notatka Wolskiego, k. 150-151. 
316 L. G l u c k, Rada naukowa dla…, s. 648. 



Rozdział II 

120 

była swego rodzaju „przybudówką” Biura Studiów Osadniczo-Przesiedleń-
czych. Dopiero w momencie powstania MZO tj. 13 XI 1945 r. „przeszła” ona 
pod wpływy tegoż resortu. Nie zostało to jednak prawnie uregulowane.   

Rada w okresie 1945-1948 r. zorganizowała sześć sesji naukowych, pod-
czas których naukowcy poddawali analizie różne problemy oraz proponowali 
rozwiązania. Sesje odbywały się dwa razy do roku. Gdy Wolski napotykał na 
jakiś poważny problem, przedstawiał go na sesji pod dyskusję naukowców317. 
Jeszcze przed I Sesją, która odbyła się w dniach 30 VII-1 VIII 1945 r. R. Bu-
ławski opracował „Plan osadniczy BZZ318” będący punktem wyjścia dla reali-
zacji polityki osiedleńczej, w pierwszej kolejności na wsi. Uczony zajął się pro-
blemem dużych folwarków ziemskich. Postulował, by te 100-hektarowe ma-
jątki, gdzie dotychczas pracowała polska ludność autochtoniczna, zamienić na 
spółdzielnie osadnicze gdzie produkcja byłaby indywidualna, a zyski dzielone 
przez fachowy zarząd. Ponadto do spółdzielni należeć miały niektóre budynki 
oraz park maszynowy. Wielkie folwarki, gdzie dotychczas pracowali Niemcy 
miały być podzielone na gospodarstwa 5-20-hektarowe i nadawane osadni-
kom. W przyszłości i one mogłyby utworzyć spółdzielnię319. Taki wariant bar-
dzo odpowiadał Wolskiemu, który zdawał sobie sprawę, że władza w tym mo-
mencie nie może jednoznacznie forsować całościowego uspółdzielczania wsi na 
Ziemiach Odzyskanych. Działania te są swoistym wyprzedzeniem w stosunku 
do tzw. Ziem Dawnych czyli reszty Polski, gdzie nie zakładano spółdzielni, 
a od 1944 r. prowadzono parcelację majątków na gospodarstwa indywidualne.  

Na I Sesji Rady Naukowej dla Zagadnień Ziem Odzyskanych, w związku 
z licznymi pytaniami uczestników, Wolski szczegółowo przedstawił aktualną 
sytuację na Ziemiach Odzyskanych, podkreślając, iż dotychczas w ich zagospo-
darowaniu osiągnięto zdumiewające rezultaty, biorąc pod uwagę warunki w ja-
kich pracowano. Wolski przedstawił liczne wypaczenia w akcji zaludniania 

317 W. W o l s k i, op. cit., s. 335-336. 
318 Biura Ziem Zachodnich. 
319 P. D z i u r z y ń s k i, Osadnictwo parcelacyjno-osadnicze w majątkach Ziem Zachodnich, 
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czej na tzw. ziemiach odzyskanych w okresie II wojny światowej i bezpośrednio po jej zakończeniu 
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Ziem Odzyskanych. Głównym problemem był transport. Pociągi z repatrian-
tami i przesiedleńcami w wielu przypadkach nie docierały do miejsca docelo-
wego lub udawały się w złym kierunku320. Wiceminister zastrzegł jednak, 
że: Winy PUR-u w tym nie było, a [...] kierunki transportów podawane przez nas 
były na ogół zgodne (...). Wszystkimi transportami zajmował się jednak wyłącz-
nie PUR, jednak prawdą jest, że w wielu przypadkach pociągi były zatrzymy-
wane przez wojsko, głównie Armię Czerwoną i przejmowane, a repatrianci lub 
przesiedleńcy wyrzucani na torowisko. Wolski szczegółowo nie chciał o tym 
mówić. Wspomniał jedynie, że (...) żołnierze wielkiej armii (...) po długotrwałej 
wojnie czasami wyłamywali się z węzłów dyscypliny, ale były to, jak sądził, 
przypadki pojedyncze321.  

W kolejnej części wystąpienia, Wolski podkreślił, ze akcja przesiedleńcza 
nie może być już prowadzona żywiołowo. Musi być dokładnie rozplanowana, 
a ludziom trzeba zorganizować żywność i ziarno na zasiew. Bolączki jakie do-
tykały przesiedleńców i repatriantów wynikały niezmiennie ze słabego wypo-
sażenia PUR w środki transportu, prowiant oraz niedoborów kadrowych. We-
dług niego część niedociągnięć personel PUR nadrabiał osobistym poświęce-
niem. Całość zaniedbań odbijała się jednak na ostatecznym rezultacie akcji 
osadniczej, bowiem wiele osób zdecydowało się opuścić Ziemie Odzyskane 
i przenieść na obszar tzw. Polski Dawnej, czyli w granicach z 1939 r., ale bez 
Kresów. Wobec wymienionych problemów Wolski zwracał się do szerokiego 
gremium naukowców o fachową pomoc, przede wszystkim w planowaniu oraz 
prawnym uporządkowaniu akcji osadniczej. Trudno bowiem było się spodzie-
wać aby naukowcy wymyślili rozwiązanie problemu braku wagonów, lokomo-
tyw czy zboża. 

W trakcie sesji Wolski kategorycznie oświadczył też, że w powojennej Pol-
sce nie ma miejsca dla Niemców, bowiem mniejszość narodowa w państwie 
będzie zawsze stanowić tzw. piątą kolumnę. Dlatego wszyscy oni zostaną wy-
siedleni. Dodał, że w pewnych wypadkach odbywa się to ze stratą dla miejsco-
wej gospodarki, jednak był to jedyny moment na pozbycie się tej narodowości 
z granic państwa, które – jak wiadomo – nie zostały  ostatecznie ustalone. Stąd 
metoda faktów dokonanych dla podkreślenia polskiego charakteru terenów po 
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była swego rodzaju „przybudówką” Biura Studiów Osadniczo-Przesiedleń-
czych. Dopiero w momencie powstania MZO tj. 13 XI 1945 r. „przeszła” ona 
pod wpływy tegoż resortu. Nie zostało to jednak prawnie uregulowane.   
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spółdzielnie osadnicze gdzie produkcja byłaby indywidualna, a zyski dzielone 
przez fachowy zarząd. Ponadto do spółdzielni należeć miały niektóre budynki 
oraz park maszynowy. Wielkie folwarki, gdzie dotychczas pracowali Niemcy 
miały być podzielone na gospodarstwa 5-20-hektarowe i nadawane osadni-
kom. W przyszłości i one mogłyby utworzyć spółdzielnię319. Taki wariant bar-
dzo odpowiadał Wolskiemu, który zdawał sobie sprawę, że władza w tym mo-
mencie nie może jednoznacznie forsować całościowego uspółdzielczania wsi na 
Ziemiach Odzyskanych. Działania te są swoistym wyprzedzeniem w stosunku 
do tzw. Ziem Dawnych czyli reszty Polski, gdzie nie zakładano spółdzielni, 
a od 1944 r. prowadzono parcelację majątków na gospodarstwa indywidualne.  

Na I Sesji Rady Naukowej dla Zagadnień Ziem Odzyskanych, w związku 
z licznymi pytaniami uczestników, Wolski szczegółowo przedstawił aktualną 
sytuację na Ziemiach Odzyskanych, podkreślając, iż dotychczas w ich zagospo-
darowaniu osiągnięto zdumiewające rezultaty, biorąc pod uwagę warunki w ja-
kich pracowano. Wolski przedstawił liczne wypaczenia w akcji zaludniania 
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tami i przesiedleńcami w wielu przypadkach nie docierały do miejsca docelo-
wego lub udawały się w złym kierunku320. Wiceminister zastrzegł jednak, 
że: Winy PUR-u w tym nie było, a [...] kierunki transportów podawane przez nas 
były na ogół zgodne (...). Wszystkimi transportami zajmował się jednak wyłącz-
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wojnie czasami wyłamywali się z węzłów dyscypliny, ale były to, jak sądził, 
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W kolejnej części wystąpienia, Wolski podkreślił, ze akcja przesiedleńcza 
nie może być już prowadzona żywiołowo. Musi być dokładnie rozplanowana, 
a ludziom trzeba zorganizować żywność i ziarno na zasiew. Bolączki jakie do-
tykały przesiedleńców i repatriantów wynikały niezmiennie ze słabego wypo-
sażenia PUR w środki transportu, prowiant oraz niedoborów kadrowych. We-
dług niego część niedociągnięć personel PUR nadrabiał osobistym poświęce-
niem. Całość zaniedbań odbijała się jednak na ostatecznym rezultacie akcji 
osadniczej, bowiem wiele osób zdecydowało się opuścić Ziemie Odzyskane 
i przenieść na obszar tzw. Polski Dawnej, czyli w granicach z 1939 r., ale bez 
Kresów. Wobec wymienionych problemów Wolski zwracał się do szerokiego 
gremium naukowców o fachową pomoc, przede wszystkim w planowaniu oraz 
prawnym uporządkowaniu akcji osadniczej. Trudno bowiem było się spodzie-
wać aby naukowcy wymyślili rozwiązanie problemu braku wagonów, lokomo-
tyw czy zboża. 

W trakcie sesji Wolski kategorycznie oświadczył też, że w powojennej Pol-
sce nie ma miejsca dla Niemców, bowiem mniejszość narodowa w państwie 
będzie zawsze stanowić tzw. piątą kolumnę. Dlatego wszyscy oni zostaną wy-
siedleni. Dodał, że w pewnych wypadkach odbywa się to ze stratą dla miejsco-
wej gospodarki, jednak był to jedyny moment na pozbycie się tej narodowości 
z granic państwa, które – jak wiadomo – nie zostały  ostatecznie ustalone. Stąd 
metoda faktów dokonanych dla podkreślenia polskiego charakteru terenów po 
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Odrę i Nysę Łużycką. Nowe granice miały być gwarantowane przez ZSRR322. 
Nadmienić należy, że obrady I Sesji zbiegły się z pracami konferencji poczdam-
skiej, gdzie uzgodniono administrację przez Polskę obszaru Ziem Odzyska-
nych. Dotąd nie było to jednak nic pewnego. 

Na końcu swojego długiego przemówienia Wolski poruszył bezpośrednio 
zagadnienie osadnictwa wiejskiego i miejskiego. To pierwsze według niego 
było w tym czasie bardziej intensywne, ponieważ chłopi nie obawiają się praw-
nych niuansów związanych z atakami własności. Po prostu dostają ziemię 
i martwią się tylko kwestią jej uprawy. Inaczej do sprawy podchodzą ludzie 
chcący się osiedlić w mieście, ci z kolei są bardziej wyczuleni na kwestie prawne. 
Potrzebę rządowego ustawodawstwa, regulującego tą materię, podkreślił Wol-
ski w trakcie dyskusji323. Zaznaczył też, że mimo skupienia się na problematyce 
osadnictwa wiejskiego, zaludnienie miast jest problemem o wiele bardziej 
skomplikowanym niż osadnictwo rolne. Jest to sprawa o tyle ważna, że wieś 
nie może funkcjonować bez miasta w pobliżu, nawet małego. Ośrodki miejskie 
Wolski chciał zaludniać wykwalifikowanymi robotnikami z Europy Zachod-
niej. Na zakończenie wezwał Radę do rozbudzenia zainteresowania całego spo-
łeczeństwa wymienionymi problemami Ziem Odzyskanych. Jego przemówie-
nie nagrodzone zostało burzliwymi oklaskami324.  

Można przyjąć, że w swoim przemówieniu Wolski zaprezentował kilka 
zagadnień odnośnie których oczekiwał pomocy ze strony Rady. Na pewno nie 
dotyczyło to problemów transportowych, których nie można było rozwiązać 
w inny sposób jak zorganizowanie brakującego taboru. Tego jednak ciągle bra-
kowało. Wolskiemu musiało chodzić bardziej o problemy, które będą trapić 
osadników już po osiedleniu. W pierwszym rzędzie były to rozwiązania i regu-
lacje prawne dla różnych typów osadnictwa oraz dotyczące organizacji życia 
osadniczego w poszczególnych gałęziach gospodarki. 

W przemówieniu zamykającym pierwszy cykl referatów Wolski zazna-
czył, że osadnictwo wiejskie opierać się będzie na (...) silnych gospodarstwach 

322 Ibidem, s. 42-45. 
323 I Sesja Rady Naukowej dla Zagadnień Ziem Odzyskanych 30 VII – 1 VIII 1945 r., z. IV, 
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chłopskich, opartych na pracach członków rodziny. Podmioty te miały nie zatrud-
niać robotników najemnych. Dziwi zatem jego rozumowanie w odniesieniu 
do „silnego” gospodarstwa rolnego. Takowe bowiem musi zatrudniać do pracy 
najemników lub użytkować nowoczesny park maszynowy, o którym Wolski 
nie mówi ani słowa. W przeciwnym wypadku gospodarstwo prowadzone jedy-
nie przez członków rodziny, zdolne było wyprodukować minimum aprowiza-
cyjne. Wydaje się, że chyba sam nie wierzył w swoje słowa, skoro po chwili 
dodał, że władza przeznaczyła milion ha pod utworzenie gospodarstw państwo-
wych, których zadaniem miało być (...) zapewnienie aprowizacji wielkim mia-
stom i ośrodkom przemysłowym (...).  

Krytycznie do słów Wolskiego odniósł się. Stanisław Antoniewski, który 
stwierdził, że obszar miliona ha, podzielonego na wielkie majątki po 2-4 tys. 
ha każdy, jest zdecydowanie za duży. Uważał on, że na potrzeby gospodarstw 
„wzorniczych” oraz produkujących nasiona lub zajmujących się hodowlą, wy-
starczy 250 tys. ha, podzielonych na gospodarstwa 300-400 ha każde. Dodat-
kowo tak duży obszar jak proponował Wolski dla gospodarstw państwowych, 
spowoduje, że wieś będzie zbyt rzadko zaludniona. Najtrafniejszym jego argu-
mentem było to, że majątki państwowe będą prowadzone bez względu na opła-
calność, a przez to staną się uciążliwą konkurencją dla rolnictwa indywidual-
nego325. Stanowisko S. Antoniewskiego poparli inni naukowcy. Czas pokazał, 
że mieli zdecydowaną rację.  

Wolski w odpowiedzi na tę krytykę rozwinął swoją wizję „silnego” gospo-
darstwa rodzinnego. Stwierdził, że nie chodzi mu o własność wielkości 2-3 ha, 
którą uznał za niewystarczającą. Wyznacznikiem powierzchni gospodarstwa 
według niego, powinny być możliwości rodziny do samodzielnej uprawy da-
nego areału. Na tej podstawie twierdził, że nie jest ona w stanie uprawić sa-
memu więcej niż 10 ha. Należy nadmienić, że bez traktora zadanie to rzeczy-
wiście było dość trudne. Odniósł się on także do zagadnienia wielkich mająt-
ków państwowych. Stwierdził, że na Ziemiach Odzyskanych obszar gospo-
darstw powyżej 100 ha obejmował łącznie 2 mln ha. Słusznie zauważył, 
że gdyby nawet podzielić połowę tego obszaru pod nadziały indywidualne, to 
i tak zabraknie dla osadników budynków mieszkalnych i gospodarskich. 
Dawne niemieckie wielkie folwarki, oprócz ziemi, składały się bowiem z pałacu 

325 I Sesja Rady Naukowej dla Zagadnień Ziem Odzyskanych 30 VII – 1 VIII 1945 r., z. II, 
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osadników już po osiedleniu. W pierwszym rzędzie były to rozwiązania i regu-
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chłopskich, opartych na pracach członków rodziny. Podmioty te miały nie zatrud-
niać robotników najemnych. Dziwi zatem jego rozumowanie w odniesieniu 
do „silnego” gospodarstwa rolnego. Takowe bowiem musi zatrudniać do pracy 
najemników lub użytkować nowoczesny park maszynowy, o którym Wolski 
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nie przez członków rodziny, zdolne było wyprodukować minimum aprowiza-
cyjne. Wydaje się, że chyba sam nie wierzył w swoje słowa, skoro po chwili 
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i tak zabraknie dla osadników budynków mieszkalnych i gospodarskich. 
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325 I Sesja Rady Naukowej dla Zagadnień Ziem Odzyskanych 30 VII – 1 VIII 1945 r., z. II, 
Problemy osadniczo-przesiedleńcze Ziem Odzyskanych, Kraków 1945, s. 106-107.  
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mieszkalnego i kilku obiektów gospodarskich, zlokalizowanych blisko siebie. 
Ten układ nie nadawał się do podziału między wiele rodzin chłopskich. 

Na koniec Wolski odniósł się jeszcze do zarzutów o niską wydajność go-
spodarstw państwowych. Był on niewzruszony jeżeli chodzi o pogląd, że tylko 
taka forma gospodarowania jest zdolna zaopatrzyć wielkie miasta w żywność. 
Uważał, że jest ona lepsza niż obowiązkowe kontyngenty rolne, które zostaną 
zniesione, kiedy wielkie majątki zaczną produkować żywność. Był również pe-
wien ich opłacalności, ponieważ będą kierowane przez wykształconych agro-
nomów326. Całkowicie jednak zapomniał, że oprócz obowiązkowych dostaw, 
chłopi produkują również płody rolne na sprzedaż. Przez lata ta forma pozo-
stawała podstawą wyżywienia ludności miejskiej i do tej pory jest najbardziej 
naturalną. Wolski o tym nie wspomniał tak jakby indywidualne gospodarstwa 
towarowe nigdy nie istniały. Wystarczy jednak spojrzeć na przykład Wielko-
polski, gdzie ten typ gospodarowania spowodował, że region ten przez lata cha-
rakteryzował się najwyższą kulturą rolną. 

Wiosną 1946 r. władze postanowiły przejść na inna formę osadnictwa na 
Ziemiach Odzyskanych. Nadania indywidualne miały być zastępowane przez 
osadnictwo spółdzielczo-parcelacyjne. Ta metoda miała być swoistą koopera-
tywą gospodarstw indywidualnych poprzez spółdzielnię.  Wolski wspominał 
o tym na kwietniowym posiedzeniu Komisji Ziem Odzyskanych i Repatriacji 
KRN327. Na tej zasadzie miało się odbywać dalsze osadnictwo już nie tylko na 
Ziemiach Odzyskanych. Należy nadmienić, że było to w zasadzie uproszczo-
nym modelem opracowanym przez R. Buławskiego w pracy pt. „Plan osadni-
czy BZZ”, o którym już wspomniano.  

Zastanawiające jest to kto w rzeczywistości był inicjatorem tego typu 
osadnictwa? Wolski w swych wypowiedziach na ten temat zawsze powoływał 
się na projekt R. Buławskiego. Mogłoby więc wydawać się, że pomysłodawcą 
był właśnie ten uczony. Tezę tę komplikuje fragment referatu wygłoszonego 
przez Wolskiego na posiedzeniu Wydziału Rolnego KC PPR w dniu 
24 V 1946 r. Powiedział wtedy, że pomysł osadnictwa spółdzielczo-parcelacyj-
nego narodził się w łonie partii, ale komuniści nie chcieli być z nim utożsa-

326 Ibidem, s. 108-110. 
327 AAN, KRN, sygn. 57, Protokół z 11 posiedzenia Komisji Ziem Odzyskanych i Repatriacji, 
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miani. Woleli, aby inicjatorem tego projektu była Rada Naukowa dla Zagad-
nień Ziem Odzyskanych, a więc cieszący się autorytetem naukowcy, w do-
datku w większości bezpartyjni328. Z tego wynika, że Rajmund Buławski „opra-
cował” więc projekt, który wcześniej został nakreślony w odpowiedniej ko-
mórce partyjnej. 

Na wspomnianym posiedzeniu Wydziału Rolnego KC, Wolski szczegó-
łowo omówił wdrażanie osadnictwa spółdzielczo-parcelacyjnego. Wprowadze-
nie tego typu osadnictwa motywował tym, że niebawem wszystkie małe gospo-
darstwa rolne zostaną rozdysponowane i pozostaną tylko wielkie majątki, które 
nie mogą być szybko rozparcelowane ze względu na brak zabudowań. Ko-
nieczne zaś było dalsze zaludnianie Ziem Odzyskanych przez co najmniej 
2,5 mln ludzi. Akcję nowego typu osadnictwa miała przygotować oraz prze-
prowadzić Rada Osadnictwa Spółdzielczo-Parcelacyjnego329. Na jej czele stanął 
Wolski, a zarząd składał się z przedstawicieli Samopomocy Chłopskiej oraz 
Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici”. Do tej drugiej organizacji Wolski od-
niósł się jednak nieufnie. Zapewne dlatego, ze w dalszym stopniu silne wpływy 
miał w niej PSL330. Jej przedstawiciele byli w Radzie tylko dlatego, ażeby po-
przez nich dotrzeć do tych wiejskich środowisk, w których „Wici” miały duże 
poparcie. Wszystko w tym celu aby skłonić jak najwięcej ludności chłopskiej 
do wyjazdu na Ziemie Odzyskane i do osadnictwa na zasadzie spółdzielczo-
parcelacyjnej331.  

W tym celu Wolski postulował utworzenie rad osadnictwa nowego typu 
w każdym powiecie. Miały one prowadzić agitację wśród ludności chłopskiej, 
polegającej na uświadamianiu im, że reforma rolna dobiegła końca i małorolni 
nie mają co liczyć na nowe grunty gdzie indziej jak tylko na Ziemiach Odzy-
skanych. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na sukces akcji miało być 
wysyłanie, już w czerwcu, na te tereny zorganizowanych grup chłopskich, które 

328 AAN, KC PPR, sygn. 295/XII-4, Protokół z posiedzenia Plenum Wydziału Rolnego KC 
PPR odbytego w dniu 24. V. 1946, k. 68.   

329 Powołana przez MZO w dniu 18 III 1948 r.; vide: P. R a i n a, Władysław Gomułka. 
Życiorys polityczny, Londyn 1969. s. 57. 

330 Doniesienie źródła ps. „Juhas” dotyczące przebiegu Wojewódzkiego Zjazdu Statutowego 
PSL w Warszawie w dniu 27 IV 1947 r. [w:] Stanisław Mikołajczyk w dokumentach aparatu 
bezpieczeństwa, t. 1, Działalność w latach 1945-1947, oprac. W. B a g i e ń s k i i in., Warszawa 
2010, s. 250. 

331 AAN, KC PPR, sygn. 295/XII-4, Protokół z posiedzenia Plenum Wydziału Rolnego KC 
PPR odbytego w dniu 24. V. 1946, k. 68-69. 
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326 Ibidem, s. 108-110. 
327 AAN, KRN, sygn. 57, Protokół z 11 posiedzenia Komisji Ziem Odzyskanych i Repatriacji, 
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328 AAN, KC PPR, sygn. 295/XII-4, Protokół z posiedzenia Plenum Wydziału Rolnego KC 
PPR odbytego w dniu 24. V. 1946, k. 68.   

329 Powołana przez MZO w dniu 18 III 1948 r.; vide: P. R a i n a, Władysław Gomułka. 
Życiorys polityczny, Londyn 1969. s. 57. 

330 Doniesienie źródła ps. „Juhas” dotyczące przebiegu Wojewódzkiego Zjazdu Statutowego 
PSL w Warszawie w dniu 27 IV 1947 r. [w:] Stanisław Mikołajczyk w dokumentach aparatu 
bezpieczeństwa, t. 1, Działalność w latach 1945-1947, oprac. W. B a g i e ń s k i i in., Warszawa 
2010, s. 250. 

331 AAN, KC PPR, sygn. 295/XII-4, Protokół z posiedzenia Plenum Wydziału Rolnego KC 
PPR odbytego w dniu 24. V. 1946, k. 68-69. 
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później zamierzano wykorzystać do prowadzenia propagandy wśród osób jesz-
cze wahających się. Wolski postulował również aby na Ziemie Odzyskane prze-
nieść więcej składów materiałów budowlanych, co niewątpliwie byłoby czyn-
nikiem przyciągającym osadników, wobec powszechnego braku tego typu dóbr 
na Ziemiach Odzyskanych. Całość miała się sprowadzać do tego, (...) żeby ten 
chłop tam poszedł i żeby widział, że ten kawałek ziemi jest jego własnym332. Cho-
dziło więc o stworzenie swego rodzaju fasady, złudnego wrażenia posiadania 
pełnej własności.  

Po wystąpieniu Wolskiego wywiązała się dyskusja, m.in. pytano się go 
o materialną pomoc dla zakładanych spółdzielni. W tym momencie wyszedł 
na jaw wielki minus postulowanej akcji – pieniędzy na subwencje nie było żad-
nych. Nie było również finansów na transport osadników, ale Wolski widział 
rozwiązanie tego problemu w czynniku społecznym. Głoszenie takich frazesów 
jak: Musimy liczyć na wysiłek mas, pokazywało jak bardzo kruche były podstawy 
postulowanej akcji osadnictwa spółdzielczo-parcelacyjnego. Do referatu Wol-
skiego miał zastrzeżenia Stefan Tomaszewski, który wypomniał mu, że pierw-
sze grupy chłopów zostały już wysłane na Ziemie Odzyskane w celach lustracji 
możliwości pod osadnictwo. Grupami tymi jednak nikt się nie interesował, 
a lokalne władze o ich obecności dowiadywały się z prasy. Tego typu praktyki 
nie skłaniały więc do wyjazdu na Ziemie Odzyskane. Ponadto władze same nie 
wiedziały ile mają wolnych folwarków przeznaczonych pod osadnictwo spół-
dzielczo-parcelacyjne, a najlepiej wyposażone spośród nich przejęły zarządy 
miejskie, milicja lub wojsko. Inni uczestnicy narady zarzucali Wolskiemu brak 
konkretnych rozwiązań co do państwowej pomocy dla spółdzielni, które de 
facto miałyby przejmować najbardziej zniszczone majątki. 

Na powyższe wiceminister odparł, że do zagospodarowania jest 3 mln ha 
gruntów. Dalej zaznaczył, że przydzielając chłopu budynek częściowo znisz-
czony, w pewien sposób zmusza się go do jego naprawy. To oznacza, że Wolski 
przyjmował za pewnik, ze chłop, który decyduje się pozostawić swoje urzą-
dzone gospodarstwo w Polsce centralnej lub południowo-wschodniej, zdecy-
duje się wyjechać na Ziemie Odzyskane i zamieszkać w budynku wymagają-
cym gruntownego remontu333. Było to jednak abstrakcyjne rozumowanie, co 

332 Ibidem, k. 69-70.  
333 Ibidem, k. 70-75. 
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wykazywali już inni dyskutanci. W obliczu takiej polityki osadnictwo nie mo-
gło przynieść, pożądanego rezultatu - 2,5 mln nowych osób. Nikt bowiem nie 
chce zamieniać czegoś lepszego na wiele gorsze! 

W kolejnych sesjach Rady Naukowej brali udział przedstawiciele niektó-
rych resortów, w tym przede wszystkim MZO oraz innych urzędów central-
nych, zainteresowanych zagadnieniami Ziem Odzyskanych. Na III Sesji, która 
miała miejsce w dniach 16-19 VI 1946 r. wiceminister Wolski wszedł w pole-
mikę z Witoldem Staniewiczem, który mówił o niedocenianiu ofiar poniesio-
nych przez repatriantów, w trakcie ich wieloletniej tułaczki. Polegać to miało 
w wielu przypadkach, na odmowie dla nich odpowiedniego nadziału ziemi. 
Wolski odparł, że sprawy te regulują rządowe dekrety, a jeżeli takie wypadki 
mają miejsce to są to nadużycia lub niedomagania administracji. Bardzo for-
malnie podchodził również do problemu braku siły nabywczej ludności chłop-
skiej, co było spowodowane rozbudowanymi obowiązkowymi dostawami, 
uszczuplającymi dochód chłopa. Wolski odparł, że w tej sytuacji można przejść 
do wymiany towarowej - żywność za produkty przemysłowe334. Na szczęście 
nigdy nie doszło do szerokiej realizacji jego abstrakcyjnego w XX w. pomysłu. 

Wolski odniósł się również do wystąpienia Edwarda Ciborowskiego pt. 
„Warunki nabywania gospodarstw rolnych na Ziemiach Odzyskanych”, które 
później stało się podstawą do prawnej regulacji tego problemu. Wyjaśnił, 
że niektóre propozycje projektu wynikają zarówno ze stricte uatrakcyjnienia 
osadnictwa jak i poczucia sprawiedliwości społecznej335.  

Prezentowaną przez siebie koncepcję osadnictwa na Ziemiach Odzyska-
nych, Wolski przedstawił też w obszernym artykule na łamach „Repatrianta”. 
W tekście tym zdecydowanie podkreślił, że podstawą zagospodarowania obsza-
rów wiejskich jest gospodarstwo indywidualne. Uzasadnił to tym, że przed 
wojną miasta Ziemi Odzyskanych były zamieszkiwane przez 4,5 mln osób, 
a w obecnej sytuacji, w następstwie zniszczeń wojennych, jak tłumaczył, pro-
porcja została zachwiana na rzecz ludności wiejskiej. Było to jednak pokrętne 
tłumaczenie, gdyż w rzeczywistości nie chodziło o zniszczenia obiektów, a o to, 

334 III Sesja Rady Naukowej dla Zagadnień Ziem Odzyskanych 16-19 VI 1945 r., z. II, Pro-
blemy osadnictwa rolniczego, Kraków 1947, s. 113. 

335 P. D z i u r z y ń s k i, Rada Naukowa dla Zagadnień Ziem Odzyskanych, „Przegląd Za-
chodni” 1970, nr 5-6, s. 300-304, 309.  
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a lokalne władze o ich obecności dowiadywały się z prasy. Tego typu praktyki 
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Na powyższe wiceminister odparł, że do zagospodarowania jest 3 mln ha 
gruntów. Dalej zaznaczył, że przydzielając chłopu budynek częściowo znisz-
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cym gruntownego remontu333. Było to jednak abstrakcyjne rozumowanie, co 

332 Ibidem, k. 69-70.  
333 Ibidem, k. 70-75. 
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wykazywali już inni dyskutanci. W obliczu takiej polityki osadnictwo nie mo-
gło przynieść, pożądanego rezultatu - 2,5 mln nowych osób. Nikt bowiem nie 
chce zamieniać czegoś lepszego na wiele gorsze! 

W kolejnych sesjach Rady Naukowej brali udział przedstawiciele niektó-
rych resortów, w tym przede wszystkim MZO oraz innych urzędów central-
nych, zainteresowanych zagadnieniami Ziem Odzyskanych. Na III Sesji, która 
miała miejsce w dniach 16-19 VI 1946 r. wiceminister Wolski wszedł w pole-
mikę z Witoldem Staniewiczem, który mówił o niedocenianiu ofiar poniesio-
nych przez repatriantów, w trakcie ich wieloletniej tułaczki. Polegać to miało 
w wielu przypadkach, na odmowie dla nich odpowiedniego nadziału ziemi. 
Wolski odparł, że sprawy te regulują rządowe dekrety, a jeżeli takie wypadki 
mają miejsce to są to nadużycia lub niedomagania administracji. Bardzo for-
malnie podchodził również do problemu braku siły nabywczej ludności chłop-
skiej, co było spowodowane rozbudowanymi obowiązkowymi dostawami, 
uszczuplającymi dochód chłopa. Wolski odparł, że w tej sytuacji można przejść 
do wymiany towarowej - żywność za produkty przemysłowe334. Na szczęście 
nigdy nie doszło do szerokiej realizacji jego abstrakcyjnego w XX w. pomysłu. 

Wolski odniósł się również do wystąpienia Edwarda Ciborowskiego pt. 
„Warunki nabywania gospodarstw rolnych na Ziemiach Odzyskanych”, które 
później stało się podstawą do prawnej regulacji tego problemu. Wyjaśnił, 
że niektóre propozycje projektu wynikają zarówno ze stricte uatrakcyjnienia 
osadnictwa jak i poczucia sprawiedliwości społecznej335.  

Prezentowaną przez siebie koncepcję osadnictwa na Ziemiach Odzyska-
nych, Wolski przedstawił też w obszernym artykule na łamach „Repatrianta”. 
W tekście tym zdecydowanie podkreślił, że podstawą zagospodarowania obsza-
rów wiejskich jest gospodarstwo indywidualne. Uzasadnił to tym, że przed 
wojną miasta Ziemi Odzyskanych były zamieszkiwane przez 4,5 mln osób, 
a w obecnej sytuacji, w następstwie zniszczeń wojennych, jak tłumaczył, pro-
porcja została zachwiana na rzecz ludności wiejskiej. Było to jednak pokrętne 
tłumaczenie, gdyż w rzeczywistości nie chodziło o zniszczenia obiektów, a o to, 

334 III Sesja Rady Naukowej dla Zagadnień Ziem Odzyskanych 16-19 VI 1945 r., z. II, Pro-
blemy osadnictwa rolniczego, Kraków 1947, s. 113. 

335 P. D z i u r z y ń s k i, Rada Naukowa dla Zagadnień Ziem Odzyskanych, „Przegląd Za-
chodni” 1970, nr 5-6, s. 300-304, 309.  
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że większość repatriantów, a w szczególności przesiedleńców z Polski centralnej 
i południowo-wschodniej, pochodziła ze wsi i na wsi decydowała się osiedlić.  

Wolski, mimo zapewnień o indywidualnym charakterze nadań własności 
nieruchomości ziemskich, dość płynnie przeszedł w dalszej części artykułu do 
pomysłu osadnictwa spółdzielczo-parcelacyjnego. Nadmienił, że jego realizacja 
już się rozpoczęła, ale: W pierwszej fazie tej nowej akcji napotykamy na niewąt-
pliwe opory i przeszkody. Nie podał czy chodziło o brak zrozumienia ze strony 
władz lokalnych i instytucji społecznych? Najprawdopodobniej jednak doty-
czyło to oporu osadników przed nową formą własności, będącą pierwszym kro-
kiem do całkowitego uspółdzielnienia wsi. Dodał jednak, że: Wszystkie prze-
szkody i opory przełamiemy336. Z kolei wcześniej, na konferencji prasowej 
w dniu 30 III 1946 r., Wolski mówił o znacznym odzewie na wsi i dużym 
zainteresowaniem rolników osadnictwem spółdzielczo-parcelacyjnym337. 
W podobnym tonie był list W. Gomułki odczytany przez Wolskiego na Zjeź-
dzie Ziem Odzyskanych w dniu 27 VIII 1946 r.338 Odtąd pod gospodarstwa 
indywidualne przeznaczano parcele tylko z mniejszych folwarków. Duże ma-
jątki rezerwowano dla osadnictwa spółdzielczo-parcelacyjnego339. 

Na zakończenie omawianej wcześniej III Sesji Wolski podkreślił dotych-
czasowe osiągnięcia w zakresie osadnictwa na Ziemiach Odzyskanych. Dodał, 
że nie obyło się bez błędów, których w przyszłości należałoby się ustrzec. Odtąd 
zagospodarowywanie wspomnianych terenów miało być już zdecydowanie pla-
nowe, a nie żywiołowe. Ponadto podkreślił, że nie można dopuścić do obniże-
nia poziomu rolnego na Ziemiach Odzyskanych, jaki istniał przed wojną340. 
Nie sprecyzował jednak czy chodzi mu o przedwojenny stan rolnictwa  
II RP czy wschodnich landów Rzeszy. Te nadzieje były co najmniej karko-
łomne gdyż rolnictwo niemieckie przed II wojną stało na bardzo wysokim po-
ziomie w całych Niemczech i było nastawione na zbyt.  

336 W. W o l s k i, Osadnictwo spółdzielczo-parcelacyjne, „Repatriant” 1946, nr 22, s. 1.  
337 AAN, MZO, sygn. 1825, Protokół pierwszej konferencji prasowej, zwołanej przez Radę 

Społeczną Osadnictwa Spółdzielczo-Parcelacyjnego w dniu 30 marca 1946 r. (...), k. 13. 
338 Uregulowanie praw własności w osadnictwie rolnym. List wiceprem. Wł. Gomułki do 

Zjazdu Ziem Odzyskanych, „Osadnik na Ziemiach Odzyskanych” 1946, nr 3, s. 1-2, ibidem, 
Najwyższe władze osiedleńcze Państwa obradują we Wrocławiu, s. 4. 

339 AAN, MZO, sygn. 690, Wolski do Wojewódzkiego Oddziału PUR w Krakowie, 12 
VIII 1946 r., k. 65; „Gazeta Administracji” 1946, nr 9, s. 495. 

340 III Sesja Rady Naukowej dla Zagadnień Ziem Odzyskanych 16-19 VI 1945 r., z. VII, 
Sprawozdanie ogólne. Prace Komisyj, Kraków 1947, s. 34. 
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Na IV Sesji Rady Naukowej w dniach 18-21 XII 1946 r. Wolski zazna-
czył, że rok 1946 na Ziemiach Odzyskanych był poświecony przede wszystkim 
zagadnieniu wysiedlenia Niemców, których w grudniu miało pozostać już za-
ledwie 500 tys. Wiceminister porównał akcję wysiedleńczą Niemców w Polsce 
z tą prowadzoną w Czechosłowacji, zaznaczając, że Polska była zdecydowanie 
bardziej żywiołowa. Mimo to wskazał szereg płaszczyzn życia gospodarczego 
i społecznego, które uległy pewnej polonizacji – od rolnictwa po naukę. Na 
wyrost jednak oświadczył zebranym, że załatwiony został problem weryfikacji 
autochtonów, który ciągnął się jeszcze co najmniej 3 lata341. 

Natomiast na IV Sesji odbytej w dniach 18-21 XII 1946 r., poruszono 
m.in. problem polskich instytucji naukowych na Ziemiach Odzyskanych. Re-
ferat w tej sprawie wygłosił Jan Rutkowski. Dostrzegł on potrzebę utworzenia 
w pierwszym rzucie, trzech silnych ośrodków naukowych, zlokalizowanych we 
Wrocławiu, Szczecinie i Olsztynie. Wolski pozytywnie odniósł się do tego po-
mysłu, zaznaczając, że przyśpieszy to repolonizację tych terenów. Padł również 
pomysł utworzenia Rady Kulturalnej do Ziem Odzyskanych, na co wicemini-
ster odparł, że rząd pracuje nad utworzeniem takiej rady, ale o charakterze 
ogólnokrajowym. Wszelkie zaś pomysły uczonych odnośnie nauki, zalecał 
Wolski kierować wprost do władz centralnych342. 

Innym zagadnieniem, które w trakcie IV Sesji Rady Naukowej zaintere-
sowało Wolskiego, była problematyka bałtycka. Referat pt. „Morze jako in-
strument polityki gospodarczej” wygłosił Eugeniusz Kwiatkowski343, który 
przedstawił korzyści płynące z aktywnej polityki morskiej. Wolski bardzo po-
zytywnie odniósł się do wystąpienia E. Kwiatkowskiego, stwierdzając, że jego 
odczyt: 

(...) daje wizję dnia jutrzejszego, stwarza warunki wpływania na stosunek emo-
cjonalny Polaków do całokształtu zagadnień Polski w nowym układzie granic. 

341 IV Sesja Rady Naukowej dla Zagadnień Ziem Odzyskanych 18-21 XII 1946 r., z. 7, 
Wstępne sprawozdanie, Kraków 1947, s. 3, 19. 

342 IV Sesja Rady Naukowej dla Zagadnień Ziem Odzyskanych 18-21 XII 1946 r., z. 2, 
Problemy demograficzne i kulturalne, Kraków 1947, s. 99. 

343 E. Kwiatkowski w okresie 1945-1948 był Delegatem Rządu dla Spraw Wybrzeża, 
a w okresie 1947-1952 posłem na Sejm Ustawodawczy. 
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zagospodarowywanie wspomnianych terenów miało być już zdecydowanie pla-
nowe, a nie żywiołowe. Ponadto podkreślił, że nie można dopuścić do obniże-
nia poziomu rolnego na Ziemiach Odzyskanych, jaki istniał przed wojną340. 
Nie sprecyzował jednak czy chodzi mu o przedwojenny stan rolnictwa  
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336 W. W o l s k i, Osadnictwo spółdzielczo-parcelacyjne, „Repatriant” 1946, nr 22, s. 1.  
337 AAN, MZO, sygn. 1825, Protokół pierwszej konferencji prasowej, zwołanej przez Radę 

Społeczną Osadnictwa Spółdzielczo-Parcelacyjnego w dniu 30 marca 1946 r. (...), k. 13. 
338 Uregulowanie praw własności w osadnictwie rolnym. List wiceprem. Wł. Gomułki do 

Zjazdu Ziem Odzyskanych, „Osadnik na Ziemiach Odzyskanych” 1946, nr 3, s. 1-2, ibidem, 
Najwyższe władze osiedleńcze Państwa obradują we Wrocławiu, s. 4. 

339 AAN, MZO, sygn. 690, Wolski do Wojewódzkiego Oddziału PUR w Krakowie, 12 
VIII 1946 r., k. 65; „Gazeta Administracji” 1946, nr 9, s. 495. 

340 III Sesja Rady Naukowej dla Zagadnień Ziem Odzyskanych 16-19 VI 1945 r., z. VII, 
Sprawozdanie ogólne. Prace Komisyj, Kraków 1947, s. 34. 
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341 IV Sesja Rady Naukowej dla Zagadnień Ziem Odzyskanych 18-21 XII 1946 r., z. 7, 
Wstępne sprawozdanie, Kraków 1947, s. 3, 19. 

342 IV Sesja Rady Naukowej dla Zagadnień Ziem Odzyskanych 18-21 XII 1946 r., z. 2, 
Problemy demograficzne i kulturalne, Kraków 1947, s. 99. 

343 E. Kwiatkowski w okresie 1945-1948 był Delegatem Rządu dla Spraw Wybrzeża, 
a w okresie 1947-1952 posłem na Sejm Ustawodawczy. 
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Widzę w tym nowy etap prac Rady, przejście od mozolnej pracy nad zagad-
nieniami szczegółowymi do stworzenia pewnej syntezy344. 

Trudno powiedzieć skąd u Wolskiego ten entuzjazm do spraw morza. 
Należy pewnie w tym widzieć rozwinięcie bliskich mu planów przebudowy 
Polski, nie tylko w sensie zmiany granic, ale również pewnego wykorzystania 
możliwości rozwojowych, które przy tej okazji się pojawiły. 

Najwięcej uczestników wzięło udział w V Sesji Rady Naukowej, która od-
była się w dniach 24-28 VI 1947 r. w Krakowie. Obrady otworzył – jak zwykle 
– Wolski, podkreślając znaczenie Rady w osadniczej polityce rządu345. W trak-
cie swojego wystąpienia zwrócił uwagę na konieczność przeprowadzenia po-
nownego spisu ludności, który odzwierciedlałby rzeczywisty stan zaludnienia 
Ziem Odzyskanych. Poprzedni bowiem został przeprowadzony rok temu, 
w czasie kiedy trwały migracje. W obradach uczestniczył również Miroslav 
Kreysa szef czechosłowackiego Urzędu Osiedleńczego, odpowiedzialnego za 
migracje ludności w tym państwie. Wolski zaznaczył, że strona polska czerpała 
z czechosłowackich doświadczeń. Procesy migracyjne rozpoczęły się tam bo-
wiem wcześniej niż w Polsce346.  

Ostatnia VI Sesja Rady Naukowej odbyła się w dniach 12-15 IV 1948 r. 
Zabierając głos Wolski stwierdził, że na skutek postępującej integracji Ziem 
Odzyskanych z resztą kraju, omawiane zagadnienia nabierają charakteru ogól-
nopolskiego. W jego mniemaniu Rada Naukowa powinna również nabrać ta-
kiego charakteru: 

Ten rozwój spraw, najzupełniej zresztą pomyślnie oczekiwany, rodzi obecnie 
konieczność zmiany w organizacyjnym usytuowaniu Rady Naukowej, gdyż 
w tych warunkach jej istnienie, przy Ministerstwie Ziem Odzyskanych winno 
być uznane za organizacyjnie niewłaściwe i niecelowe347. 

344 IV Sesja Rady Naukowej dla Zagadnień Ziem Odzyskanych 18-21 XII 1946 r., z. 1, 
Morze i Odra, Kraków 1947, s. 99. 

345 P. D z i u r z y ń s k i, Piąta sesja Rady Naukowej dla zagadnień Ziem Odzyskanych, 
„Osadnik na Ziemiach Odzyskanych” 1947, nr 14, s. 4; V Sesja Rady Naukowej dla Zagadnień 
Ziem Odzyskanych 24-28 VI 1947 r. Wstępne sprawozdanie, Kraków 1947, s. 9-10. 

346 V Sesja Rady Naukowej dla Zagadnień Ziem Odzyskanych 24-28 VI 1947 r. Wstępne 
sprawozdanie, Kraków 1947, s. 53, 57, 84. 

347 P. D z i u r z y ń s k i, Rada Naukowa dla…, s. 300, 315. 
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Taka się jednak nie stało. W dniu 15 VI 1948 r. zostało zlikwidowane 
Biuro Studiów Osadniczo-Przesiedleńczych, a wraz z nią Rada Naukowa, która 
była formalnie jej częścią. Jak się później okazało, prace zarówno Rady Nau-
kowej jak i Biura zostały tylko w niewielkim stopniu przyswojone przez główny 
czynnik decyzyjny w sprawie osadnictwa na Ziemiach Odzyskanych, jakim był 
Departament Osiedleńczy MZO, choć Wolski twierdził zupełnie co innego348. 
Przyznało to nawet kierownictwo tego resortu. Sytuację tę tłumaczono tym, 
że Departament posiadał zbyt wiele pracy do wykonania w stosunkowo krót-
kim czasie, co nie pozwoliło mu na zsynchronizowanie działalności Rady Na-
ukowej oraz Biura z bieżącą działalnością MZO349. 

348 IV Sesja Rady Naukowej dla Zagadnień Ziem Odzyskanych 18-21 XII 1946 r., z. 7, 
Wstępne sprawozdanie, Kraków 1947, s. 28. 

349 Sprawozdanie z działalności…, s. 126. 
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Widzę w tym nowy etap prac Rady, przejście od mozolnej pracy nad zagad-
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344 IV Sesja Rady Naukowej dla Zagadnień Ziem Odzyskanych 18-21 XII 1946 r., z. 1, 
Morze i Odra, Kraków 1947, s. 99. 

345 P. D z i u r z y ń s k i, Piąta sesja Rady Naukowej dla zagadnień Ziem Odzyskanych, 
„Osadnik na Ziemiach Odzyskanych” 1947, nr 14, s. 4; V Sesja Rady Naukowej dla Zagadnień 
Ziem Odzyskanych 24-28 VI 1947 r. Wstępne sprawozdanie, Kraków 1947, s. 9-10. 

346 V Sesja Rady Naukowej dla Zagadnień Ziem Odzyskanych 24-28 VI 1947 r. Wstępne 
sprawozdanie, Kraków 1947, s. 53, 57, 84. 

347 P. D z i u r z y ń s k i, Rada Naukowa dla…, s. 300, 315. 
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Rozdział III 

Rola w kształtowaniu 
stosunków państwo-Kościół 

1946-1950 
 
 
 
(...) jestem delegowany przez Prezydenta by sprawy Kościoła z państwem załatwić.  

Trzeba wyjść z błędnego koła, właśnie przyszły Prezydent i Rząd chcą zacząć  
od Kościoła i w kościele, bowiem rozumieją, jak ważnym czynnikiem  

w Polsce jest Kościół katolicki1. 

Władysław Wolski 
 
 
 

1. Relacje państwo-Kościół katolicki w okresie 1945-1946 

Po zakończeniu II wojny światowej Kościół katolicki w Polsce musiał się 
zmierzyć z nową rzeczywistością. Źródło nastałych porządków politycznych 
w Polsce znajdowało się poza naturalnym nurtem tradycji kulturowej czy świa-
topoglądowej oraz poza mentalnością większości Polaków2. Było to wynikiem 
zarówno okupacji hitlerowskiej jak i nowego układu sił politycznych w kraju.  

Głównymi czynnikami kreującymi nową sytuację były zmiany teryto-
rialne i narodowościowe Polski, a co za tym idzie również wyznaniowe. 
W 1946 r. ludność nowej terytorialnie Polski liczyła 23,9 mln, a więc o 30% 
mniej niż w 1939 r., kiedy to liczba obywateli kształtowała się na poziomie 
ponad 35 mln3.  

Według założeń sowieckich Polska miała stać się krajem jednolitym et-
nicznie. W znacznym stopniu przyczyniła się do tego II wojna światowa. 

1 AAG, AH, sygn. MPS 376|VI/8, Protokół rozmów z przedstawicielem rządu, k. 259. 
2 Z. Z i e l i ń s k i, Kościół w Polsce 1944-2002, Radom 2003, s. 15. 
3 W. R o s z k o w s k i, Historia Polski 1914-1944, Warszawa 1995, s. 156-157. 
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W wyniku holocaustu tereny kraju zostały niemal w całości pozbawione lud-
ności żydowskiej. Część Żydów, która przeżyła zagładę, pod koniec 1945 r. 
rozpoczęła migrację do Palestyny4. Drugim istotnym czynnikiem było wysie-
dlenie Niemców, zarówno z Polski centralnej jak i z Ziem Odzyskanych. Pro-
ceder ten przypada głownie na okres 1946-1948. Znaczny ich procent uciekł 
bezpośrednio przed lub w czasie sowieckiej ofensywy zima-wiosna 1945 r. 
Wpłynęło to także na znaczny spadek odsetka ludności protestanckiej na zie-
miach polskich. Pozostała jednak znaczna liczba autochtonów na Ziemiach 
Odzyskanych. Byli to głównie Ślązacy i Mazurzy oraz ludność zamieszkała Zie-
mię Lubuską i Pomorze. W zdecydowanej przewadze wyznawali oni protestan-
tyzm5.  

Utrata Kresów Wschodnich oraz przesiedlenia ludności białoruskiej 
i ukraińskiej do ZSRR, w znacznej mierze rozwiązywały problem mniejszości 
prawosławnej i grekokatolickiej. W porównaniu z okresem przedwojennym 
liczba katolików w kraju wzrosła z 65% do 97,7%. Polska stała się państwem 
de facto jednonarodowym i jednowyznaniowym6. Mniejszości narodowe sta-
nowiły ok. 1,5% społeczeństwa, a wyznania niekatolickie ok. 7-8%7. 

W trakcie działań wojennych szeregi duchowieństwa poniosły znaczne 
straty. Szacuje się, że w okresie 1939-1945 na terenach okupowanych przez 
Niemcy zginęło 2801 duchownych katolickich, zaś w  tym samym okresie 
z rąk Sowietów śmierć poniosło ok. 180 duchownych. Najbardziej dotknięte 
zostało duchowieństwo diecezjalne, którego zginęło 17% przedwojennego 
stanu. Straty wśród kleru zakonnego wyniosły 11%8. W niektórych diecezjach 

4 Szerzej na temat ruchów migracyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej patrz 
Rozdział II. 

5 J. Ż a r y n , Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce (1944-1989), Warszawa 2003, s. 54-55. 
6 B. N o s z c z a k, Polityka państwa wobec Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce w latach 

1944-1956 [w:] PRL od lipca 44 do grudnia 70, pod red. K. P e r s a k a  i P. M a c h c e w i c z a, 
Warszawa 2010, s. 140.  

7 M. B a n a s z a k, Historia Kościoła katolickiego, t. 4, Czasy najnowsze 1914-1978, War-
szawa 1992, s. 135. 

8 Liczba poległych duchownych katolickich jest szacunkowa, ponadto nie obejmuje du-
chownych zamordowanych przez banderowców; vide: W. J a c e w i c z, J. W o ś, Martyrologium 
polskiego duchowieństwa rzymskokatolickiego pod okupacją hitlerowską w latach 1939-1945, War-
szawa 1977, t. 1, s. 82-87. Ks. Kazimierz Dola szacuje liczbę zamordowanych na 3 050 osób; 
vide: K. D o l a, Kościół katolicki w Polsce w latach 1944-1976. Kronika wydarzeń [w:] Historia 
Kościoła w Polsce, t. II 1764-1945, cz. 2 1918-1945, pod red. B. K u m o r a, Z. O b e r t y ń -
s k i e g o, Poznań 1979, s. 192; zaś Wiesław Mysłek szacuje liczbę poległych na 2647; vide: 
W. M y s ł e k , Oblicze polskiej hierarchii kościelnej i jej stosunek do ludowego państwa i przemian 
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zamordowano do 40% duchownych. Tak wysoki ubytek wśród duchowień-
stwa wiązał się z tym, że zarówno okupant niemiecki jaki sowiecki uznali Ko-
ściół katolicki za jeden z wiodących czynników w walce Polaków o wyzwolenie. 
Wymiar ten przedstawiał się również w całkowitym zredukowaniu roli Ko-
ścioła do czynności podstawowych, nie przekraczających elementarnego kate-
chizmu czy posług religijnych. Miało to na celu wyeliminowanie wychowaw-
czej i patriotycznej roli Kościoła9. 

Od zakończenia działań wojennych komuniści nie dążyli do konfrontacji 
z Kościołem. Ich celem było pozyskanie zaufania duchowieństwa. Wiosną 
1945 r. władza ludowa nie czyniła żadnych przeszkód odnośnie życia religij-
nego, a nawet szła na ustępstwa. Już w listopadzie 1944 r. ksiądz Marian Bo-
rowiec został wybrany przewodniczącym Wojewódzkiej Rady Narodowej 
w Rzeszowie, co szeroko nagłośniono w prasie10. Początkowo majątek ko-
ścielny zagrabiony przez Niemców był systematycznie zwracany11. Kościelne 
dobra ziemskie zostały wyłączone z reformy rolnej12. Ponadto zezwalano na 
ukazywanie się prasy katolickiej. 

W tzw. okresie lubelskim komuniści lansowali politykę wzajemnego „mi-
jania się” Kościoła i państwa, materii i ducha. Władza zachowywała daleko 
idącą powściągliwość w stosunku do Kościoła, ale również podejmowano 
próby by za pomocą duchowieństwa legitymizować sprawowanie władzy. We 
wrześniu 1944 r. pozwolono na powrót religii do szkół, a w sierpniu 1944 r. 
wymuszono wręcz reaktywację Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Nie 
pomagano ale i nie czyniono przeszkód w odtwarzaniu życia religijnego na te-
renach przejętych spod okupacji niemieckiej. Nie oznaczało to oczywiście ja-
kichkolwiek ulg ze strony aparatu bezpieczeństwa względem duchownych za-

społeczno-politycznych (1944-1965), Warszawa 1966, s. 5. Należy dodać, że publikacje wydane 
w okresie PRL nie uwzględniają zamordowanych duchownych przez Sowietów lub wliczają tę 
liczbę do ofiar Niemców. 

9 Z. Z i e l i ń s k i, op. cit., s. 22. 
10 M. R o m a ń s k i, Władze państwowe a Kościół katolicki w województwie rzeszowskim 

w latach 1945-1975, Sandomierz 2010, s. 91-92. 
11 A. D u d e k, R. G r y z, Komuniści i Kościół w Polsce (1945-1989), Kraków 2006, s 13. 
12 S. G o ł ę b i o w s k i, Kościół rzymskokatolicki a reforma rolna dóbr kościelnych w Polsce 

po 1944 roku, „Zeszyty Argumentów” 1967, nr 3, s. 33-34. 
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Rozdział II. 

5 J. Ż a r y n , Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce (1944-1989), Warszawa 2003, s. 54-55. 
6 B. N o s z c z a k, Polityka państwa wobec Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce w latach 

1944-1956 [w:] PRL od lipca 44 do grudnia 70, pod red. K. P e r s a k a  i P. M a c h c e w i c z a, 
Warszawa 2010, s. 140.  

7 M. B a n a s z a k, Historia Kościoła katolickiego, t. 4, Czasy najnowsze 1914-1978, War-
szawa 1992, s. 135. 
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wymuszono wręcz reaktywację Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Nie 
pomagano ale i nie czyniono przeszkód w odtwarzaniu życia religijnego na te-
renach przejętych spod okupacji niemieckiej. Nie oznaczało to oczywiście ja-
kichkolwiek ulg ze strony aparatu bezpieczeństwa względem duchownych za-

społeczno-politycznych (1944-1965), Warszawa 1966, s. 5. Należy dodać, że publikacje wydane 
w okresie PRL nie uwzględniają zamordowanych duchownych przez Sowietów lub wliczają tę 
liczbę do ofiar Niemców. 

9 Z. Z i e l i ń s k i, op. cit., s. 22. 
10 M. R o m a ń s k i, Władze państwowe a Kościół katolicki w województwie rzeszowskim 

w latach 1945-1975, Sandomierz 2010, s. 91-92. 
11 A. D u d e k, R. G r y z, Komuniści i Kościół w Polsce (1945-1989), Kraków 2006, s 13. 
12 S. G o ł ę b i o w s k i, Kościół rzymskokatolicki a reforma rolna dóbr kościelnych w Polsce 

po 1944 roku, „Zeszyty Argumentów” 1967, nr 3, s. 33-34. 
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angażowanych w podziemną działalność antykomunistyczną. Według szacun-
ków J. Żaryna, w pierwszych latach powojennych za działalność „antypań-
stwową” represjonowano od 800 do 1000 duchownych13.  

Zezwolono na ukazywanie się prasy religijnej. Już w marcu 1945 r. opu-
blikowano pierwszy numer „Tygodnika Powszechnego”. Pismo nawiązywało 
do przedwojennego nurtu młodej inteligencji katolickiej „Odrodzenie”. Pierw-
szym redaktorem został Jerzy Turowicz. Periodyk miał za sobą autorytet abp 
Adama Sapiehy i krakowską Kurię Metropolitalną jako oficjalnego wydawcę. 
Tygodnik przyciągał nie tylko katolików, ale i szerokie kręgi ludzi będących co 
najmniej niechętnie ustosunkowanych do władzy ludowej. Jednym ze źródeł 
tego stanu rzeczy był liberalny nurt katolicyzmu, jaki próbowali uprawiać au-
torzy „Tygodnika Powszechnego”14.  

Dochodziło również do udziału przedstawicieli władzy w uroczystościach 
kościelnych m.in. w procesji Bożego Ciała w Warszawie w 1946 r. Ponadto 
komuniści okazywali szacunek wobec osób duchownych. Za przykład może 
posłużyć potraktowanie z wielkim honorem kardynała A. Sapiehy na przyjęciu 
zorganizowanym na cześć gen. Michała Roli-Żymierskiego w kwietniu 1945 r. 
Podkreślano znaczenie oporu abp A. Sapiehy wobec niemieckiego okupanta. 
Kościół  ze swej strony zachował postawę neutralną, stroniąc od jakichkolwiek 
opcji politycznych15.  

Takie podejście władzy do Kościoła katolickiego tuż po wojnie, należy 
tłumaczyć tym, że komuniści nie byli na tyle silni w tym czasie aby podjąć 
walkę z duchowieństwem. Jak stwierdził Władysław Wolski w rozmowie ze 
Stefanem Nawrotem w październiku 1975 r., w Polsce powojennej były trzy 
siły polityczne: legalna (później nielegalna) opozycja polityczno-prawicowa, 

13 J. Ż a r y n, op. cit., s. 64-67. 
14 Z. Z i e l i ń s k i, op. cit., s. 72-73. Szerzej na temat prasy katolickiej vide: J. S t e f a -

n i a k, Polityka władz państwowych PRL wobec prasy katolickiej w latach 1945-1953, Lublin 
1998; M. J a s i u k i e w i c z, Kościół katolicki w polskim życiu politycznym 1945-1989. Podsta-
wowe uwarunkowania, Wrocław 1993, s. 111-123. 

15 T. P a w l i k o w s k i, Adam Stefan Kardynał Sapieha, Lublin 2004, s. 97-98; P. M a r -
d y ł a, Duszpasterstwo w czasach stalinowskich. Władze komunistyczne wobec działalności duszpa-
sterskiej Kościoła rzymskokatolickiego w archidiecezji krakowskiej w latach 1945-1956, Kraków 
2009, s. 55. 
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Kościół katolicki i będąca w zdecydowanej mniejszości, borykająca się z ka-
drami na stanowiskach państwowego aparatu, lewica społeczno-polityczna16.  

Polityką wyznaniową państwa zajmowały się BP i Sekretariat KC PPR, 
a od grudnia 1948 r. Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (dalej PZPR). 
Centralne agendy partii były najważniejszym decydentem w tych kwestiach 
i podejmowały kluczowe decyzje. Partia miała do supozycji urzędy centralne 
i terenowe. Jeszcze w 1944 r. w Resorcie Administracji Publicznej PKWN 
działał Departament Wyznaniowy kierowany przez Jarosława Demiańczuk-
Jurkiewicza. Następnie komórka ta, w okresie od 1 I 1945 r. do 19 IV 1950 r. 
funkcjonowała w MAP z wyjątkiem obszaru Ziem Odzyskanych, gdzie spra-
wami wyznaniowymi zajmował się Wydział Wyznaniowy w Departamencie 
Administracyjnym MZO. Początkowo Departament Wyznaniowy MAP zaj-
mował się gromadzeniem materiału informacyjnego, statystycznego i nauko-
wego poświęconego życiu religijnemu w Polsce. Z czasem Departament zaczął 
ingerować w wewnętrzne sprawy związków wyznaniowych. Jednostka ta decy-
dowała o przydziale subwencji, papieru czy materiałów na odbudowę świą-
tyń17.  

Od schyłku 1946 r. wszelkie decyzje J. Demiańczuk-Jurkiewicza zależały 
od Wolskiego, który od 12 IV 1945 r. był wiceministrem w MAP. Został on 
odkomenderowany przez kierownictwo partyjne do rozmów z przedstawicie-
lami Kościoła. Należy rozważać trzy przyczyny dlaczego właśnie tą osobą został 
Wolski? Pierwszą mogło być to, że apogeum migracji ludnościowych z Polski 
i do Polski, już minęło. Wiceminister mógł mieć wtedy więcej czasu, który 
zamierzano spożytkować w ten sposób. Jednak bardziej prawdopodobnym po-
wodem wydaje się być to, że był wiceministrem w MAP, którego zakres działań 
rozciągał się również na kwestie wyznaniowe. Na tym odcinku partia musiała 

16 S. N a w r o t, Prawna reglamentacja stosunków wyznaniowych – praktyka polityczna pań-
stwa socjalistycznego wobec Kościoła katolickiego u progu Polski Ludowej, „Zeszyty Naukowe Uni-
wersytetu Jagiellońskiego. Prace z nauk politycznych” 1982, z. 19, s. 64-65. 

17 R. M i c h a l a k, Kościoły protestanckie i władze partyjno-państwowe w Polsce (1945-
1956), Warszawa 2002, s. 36; I d e m, Polityka wyznaniowa państwa polskiego wobec mniejszości 
religijnych w latach 1945-1989, Zielona Góra 2014, s. 33. Szerzej na ten temat vide: A. N o -
w a k o w s k i, Administracja spraw wyznaniowych w powojennej Polsce, „Kościół i Prawo” 1998, 
t. 13, s. 27-39; K.H. J a b ł o ń s k i, Organizacja i kompetencje państwowej administracji wyzna-
niowej w PRL, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia Religiologica” 1984, 
z. 12, s. 35-40. 
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stwową” represjonowano od 800 do 1000 duchownych13.  
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Kościół  ze swej strony zachował postawę neutralną, stroniąc od jakichkolwiek 
opcji politycznych15.  

Takie podejście władzy do Kościoła katolickiego tuż po wojnie, należy 
tłumaczyć tym, że komuniści nie byli na tyle silni w tym czasie aby podjąć 
walkę z duchowieństwem. Jak stwierdził Władysław Wolski w rozmowie ze 
Stefanem Nawrotem w październiku 1975 r., w Polsce powojennej były trzy 
siły polityczne: legalna (później nielegalna) opozycja polityczno-prawicowa, 

13 J. Ż a r y n, op. cit., s. 64-67. 
14 Z. Z i e l i ń s k i, op. cit., s. 72-73. Szerzej na temat prasy katolickiej vide: J. S t e f a -

n i a k, Polityka władz państwowych PRL wobec prasy katolickiej w latach 1945-1953, Lublin 
1998; M. J a s i u k i e w i c z, Kościół katolicki w polskim życiu politycznym 1945-1989. Podsta-
wowe uwarunkowania, Wrocław 1993, s. 111-123. 

15 T. P a w l i k o w s k i, Adam Stefan Kardynał Sapieha, Lublin 2004, s. 97-98; P. M a r -
d y ł a, Duszpasterstwo w czasach stalinowskich. Władze komunistyczne wobec działalności duszpa-
sterskiej Kościoła rzymskokatolickiego w archidiecezji krakowskiej w latach 1945-1956, Kraków 
2009, s. 55. 
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Od schyłku 1946 r. wszelkie decyzje J. Demiańczuk-Jurkiewicza zależały 
od Wolskiego, który od 12 IV 1945 r. był wiceministrem w MAP. Został on 
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Wolski? Pierwszą mogło być to, że apogeum migracji ludnościowych z Polski 
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rozciągał się również na kwestie wyznaniowe. Na tym odcinku partia musiała 

16 S. N a w r o t, Prawna reglamentacja stosunków wyznaniowych – praktyka polityczna pań-
stwa socjalistycznego wobec Kościoła katolickiego u progu Polski Ludowej, „Zeszyty Naukowe Uni-
wersytetu Jagiellońskiego. Prace z nauk politycznych” 1982, z. 19, s. 64-65. 

17 R. M i c h a l a k, Kościoły protestanckie i władze partyjno-państwowe w Polsce (1945-
1956), Warszawa 2002, s. 36; I d e m, Polityka wyznaniowa państwa polskiego wobec mniejszości 
religijnych w latach 1945-1989, Zielona Góra 2014, s. 33. Szerzej na ten temat vide: A. N o -
w a k o w s k i, Administracja spraw wyznaniowych w powojennej Polsce, „Kościół i Prawo” 1998, 
t. 13, s. 27-39; K.H. J a b ł o ń s k i, Organizacja i kompetencje państwowej administracji wyzna-
niowej w PRL, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia Religiologica” 1984, 
z. 12, s. 35-40. 
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mieć zaufaną osobę. Ponadto Józef Światło był zdania, że Wolski w czasie po-
bytu w łagrze w ZSRR został agentem NKWD. Dlatego w 1946 r. skierowano 
go do rozmów z Kościołem ponieważ posiadał całkowite zaufanie radzieckich 
służb bezpieczeństwa18. Wobec braku dostępu do wielu materiałów z archiwów 
rosyjskich, ustalenie rzeczywistego stanu rzeczy pozostaje bardzo trudne. 

Wolski swoje posunięcia konsultował z BP KC PZPR i osobiście z Jaku-
bem Bermanem, odpowiedzialnym w ścisłym kierownictwie partii za stosunki 
z Kościołem katolickim lub z Bolesławem Bierutem19. Ten pierwszy z kolei 
o ważniejszych posunięciach informował ambasadora ZSRR Wiktora Lebie-
diewa20. Zastanawiające jest w jakim stopniu działania Wolskiego wobec Ko-
ścioła były samodzielne. Oczywiste jest, że ważniejsze decyzje musiał konsul-
tować ze ścisłym kierownictwem partyjno-państwowym, jednak odnalezione 
dokumenty, świadczą o tym, że nawet w błahych sprawach odwoływał się on 
do swoich zwierzchników lub innych ministrów. Przykładem tego może być 
prośba kardynała A. Sapiehy skierowana do Wolskiego, o zgodę na przeprowa-
dzenie zbiórki pieniężnej przez „Caritas’ na Tydzień Miłosierdzia oraz druk 
afiszy promujących akcję21. Minister w tej sprawie zwrócił się do szefa MBP 
Stanisława Radkiewicza a wniosek ten miał być także zaopiniowany przez 
członków Sekretariatu KC PZPR22. Waga problemu i tym podobnych nie od-
zwierciedla jednak wszystkich kroków podjętych w tej kwestii przez Wol-
skiego. 

Po likwidacji MAP 19 IV 1950 r. sprawami wyznaniowymi zajął się po-
wołany do tego celu Urząd do Spraw Wyznań (dalej UdSW)23. Na poziomie 
wojewódzkim tego rodzaju sprawy w swoich kompetencjach miały wydziały 

18 Z. B ł a ż y ń s k i, Mówi Józef Światło. Za kulisami bezpieki i partii 1940-1955, Ło-
mianki 2012, s. 214. 

19 AAN, ABB, sygn. 254/IV-31, Wolski do Kazimierza Mijala, 27 X 1949 r., k. 39v. 
20 Fragment notatki z dziennika ambasadora ZSRR w Warszawie Wiktora Lebiediewa o prze-

biegu rozmowy z członkiem Biura politycznego KC PZPR Jakubem Bermanem dotyczącej stosunków 
z Kościołem, […] [w:] Polska w dokumentach z archiwów rosyjskich 1949-1953, z. 12, wyb. 
i oprac. A. K o c h a ń s k i, G. P. M u r a s z k o, A. F. N o s k o w a, A. P a c z k o w s k i, 
K. P e r s a k, Warszawa 2000, s. 35. 

21 AAN, KC PZPR, sygn. 237/V-162, A. Sapieha do Wolskiego 8 VII 1949 r., k. 95 i n. 
22 AAN, KC PZPR, sygn. 237/V-162, Wolski do S. Radkiewicza 12 VII 1949 r., k. 94. 
23 Ustawa z dnia 19 kwietnia 1950 r. o zmianie organizacji naczelnych władz państwowych 

w zakresie gospodarki komunalnej i administracji publicznej, „Dziennik Ustaw” 1950, nr 19, 
poz. 156. 
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społeczno-polityczne, a powiatowym – referaty społeczno-polityczne24. Za cały 
wachlarz represji wobec Kościoła odpowiadał Departament V MBP oraz tere-
nowe wydziały i sekcje V MBP25. 

Podobną politykę stosowano wobec innych wyznań w Polsce, lecz nie 
wszystkich. Największą przychylnością władz komunistycznych cieszyli się Ży-
dzi. Od początku w WP działał rabinat, a w 1945 r. rząd reaktywował Żydow-
skie Zrzeszenie Wyznaniowe. Systematycznie odbudowywano gminy żydow-
skie, głównie na Ziemiach Odzyskanych. Prowadziły one również szkolnictwo 
wszystkich szczebli26.  

Na pomoc władz mógł liczyć również Polski Narodowy Kościół Kato-
licki, który odwzajemnił się poparciem dla nowego porządku. Wierni tego Ko-
ścioła na ogół mieli poglądy lewicowe, co dotyczyło również duchownych27. 
Władza zachowała jednak rezerwę wobec tej wspólnoty. Na prośbę Głównej 
Rady Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego o prawne unormowanie 

24 R. S z c z ę c h, Między jawnym a tajnym. Współpraca pionów wyznaniowych administra-
cji państwowej i aparatu bezpieczeństwa na terenie Polski południowej w celu uskutecznienia działań 
przeciwko duchowieństwu w latach 40. i 50. XX wieku [w:] Kościół katolicki w czasach komuni-
stycznej dyktatury. Między bohaterstwem a agenturą, t. 3, pod red. M. L a s o t y i J. S z c z e p a -
n i a k a, Kraków 2010, s. 119. 

25 J. Ż a r y n, op. cit., s. 57; Na temat metod postępowania Departamentu V MBP wobec 
Kościoła vide: Instrukcje, wytyczne, okólniki dyrektor Departamentu V MBP dotyczące działań 
przeciwko Kościołowi katolickiemu w latach 1945-1953, pod red. A. D z i u r o k a, J. M a r e c -
k i e g o i F. M u s i a ł a, Kraków-Katowice 2012 Na temat postępowania wojewódzkich urzę-
dów bezpieczeństwa publicznego wobec Kościoła m.in. vide: J. Ż e l a z k o, Antykościelne struk-
tury i kierunki działania Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego (Wojewódzkiego 
Urzędu do spraw Bezpieczeństwa Publicznego) w Łodzi [w:] Władze komunistyczne wobec Kościoła 
katolickiego w Łódzkiem 1945-1967, pod red. J. W r ó b l a, L. P r ó c h n i a k a, Warszawa 
2005, s. 35-48; M. K r z y s z t o f i ń s k i, Inwigilacja duchowieństwa Kościoła rzymskokatolic-
kiego przez WUBP/WU ds. BP w Rzeszowie i jednostki mu podległe w latach 1944-1956. Zarys 
problematyki [w:] Męczennicy i świadkowie wiary. Represje komunistyczne wobec duchowieństwa 
na Rzeszowszczyźnie, pod red. S. N a b y w a ń c a, Rzeszów 2006, s. 125-156. 

26 A. Ż b i k o w s k i, Żydzi, Wrocław 1997, s. 275. 
27 K. B i a ł e c k i, Kościół Narodowy w Polsce w latach 1944-1965, Poznań 2003, s. 31-39. 

Na temat stosunku władz do innych mniejszości religijnych po 1945 r. vide: A. C h a b a s i ń -
s k a, Polityka władz wobec mniejszości wyznaniowych w Polsce w latach 1945-1956, „Studia Lu-
buskie. Prace Instytutu Prawa i Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sule-
chowie” 2009, t. V, s. 37-61; K. U r b a n, Mniejszości religijne w Polsce po II wojnie światowej. 
Szkice i materiały, Kraków 2012; R. M i c h a l a k, Polityka wyznaniowa państwa polskiego wobec 
mniejszości religijnych w latach 1945-1989, Zielona Góra 2014. 



Rozdział III 

138 

mieć zaufaną osobę. Ponadto Józef Światło był zdania, że Wolski w czasie po-
bytu w łagrze w ZSRR został agentem NKWD. Dlatego w 1946 r. skierowano 
go do rozmów z Kościołem ponieważ posiadał całkowite zaufanie radzieckich 
służb bezpieczeństwa18. Wobec braku dostępu do wielu materiałów z archiwów 
rosyjskich, ustalenie rzeczywistego stanu rzeczy pozostaje bardzo trudne. 

Wolski swoje posunięcia konsultował z BP KC PZPR i osobiście z Jaku-
bem Bermanem, odpowiedzialnym w ścisłym kierownictwie partii za stosunki 
z Kościołem katolickim lub z Bolesławem Bierutem19. Ten pierwszy z kolei 
o ważniejszych posunięciach informował ambasadora ZSRR Wiktora Lebie-
diewa20. Zastanawiające jest w jakim stopniu działania Wolskiego wobec Ko-
ścioła były samodzielne. Oczywiste jest, że ważniejsze decyzje musiał konsul-
tować ze ścisłym kierownictwem partyjno-państwowym, jednak odnalezione 
dokumenty, świadczą o tym, że nawet w błahych sprawach odwoływał się on 
do swoich zwierzchników lub innych ministrów. Przykładem tego może być 
prośba kardynała A. Sapiehy skierowana do Wolskiego, o zgodę na przeprowa-
dzenie zbiórki pieniężnej przez „Caritas’ na Tydzień Miłosierdzia oraz druk 
afiszy promujących akcję21. Minister w tej sprawie zwrócił się do szefa MBP 
Stanisława Radkiewicza a wniosek ten miał być także zaopiniowany przez 
członków Sekretariatu KC PZPR22. Waga problemu i tym podobnych nie od-
zwierciedla jednak wszystkich kroków podjętych w tej kwestii przez Wol-
skiego. 

Po likwidacji MAP 19 IV 1950 r. sprawami wyznaniowymi zajął się po-
wołany do tego celu Urząd do Spraw Wyznań (dalej UdSW)23. Na poziomie 
wojewódzkim tego rodzaju sprawy w swoich kompetencjach miały wydziały 

18 Z. B ł a ż y ń s k i, Mówi Józef Światło. Za kulisami bezpieki i partii 1940-1955, Ło-
mianki 2012, s. 214. 

19 AAN, ABB, sygn. 254/IV-31, Wolski do Kazimierza Mijala, 27 X 1949 r., k. 39v. 
20 Fragment notatki z dziennika ambasadora ZSRR w Warszawie Wiktora Lebiediewa o prze-

biegu rozmowy z członkiem Biura politycznego KC PZPR Jakubem Bermanem dotyczącej stosunków 
z Kościołem, […] [w:] Polska w dokumentach z archiwów rosyjskich 1949-1953, z. 12, wyb. 
i oprac. A. K o c h a ń s k i, G. P. M u r a s z k o, A. F. N o s k o w a, A. P a c z k o w s k i, 
K. P e r s a k, Warszawa 2000, s. 35. 

21 AAN, KC PZPR, sygn. 237/V-162, A. Sapieha do Wolskiego 8 VII 1949 r., k. 95 i n. 
22 AAN, KC PZPR, sygn. 237/V-162, Wolski do S. Radkiewicza 12 VII 1949 r., k. 94. 
23 Ustawa z dnia 19 kwietnia 1950 r. o zmianie organizacji naczelnych władz państwowych 

w zakresie gospodarki komunalnej i administracji publicznej, „Dziennik Ustaw” 1950, nr 19, 
poz. 156. 
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społeczno-polityczne, a powiatowym – referaty społeczno-polityczne24. Za cały 
wachlarz represji wobec Kościoła odpowiadał Departament V MBP oraz tere-
nowe wydziały i sekcje V MBP25. 

Podobną politykę stosowano wobec innych wyznań w Polsce, lecz nie 
wszystkich. Największą przychylnością władz komunistycznych cieszyli się Ży-
dzi. Od początku w WP działał rabinat, a w 1945 r. rząd reaktywował Żydow-
skie Zrzeszenie Wyznaniowe. Systematycznie odbudowywano gminy żydow-
skie, głównie na Ziemiach Odzyskanych. Prowadziły one również szkolnictwo 
wszystkich szczebli26.  

Na pomoc władz mógł liczyć również Polski Narodowy Kościół Kato-
licki, który odwzajemnił się poparciem dla nowego porządku. Wierni tego Ko-
ścioła na ogół mieli poglądy lewicowe, co dotyczyło również duchownych27. 
Władza zachowała jednak rezerwę wobec tej wspólnoty. Na prośbę Głównej 
Rady Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego o prawne unormowanie 

24 R. S z c z ę c h, Między jawnym a tajnym. Współpraca pionów wyznaniowych administra-
cji państwowej i aparatu bezpieczeństwa na terenie Polski południowej w celu uskutecznienia działań 
przeciwko duchowieństwu w latach 40. i 50. XX wieku [w:] Kościół katolicki w czasach komuni-
stycznej dyktatury. Między bohaterstwem a agenturą, t. 3, pod red. M. L a s o t y i J. S z c z e p a -
n i a k a, Kraków 2010, s. 119. 

25 J. Ż a r y n, op. cit., s. 57; Na temat metod postępowania Departamentu V MBP wobec 
Kościoła vide: Instrukcje, wytyczne, okólniki dyrektor Departamentu V MBP dotyczące działań 
przeciwko Kościołowi katolickiemu w latach 1945-1953, pod red. A. D z i u r o k a, J. M a r e c -
k i e g o i F. M u s i a ł a, Kraków-Katowice 2012 Na temat postępowania wojewódzkich urzę-
dów bezpieczeństwa publicznego wobec Kościoła m.in. vide: J. Ż e l a z k o, Antykościelne struk-
tury i kierunki działania Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego (Wojewódzkiego 
Urzędu do spraw Bezpieczeństwa Publicznego) w Łodzi [w:] Władze komunistyczne wobec Kościoła 
katolickiego w Łódzkiem 1945-1967, pod red. J. W r ó b l a, L. P r ó c h n i a k a, Warszawa 
2005, s. 35-48; M. K r z y s z t o f i ń s k i, Inwigilacja duchowieństwa Kościoła rzymskokatolic-
kiego przez WUBP/WU ds. BP w Rzeszowie i jednostki mu podległe w latach 1944-1956. Zarys 
problematyki [w:] Męczennicy i świadkowie wiary. Represje komunistyczne wobec duchowieństwa 
na Rzeszowszczyźnie, pod red. S. N a b y w a ń c a, Rzeszów 2006, s. 125-156. 

26 A. Ż b i k o w s k i, Żydzi, Wrocław 1997, s. 275. 
27 K. B i a ł e c k i, Kościół Narodowy w Polsce w latach 1944-1965, Poznań 2003, s. 31-39. 

Na temat stosunku władz do innych mniejszości religijnych po 1945 r. vide: A. C h a b a s i ń -
s k a, Polityka władz wobec mniejszości wyznaniowych w Polsce w latach 1945-1956, „Studia Lu-
buskie. Prace Instytutu Prawa i Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sule-
chowie” 2009, t. V, s. 37-61; K. U r b a n, Mniejszości religijne w Polsce po II wojnie światowej. 
Szkice i materiały, Kraków 2012; R. M i c h a l a k, Polityka wyznaniowa państwa polskiego wobec 
mniejszości religijnych w latach 1945-1989, Zielona Góra 2014. 
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jej stosunków z państwem, Wolski odparł, że nie jest to jeszcze właściwy mo-
ment. Wobec tego projekt regulujący tą kwestię został w dniu 4 VI 1948 r. 
wycofany przez MAP28. 

Ważnym problemem przed którym stanął Kościół była ciężka sytuacja 
materialna wiernych. Aby temu choć częściowo zaradzić, Konferencja Episko-
patu reaktywowała Krajową Centralę „Caritas”. Dekret erygujący formalną 
działalność tej organizacji podpisał abp A. Sapieha 25 VIII 1945 r. „Caritas” 
dysponował sporymi środkami materialnymi dzięki pomocy z zagranicy. In-
stytucja ta prowadziła szeroką pomoc materialną dla najuboższych. Przejawiała 
się ona w rozdawnictwie żywności, odzieży, opału, pomocy pieniężnej czy le-
karstw. W samym roku 1947 na zapomogi pieniężne „Caritas” przeznaczył 
sumę 128 mln zł. Oprócz pomocy doraźnych „Caritas” prowadził przedszkola, 
świetlice oraz placówki opieki całkowitej lub częściowej29. W 1949 r. na 5975 
parafii istniejących w Polsce, oddziały „Caritasu” ulokowane były przy 4189 
placówkach, należało do nich ok. 800 tys. wiernych. W roku tym z pomocy 
tej instytucji korzystało ok. 1 miliona ludzi30. Poprzez działalność tej organiza-
cji Kościół liczył również na szerokie oddziaływanie na nastroje społeczne. 

Jednym z pierwszych zadań przed którymi stanął Kościół polski była kwe-
stia Ziem Odzyskanych. W wyniku ucieczek i  wysiedlenia ludności niemiec-
kiej  przeobrażeniom uległa struktura społeczna i wyznaniowa tych terenów. 
Tym samym wraz z osiedlaniem się na Ziemiach Odzyskanych ludności pol-
skiej, zwiększał się nań odsetek katolików. Mimo, że wysiedlenia nie obowią-
zywały niemieckich władz diecezjalnych, nie należało żywić nadziei co do trwa-
łości tych struktur. Wiele kierowanych przez nich parafii po prostu przestawało 
istnieć, a niemieckie struktury kościelne stawały się przeszkodą dla władz pol-
skich w repolonizacji tych terenów. Kościół polski przyjął zasadę, że ważniejsze 
jest dobro wiernych i opieka duszpasterska nad nimi niż wielowiekowe struk-
tury kościelne31.  

Episkopat, świadom powyższego problemu oraz chcąc odciąć się od po-
głosek o rzekomej tymczasowości przynależności Ziemiach Odzyskanych do 

28 AAN, MAP, sygn. 1064, Telegram do J. Cyrankiewicza, 30 IV 1948 r., k. 104; ibidem, 
Prezydium Rady Ministrów do Wolskiego 24 V 1948 r., k. 106; ibidem, J. Demiańczuk-Jurkiewicz 
do Prezydium Rady Ministrów 4 VI 1948 r., k. 107. 

29 Z. Z i e l i ń s k i, op. cit., s. 63. 
30 J. Ż a r y n, op. cit., s. 77. 
31 Z. Z i e l i ń s k i, op. cit., s. 38-39. 
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Polski, podjął decyzję o rozpoczęciu działalności duszpasterskiej na tym obsza-
rze. Powstrzymano się jednak od tworzenia zhierarchizowanej administracji 
kościelnej, czekając na powrót Augusta Hlonda. Ten już 8 VII 1945 r. uzyskał 
pełnomocnictwa papieża odnośnie prawa do podejmowania działań kanonicz-
nych, normalnie zastrzeżonych dla Stolicy Apostolskiej, na okres niemożności 
swobodnego się z nią komunikowania. Pełnomocnictwa te polegały m.in. na 
mianowaniu administratorów apostolskich przez prymasa. Papież jednak za-
strzegał sobie możliwość cofnięcia wszystkich nominacji bez podania przyczyn 
oraz koniczność późniejszego starania się przez Episkopat polski o stosowną 
bullę papieską, potwierdzającą nominacje32.  

Kwestią sporną jest zasięg terytorialny uprawnień przyznanych pryma-
sowi. W dokumencie jest mowa o całym polskim terytorium. Wydaje się, iż in-
terpretację tego sformułowania pozostawiono samemu prymasowi. Na pewno 
papież pod pojęciem „polskiego terytorium” rozumiał obszar II Rzeczpospoli-
tej. Nie ma jednak takiej pewności co do obszarów Ziem Odzyskanych33. 
Pewne jest, że wyżej wymienione pełnomocnictwa nie stanowiły zgody do 
wprowadzania zmian w strukturę administracji kościelnej na ziemiach przy-
znanych Polsce kosztem Niemiec.  

Prymas próbował też oddziaływać na katolików mieszkających za Bugiem. 
W tym celu w czerwcu 1946 r. wysłał na Kresy księdza Władysława Łysiaka 
wraz z listem do wiernych, w którym błogosławi im oraz nadmienia, iż nie 
zostaną oni zapomniani przez polski Episkopat34. Pismo jednak zostało zatrzy-
mane przez Wolskiego i nigdy nie dotarło do adresatów35.  

W dniu 15 VIII 1945 r. prymas A. Hlond nominował administratorów 
apostolskich z prawami biskupów ordynariuszy. W Opolu funkcję tę objął 
ksiądz Bolesław Kominek, we Wrocławiu – ksiądz Karol Milik, w Gorzowie - 

32 J. P i e t r z a k, Rola prymasa Hlonda w ustanowieniu polskiej administracji kościelnej na 
ziemiach przyłączonych do Polski po II wojnie światowej. Trudne odkrywanie faktów [w:] Droga do 
stabilizacji polskiej administracji kościelnej na Ziemiach Zachodnich i Północnych po II wojnie świa-
towej. W 40 rocznicę wydania konstytucji apostolskiej Pawła VI „Episcoporum Poloniae coetus”, por 
red. W. K u c h a r s k i e g o, Wrocław 2013 s. 33-35. 

33 J. Ż a r y n, Kościół a władza w Polsce (1945-1950), Warszawa 1997, s. 24. Szerzej na 
temat okoliczności mianowania administratorów apostolskich vide: S. W i l k, Watykan, Rząd 
i Kościół w Polsce w latach 1945-1948, „Słowo” (Klub Inteligencji Katolickiej Berlin) 1995, 
nr 30, s. 20-24. 

34 AAN, Biuro Prezydialne Krajowej Rady Narodowej (dalej KRN), sygn. 809, A. Hlond 
do Polaków na Kresach 9 VI 1946 r., k. 57. 

35 AAN, KRN, sygn. 809, MSZ do B. Bieruta 15 VI 1946 r., k. 56. 
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28 AAN, MAP, sygn. 1064, Telegram do J. Cyrankiewicza, 30 IV 1948 r., k. 104; ibidem, 
Prezydium Rady Ministrów do Wolskiego 24 V 1948 r., k. 106; ibidem, J. Demiańczuk-Jurkiewicz 
do Prezydium Rady Ministrów 4 VI 1948 r., k. 107. 

29 Z. Z i e l i ń s k i, op. cit., s. 63. 
30 J. Ż a r y n, op. cit., s. 77. 
31 Z. Z i e l i ń s k i, op. cit., s. 38-39. 
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32 J. P i e t r z a k, Rola prymasa Hlonda w ustanowieniu polskiej administracji kościelnej na 
ziemiach przyłączonych do Polski po II wojnie światowej. Trudne odkrywanie faktów [w:] Droga do 
stabilizacji polskiej administracji kościelnej na Ziemiach Zachodnich i Północnych po II wojnie świa-
towej. W 40 rocznicę wydania konstytucji apostolskiej Pawła VI „Episcoporum Poloniae coetus”, por 
red. W. K u c h a r s k i e g o, Wrocław 2013 s. 33-35. 

33 J. Ż a r y n, Kościół a władza w Polsce (1945-1950), Warszawa 1997, s. 24. Szerzej na 
temat okoliczności mianowania administratorów apostolskich vide: S. W i l k, Watykan, Rząd 
i Kościół w Polsce w latach 1945-1948, „Słowo” (Klub Inteligencji Katolickiej Berlin) 1995, 
nr 30, s. 20-24. 

34 AAN, Biuro Prezydialne Krajowej Rady Narodowej (dalej KRN), sygn. 809, A. Hlond 
do Polaków na Kresach 9 VI 1946 r., k. 57. 

35 AAN, KRN, sygn. 809, MSZ do B. Bieruta 15 VI 1946 r., k. 56. 
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ksiądz Edmund Nowicki, w Gdańsku – ksiądz Andrzej Wronka, a w Olsztynie 
– ksiądz Teodor Bensch. Nominacje poprzedzały spotkania prymasa z hierar-
chami niemieckimi, wszakże nie ze wszystkimi. Rządca prałatury pilskiej ksiądz 
Franz Hartz zbiegł do Niemiec jeszcze w trakcie działań wojennych. Biskup 
gdański Karl Splett przebywał w więzieniu, a władze nie wyraziły zgody na 
spotkanie. Prymas usiłował się skontaktować listownie z biskupem berlińskim 
Konradem Preysingiem, lecz bezskutecznie. W rezultacie K. Preysing nie prze-
kazał prymasowi jurysdykcji nad terenami diecezji berlińskiej przypadłymi Pol-
sce, a jego poczynania uznał za bezprawne. Nie zachował się żaden ślad nego-
cjacji prymasa z innymi hierarchami niemieckimi, do czego był zobligowany 
papieskim upoważnieniem z 8 VII 1945 r. Spotkania z biskupem warmińskim 
Maksymilianem Kallerem, wikariuszem wrocławskim ks. Ferdynandem Piont-
kiem i wikariuszem kapitulnym księdzem Johannesem Bleske, ograniczyły się 
do zakomunikowania nowej sytuacji. W istocie prymas A. Hlond zastąpił le-
galną władze kościelną na Ziemiach Odzyskanych utworzonym przez siebie 
prowizorium. Usprawiedliwieniem tego procederu była polityka komuni-
stów36.  

Władze, w osobie ministra administracji publicznej Władysława Kier-
nika, w dniu 17 IX 1945 r. zawiadomiły pełnomocników okręgowych na Zie-
miach Odzyskanych, że nie przyjmują do wiadomości faktu nominacji admi-
nistratorów apostolskich, powołując się na brak uznania rządu Edwarda 

36 Z. Z i e l i ń s k i, op. cit., s. 45-47. Na temat polityki władz wobec kościelnej admini-
stracji na Ziemiach Odzyskanych oraz jej organizacji vide: B. K u m o r, Zmiany w organizacjach 
Kościoła katolickiego w Polsce [w:] Historia Kościoła w…, s. 189-191; D. Ś m i e r z c h a l s k i -
W a c h o c z, Duchowieństwo rzymskokatolickie na Pomorzu Zachodnim, Środkowym i Ziemi Lu-
buskiej w świetle dokumentów państwowych z lat 1945-1989, t. 1, Zielona Góra 2014, s. 81-107; 
G. W e j m a n, Organizowanie struktur kościelnych na Pomorzu Środkowym w latach 1945-1972 
[w:] Kościół katolicki w realiach władzy komunistycznej na Pomorzu Środkowym w latach 1945-
1989, pod red. T. C e y n o w y, P. K n a p a, Szczecin 2011, s. 23-50; K. K o w a l c z y k, 
W walce o rząd dusz. Polityka władz państwowych wobec Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachod-
nim w latach 1945-1956, Szczecin 2003, ss. 306; Represje wobec Kościoła katolickiego na Dolnym 
Śląsku i Opolszczyźnie 1945-1989, pod red. S. A. B o g a c z e w i c z a, S. K r z y ż a n o w -
s k i e j, Wrocław 2004; M. O r d y ł o w s k i, Polityka lokalnych władz PRL wobec Kościoła ka-
tolickiego na Dolnym Śląsku w latach 1945-1979 [w:] Stefan Kardynał Wyszyński wobec Ziem 
Zachodnich i Północnych oraz stosunków polsko-niemieckich. W 100-lecie urodzin Prymasa Tysiąc-
lecia, pod red. T. D z w o n k o w s k i e g o, Cz. O s ę k o w s k i e g o, Warszawa – Poznań – 
Zielona Góra 2001, s. 94-118. 
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Osóbki-Morawskiego przez Watykan i traktują ich jako zwykłych księży37. Jed-
nak w tym samym piśmie, powołując się na interes państwa, minister pisze: 
Polecam Ob[ywatelom] Pełnomocnikom, aby nie czynili Administratorom Apo-
stolskim przeszkód w ich działalności, przeciwnie udzielali im w miarę możności 
pomocy i ułatwień38. 

Na nowo przyłączonych terenach władze nie występowały przeciwko 
przejmowaniu świątyń protestanckich przez katolików, a nawet wspierały fi-
nansowo nowe parafie, zakupując ornaty, kapy39, alby czy komże40. Wiązało 
się to z osadnictwem repatriantów z Kresów, którzy aklimatyzowali się znacz-
nie szybciej kiedy w pobliżu znajdował się polski ksiądz katolicki oraz kościół. 
Dochodziło nawet do przypadków siłowego zatrzymywania księdza przez 
grupy repatriantów, aby skłonić go do osiedlenia się w rejonie ich pobytu41.  

Sprawę tę poruszył ks. dr Edmund Nowicki na IV Sesji Rady Naukowej 
dla Zagadnień Ziem Odzyskanych. Ponadto postulował on aby wraz z repolo-
nizacją tych ziem, przekazywać Kościołowi katolickiemu opuszczone prote-
stanckie zbory42. Wolski ostrożnie odniósł się do słów duchownego. Nadmie-
nił, ze państwo jest przychylne rekatolizacji Ziem Odzyskanych, ale nie może 

37 R. M a r e k, Kościół wisznrzymsko-katolicki wobec ziem zachodnich i północnych, War-
szawa 1976, s. 8. 

38 Cyt. za R. D z i e m b a, Kościół katolicki w Kołobrzegu na tle przemian społeczno-poli-
tycznych w latach 1945-1990, Kołobrzeg 2006, s.33-34. 

39 Kapa - inaczej pluwiał lub nieszpornik. Szata używana przez kapłana w czasie sprawo-
wania uroczystej liturgii poza mszą świętą, jak chrzest, błogosławieństwo Najświętszym Sakra-
mentem, czy wspólnotowa Liturgia Godzin. Jest to rodzaj długiej peleryny sięgającej stóp, zapi-
nanej pod szyją. Zakłada się ją na komżę lub albę oraz stułę. Jej kolor jest uzależniony od spra-
wowanej czynności lub koloru oficjum; vide: http://www.ministranci.archidiecezja.katowice. 
pl/liturgia,szaty-liturgiczne#kapa  [dostęp 4 XII 2015 r.]. 

40 Komża - szata liturgiczna w Kościele katolickim. Jest to skrócona alba o szerokich ręka-
wach. Komża jest białego koloru, co oznacza czystość serca i ducha. Pierwotnie była używana 
wyłącznie w chórach, podczas liturgii godzin, dopiero od XIV w. może być stosowana we wszyst-
kich czynnościach liturgicznych, dla których nie zastrzeżono wyraźnie alby; vide: http://www. 
ministranci.archidiecezja.katowice.pl/liturgia,szaty-liturgiczne#kapa  [dostęp 4 XII 2015 r.]. 

41 AAN, KRN, sygn. 809, Wolski do Prezydium KRN 31 XII 1946 r., k. 114; J. Ż a r y n , 
Dzieje Kościoła katolickiego…, s. 75-76. 

42 E. N o w i c k i, Zagadnienia organizacyjne Kościoła katolickiego na Ziemiach Odzyska-
nych [w:] IV Sesja Rady Naukowej dla Zagadnień Ziem Odzyskanych 18-21 XII 1946 r., z. 2, 
Problemy demograficzne i kulturalne, Kraków 1947, s. 105, 108-111. 
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ksiądz Edmund Nowicki, w Gdańsku – ksiądz Andrzej Wronka, a w Olsztynie 
– ksiądz Teodor Bensch. Nominacje poprzedzały spotkania prymasa z hierar-
chami niemieckimi, wszakże nie ze wszystkimi. Rządca prałatury pilskiej ksiądz 
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Maksymilianem Kallerem, wikariuszem wrocławskim ks. Ferdynandem Piont-
kiem i wikariuszem kapitulnym księdzem Johannesem Bleske, ograniczyły się 
do zakomunikowania nowej sytuacji. W istocie prymas A. Hlond zastąpił le-
galną władze kościelną na Ziemiach Odzyskanych utworzonym przez siebie 
prowizorium. Usprawiedliwieniem tego procederu była polityka komuni-
stów36.  

Władze, w osobie ministra administracji publicznej Władysława Kier-
nika, w dniu 17 IX 1945 r. zawiadomiły pełnomocników okręgowych na Zie-
miach Odzyskanych, że nie przyjmują do wiadomości faktu nominacji admi-
nistratorów apostolskich, powołując się na brak uznania rządu Edwarda 

36 Z. Z i e l i ń s k i, op. cit., s. 45-47. Na temat polityki władz wobec kościelnej admini-
stracji na Ziemiach Odzyskanych oraz jej organizacji vide: B. K u m o r, Zmiany w organizacjach 
Kościoła katolickiego w Polsce [w:] Historia Kościoła w…, s. 189-191; D. Ś m i e r z c h a l s k i -
W a c h o c z, Duchowieństwo rzymskokatolickie na Pomorzu Zachodnim, Środkowym i Ziemi Lu-
buskiej w świetle dokumentów państwowych z lat 1945-1989, t. 1, Zielona Góra 2014, s. 81-107; 
G. W e j m a n, Organizowanie struktur kościelnych na Pomorzu Środkowym w latach 1945-1972 
[w:] Kościół katolicki w realiach władzy komunistycznej na Pomorzu Środkowym w latach 1945-
1989, pod red. T. C e y n o w y, P. K n a p a, Szczecin 2011, s. 23-50; K. K o w a l c z y k, 
W walce o rząd dusz. Polityka władz państwowych wobec Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachod-
nim w latach 1945-1956, Szczecin 2003, ss. 306; Represje wobec Kościoła katolickiego na Dolnym 
Śląsku i Opolszczyźnie 1945-1989, pod red. S. A. B o g a c z e w i c z a, S. K r z y ż a n o w -
s k i e j, Wrocław 2004; M. O r d y ł o w s k i, Polityka lokalnych władz PRL wobec Kościoła ka-
tolickiego na Dolnym Śląsku w latach 1945-1979 [w:] Stefan Kardynał Wyszyński wobec Ziem 
Zachodnich i Północnych oraz stosunków polsko-niemieckich. W 100-lecie urodzin Prymasa Tysiąc-
lecia, pod red. T. D z w o n k o w s k i e g o, Cz. O s ę k o w s k i e g o, Warszawa – Poznań – 
Zielona Góra 2001, s. 94-118. 
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tycznych w latach 1945-1990, Kołobrzeg 2006, s.33-34. 
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41 AAN, KRN, sygn. 809, Wolski do Prezydium KRN 31 XII 1946 r., k. 114; J. Ż a r y n , 
Dzieje Kościoła katolickiego…, s. 75-76. 

42 E. N o w i c k i, Zagadnienia organizacyjne Kościoła katolickiego na Ziemiach Odzyska-
nych [w:] IV Sesja Rady Naukowej dla Zagadnień Ziem Odzyskanych 18-21 XII 1946 r., z. 2, 
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dopuścić do przejęcia wszystkich zborów przez Kościół katolicki, bowiem wy-
znanie protestanckie, jest przez władze prawnie uznane43. Stanowisko Wol-
skiego, od 12 IV 1945 r. wiceministra administracji publicznej, potwierdza 
początkowo przychylny stosunek komunistów do rozwoju katolicyzmu na Zie-
miach Odzyskanych. Szło to w parze z repolonizacją wymienionego obszaru. 

Z założeń ustroju totalitarnego wynika brak akceptacji dla wszelkich au-
tonomicznych form życia publicznego. Taką formą przejściową był Kościół, 
który istniał jako instytucja tolerowana44. Stan ten miał się zmieniać wraz 
z upływem czasu. Komuniści nie mieli jednak szczerych intencji względem du-
chowieństwa, jak mógłby wskazywać na to okres tuż powojenny. Pierwszym 
doniosłym wydarzeniem w powojennych relacjach państwo – Kościół było 
uznanie konkordatu za nieważny przez TRJN co nastąpiło 12 IX 1945 r.45 
Początkowo kierownictwo PPR zdecydowane było utrzymać konkordat z przy-
czyn taktycznych. Jednak do zerwania dążyła grupa polityków z PPS na czele 
z szefem resortu sprawiedliwości Henrykiem Świątkowskim. Przeciwko utrzy-
maniu konkordatu było również kierownictwo MAP, któremu podlegały 
sprawy związane z funkcjonowaniem Kościoła i związków wyznaniowych. Od-
miennego zdania był szef dyplomacji Zygmunt Modzelewski z PPR. Ostatecz-
nie jednak zwyciężyła inicjatywa H. Świątkowskiego, aby ogłosić konkordat za 
nieobowiązujący z winy Stolicy Apostolskiej46. 

Poprzez ten krok władze zamierzały osłabić pozycję Kościoła w Polsce. 
W uzasadnieniu rząd powoływał się na fakt przekazania przez papieża admini-
stracji nad diecezją chełmińską niemieckiemu biskupowi gdańskiemu K. Splet-
towi, co było niezgodne z linią konkordatu, który zakładał, iż żadna jednostka 
administracyjna polskiego Kościoła nie może być administrowana przez du-
chownego mającego siedzibę poza krajem. Drugim powodem było powierze-
nie przez papieża jurysdykcji nad niemieckimi katolikami w archidiecezji 
gnieźnieńskiej i poznańskiej (Kraj Warty) Niemcowi Josephowi Paechowi, 

43 IV Sesja Rady…, s. 134. 
44 Z. Z i e l i ń s k i, op. cit., s. 71. 
45 Konkordat obowiązywał od 10 II 1925 r. 
46 A. D u d e k, R. G r y z, op. cit., s. 13-14; J. W i ś n i e w s k i, Polityka wyznaniowa Pol-

ski w latach 1944-1948, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z nauk poli-
tycznych” 1989, z. 35, s. 102. 
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a po nim Hilariuszowi Breitingerowi. Konkordat bowiem nie przewidywał 
żadnych podziałów narodowościowych w Kościele na terenie Polski47.  

Wypowiedzenie konkordatu poważnie utrudniło działanie polskiego Ko-
ścioła. Władze w ten sposób uniemożliwiły odwoływanie się Kościoła do kon-
kordatu jako umowy międzynarodowej, a przez co poważnie ograniczyły jego 
możliwości obronne. Ponadto komuniści mogli dość swobodnie wydawać 
prawa dotyczące duchowieństwa i życia religijnego w kraju48. Z drugiej strony 
unieważnienie konkordatu paradoksalnie przyniosło Kościołowi polskiemu 
pewne korzyści. Od tej pory zmiany personalne w odniesieniu do biskupów, 
prowincjałów zakonnych i proboszczów nie musiały być zatwierdzone przez 
organy państwowe, co wcześniej było obwarowane w konkordacie49.  

W końcowej części aktu o zerwaniu konkordatu, władze powołując się na 
brak uznania dla TRJN przez Watykan, podały, iż nie przyjmują do wiadomo-
ści tych nominacji i nie uznają uprawnień administratorów apostolskich50. Na-
leży nadmienić, że decyzja ta była nieracjonalna z punktu widzenia interesu 
władzy, ponieważ nominacje prymasa A. Hlonda oznaczały akceptację przez 
Kościół polski przyłączenia Ziem Odzyskanych. Ponadto nieuznawanie admi-
nistratorów apostolskich przez władzę było bezpodstawne, gdyż wypowiedze-
nie konkordatu miało miejsce prawie miesiąc po nominacjach. 

Formalnie obowiązująca w Polsce konstytucja marcowa gwarantowała 
związkom wyznaniowym posiadanie swobody zarządzania majątkiem kościel-
nym. W rzeczywistości władze często odmawiały zwrotu kościołowi budyn-
ków, zagarniętych wcześniej przez Niemców. Najczęściej chodziło o szkoły czy 
tzw. domy katolickie. Wraz z upływem czasu sytuacja pogarszała się również 
na Ziemiach Odzyskanych, gdzie kwestionowano nawet przynależność budyn-
ków sakralnych51.  

Po unieważnieniu konkordatu powstała przy Ministerstwie Sprawiedli-
wości specjalna komisja w skład której wchodzili: Seweryn Szyr, Jan Wasil-

47 Uchwała Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej z dnia 12 września 1945 r. w sprawie 
konkordatu, „Państwo i Prawo” 1947, nr 12. 

48 B. C y w i ń s k i, Ogniem próbowane, t. 2, „…i was prześladować będą”, Lublin 1990, 
s. 34. 

49 A. D u d e k, R. G r y z, op. cit., s. 15. 
50 T. P a w l i k o w s k i, op. cit., s. 105-107. 
51 Z. Z i e l i ń s k i, op. cit., s. 57. 
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towi, co było niezgodne z linią konkordatu, który zakładał, iż żadna jednostka 
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43 IV Sesja Rady…, s. 134. 
44 Z. Z i e l i ń s k i, op. cit., s. 71. 
45 Konkordat obowiązywał od 10 II 1925 r. 
46 A. D u d e k, R. G r y z, op. cit., s. 13-14; J. W i ś n i e w s k i, Polityka wyznaniowa Pol-

ski w latach 1944-1948, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z nauk poli-
tycznych” 1989, z. 35, s. 102. 
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a po nim Hilariuszowi Breitingerowi. Konkordat bowiem nie przewidywał 
żadnych podziałów narodowościowych w Kościele na terenie Polski47.  

Wypowiedzenie konkordatu poważnie utrudniło działanie polskiego Ko-
ścioła. Władze w ten sposób uniemożliwiły odwoływanie się Kościoła do kon-
kordatu jako umowy międzynarodowej, a przez co poważnie ograniczyły jego 
możliwości obronne. Ponadto komuniści mogli dość swobodnie wydawać 
prawa dotyczące duchowieństwa i życia religijnego w kraju48. Z drugiej strony 
unieważnienie konkordatu paradoksalnie przyniosło Kościołowi polskiemu 
pewne korzyści. Od tej pory zmiany personalne w odniesieniu do biskupów, 
prowincjałów zakonnych i proboszczów nie musiały być zatwierdzone przez 
organy państwowe, co wcześniej było obwarowane w konkordacie49.  

W końcowej części aktu o zerwaniu konkordatu, władze powołując się na 
brak uznania dla TRJN przez Watykan, podały, iż nie przyjmują do wiadomo-
ści tych nominacji i nie uznają uprawnień administratorów apostolskich50. Na-
leży nadmienić, że decyzja ta była nieracjonalna z punktu widzenia interesu 
władzy, ponieważ nominacje prymasa A. Hlonda oznaczały akceptację przez 
Kościół polski przyłączenia Ziem Odzyskanych. Ponadto nieuznawanie admi-
nistratorów apostolskich przez władzę było bezpodstawne, gdyż wypowiedze-
nie konkordatu miało miejsce prawie miesiąc po nominacjach. 

Formalnie obowiązująca w Polsce konstytucja marcowa gwarantowała 
związkom wyznaniowym posiadanie swobody zarządzania majątkiem kościel-
nym. W rzeczywistości władze często odmawiały zwrotu kościołowi budyn-
ków, zagarniętych wcześniej przez Niemców. Najczęściej chodziło o szkoły czy 
tzw. domy katolickie. Wraz z upływem czasu sytuacja pogarszała się również 
na Ziemiach Odzyskanych, gdzie kwestionowano nawet przynależność budyn-
ków sakralnych51.  

Po unieważnieniu konkordatu powstała przy Ministerstwie Sprawiedli-
wości specjalna komisja w skład której wchodzili: Seweryn Szyr, Jan Wasil-

47 Uchwała Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej z dnia 12 września 1945 r. w sprawie 
konkordatu, „Państwo i Prawo” 1947, nr 12. 

48 B. C y w i ń s k i, Ogniem próbowane, t. 2, „…i was prześladować będą”, Lublin 1990, 
s. 34. 

49 A. D u d e k, R. G r y z, op. cit., s. 15. 
50 T. P a w l i k o w s k i, op. cit., s. 105-107. 
51 Z. Z i e l i ń s k i, op. cit., s. 57. 
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kowski oraz Aleksander Wolter. Jej celem było opracowanie programu laicy-
zacji obowiązującego dotychczas systemu prawnego. Pierwszym efektem prac 
komisji był projekt nowego prawa małżeńskiego52. Projekt ów został w dniu 
25 IX 1945 r. uchwalony przez Prezydium KRN jako dekret o związku mał-
żeńskim. Pierwsze rozbieżności na tym polu nastąpiły latem, jeszcze w fazie 
prac nad projektem. Ponieważ projekt przewidywał znaczne ułatwienie w uzy-
skaniu rozwodu, zajęła się nim pierwsza zwołana po II wojnie światowej kon-
ferencja Episkopatu Polski, obradująca na Jasnej Górze w dniach 26-27 VI 
1945 r. Z racji nieobecności prymasa A. Hlonda jej przewodniczącym został 
abp A. Sapieha. Konferencja zwróciła uwagę na świętość węzła małżeńskiego. 
Oprócz tego zajęła się również oszacowaniem strat poniesionych przez Kościół 
w czasie wojny oraz nakreśliła dalsze kierunki działań53.  

Dekret został jednak uchwalony przez KRN z całkowitym pominięciem 
postulatów i zastrzeżeń abp. A. Sapiehy, które ten wysłał do B. Bieruta jeszcze 
w czerwcu 1945 r. Oprócz kwestii rozwodów, dekret przewidywał przymus 
zawierania ślubu cywilnego, który w prawie państwowym zyskał pierwszeń-
stwo. Konferencja Episkopatu Polski zebrana na Jasnej Górze 7 XII 1945 r. 
wyraziła ubolewanie, że władza zlekceważyła stanowisko Kościoła, a odpowie-
dzią na pismo biskupów w tej sprawie było oświadczenie umieszczone w pra-
sie54. 

Już na początku 1948 r. doszło do konfliktu na polu realizacji wspomnia-
nego dekretu. Urzędy stanu cywilnego żądały od parafii przekazania ksiąg ko-
ścielnych, powołując się na przepisy z czasów carskich, iż Kościół pełnił wów-
czas funkcję urzędu stanu cywilnego i winien prowadzić księgi w dwóch eg-
zemplarzach. W dniu 11 VIII 1949 r. Wolski jako minister administracji pu-
blicznej wydał zarządzenie o przekazaniu tym organom kościelnych ksiąg me-
trykalnych55. Realizacją powyższego zajęły się terenowe władze administracyjne 
w towarzystwie funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. Sekretarz Episkopatu 
Polski bp Zygmunt Choromański w rozmowie z ministrem Wolskim podkre-

52 B. N o s z c z a k, op. cit., s. 142; J. W i ś n i e w s k i, op. cit., s. 102. 
53 T. P a w l i k o w s k i, op. cit., s. 100-101. 
54 A. D u d e k, R. G r y z, op. cit., s. 15-17. 
55 Zarządzenie ministra administracji publicznej z dnia 11 sierpnia 1949 r. o przekazaniu 

ksiąg metrykalnych urzędom stanu cywilnego, „Dziennik Urzędowy Ministerstwa Administracji 
Publicznej” 1949, nr 38, poz. 268. 
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ślał, że księgi były prowadzone w jednym egzemplarzu, a więc są jedynym źró-
dłem rejestrów parafialnych i są własnością Kościoła. Biskup Z. Choromański 
nakazał jednocześnie by na żądanie władz cywilnych, parafie nie czyniły prze-
szkód w sporządzaniu odpisów.  Powyższe ustępstwa nie zadowoliły jednak 
strony rządowej56. 

Komuniści nie zamierzali definitywnie odciąć się od Watykanu. Unie-
ważnienie konkordatu miało również na celu zawarcie nowego, znacznie ko-
rzystniejszego dla państwa. Niektóre poczynania władzy w okresie od 1946 do 
początku 1948 r. wskazywały, że porozumienie z Watykanem leży w interesie 
rządu. W relacjach Polski ze Stolicą Apostolską oraz w kwestii wypracowania 
nowego konkordatu głównymi ośrodkami decyzyjnymi były trzy podmioty. 
Pierwszym z nich była władza państwowa reprezentowana przez Wolskiego, 
który posiadał dostateczne zaplecze w postaci Departamentu Wyznaniowego 
w MAP. Ponadto podmiot państwowy współtworzyły komórki MSZ oraz KC 
PZPR. Drugim podmiotem był Kościół polski reprezentowany przez sekreta-
rza Episkopatu bp Z. Choromańskiego oraz prymasa. Trzecim podmiotem był 
Watykan, a w nim sekretarz stanu kardynał Domenico Tardini57.  

Efektem następnego porozumienia miała być bierność Kościoła w zbliża-
jących się wyborach. Chodziło szczególnie o nie popieranie PSL. Jak słusznie 
zauważa Antonii Dudek, komuniści traktowali Kościół jak reakcyjną partię po-
lityczną, która była konkurencją w sprawowaniu władzy. Dlatego w połowie 
lat 40-tych PPR postępowała wobec Kościoła podobnie jak wobec PSL. Ko-
muniści nie dążyli do natychmiastowego zniszczenia konkurencji, byli bowiem 
na to za słabi. Jednak sytuacja zmieniała się wraz z upływem czasu. Jak twierdził 
Władysław Gomułka, podporządkowanie Kościoła będzie znacznie trudniejsze 
niż sceny politycznej. Nie wierzył w możliwość przeprowadzenia rozłamu. 
W chwili obecnej korzyści dla partii widział w neutralizacji Kościoła czemu 
miał służyć nowy konkordat58. 

W kolejnych miesiącach nie podejmowano jednak żadnych kroków, które 
miałyby przybliżyć podpisanie nowego konkordatu. Działo się wprost przeciw-
nie. Na plenum KC PPR z 10 II 1946 r., które poświęcone było m.in. zagad-
nieniu propagandy, poruszono również kwestię stosunku partii do Kościoła. 

56 J. Ż a r y n, Kościół a władza…, s. 77. 
57 Ibidem, s. 91. 
58 A. D u d e k, R. G r y z, op. cit., s. 17-18. 
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52 B. N o s z c z a k, op. cit., s. 142; J. W i ś n i e w s k i, op. cit., s. 102. 
53 T. P a w l i k o w s k i, op. cit., s. 100-101. 
54 A. D u d e k, R. G r y z, op. cit., s. 15-17. 
55 Zarządzenie ministra administracji publicznej z dnia 11 sierpnia 1949 r. o przekazaniu 
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56 J. Ż a r y n, Kościół a władza…, s. 77. 
57 Ibidem, s. 91. 
58 A. D u d e k, R. G r y z, op. cit., s. 17-18. 
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Obok sekretarza generalnego W. Gomułki, na ten temat zabrał głos Wolski, 
który przestrzegał przed bagatelizowaniem wpływu Kościoła na społeczeństwo, 
szczególnie przed wyborami. Jego obawy skupiały się zwłaszcza na znaczeniu 
religii w życiu kobiet i młodzieży. Wiceminister proponował: Bić go [Kościół] 
od tej strony, ażeby szereg ludzi popularnych w terenie, [i] kobiet poszło z nami. 
Skrytykował działania na tym polu Ministerstwa Informacji i Propagandy, jako 
daleko niewystarczające. Jednak nie zaproponował w zamian żadnych konkre-
tów, które miałyby zmienić ten stan rzeczy59.  

W okresie tym nasiliły się aresztowania księży, oskarżonych o współpracę 
z podziemiem antykomunistycznym. Utrudniano rozwój prasy katolickiej, 
blokując ukazywanie się nowych tytułów. Służyć miały temu specjalne zezwo-
lenia prasowe, które należało uzyskać nim ukaże się nowe pismo. Równolegle 
zaostrzono cenzurę dotychczas ukazujących się czasopism.  

Konferencja Episkopatu Polski, obradująca w dniach 22-24 V 1946 r. na 
Jasnej Górze zajęła stanowisko wobec zbliżającego się referendum ludowego. 
Stwierdzono, że utrzymanie senatu jest w interesie Kościoła. Zdecydowano się 
jednak nie zabierać oficjalnie głosu w tej sprawie, ani nie nawoływać do udziału 
w referendum. Postanowiono ponadto, że biskupi mogą samodzielnie rozma-
wiać z przedstawicielami władz państwowych tylko w sprawach dotyczących 
ich diecezji. Zagadnienia związane całościowymi relacjami państwo – Kościół 
leżą tylko w kompetencji konferencji Episkopatu Polski oraz Komisji Głównej 
Episkopatu. Ta ostatnia znana również pod nazwą Rady Głównej, była orga-
nem powołanym przez pierwszą konferencję Episkopatu Polski w dniach 3-4 
X 1945 r. Początkowo składała się z 7 osób, później liczba ta uległa zmniejsze-
niu. W jej skład weszli wszyscy arcybiskupi oraz sekretarz Episkopatu. Posia-
dała szerokie kompetencje w relacjach z przedstawicielami władzy i miała 
szybko reagować na jej posunięcia. Rada Główna sterowała niejako decyzjami 
biskupów w sprawach istotnych, takich jak stosunkach państwo – Kościół lub 
partia – Kościół. Utworzenie zarówno Komisji Głównej jak i Biura Sekretarza 
Episkopatu, o którym dalej, było przejawem centralizacji funkcjonowania Ko-
ścioła, co miało ułatwić odpieranie ataków władzy 60.  

59 Protokół plenarnego posiedzenia Komitetu Centralnego [PPR], odbytego w Warszawie 
w dniu 10 lutego 1946 r. [w:] Archiwum Ruchu Robotniczego, pod red. F. T y c h a,  t. IX, War-
szawa 1984, s. 266. 

60 Z. Z i e l i ń s k i, op. cit., s. 70. 
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Być może swoistą próbą kokietowania Kościoła w osobie prymasa 
A. Hlonda, na rzecz zbliżającego się referendum, były dwa spotkania jakie od-
był wiceminister Wolski z prymasem. Pierwsze spotkanie odbyło się w dniu 
6 VI 1946 r. w Ołtarzewie, prawdopodobnie w klasztorze pallotynów. Doszło 
do niego z inicjatywy Zygmunta Wojciechowskiego dyrektora Instytutu Za-
chodniego w Poznaniu oraz Tadeusza Chromeckiego, wówczas naczelnika 
Wydziału Zagranicznego MSZ. Rozmawiano na temat repatriacji Polaków 
z Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (dalej ZSRR), choć Jerzy 
Pietrzak nie wyklucza, że również poruszono zagadnienia relacji państwo – Ko-
ściół. Kolejne spotkanie odbyło się u prymasa. Obecni byli również T. Chro-
mecki oraz Z. Wojciechowski. Wolski twierdził, że uzyskał też zgodę prymasa 
na spotkanie z prezydentem B. Bierutem. August Hlond miał mu powiedzieć: 
Jeżeli Prezydent ma jakie sprawy, dotyczące Kościoła i państwa, do omówienia 
i życzy sobie wizyty Ks. Prymasa, to na zaproszenie Prezydenta Ks. Prymas gotów 
jest przybyć61. 

Po sfałszowanym referendum z 30 VI 1946 r. biskupi zdecydowali się 
powołać Biuro Sekretarza Episkopatu Polski. Jego zadaniem było szybkie prze-
kazywanie kuriom diecezjalnym bieżących wiadomości a zarazem zbieranie na-
pływających od nich informacji. Kurie powiadamiały głównie o przypadkach 
nadużyć ze strony władz państwowych. We wrześniu 1946 r. nowym sekreta-
rzem Episkopatu został bp Z. Choromański, sufragan warszawski62. 

Konferencja Episkopatu Polski obradująca we wrześniu 1946 r. zajęła się 
nasilającymi represjami wobec Kościoła ze strony władz. Dlatego 15 IX 1946 
r. biskupi upoważnili bp Z. Choromańskiego do wysłania B. Bierutowi dwu-
nastopunktowego memoriału, w którym poruszono takie problemy jak zerwa-
nie konkordatu, wprowadzenie nowego prawa małżeńskiego, zakaz tworzenia 
organizacji katolickich oraz popieranie laicyzacji życia publicznego przez wła-
dze. Kościół był wyraźnie zaniepokojony wewnętrzna walką, a w konsekwencji 
faktycznym rozpadem Stronnictwa Pracy (dalej SP), jedynej legalnej partii od-
wołującej się do katolickiej nauki społecznej. Opozycja Karola Popiela, stojąca 
na gruncie chadeckim zdecydowała się opuścić szeregi SP, którego Zarząd 

61 Cyt. za J. P i e t r z a k, Pełnia prymasostwa. Ostatnie lata prymasa Polski kardynała Au-
gusta Hlonda 1945-1948, t. 1, Poznań 2009, s. 108, 112. 

62 A. D u d e k, R. G r y z, op. cit., s. 20. 
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Obok sekretarza generalnego W. Gomułki, na ten temat zabrał głos Wolski, 
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Jasnej Górze zajęła stanowisko wobec zbliżającego się referendum ludowego. 
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Episkopatu. Ta ostatnia znana również pod nazwą Rady Głównej, była orga-
nem powołanym przez pierwszą konferencję Episkopatu Polski w dniach 3-4 
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niu. W jej skład weszli wszyscy arcybiskupi oraz sekretarz Episkopatu. Posia-
dała szerokie kompetencje w relacjach z przedstawicielami władzy i miała 
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59 Protokół plenarnego posiedzenia Komitetu Centralnego [PPR], odbytego w Warszawie 
w dniu 10 lutego 1946 r. [w:] Archiwum Ruchu Robotniczego, pod red. F. T y c h a,  t. IX, War-
szawa 1984, s. 266. 

60 Z. Z i e l i ń s k i, op. cit., s. 70. 
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Być może swoistą próbą kokietowania Kościoła w osobie prymasa 
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61 Cyt. za J. P i e t r z a k, Pełnia prymasostwa. Ostatnie lata prymasa Polski kardynała Au-
gusta Hlonda 1945-1948, t. 1, Poznań 2009, s. 108, 112. 

62 A. D u d e k, R. G r y z, op. cit., s. 20. 
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Główny 18 VI 1946 r. formalnie zawiesił działalność partii63. Karol Popiel usi-
łował utworzyć nową partię i wystartować w wyborach w 1947 r. lecz było to 
bezskuteczne. Mimo to grupa współpracującego z PPR Feliksa Widy-Wir-
skiego podtrzymywała istnienie SP aż do 1950 r.64 

2. Rozmowy z hierarchami kościelnymi 1946-1949 

Na początku września 1946 r. doszło do spotkania Jana Frankowskiego 
z Józefem Cyrankiewiczem i Wolskim w warszawskim hotelu „Polonia”. Spo-
tkanie było próbą zorganizowania niezależnej partii katolickiej – co ciekawe – 
przy cichym poparciu Julii Brystygierowej z MBP. Józef Cyrankiewicz obiecy-
wał katolikom 48 mandatów w sejmie. Przez kolejne miesiące w hotelu „Polo-
nia” dochodziło do spotkań potencjalnych członków mającej powstać partii. 
W negocjacjach uczestniczyli niektórzy działacze skupieni wokół „Tygodnika 
Powszechnego”, „Dziś i Jutro”, „Tygodnika Warszawskiego” czy „Odry” oraz 
grupa K. Popiela. Rozmowy miały doprowadzić do wypracowania swoistego 
konsensusu pomiędzy państwem a Kościołem. Oficjalnie jednak dyskutowano 
na temat utworzenia niezależnej partii katolickiej. Od samego początku dała o 
sobie znać niechęć i brak zaufania chadeków z „Tygodnika Warszawskiego”, 
popieranych przez grupę K. Popiela, do Bolesława Piaseckiego i jego zaplecza 
z „Dziś i Jutro”. Obie frakcje liczyły na przywództwo w ewentualnie powstałej 
partii65.  

Rozmowy Wolskiego z przedstawicielami hierarchów, zostały jednak 
przerwane po wysłaniu listu pasterskiego Episkopatu 10 IX 1946 r. w sprawie 
obowiązków wyborczych katolików przed zbliżającymi się wyborami do Sejmu 
Ustawodawczego. W liście najbardziej rażące dla władzy były sformułowania 
mówiące o tym, że katolicy nie mogą należeć do partii i organizacji, której 
zasady są sprzeczne z nauką chrześcijańską. Nie mogą również oddawać głosów 
na kandydatów reprezentujących takie poglądy i programy wyborcze66. 

63 A. G r u d z i ń s k i, Działalność dydaktyczno-wychowawcza szkół katolickich archidiecezji 
krakowskiej w latach 1945-1956, Lublin 2013, s. 52-53. 

64 J. Ż a r y n, Dzieje Kościoła katolickiego…, s. 84. 
65 A. D u d e k, G. P y t e l,  Bolesław Piasecki. Próba biografii politycznej, Londyn 1990, 

s. 170; S. K i s i e l e w s k i, Wspomnienia polityczne, „Krytyka” 1979, nr 4, s.76; K. P o p i e l, 
Od Brześcia do „Polonii”, Londyn 1967, s. 236-244. 

66 Orędzie Episkopatu Polski w sprawie wyborów do sejmu [w:] Listy pasterskie Episkopatu 
Polski 1945-1974, Paris 1975, s. 42. 
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Jednak wobec zbliżających się wyborów władzom zależało na neutralizacji 
Kościoła. Zdecydowano się podjąć kroki w tym kierunku. Do nawiązania kon-
taktu z hierarchami kościelnymi Wolski użył pośrednictwa T. Chromeckiego, 
który spotkał się najpierw z biskupem kieleckim Czesławem Kaczmarkiem 
a potem z bp Z. Choromańskim. Z sekretarzem Episkopatu rozmawiał dyplo-
mata na temat memoriału hierarchów kościelnych z 15 IX 1946 r. Biskup 
oznajmił T. Chromeckiemu, że został upoważniony przez Episkopat do pro-
wadzenia rozmów z przedstawicielem rządu w sprawach normalizacji stosun-
ków wzajemnych. Proponował utworzenie komisji do prowadzenia rozmów 
z dwoma przedstawicielami rządu. Stronę kościelną mieli reprezentować 
bp Z. Choromański oraz bp Cz. Kaczmarek. Sekretarzem komisji miał zostać 
T. Chromecki67. 

Informacje te naczelnik Wydziału Zagranicznego MSZ przekazał Wol-
skiemu w dniu 1 X 1946 r. Wobec tego wiceminister kazał mu zorganizować 
jak najszybciej jego spotkanie z bp Z. Choromańskim. Wolski, poprzez osobę 
T. Chromeckiego, stawiał jednak wstępne pytania. Czy Kościół uznaje (...) 
nową rzeczywistość polską? Biskup odpowiedział, że już przed rokiem ducho-
wieństwo wezwało katolików do budowania (...) Nowej Demokratycznej Polski. 
Kolejnym pytaniem wiceministra było czy Episkopat wierzy w szczerą chęć 
współpracy z rządem. Hierarcha odrzekł, że owszem, ale należy rozróżnić zało-
żenia teoretyczne od realizacji w praktyce, gdzie dostrzega się dwutorowość po-
lityki władz. Oficjalnie bowiem rząd głosi chęć współpracy, ale jednocześnie 
realizuje antykatolickie posunięcia, jak nowe prawo małżeńskie.  Ponadto 
Wolski pragnął omówienia całokształtu stosunków władza – Kościół bez dys-
kusji na temat memoriału z 15 IX 1946 r. Biskup Z. Choromański wyraził 
zgodę. Kazał jednak przekazać Wolskiemu, że jednym z celów memoriału była 
chęć rozpoczęcia rozmów przedstawicieli Kościoła z władzami68. 

Sekretarz Episkopatu spotkał się z Wolskim 2 X 1946 r. Hierarcha ko-
ścielny stał na stanowisku akceptacji nowej rzeczywistości w Polsce. Zapewnił 
również wiceministra, że Kościół nie dąży do walki z rządem. Wolski odparł 

67 AAN, UdSW, sygn. 125/14, Sprawozdanie T. Chromeckiego z rozmowy z Z. Choromań-
skim 1 X 1946 r., k. 262-264. 

68 AAN, UdSW, sygn. 125/14, Notatka T. Chromeckiego odnośnie ustalenia zasad spotkania 
Z. Choromańskiego z Wolskim, 2 X 1946 r., k. 259-261; B. F i j a ł k o w s k a, Partia wobec religii 
i Kościoła w PRL, t. 1, 1944-1955, Olsztyn 1999, s. 33. 
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łował utworzyć nową partię i wystartować w wyborach w 1947 r. lecz było to 
bezskuteczne. Mimo to grupa współpracującego z PPR Feliksa Widy-Wir-
skiego podtrzymywała istnienie SP aż do 1950 r.64 
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63 A. G r u d z i ń s k i, Działalność dydaktyczno-wychowawcza szkół katolickich archidiecezji 
krakowskiej w latach 1945-1956, Lublin 2013, s. 52-53. 

64 J. Ż a r y n, Dzieje Kościoła katolickiego…, s. 84. 
65 A. D u d e k, G. P y t e l,  Bolesław Piasecki. Próba biografii politycznej, Londyn 1990, 

s. 170; S. K i s i e l e w s k i, Wspomnienia polityczne, „Krytyka” 1979, nr 4, s.76; K. P o p i e l, 
Od Brześcia do „Polonii”, Londyn 1967, s. 236-244. 

66 Orędzie Episkopatu Polski w sprawie wyborów do sejmu [w:] Listy pasterskie Episkopatu 
Polski 1945-1974, Paris 1975, s. 42. 
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67 AAN, UdSW, sygn. 125/14, Sprawozdanie T. Chromeckiego z rozmowy z Z. Choromań-
skim 1 X 1946 r., k. 262-264. 

68 AAN, UdSW, sygn. 125/14, Notatka T. Chromeckiego odnośnie ustalenia zasad spotkania 
Z. Choromańskiego z Wolskim, 2 X 1946 r., k. 259-261; B. F i j a ł k o w s k a, Partia wobec religii 
i Kościoła w PRL, t. 1, 1944-1955, Olsztyn 1999, s. 33. 
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wówczas, że memoriał Episkopatu z 10 IX 1946 r. wydaje się przeczyć temu 
stanowisku. Biskup zaznaczył, jednak, że celem pisma było nawiązanie roz-
mów, ale zgadza się nie roztrząsać na chwilę obecną uwag w nim zawartych. 
Dodał, że uregulowanie stosunków wzajemnych dałoby rządowi wiele korzy-
ści. Przede wszystkim podniosło by jego autorytet w społeczeństwie, bardzo 
przywiązanym do religii katolickiej. Służyć temu miałyby wspólne celebrowa-
nie uroczystości zarówno kościelnych jak i państwowych. Tymczasem du-
chowni obserwują antykościelne posunięcia urzędników państwowych. Wolski 
ripostował, że są one odpowiedzią na antyrządowe, w jego mniemaniu, wystą-
pienia księży. Biskup zaznaczył z kolei, że błędem było zerwanie konkordatu. 
Wierzył jednak, że nie jest to przeszkodą w znalezieniu modus vivendi. Wolski 
dodał, że porozumienie z papieżem nie będzie możliwe dopóki ambasadorem 
w Watykanie jest Kazimierz Papee, reprezentant rządu emigracyjnego. Biskup 
odparł, że istotnie jest to przeszkoda i należy nią usunąć. Wiceminister również 
zaznaczył, że rząd chce porozumienia, a nie walki z Kościołem. Na początek 
proponował on sekretarzowi Episkopatu aby zająć się sprawami ogólnymi, 
a nie drobnymi problemami, które same ulegną rozwiązaniu już po porozu-
mieniu69. 

Wolski zauważył, że podczas rozmowy bp Z. Choromański nie był 
skłonny do dyskusji na tematy sporne. Można odnieść wrażenie, że hierarcha 
dążył przede wszystkim do przygotowania dobrego gruntu pod następne spo-
tkania. Inaczej zachowywał się wiceminister, który widział tylko problemy 
i kwestie konfliktowe. Wydaje się, że chciał on zaobserwować reakcję biskupa 
na przytaczane przez siebie zarzuty.  

Do MAP wpłynęła notatka prezentująca opinie amerykańskiej prasy na 
temat rozmów Wolskiego z bp Z. Choromańskim. Według niej wiceminister 
na przedwyborczym wiecu, zwołanym w  odpowiedzi na memoriał biskupów 
z 10 IX 1946 r., miał rzec: Jeżeli Kościół chce walki, będzie ją miał. […] Jeżeli 
biskupi klasyfikują nas jako ateistów i wrogów chrześcijaństwa, tem samem wpły-
wają na ogół społeczeństwa w kierunku głosowania na Mikołajczyka. Będąc ata-
kowanymi, my odparujemy. Słowa te miały być skierowane bezpośrednio do 
biskupa, który jest określany w notatce jako Mgr. Choromański – jakby w ogóle 
nie był duchownym. Z kontekstu wynika, że hierarcha był obecny na tym 

69 AAN, Kolekcja akt różnej proweniencji, sygn. II/69, Przebieg rozmowy [Wolskiego] 
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wiecu. Atak Wolskiego na bp Z. Choromańskiego miał nastąpić po tym, jak 
biskup odmówił wykreślenia z treści memoriału (...) niektórych z jego ustępów 
zawierających wezwanie katolików do głosowania przeciwko blokowi rządo-
wemu70.  

Zaręczano, ze informacje te są autentyczne i niepodważalne. W rzeczywi-
stości było wprost przeciwnie. Wiadomości te zostały wyssane z palca i nigdy 
nie zaistniały. Wolski nie występował na żadnym wiecu w związku z memoria-
łem z 10 IX 1946 r., tym bardziej nie było na takowym bp Z. Choromań-
skiego. Trudno bowiem wyobrazić sobie go na tego typu wydarzeniu. Wice-
minister nie mógł więc rzucić oficjalnie słów jednoznacznie wypowiadających 
wojnę Kościołowi. Jak wskazano powyżej, przed wyborami, władzy zależało co 
najmniej na neutralizacji Kościoła, a nie walce z nim. Memoriał z 10 września 
był dla władzy niewygodny, ale nie spotkał się ze zdecydowaną kontrakcją. Za-
stanawia również dziwne określenie biskupa Choromańskiego, używane w tek-
ście. Całość skłania do wniosku, że autor powyższej informacji zupełnie nie 
orientował się w stosunkach państwo – Kościół w Polsce. 

Kolejne spotkania Wolskiego z bp Z. Choromańskim odbyły się w dniach 
10, 14 i 15 X 1946 r. Na drugim spotkaniu biskup zaproponował wicemini-
strowi, że prymas w czasie swego pobytu w Rzymie mógłby uregulować sprawę 
duszpasterstwa wojskowego tak, by to papież mianował naczelnego kapelana71. 
Autorowi nie udało się dotrzeć do stanowiska samego Wolskiego odnośnie tej 
sprawy. Można jednak przypuszczać, że całkowicie odrzucał tę myśl. Władzy 
zależało bowiem na obsadzie tego stanowiska powolną sobie osobą, 
o czym będzie jeszcze mowa. 

Rozmawiano też na temat prawa małżeńskiego, zerwanego konkordatu 
czy stowarzyszeń katolickich. Sekretarz Episkopatu poruszył sprawę prasy ka-
tolickiej. Wolski zasugerował, że można by wznowić wydawanie „Kuriera War-
szawskiego”, przedwojennego dziennika przychylnego Kościołowi, w którym 
pisywał bp Z. Choromański. Jednocześnie uznał ten krok za swoistą koncesję 
władzy na rzecz Kościoła. To sformułowanie wywołało stanowczą ripostę bi-
skupa, który nadmienił, że jest to nie do zrozumienia dlaczego w Polsce, gdzie 
katolików jest 95% nie ma ani jednego dziennika katolickiego. Dodał, iż zdaje 

70 AAN, MAP, sygn. 959j, Wyciąg z prasy amerykańskiej, k. 26.  
71 Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie (dalej AKMK), Teki Sapieżyńskie (dalej 
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sobie sprawę, że pozwolenie na ukazywanie się katolickiej gazety jest uzależ-
nione od poparcia w wyborach bloku komunistycznego72. Ze strony Wol-
skiego można dostrzec próbę targu z biskupem. Poprzez niewielkie ustępstwa 
liczył na przychylność Episkopatu przed i w czasie nadchodzących wyborów. 

Na następnym spotkaniu w dniu 24 X 1946 r., bp Z. Choromański 
oświadczył Wolskiemu, że prymas podczas swojej wizyty w Rzymie, mógłby 
przygotować odpowiedni grunt pod rozmowy rządu z Watykanem73. W rzeczy 
samej chodziło o mediację A. Hlonda pomiędzy władzą komunistyczną 
a papieżem. 

Władze do sprawy konkordatu powróciły dopiero jesienią 1946 r. Miało 
to związek z wypowiedzią amerykańskiego sekretarza stanu Jamesa F. Byrnesa, 
który stwierdził, że ziemie niemieckie na wschód od Odry i Nysy Łużyckiej są 
tylko tymczasowo administrowane przez Polskę i ZSRR, a o ich losie ostatecz-
nie zadecyduje konferencja pokojowa. Podobnie wypowiadali się również nie-
którzy dyplomaci brytyjscy, co wzbudzało zaniepokojenie w społeczeństwie 
polskim. W dniu 20 XI 1946 r. B. Bierut udzielił wywiadu Ksaweremu Pru-
szyńskiemu, w którym podkreślił przychylny stosunek władzy do Kościoła 
w Polsce oraz wyraził gotowość nawiązania nowego konkordatu, po uprzednim 
uznaniu przez Watykan rządu warszawskiego74. W ten sposób władze starały 
się wysondować Watykan do jakich ustępstw można go nakłonić w zamian za 
zawarcie nowego konkordatu. Była to pierwsza próba nawiązania porozumie-
nia ze Stolicą Apostolską za plecami Episkopatu Polski75.  

Interes kazał władzy raz kokietować Kościół, innym razem go atakować 
za rzekomo „antypolską” postawę. Celem wywiadu, udzielonego przez B. Bie-
ruta, było spacyfikowanie nastrojów antykomunistycznych oraz propeeselow-
skich w okresie przedwyborczym. Podobnym manewrem było branie udziału 
przez reprezentantów władzy w uroczystościach religijnych. Temu samemu 

72 M. G. S m o l i ń s k i, Biskup negocjator. Zygmunt Choromański (1892-1968). Biografia 
niepolityczna?, Warszawa 2014, s. 192. 

73 J. W o l n y, Ostatnie lata działalności kościelnej Adama Stefana Sapiehy [w:] Księga Sa-
pieżyńska, t. 2, pod red. J. W o l n e g o, Kraków 1986, s. 534. 

74 Państwo i Kościół w nowej Polsce. Wywiad Ksawerego Pruszyńskiego z Prezydentem Bieru-
tem, „Rzeczpospolita” 1046, nr 322, s. 1; Kościół i Państwo w Odrodzonej Polsce. Wywiad Ksa-
werego Pruszyńskiego z Prezydentem Bolesławem Bierutem, „Życie Warszawy” 1946, nr 323, s. 1. 

75 A. D u d e k, R. G r y z, op. cit., s. 23. 
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miała służyć z kolei obecność księży na uroczystościach państwowych, legity-
mując je tym samym w oczach społeczeństwa. Nie przeszkadzało to komuni-
stom zaatakować Kościół, oskarżając jego „reakcyjne elementy” np.: o przyczy-
nienie się do pogromu kieleckiego z 4 VII 1946 r.76 

Wywiad B. Bieruta został odebrany przez biskupów jako czysta propa-
ganda. Natomiast środowisko „Dziś  i Jutro”, skupione wokół B. Piaseckiego, 
już w 1946 r. naciskało na Episkopat, aby ten podjął pojednawcze kroki wzglę-
dem władz. W listopadzie 1946 r. opublikowano na łamach „Dziś i Jutro” 
oświadczenie, będące pokłosiem rozmowy K. Pruszyńskiego z B. Bierutem, 
mówiące o potrzebie znalezienia sposobu współistnienia Kościoła i władzy 
świeckiej. Następstwem tego był memoriał wręczony 17 XII 1946 r. pryma-
sowi A. Hlondowi oraz opublikowany w prasie przez grupę 37 działaczy „Dziś 
i Jutro” i „Tygodnika Powszechnego”. Pismo wzywało biskupów do podjęcia 
starań o normalizację stosunków państwo – Kościół77. Trzy dni później wzięli 
oni udział w spotkaniu z B. Bierutem w Belwederze. Z czasem stanowisko 
grupy skupionej wokół B. Piaseckiego będzie coraz jednoznacznie prezentować 
swoje stanowisko u boku ekipy rządzącej.  

Powyższy memoriał spotkał się z niechętnym przyjęciem przez hierarchów 
kościelnych. Biskup Z. Choromański oświadczył im, że nie posiadają upraw-
nień do reprezentacji Kościoła w relacjach z władzą oraz, że tego typu akcje 
osłabiają jedność Wspólnoty. Natomiast prymas A. Hlond nazwał ich po pro-
stu (...) „dywersantami”, którzy doczekają się zdezawuowania78. Od tej pory jed-
nak wspólna droga reprezentantów „Tygodnika Powszechnego” oraz grupy 
B. Piaseckiego zaczęły się rozchodzić. Środowisko „Dziś i Jutro” wyraźnie zbli-
żyło się do obozu władzy. We wszystkich ważniejszych sprawach popierali sta-
nowisko komunistów. Bolesław Piasecki był przez to forsowany na mediatora 
w relacjach Kościoła z administracją. „Tygodnik Powszechny”, mimo pojawia-
jących się różnic, utrzymał bliskie związki z biskupami79.  

Wobec zbliżających się wyborów biskupi oczywiście nie poparli jakiejkol-
wiek partii. Stało się natomiast jasne, że wobec fiaska założenia stronnictwa 

76 J. Ż a r y n, Dzieje Kościoła katolickiego…, s. 85. 
77 Z. Z i e l i ń s k i, op. cit., s. 75-76.  
78 AAN, UdSW, sygn. 125/14, Powrót Kardynała – Prymasa Hlonda do Warszawy (Ocena 

sytuacji międzynarodowej przez koła watykańskie) [sporządzona przez T. Chromeckiego], k. 31. 
79 A. D u d e k, R. G r y z, op. cit., s. 24. 
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76 J. Ż a r y n, Dzieje Kościoła katolickiego…, s. 85. 
77 Z. Z i e l i ń s k i, op. cit., s. 75-76.  
78 AAN, UdSW, sygn. 125/14, Powrót Kardynała – Prymasa Hlonda do Warszawy (Ocena 

sytuacji międzynarodowej przez koła watykańskie) [sporządzona przez T. Chromeckiego], k. 31. 
79 A. D u d e k, R. G r y z, op. cit., s. 24. 
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katolickiego, życzeniem Kościoła będzie jak najlepszy wynik PSL. W orędziu 
do wiernych Episkopat wzywał do oddania głosów na osoby nie sprzeciwiające 
się nauce i moralności Kościoła oraz nie głosowania na kandydatów, których 
metody są wrogie państwu, narodowi i moralności chrześcijańskiej. Cenzura 
jednak zablokowała treść orędzia, pozwalając jedynie na druk streszczeń bądź 
omówień80.  

Biskup Z. Choromański ponownie spotkał się z Wolskim 9 XII 1946 r.81 
Celem rozmowy było powołanie Katolickiego Ruchu Społecznego, czego ini-
cjatorem był Wacław Bitner, a co popierał bp Z. Choromański. Hierarcha za-
biegał ponadto aby w obliczu klęski powstania partii chadeckiej, wprowadzić 
do sejmu grupę działaczy katolickich, których popierał Episkopat i którzy rów-
nież byli obecni na tym spotkaniu82. Kiedy Wolski rozmawiał z bp Z. Choro-
mańskim w cztery oczy, zaproponował mu swoistą transakcję: rząd miał się 
zgodzić na kandydatury proponowanych działaczy katolickich, w zamian Epi-
skopat miał poprzeć w wyborach blok stronnictw rządowych. W odpowiedzi 
biskup stwierdził, że sprawa listy wyborczej z katolikami to tylko „epizod”, 
a jest jeszcze wiele spraw do załatwienia. Następnego dnia Wolski dał trzem 
działaczom katolickim odpowiedź odmowną, stwierdzając, że bp Z. Choro-
mański traktuje ich start w wyborach jako „epizod” i nie przywiązuje do tego 
większej wagi, co było oczywistą manipulacją słowami sekretarza Episkopatu83. 
Wolski natomiast tak przedstawił tę sytuację: 

Kazałem im [grupie chadeków] przyjść, jak przyszli, kazałem sekretarce po-
trzymać ich półtorej godziny i na pół godziny przed terminem wezwałem 
i powiedziałem: proszę panów, my doceniamy rolę Kościoła w Polsce, chcieli-
byśmy widzieć reprezentację polityczna Kościoła, oczywiście. Kościół ma pełne 
prawo występować w życiu publicznym, ale skoro sekretarz Episkopatu biskup 
Choromański od panów się odciął, no to my nie reflektujemy!84 

80 Ibidem, s. 22. 
81 AAN, UdSW, sygn. 125/14, Z. Choromański do Wolskiego, k. 251. 
82 Byli to członkowie dawnego Stronnictwa Pracy: Antoni Ponikowski, W. Bitner oraz 

Józef Kwasiborski. 
83 P. R a i n a, Kościół katolicki a państwo w świetle dokumentów 1945-1989, t. 1, Lata 

1945-1059, Poznań 1994, s. s. 75-77. 
84 S. K i s i e l e w s k i, op. cit., s. 78. 
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Spotkanie w dniu 28 I 1947 r. było pierwszą powyborczą rozmową 
bp Z. Choromańskiego z Wolskim. Biskup oświadczył, że niesłuszna była re-
akcja władzy na przedwyborczy memoriał Episkopatu, nawołujący do głoso-
wania na ludzi działających zgodnie z zasadami wiary. Dodawał, że prasa par-
tyjna „wychwala” duchowieństwo za postawę neutralną w czasie głosowania. Za-
dowolenie wyraził również Wolski. Biskupa zastanawiała jednak jedna rzecz. 
Tego samego dnia, kilka godzin wcześniej, doszło do spotkania hierarchy 
z premierem E. Osóbką-Morawskim, który stwierdził, że nic nie wie o tym 
jakoby wiceminister był reprezentantem rządu w rozmowach z Episkopatem. 
Prawdą jest jednak, że na spotkaniu biskupa z Wolskim, ten drugi mówił 
o sobie jako reprezentancie prezydenta, a nie rządu Na to wiceminister zupeł-
nie spokojnie odparł (...) ja tę sprawę z nim [premierem] załatwię. Wolski jed-
noznacznie stwierdził, że wszystkie jego rozmowy z biskupem były urzędowe 
i nie wycofuje się z nich. Ponadto oświadczył:  

(...) jestem delegowany przez Prezydenta by sprawy Kościoła z pań-
stwem załatwić. Trzeba wyjść z błędnego koła, właśnie przyszły Prezy-
dent i Rząd chcą zacząć od Kościoła i w kościele, bowiem rozumieją, 
jak ważnym czynnikiem w Polsce jest Kościół katolicki. 

Wiceminister zasugerował biskupowi, że prymas A. Hlond mógłby cele-
brować nabożeństwo inaugurujące pierwsze posiedzenie Sejmu Ustawodaw-
czego, w którym udział wziąłby również prezydent. Byłaby to okazja do spo-
tkania zwierzchnika Kościoła polskiego z B. Bierutem jako wyraz dobrej woli 
obu stron przed zasadniczym rozpoczęciem rozmów85. Msza odprawiona przez 
prymasa i z udziałem B. Bieruta, byłaby swoistą legalizacją wyborów przez Ko-
ściół. W tym kierunku szły usilne zabiegi Wolskiego o skłonienie sekretarza 
Episkopatu do poparcia tego pomysłu. Jednak hierarcha zdawał sobie sprawę 
z przewidzianego obrotu sytuacji i sugerował, że raczej do tego nie dojdzie.  

W dniu 31 I 1947 r. doszło do spotkania kardynałów A. Hlonda, A. Sa-
piehy oraz bp Z. Choromańskiego w Krakowie. Hierarchowie stwierdzili, 
że dotychczasowe rozmowy z Wolskim nie dały żadnych rezultatów. Ponadto 
skrytykowali ostro styczniowe wybory. Zdawali oni sobie sprawę, że rząd liczy 

85 AAG, AH, sygn. MPS 376|VI/8, Protokół rozmów z przedstawicielem rządu, k. 258-259.  
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80 Ibidem, s. 22. 
81 AAN, UdSW, sygn. 125/14, Z. Choromański do Wolskiego, k. 251. 
82 Byli to członkowie dawnego Stronnictwa Pracy: Antoni Ponikowski, W. Bitner oraz 

Józef Kwasiborski. 
83 P. R a i n a, Kościół katolicki a państwo w świetle dokumentów 1945-1989, t. 1, Lata 

1945-1059, Poznań 1994, s. s. 75-77. 
84 S. K i s i e l e w s k i, op. cit., s. 78. 
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85 AAG, AH, sygn. MPS 376|VI/8, Protokół rozmów z przedstawicielem rządu, k. 258-259.  
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na poparcie Kościoła, w pierwszej kolejności oczekuje uznania wyborów. Pry-
mas A. Hlond stwierdził, że władza zastawiła na kościół sidła, a dotychczasowa 
postawa Episkopatu jest właściwa. Odrzucono również możliwość odprawia-
nia mszy z okazji wyboru prezydenta i rządu. Dotyczyło to jednak tylko bisku-
pów, niższe duchowieństwo miało w tej sprawie wolną rękę86.  

Mimo wszystko zdecydowano się kontynuować rozmowy z władzą. 
W wyniku tego doszło do spotkania Wolskiego z prymasem w dniu 3 II 1947 
r.87 Wiceminister zaproponował aby po wyborze prezydenta prymas A. Hlond 
odbył z B. Bierutem przejazd ulicami Warszawy w odkrytym samochodzie. 
Prymas zdecydowanie odmówił, oznajmiając Wolskiemu, że: Wybory do tego 
sejmu są największym oszustwem w dziejach Polski. Kościół tego akceptować nie 
może. Wiceminister niezniechęcony zapytał czy prymas odprawiłby mszę 
dziękczynną ze śpiewem „Te Deum”88? Odpowiedź również była negatywna. 
Wobec tego Wolski zabiegał aby taką mszę odprawił któryś z biskupów. Jednak 
prymas A. Hlond pozostał nieugięty, dodając tylko, że może to uczynić któryś 
z księży89. To dla władzy nie mogło mieć już oczekiwanego wydźwięku.  

Wydaje się, że Wolski otrzymał od prezydenta plan maksimum, którym 
był publiczny przejazd prezydenta i prymasa kabrioletem. Wobec negatywnej 
odpowiedzi, wiceminister powoli „schodził w dół” ze swoimi żądaniami. Pla-
nem minimum była celebracja nabożeństwa przez któregoś z biskupów. Dla 
wiceministra nie była ważna msza sama w sobie tylko to kto ją odprawi. Dla-
tego wobec zdecydowanej odmowy, postanowił zrezygnować z tego pomysłu. 

Po wyborach władzy zależało na definitywnym uznaniu wyników przez 
Kościół.  Episkopat zachował jednak daleko idącą ostrożność. Nie poparł wy-
borczej farsy, ale również nie potępił jej. Kościół zapoczątkował metodę gry na 
zwłokę oraz pewnych ustępstw ze swej strony. Księża mieli nie wdawać się 
w zatargi z reprezentantami administracji, ale byli zobowiązani stać na stano-
wisku niemożności połączenia materializmu z nauczaniem Kościoła90.  

86 M. G. S m o l i ń s k i, op. cit., s. 211. 
87 K. K r a s o w s k i, Państwo a Kościół katolicki w Polsce 1945-1955, Poznań 1997,  s. 43. 
88 „Te Deum laudamus” -  pol. „Ciebie Boga wysławiamy” – hymn religijny, śpiewany 

w kościołach w szczególnych okazjach, np. podczas rezurekcji czy po wyborze papieża.  
89AAG, AH, sygn.  MPS 376|VI/24, Ks. Antoni Słomkowski, Wspomnienie o Kardynale 

A. Hlondzie Prymasie Polski, k. 287-288. 
90 A. D u d e k, R. G r y z, op. cit., s. 25. 
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W dniach 6-7 II 1947 r. w Rzymie przebywał K. Pruszyński z rządowym 
poleceniem nawiązania kontaktów z Watykanem. 7 lutego spotkał się z nim 
podsekretarz stanu do spraw nadzwyczajnych D. Tardini. Ksawery Pruszyński 
proponował nawiązanie stosunków dyplomatycznych i wspólne rozwiązanie 
problemów dotyczących obu stron. Domenico Tardini oczekiwał od War-
szawy zaprzestania rzucania oskarżeń przez władze polskie pod adresem papieża 
Piusa XII oraz poszanowania wolności religijnej i respektowania praw katoli-
ków. Ponadto proponował wysłanie przez papieża do Polski wizytatora apo-
stolskiego i umożliwienie mu swobodnej podróży po kraju celem sporządzenia 
raportu odnośnie istniejącej sytuacji. Na trzeci warunek K. Pruszyński wstęp-
nie wyraził zgodę. Dwa pierwsze problemy miano omówić z papieskim przed-
stawicielem, kredy ten przybędzie do Polski91.  

W związku z misją Sejmu Ustawodawczego, jaką miało być uchwalenie 
konstytucji, biskupi postanowili przedstawić stanowisko Kościoła w tej spra-
wie. Sekretarz Episkopatu bp Z. Choromański przekazał 14 III 1947 r. J. Cy-
rankiewiczowi memoriał pt. „Katolickie postulaty konstytucyjne”, zaznaczając, 
że jest upoważniony do prowadzenia rozmów z rządem odnośnie wspólnych 
relacji92. Dokument zawierał 15 teoretycznych uwag odnośnie miejsca Ko-
ścioła w ustroju Polski. Biskupi postulowali m.in. aby Polska miała charakter 
państwa chrześcijańskiego, ułatwiającego swoim obywatelom wyznawanie 
wiary, religia w szkołach miała być powszechnie nauczana, własność prywatna 
poszanowana, a Kościół miał mieć zapewnioną samorządność, swobodę dzia-
łania i kultu. Reakcja władz na postulaty konstytucyjne była zdecydowanie ne-
gatywna93.  

W dniu 19 III 1947 r. doszło do ważnego spotkania Wolskiego 
z bp Z. Choromańskim. Na wstępie biskup stwierdził, że zarzut wiceministra 
pod adresem hierarchów jakoby z ich winy rozmowy trwały w martwym punk-
cie jest nieprawdziwy, ponieważ to z inicjatywy kościelnej doszło do spotkania 

91 AAN, UdSW, sygn. 125/14, 1. Raport z działalności w Paryżu i Rzymie mające na celu 
zbadanie wewnętrznego stosunku Watykanu do Polski oraz możliwości nawiązania stosunków dy-
plomatycznych, k. 5-24; vide również: B. Fijałkowska, op. cit., s. 43-46; K. K r a s o w s k i, Sto-
sunki polsko-watykańskie po II wojnie światowej (1945-1989), „Znaki Czasu. Kwartalnik Pol-
skiego Ośrodka Myśli Soborowej w Rzymie” 1990, nr 20, s. 51-52. 

92 AAN, UdSW, sygn. 125/14, Z. Choromański do J. Cyrankiewicza, 14 III 1947 r., 
k. 244. 

93 A. D u d e k, R. G r y z, op. cit., s. 25-26. 
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nia mszy z okazji wyboru prezydenta i rządu. Dotyczyło to jednak tylko bisku-
pów, niższe duchowieństwo miało w tej sprawie wolną rękę86.  
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sejmu są największym oszustwem w dziejach Polski. Kościół tego akceptować nie 
może. Wiceminister niezniechęcony zapytał czy prymas odprawiłby mszę 
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prymas A. Hlond pozostał nieugięty, dodając tylko, że może to uczynić któryś 
z księży89. To dla władzy nie mogło mieć już oczekiwanego wydźwięku.  
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Kościół.  Episkopat zachował jednak daleko idącą ostrożność. Nie poparł wy-
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86 M. G. S m o l i ń s k i, op. cit., s. 211. 
87 K. K r a s o w s k i, Państwo a Kościół katolicki w Polsce 1945-1955, Poznań 1997,  s. 43. 
88 „Te Deum laudamus” -  pol. „Ciebie Boga wysławiamy” – hymn religijny, śpiewany 

w kościołach w szczególnych okazjach, np. podczas rezurekcji czy po wyborze papieża.  
89AAG, AH, sygn.  MPS 376|VI/24, Ks. Antoni Słomkowski, Wspomnienie o Kardynale 

A. Hlondzie Prymasie Polski, k. 287-288. 
90 A. D u d e k, R. G r y z, op. cit., s. 25. 
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W dniach 6-7 II 1947 r. w Rzymie przebywał K. Pruszyński z rządowym 
poleceniem nawiązania kontaktów z Watykanem. 7 lutego spotkał się z nim 
podsekretarz stanu do spraw nadzwyczajnych D. Tardini. Ksawery Pruszyński 
proponował nawiązanie stosunków dyplomatycznych i wspólne rozwiązanie 
problemów dotyczących obu stron. Domenico Tardini oczekiwał od War-
szawy zaprzestania rzucania oskarżeń przez władze polskie pod adresem papieża 
Piusa XII oraz poszanowania wolności religijnej i respektowania praw katoli-
ków. Ponadto proponował wysłanie przez papieża do Polski wizytatora apo-
stolskiego i umożliwienie mu swobodnej podróży po kraju celem sporządzenia 
raportu odnośnie istniejącej sytuacji. Na trzeci warunek K. Pruszyński wstęp-
nie wyraził zgodę. Dwa pierwsze problemy miano omówić z papieskim przed-
stawicielem, kredy ten przybędzie do Polski91.  

W związku z misją Sejmu Ustawodawczego, jaką miało być uchwalenie 
konstytucji, biskupi postanowili przedstawić stanowisko Kościoła w tej spra-
wie. Sekretarz Episkopatu bp Z. Choromański przekazał 14 III 1947 r. J. Cy-
rankiewiczowi memoriał pt. „Katolickie postulaty konstytucyjne”, zaznaczając, 
że jest upoważniony do prowadzenia rozmów z rządem odnośnie wspólnych 
relacji92. Dokument zawierał 15 teoretycznych uwag odnośnie miejsca Ko-
ścioła w ustroju Polski. Biskupi postulowali m.in. aby Polska miała charakter 
państwa chrześcijańskiego, ułatwiającego swoim obywatelom wyznawanie 
wiary, religia w szkołach miała być powszechnie nauczana, własność prywatna 
poszanowana, a Kościół miał mieć zapewnioną samorządność, swobodę dzia-
łania i kultu. Reakcja władz na postulaty konstytucyjne była zdecydowanie ne-
gatywna93.  

W dniu 19 III 1947 r. doszło do ważnego spotkania Wolskiego 
z bp Z. Choromańskim. Na wstępie biskup stwierdził, że zarzut wiceministra 
pod adresem hierarchów jakoby z ich winy rozmowy trwały w martwym punk-
cie jest nieprawdziwy, ponieważ to z inicjatywy kościelnej doszło do spotkania 

91 AAN, UdSW, sygn. 125/14, 1. Raport z działalności w Paryżu i Rzymie mające na celu 
zbadanie wewnętrznego stosunku Watykanu do Polski oraz możliwości nawiązania stosunków dy-
plomatycznych, k. 5-24; vide również: B. Fijałkowska, op. cit., s. 43-46; K. K r a s o w s k i, Sto-
sunki polsko-watykańskie po II wojnie światowej (1945-1989), „Znaki Czasu. Kwartalnik Pol-
skiego Ośrodka Myśli Soborowej w Rzymie” 1990, nr 20, s. 51-52. 

92 AAN, UdSW, sygn. 125/14, Z. Choromański do J. Cyrankiewicza, 14 III 1947 r., 
k. 244. 

93 A. D u d e k, R. G r y z, op. cit., s. 25-26. 
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z premierem. Wolski odrzekł, że cieszy się ze spotkania biskupa z J. Cyrankie-
wiczem jednak ma już zupełnie inne zdanie na temat katolickich postulatów 
konstytucyjnych. Wiceminister stwierdził, że Kościół w powyższych punktach 
posądza rząd o możliwość stworzenia ustroju, w którym naród nie będzie się 
swobodnie czuł. Obawy dotyczyły również totalistycznych zapędów nowego 
rządu i budowanego przezeń ustroju. Zarzuty te Wolski uznał za (...) niewła-
ściwe i obraźliwe dla rządu. Biskup Z. Choromański nie rozumiał dlaczego ka-
tolickie postulaty konstytucyjne zostały zatrzymane przez cenzurę, a postulaty 
wolnomyślicieli – już nie, na co Wolski nie potrafił znaleźć kontrargumentów. 
Podobnie było, kiedy biskup wyliczył wiceministrowi szereg restrykcji władz 
wobec Kościoła, m.in. przejmowanie przez państwo drukarni kościelnych94. 
Wolski, idąc w zaparte, stwierdził, że Kościół zajmuje postawę wyczekującą, 
która jest szkodliwa dla obu stron. Widocznie poirytowany bp Z. Choromań-
ski spytał Wolskiego: Czego żądasz od Kościoła Bożego? Wiceminister po chwili 
namysłu, zaproponował aby doszło do spotkania Wolskiego i B. Bieruta z pry-
masem A. Hlondem i bp Z. Choromańskim. Biskup odparł, że należy to skon-
sultować z Episkopatem95. 

Na posiedzeniu Komisji Głównej w dniu 26 III 1947 r. poparto ten po-
mysł, zastrzegając, że nie można o tym informować prasy, ani nie należy ustalać 
konkretnego tematu rozmów. W celu omówienia szczegółów bp Z. Choro-
mański spotkał się z Wolskim 31 III 1947 r. Hierarcha na wstępie spytał się 
rozmówcy jak wygląda sprawa druku katolickich postulatów konstytucyjnych. 
Wiceminister odparł, że mają one charakter antyrządowy i nie mogą być pu-
blikowane w całości. Odpowiedź ta wprawiła w zdziwienie biskupa, ponieważ 
wcześniej cenzura poinformowała go, że z druku musi być usunięty tylko 
ostatni fragment. Wolski zaczął pokrętnie tłumaczyć, iż cenzurze chodziło za-
pewne o to, że ostatni fragment jest najbardziej rażący. Nie zmieniło to jednak 
stanowiska, że całość tekstu nie kwalifikuje się do wydania. Wówczas sekretarz 
Episkopatu odparł, że to wielka szkoda ponieważ właśnie zamierzał zakomuni-
kować Wolskiemu, iż prymas A. Hlond zgodził się na rozmowę z prezydentem 

94 Ostatnią drukarnię katolicką zlikwidowano w 1953 r.  Prowadzili ją bracia orioniści 
w Zduńskiej Woli; vide: D. Z a m i a t a ł a, Zakony męskie w polityce władz komunistycznych 
w Polsce w latach 1945-1989, t. 2, Działalność duszpasterska i społeczna zakonów w latach 1945-
1989, Warszawa 2012, s. 319. 

95 P. R a i n a, op. cit., s. 81-84. 
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B. Bierutem, ale uzależnił to od druku katolickich postulatów konstytucyj-
nych. Taka odpowiedź hierarchy wyraźnie zaskoczyła wiceministra i zapewne 
wprawiła go w zakłopotanie. Nie spodziewał się jej, dlatego nie miał w zana-
drzu gotowego rozwiązania. Odparł tylko, że jeszcze dziś zatelefonuje w tej 
sprawie i da odpowiedź. Wolski zadzwonił o umówionej porze, ale oznajmił, 
że zagadnienie to nie jest odpowiednie, żeby załatwić je przez telefon i umówił 
się na spotkanie w dniu następnym96. 

Propozycja bp Z. Choromańskiego była swoistym targiem - spotkanie 
prymasa z B. Bierutem w zamian za druk postulatów. Ani władze, ani, co za 
tym idzie - Wolski, nie spodziewali się tego typu zagrania. Wiceminister nie 
mógł w tej sprawie podjąć sam decyzji, ponieważ, jak wspomniano, musiał on 
konsultować wszelkie ważniejsze posunięcia ze swoimi zwierzchnikami.  

Na następnym spotkaniu w dniu 1 IV 1947 r. Wolski był wyraźnie zde-
nerwowany posunięciem biskupa. Na początku próbował przejść do zagadnie-
nia spotkania prymasa z prezydentem, sugerując, że w jego wyniku rozwiązany 
zostanie problem druku postulatów konstytucyjnych. Jednak hierarcha nie dał 
się zwieść. Podirytowany wiceminister zarzucił wówczas biskupowi, że Kościół 
nie uznaje prezydenta i walczy z państwem. To z kolei wywołało gniew 
bp Z. Choromańskiego,  który oznajmił, że to władza prowadzi antykościelną 
politykę poprzez swoje posunięcia, np.: poprzez prasową nagonkę na papieża. 

Wolski nie odniósł się do wypowiedzi biskupa. Dodał tylko, że spotkania 
z prezydentem powinny być odnotowane w prasie, co wywołało zdziwienie 
hierarchy ponieważ to właśnie wiceminister zaproponował uprzednio, aby spo-
tkanie nie było nagłaśniane w gazetach. Na to ten odpowiedział, że chciał 
w ten sposób wysondować czy Episkopatowi zależy tylko na wizycie u prezy-
denta czy jeszcze na jej nagłośnieniu. Biskup trafnie odparł, że na tym drugim 
zależy tylko rządowi. Hierarcha dostrzegł tutaj grę władzy, która dążyła do roz-
propagowania w opinii publicznej samego faktu spotkania, co propaganda 
przedstawiłaby jako wyraz akceptacji nowej władzy przez Kościół97. 

96 AAG, AH, sygn. MPS 376|VI/8, Protokół rozmów z rządem, k. 260.  
97 Ibidem, k. 261.  
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94 Ostatnią drukarnię katolicką zlikwidowano w 1953 r.  Prowadzili ją bracia orioniści 
w Zduńskiej Woli; vide: D. Z a m i a t a ł a, Zakony męskie w polityce władz komunistycznych 
w Polsce w latach 1945-1989, t. 2, Działalność duszpasterska i społeczna zakonów w latach 1945-
1989, Warszawa 2012, s. 319. 

95 P. R a i n a, op. cit., s. 81-84. 
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96 AAG, AH, sygn. MPS 376|VI/8, Protokół rozmów z rządem, k. 260.  
97 Ibidem, k. 261.  
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W dalszym toku rozmowy Wolski kilka razy powtarzał, że Kościół chce 
walki i dąży do konfrontacji z rządem. Musiało to w końcu przelać czarę gory-
czy u bp Z. Choromańskiego skoro z podniesionym głosem i bijąc pięścią 
w stół stanowczo zakomunikował:  

(...) jeszcze raz żądam dowodów, dajcie dowody, którzy z biskupów walczą 
z rządem. Co Pan Minister powtarza ustawicznie oklepane frazesy – Kościół 
chce walki. Kościół nie walczy z rządem, lecz walczy z metodami rządzenia, 
które częstokroć nie zgadzają się z elementarnymi zasadami sprawiedliwości 
i uczciwości; a tymczasem my mamy dowody, że rząd nie tylko chce walki 
z Kościołem, ale taką walkę prowadzi; przepraszam – dodałem – że się unoszę, 
ale po prostu flaki się przewracają w człowieku, kiedy ciągle w kółko to samo 
od Pana Ministra słyszę i nic nie mogę zrozumieć o co Wam chodzi98. 

Wiceminister spokojnie wysłuchał zarzutów biskupa i w ogóle się do nich 
nie ustosunkował. Być może nie miał w zanadrzu kontrargumentów i wyszedł 
z założenia, że dalsza rozmowa nie przyniesie żadnego rozwiązania. Polegała 
ona bowiem na wzajemnych zarzutach o tej samej treści. Na tę rozmowę Wol-
ski mógł iść z nadzieją, ze uda mu się załatwić sprawę spotkania prymasa 
z prezydentem, jednocześnie oddalając perspektywę druku katolickich postu-
latów. Stanowcza postawa biskupa przekreśliła ten plan. Wobec tego nie miał 
wyboru i musiał sprawę przedstawić zwierzchnikom. Władze zdecydowały się 
jednak ustąpić i następnego dnia „Tygodnik Warszawski” dostał zgodę na pu-
blikację postulatów konstytucyjnych, z wyjątkiem ostatniego fragmentu99. 

Do następnej rozmowy obu reprezentantów władzy i Kościoła doszło do-
piero 11 IV 1947 r. Fakt ukazania się katolickich postulatów konstytucyjnych 
Wolski przypisał swojej interwencji w cenzurze. W rzeczywistości nie był on 
decydentem w tej sprawie. Biskup Z. Choromański nie roztrząsał dalej tego 
problemu i chciał omówić treść komunikatu prasowego jaki zamierzano opu-
blikować po spotkaniu prymasa A. Hlonda z prezydentem B. Bierutem, doda-
jąc, że zdaje sobie sprawę, iż Wolskiemu właśnie na tym zależy najbardziej. 
Wiceminister stanowczo zaprzeczył, stwierdzając, że prezydentowi zależy na 
omówieniu istotnych kwestii, w tym kościelnych drukarń, które choć są na 

98 Ibidem, k. 262. 
99 Katolickie postulaty konstytucyjne. Memoriał Episkopatu Polski, „Tygodnik Warszawski” 

1947, nr 15, s. 1. 
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liście podmiotów przeznaczonych do nacjonalizacji, to jeszcze tego nie uczy-
niono. Był to swoisty straszak użyty przez wiceministra w celu zmiękczenia 
stanowiska biskupa, a za nim – Episkopatu. Sprowadzać to się miało do tego, 
że rząd nie będzie przejmował drukarń, a w zamian Kościół pójdzie na dalsze 
ustępstwa. Hierarcha jednak do tego się nie odniósł i wspólnie z Wolskim 
uzgodnił treść komunikatu, który miał brzmieć: 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej w dniu…… przyjął i odbył rozmowę 
z J[ego] Em[inencją] X. Prymasem Kardynałem Hlondem.W rozmowie wzięli 
udział X. Biskup Z. Choromański, Sekretarz Episkopatu i p[an] Minister Wł. 
Wolski, Podsekretarz Stanu.100. 

Do spotkania prymasa z B. Bierutem niewątpliwie doszłoby, gdyby nie od-
stępstwo Wolskiego od uzgodnionego z bp Z. Choromańskim treści komuni-
katu prasowego który zakładał podanie faktu spotkania, daty oraz tematu roz-
mów. W dniu 15 IV 1947 r. Wolski zatelefonował do biskupa i oznajmił, 
że chce aby komunikat prasowy informował tylko i wyłącznie o samym fakcie 
spotkania. Sekretarz Episkopatu odparł, że to komplikuje sprawę i poprosił 
o spotkanie nazajutrz. Wówczas to biskup oznajmił, że prymas nie wyraża na 
to zgody i wobec powyższego rezygnuje z rozmowy, co wiceministra w ogóle 
nie zdziwiło, tak jakby to było jego celem101. Więcej do sprawy nie powrócono. 
Widocznie władzy przestało zależeć na spotkaniu 

Pod koniec marca 1947 r. doszło do kolejnej rozmowy D. Tardiniego 
z K. Pruszyńskim. Ten pierwszy wyraził się, że papieżowi brakuje (...) natchnie-
nia Ducha Świętego (...) i potrzebuje czasu w związku z oczekiwaniem na przy-
bycie kardynała A. Sapiehy102. Ksawery Pruszyński ze swej strony oczekiwał 
rychłego przyjazdu wizytatora watykańskiego do Polski. W swoim liście do 
Wolskiego z 21 IV 1947 r. wyrażał on zadowolenie, że od momentu zerwania 
konkordatu jest dobry czas do przeprowadzania (...) zmian jakie w dziedzinach 
interesujących Kościół wymaga dobro państwa. Bez zerwania konkordatu nie była 
możliwą reforma prawa małżeńskiego. Proponował również przeanalizowanie 

100 AAG, AH, sygn. MPS 376|VI/8, Protokół rozmów z rządem, k. 263. 
101 Ibidem, k. 263-264; K. K r a s o w s k i, Państwo a Kościół…, s. 44. 
102 Kardynał A. Sapieha był w Rzymie w dniach 16 V – 3 VI 1947 r.; vide: J. W o l n y, 

Cztery wizyty kardynała Adama Stefana Sapiehy w Watykanie w latach 1946-1950 [w:] Kardynał 
Adam Stefan Sapieha. Środowisko rodzinne, życie i dzieło, pod red. S. S t ę p n i a, Przemyśl 1995, 
s. 175-179. 
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W dalszym toku rozmowy Wolski kilka razy powtarzał, że Kościół chce 
walki i dąży do konfrontacji z rządem. Musiało to w końcu przelać czarę gory-
czy u bp Z. Choromańskiego skoro z podniesionym głosem i bijąc pięścią 
w stół stanowczo zakomunikował:  
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ona bowiem na wzajemnych zarzutach o tej samej treści. Na tę rozmowę Wol-
ski mógł iść z nadzieją, ze uda mu się załatwić sprawę spotkania prymasa 
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jednak ustąpić i następnego dnia „Tygodnik Warszawski” dostał zgodę na pu-
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98 Ibidem, k. 262. 
99 Katolickie postulaty konstytucyjne. Memoriał Episkopatu Polski, „Tygodnik Warszawski” 
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stanowiska biskupa, a za nim – Episkopatu. Sprowadzać to się miało do tego, 
że rząd nie będzie przejmował drukarń, a w zamian Kościół pójdzie na dalsze 
ustępstwa. Hierarcha jednak do tego się nie odniósł i wspólnie z Wolskim 
uzgodnił treść komunikatu, który miał brzmieć: 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej w dniu…… przyjął i odbył rozmowę 
z J[ego] Em[inencją] X. Prymasem Kardynałem Hlondem.W rozmowie wzięli 
udział X. Biskup Z. Choromański, Sekretarz Episkopatu i p[an] Minister Wł. 
Wolski, Podsekretarz Stanu.100. 

Do spotkania prymasa z B. Bierutem niewątpliwie doszłoby, gdyby nie od-
stępstwo Wolskiego od uzgodnionego z bp Z. Choromańskim treści komuni-
katu prasowego który zakładał podanie faktu spotkania, daty oraz tematu roz-
mów. W dniu 15 IV 1947 r. Wolski zatelefonował do biskupa i oznajmił, 
że chce aby komunikat prasowy informował tylko i wyłącznie o samym fakcie 
spotkania. Sekretarz Episkopatu odparł, że to komplikuje sprawę i poprosił 
o spotkanie nazajutrz. Wówczas to biskup oznajmił, że prymas nie wyraża na 
to zgody i wobec powyższego rezygnuje z rozmowy, co wiceministra w ogóle 
nie zdziwiło, tak jakby to było jego celem101. Więcej do sprawy nie powrócono. 
Widocznie władzy przestało zależeć na spotkaniu 

Pod koniec marca 1947 r. doszło do kolejnej rozmowy D. Tardiniego 
z K. Pruszyńskim. Ten pierwszy wyraził się, że papieżowi brakuje (...) natchnie-
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100 AAG, AH, sygn. MPS 376|VI/8, Protokół rozmów z rządem, k. 263. 
101 Ibidem, k. 263-264; K. K r a s o w s k i, Państwo a Kościół…, s. 44. 
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innych dziedzin życia, gdzie państwo mogłoby przeprowadzić podobne 
zmiany, a Wolskiemu doradzał zachowanie sztywnego stanowiska w rozmo-
wach z hierarchami103. W kręgach władzy natomiast doszło do rozbieżności 
zdań względem propozycji prymasa A. Hlonda i bp. Z. Choromańskiego by 
w rozmowach z Watykanem przyjąć pośrednictwo Episkopatu polskiego. Jed-
nak dalsze zabiegi w wypracowaniu porozumienia utknęły w martwym punk-
cie. 

Wkrótce po tym K. Pruszyński bardzo wybiórczo „przeanalizował” wy-
wiad jaki udzielił prymas A. Hlond dla włoskiego tygodnika „Tempo” w nu-
merze z 7 VI 1947 r. Ów polski dyplomata twierdził jakoby zwierzchnik Ko-
ścioła polskiego próbował rehabilitować Niemców, podkreślając ich liczne za-
lety i pozytywne cechy, co miało go stawiać w jednym szeregu z germanofilami. 
Jednocześnie prymas nie doszukał się żadnych pozytywów w narodzie rosyj-
skim104. Ksawery Pruszyński namawiał więc Wolskiego, aby relację o tym wy-
wiadzie wyemitować w radiu, choć w formie złagodzonej. Wiceminister nie 
zgodził się z sugestią K. Pruszyńskiego. W notatce do J. Bermana postulował, 
aby informacje zamieścić jedynie w wybranych czasopismach np. w „Życiu 
Warszawy”, a więc nie w oficjalnych gazetach partyjnych, za to w niezmienio-
nej formie zaprezentowanej przez K. Puszyńskiego105. 

Z poważnymi trudnościami spotkał się Kościół w związku z odezwą Epi-
skopatu z 8 IX 1947 r., wydaną w pierwszą rocznicę poświęcenia narodu Nie-
pokalanemu Sercu Maryi, która została odczytana w kościołach. Wezwano 
w niej do poszanowania religijnego charakteru niedziel i dni świątecznych, 
ograniczenia stale rozszerzającej się cenzury, bojkotu prasy antyreligijnej oraz 
zaprotestowano przeciw ateistycznemu wychowaniu młodzieży. Sprawą tą za-
jęło się BP KC PPR106. 

W kręgu władzy odezwę Episkopatu z 8 IX 1947 r. określono jako „ofen-
sywę kleru”. W związku z tym zarządzono wzmożoną inwigilację księży przez 
UB, zapowiedziano zmniejszenie przydziału papieru, ograniczenie ilości 

103 AAN, UdSW, sygn. 125/14, K. Pruszyński do Wolskiego, 21 IV 1947 r., k. 242.  
104 AAN, UdSW, sygn. 125/14, Informacja K. Pruszyńskiego na temat wywiadu A. Hlonda 

dla tygodnika „Tempo”, 2 VII 1947 r., k. 238. 
105 AAN, UdSW, sygn. 125/14, K. Puszyński do Wolskiego, 2 VII 1947 r., k. 237. 
106 T. P a w l i k o w s k i, op. cit., s. 111-112. 
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transmitowanych nabożeństw w radiu oraz wstrzymanie środków samorządo-
wych przekazywanych na odbudowę zabytkowych świątyń czy budowę semi-
nariów107. Ten ostatni element nie był stosowany jednakowo wobec wszyst-
kich. I tak na prośbę bp łódzkiego Michała Klepacza w sprawie remontu semi-
narium, Wolski odpowiedział pozytywnie i przyczynił się do załatwienia 
sprawy, co spotkało się z wyrazami wdzięczności ze strony ordynariusza. Po-
dobnie uczynił, kiedy chodziło o fundusze na odbudowę katedry św. Jana 
w Warszawie. W tym przypadku nie zamierzał pozostawić tego faktu w tajem-
nicy. Notatkę na temat pozytywnej decyzji przekazał do Polskiej Agencji Pra-
sowej, co oczywiście musiało przedstawić go opinii publicznej w dobrym świe-
tle108. Z kolei kiedy administrator apostolski w Opolu B. Kominek zwrócił się, 
już wówczas do ministra, również w sprawie budowy seminarium, Wolski za-
notował: Narazie nic nie należy dawać109. 

W odpowiedzi na restrykcje ze strony rządu, kardynałowie A. Hlond 
i A. Sapieha wysłali do premiera J. Cyrankiewicza list wyjaśniający, iż odezwa 
nie ma charakteru antypaństwowego ani aktu politycznego, a jedynie porusza 
kwestie religijne i moralne. Ponadto piętnowała przypadki akcji antykościel-
nych i próby ośmieszenia wiary inspirowane przez PPR.  

Coraz bardziej kłopotliwe dla Kościoła stawały się ograniczenia w przy-
dziale papieru. W całym kraju brakowało katolickich materiałów edukacyj-
nych. Szczególnie problem ten dotyczył Ziem Odzyskanych, gdzie większość 
druków religijnych była po niemiecku. O papier na druk nowych wydawnictw 
zwracano się do Wolskiego, który raczej był przychylny kierowanym doń proś-
bom. Jednak powolna droga administracyjna, sprawiała, że na decyzję należało 
czekać nie mniej niż dwa miesiące110. 

Na posiedzeniu BP KC PPR w dniu 12 XI 1947 r. stwierdzono, iż sytu-
acja dojrzała do podjęcia rozmów z Episkopatem:  

Sprawa kościoła dojrzała do zasadniczego postawienia i wymaga poważnego 
rozpracowania. Postawiono sprawę konieczności uodpornienia organizacji 

107 A. D u d e k, R. G r y z, op. cit., s. 27-28. 
108 AAN, MAP, sygn. 984, M. Klepacz do Wolskiego, 24 XII 1947 r., k. 105; ibidem, No-

tatka ze spotkania Wolskiego z ks. Stefanem Chruścickim oraz ks. Stefanem Kowalczykiem, 8 V 1948 
r., k. 191. 

109 Tak w oryginale. AAN, MAP, sygn. 984, Wikariusz generalny administratury apostol-
skiej w Opolu do Wolskiego, 3 VIII 1949 r., k. 115-116.  

110 AAN, MAP, sygn. 673, „Gość Niedzielny” do Wolskiego 17 X 1947 r., k. 14 i n. 
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103 AAN, UdSW, sygn. 125/14, K. Pruszyński do Wolskiego, 21 IV 1947 r., k. 242.  
104 AAN, UdSW, sygn. 125/14, Informacja K. Pruszyńskiego na temat wywiadu A. Hlonda 

dla tygodnika „Tempo”, 2 VII 1947 r., k. 238. 
105 AAN, UdSW, sygn. 125/14, K. Puszyński do Wolskiego, 2 VII 1947 r., k. 237. 
106 T. P a w l i k o w s k i, op. cit., s. 111-112. 
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czekać nie mniej niż dwa miesiące110. 

Na posiedzeniu BP KC PPR w dniu 12 XI 1947 r. stwierdzono, iż sytu-
acja dojrzała do podjęcia rozmów z Episkopatem:  

Sprawa kościoła dojrzała do zasadniczego postawienia i wymaga poważnego 
rozpracowania. Postawiono sprawę konieczności uodpornienia organizacji 

107 A. D u d e k, R. G r y z, op. cit., s. 27-28. 
108 AAN, MAP, sygn. 984, M. Klepacz do Wolskiego, 24 XII 1947 r., k. 105; ibidem, No-

tatka ze spotkania Wolskiego z ks. Stefanem Chruścickim oraz ks. Stefanem Kowalczykiem, 8 V 1948 
r., k. 191. 

109 Tak w oryginale. AAN, MAP, sygn. 984, Wikariusz generalny administratury apostol-
skiej w Opolu do Wolskiego, 3 VIII 1949 r., k. 115-116.  

110 AAN, MAP, sygn. 673, „Gość Niedzielny” do Wolskiego 17 X 1947 r., k. 14 i n. 
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partyjnych na akcję kościoła i przygotowanie ideologiczne i polityczne Partii 
i ZWM do przeciwstawienia się ofensywie kościoła. 

W odpowiedzi na list przedstawiciela Episkopatu księdza Maksymiliana 
Rode111 BP powierzyło J. Bermanowi stworzenie katalogu problemów, który 
stałby się swoistą platformą do prowadzenia dialogu, natomiast wszelkie roz-
mowy z hierarchami kościelnymi miał nadal prowadzić Wolski112.  

Realizację tych założeń podjęto niezwłocznie bo już następnego dnia do-
szło do spotkania Wolskiego z bp Z. Choromańskim. Odbyło się ono w miesz-
kaniu ks. Zygmunta Kaczyńskiego113 i należy je potraktować jako wznowienie 
cyklu spotkań ministra z sekretarzem Episkopatu Polski. Wolski określił 
ks. Z. Kaczyńskiego jako nieformalnego doradcę politycznego bp Z. Choro-
mańskiego, który zamierza stać się pośrednikiem pomiędzy rządem a Episko-
patem. Ksiądz kilkakrotnie wypowiedział się w obecności Wolskiego krytycz-
nie pod adresem Zachodu. Wydaje się, że wiceminister rozumiał jego słowa 
jako swego rodzaju próbę stworzenia korzystnego wrażenia na Wolskim, a tym 
samym przygotowanie gruntu pod dobre rozmowy. 

Ksiądz Z. Kaczyński na wstępie oświadczył, że Episkopat może pójść na 
pewne ustępstwa, a wszystko w celu ponownego nawiązania wzajemnych kon-
taktów na linii państwo – Kościół. Wolski tutaj doszukiwał się jednak pod-
stępu. Twierdził, że ustępstwa ze strony Episkopatu są po to, by w razie niepo-
wodzenia rozmów, obarczyć winą stronę rządową114. 

Według relacji wiceministra dalsza część rozmowy przeszła na stopę to-
warzyską. Ta chwila luźnej konwersacji przed omawianiem właściwych kwestii 
miała najprawdopodobniej na celu swoiste uśpienie czujności Wolskiego, 
a przy tym pokrzyżowanie jego planów. Nietrwało to jednak długo, bowiem 
obaj duchowni przeszli do wyliczania antykościelnych posunięć rządu w ostat-
nim czasie. Duchowni wspominali o nowym prawie małżeńskim, problemach 

111 Autorowi nie udało się odnaleźć przywoływanego  listu. 
112 AAN, KC PPR, sygn. 295/V-3, Protokół nr 27  posiedzenia BP z dn[ia] 12 XI [19]47 

r., k. 126.  
113 Biogram ks. Z. Kaczyńskiego vide: M. B i e ł a s z k o, Ksiądz Zygmunt Kaczyński 

(1894-1953) – duchowny, polityk, redaktor [w:] Niezłomni ludzie Kościoła. Sylwetki, pod red. 
J. Ż a r y n a, Kraków 2011, s. 95-122. Interesująca wydaje się również charakterystyka duchow-
nego sporządzona przez T. Chromeckiego; vide: AAN, UdSW, sygn. 125/14, Notatka T. Chro-
meckiego na temat ks. Z. Kaczyńskiego, 11 X 1946 r., k. 257-258. 

114 AAN, UdSW, sygn. 125/14, Herbatka u ks. Kaczyńskiego, k. 220-221. 
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kapelanów więziennych czy stowarzyszeń katolickich. Innymi problemami 
były wysokie podatki płacone przez duchownych, niskie przydziały papieru 
bądź ich brak. Zarzucono również wprost Wolskiemu, że mimo osobistej 
wdzięczności jaką powinien żywić wobec księdza Morawskiego115, który po-
magał jego rodzinie w czasie wojny, ten nie interweniował w sprawie zwolnie-
nia przez wojsko, chociaż części parafii na Woli, gdzie posługiwał ksiądz Mo-
rawski. 

Na szereg zarzutów Wolski odpowiedział, że są to sprawy drobne, które 
wynikają z tego, że (...) nie została załatwiona sprawa główna. Chodzi o poro-
zumienie państwo – Kościół. W tym zakresie wiceminister nie mijał się 
z prawdą. Antykościelne posunięcia rządu były zamierzone w celu osłabienia 
całego duchowieństwa, a następnie zawarcia porozumienia na korzystnych dla 
komunistów warunkach. Biskup Z. Choromański spytał się Wolskiego co są-
dzi o liście kardynałów A. Sapiehy i A. Hlonda do premiera. Ten odparł, ze 
przeczytał go tylko raz i wobec tego trudno mu jest zabrać zdecydowane sta-
nowisko. Wiceminister wyraził jednak zdziwienie fragmentem listu mówią-
cym, iż (...) „niektóre koła dążą do ośmieszenia116 i podrywania wiary i moralności 
katolickiej”. Zakładał bowiem, że hierarchowie mają na myśli władzę. Sekretarz 
Episkopatu wyjaśnił jednak, że pod określeniem „koła” kryją się sekty i takie 
pisma jak „Myśl Wolna”. Wolski stwierdził, że wolnomyśliciele swobodnie wy-
rażali swoje opinie również przed wojną. Biskup skwitował to tym, że wówczas 
i Kościół mógł swobodnie publikować swoje racje, a obecnie, w obliczu istnie-
nia cenzury, jest to niemożliwe117.  

Przebieg spotkania odnotował również bp Z. Choromański. Obie notatki 
nieco różnią się od siebie. Biskup więcej miejsca poświęcił problemowi braku 
przydziału papieru czy innych antykościelnych posunięć rządu. Natomiast 
Wolski o tych sprawach jedynie zdawkowo wspomina. Sekretarz Episkopatu 
przytacza również prasowy zarzut jakoby na ostatniej konferencji Episkopatu 
obecny był przedstawiciel rządu amerykańskiego. Wolski odparł, że w „Głosie 
Ludu”, który był organem prasowym PPR, nic o tym nie pisano. Zarzucił rów-
nież hierarsze, że niepotrzebnie bp M. Klepacz powiedział po angielsku na Ja-

115 Imienia nie ustalono. 
116 Podkreślenie w oryginale. 
117 AAN, UdSW, sygn. 125/14,  Herbatka u ks. Kaczyńskiego, k. 221-224.  
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snej Górze, że Polska potrzebuje nie tylko chleba, ale i wolności. Biskup od-
parł, ze słowa te padły po polsku, a są następstwem milczenia rządu w sprawie 
odezwy Episkopatu z 8 IX 1947 r.118 

Hierarcha stwierdził, że Kościół dąży do porozumienia z władzą, ale na 
pewne kwestie nie może się zgadzać. Zarzucił również, że rządowa kampania 
antykościelna pogłębiła istniejący rozdźwięk pomiędzy władzą a społeczeń-
stwem. Hierarcha wyraził jednak optymistyczną opinię co do porozumienia 
w przyszłości, czemu sprzyjać mogła ewentualna wizyta nuncjusza papieskiego 
w Polsce. Wolski odpowiedział: Zawsze wiedziałem, że jeśli sprawę załatwimy 
z Episkopatem to i w Watykanie nie będziemy mieli trudności119. Ponadto wyraził 
pogląd, że porozumienie jest konieczne. Poprosił jednak bp Z. Choromań-
skiego o skonceptualizowanie konkretnej platformy rozmów, dodając, że sam 
w imieniu rządu uczyni to samo120. Była to wyraźna gra na zwłokę. Sugestia 
Wolskiego, że najpierw należy porozumieć się z polskim Episkopatem, prowa-
dzi do wniosku, że władzy nie zależało na jakimkolwiek porozumieniu  
z Watykanem. Stanowiłoby ono tylko przeszkodę w zwalczaniu Kościoła.  

Wolski zapisał tego dnia, iż bp Z. Choromański zwierzył się wicemini-
strowi, że istnieje pogląd jakoby osoba biskupa była przeszkodą w zawarciu 
porozumienia, dlatego chciałby poznać opinię Wolskiego na te pogłoski. Se-
kretarz Episkopatu w swojej notatce w ogóle o tym nie wspomina. Wicemini-
ster nie udzielił bezpośredniej odpowiedzi. Stwierdził tylko że należy prowadzić 
rozmowy z bp Z. Choromańskim w taki sposób, by w razie niepowodzenia 
całą winę zwalić na  

(...) osobę nieszczęśliwie wybranego przedstawiciela episkopatu121 t.j. na bi-
skupa Choromańskiego. Obecność pośrednika, ks. Kaczyńskiego, ułatwi nam 
to, gdyż obydwaj mają określoną renomę i będą zastrzeżenia wśród niektórych 
biskupów i kardynała Sapiehy122. 

Wolski na wyrost zrozumiał obawy bp Z. Choromańskiego o postrze-
ganie jego osoby, ale to okazało się dopiero później. Był jednak zwolennikiem 

118 P. R a i n a, op. cit., s. 109-110. 
119 AKMK, TS, sygn. XXVIII/183, Protokół rozmów z Rządem, k. 457. 
120 P. R a i n a, op. cit., s. 111.  
121 Tak w oryginale. 
122 AAN, UdSW, sygn. 125/14, Herbatka u ks. Kaczyńskiego, k. 226-227. 
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utrzymywania przeciwnika w stałej niepewności, co wyrażało się w prowadze-
niu gry psychologicznej mającej osłabić orientację strony przeciwnej123. 

W takich okolicznościach wiceminister mógł zakładać, że sekretarz Epi-
skopatu nie będzie się czół zbyt pewnie. Wolski był dość dobrze poinformo-
wany o niechęci pewnych hierarchów kościelnych do osoby bp Z. Choromań-
skiego. Podobnymi informacjami dysponowało MBP124. Wniosek taki można 
wysunąć z lektury dość tajemniczej notatki, której brakuje pierwszej strony. 
Jest to zapis przebiegu spotkania pewnej osoby125, której towarzyszył Rodo-
wicz126 z ks. Stanisławem Mazankiem, kanclerzem kurii krakowskiej i A. Sa-
piehą w mieszkaniu kardynała w dniu 27 XI 1947 r. Hierarcha nie uczestniczył 
w rozmowie od jej początku. W pewnym momencie ks. S. Mazanek przytoczył 
obecnym słowa jakie miał skierować do prymasa: Powiedziałem prymasowi, że 
wiemy tu w Krakowie jak biskup Choromański narzucił się min[istrowi] Wol-
skiemu, Prymas zaczerwienił się. Po tych słowach dodał, że jest przekonany, 
iż to właśnie sekretarz Episkopatu razem z prymasem A. Hlondem i ks. 
Z. Kaczyńskim oszukali kardynała A. Sapiehę. Następnie ks. S. Mazanek za-
stanawiał się dlaczego Wolski przyjechał do Krakowa? Według niego w kardy-
nale A. Sapiesze wiceminister widział alternatywę do prowadzenia rozmów 
z bp Z. Choromańskim i rzekomo „z nim zmówionym prymasem”. Ksiądz 
S. Mazanek zastanawiał się też czy Wolski zdaje sobie sprawę z tego, że to kuria 
krakowska może ostatecznie przeforsować w Episkopacie model porozumienia 
z rządem i dlatego wiceminister (...) woli już z góry być dobrze z Krakowem (...).  

Dalej kanclerz kurii krakowskiej niezwykle trafnie zauważa, że w spra-
wach relacji państwo – Kościół najwyższym decydentem jest J. Berman:  

Berman reprezentuje partje polityczną, Wolski prezydenta i Rząd, należy tylko 
z nim [J. Bermanem] rozmawiać. Dziecko wie, że Wolski nie zrobi nic bez 
Bermana i obaj są v[ice]ministrami i członkami tej samej partii127.  

123 B. F i j a ł k o w s k a, op. cit., s. 55. 
124 AAN, Kolekcja akt różnej proweniencji, sygn. II/69, Notatka informacyjna, k. 27. 
125 Być może osoba tą był Jakub Makarczyk, dyplomata, współpracownik J. Bermana. 
126 Imienia nie ustalono. 
127 AAN, UdSW, sygn. 125/14, Notatka z rozmowy z S. Mazankiem i A. Sapiehą w Kra-

kowie, 27 XI 1947 r., k. 210. Zachowano oryginalną pisownię cytatów.  
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123 B. F i j a ł k o w s k a, op. cit., s. 55. 
124 AAN, Kolekcja akt różnej proweniencji, sygn. II/69, Notatka informacyjna, k. 27. 
125 Być może osoba tą był Jakub Makarczyk, dyplomata, współpracownik J. Bermana. 
126 Imienia nie ustalono. 
127 AAN, UdSW, sygn. 125/14, Notatka z rozmowy z S. Mazankiem i A. Sapiehą w Kra-

kowie, 27 XI 1947 r., k. 210. Zachowano oryginalną pisownię cytatów.  
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Okazuje się więc, że nie tylko komuniści byli poinformowani o wewnętrz-
nych stosunkach w łonie Episkopatu, ale i duchowni i to wcale nie najwyżsi 
rangą, dobrze orientowali się w zależnościach na szczytach władz. 

Kiedy do obecnych dołączył kardynał A. Sapieha, autor notatki spytał się 
go jaka jest gwarancja, że bp Z. Choromański rzetelnie przedstawia Episkopa-
towi przebieg rozmów z Wolskim, skoro nie zrobił tego relacjonując wznowie-
nie kontaktów. Ten zarzut prawdopodobnie był omawiany przez obecnych 
wcześniej, co mogło być zapisane na brakującej, pierwszej stronie notatki. Kar-
dynał A. Sapieha był skonfundowany tym pytaniem. Oświadczył, że był prze-
konany, iż rozmowy Wolskiego z bp Z. Choromańskim naprawdę się toczą. 
Rozmówca hierarchy odparł, że nie wie z jakim rezultatem one przebiegają, 
ponieważ jest tylko osobą prywatną i nie ma bezpośredniego kontaktu z wice-
ministrem. Generalnie można odnieść wrażenie, że tajemniczy gość kardynała 
A. Sapiehy chciał zasiać w jego umyśle mętlik i dezorientacje co do rzeczywi-
stego stanu rzeczy.  

Rozmówca następnie dodał, że wydaje mu się, iż (...) Warszawa [rząd] 
chętnie by widziała przesunięcie się punktu ciężkości na Kraków. Była to aż nadto 
widoczna próba pozyskania kardynała A. Sapiehy przez władze. Najprawdopo-
dobniej w ten sposób zamierzano skłócić go z resztą Episkopatu, doprowadza-
jąc być może do rozłamu. Jednak z lektury notatki można odnieść wrażenie, że 
kardynał nie dał się podejść i stopniowo zmienił bieg rozmowy na tematy po-
boczne. Ubolewał jednak nad wiadomościami na temat ks. Z. Kaczyńskiego128, 
by o bp Z. Choromańskim już nic wspomnieć129. 

W pewnym momencie A. Sapieha przedstawił swojemu rozmówcy infor-
macje jakie miał posiadać prymas A. Hlond. Wynikało z nich, że w PPR są 
dwie wizje prowadzenia polityki względem Kościoła. Pierwszą z nich reprezen-
tował J. Berman, który miał rzekomo dążyć do porozumienia z Episkopatem. 
Drugą zaś Stanisław Skrzeszewski130, minister oświaty, który porozumienia nie 
chciał. Wolski miał być poglądowo bliżej tego drugiego. Opinia ta wydaje się 

128 Prawdopodobnie informacje te również były przedstawione na pierwszej stronie no-
tatki.  

129 AAN, UdSW, sygn. 125/14, Notatka z rozmowy z S. Mazankiem i A. Sapiehą w Kra-
kowie, 27 XI 1947 r., k. 210. 

130 W oryginale błędnie zapisany jak „Strzeszewski”. 
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być słuszna, gdyż już w 1950 r. B. Bierut i j. Berman nie akceptowali „wojow-
niczej” polityki Wolskiego. Ten pierwszy chciał nawet wysłać, wówczas mini-
stra, na leczenie do Moskwy, aby w tym czasie zawrzeć porozumienie z Kościo-
łem. Dopiero szerszy udział E. Ochaba i F. Mazura w rozmowach przyczynił 
się do przyśpieszenia porozumienia131.  

Wobec rozważań kardynała, rozmówca spytał dlaczego prymas chce pro-
wadzić rozmowy z Wolskim, a nie J. Bermanem? Hierarcha odrzekł, że również 
się nad tym zastanawia. Tego typu informacje niestety są niemożliwe do zwe-
ryfikowania. Brak bowiem innych dokumentów potwierdzających ten stan rze-
czy. Nie oznacza to, że informacje jakimi dysponował A. Hlond były wyssane 
z palca. Przekazane mu ustnie opinie na temat poglądów kierownictwa PPR 
z całą pewnością pochodziły z dobrze poinformowanego źródła.  

W dalszej części spotkania kanclerz S. Mazanek omawiał ze swoim roz-
mówcą warunki planowanego spotkania Wolskiego z kardynałem A. Sapiehą. 
Następnie zaczął się zastanawiać dlaczego wiceminister chce się spotkać z kar-
dynałem, skoro nie jest on ani głową Kościoła w Polsce, ani nie ma formalnego 
upoważnienia do prowadzenia oficjalnych rozmów z przedstawicielem rządu? 
Rozmówca odrzekł że wydaje mu się, iż Wolski zdaje sobie sprawę, (...) że Cho-
romański kręci i w związku z tym oczekuje jakiś konkretów ze strony kurii kra-
kowskiej co do wizji porozumienia. Ksiądz S. Mazanek odparł, że kardynał 
niczego nie może zrobić bez porozumienia z prymasem. Kanclerz rozmyślał 
również czy nie jest to jakaś „gra” prowadzona przez ks. Z. Kaczyńskiego. Na-
stępnie zastanawiał się ile jest prawdy w opinii prymasa na temat Wolskiego 
jako przeciwnego porozumieniu? Rozmówca odrzekł, że wydaje mu się być (...) 
to bajką z tysiąca i jednej nocy132.  

Treść notatki jest bardzo intrygująca. Wielce prawdopodobne, że została 
ona sporządzona specjalnie dla Wolskiego, a wręcz pewne, że wiceminister za-
poznał się z jej treścią. Zastanawiająca jest szczerość z jaką ksiądz kanclerz kry-

131 Notatka z dziennika ambasadora ZSRR w Warszawie Wiktora Lebiediewa o przebiegu 
rozmowy z prezydentem RP Bolesławem Bierutem dotyczącej […] spotkania Władysława Wolskiego 
z prymasem Stefanem Wyszyńskim i innych spraw [w:] Polska w dokumentach…, s. 50; 
A. S k r z y p e k, Mechanizmy uzależnienia. Stosunki polsko-radzieckie 1944-1957, Pułtusk 2002, 
s. 264. 

132 AAN, UdSW, sygn. 125/14, Notatka z rozmowy z S. Mazankiem i A. Sapiehą w Kra-
kowie, 27 XI 1947 r., k. 211. 
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129 AAN, UdSW, sygn. 125/14, Notatka z rozmowy z S. Mazankiem i A. Sapiehą w Kra-
kowie, 27 XI 1947 r., k. 210. 

130 W oryginale błędnie zapisany jak „Strzeszewski”. 
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131 Notatka z dziennika ambasadora ZSRR w Warszawie Wiktora Lebiediewa o przebiegu 
rozmowy z prezydentem RP Bolesławem Bierutem dotyczącej […] spotkania Władysława Wolskiego 
z prymasem Stefanem Wyszyńskim i innych spraw [w:] Polska w dokumentach…, s. 50; 
A. S k r z y p e k, Mechanizmy uzależnienia. Stosunki polsko-radzieckie 1944-1957, Pułtusk 2002, 
s. 264. 

132 AAN, UdSW, sygn. 125/14, Notatka z rozmowy z S. Mazankiem i A. Sapiehą w Kra-
kowie, 27 XI 1947 r., k. 211. 
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tykuje najwyższych hierarchów kościelnych w Polsce wobec całkowicie po-
stronnej osoby świeckiej – rzecz raczej rzadko spotykana w Kościele. To może 
nasunąć refleksję czy autor notatki rzetelnie przedstawił całą rozmowę? Wobec 
wielu niewiadomych, jakie wiążą się z tym dokumentem, wyjaśnienie tych wąt-
ków wydaje się  być niemożliwe. 

Do następnego spotkania bp Z. Choromańskiego z Wolskim doszło 
w dniu 20 XI 1947 r. Sekretarz Episkopatu wręczył swemu rozmówcy doku-
ment prezentujący wstępne warunki rozmów. Według Jana Żaryna autorem 
powyższego pisma był W. Bitner, który działał najprawdopodobniej razem 
z bp Z. Choromańskim. Dokument postulował swobodę Kościoła w: sferze 
działalności szkolnictwa kościelnego, nauczania religii w szkołach, administro-
wania majątkiem kościelnym, funkcjonowania „Caritasu” i zrzeszeń religij-
nych. Ponadto postulowano powołanie kapelanów przy większych więzieniach 
czy niezmuszanie młodzieży katolickiej do akcesu do organizacji marksistow-
skich. Zwracano się również o sprawiedliwy przydział papieru na wydawnictwa 
kościelne, ograniczenie cenzury i wniesienie poprawek do dekretu o związku 
małżeńskim133. Wbrew obietnicom Wolskiego, strona kościelna nie doczekała 
się rządowych propozycji warunków wstępnych do rozmów. 

Powyższy problem stanowił przedmiot dyskusji jaka się wywiązała w BP 
KC PPR 22 XI 1947 r. Działania partii względem Kościoła zostały nakreślone 
w dokumencie „Uwagi w sprawie Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce” naj-
prawdopodobniej autorstwa F. Widy-Wirskiego. Ten oraz poprzedzający go 
dokument z 12 XI 1947 r., zostały przekazane przez J. Bermana B. Bierutowi 
oraz Romanowi Zambrowskiemu. Według założeń F. Widy-Wirskiego poli-
tyka państwa miała doprowadzić do osiągnięcia czterech zasadniczych celów. 
Najważniejszym z nich było oddzielenie polskiego patriotyzmu od wiary 
i uświadomienie tego inteligencji. Drugim celem była laicyzacja szerokich mas 
ludowych. Następnie ograniczenie pośredniego oddziaływania Kościoła na Po-
laków i na koniec - likwidacja jego społecznej podpory, za którą uważano drob-
nomieszczaństwo134. Warto podkreślić, że autor dokumentu zupełnie zlekce-
ważył siłę i rolę Kościoła na wsi, zwłaszcza, że odsetek ludności wiejskiej 

133 J. Ż a r y n, Kościół a władza…, s. 168. 
134 J. P i a s e c k a, Stosunki między Kościołem rzymskokatolickim i państwem w Polsce 

w latach 1944-1953 [w:]  Stosunki między państwem a Kościołem rzymskokatolickim w czasach 
PRL, pod red. A. C h o j n o w s k i e g o, M. K u l i, Warszawa 1998, s. 25.  
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w powojennej Polsce znacznie przewyższał mieszkających w mieście. Zniszcze-
nie więc warstwy drobnomieszczańskiej nie zachwiałoby Kościołem w Polsce, 
tak jak zakładał autor dokumentu. 

Do końca roku 1947 sekretarz Episkopatu Polski spotykał się z Wolskim 
jeszcze kilkakrotnie. Rozmawiano już jednak tylko na temat duszpasterstwa 
wojskowego i stowarzyszeń katolickich. Nie powrócono do wątku ogólnego 
porozumienia na linii państwo-Kościół. W negocjowaniu kwestii szczegóło-
wych, postęp też był niewielki. Choć bp Choromański przesłał Wolskiemu po-
stulaty Episkopatu w sprawie stowarzyszeń katolickich135, to Wolski nie usto-
sunkował się do nich w ogóle. Władza wyraźnie czekała na moment, w którym 
zrealizowany zostanie choć jeden z postulatów F. Widy-Wirskiego. 

W pierwszej połowie grudnia 1947 r. doszło do rozmowy Wolskiego 
z kardynałem A. Sapiehą, zaplanowanej w trakcie dyskusji w kurii krakowskiej 
27 listopada. Wiceminister przebywał wtedy w Krakowie z okazji zebrania za-
rządu Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, którego był prezesem. Oprócz 
kwestii dotyczących duszpasterstwa wojskowego i stowarzyszeń katolickich 
rozmawiano m.in. na temat programów nauki religii. Wolski przybywając na 
spotkanie z kardynałem A. Sapiehą był wyposażony w informacje na temat 
stosunków kardynała z prymasem i bp Z. Choromańskim, przekazane mu 
przez uczestnika listopadowej dyskusji. Ponadto agent UB „Zeus” donosił, iż 
kardynał uważa wypowiedzi Wolskiego za niewiarygodne, ponieważ rząd 
używa jego osoby w celu wysondowania nastrojów wśród najważniejszych ko-
ścielnych hierarchów lub przedstawiania pewnych sugestii. W związku z tym 
kardynał zakładał, że nie należy oczekiwać żadnych zobowiązań ze strony Wol-
skiego136. Wszystko wskazuje na to, że kardynał A. Sapieha trafnie ocenił ak-
tualną rolę wiceministra w kontaktach z duchownymi. Podobne zdanie o nim 
miał bp Z. Choromański.  

135 AAN, UdSW, sygn. 225/14, Z. Choromański do Wolskiego 16 XII 1947 r., k. 208. 
136 Raport okresowy Kierownika Sekcji V Wydziału V za okres od 1-15 XII 1947 r. 

[w:] Przeciw Kościołom i religii. Sprawozdania Sekcji 5 Wydziału V Wojewódzkiego Urzędu Bez-
pieczeństwa Publicznego w Krakowie 1946-1952, pod red. F. M u s i a ł a, Kraków 2008, [załą-
czona płyta CD], k. 96-97. Jerzy Pietrzak datuje to spotkanie na koniec listopada. Ponadto 
zakłada, że Wolski poruszył kwestię rzekomych  antyrządowych artykułów w prasie katolickiej. 
Miał również wyrazić zdziwienie, że Kościół uznaje expose sejmowe J. Cyrankiewicza za po-
gróżki pod adresem duchownych; vide: J. P i e t r z a k, op. cit., s. 172-173. 
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tykuje najwyższych hierarchów kościelnych w Polsce wobec całkowicie po-
stronnej osoby świeckiej – rzecz raczej rzadko spotykana w Kościele. To może 
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133 J. Ż a r y n, Kościół a władza…, s. 168. 
134 J. P i a s e c k a, Stosunki między Kościołem rzymskokatolickim i państwem w Polsce 

w latach 1944-1953 [w:]  Stosunki między państwem a Kościołem rzymskokatolickim w czasach 
PRL, pod red. A. C h o j n o w s k i e g o, M. K u l i, Warszawa 1998, s. 25.  
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w powojennej Polsce znacznie przewyższał mieszkających w mieście. Zniszcze-
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kwestii dotyczących duszpasterstwa wojskowego i stowarzyszeń katolickich 
rozmawiano m.in. na temat programów nauki religii. Wolski przybywając na 
spotkanie z kardynałem A. Sapiehą był wyposażony w informacje na temat 
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używa jego osoby w celu wysondowania nastrojów wśród najważniejszych ko-
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miał bp Z. Choromański.  

135 AAN, UdSW, sygn. 225/14, Z. Choromański do Wolskiego 16 XII 1947 r., k. 208. 
136 Raport okresowy Kierownika Sekcji V Wydziału V za okres od 1-15 XII 1947 r. 

[w:] Przeciw Kościołom i religii. Sprawozdania Sekcji 5 Wydziału V Wojewódzkiego Urzędu Bez-
pieczeństwa Publicznego w Krakowie 1946-1952, pod red. F. M u s i a ł a, Kraków 2008, [załą-
czona płyta CD], k. 96-97. Jerzy Pietrzak datuje to spotkanie na koniec listopada. Ponadto 
zakłada, że Wolski poruszył kwestię rzekomych  antyrządowych artykułów w prasie katolickiej. 
Miał również wyrazić zdziwienie, że Kościół uznaje expose sejmowe J. Cyrankiewicza za po-
gróżki pod adresem duchownych; vide: J. P i e t r z a k, op. cit., s. 172-173. 
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Kolejny raz spotkał się z kardynałem A. Sapiehą 14 II 1948 r. W trakcie 
rozmowy oskarżył on bp Z. Choromańskiego o zerwanie negocjacji prowadzo-
nych z nim jeszcze w grudniu 1947 r. W odpowiedzi na ten zarzut sekretarz 
Episkopatu w liście do kardynała, stwierdził, iż to Wolski spowodował impas 
powołując się na brak odpowiedzi wiceministra na postulaty Episkopatu doty-
czących stowarzyszeń katolickich. Dodał, że zamiast tego dostał od Wolskiego 
bożonarodzeniowe życzenia oraz… paczkę cygar. W odpowiedzi również wy-
słał wiceministrowi życzenia oraz… opłatek! Ponadto w styczniu 1948 r. pró-
bował się skontaktować z Wolskim telefonicznie. Otrzymał jednak informację, 
że ten jest zajęty i jeszcze nie omówił tej sprawy ze zwierzchnikami. Obiecał 
oddzwonić co jednak nie nastąpiło137.  

W marcu 1948 r. doszło do kolejnego spotkania Wolskiego z kardynałem 
A. Sapiehą w trakcie których (...) rozmawiano na różne tematy. O zdarzeniu 
tym informował agent UB „Paweł”, który usłyszał od ks. S. Mazanka, że to 
Wolski unika rozmów z bp Z. Choromańskim138. 

Pod koniec lat 40. XX w. władze zaczęły domagać się od Episkopatu aby 
ten skłonił Stolicę Apostolską do ustanowienia stałych biskupstw na Ziemiach 
Odzyskanych. Jednak Watykan uzależniał wszelkie zmiany w administracji ko-
ścielnej od zawarcia traktatu pokojowego139 pomiędzy Polską a Niemcami, 
który ostatecznie uregulowałby kwestie terytorialne. W związku z tym władza 
zaczęła przedstawiać stanowisko Stolicy Apostolskiej jako poparcie Kurii 
Rzymskiej dla rewizji polskiej granicy zachodniej140. 

Nasilenie ataków na Kościół nastąpiło po ogłoszeniu przez papieża Piusa 
XII listu do biskupów niemieckich z 1 III 1948 r., w którym poruszono bez-
przykładność w historii wysiedlenia 12 mln ludzi i skazanie ich na nędzę 
w ramach odwetu za szkody wyrządzone w trakcie wojny między Wisłą 

137 M. G. S m o l i ń s k i, op. cit., s. 216-217. 
138 Raport okresowy Kierownika Sekcji V Wydz[iału] V-go za okres od 1-31 III 1948 r. 

[w:] Przeciw Kościołom i religii…, k. 133. 
139 Do takowego nigdy nie doszło. Sprawa została uregulowana dopiero traktatem z 7 XII 

1970 r. zawartym przez PRL i RFN. 
140 A. D u d e k, R. G r y z, op. cit., s. 32-33. 
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a Wołgą. Papież ponadto wyrażał nadzieję, że zaistniały stan może jeszcze zo-
stać cofnięty141. Pismo to spowodowało przerwanie, wątłych i tak, prób nawią-
zania porozumienia Warszawa – Watykan za pośrednictwem K. Pruszyń-
skiego. List papieża powstał na prośbę biskupów niemieckich i na podstawie 
materiałów przez nich dostarczonych. Stąd błędna liczba 12 mln ludzi142. Bar-
dzo rażący był zwrot o cofnięciu tego co zostało dokonane. Prasa zinterpretowała 
to jakoby papież dążył do przywrócenia Niemcom Ziem Odzyskanych. List 
papieski postawił Episkopat w trudnej sytuacji, tym bardziej, że pismo papieża 
poświęcone Polakom przesiedlonym z ZSRR zostało zatrzymane przez cen-
zurę. Obok medialnej nagonki władze organizowały też w zakładach antypa-
pieskie masówki, co był novum na gruncie polskim143.  

Reakcja Episkopatu na list papieża została opublikowana w „Tygodniku 
Powszechnym”144, ale dopiero 6 VI 1948 r. bezpośrednio przez o. Jacka Wo-
ronieckiego. Przekonywał on, że papież miał na myśli trudną sytuację mate-
rialną przesiedlonych Niemców, a nie kwestionowanie przynależności Ziem 
Odzyskanych do Polski. Przesadzoną liczbę 12 mln osób tłumaczył tym, że 
Warszawa i Watykan nie utrzymują stosunków wzajemnych, przez co dane te 
pochodzą tylko i wyłącznie od jednej strony, dodając wymownie, że nieobecni 
głosu nie mają145. 

Komuniści postanowili wykorzystać list papieski do prezentacji społe-
czeństwu antypolskiej postawy papieża. Chciano w ten sposób zachwiać papie-
ski autorytet wśród części katolików, a w konsekwencji wywołać rozłam wśród 
wiernych146. Świadom tego Episkopat wystosował 23 IV 1948 r. list do B. Bie-
ruta, w którym zaproponował kontynuowanie rozmów jakie prowadzili 
bp Z. Choromański i Wolski od września 1946 do grudnia 1947 r.147 Mimo, 
że nie wynikały z nich żadne konkrety, Episkopatowi zależało w dalszym ich 
trwaniu. W tej sprawie do Wolskiego zwracał się również osobiście sekretarz 

141 Papież Pius XII do biskupów niemieckich. Pełen tekst listu z 1 III 1948, wstęp Z. H i e -
r o w s k i, Katowice [1948], s. 8-14. 

142 Z Europy Środkowej i Wschodniej wysiedlono ok. 7 mln Niemców. 
143 A. D u d e k, Państwo i Kościół w Polsce 1945-1970, Kraków 1995, s. 15-16. 
144 Podobne wyjaśnienia znalazły się na łamach „Dziś i Jutro” oraz „Odra”. 
145 W sprawie listu Ojca św., „Tygodnik Powszechny” 1948, nr 23, s. 1. 
146 AAN, MAP, sygn.959c, Do I sekretarzy kom[itetów] wojewódzkich PPR w sprawie listu 

papieża do biskupów niemieckich, k. 154-157. 
147 AAN, KC PPR, sygn. 295/VII-243, A Hlond i A. Sapieha do B. Bieruta, 23 IV 1948 

r., k. 41. 
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137 M. G. S m o l i ń s k i, op. cit., s. 216-217. 
138 Raport okresowy Kierownika Sekcji V Wydz[iału] V-go za okres od 1-31 III 1948 r. 
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139 Do takowego nigdy nie doszło. Sprawa została uregulowana dopiero traktatem z 7 XII 

1970 r. zawartym przez PRL i RFN. 
140 A. D u d e k, R. G r y z, op. cit., s. 32-33. 
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141 Papież Pius XII do biskupów niemieckich. Pełen tekst listu z 1 III 1948, wstęp Z. H i e -
r o w s k i, Katowice [1948], s. 8-14. 

142 Z Europy Środkowej i Wschodniej wysiedlono ok. 7 mln Niemców. 
143 A. D u d e k, Państwo i Kościół w Polsce 1945-1970, Kraków 1995, s. 15-16. 
144 Podobne wyjaśnienia znalazły się na łamach „Dziś i Jutro” oraz „Odra”. 
145 W sprawie listu Ojca św., „Tygodnik Powszechny” 1948, nr 23, s. 1. 
146 AAN, MAP, sygn.959c, Do I sekretarzy kom[itetów] wojewódzkich PPR w sprawie listu 

papieża do biskupów niemieckich, k. 154-157. 
147 AAN, KC PPR, sygn. 295/VII-243, A Hlond i A. Sapieha do B. Bieruta, 23 IV 1948 

r., k. 41. 
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Episkopatu, który oprócz złożenia życzeń wielkanocnych wyraził nadzieję na 
wznowienie wzajemnych rozmów148. 

Prezydent B. Bierut odpowiedział 10 V 1948 r. Kontynuowanie rozmów 
uzależniał od złożenia przez Episkopat oświadczenia mówiącego o bezsprzecz-
nej i ostatecznej przynależność Ziem Odzyskanych do Polski: 

Po ostatniej, godnej ubolewania, wypowiedzi papieża w liście do biskupów 
niemieckich, która to wypowiedź budzić musi rozterkę w sercach katolików 
miłujących gorąco swą Ojczyznę, społeczeństwo i rząd Rzeczypospolitej ocze-
kują wypowiedzi Waszej Eminencji [prymasa Polski] i Episkopatu Polskiego 
w sprawie nierozerwalnego związku obecnych Ziem Odzyskanych z Macie-
rzą149.  

Jeszcze przed odpowiedzią B. Bieruta, BP na posiedzeniu w dniu 
6 V 1948 r. podjęło decyzję o szerokim kolportażu listu papieskiego, wykorzy-
stując przy tym Ministerstwo Oświaty, Polski Związek Zachodni oraz przezna-
czając przez odpowiedni fundusz na druk wydawnictwu „Odra” specjalnej bro-
szurki150. Ponadto Wolski miał zredagować list otwarty intelektualistów i dzia-
łaczy katolickich piętnujący stanowisko papieża151. 

Prymas A. Hlond, w nawiązaniu do odpowiedzi B. Bieruta z 10 maja, 
wydał 24 V 1948 r. orędzie, w którym jasno dał do zrozumienia, że Kościół 
stoi na stanowisku nierozerwalności Ziem Odzyskanych z Polską. Oprócz tego 
prymas wziął w obronę papieża, cytując fragment jego listu dotyczącego prze-
siedlonych Polaków z Kresów. List ten – jak już wspomniano - został w całości 
zatrzymany przez cenzurę. 

Stanowisko prymasa A. Hlonda wysoce niezadowoliło sprawujących wła-
dze komunistów. Na posiedzeniu BP KC PPR w dniu 4 VI 1948 r. postano-
wiono silniej zaatakować Kościół, aby go znacząco osłabić i dopiero wówczas 
wznowić rozmowy. Na tym polu zastosowano szereg restrykcji. Były one nie-
zgodne nawet z obowiązującym wówczas prawem państwowym152. Władze 

148 AAN, KC PPR, sygn. 295/VII-218, bp Z. Choromański do B. Bieruta 23 IV 1948 r., 
k. 15; ibidem, bp Z. Choromański do Wolskiego 25 III 1948 r., k. 1. 

149 AAN, KC PPR, sygn. 295/VII-218, B. Bierut do A. Hlonda 10 V 1948 r., k. 16. 
150 Tą broszurką był przywoływany już wcześniej tekst ze wstępem Z. Hierowskiego.  
151 Protokół nr 16 posiedzenia Biura Politycznego z dnia 6 maja 1948 r. [w:] Protokoły po-

siedzeń Biura Politycznego KC PPR 1947-1948, oprac. A. K o c h a ń s k i, Warszawa 2001, 
s. 206. 

152 J. Ż a r y n, Kościół a władza…, s. 185. 
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przystępowały np.: do likwidacji katolickich szkół bądź przejmowania ich przez 
państwo. Ponadto usuwano najbardziej „reakcyjnych” katechetów ze szkół pu-
blicznych. Kościół w dalszym stopniu atakowano również poprzez limitowanie 
papieru na wydawnictwa religijne oraz blokowanie ich druku przez cenzurę. 
W tych sprawach bp Z. Choromański wielokrotnie interweniował u Wol-
skiego, rzadko jednak z pozytywnym skutkiem153. Ponadto blokowano bisku-
pom możliwość wyjazdu do Rzymu. Można powiedzieć, że Wolski w tym 
przypadku stosował metodę „dziel i rządź”, zalecając MSZ wydawanie pasz-
portów jednym hierarchom, innym go odmawiając. Wiceministrowi chodziło 
o to żeby większa grupa hierarchów nie mogło jechać do Watykanu w tym 
samym czasie. Wolski szczególnie nastawał na nie wydawanie paszportu bp Cz. 
Kaczmarkowi i abp Romualdowi Jałbrzykowskiemu154. 

Podobną taktykę Wolski stosował w kwestii przydziału papieru na druk 
prasy bądź książek katolickich. Niektóre redakcje musiały wielokrotnie zwra-
cać się do niego o zgodę na druk pozycji zakwestionowanych przez cenzurę lub 
o przydział papieru155. Co ciekawe gdy o to samo zwrócił ks. S. Mazanek 
z kurii krakowskiej, a zarazem i redakcja „Tygodnika Powszechnego”, Wolski 
bez zwłoki przychylił się tej prośbie156. Gorzej było już z realizacją, ponieważ 
„Tygodnik Powszechny” dostał tylko cześć postulowanej przez siebie ilości pa-
pieru. Wolski polecił wyjaśnić tę sprawę dyrektorowi Biura Prasy i Informacji 
przy Radzie Ministrów Antoniemu Bidzie. Ten odpowiedział, że dotychczas 
„Tygodnik Powszechny” wydawany był w nakładzie 46 tys. egzemplarzy po 10 
stron każdy. Jeden nakład zużywał więc 26 t papieru. Ksiądz S. Mazanek dostał 
zgodę na zwiększenie liczby stron do 12 w III kwartale 1948 r. i zwrócił się do 
Wolskiego z prośbą o podwyższenie przydziału papieru do 31,2 t. Ten wyraził 
zgodę, ale Biuro Prasy i Informacji wyliczyło, że zwiększenie liczby stron przy 
zachowaniu nakładu wymaga dodatkowo jedynie 500 kg papieru, o czym Wol-
ski poinformował ks. S. Mazanka157.  

153 AAN, UdSW, sygn. 125/14, Z. Choromański do Wolskiego 29 IV 1948 r., k. 185-186. 
154 AAN, UdSW, sygn. 125/14, Wolski do MSZ, październik 1948 r., k. 174. 
155 AAN, MAP, sygn. 959k, M. Rode do Wolskiego, k. 22, 44, 45. 
156 AAN, MAP, sygn. 959k, Wolski do S. Mazanka, 17 VI 1948 r. k. 60; ibidem, S. Ma-

zanek do Wolskiego, 8 VII 1948 r., k. 61. 
157 AAN, MAP, sygn. 959k, S. Mazanek do Wolskiego, 14 X 1948 r., k. 62; ibidem, A. Bida 

do Wolskiego, 12 XI 1948 r., k. 63; ibidem, Wolski do S. Mazanka, 26 XI 1948 r., k. 68. 
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Episkopatu, który oprócz złożenia życzeń wielkanocnych wyraził nadzieję na 
wznowienie wzajemnych rozmów148. 
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148 AAN, KC PPR, sygn. 295/VII-218, bp Z. Choromański do B. Bieruta 23 IV 1948 r., 
k. 15; ibidem, bp Z. Choromański do Wolskiego 25 III 1948 r., k. 1. 

149 AAN, KC PPR, sygn. 295/VII-218, B. Bierut do A. Hlonda 10 V 1948 r., k. 16. 
150 Tą broszurką był przywoływany już wcześniej tekst ze wstępem Z. Hierowskiego.  
151 Protokół nr 16 posiedzenia Biura Politycznego z dnia 6 maja 1948 r. [w:] Protokoły po-

siedzeń Biura Politycznego KC PPR 1947-1948, oprac. A. K o c h a ń s k i, Warszawa 2001, 
s. 206. 

152 J. Ż a r y n, Kościół a władza…, s. 185. 
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153 AAN, UdSW, sygn. 125/14, Z. Choromański do Wolskiego 29 IV 1948 r., k. 185-186. 
154 AAN, UdSW, sygn. 125/14, Wolski do MSZ, październik 1948 r., k. 174. 
155 AAN, MAP, sygn. 959k, M. Rode do Wolskiego, k. 22, 44, 45. 
156 AAN, MAP, sygn. 959k, Wolski do S. Mazanka, 17 VI 1948 r. k. 60; ibidem, S. Ma-

zanek do Wolskiego, 8 VII 1948 r., k. 61. 
157 AAN, MAP, sygn. 959k, S. Mazanek do Wolskiego, 14 X 1948 r., k. 62; ibidem, A. Bida 

do Wolskiego, 12 XI 1948 r., k. 63; ibidem, Wolski do S. Mazanka, 26 XI 1948 r., k. 68. 
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Biskupa Z. Choromańskiego zaniepokoił kształt ustawy „O powszech-
nym obowiązku przysposobienia zawodowego, wychowania fizycznego i przy-
sposobienia wojskowego młodzieży oraz o organizacji spraw kultury fizycznej 
i sportu” z 25 II 1948 r.158 Konkretnie chodziło o zapis wymieniający kategorie 
zawodowe zwolnione z wyżej wspomnianych przysposobień. Spośród osób du-
chownych, zwolnienie nie dotyczyło alumnów oraz nowicjuszy zakonnych. 
Faktem pozostaje, ze ustawa ta była bardzo nieprecyzyjna, wymieniając np. 
kategorię (...) księży katolickich ze święceniami kapłańskimi. Biskup Z. Choro-
mański tłumaczył Wolskiemu, że nie ma w Kościele katolickim księży bez świę-
ceń159. Na niejasność zapisów zwracał również uwagę płk. Piotr Moskalik 
z Powszechnej Organizacji „Służba Polsce”, odpowiedzialnej za przeprowadze-
nie niektórych szkoleń wspomnianych w ustawie. Jednak udział alumnów 
i nowicjuszy zakonnych w przysposobieniach argumentował, iż (...) pożytecz-
nym byłoby bezpośrednie zetknięcie się tej młodzieży [alumnów i nowicjuszy za-
konnych] przy wspólnej pracy zawodowej i wychowawczo-obywatelskiej z mło-
dzieżą pracującą miast i wsi160. Problem ten uregulowało dopiero porozumienie 
państwo-Kościół z 14 IV 1950 r. 

Na posiedzeniu BP KC PPR w dniu 4 VI 1948 r. polecono Wolskiemu 
wznowienie rozmów w sprawie kapelanów wojskowych161. Odnośnie tego te-
matu kardynałowie A. Hlond oraz A. Sapieha wysłali list do Wolskiego dato-
wany na 12 V 1948 r., w którym informują, że kapelani, do czasu ustanowienia 
Naczelnego Kapelana Wojskowego podlegają miejscowym biskupom162. Na-
stępnie Episkopat poinformował, że statut duszpasterstwa wojskowego z 1926 
r. został uchylony na mocy decyzji papieża z 21 IV 1948 r. W odpowiedzi na 
to Wolski stwierdził, że władze kościelne nie mogą odwoływać statutów, które 

158 Ustawa z dnia 25 lutego 1948 r. o powszechnym obowiązku przysposobienia zawodowego, 
wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego młodzieży oraz o organizacji spraw kultury 
fizycznej i sportu, „Dziennik Ustaw” 1948, nr 12, poz. 90. 

159 AAN, MAP, sygn. 978, bp Z. Choromański do Wolskiego 24 V 1948 r., k. 45-46. 
160 AAN, MAP, sygn. 978, Notatka dla Ob[ywatela] Ministra Wolskiego w sprawie poru-

szonej w piśmie Episkopatu Polskiego z dnia 19 maja 1948 r. Nr 1110, k. 47. Więcej na temat 
przysposobienia zawodowego vide: K. L e s i a k o w s k i, Powszechna Organizacja "Służba Pol-
sce" (1948-1955). Powstanie, działalność, likwidacja, t. 2, Łódź 2008, s. 100-123. 

161 Protokół nr 20 posiedzenia Biura Politycznego z dnia 4 czerwca 1948 r. [w:] Protokoły 
posiedzeń Biura…, s. 221. 

162 P. R a i n a, op. cit., s. 121-122. 
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zostały ustanowione na podstawie porozumienia strony kościelnej i państwo-
wej163.  

Tym samym wiceminister nie uznał jednostronnego uchylenia statutu, 
a ten istniejący za dalej obowiązujący164.  

Biskup Z. Choromański w dniu 24 VI 1948 r. skierował w tej sprawie 
pismo do Wolskiego. Tłumaczył w nim, że statut z 1926 r. nie odpowiada 
współczesnym przepisom. Na tę sprawę biskup zawracał uwagę wiceministrowi 
już jesienią 1947 r.165 Ponadto wypomniał Wolskiemu, że władze uczyniły sze-
fem duszpasterstwa wojskowego ks. Wacława Pyszkowskiego, bez zgody bi-
skupa a nawet niezgodnie z przepisami statutu z 1926 r. Biskup Z. Choromań-
ski liczył jednak na uregulowanie tego problemu w przyszłych rozmowach166. 
Odpowiedź Wolskiego nie różniła się od poprzedniej. Przypomniał on, że sta-
tut duszpasterstwa wojskowego nie jest nadany tylko przez władze kościelne, 
nie może więc przez nie być jednostronnie odwołany. Dodał, że wobec tego 
w mocy prawnej nadal pozostaje akt z 1926 r., ale rząd gotów jest do rozmów 
nad jego nowym kształtem167. Wiceminister całkowicie pominął jednak sprawę 
ks. W. Pyszkowskiego. Kapelan ten miał bowiem stać się bezwolnym narzę-
dziem w rękach władz. 

Władze poprzez osobę ks. W. Pyszkowskiego liczyły na wytworzenie po-
działu wewnątrz duchowieństwa katolickiego. Komuniści dążyli do wyodręb-
nienia grupy kapelanów bardziej zależnych od dowódców wojskowych niż od 
władz kościelnych, na co nie było jednak zgody Episkopatu. Prymas August 
Hlond na miesiąc przed swoim zgonem przesłał Wolskiemu projekt nowego 

163 Statut duszpasterstwa wojskowego został wprowadzony na mocy porozumienia nun-
cjusza apostolskiego z premierem oraz ministrami spraw wewnętrznych, sprawiedliwości i wy-
znań religijnych i oświecenia publicznego w dniu 27 II 1926 r.; vide: Rozporządzenie Prezesa 
Rady Ministrów i Ministra Spraw Wojskowych, oraz Ministrów: Spraw Wewnętrznych, Sprawie-
dliwości, Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 25 listopada 1926 r. w sprawie or-
ganizacji kościelnej duchowieństwa wojskowego, „Dziennik Ustaw RP” 1926, nr 124, poz. 714. 
Opierał się on na konkordacie z 10 II 1926 r., a ten od 1945 r. już nie obowiązywał; vide: 
S. N a w r o t, op. cit., s. 71. 

164 AAN, KC PPR, sygn. 295/VII-218, bp Z. Choromański do Wolskiego 24 VI 1948 r., 
k. 29. 

165 Na spotkaniu z bp Z. Choromańskim i ks. Z. Kaczyńskiego w dniu 13 XI 1947 r.; 
AKMK, TS, sygn. XXVIII/183, Protokół rozmów z Rządem, k. 456. 

166 P. R a i n a, op. cit., s. 122-127. 
167 AKMK, TS, sygn. XXVIII/183, Wolski do Z. Choromańskiego, 31 V 1948 r., k. 455. 
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158 Ustawa z dnia 25 lutego 1948 r. o powszechnym obowiązku przysposobienia zawodowego, 
wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego młodzieży oraz o organizacji spraw kultury 
fizycznej i sportu, „Dziennik Ustaw” 1948, nr 12, poz. 90. 

159 AAN, MAP, sygn. 978, bp Z. Choromański do Wolskiego 24 V 1948 r., k. 45-46. 
160 AAN, MAP, sygn. 978, Notatka dla Ob[ywatela] Ministra Wolskiego w sprawie poru-

szonej w piśmie Episkopatu Polskiego z dnia 19 maja 1948 r. Nr 1110, k. 47. Więcej na temat 
przysposobienia zawodowego vide: K. L e s i a k o w s k i, Powszechna Organizacja "Służba Pol-
sce" (1948-1955). Powstanie, działalność, likwidacja, t. 2, Łódź 2008, s. 100-123. 

161 Protokół nr 20 posiedzenia Biura Politycznego z dnia 4 czerwca 1948 r. [w:] Protokoły 
posiedzeń Biura…, s. 221. 

162 P. R a i n a, op. cit., s. 121-122. 

Rola w kształtowaniu stosunków państwo-Kościół 1946-1950 

179 

zostały ustanowione na podstawie porozumienia strony kościelnej i państwo-
wej163.  

Tym samym wiceminister nie uznał jednostronnego uchylenia statutu, 
a ten istniejący za dalej obowiązujący164.  

Biskup Z. Choromański w dniu 24 VI 1948 r. skierował w tej sprawie 
pismo do Wolskiego. Tłumaczył w nim, że statut z 1926 r. nie odpowiada 
współczesnym przepisom. Na tę sprawę biskup zawracał uwagę wiceministrowi 
już jesienią 1947 r.165 Ponadto wypomniał Wolskiemu, że władze uczyniły sze-
fem duszpasterstwa wojskowego ks. Wacława Pyszkowskiego, bez zgody bi-
skupa a nawet niezgodnie z przepisami statutu z 1926 r. Biskup Z. Choromań-
ski liczył jednak na uregulowanie tego problemu w przyszłych rozmowach166. 
Odpowiedź Wolskiego nie różniła się od poprzedniej. Przypomniał on, że sta-
tut duszpasterstwa wojskowego nie jest nadany tylko przez władze kościelne, 
nie może więc przez nie być jednostronnie odwołany. Dodał, że wobec tego 
w mocy prawnej nadal pozostaje akt z 1926 r., ale rząd gotów jest do rozmów 
nad jego nowym kształtem167. Wiceminister całkowicie pominął jednak sprawę 
ks. W. Pyszkowskiego. Kapelan ten miał bowiem stać się bezwolnym narzę-
dziem w rękach władz. 

Władze poprzez osobę ks. W. Pyszkowskiego liczyły na wytworzenie po-
działu wewnątrz duchowieństwa katolickiego. Komuniści dążyli do wyodręb-
nienia grupy kapelanów bardziej zależnych od dowódców wojskowych niż od 
władz kościelnych, na co nie było jednak zgody Episkopatu. Prymas August 
Hlond na miesiąc przed swoim zgonem przesłał Wolskiemu projekt nowego 

163 Statut duszpasterstwa wojskowego został wprowadzony na mocy porozumienia nun-
cjusza apostolskiego z premierem oraz ministrami spraw wewnętrznych, sprawiedliwości i wy-
znań religijnych i oświecenia publicznego w dniu 27 II 1926 r.; vide: Rozporządzenie Prezesa 
Rady Ministrów i Ministra Spraw Wojskowych, oraz Ministrów: Spraw Wewnętrznych, Sprawie-
dliwości, Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 25 listopada 1926 r. w sprawie or-
ganizacji kościelnej duchowieństwa wojskowego, „Dziennik Ustaw RP” 1926, nr 124, poz. 714. 
Opierał się on na konkordacie z 10 II 1926 r., a ten od 1945 r. już nie obowiązywał; vide: 
S. N a w r o t, op. cit., s. 71. 

164 AAN, KC PPR, sygn. 295/VII-218, bp Z. Choromański do Wolskiego 24 VI 1948 r., 
k. 29. 

165 Na spotkaniu z bp Z. Choromańskim i ks. Z. Kaczyńskiego w dniu 13 XI 1947 r.; 
AKMK, TS, sygn. XXVIII/183, Protokół rozmów z Rządem, k. 456. 

166 P. R a i n a, op. cit., s. 122-127. 
167 AKMK, TS, sygn. XXVIII/183, Wolski do Z. Choromańskiego, 31 V 1948 r., k. 455. 
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statutu duszpasterstwa wojskowego168. Jednak śmierć prymasa spowodowała, 
że problem ten nie został wówczas rozwiązany169.   

Interesującym wydaje się być list ks. ppłk. Michała Zawadzkiego Dzie-
kana KBW, a zarazem zastępcy ks. W. Pyszkowskiego do wiceministra Wol-
skiego. W tym utrzymanym w wiernopoddańczym tonie piśmie czytamy, 
że we wszystkich sprawach dotyczących Kościoła katolickiego może on zwracać 
się do (...) wybranych przez siebie księży demokratycznych. Ich odpowiedź mia-
łaby być rzetelna, ponieważ kierują się oni w pierwszym rzędzie dobrem Polski 
ludowej, a dopiero potem wyznania! To ich odróżnia (...) od duchowieństwa 
reakcyjnego (...). Ksiądz M. Zawadzki proponował, aby w niektórych wypad-
kach w korespondencji z duchownymi katolickim, a chodzi tu raczej o wyż-
szych hierarchów, zwracać uwagę na potrzeby duszpasterstwa wojskowego. 
Dodawał przy tym, że: (...) chętnie weźmiemy [tzn. „koncesjonowani” księża 
kapelani – przyp. KB] na siebie urazę wrogów, zamiast miałby ją mieć Rząd 
ludowy. Pod pojęciem wrogów należy również rozumieć ścisłe kierownictwo 
polskiego Kościoła katolickiego. Najbardziej zdumiewający jest punkt 4 tego 
pisma. Warto zacytować go w całości:  

Przeszkody stawiane duchowieństwu wojskowemu ze strony biskupów,o które 
zapytywał Pan Minister, wyłożyłem szczegółowo D y r e k t o r o w i  V  D e -
p a r t a m e n t u  M B P [podkreślenie K. B.], który o stanie rzeczy mógłby 
poinformować Obywatela Ministra170. 

Brak jest jakichkolwiek śladów ustosunkowania się Wolskiego do pisma 
ks. M. Zawadzkiego. Nie ma żadnych wątpliwości, że kapelan KBW był cał-
kowicie oddany komunistycznej władzy i czuł się bardziej jej częścią niż Ko-
ścioła katolickiego. Doskonałym tego przykładem może być wręcz donoszenie 
na poczynania wyższych hierarchów do V Departamentu MBP, który zajmo-
wał się zwalczaniem Kościoła. W tej sytuacji może zrodzić się pytanie czym 
kierował się ks. M. Zawadzki i czy jego posunięcia były przez kogoś inspiro-

168 AAN, KC PPR, sygn. 295/VII-218, A. Hlond do Wolskiego 30 IX 1948 r., k. 30; ibidem, 
MAP, sygn. 978, Notatka służbowa w sprawie rzym[sko] kat[olickiego] duszpasterstwa wojsko-
wego, k. 89-91. 

169 J. Ż a r y n, Kościół a władza…, s. 185. 
170 AAN, MAP, sygn. 978, M. Zawadzki do Wolskiego, k. 123. 
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wane? Wydaje się jednak, że kapelan KBW kierował się tylko osobistymi am-
bicjami i chęciami. Świadczyć  o tym może prośba o przydział kościołów w Byd-
goszczy i Białymstoku dla duszpasterstwa wojskowego, jakby były one własno-
ścią ministerstwa! Proponował on również Wolskiemu aby mianował w MAP 
doradcą do spraw Kościoła jednego spośród księży demokratów. Z powyższego 
można wnioskować, że ks. M. Zawadzki nie do końca orientował się w ówcze-
snym stanie relacji państwo-Kościół i przecenił możliwości Wolskiego. 

W tym okresie istotnym dla komunistów było także rugowanie religii ze 
szkół. Jednak nie można było tego dokonać jednym aktem prawnym. Zaini-
cjowano więc rozmaite formy nacisku, mające na celu stopniowe usuwanie re-
ligii z oświaty. Zawieszano bez powodu w obowiązkach księży katechetów oraz 
siostry katechetki, oskarżając ich o szkalowanie władzy ludowej. Informacje 
tego rodzaju pochodziły z donosów wizytatorów szkolnych, które przekazy-
wano do MBP. Zdejmowano też krzyże ze ścian sal szkolnych i wprowadzono 
obowiązkowe zajęcia w niedzielę rano co uniemożliwiało uczniom uczestnic-
two w mszach św.171  

Ponadto zmuszano młodzież do zapisywania się do ZMP, mimo, że ideo-
logia tej organizacji była sprzeczna z nauczaniem Kościoła. Dotyczyło to nawet 
szkół katolickich. Piętnowano osoby, które przystąpiły do zrzeszeń katolickich 
takich jak Sodalicja Mariańska czy Krucjata Eucharystyczna. Kardynał A. Sa-
pieha wskazywał również na pozbawienie opieki religijnej więźniów i cho-
rych172. Ważnym problemem była ścisła cenzura prasy katolickiej, a nawet dru-
ków o charakterze czysto religijnym czy kościelno-organizacyjnym. Ponadto 
ograniczano przydział papieru na przygotowywanie komunikatów duszpaster-
skich173.  

Wraz z upływem czasu, komunistom już nie wystarczała cenzura prasy 
katolickiej. W połowie 1948 r. postanowiono się rozprawić z „Tygodnikiem 
Warszawskim”. Toteż 21 lipca zatrzymano jednego z redaktorów pisma Kazi-
mierza Studentowicza. „Śledztwo” wykazało że był on członkiem grupy (...) 
nielegalnej i wrogiej ustrojowi demokratycznemu. Grupą tą miała być redakcja 

171 J. Ż a r y n, Dzieje Kościoła katolickiego…, s. 90. 
172 AAN, KC PPR, sygn. 295/VII-218, bp Z. Choromański i A. Sapieha do B. Bieruta 

22 XII 1948 r., k. 88-89v.; J. W o l n y, op. cit., s. 547. 
173 Z. Z i e l i ń s k i, op. cit., s. 60-61. 
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170 AAN, MAP, sygn. 978, M. Zawadzki do Wolskiego, k. 123. 
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171 J. Ż a r y n, Dzieje Kościoła katolickiego…, s. 90. 
172 AAN, KC PPR, sygn. 295/VII-218, bp Z. Choromański i A. Sapieha do B. Bieruta 

22 XII 1948 r., k. 88-89v.; J. W o l n y, op. cit., s. 547. 
173 Z. Z i e l i ń s k i, op. cit., s. 60-61. 
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„Tygodnika Warszawskiego”. W następstwie pismo zostało zamknięte, a jego 
redakcja, w tym ks. Z. Kaczyński - aresztowana.  

Aby omówić tę sprawę doszło do spotkania bp Z. Choromańskiego 
z Wolskim w dniu 4 IX 1948 r. Wiceminister odparł, że redaktor naczelny 
„Tygodnika” ks. Z. Kaczyński od dawna jest już na wolności. Biskup zgodził 
się z tym i wyraził nadzieję, że skoro duchowny został zwolniony, to i problem 
gazety zostanie łatwo rozwiązany. Innego zdania był Wolski, który stał na sta-
nowisku, że (...) koło „Tyg[odnika] Warsz[awskiego]”, gnieździła się grupa osób, 
która miała swoje cele polityczne. Biskup żałował, że prasa katolicka w Polsce 
jest rugowana, choć przed wojną wdała się w skuteczną polemikę z, nastawioną 
antypolsko, katolicką prasą niemiecką. Wiceminister obiecał jeszcze powrócić 
do tej sprawy. Prawdopodobnie nie miał argumentów na podtrzymanie słusz-
ności decyzji władz o zamknięciu „Tygodnika”, a co z tego wynika - wolał 
zmienić temat. W dalszej części rozmowy hierarcha poruszył m.in. sprawy 
duszpasterstwa wojskowego, szkolnictwa kościelnego czy rozdysponowania 
dzwonów, które dotarły do Poznania174. 

W tym trudnym dla Kościoła momencie 22 X 1948 r. zmarł prymas 
A. Hlond. Mimo, że w trakcie II wojny światowej uciekł on z Polski, cieszył 
się wśród Episkopatu dużym autorytetem. Była to zatem duża strata. W dniu 
16 XI 1948 r. papież mianował prymasem Polski oraz arcybiskupem gnieź-
nieńsko-warszawskim biskupa lubelskiego Stefana Wyszyńskiego. Było to 
zbieżne z przedśmiertną sugestią prymasa A. Hlonda, aby to właśnie ordyna-
riusz lubelski został zwierzchnikiem Kościoła polskiego. Następca A. Hlonda 
stanął przed niezwykle trudnym zadaniem prowadzenia zmagań Kościoła z ko-
munistami, a jednocześnie z uwagi na swój młody wiek musiał wypracować 
konieczne uznanie i autorytet wśród polskiego duchowieństwa. Osoba nomi-
nata nie przez wszystkich została przyjęta z radością. Prymas S. Wyszyński 
wspominał, że na początku wyczuwał ze strony duchowieństwa wyraźną re-
zerwą i swego rodzaju kunktatorstwo175.  

W kontekście żałoby po śmierci prymasa doszło do dwóch spotkań Wol-
skiego z bp Z. Choromańskim w dniach 9 i 20 XI 1948 r. Inicjatorem rozmów 

174 AAG, AH, sygn. MPS 376|VI/20, Protokół rozmów z rządem dnia 4 września 1948 r., 
k. 60-65. 

175 J. Ż a r y n, Dzieje Kościoła katolickiego…, s. 94-95. 
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była strona kościelna. Biskup przedstawił liczne przykłady restrykcji władz wo-
bec Kościoła. Wolski nie potrafił znaleźć kontrargumentów, ale obiecał zająć 
się tymi wypadkami. Ponadto hierarcha zaproponował utworzenie szerszej 
płaszczyzny do rozmów w postaci wspólnej komisji. Niewykluczone, że taka 
propozycja uraziła ego wiceministra, który rościł sobie wyłączność na kontakty 
z przedstawicielami Episkopatu. Biskup usłyszał więc: W sprawie rozmów ko-
misyjnych, to muszę powiedzieć Ekscelencji, że Episkopat może sobie tworzyć ko-
misje, ale ze strony rządu sprawy te są powierzone pewnemu resortowi [MAP] 
i nie mamy zamiaru tworzyć komisji; w dalszym ciągu mogę prowadzić te rozmowy 
i jestem do usług176. 

Komuniści wiązali jednak z wyborem S. Wyszyńskiego pewne nadzieje, 
że spowoduje on co najmniej niesnaski w Episkopacie. Wpłynąć na to mógł 
zwłaszcza wiek nowego prymasa. Bezpieka donosiła, ze część wyższego ducho-
wieństwa jest niezadowolona z nominacji tak młodego biskupa. Jednak pry-
masowi udało się uniknąć wewnątrzkościelnych napięć, w dużej mierze dzięki 
bliskiej współpracy z kardynałem A. Sapiehą. Dlatego więc po pewnym czasie 
władze miały już jednoznacznie negatywny stosunek do prymasa S. Wyszyń-
skiego177. Nawet druk planu uroczystości zorganizowanych z okazji jego in-
gresu, został zablokowany przez cenzurę, o czym pisał bp Z. Choromański 
w liście do Wolskiego. Ten jednak zaprzeczył jakoby miało to miejsce178. Wol-
skiemu chodziło zapewne o jak najmniejszą frekwencje na uroczystościach, 

176 AKMK, TS, sygn. XXVIII/192, Rozmowy z rządem, k. 477. W literaturze słowa Wol-
skiego funkcjonują w innym brzmieniu: Jeżeli Episkopat chce komisji, morze ją sobie utworzyć – 
Rząd nie potrzebuje komisji – ja jestem przedstawicielem Rządu i to wystarczy. Autorzy ci powołują 
się na „Pismo Okólne Biura Prasowego Episkopatu Polski”, nr 15/89, s. 24 oraz P. R a i n a, op. 
cit., s. 214, gdzie wypowiedź Wolskiego jest zniekształcona przez bp Z. Choromańskiego. 

177 Na uwagę zasługuje ciekawa charakterystyka nowego prymasa sporządzona przez UB; 
vide: W służbie Boga i Polski. Komunistyczna bezpieka wobec kardynała Stefana Wyszyńskiego, pod 
red. J. M a r e c k i e g o, F. M u s i a ł a, Kraków 2014, s. 84-86. Po ingresie w Gnieźnie prymas 
udał się 5 lutego do stolicy aby objąć władze w metropolii warszawskiej. W drodze z Witkowa 
na Wrześnię wyprzedziła ich ciężarówka, którą jechali kupcy i którzy chcieli powitać prymasa 
we Wrześni. Ciężarówka uderzyła w linę przymocowaną do drzew w poprzek jezdni. Była to 
akcja przygotowana przez UB, który słusznie zakładał, że tą drogą będzie jechał prymas i gdyby 
nie ciężarówka, w linę uderzyłoby auto prymasa. O tym wypadku S. Wyszyński nie chciał mó-
wić. Wspomniał tylko ministrowi Wolskiemu; vide: E. K. C z a c z k o w s k a, Kardynał Wy-
szyński, Warszawa 2009, s. 87; M. P. R o m a n i u k, Życie, twórczość i posługa Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia, t. I, Warszawa 1994, s. 357. 

178 AAN, UdSW, sygn. 125/14,  Z. Choromański do Wolskiego 31 I 1949 r., k. 166. Jako 
podstawę do wycofania planu ingresu, podano, że miał być on drukowany m.in. w „Słowie Po-
wszechnym”. Tekst planu vide: ibidem,  Porządek Ingresu J. E. Księdza Prymasa, k. 167. 
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174 AAG, AH, sygn. MPS 376|VI/20, Protokół rozmów z rządem dnia 4 września 1948 r., 
k. 60-65. 

175 J. Ż a r y n, Dzieje Kościoła katolickiego…, s. 94-95. 
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176 AKMK, TS, sygn. XXVIII/192, Rozmowy z rządem, k. 477. W literaturze słowa Wol-
skiego funkcjonują w innym brzmieniu: Jeżeli Episkopat chce komisji, morze ją sobie utworzyć – 
Rząd nie potrzebuje komisji – ja jestem przedstawicielem Rządu i to wystarczy. Autorzy ci powołują 
się na „Pismo Okólne Biura Prasowego Episkopatu Polski”, nr 15/89, s. 24 oraz P. R a i n a, op. 
cit., s. 214, gdzie wypowiedź Wolskiego jest zniekształcona przez bp Z. Choromańskiego. 

177 Na uwagę zasługuje ciekawa charakterystyka nowego prymasa sporządzona przez UB; 
vide: W służbie Boga i Polski. Komunistyczna bezpieka wobec kardynała Stefana Wyszyńskiego, pod 
red. J. M a r e c k i e g o, F. M u s i a ł a, Kraków 2014, s. 84-86. Po ingresie w Gnieźnie prymas 
udał się 5 lutego do stolicy aby objąć władze w metropolii warszawskiej. W drodze z Witkowa 
na Wrześnię wyprzedziła ich ciężarówka, którą jechali kupcy i którzy chcieli powitać prymasa 
we Wrześni. Ciężarówka uderzyła w linę przymocowaną do drzew w poprzek jezdni. Była to 
akcja przygotowana przez UB, który słusznie zakładał, że tą drogą będzie jechał prymas i gdyby 
nie ciężarówka, w linę uderzyłoby auto prymasa. O tym wypadku S. Wyszyński nie chciał mó-
wić. Wspomniał tylko ministrowi Wolskiemu; vide: E. K. C z a c z k o w s k a, Kardynał Wy-
szyński, Warszawa 2009, s. 87; M. P. R o m a n i u k, Życie, twórczość i posługa Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia, t. I, Warszawa 1994, s. 357. 

178 AAN, UdSW, sygn. 125/14,  Z. Choromański do Wolskiego 31 I 1949 r., k. 166. Jako 
podstawę do wycofania planu ingresu, podano, że miał być on drukowany m.in. w „Słowie Po-
wszechnym”. Tekst planu vide: ibidem,  Porządek Ingresu J. E. Księdza Prymasa, k. 167. 
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czemu służyć mogło niedopuszczenie do upowszednienia wśród wiernych in-
formacji o tym wydarzeniu. 

Wobec nasilających się restrykcji władzy w stosunku do Kościoła, Episko-
pat skierował 22 XII 1948 r. kolejny list do B. Bieruta. W piśmie przedsta-
wiono różne problemy m.in. utrudnianie młodzieży udziału w życiu religij-
nym, ograniczenia dla prasy katolickiej czy niemożności udzielania posługi re-
ligijnej więźniom. Dodano, że Episkopat dąży do porozumienia z rządem po-
przez rozmowy bp Z. Choromańskiego z Wolskim, które mogłyby przyjąć for-
mułę komisyjną. Przedstawiono również odpowiedź wiceministra na ten po-
mysł z 20 XI 1948 r.179 

Wraz z nastaniem roku 1949 władza zintensyfikowała ataki na Kościół. 
Episkopat zaniepokoiły słowa rzucone przez ważnego komunistycznego dzia-
łacza Aleksandra Zawadzkiego na kongresie zjednoczeniowym PPS i PPR 
w grudniu 1948 r. Mówił on o potrzebie oddzielenia Kościoła od państwa 
i szerokiej laicyzacji szkolnictwa180. Wolski w rozmowie z bp Z. Choromań-
skim uspokajał, że stanowisko partyjne nie jest jeszcze jednoznaczne z rządo-
wym, jednak hasła wygłaszane publicznie przez osoby ze ścisłego kierownictwa 
nowej partii mogły być odebrane przez Episkopat jako zapowiedź zdecydowa-
nej rozprawy z Kościołem181.  

Władze zdecydowały się również utworzyć komisję międzyresortową 
(tzw. Komisja Zawadzkiego), której zadaniem byłaby koordynacja rządowej 
polityki względem Kościoła. Oznaczało to, że sytuacja powoli zaczęła dojrze-
wać do wymuszenia na Episkopacie „porozumienia”, które satysfakcjonowa-
łoby tylko komunistów. Komisja została powołana na posiedzeniu BP KC 
PZPR w dniu 26 I 1949 r. Na jej czele stanął A. Zawadzki. Ponadto w skład 
wchodzili: Antoni Alster, A. Bida, J. Berman, J. Brystygierowa, J. Cyrankie-

179 P. R a i n a, op. cit., s. 137-138. 
180 Przemówienie Aleksandra Zawadzkiego Sekretarza KC PZPR na Kongres PZPR w dniu 

18 XII 1948 r., [w:] Państwo i Kościół (kilka dokumentów), Warszawa 1949, s. 5. Na temat lai-
cyzacji szkolnictwa vide: R. A d a m i a k, M. P a l k a, Represje wobec katechizacji w diecezji ka-
towickiej w latach 1945-1989, Katowice 2012, s. 43-44; J. W o ł o s z y n, „Walczyć o dusze mło-
dzieży”. Zmagania Związku Młodzieży Polskiej z Kościołem katolickim na Lubelszczyźnie 1948-
1957, Lublin 2009, s.49-77. 

181 M. G. S m o l i ń s k i, op. cit., s. 225-226. 
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wicz, Henryk Jabłoński, Ignacy Matuszewski, Franciszek Mazur, Z. Modze-
lewski, S. Skrzeszewski, Jerzy Sztachelski, Henryk Świątkowski, Adam Ra-
packi, Jan Weber, Lesław Wojtyga, Janusz Zarzycki oraz Wolski182. 

Biuro Polityczne w dniu 2 II 1949 r. zatwierdziło wytyczne postępowania 
władz wobec Kościoła, opracowane przez Komisję Zawadzkiego. Wytyczne za-
wierały m. in. usuniecie ze szkół publicznych duchownych nauczających inne 
przedmioty niż religia, przesunięcie lekcji religii na pierwszą lub ostatnią go-
dzinę, co miało zniechęcać do przychodzenia na nią oraz lansowanie bojkotu 
religii, zamykanie przedszkoli prowadzonych przez „Caritas” oraz innych szkół 
katolickich czy likwidacja Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubel-
skiego183. Ponadto nieruchomości kościelne zostały obłożone bardzo wysokim 
podatkiem gruntowym, a na terenach Ziem Odzyskanych nakazano systema-
tyczną konfiskatę kościelnej ziemi. W przypadku nauczania religii forsowano 
zasadę, że jest to przedmiot fakultatywny, a co za tym idzie, rodzice lub prawni 
opiekuni mogli nie wyrażać zgody na naukę religii przez dzieci184. 

Biuro Polityczne KC PZPR w dniu 24 II 1949 r. zleciło szefowi MBP 
S. Radkiewiczowi podjęcie działań mających na celu rozpracowanie tych du-
chownych, których uważano za najbardziej „reakcyjnych”. Na odprawie sze-
fów wojewódzkich urzędów bezpieczeństwa publicznego w dniach 23-25 III 
1949 r. J. Berman oraz S. Radkiewicz postanowili o daleko idącym rozszerze-
niu siatki agenturalnej w środowisku księży. Do tej pory w całej Polsce dyspo-
nowano 70 agentami, w tym 33 księżmi185. Aby „dotrzeć” do księdza i ewen-
tualnie pozyskać go do współpracy zalecano wykorzystanie jego rodziny, zna-
jomych. Drugim sposobem mogło być zastraszenie duchownego poprzez 
oskarżenie go o jakiś czyn i wytoczenie procesu186. Załamany mógł się łatwiej 
zgodzić na współpracę.  

182 J. Ż a r y n, Kościół a władza…, s. 209. 
183 A. D u d e k, R. G r y z, op. cit., s. 38; J. Żaryn, Dzieje Kościoła katolickiego…, 

s. 94-95. 
184 Z. Z i e l i ń s k i, op. cit., s. 60. 
185 A. D u d e k, R. G r y z, op. cit., s. 39. 
186 Aparat bezpieczeństwa w latach 1944-1956. Taktyka, strategia, metody, cz. II, Lata 1945-

1947, oprac. A. P a c z k o w s k i, Warszawa 1996, s. 139-140, 144. Rozmieszczenie agentów 
nie było równomierne, np.: w styczniu 1948 r. WUBP w Białymstoku raportował, iż posiada 
tylko dwóch agentów wśród duchownych na podległym sobie terenie. Werbowanie tajnych 
współpracowników w województwie białostockim szło najbardziej opornie; vide: K. S y c h o -
w i c z, Władze komunistyczne wobec Kościołów i związków wyznaniowych w województwie biało-
stockim w latach 1944-1975, Białystok 2013, s. 249-251. 
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179 P. R a i n a, op. cit., s. 137-138. 
180 Przemówienie Aleksandra Zawadzkiego Sekretarza KC PZPR na Kongres PZPR w dniu 

18 XII 1948 r., [w:] Państwo i Kościół (kilka dokumentów), Warszawa 1949, s. 5. Na temat lai-
cyzacji szkolnictwa vide: R. A d a m i a k, M. P a l k a, Represje wobec katechizacji w diecezji ka-
towickiej w latach 1945-1989, Katowice 2012, s. 43-44; J. W o ł o s z y n, „Walczyć o dusze mło-
dzieży”. Zmagania Związku Młodzieży Polskiej z Kościołem katolickim na Lubelszczyźnie 1948-
1957, Lublin 2009, s.49-77. 

181 M. G. S m o l i ń s k i, op. cit., s. 225-226. 
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182 J. Ż a r y n, Kościół a władza…, s. 209. 
183 A. D u d e k, R. G r y z, op. cit., s. 38; J. Żaryn, Dzieje Kościoła katolickiego…, 

s. 94-95. 
184 Z. Z i e l i ń s k i, op. cit., s. 60. 
185 A. D u d e k, R. G r y z, op. cit., s. 39. 
186 Aparat bezpieczeństwa w latach 1944-1956. Taktyka, strategia, metody, cz. II, Lata 1945-

1947, oprac. A. P a c z k o w s k i, Warszawa 1996, s. 139-140, 144. Rozmieszczenie agentów 
nie było równomierne, np.: w styczniu 1948 r. WUBP w Białymstoku raportował, iż posiada 
tylko dwóch agentów wśród duchownych na podległym sobie terenie. Werbowanie tajnych 
współpracowników w województwie białostockim szło najbardziej opornie; vide: K. S y c h o -
w i c z, Władze komunistyczne wobec Kościołów i związków wyznaniowych w województwie biało-
stockim w latach 1944-1975, Białystok 2013, s. 249-251. 
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Na posiedzeniu Sekretariatu KC PZPR w dniu 12 III 1949 r. J. Berman 
przedłożył szkic dokumentu, który miał być oświadczeniem rządu w sprawie 
stosunków z Kościołem. Tekst został ostatecznie uzgodniony na następnym 
zebraniu Sekretariatu KC PZPR 17 III 19149 r. w obecności ministra Wol-
skiego. Członkowie Sekretariatu partii zakładał m.in. organizację masówek ro-
botniczo-chłopskich. Kolejne kroki miały być uzależnione od postawy bisku-
pów. Wolskiemu natomiast polecono przekazanie tego dokumentu bp Z. Cho-
romańskiemu187. 

W dniu 14 III 1949 r. Wolski, od 20 stycznia minister administracji pu-
blicznej, spotkał się z bp Z. Choromańskim. Nie doszło wówczas do przekaza-
nia biskupowi wspomnianego oświadczenia, a jedynie obaj rozmawiali na ten 
temat. Sekretarz Episkopatu zakładał, że jest to ustna odpowiedź na list hierar-
chów do B. Bieruta z 22 XII 1948 r.188 W rzeczywistości prezydent nigdy nie 
wystosował odpowiedzi na ten list, tylko J. Cyrankiewicz w dniu 10 I 1949 r. 
wygłosił w sejmie przemówienie atakujące Kościół i pośrednio odpowiadające 
biskupom189. 

Ostatnie poprawki do treści oświadczenia zostały naniesione 17 III 1949 
r. Minister Wolski wręczył pismo bp Z. Choromańskiemu następnego dnia, 
zaręczając, że jest ono tajne. Biskup poprosił o czas na sporządzenie pisemnej 
odpowiedzi Episkopatu oraz zwrócił się do Wolskiego o przesłanie tego doku-
mentu w formie urzędowej. Tego samego dnia rozesłał informację o treści 
oświadczenia do członków Komisji Głównej Episkopatu190. Minister mówiąc 
o tajności oświadczenia, nie był szczery z bp Z. Choromańskim. Tekst doku-
mentu został bowiem przekazany do „Trybuny Ludu”, która 20 marca prze-
drukowała jego treść, opatrując go tytułem „Oświadczenie Rządu Rzeczpospo-
litej”. W numerze tym zamieszczono również omówienie stanu relacji pań-
stwo-Kościół z perspektywy rządowej191. Jednocześnie terenowe organy admi-
nistracji państwowej oraz urzędy bezpieczeństwa publicznego, rozklejały afisze  
z treścią oświadczenia oraz, zgodnie z wcześniejszymi założeniami Sekretariatu 

187 J. Ż a r y n, Kościół a władza…, s. 215. 
188 Ibidem, s. 240. 
189 B. F i j a ł k o w s k a, op. cit., s. 58. 
190 M. G. S m o l i ń s k i, op. cit., s. 227-228. 
191 Stosunki między Kościołem a Państwem zależą od postawy kleru. Kościół korzysta w Polsce 

z pełnej wolności religijnej. Oświadczenie Rządu Rzeczypospolitej, „Trybuna Ludu”, 1949, nr 78, 
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KC PZPR, organizowały wiece i masówki, których celem było wyrażanie po-
parcia dla polityki rządu192.  

We wspomnianym oświadczeniu Wolski zarzucał Kościołowi jakoby (...) 
pewne odłamy kleru działały nieprzyjaźnie względem państwa. Miałoby to wy-
nikać z niczym nieuzasadnionego zagrożenia religii w Polsce. Minister stwier-
dzał, że niektórzy księża patronują lub współpracują z grupami przestępczymi 
lub antypaństwowymi. Grupy te oczywiście miały być (...) agenturą angloame-
rykańskiego imperializmu. Wolski podkreślił też, że większość hierarchii ko-
ścielnej nie przeciwstawia się proniemieckim wystąpieniom Watykanu, kwe-
stionującym przynależność do Polski Ziem Odzyskanych i zarzucał Episkopa-
towi brak potępienia dla tego typu działań. Oskarżenia ministra pod adresem 
Kościoła jakoby zwalczał Polskę ludową i jej osiągnięcia społeczne, nie dawały 
się w żaden sposób obronić. Podobnie należy ocenić argument jakoby religia 
cieszyła się większą swobodą niż w wielu krajach zachodnioeuropejskich. Tekst 
kończyły slogany mówiące o nadziei władz na unormowanie stosunków  
z Kościołem193.  

Oświadczenie to odbiło się echem również w prasie zagranicznej. Nie-
przejednaną wrogość wobec Kościoła  zarzuciło Wolskiemu włoskie czasopi-
smo „Relazioni Internazionali” (nr 18 z 1949 r.)  i dodatkowo uznało je za 
moment przełomowy. Spodziewano się, że od tej pory Kościół w Polsce będzie 
musiał przejść na pozycje defensywne, aby nie dopuścić do otwartej walki 
z rządem194. 

Oświadczenie Wolskiego było klasyczną narracją komunistów, całkowicie 
wypaczającą stan rzeczywisty. Jego celem był niezapowiedziany atak przy uży-
ciu propagandy, przed którym Kościół oczywiście miał ograniczone pole 
obrony. Jak zauważają Antoni Dudek i Ryszard Gryz, dokument ten charak-
teryzuje sposób w jaki komuniści traktowali Kościół. Określenie: „pewne 
odłamy kleru” sugerowało, że są też księża, których działalność nie budzi za-
strzeżeń władz. Nie określono jednak tego wprost. Natomiast poprzez zwrot 
„agentury imperializmu” rozumiano m in. Watykan195.  

192 AAN, MAP, sygn. 675, Roman Darczewski do Wolskiego, 11 IV 1949 r., k. 50. 
193 AAN, UdSW, sygn. 74/11, Projekt oświadczenia w sprawie stosunków z Kościołem, 

k. 140-142.  
194 AAN, MAP, sygn. 959j, Raport Prasowy nr 1, k. 87-88. 
195 A. D u d e k, R. G r y z, op. cit., s. 40.  
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Następstwem wystąpienia Wolskiego było zmuszanie przez bezpiekę 
wielu księży do podpisania oświadczenia o treści: Ja syn ludu jestem całkowicie 
przychylnie ustosunkowany do wypowiedzi ob[ywatela] Wolskiego w sprawie 
uzgodnienia stosunków między państwem i Kościołem katolickim196. „Akcja 
oświadczeniowa” dała jednak tylko połowiczne rezultaty, choć pewna część du-
chownych podpisawszy oświadczenie obawiała się nagłośnienia tego faktu. 
Tych określano mianem poufnie pozytywnych197.  

W rzeczywistości bezpieka była dobrze poinformowana o wrogiej reakcji 
wielu duchownych wobec oświadczenia Wolskiego. Ksiądz Chrzanowski 
z Olsztyna198 wygłosił na kazaniu:  

Rząd wiele razy na ten temat już pisał, że nie będzie się mieszał do religii 
i wiary. Oni mogą dużo pisać. Papież wszystko wytrzyma, ale robią [władze] 
swoje i księży niewinnych wsadzają, mszczą się, jak tylko mogą. Biskupom, 
którzy są Polakami z krwi i kości, zarzucają kolaboracjonizm.  

Tego typu postawy przeważały w zdecydowanej większości duchowień-
stwa. Oświadczenie ministra było omawiane na zebraniach partyjnych oraz ro-
botniczych w zakładach pracy. W trakcie niektórych, jak w Bytomiu, Białym-
stoku, Szczecinie czy Warszawie, część robotników demonstracyjnie wycho-
dziła z sal. Z kolei część działaczy partyjnych zrozumiało oświadczenie Wol-
skiego jako „złagodzenie kursu” państwa wobec Kościoła. Na pewno nie o taki 
odbiór chodziło ministrowi199. 

Miały jednak także miejsce wypowiedzi księży bardzo krytyczne pod ad-
resem Episkopatu. Zarzucali oni biskupom, że nie dążą do porozumienia z rzą-
dem, który szczerze tego pragnie. Niektórzy obawiali się, że w razie zagrożenia 
biskupi mogą uciec z kraju, a zostaną tylko księża, na których skupi się gniew 
komunistów200. 

196 AAN, MAP, sygn. 675, R. Darczewski do Wolskiego, 11 IV 1949 r., k. 50. 
197 A. D z i u r o k, Kruchtoizacja. Polityka władz partyjno-państwowych wobec Kościoła ka-

tolickiego w latach 1945-1956 w województwie śląskim/katowickim, Katowice 2012, s. 95. 
198 Bliższych danych nie ustalono.  
199 Biuletyn Dzienny Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego nr 67 (226) [w:] Biuletyny 

dzienne Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego 1949-1950, oprac. Ł. K a m i ń s k i, s. 145-
147. 

200 Dodatek do Biuletynu Dziennego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego nr 71 doty-
czący odgłosów na oświadczenia min[istra] Wolskiego [w:] Ibidem, s. 156-157. 
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W dniu 31 III 1949 r. Wolski spotkał się z ambasadorem ZSRR W. Le-
biediewem. Pretekstem do rozmowy była wizyta w Polsce Moskiewskiego Te-
atru Dramatycznego. Ambasador poprosił ministra o przedstawienie obecnego 
stanu relacji państwo-Kościół. Wolski opowiedział o społecznym odbiorze jego 
oświadczenia. Według niego najprzychylniej zostało ono odebrane przez inte-
ligencję. Robotnicy mieli się ustosunkować obojętnie lub niechętnie, szczegól-
nie kobiety. Z kolei oświadczenie miało się spotkać z lepszym odbiorem przez 
ludność wiejską.  

Ambasador zaznaczył, że tekst oświadczenia został napisany zbyt trudnym 
językiem. Wolski zgodził się oczywiście z sugestią Rosjanina i dodał, że (…) 
mało pracowaliśmy z masami chłopskimi w sprawach Kościoła, co oznaczać miało 
niedostateczną politykę laicyzacyjną ludności wiejskiej. Wyraził jednak opinię, 
że rząd zamierza przejąć ziemię stanowiącą własność Kościoła i rozdać ją chło-
pom, a to powinno spotkać się z ich aprobatą. W kolejnej części rozmowy mi-
nister przedstawił plan dalszych restrykcji wobec Kościoła, jakie zamierzała 
podjąć władza.  

Wiktor Lebiediew interesował się rozmowami  na temat utworzenia „par-
tii katolickiej”. Wolski poinformował go, że część kierownictwa partii dąży do 
przekształcenia Stronnictwa Pracy w partie katolicką201. Takie koncesjono-
wane ugrupowanie miałoby służyć podziałowi wśród katolików. Uznał jednak 
ten pomysł za niewłaściwy. Zaznaczył, że za utworzeniem partii katolickiej 
opowiada się R. Zambrowski202. Warto dodać, że jest to pierwszy znany atak 
Wolskiego na R. Zambrowskiego w rozmowach z ambasadorem ZSRR. 

Oświadczenie było impulsem do kolejnego ataku na Kościół, który roz-
począł się zanim Episkopat zdążył ustosunkować się do zawartych w nim oskar-
żeń, mimo, że Wolski zapewniał, iż dalsze kroki władz będą uzależnione od 
odpowiedzi strony kościelnej. Wzmożony atak na duchowieństwo szczególnie 
dotknął biskupa kieleckiego Cz. Kaczmarka i katowickiego Stanisława Adam-
skiego, których w oświadczeniu z 18 marca imiennie oskarżono o współpracę 
z Niemcami203.  

201 Ostatecznie nie doszło do tego. 
202 Notatka z dziennika ambasadora ZSRR w Warszawie Wiktora Lebiediewa o przebiegu 

rozmowy z ministrem administracji publicznej RP Władysławem Wolskim dotyczącej działań rządu 
w stosunku do Kościoła [w:] Polska w dokumentach…, s. 38-39. 

203 AAN, UdSW, sygn. 74/11, Projekt oświadczenia w sprawie stosunków z Kościołem, 
k. 140. 
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żeń, mimo, że Wolski zapewniał, iż dalsze kroki władz będą uzależnione od 
odpowiedzi strony kościelnej. Wzmożony atak na duchowieństwo szczególnie 
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201 Ostatecznie nie doszło do tego. 
202 Notatka z dziennika ambasadora ZSRR w Warszawie Wiktora Lebiediewa o przebiegu 

rozmowy z ministrem administracji publicznej RP Władysławem Wolskim dotyczącej działań rządu 
w stosunku do Kościoła [w:] Polska w dokumentach…, s. 38-39. 

203 AAN, UdSW, sygn. 74/11, Projekt oświadczenia w sprawie stosunków z Kościołem, 
k. 140. 
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Władze komunistyczne stawiały Kościół przed faktami dokonanymi, de-
klarując zarazem rzekome szczere intencje w unormowaniu wzajemnych sto-
sunków. Komuniści odrzucali zarzuty Episkopatu o ingerencję w wewnętrzne 
sprawy kościelne, zaś w oskarżeniach o postawę antypaństwową kierowanych 
pod adresem Kościoła, rząd unikał sformułowań, które mogłyby być odczytane 
jako stawianie władzy państwowej na równi z Kościołem204. Chodziło o stwo-
rzenie aury nadrzędności władzy świeckiej nad duchowną.   

Mimo sposobu w jakim zostało opublikowane oświadczenie, wynikało 
z niego, przynajmniej teoretycznie, że władza dąży do porozumienia z Kościo-
łem. Wytrącało to argument tym członkom Episkopatu, którzy byli przeciwni 
rozmowom. W Kościele katolickim nie istniało bowiem jednolite stanowisko 
czy należy się układać z komunistami i w jaki ewentualnie sposób205. Paradok-
salnie więc oświadczenie rządowe wzmacniało stanowisko prymasa S. Wyszyń-
skiego, kardynała A. Sapiehy oraz bp Z. Choromańskiego na łonie Kościoła. 

Cały przebieg wypadków musiał całkowicie zaskoczyć Episkopat. Jednak 
bp Z. Choromański już 23 III 1949 r. przesłał ministrowi Wolskiemu pi-
smo206, w którym wyraził swoje oburzenie z powodu jednostronnego opubli-
kowania oświadczenia przez rząd oraz braku możliwości publicznego ustosun-
kowania się do stawianych w nim zarzutów. Zdziwienie bp Z. Choromań-
skiego było tym większe, że Wolski podczas ostatnich rozmów prosił biskupa, 
aby Episkopat nie zabierał publicznie głosu odnośnie prowadzonych rozmów, 
co mogłoby (...) zaszkodzić sprzyjającej atmosferze. Sekretarz Episkopatu wyra-
ził obawę, że takie postępowanie ze strony Wolskiego może nie doprowadzić 
do porozumienia obu stron207. Minister przesłał treść rządowego oświadczenia 
w formie urzędowej, o co był proszony przez bp Z. Choromańskiego już 18 
marca, dopiero w dniu 26 marca.  

Wolski postanowił skonsultować z J. Bermanem swoją odpowiedź na pi-
smo biskupa. Uważam, że należy „dla ścisłości” odpowiedzieć, komunikując, 

204 J. Z a b ł o c k i, Prymas Stefan Wyszyński. Opór i zwycięstwo 1948-1956, Warszawa 
2002, s. 67-69. 

205 M. T r u s z c z y ń s k i, PRL a Kościół rzymskokatolicki. Mechanizmy władzy, sposoby 
represji. Studium wybranych przypadków z lat 1944-1989, Szulborze Wielkie 2010, s. 21. 

206 Pismo to zostało wysłane przez bp Z. Choromańskiego samowolnie, bez jakikolwiek 
uprawnień; vide: ibidem, s. 28. 

207 AAN, KC PZPR, sygn. 237/V-162, Bp Z. Choromański do Wolskiego 23 III 1949 r., 
k. 7-8.  
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że przebieg rozmowy był inny. List winien być krótki (...). Zdanie to pozwala 
jednoznacznie stwierdzić jak mało rzetelny był Wolski w kontaktach ze swoim 
odpowiednikiem ze strony kościelnej. W mniemaniu ministra biskup, poprzez 
swój atak na rząd, a pośrednio również na jego osobę, próbował przedstawić 
sprawę niezgodnie z rzeczywistością208. Z kolei J. Berman poinformował o tych 
zamiarach ambasadora ZSRR W. Lebiediewa209. 

W rezultacie tego Wolski sporządził odpowiedź, w której odniósł się do 
zarzutów stawianych przez bp Z. Choromańskiego. W dokumencie tym mini-
ster oświadcza, że konsultował treść oświadczenia z sekretarzem Episkopatu. 
Ten miał obiecać, że hierarchowie ustosunkują się do niego nie wcześniej niż 
za półtora miesiąca. Tak długo rzekomo Wolski nie mógł czekać zdecydował 
się na wcześniejszą publikację210. Nie wspomniał jednak o swojej obietnicy za-
chowania dokumentu w tajemnicy i nie publikowania go bez zgody obu stron. 

W tak napiętej sytuacji Wolski wysłał do kardynała A. Sapiehy swojego 
przedstawiciela w osobie Adama Gubrynowicza. Ten w dniu 27 III 1949 r. 
przedstawił hierarsze kopię pisma, jakie miałoby być opublikowane w prasie, 
a w którym zarzucono Episkopatowi zerwanie rozmów. Adam Gubrynowicz 
zaznaczył, że tekst ten nie zostanie przekazany prasie, jeżeli kardynał weźmie 
sprawy w swoje ręce. A. Sapieha nie dał się wciągnąć w zasadzkę i zastrzegł, 
że nie jest do tego upoważniony przez Episkopat. Obiecał jednak pomówić 
o tym z prymasem oraz przedstawić problem na posiedzeniu Episkopatu nie 
później niż 4 kwietnia. Z relacji A. Gubrynowicza wynika, że kardynał bardzo 
negatywnie odniósł się do listu sekretarza Episkopatu do Wolskiego z dnia 23 
III 1949 r., zaznaczając, że zostało ono wysłane bez konsultacji z kimkolwiek 
oraz, że treść i forma były nieadekwatne do sytuacji. Kardynał poprosił by nie 
traktować listu bp Z. Choromańskiego jako oficjalnego stanowiska Episko-
patu211.  

208 AAN, KC PZPR, sygn. 237/V-162, Wolski do J. Bermana 24 III 1949 r., k. 101; ibi-
dem, sygn. 237/V-161, Z. Choromański do Wolskiego, 7 IV 1949 r., k. 31. 

209 Fragment notatki z dziennika ambasadora ZSRR w Warszawie Wiktora Lebiediewa 
o przebiegu rozmowy z członkiem Biura politycznego KC PZPR Jakubem Bermanem dotyczącej sto-
sunków z Kościołem, […] [w:] Polska w dokumentach…, s. 36. 

210 AAN, KC PZPR, sygn. 237/V-162, Do Komisji Głównej Episkopatu, k. 6. 
211 AKMK, TS, sygn. XXVIII/197, Notatka ze spotkania A. Gubrynowicza z A. Sapiehą, 

27 III 1949 r., k. 487. 
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204 J. Z a b ł o c k i, Prymas Stefan Wyszyński. Opór i zwycięstwo 1948-1956, Warszawa 
2002, s. 67-69. 

205 M. T r u s z c z y ń s k i, PRL a Kościół rzymskokatolicki. Mechanizmy władzy, sposoby 
represji. Studium wybranych przypadków z lat 1944-1989, Szulborze Wielkie 2010, s. 21. 

206 Pismo to zostało wysłane przez bp Z. Choromańskiego samowolnie, bez jakikolwiek 
uprawnień; vide: ibidem, s. 28. 

207 AAN, KC PZPR, sygn. 237/V-162, Bp Z. Choromański do Wolskiego 23 III 1949 r., 
k. 7-8.  
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208 AAN, KC PZPR, sygn. 237/V-162, Wolski do J. Bermana 24 III 1949 r., k. 101; ibi-
dem, sygn. 237/V-161, Z. Choromański do Wolskiego, 7 IV 1949 r., k. 31. 

209 Fragment notatki z dziennika ambasadora ZSRR w Warszawie Wiktora Lebiediewa 
o przebiegu rozmowy z członkiem Biura politycznego KC PZPR Jakubem Bermanem dotyczącej sto-
sunków z Kościołem, […] [w:] Polska w dokumentach…, s. 36. 

210 AAN, KC PZPR, sygn. 237/V-162, Do Komisji Głównej Episkopatu, k. 6. 
211 AKMK, TS, sygn. XXVIII/197, Notatka ze spotkania A. Gubrynowicza z A. Sapiehą, 

27 III 1949 r., k. 487. 
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Wolski przesłał odpis sprawozdania A. Gubrynowicza z rozmowy z A. Sa-
piehą na ręce J. Bermana. Stanowczo jednak zaznaczył, że nie ma pewności czy 
wszystko to co pisze A. Gubrynowicz o kardynale jest prawdą212. Nie skonkre-
tyzował jednak co ma na myśli. Być może minister nie dowierzał co do jedno-
znacznie negatywnej opinii metropolity krakowskiego na temat bp Z. Choro-
mańskiego. Nie chodzi bynajmniej tylko o niechętny odbiór pisma sekretarza 
Episkopatu z 23 marca przez A. Sapiehę. Wolski mógł mieć zastrzeżenia do 
takich sformułowań A. Gubrynowicza jak:  

Staruszka ponosi w pewnym momencie temperament i zaczyna głośno wyzy-
wać, że „taki głupi proboszcz, jak Choromański mógł wprowadzić wszystkich 
w tak trudną sytuację, a gdy zobaczył, że cała rzecz wzięła zupełnie inny obrót, 
wówczas obraził się po prostu i napisał taki niemądry list”213. 

Kardynał A. Sapieha miał duże doświadczenie w rozmowach z władzą. 
W tych kwestiach wielokrotnie dawał o sobie znać jego kunszt dyplomatyczny. 
Zapewne zdawał sobie również z tego sprawę Wolski, który kilkakrotnie spo-
tykał się z metropolitą. Przytoczone przez A. Gubrynowicza słowa, które miał 
wypowiedzieć kardynał, mogły mu się wydać naciągane.  

Biskup Z. Choromański wytknął ministrowi, że organizowanie wieców 
poparcia dla jego oświadczenia, nie sprzyja budowaniu korzystnej atmosfery 
pod dalsze rozmowy214. Episkopat oficjalnie ustosunkował się do oświadczenia 
Wolskiego dopiero 28 IV 1949 r. Czytamy w nim, że to nie biskupi są wrogo 
nastawieni wobec rządu i państwa a odwrotnie. Wskazano liczne przykłady 
antykościelnych posunięć władzy. Stwierdzono również bezpodstawność za-
rzutów mówiących o nieprzeciwstawianiu się hierarchów antypolskim wypo-
wiedziom kół watykańskich, ponieważ takowe nie miały miejsca. Episkopat 
ponowił swoją propozycję prowadzenia dalszych rozmów poprzez wspólną ko-
misję215. 

Biskup Z. Choromański złożył 24 V 1949 r. oficjalną propozycję Episko-
patu, aby dalsze rozmowy prowadziła specjalna komisja z przedstawicielami 

212 AAN, KC PZPR, sygn. 237/V-165, Wolski do J. Bermana 28 III 1949 r., k. 10. 
213 AAN, KC PZPR, sygn. 237/V-165, Sprawozdanie z rozmowy z Kardynałem Sapiehą 

w dniu 27.III . 1949., k. 15-16. 
214 AAN, UdSW, sygn. 125/14, Z. Choromański do Wolskiego 7 IV 1949 r., k. 53. 
215 AAN, KC PZPR, sygn. 237/V-165, bp Z. Choromański do Wolskiego 28 IV 1949r., 

k. 5-11. 
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państwa i Kościoła. Początkowo strona kościelna delegowała do rozmów 
bp Z. Choromańskiego, biskupa płockiego Tadeusza Zakrzewskiego oraz ar-
cybiskupa poznańskiego Walentego Dymka216. Ten ostatni jednak odmówił 
udziału w pracach komisji ze względu na odległość Poznania od Warszawy oraz 
braku dostatecznej znajomości spraw. Zaproponował jednak aby w jego miej-
sce powołać biskupów tarnowskiego Jana Stepę lub łódzkiego M. Klepacza. 
Ostatecznie wybór padł na tego drugiego.  

Innym problemem, który zaognił sytuację były obchody dni 1 i 3 V 1949 
r. w Polsce. Minister Wolski w piśmie do wojewodów oraz prezydentów War-
szawy i Łodzi informował, że w dniu 1 maja ludność w porozumieniu 
z księżmi, może organizować demonstracje, pod pozorem uroczystości religij-
nych, które byłyby konkurencyjne do obchodów państwowych. Zalecał przed-
stawicielom administracji państwowej zastosowanie działań prewencyjnych 
względem księży, polegających na wezwaniu duchownego do urzędu i w obec-
ności funkcjonariusza bezpieki zakomunikowania mu, że takie przedsięwzięcia 
będą karane217. 

Podobny problem miał miejsce w Częstochowie, gdzie władze zabroniły 
jakichkolwiek uroczystości czy zebrań w dniu święta Konstytucji 3 Maja. 
Urzędnicy, robotnicy czy młodzież szkolna, mieli pozostać albo w miejscach 
pracy, gdzie urządzano wiece lub odprawy bądź też wziąć udział w kiermaszach 
książek (co było kierowane głównie do młodzieży), organizowanych przez wła-
dze, a mających odciągnąć ludzi od pójścia do kościoła. Spotkało się to ze sprze-
ciwem bp Stanisława Czajki, który podczas kazania na Jasnej Górze wzywał 
aby nie zwyciężyła nienawiść nad miłością chrześcijańską. Dodał również, że 
wierni prosili go o przesunięcie nabożeństwa gdyż magistrat miasta zdecydował 
o zebraniach urzędników po godzinach pracy, a uczniom nakazano pozostać 
po lekcjach218. 

Taka postawa biskupa S. Czajki spotkała się ze zdecydowanym atakiem 
Wolskiego. Uznał on w liście do bp Z. Choromańskiego, że ordynariusz czę-

216 AAN, KC PZPR, sygn. 237/V-165, bp Z. Choromański do Wolskiego 24 V 1949 r., 
k. 12. 

217 AAN, KC PZPR, sygn. 237/V-160, Do wszystkich Wojewodów i Prezydentów Miast 
Warszawy i Łodzi, k. 1 

218 AAN, KC PZPR, sygn. 237/V-155, Telefonogram do B. Bieruta, 5 V 1949 r., k. 3-6; 
J. Żaryn, Kościół a władza…, s. 222. 
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212 AAN, KC PZPR, sygn. 237/V-165, Wolski do J. Bermana 28 III 1949 r., k. 10. 
213 AAN, KC PZPR, sygn. 237/V-165, Sprawozdanie z rozmowy z Kardynałem Sapiehą 

w dniu 27.III . 1949., k. 15-16. 
214 AAN, UdSW, sygn. 125/14, Z. Choromański do Wolskiego 7 IV 1949 r., k. 53. 
215 AAN, KC PZPR, sygn. 237/V-165, bp Z. Choromański do Wolskiego 28 IV 1949r., 

k. 5-11. 
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państwa i Kościoła. Początkowo strona kościelna delegowała do rozmów 
bp Z. Choromańskiego, biskupa płockiego Tadeusza Zakrzewskiego oraz ar-
cybiskupa poznańskiego Walentego Dymka216. Ten ostatni jednak odmówił 
udziału w pracach komisji ze względu na odległość Poznania od Warszawy oraz 
braku dostatecznej znajomości spraw. Zaproponował jednak aby w jego miej-
sce powołać biskupów tarnowskiego Jana Stepę lub łódzkiego M. Klepacza. 
Ostatecznie wybór padł na tego drugiego.  

Innym problemem, który zaognił sytuację były obchody dni 1 i 3 V 1949 
r. w Polsce. Minister Wolski w piśmie do wojewodów oraz prezydentów War-
szawy i Łodzi informował, że w dniu 1 maja ludność w porozumieniu 
z księżmi, może organizować demonstracje, pod pozorem uroczystości religij-
nych, które byłyby konkurencyjne do obchodów państwowych. Zalecał przed-
stawicielom administracji państwowej zastosowanie działań prewencyjnych 
względem księży, polegających na wezwaniu duchownego do urzędu i w obec-
ności funkcjonariusza bezpieki zakomunikowania mu, że takie przedsięwzięcia 
będą karane217. 

Podobny problem miał miejsce w Częstochowie, gdzie władze zabroniły 
jakichkolwiek uroczystości czy zebrań w dniu święta Konstytucji 3 Maja. 
Urzędnicy, robotnicy czy młodzież szkolna, mieli pozostać albo w miejscach 
pracy, gdzie urządzano wiece lub odprawy bądź też wziąć udział w kiermaszach 
książek (co było kierowane głównie do młodzieży), organizowanych przez wła-
dze, a mających odciągnąć ludzi od pójścia do kościoła. Spotkało się to ze sprze-
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wierni prosili go o przesunięcie nabożeństwa gdyż magistrat miasta zdecydował 
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216 AAN, KC PZPR, sygn. 237/V-165, bp Z. Choromański do Wolskiego 24 V 1949 r., 
k. 12. 

217 AAN, KC PZPR, sygn. 237/V-160, Do wszystkich Wojewodów i Prezydentów Miast 
Warszawy i Łodzi, k. 1 

218 AAN, KC PZPR, sygn. 237/V-155, Telefonogram do B. Bieruta, 5 V 1949 r., k. 3-6; 
J. Żaryn, Kościół a władza…, s. 222. 
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stochowski wyłamał się z nieniepisanej „umowy” pomiędzy państwem a Ko-
ściołem jaką stanowiło oświadczenie z 18 III 1949 r. Minister wzywał Episko-
pat do potępienia wypowiedzi bp S. Czajki219. W odpowiedzi sekretarz Epi-
skopatu tłumaczył, ze kazania biskupa częstochowskiego nie mają charakteru 
antypaństwowego, a jedynie wynikają z nienajlepszych kontaktów z admini-
stracją miasta Częstochowy. 

W maju 1949 r. bp Z. Choromański po raz kolejny interweniował u mi-
nistra Wolskiego w sprawie przejmowania kościelnych drukarń przez państwo. 
Przywoływał tutaj przykład drukarni ojców franciszkanów w Niepokalanowie. 
Przedsiębiorstwo to miało zostać przejęte przez państwo na mocy rozporządze-
nie ministra przemysłu lekkiego z dnia 12 V 1949 r. Na odwołanie formalnie 
zakonnicy mieli dwa tygodnie. Tymczasem władze wyznaczyły dzień przejęcia 
na 14 maja.  

W kolejnym liście do Wolskiego sekretarz Episkopatu informował o bez-
prawnym procederze likwidowania szkolnictwa katolickiego. Chodziło o za-
mykanie szkół podstawowych i cofnięcie koncesji szkołom średnim. Biskup 
prosił ministra o przywrócenie koncesji oraz o przyznanie zakonnym szkołom 
średnim statusu placówek państwowych220. Wolski wielokrotnie podkreślał, 
że szkoły katolickie będą korzystały z przysługujących im praw. Obietnice mi-
nistra były jednak bez pokrycia. Działo się wprost odwrotnie – kolejne pla-
cówki były zamykane221. 

Na początku czerwca 1949 r. doszło do spotkania Komisji Głównej Epi-
skopatu w Krakowie. Omawiano wówczas potrzebę wznowienia rozmów z rzą-
dem. Agent UB, który miał dostęp do kurii krakowskiej, relacjonował, iż Ko-
misja uznała, że trudno będzie pertraktować z człowiekiem, który nie dotrzy-
muje obietnic, a tak odbierano w tym kręgu Wolskiego. Zdawano sobie rów-
nież sprawę z tego, że rząd tylko pozoruje chęć porozumienia222. 

 

219 M. G. S m o l i ń s k i, op. cit., s. 231. 
220 P. R a i n a, op. cit., s. 157-159. Na temat szkolnictwa zakonnego vide: D. Z a m i a -

t a ł a, op. cit., s. 273-278. 
221 AAN, MAP, sygn. 960, Komisja Główna Episkopatu do rządu RP, 22 VI 1949 r., k. 2. 
222 H. D o m i n i c z a k, Organy bezpieczeństwa PRL w walce z Kościołem katolickim 1944-

1990 w świetle dokumentów MSW, Warszawa 2000, s. 40. Na temat agentury w kurii krakow-
skiej vide: J. M a r e c k i, F. M u s i a ł, Krakowska Opoka – kardynał Adam Stefan Sapieha 
[w:] Partia z narodem, naród z Kościołem, pod red. F. M u s i a ł a, J. S z a r k a, Kraków 2008, 
s. 43-46. 
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3. Praca w Komisji Mieszanej oraz wypracowanie porozumienia 
państwo-Kościół w 1950 r.  

Latem 1949 r. dotychczasowe relacje państwo - Kościół uległy pewnym 
przeobrażeniom. Wiązało się to z opublikowaniem dekretu Świętego Oficjum 
z 14 VII 1949 r., który zabraniał katolikom pod karą ekskomuniki popierania 
partii komunistycznej lub przynależenia do niej223. Dekret stawiał w trudnej 
sytuacji członków i sympatyków PZPR, którzy pragnęli pogodzić katolicyzm 
z ideologią partii komunistycznej. Jednocześnie dawał władzy argument 
w zwalczaniu Kościoła katolickiego na forum życia publicznego, umożliwiając 
żądanie od księży składania pisemnych deklaracji lojalności wobec państwa. 
W dalszej konsekwencji nasiliły się ataki propagandy na osobę papieża. Licznie 
cytowano wypowiedzi „księży patriotów”, o których będzie jeszcze mowa, wzy-
wające do potępienia antypolskich wypowiedzi Watykanu224. 

Należy nadmienić, że dokument ten, który w krajach realnego socjalizmu 
uznano za ciężki atak na komunistów, w rzeczywistości był ponowieniem sank-
cji kościelnych, ogłaszanych już w przeszłości225. Ponadto, mimo braku kon-
kretnego zapisu, był on kierowany do społeczeństw Zachodu, które funkcjo-
nowały w realnej demokracji. W odpowiedzi Wolski opublikował w prasie pi-
smo skierowane do Episkopatu, w którym stwierdzał, że Uchwała watykańska 
koliduje z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym, toteż nie może ona być 
w Polsce ani rozpowszechniana, ani wykonywana226. Tymczasem Kościół nie 
miał możliwości obrony na łamach prasy. Wszystkie drukarnie i wydawnictwa 

223 Tekst dekretu vide: Stosunki państwo – Kościół w latach 1944-1987 (wybór materiałów 
źródłowych), oprac. Z. S t a c h o w s k i, Warszawa 1988, s. 50-51. 

224 Ł. K a m i ń s k i, Antykościelna kampania na Dolnym Śląsku w 1949 r. (po ekskomunice 
członków partii marksistowskich) [w:] Propaganda antykościelna w Polsce w latach 1945-1978, pod 
red. S. D ą b r o w s k i e g o, B. R o g o w s k i e j, Wrocław 2001, s. 126-137; J. S t e f a n i a k, 
Postawy duchowieństwa wobec rządowego dekretu o wolności sumienia i wyznania z 5 sierpnia 1949 
r., „Studia Historyczne” 1999,  t. 42, z. 2, s. 269-281. 

225 K. J a w o r s k a, Kościół katolicki na Ziemiach Odzyskanych w latach 1948-1949 w świe-
tle „Kroniki parafialnej” z Chojnowa, „Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne” 
2010, nr 2(17), s. 295. 

226 Represje religijne za poglądy polityczne. Uchwała watykańska godzi w państwo i naród 
polski. Oświadczenie Rządu Rzeczypospolitej, „Życie Warszawy” 1949, nr 204, s. 1; Rząd nie do-
puści do dyskryminacji religijnej którą usiłuje narzucić Watykan w celach wrogich Polsce Ludowej. 
Oświadczenie Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, „Trybuna Ludu” 1949, nr 204, s. 1. 
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220 P. R a i n a, op. cit., s. 157-159. Na temat szkolnictwa zakonnego vide: D. Z a m i a -

t a ł a, op. cit., s. 273-278. 
221 AAN, MAP, sygn. 960, Komisja Główna Episkopatu do rządu RP, 22 VI 1949 r., k. 2. 
222 H. D o m i n i c z a k, Organy bezpieczeństwa PRL w walce z Kościołem katolickim 1944-

1990 w świetle dokumentów MSW, Warszawa 2000, s. 40. Na temat agentury w kurii krakow-
skiej vide: J. M a r e c k i, F. M u s i a ł, Krakowska Opoka – kardynał Adam Stefan Sapieha 
[w:] Partia z narodem, naród z Kościołem, pod red. F. M u s i a ł a, J. S z a r k a, Kraków 2008, 
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223 Tekst dekretu vide: Stosunki państwo – Kościół w latach 1944-1987 (wybór materiałów 
źródłowych), oprac. Z. S t a c h o w s k i, Warszawa 1988, s. 50-51. 

224 Ł. K a m i ń s k i, Antykościelna kampania na Dolnym Śląsku w 1949 r. (po ekskomunice 
członków partii marksistowskich) [w:] Propaganda antykościelna w Polsce w latach 1945-1978, pod 
red. S. D ą b r o w s k i e g o, B. R o g o w s k i e j, Wrocław 2001, s. 126-137; J. S t e f a n i a k, 
Postawy duchowieństwa wobec rządowego dekretu o wolności sumienia i wyznania z 5 sierpnia 1949 
r., „Studia Historyczne” 1999,  t. 42, z. 2, s. 269-281. 

225 K. J a w o r s k a, Kościół katolicki na Ziemiach Odzyskanych w latach 1948-1949 w świe-
tle „Kroniki parafialnej” z Chojnowa, „Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne” 
2010, nr 2(17), s. 295. 

226 Represje religijne za poglądy polityczne. Uchwała watykańska godzi w państwo i naród 
polski. Oświadczenie Rządu Rzeczypospolitej, „Życie Warszawy” 1949, nr 204, s. 1; Rząd nie do-
puści do dyskryminacji religijnej którą usiłuje narzucić Watykan w celach wrogich Polsce Ludowej. 
Oświadczenie Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, „Trybuna Ludu” 1949, nr 204, s. 1. 
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katolickie zostały uprzednio znacjonalizowane, a prasa religijna poddana zo-
stała ostrej cenzurze227. Dlatego odpowiedź Episkopatu została ograniczona 
tylko do wystosowania pisma pod adresem rządu, w którym wytłumaczono 
istotę dekretu Świętego Oficjum228. 

Kolejnym czynnikiem, który wpłynął na wzajemne stosunki był tzw. cud 
lubelski. W dniu 3 VII 1949 r. w lubelskiej katedrze odbywał się ingres nowego 
biskupa lubelskiego Piotra Kałwy. Po południu modlący się wierni zauważyli 
łzy spływające z oczy obrazu Matki Bożej. Wiadomość szybko się rozpowszech-
niała. W ciągu kolejnych dni do katedry napływali  wierni pragnący zobaczyć 
obraz. Propaganda państwowa oskarżała hierarchię kościelną o szerzenie ciem-
noty, a katedra lubelska została zamknięta. Biskup P. Kałwa powołał specjalną 
komisję, która nie była w stanie ustalić przyczyny pojawienia się łez. Odmówił 
również wydania oświadczenia, że „cudów nie ma”229. Cud lubelski wpłynął 
na gwałtowny wzrost religijności w Polsce dlatego władze zdecydowały się na 
aresztowanie księży pracujących w katedrze lubelskiej230.  

Obydwa problemy skłoniły władze do przeanalizowania dotychczasowej 
polityki względem Kościoła i podjęcie nowych działań. W dniu 19 VII 1949 
na posiedzeniu Sekretariatu KC PZPR Hilary Minc przedstawił zmodyfiko-
wany schemat walki z Kościołem. Według niego dotychczasowe metody ude-
rzeń oddzielnych należało zastąpić strategią zmasowanego uderzenia ujętą 
w dwóch fazach. Pierwsza polegała na przygotowaniu prorządowej grupy ini-
cjatywnej części duchowieństwa. Drugą fazą miał być generalny atak na Ko-
ściół, polegający m. in. na zmuszeniu duchownych do podpisania specjalnej 
deklaracji lojalności. W konsekwencji zamierzano doprowadzić do podziału 
Kościoła. Propozycja H. Minca została poparta przez B. Bieruta i zatwierdzona 
przez KC PZPR231. 

227 J. Ż a r y n, Dzieje Kościoła katolickiego…, s. 97-98. 
228 AAN, UdSW, sygn. 215/14, Z. Choromański do rządu VII 1949 r., k. 112-113.  Odpis 

tego pisma zawiera błędna datę 1 VII 1949 r. 
229 Szerzej na temat tzw. cudu lubelskiego vide: I. M a i n, Trudne świętowanie. Konflikty 

wokół obchodów świąt państwowych i kościelnych w Lublinie (1944-1989), Warszawa 2004; Re-
presje wobec uczestników wydarzeń w Katedrze Lubelskiej w 1949 roku, oprac. J. Z i ó ł e k i 
A. P r z y t u ł a, Lublin 1999. 

230 A. P a c z k o w s k i, Pół wieku dziejów Polski, Warszawa 2005, s. 186. 
231 A. D u d e k, R. G r y z, op. cit., s. 42. 
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Kolejnym krokiem władz było ukazanie się „Dekretu o ochronie wolności 
sumienia i wyznania” z 5 VIII 1949 r. Dokument ten miał być w teorii gwa-
rantem swobody wyznawania religii w Polsce. Jednak jego nieprecyzyjne zapisy 
posłużyły komunistom do stosowania represji na duchowieństwie i świeckich 
katolikach. Szczególnie paradoksalny był artykuł 9 mówiący, iż:  

Kto, nadużywając wyznania w celu osiągnięcia korzyści osobistej, majątkowej lub 
innej, wyzyskuje łatwowierność ludzką przez szerzenia fałszywych wiadomości lub 
wprowadza w błąd inne osoby przez oszukańcze lub podstępne czynności, podlega 
karze więzienia232. 

Tego typu zapisy mogły być w praktyce dowolnie interpretowane. Trafnie 
zauważa Michał Pietrzak, że w dekrecie mniej miejsca poświęcono wolnościom 
wyznaniowym niż karom za ich nadużywanie233. 

Od początku 1948 r. Episkopat zabiegał o wznowienie wzajemnych ne-
gocjacji. W połowie tego roku wystąpił do rządu z propozycją stworzenia dwu-
stronnego organu, którego celem byłoby wypracowanie konsensusu. W pierw-
szym okresie władze odnosiły się do tego pomysłu niechętnie. Jednocześnie 
stale konsultowali z Moskwą zasadność powoływania wspólnej komisji oraz 
ewentualny termin. Komuniści polscy przypuszczali, że pozycja Kościoła nie 
jest jeszcze dostatecznie osłabiona, aby podjąć z nim decydującą rozprawę234.  

Kościół dążył do powołania komisji mieszanej, uznając że zahamuje to 
represje ze strony władz. Z kolei komuniści pozostawali niewzruszeni. Powyż-
sze stanowisko uległo zmianie 26 VII 1949 r., kiedy to  rząd zdecydował się na 
utworzenie Komisji Mieszanej złożonej z przedstawicieli władz i Episkopatu235. 
O tym fakcie Wolski poinformował bp Z. Choromańskiego jeszcze tego sa-
mego dnia236.  Jednocześnie minister wręczył biskupowi tekst rządowego 

232 Dekret z dnia 5 sierpnia 1949 r. o ochronie wolności sumienia i wyznania, „Dziennik 
Ustaw” 1949, nr 45, poz. 334. 

233 A. D u d e k, R. G r y z, op. cit., s. 43-44. 
234 Polska w dokumentach z archiwów rosyjskich 1949-1953, oprac. A. K o c h a ń s k i, 

G. P. M a r u s z k o, A. F. N o s k o w a, A. P a c z k o w s k i, K. P e r s a k, Warszawa 2000, 
s. 49, 56. 

235 K. K r a s o w s k i, Państwo a Kościół…, s. 59. 
236 AAN, UdSW, sygn. 125/14, Notatka ze spotkania Wolskiego z Z. Choromańskim, 

26 VII 1949 r., k. 114; Represje religijne za poglądy polityczne. Uchwała watykańska godzi w pań-
stwo i naród polski. Oświadczenie Rządu Rzeczypospolitej, „Życie Warszawy” 1949, nr 204, s. 1. 
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katolickie zostały uprzednio znacjonalizowane, a prasa religijna poddana zo-
stała ostrej cenzurze227. Dlatego odpowiedź Episkopatu została ograniczona 
tylko do wystosowania pisma pod adresem rządu, w którym wytłumaczono 
istotę dekretu Świętego Oficjum228. 
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227 J. Ż a r y n, Dzieje Kościoła katolickiego…, s. 97-98. 
228 AAN, UdSW, sygn. 215/14, Z. Choromański do rządu VII 1949 r., k. 112-113.  Odpis 

tego pisma zawiera błędna datę 1 VII 1949 r. 
229 Szerzej na temat tzw. cudu lubelskiego vide: I. M a i n, Trudne świętowanie. Konflikty 

wokół obchodów świąt państwowych i kościelnych w Lublinie (1944-1989), Warszawa 2004; Re-
presje wobec uczestników wydarzeń w Katedrze Lubelskiej w 1949 roku, oprac. J. Z i ó ł e k i 
A. P r z y t u ł a, Lublin 1999. 

230 A. P a c z k o w s k i, Pół wieku dziejów Polski, Warszawa 2005, s. 186. 
231 A. D u d e k, R. G r y z, op. cit., s. 42. 
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232 Dekret z dnia 5 sierpnia 1949 r. o ochronie wolności sumienia i wyznania, „Dziennik 
Ustaw” 1949, nr 45, poz. 334. 

233 A. D u d e k, R. G r y z, op. cit., s. 43-44. 
234 Polska w dokumentach z archiwów rosyjskich 1949-1953, oprac. A. K o c h a ń s k i, 

G. P. M a r u s z k o, A. F. N o s k o w a, A. P a c z k o w s k i, K. P e r s a k, Warszawa 2000, 
s. 49, 56. 

235 K. K r a s o w s k i, Państwo a Kościół…, s. 59. 
236 AAN, UdSW, sygn. 125/14, Notatka ze spotkania Wolskiego z Z. Choromańskim, 

26 VII 1949 r., k. 114; Represje religijne za poglądy polityczne. Uchwała watykańska godzi w pań-
stwo i naród polski. Oświadczenie Rządu Rzeczypospolitej, „Życie Warszawy” 1949, nr 204, s. 1. 
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oświadczenia w sprawie dekretu Świętego Oficjum, który następnego dnia zo-
stał opublikowany w prasie237. 

Jeszcze w dniu 17 VII 1949 r. doszło do rozmowy Wolskiego z prymasem 
S. Wyszyńskim, który to był inicjatorem spotkania. Jak relacjonuje Wolski 
rozmowa rozpoczęła się (...) na poziomie, że „człowiek został stworzony przez 
Boga”. Nie wiadomo czy minister zgodził się z ta teorią. Prymas zaznaczał, 
że w niektórych kwestiach Kościół nie ustąpi. Dotyczyło to szczególnie pry-
matu papieża oraz wpływu Kościoła na wychowanie młodzieży. S. Wyszyński 
nie godził się na odciąganie młodych od życia religijnego. Ponadto dodał, 
że naród nie jest najważniejszym dobrem według kanonów kościelnych, ale 
władza jest przez Kościół szanowana jako odpowiedzialna za sprawy doczesne.  

Dla Kościoła nie do przyjęcia była ideologia materialistyczna. Prymas 
nadmieniał, że gdyby została ona wyeliminowana, wówczas Kościół byłby 
czynnikiem przebudowy ustroju: (...) w ogóle238 nonsensy, które trudno formuło-
wać na papierze – zapisał Wolski, któremu nie mieściło się to w głowie. Trudno 
bowiem w tamtym czasie było rozważać wyeliminowanie materializmu z ideo-
logii marksistowskiej, który był jej podstawą. Minister uznał jednak za pewne, 
że: Oni [Kościół] nie mogą występować ani przeciw naszym osiągnięciom gospo-
darczym, ani nawet przeciw formom naszej przebudowy. Wolski w rozmowie 
z prymasem poruszył takie kwestie jak dekret Świętego Oficjum czy stosunek 
papieża do Niemców. Wydaje się, że minister z satyskacją notował, iż S. Wy-
szyński traci pewność siebie i jest wyraźnie zakłopotany, rozmawiając na te te-
maty239. Prymas wiązał duże nadzieje na osiągnięcie konsensusu we wspólnej 
komisji rządu i Episkopatu. Zastrzegał, że jeżeli strona rządowa ma obiekcje co 
do reprezentacji kościelnej w komisji, to on gotów jest ich wysłuchać240. 

O przebiegu tego spotkania informował B. Bierut ambasadora ZSRR 
W. Lebiediewa w rozmowie 21 lipca. Prezydent powiedział, że rząd celowo 
przewleka rozmowy, ponieważ na chwilę obecną Kościół jest jeszcze zbyt silny, 

237 AAN, UdSW, sygn. 125/14, Oświadczenie rządowe w sprawie dekretu Świętego Oficjum, 
k. 115-117. Na prasowe przedruki powyższego oświadczenia powoływano się już na wcześniej-
szych kartach niniejszej pracy. 

238 Tak w oryginale. 
239 AAN, KC PZPR, sygn. 237/V-162, Rozmowa z Prymasem Wyszyńskim 17 lipca 1949 

r., . 1-5. 
240 S. W y s z y ń s k i, Zapiski więzienne, Paris 1982, s. 23; W. C h r y p i ń s k i, Kościół 

a rząd i społeczeństwo w powojennej Polsce, Londyn 1989, s. 14. 
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aby władza przystąpiła do owtartej z nim konfrontacji241. Co do zgody na 
utworzenie Komisji Mieszanej, komunistom mogło chodzić o stworzenie fo-
rum służącego bieżącej obserwacji reakcji Kościoła na poczynania władzy, a 
następnie wymuszanie konkretnych ustępstw242. Nie wykluczone, że wpływ na 
zmianę stanowiska władz miały również dekret Świętego Oficjum oraz tzw. 
cud lubelski.  

Stronę rządową w Komisji Mieszanej reprezentowali minister administra-
cji publicznej Wolski, wiceminister obrony narodowej Edward Ochab oraz za-
stępca członka BP KC PZPR F. Mazur. Na kilku spotkaniach znalazł się rów-
nież Jan Izydorczyk. Reprezentacja strony kościelnej nie jest przypadkowa. De-
cydujący głos mieli prymas S. Wyszyński oraz kardynał A. Sapieha. Wychodzili 
oni z założenia, że Kościół polski nie może przyjąć takiej taktyki jak Kościół 
węgierski, gdyż prowadzi to do katastrofy243. Należało więc szukać modus 
vivendi. Biskup T. Zakrzewski został członkiem Komisji z racji jego rozpozna-
walności w Watykanie244. Posunięcie to miało uwierzytelnić to gremium 
w oczach Stolicy Apostolskiej245. Biskup M. Klepacz, uchodził z kolei za du-
chownego o nastawieniu ugodowym wobec władz246. Z kolei sekretarz Episko-
patu był zaufanym człowiekiem prymasa. Ponadto z racji jego dotychczaso-
wych kontaktów z Wolskim posiadał najlepsze rozeznanie w sytuacji. Czynniki 
te zdecydowały o takim właśnie kształcie reprezentacji Episkopatu.  Istniała 
natomiast różnica zdań pomiędzy prymasem a kardynałem A. Sapiehą co do 
ewentualnego finału negocjacji w Komisji. Ten pierwszy dążył do podpisania 
dokumentu końcowego precyzującego wzajemne relacje państwo – Kościół. 

241 Notatka z dziennika ambasadora ZSRR w Warszawie Wiktora Lebiediewa o przebiegu 
rozmowy z prezydentem RP Bolesławem Bierutem dotyczącej […] spotkania Władysława Wolskiego 
z prymasem Stefanem Wyszyńskim i innych spraw [w:] Polska w dokumentach…, s. 49. 

242 A. D u d e k, R. G r y z, op. cit., s. 44-45. 
243 Chodzi o kardynała Jozsefa Mindszentyego będącego od października 1945 r. pryma-

sem Węgier. W grudniu 1948 r. został aresztowany i skazany na dożywocie za rzekomą zdradę 
stanu. 

244 W latach 1928-1938 był rektorem Instytutu Polskiego w Rzymie; vide: M. M. G r z y -
b o w s k i, Tadeusz Paweł Zakrzewski. Biskup Płocki 1946-1961, Płock 2011, s. 21-25. 

245 M. G. S m o l i ń s k i op. cit., s. 253-254. 
246 Biskupowi M. Klepaczowi często przypisuje się nadmierną ugodowość wobec władz 

komunistycznych. Istniały wręcz oskarżenia o kolaborację. Mimo, że został przez władze zaak-
ceptowany jako partner do rozmów, w materiałach bezpieki prezentowany jest jako wróg re-
żimu. W jego najbliższym otoczeniu znalazło się pięciu tajnych współpracowników UB, a potem 
Służby Bezpieczenstwa; vide: J. K l e c h t a, Biskup Michał Klepacz w dokumentach bezpieki, 
Łódź 2012, s. 40. 
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rozmowy z prezydentem RP Bolesławem Bierutem dotyczącej […] spotkania Władysława Wolskiego 
z prymasem Stefanem Wyszyńskim i innych spraw [w:] Polska w dokumentach…, s. 49. 

242 A. D u d e k, R. G r y z, op. cit., s. 44-45. 
243 Chodzi o kardynała Jozsefa Mindszentyego będącego od października 1945 r. pryma-

sem Węgier. W grudniu 1948 r. został aresztowany i skazany na dożywocie za rzekomą zdradę 
stanu. 

244 W latach 1928-1938 był rektorem Instytutu Polskiego w Rzymie; vide: M. M. G r z y -
b o w s k i, Tadeusz Paweł Zakrzewski. Biskup Płocki 1946-1961, Płock 2011, s. 21-25. 

245 M. G. S m o l i ń s k i op. cit., s. 253-254. 
246 Biskupowi M. Klepaczowi często przypisuje się nadmierną ugodowość wobec władz 

komunistycznych. Istniały wręcz oskarżenia o kolaborację. Mimo, że został przez władze zaak-
ceptowany jako partner do rozmów, w materiałach bezpieki prezentowany jest jako wróg re-
żimu. W jego najbliższym otoczeniu znalazło się pięciu tajnych współpracowników UB, a potem 
Służby Bezpieczenstwa; vide: J. K l e c h t a, Biskup Michał Klepacz w dokumentach bezpieki, 
Łódź 2012, s. 40. 
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Natomiast kardynał uważał, że należy rozmowy przeciągać w nieskończo-
ność247. 

Pierwsze posiedzenie Komisji Mieszanej odbyło się 5 VIII 1949 r. W roz-
mowach pośredniczyły przywódca grupy skupionej wokół czasopisma „Dziś 
i Jutro” B. Piasecki. Spotkania Komisji Mieszanej trwały z przerwami do 19 
XII 1949 r. W pierwszym okresie tj. do 7 X 1949 r. organizowano je dość 
często (12 sierpnia, 5 września, 14 września, 23 września, ?248). To strona rzą-
dowa była inicjatorem tak częstych spotkań. W okresie od 7 października do 
19 grudnia odbywały się one zdecydowanie rzadziej, a wynikało to z oporu jaki 
stawiali biskupi przed podpisaniem narzuconego im tekstu porozumienia. 

W przerwach między spotkaniami Komisji Mieszanej strona kościelna 
działała w podkomisjach. Te wypracowywały stanowisko w konkretnej spra-
wie, które później było konsultowane przez Komisję Główną lub konferencję 
plenarną Episkopatu249. Strona rządowa konsultowała swoje decyzje na posie-
dzeniach BP lub Sekretariatu KC PZPR. Podejmowano je kolegialnie lecz 
kwestie te nadzorował J. Berman. Ponadto w obradach dotyczących relacji 
państwo – Kościół brał udział minister Wolski250. 

Komuniści w tym czasie dążyli do dalszego osłabienia pozycji Kościoła 
w Polsce. Postanowili wykreować tzw. ruch „księży patriotów”, który rozpoczął 
swą działalność we wrześniu 1949 r. jako Główna Komisja Księży przy 
Związku Bojowników o Wolność i Demokrację (dalej ZBoWiD)251. Nurt ten 

247 A. D u d e k, R. G r y z, op. cit., s. 45. Według dyplomatów francuskich przebywają-
cych w Polsce, większość biskupów miała zdanie podobne do poglądu kardynała A. Sapiehy; 
vide: T. W y r w a, Kościół i państwo w pierwszym dziesięcioleciu PRL (na podstawie raportów dy-
plomatów francuskich), „Zeszyty Historyczne” 1987, nr 82, s. 71. 

248 Daty jednego spotkania nie ustalono. 
249 AAN, KC PZPR, sygn. 237/5-158, Informacja dotycząca kleru nr 13, k. 28; J. Ż a r y n, 

Kościół a władza…, s. 249-250. 
250 AAN, KC PZPR, sygn. V/2, Protokół nr 17 z posiedzenia Biura Politycznego KC PZPR 

z dnia 5.VIII.1949 r., k. 359; ibidem, Protokół nr 18 z posiedzenia Biura Politycznego KC PZPR 
z dnia 13 sierpnia 1949 r., k. 382; ibidem, Protokół nr 20 z posiedzenia Biura Politycznego KC 
PZPR z dnia 23. IX.1949 r., k. 524. 

251 Za początek działalności „księży patriotów” należy uznać udział grupy duchownych na 
zjeździe ZBoWiD w dniu 1 IX 1949 r. Grupa ta została następnie przyjęta przez B. Bieruta; 
vide: S. M a r k i e w i c z, Stosunki między państwem a Kościołem rzymskokatolickim w Polsce 
i innymi wyznaniami chrześcijańskimi w Polsce Ludowej, Warszawa 1967, s. 16; a w szczególności 
praca T. I s a k o w i c z - Z a l e s k i, Księża wobec bezpieki na przykładzie archidiecezji krakow-
skiej, Kraków 2007, s. 43-55. 
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sprowadzał się do całkowitej akceptacji polityki władz wobec Kościoła, zwal-
czania „antypolskiej” postawy Watykanu oraz głoszenia potrzeby „demokraty-
zacji” stosunków wewnątrzkościelnych, co oznaczać miało awansowanie 
„księży patriotów” na stanowiska w hierarchii kościelnej252.  

W rzeczywistości była to realizacja polecenia Józefa Stalina udzielonego 
B. Bierutowi na tzw. roboczym spotkaniu w Moskwie w dniu 1 VIII 1949 r. 
Przywódca ZSRR stwierdził wówczas, że samą propagandą oraz restrykcjami, 
nie można poważnie osłabić Kościoła. Uczynić to może dopiero rozłam wśród 
duchowieństwa253. 

Duchowni popierający władze mogli liczyć na przydziały materiałów bu-
dowlanych na budowy kościołów czy plebanii bądź remonty już istniejących. 
Ponadto władze przekazywały fundusze na zakup dzwonów czy innego wypo-
sażenia świątyni. „Księża patrioci” mogli także spodziewać się umarzania po-
datków, kredytów czy bezpłatnego leczenia sanatoryjnego254.  

„Księży patriotów” można podzielić na cztery grupy. pierwszą, najliczniej-
szą byli typowi karierowicze, drugą stanowili księża liczący na profity mate-
rialne. Kolejną byli duchowni, którzy „nie byli zbyt czyści” i „chcieli to wypro-
stować”. Ostatnia grupa to ci, którzy wstąpili do Głównej Komisji Księży przy 
ZBoWiD z pobudek ideologicznych255. 

Episkopat w pierwszym okresie nie zwalczał „księży patriotów”, nie chcąc 
dawać władzy powodu do ingerencji w wewnętrzne sprawy Kościoła, poprzez 
pretekst obrony „patriotów”. Stanowisko to uległo zmianie w październiku 
1950 r., kiedy prymas wydał zakaz czytania przez duchownych „Głosu Ka-
płana” – organu prasowego duchownych skupionych w Komisji Księży przy 
ZBoWiD. Ponadto w grudniu tego samego roku „księża patrioci” otrzymali 
tzw. przestrogę pasterską wzywającą do zaprzestania działalności rozbijającej 
jedność Kościoła256. 

252 A. D u d e k, R. G r y z, op. cit., s. 45. 
253J. P o k o s i ń s k i, Bierut u Stalina, „Polityka” 1993, nr 18, s. 21, 
254 J. Ż a r y n, Dzieje Kościoła katolickiego…, s. 106; B. B a n k o w i c z, Komisja Księży 

przy ZBoWiD (1949-1955), „Chrześcijanin w Świecie” 1994, nr 1, s. 178. 
255 B. B a n k o w i c z, A. D u d e k, Ze studiów nad dziejami Kościoła i katolicyzmu w PRL, 

Kraków 1996, s. 11, 8. 
256 A. D u d e k, R. G r y z, op. cit., s. 46. Szerzej na ten temat vide: J. Ż u r e k, Ruch 

„księży patriotów” w województwie katowickim w latach 1949-1956, Katowice-Warszawa 2009, 
s. 173-182. Tekst przestrogi vide: Pasterska przestroga. Do Komisji Księży przy ZBoWiD, „Noty-
fikacja Kurii Metropolitalnej w Krakowie” 1951, nr 1-3, s. 23. 
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252 A. D u d e k, R. G r y z, op. cit., s. 45. 
253J. P o k o s i ń s k i, Bierut u Stalina, „Polityka” 1993, nr 18, s. 21, 
254 J. Ż a r y n, Dzieje Kościoła katolickiego…, s. 106; B. B a n k o w i c z, Komisja Księży 

przy ZBoWiD (1949-1955), „Chrześcijanin w Świecie” 1994, nr 1, s. 178. 
255 B. B a n k o w i c z, A. D u d e k, Ze studiów nad dziejami Kościoła i katolicyzmu w PRL, 

Kraków 1996, s. 11, 8. 
256 A. D u d e k, R. G r y z, op. cit., s. 46. Szerzej na ten temat vide: J. Ż u r e k, Ruch 

„księży patriotów” w województwie katowickim w latach 1949-1956, Katowice-Warszawa 2009, 
s. 173-182. Tekst przestrogi vide: Pasterska przestroga. Do Komisji Księży przy ZBoWiD, „Noty-
fikacja Kurii Metropolitalnej w Krakowie” 1951, nr 1-3, s. 23. 
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Minister Wolski podczas pierwszego posiedzenia Komisji Mieszanej 
w dniu 5 VIII 1949 r. stwierdził, że oczekuje od Episkopatu oświadczenia od-
nośnie czterech problemów. Pierwszym było słowo papieża skierowane do du-
chowieństwa niemieckiego w dniu 17 VII 1949 r., w którym Wolski doszuki-
wał się wątku rewizjonistycznego względem polskiej granicy zachodniej. Dru-
gim problemem był stosunek polskich hierarchów do podziemia antykomuni-
stycznego i współpracy z nim części kleru. Trzecią kwestią było - według Wol-
skiego - uprawianie polityki przez duchownych przy użyciu ambony. Ostatni 
problem dotyczył dekretu Świętego Oficjum z 14 VII 1949 r. jako sprzeczny 
z polskim prawem, przez co nie powinien on obowiązywać na terenie Polski. 
Wolski dodał, że rząd polski nie kwestionuje autorytetu papieża w sprawach 
religijnych257. Zarzuty ministra zostały odparte przez bp. Z. Choromańskiego 
na następnym posiedzeniu Komisji Mieszanej 12 sierpnia. 

Rozmowy głównie polegały na forsowaniu przez przedstawicieli rządu 
projektu porozumienia wypracowanego przez władze. Największy opór bisku-
pów budziły trzy zagadnienia. Były to: podważanie zwierzchnictwa papieża nad 
polskim Kościołem, całkowita akceptacja przez Kościół procesu uspółdzielcza-
nia wsi oraz obowiązek księży nauczania wiernych poszanowania prawa i wła-
dzy państwowej. Od Episkopatu domagano się również nacisków na Watykan, 
aby papież ostatecznie ustanowił stałą administrację kościelną na Ziemiach 
Odzyskanych, potępienia rewizjonistycznych wystąpień duchowieństwa za-
chodnioniemieckiego czy współdziałania duchowieństwa z władzami państwo-
wymi w zwalczaniu [….] nadużywania uczuć religijnych w celach antypaństwo-
wych258.  

Władze podjęły kroki mające na celu osłabienie pozycji Kościoła w trakcie 
prac Komisji Mieszanej. W dniu 5 VIII 1949 r. obok wspomnianego już „De-
kretu o ochronie wolności sumienia i wyznania”, został ogłoszony „Dekret 
o zmianie niektórych przepisów prawa o stowarzyszeniach”259. Likwidował on 

257 M. G. S m o l i ń s k i, op. cit., s. 240-241; AKMK, TS, sygn. XXVIII/63, Z Choro-
mański do A. Sapiehy, 6 VIII 1949 r., k. 125. 

258 A. D u d e k, R. G r y z, op. cit., s. 47. 
259 Dekret z dnia 5 sierpnia 1949 r. o zmianie niektórych przepisów prawa o stowarzyszeniach, 

„Dziennik Ustaw” 1949, nr 45, poz. 335. Szerzej na ten temat vide: D. B e d n a r s k i, Bractwa 
pobożne, stowarzyszenia i ruchy kościelne w diecezji katowickiej (1945-1989), Katowice 2011, 
s. 84-87. Na posiedzeniu BP KC PZPR z 13 VIII 1949 r. zaakceptowano szereg restrykcyjnych 
decyzji, którymi zamierzano uderzyć w Kościół. Pierwszą z nich, już zrealizowaną, był właśnie 
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wyłączenie spod przepisów prawa o stowarzyszeniach, zrzeszeń, których celem 
było wykonywanie kultu religijnego, za wyjątkiem wyznań prawnie przez pań-
stwo uznanych260. Wszystkie stowarzyszenia katolickie musiały poddać się 
w przeciągu 90 dni, procedurze formalnej rejestracji. W przypadku nie uczy-
nienia tego dane stowarzyszenie ulegało rozwiązaniu, a majątek konfiskacie261. 
W związku z powyższym Konferencja plenarna Episkopatu podjęła w dniach 
20-21 IX 1949 r. decyzję o sporządzeniu  memoriału do prezydenta B. Bieruta, 
który zostałby odczytany jako wniosek nagły na najbliższym posiedzeniu Ko-
misji Mieszanej. Pismo miało zawierać protest wraz z umotywowaniem262. 
W odpowiedzi minister Wolski na spotkaniu Komisji Mieszanej w dniu 
7 X 1949 r. tłumaczył, że na terenie Polski nie mogą działać organizacje, które 
(...) byłyby ściśle zamknięte same w sobie. Nawiązywał tym samym do wszelkich 
organizacji kościelnych. Dodał, że żadne odwołania nie wstrzymają wykony-
wania dekretu, a intencją rządu nie jest ograniczenie swobody organizacji ko-
ścielnych a jedynie ujęcie ich działalności przepisami prawa263.  

Episkopat uznał powyższy dekret za niezgodny z prawem i 3 listopada 
zawiesił działalność wszystkich stowarzyszeń katolickich. Jednak w odpowiedzi 
na sugestie Wolskiego jakoby i zakony mogły ulec likwidacji, zgromadzenia 
zdecydowały się już przedstawić władzom żądane przez nie dokumenty264.  

Innym ciosem wymierzonym w Kościół była nacjonalizacja szpitali będą-
cych własnością kościelną, decyzją rządu z dnia 21 IX 1949 r.265 Nowe zarządy 
tych placówek pozwalały pracować w nich zakonnicom jednak na zasadzie in-
dywidualnych umów o pracę. Było to sprzeczne z zakonnymi regułami, które 

„Dekret o zmianie niektórych przepisów prawa o stowarzyszeniach”. W kolejnym czasie zamie-
rzano zająć się m.in. kościelnymi placówkami szpitalnymi, rugowaniem religii ze szkół czy ata-
kiem na „Caritas”; vide: AAN, KC PZPR, sygn. V/2, Protokół nr 18 z posiedzenia Biura Poli-
tycznego KC PZPR z dnia 13 sierpnia 1949 r., k. 382. 

260 Chodzi o prawną regulację danego wyznania w stosunku do państwa polskiego. Taka 
regulacja miała miejsce w przypadku Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego; vide: 
Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 18 listopada 1938 r. o stosunku Państwa do Polskiego 
Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, „Dziennik Ustaw” 1938, nr 88, poz. 597. 

261 M. O r d o n, „Prawo o stowarzyszeniach” jako instrument represji wobec zgromadzeń 
zakonnych w okresie Polski Ludowej [w:] Zakony żeńskie w PRL. Prawo instrumentem walki władz 
komunistycznych z Kościołem i zakonami w Polsce, pod red. A. M i r e k, Lublin 2009, s. 89-91. 

262 AAN, UdSW, sygn. 74/1a, Protokół konferencji plenarnej Episkopatu odbytej na Jasnej 
Górze w dn[iach] 20 i 21 września 1949 r., k. 4. 

263 P. R a i n a, op. cit., s. 192. 
264 J. Ż a r y n, Dzieje Kościoła katolickiego…, s. 99-101. 
265 K. D o l a, op. cit., s. 202. 
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Minister Wolski podczas pierwszego posiedzenia Komisji Mieszanej 
w dniu 5 VIII 1949 r. stwierdził, że oczekuje od Episkopatu oświadczenia od-
nośnie czterech problemów. Pierwszym było słowo papieża skierowane do du-
chowieństwa niemieckiego w dniu 17 VII 1949 r., w którym Wolski doszuki-
wał się wątku rewizjonistycznego względem polskiej granicy zachodniej. Dru-
gim problemem był stosunek polskich hierarchów do podziemia antykomuni-
stycznego i współpracy z nim części kleru. Trzecią kwestią było - według Wol-
skiego - uprawianie polityki przez duchownych przy użyciu ambony. Ostatni 
problem dotyczył dekretu Świętego Oficjum z 14 VII 1949 r. jako sprzeczny 
z polskim prawem, przez co nie powinien on obowiązywać na terenie Polski. 
Wolski dodał, że rząd polski nie kwestionuje autorytetu papieża w sprawach 
religijnych257. Zarzuty ministra zostały odparte przez bp. Z. Choromańskiego 
na następnym posiedzeniu Komisji Mieszanej 12 sierpnia. 

Rozmowy głównie polegały na forsowaniu przez przedstawicieli rządu 
projektu porozumienia wypracowanego przez władze. Największy opór bisku-
pów budziły trzy zagadnienia. Były to: podważanie zwierzchnictwa papieża nad 
polskim Kościołem, całkowita akceptacja przez Kościół procesu uspółdzielcza-
nia wsi oraz obowiązek księży nauczania wiernych poszanowania prawa i wła-
dzy państwowej. Od Episkopatu domagano się również nacisków na Watykan, 
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chodnioniemieckiego czy współdziałania duchowieństwa z władzami państwo-
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Władze podjęły kroki mające na celu osłabienie pozycji Kościoła w trakcie 
prac Komisji Mieszanej. W dniu 5 VIII 1949 r. obok wspomnianego już „De-
kretu o ochronie wolności sumienia i wyznania”, został ogłoszony „Dekret 
o zmianie niektórych przepisów prawa o stowarzyszeniach”259. Likwidował on 

257 M. G. S m o l i ń s k i, op. cit., s. 240-241; AKMK, TS, sygn. XXVIII/63, Z Choro-
mański do A. Sapiehy, 6 VIII 1949 r., k. 125. 

258 A. D u d e k, R. G r y z, op. cit., s. 47. 
259 Dekret z dnia 5 sierpnia 1949 r. o zmianie niektórych przepisów prawa o stowarzyszeniach, 

„Dziennik Ustaw” 1949, nr 45, poz. 335. Szerzej na ten temat vide: D. B e d n a r s k i, Bractwa 
pobożne, stowarzyszenia i ruchy kościelne w diecezji katowickiej (1945-1989), Katowice 2011, 
s. 84-87. Na posiedzeniu BP KC PZPR z 13 VIII 1949 r. zaakceptowano szereg restrykcyjnych 
decyzji, którymi zamierzano uderzyć w Kościół. Pierwszą z nich, już zrealizowaną, był właśnie 
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wyłączenie spod przepisów prawa o stowarzyszeniach, zrzeszeń, których celem 
było wykonywanie kultu religijnego, za wyjątkiem wyznań prawnie przez pań-
stwo uznanych260. Wszystkie stowarzyszenia katolickie musiały poddać się 
w przeciągu 90 dni, procedurze formalnej rejestracji. W przypadku nie uczy-
nienia tego dane stowarzyszenie ulegało rozwiązaniu, a majątek konfiskacie261. 
W związku z powyższym Konferencja plenarna Episkopatu podjęła w dniach 
20-21 IX 1949 r. decyzję o sporządzeniu  memoriału do prezydenta B. Bieruta, 
który zostałby odczytany jako wniosek nagły na najbliższym posiedzeniu Ko-
misji Mieszanej. Pismo miało zawierać protest wraz z umotywowaniem262. 
W odpowiedzi minister Wolski na spotkaniu Komisji Mieszanej w dniu 
7 X 1949 r. tłumaczył, że na terenie Polski nie mogą działać organizacje, które 
(...) byłyby ściśle zamknięte same w sobie. Nawiązywał tym samym do wszelkich 
organizacji kościelnych. Dodał, że żadne odwołania nie wstrzymają wykony-
wania dekretu, a intencją rządu nie jest ograniczenie swobody organizacji ko-
ścielnych a jedynie ujęcie ich działalności przepisami prawa263.  

Episkopat uznał powyższy dekret za niezgodny z prawem i 3 listopada 
zawiesił działalność wszystkich stowarzyszeń katolickich. Jednak w odpowiedzi 
na sugestie Wolskiego jakoby i zakony mogły ulec likwidacji, zgromadzenia 
zdecydowały się już przedstawić władzom żądane przez nie dokumenty264.  

Innym ciosem wymierzonym w Kościół była nacjonalizacja szpitali będą-
cych własnością kościelną, decyzją rządu z dnia 21 IX 1949 r.265 Nowe zarządy 
tych placówek pozwalały pracować w nich zakonnicom jednak na zasadzie in-
dywidualnych umów o pracę. Było to sprzeczne z zakonnymi regułami, które 

„Dekret o zmianie niektórych przepisów prawa o stowarzyszeniach”. W kolejnym czasie zamie-
rzano zająć się m.in. kościelnymi placówkami szpitalnymi, rugowaniem religii ze szkół czy ata-
kiem na „Caritas”; vide: AAN, KC PZPR, sygn. V/2, Protokół nr 18 z posiedzenia Biura Poli-
tycznego KC PZPR z dnia 13 sierpnia 1949 r., k. 382. 

260 Chodzi o prawną regulację danego wyznania w stosunku do państwa polskiego. Taka 
regulacja miała miejsce w przypadku Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego; vide: 
Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 18 listopada 1938 r. o stosunku Państwa do Polskiego 
Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, „Dziennik Ustaw” 1938, nr 88, poz. 597. 

261 M. O r d o n, „Prawo o stowarzyszeniach” jako instrument represji wobec zgromadzeń 
zakonnych w okresie Polski Ludowej [w:] Zakony żeńskie w PRL. Prawo instrumentem walki władz 
komunistycznych z Kościołem i zakonami w Polsce, pod red. A. M i r e k, Lublin 2009, s. 89-91. 

262 AAN, UdSW, sygn. 74/1a, Protokół konferencji plenarnej Episkopatu odbytej na Jasnej 
Górze w dn[iach] 20 i 21 września 1949 r., k. 4. 

263 P. R a i n a, op. cit., s. 192. 
264 J. Ż a r y n, Dzieje Kościoła katolickiego…, s. 99-101. 
265 K. D o l a, op. cit., s. 202. 
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mówiły, iż taką umowę może zawrzeć tylko siostra przełożona i ona też może 
odbierać wynagrodzenie. W tej sprawie wystosowano pismo do ministra Wol-
skiego. Ten jednak nie wyraził na to zgody, co było sprzeczne z dekretem 
o wolności sumienia266. 

Do walki z Kościołem Wolski wykorzystywał również wydziały spo-
łeczno-polityczne urzędów wojewódzkich. Na odprawach ich naczelników mi-
nister zwracał uwagę, że wobec zaostrzenia się walki klasowej, zobligowani są 
oni do walki z reakcyjnym klerem. We współpracy z terenowymi komitetami 
PZPR oraz bezpieki sporządzano kartoteki księży z danego terenu, zawierające 
ich życiorysy czy stan majątkowy parafii267. 

W dniu 23 IX 1949 r. Wolski przedłożył biskupom projekt porozumie-
nia. Był on jednak nie do zaakceptowania. Z kolei strona kościelna w dniu 
4 XI 1949 r. przygotowała własną propozycję, która jeszcze została poprawiona 
przez kardynała A. Sapiehę268. W odpowiedzi na to 15 XI 1949 r. strona rzą-
dowa przedstawiła kolejny projekt porozumienia, znacznie bardziej nieko-
rzystny dla Kościoła od poprzednich. Wolski dawał do zrozumienia, że od-
mowa podpisania porozumienia w kształcie nakreślonym przez władze może 
doprowadzić do kolejnych represji administracyjnych269.  

W międzyczasie Wolski został poinformowany przez niezidentyfikowa-
nego informatora o zapatrywaniach członków Episkopatu na poszczególne za-
gadnienia rządowej propozycji porozumienia. Nie do zaakceptowania - zda-
niem biskupów - były zapisy odnoszące się do roli papieża oraz propagowania 
przez Kościół spółdzielczości produkcyjnej. Godzono się natomiast na ustęp-
stwa w innych punktach. Informacje te Wolski niezwłocznie przekazał B. Bie-
rutowi270.  

W zaistniałej sytuacji w dniu 23 XI 1949 r. odbyła się konferencja ple-
narna Episkopatu Polski o czym bp Z. Choromański osobiście poinformował 

266 E. K a c z m a r e k, Dlaczego przeszkadzały? Polityka władz partyjnych i rządowych wobec 
żeńskich zgromadzeń zakonnych w Polsce w latach 1945-1956, Warszawa 2007, s. 176-177. 

267 K. K r a s o w s k i, Państwo a Kościół…, s. 63; R. G r y z, Państwo a Kościół w Polsce 
1945-1956 na przykładzie województwa kieleckiego, Kraków 1999, s. 25. 

268 J. Ż a r y n, Kardynał Sapieha a tzw. porozumienie kwietniowe z 1950, miedzy Episkopa-
tem a rządem, „Zeszyty Historyczne” 1995, t. 111, s. 221. 

269 AAN, KC PZPR, sygn. 237/V-162, Propozycje rządu z dn[ia] 15 XI [19]49 r., 
k. 61 i n. 

270 AAN, KC PZPR, sygn. 237/V-162, Wolski do Bieruta, 18 XI 1949 r., k. 55. 
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telefonicznie ministra Wolskiego. Biskupi sprzeciwili się zapisom w wersji rzą-
dowej dotyczącym papieża, spółdzielczości oraz racji stanu Polski Ludowej. 
Konferencja zdecydowała jednak o konieczności prowadzenia dalszych roz-
mów w ramach Komisji Mieszanej271. Biskup Z. Choromański próbował usta-
lić z Wolskim następny termin spotkania jednak ten wymigiwał się od odpo-
wiedzi, nie odbierał telefonów i nie przysyłał protokołów z poprzednich posie-
dzeń Komisji272. Biskupi obawiali się, że tak jak poprzednio, milczenie ze 
strony rządowej może oznaczać przygotowywanie kolejnych ataków na Ko-
ściół. Dopiero 13 XII 1949 r. Wolski sam poinformował bp Z. Choromań-
skiego o kolejnym terminie posiedzenia Komisji Mieszanej, wyznaczonym na 
19 grudnia.  

Zanim doszło do spotkania, prymas S. Wyszyński wysłał do Wolskiego 
pismo, w którym protestuje wobec usuwania księży pełniących posługę reli-
gijną w  szpitalach warszawskich273. Odpis pisma minister przesłał na ręce 
B. Bieruta, dodając, że z posiadanych przez niego informacji, wie, iż biskupi 
na kolejnym posiedzeniu Komisji planują poruszyć kwestie antykościelnych 
decyzji władz. W szczególności miało to dotyczyć dekretu o zgromadzeniach. 
Wolski sygnalizował, że list od prymasa jest wstępem do omówienia tych za-
gadnień274. 

Termin wyznaczony przez Wolskiego był ostatnim zebraniem Komisji 
Mieszanej. Dyskutowano wówczas nad projektem rządowym z 15 listopada 
oraz kościelnym, noszącym datę dnia obrad. Projekt biskupów zawierał po-
prawki zgłaszane przez podkomisję kościelną z dnia 25 XI 1949 r. oraz kardy-
nała A. Sapiehę.  Sprowadzały się one do powtórzenia wielu zapisów z wariantu 
rządowego z 15 listopada. Mimo to Wolski nie był usatysfakcjonowany. Choć 
nie odrzucił jednoznacznie projektu, dążył do tego aby biskupi poszli na więk-
sze ustępstwa275. 

271 AAN, KC PZPR, sygn. 237/V-158, Informacja dotycząca kleru nr 8, k. 16. 
272 Protokoły z posiedzeń Komisji Mieszanej nie zachowały się ani w archiwach kościel-

nych ani w państwowych. Odpowiedzialny za nie był minister Wolski.  
273 AAN, KC PZPR, sygn. 237/V-166, S. Wyszyński do Wolskiego 16 XII 1949 r., 

k. 26-28. 
274 AAN, KC PZPR, sygn. 237/V-166, Wolski do B. Bieruta 17 XII 1949 r., k. 25. 
275 J. Ż a r y n, Kościół a władza…, str. 256-260. 
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266 E. K a c z m a r e k, Dlaczego przeszkadzały? Polityka władz partyjnych i rządowych wobec 
żeńskich zgromadzeń zakonnych w Polsce w latach 1945-1956, Warszawa 2007, s. 176-177. 

267 K. K r a s o w s k i, Państwo a Kościół…, s. 63; R. G r y z, Państwo a Kościół w Polsce 
1945-1956 na przykładzie województwa kieleckiego, Kraków 1999, s. 25. 

268 J. Ż a r y n, Kardynał Sapieha a tzw. porozumienie kwietniowe z 1950, miedzy Episkopa-
tem a rządem, „Zeszyty Historyczne” 1995, t. 111, s. 221. 

269 AAN, KC PZPR, sygn. 237/V-162, Propozycje rządu z dn[ia] 15 XI [19]49 r., 
k. 61 i n. 

270 AAN, KC PZPR, sygn. 237/V-162, Wolski do Bieruta, 18 XI 1949 r., k. 55. 
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271 AAN, KC PZPR, sygn. 237/V-158, Informacja dotycząca kleru nr 8, k. 16. 
272 Protokoły z posiedzeń Komisji Mieszanej nie zachowały się ani w archiwach kościel-

nych ani w państwowych. Odpowiedzialny za nie był minister Wolski.  
273 AAN, KC PZPR, sygn. 237/V-166, S. Wyszyński do Wolskiego 16 XII 1949 r., 

k. 26-28. 
274 AAN, KC PZPR, sygn. 237/V-166, Wolski do B. Bieruta 17 XII 1949 r., k. 25. 
275 J. Ż a r y n, Kościół a władza…, str. 256-260. 
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Konferencja Episkopatu Polski w dniach 3-4 I 1950 r. opowiedziała się 
za dalszym prowadzeniem rozmów. Wobec milczenia ze strony władz, du-
chowni postanowili wysłać na rozmowy do Wolskiego bp M. Klepacza, jako 
tego, który uchodził za najbardziej ugodowego. Biskup odbył co najmniej dwie 
wizyty u ministra 17 i 23 I 1950 r. Ich celem była analiza zmodyfikowanych 
wrażliwych punktów porozumienia276. 

Do spotkania Wolskiego z ordynariuszem łódzkim przyczynił się B. Pia-
secki, który pośredniczył w rozmowach w grudniu i styczniu. W ciągu dwóch 
tygodni poprzedzających konferencję Episkopatu Polski, B. Piasecki odbył 
wiele spotkań z prymasem, bp Z. Choromańskim oraz ministrem Wolskim. 
Ten ostatni przedstawił notatkę, w której zwracał uwagę na ograniczenia sto-
sowane przez rząd wobec Kościoła w trakcie negocjacji, jak i na terminologię, 
nieadekwatną do rozmów z duchownymi. Podkreślał również, że korzyści wy-
nikające z porozumienia są dla władzy nieproporcjonalnie większe od korzyści 
Kościoła. Bolesław Piasecki jednocześnie naglił Episkopat w kwestii zgody na 
porozumienie277. W tym czasie dyskutowano nad trzema problemami: kwestią 
prymatu papieża, spółdzielczości na wsi oraz racji stanu Polski Ludowej. We-
dług Jana Żaryna władze już w styczniu nie akceptowały kościelnych propozy-
cji zapisów spornych kwestii278. 

Wolski zaproponował B. Piaseckiemu, aby na następnym spotkaniu z bp 
M. Klepaczem ustalić wspólny wariant zapisu, który później zostałby przyjęty 
przez Komisję Mieszaną. Celem ministra było ominięcie prymasa w ułożeniu 
tekstu porozumienia dogodnego dla rządu, a które musiałoby być przyjęte 
przez Episkopat279.  

W tym czasie, aby „zmiękczyć” stanowisko Episkopatu i ostatecznie zmu-
sić go do podpisania porozumienia, postanowiono zaatakować „Caritas” – naj-
większą kościelną instytucję charytatywną. Już w 1949 r. komuniści zaprzestali 

276 K.S. G r u c z y ń s k i, Biskup Michał Klepacz 1893-1967, Łódź 1993, s. 266.  
277 Z. Z i e l i ń s k i, Komu służył PAX [w:] Komu służył PAX. Materiały z sympozjum „Od 

PAX-u do Civitas Christiana” zorganizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana 
30-31 stycznia 2008 roku, pod red. S. B o b e r, Warszawa 2008, s. 61-62; Wspomniany B. Pia-
secki występował jako mediator w sytuacjach krytycznych, kiedy wydawało się, że rozmowy zo-
staną zerwane; vide: A. D u d e k, G. P y t e l, op. cit., s. 186. 

278 J. Ż a r y n, Kościół a władza…, s. 259-260, 265. 
279 Z. Z i e l i ń s k i, Komu służył PAX…, s. 62. 
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przekazywania państwowych dotacji oraz zakazali „Caritasowi” robienia zbió-
rek pieniężnych280. Przeprowadzono kilka kontroli w terenowych placówkach 
„Caritasu”, w tym we wrocławskiej, które oczywiście wykazywały nieprawidło-
wości. Organizowano masówki robotnicze z udziałem „księży patriotów”, 
które potępiały malwersacje „Caritasu”. Uderzenie w „Caritas” określono 
w materiałach rządowych jako akcję „C”. Minister Wolski w piśmie do woje-
wódzkich naczelników wydziałów społeczno-politycznych z dnia 20 I 1950 r. 
informował, że mają się oni dostosować do planu ataku na „Caritas”. Zakładał 
on przeprowadzenie rewizji w placówkach instytucji przez komisje kontrolne 
złożone z przedstawicieli urzędów wojewódzkich, Najwyższej Izby Kontroli 
oraz wojewódzkiej lub miejscowej bezpieki. Komisje miały zabezpieczyć doku-
mentację oraz magazyny.  

Główne uderzenie miało miejsce 23 I 1950 r. Przeprowadzone wówczas 
kontrole i rewizje we wszystkich biurach „Caritasu” na terenie całego kraju 
wykazały nadużycia i błędy w prowadzeniu ksiąg. Tego samego dnia ministro-
wie: oświaty S. Skrzeszewski, pracy i opieki społecznej Kazimierz Rusinek oraz 
Wolski jako szef administracji publicznej, powołali nowy zarząd tej instytucji, 
pod nazwą Zrzeszenie Katolików „Caritas”281. Minister w rozmowie z Sewery-
nem Dolańskim, który został członkiem nowego zarządu, miał się zgodzić na 
to, że nowe kierownictwo może działać tylko w porozumieniu z Episkopatem. 
Ponadto powołany zarząd nie musiał przedstawiać opinii na temat dotychcza-
sowej działalności „Caritasu” oraz nie badać stawianych zarzutów. Nowy za-
rząd miał być tymczasowy, aż do czasu przeprowadzenia wyborów. Z kolei 
państwo miało zwiększyć dotacje dla stowarzyszenia. Jeśli S. Dolański wierzył 
w tego rodzaju deklaracje to wykazał się dużą naiwnością, ponieważ Wolski nie 

280 Z. Zieliński twierdzi, że koniec państwowych subwencji dla „Caritasu” miał miejsce 
już w listopadzie 1947 r.; vide: I d e m, Kościół w Polsce…, s. 63. Niewiele w tej sprawie mówi 
protokół z konferencji plenarnej Episkopatu w dniach 20-21 IX 1949 r.; vide: AAN, UdSW, 
sygn. 74/1a, Protokół konferencji plenarnej Episkopatu odbytej na Jasnej Górze w dn[iach] 20 i 21 
września 1949 r., k. 5. 

281 AKMK, TS, sygn. XXVII/95, Zarządzenie ministrów: pracy i opieki społecznej, oświaty 
oraz administracji publicznej o zarządzie przymusowym „Caritas”, 23 I 1950 r., k. 331. W skład 
nowego zarządu weszli: ks. Antoni Lemparty jako przewodniczący, Jan Frankowski, Andrzej 
Micewski, Paweł Jasienica, ks. Ludwik Zaleski, ks. Stanisław Skórski, ks. Stanisław Krynicki, 
Wanda Tuczewska, Stanisław Roztworowski, S. Dolański oraz Leon Halban; vide: W. W a ż -
n i e w s k i, Polityka władz państwowych wobec Kościoła [w:] Stosunki między władzą państwową 
a Kościołem katolickim w Polsce powojennej (1944-1989), pod red. W. W a ż n i e w s k i e g o, 
Siedlce 1997, s. 23. 
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Konferencja Episkopatu Polski w dniach 3-4 I 1950 r. opowiedziała się 
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chowni postanowili wysłać na rozmowy do Wolskiego bp M. Klepacza, jako 
tego, który uchodził za najbardziej ugodowego. Biskup odbył co najmniej dwie 
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276 K.S. G r u c z y ń s k i, Biskup Michał Klepacz 1893-1967, Łódź 1993, s. 266.  
277 Z. Z i e l i ń s k i, Komu służył PAX [w:] Komu służył PAX. Materiały z sympozjum „Od 

PAX-u do Civitas Christiana” zorganizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana 
30-31 stycznia 2008 roku, pod red. S. B o b e r, Warszawa 2008, s. 61-62; Wspomniany B. Pia-
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278 J. Ż a r y n, Kościół a władza…, s. 259-260, 265. 
279 Z. Z i e l i ń s k i, Komu służył PAX…, s. 62. 
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kierował akcją „C”, co leżało w gestii J. Brystygierowej. Jej zamiary w tej spra-
wie nie mogły być znane ministrowi administracji282.  

W ciągu ostatniej dekady stycznia analogicznie postąpiono z zarządami 
„Caritasu” na szczeblu diecezjalnym. Kardynał A. Sapieha jako przewodni-
czący Krajowej Centrali „Caritasu” wysłał 24 stycznia telegram protestacyjny 
do B. Bieruta. Niewiele to jednak dało. 

W odpowiedzi na list, w całym kraju organizowano masówki popierające 
działania władz. Największym był wiec zorganizowany 30 I 1950 r. w auli Po-
litechniki Warszawskiej z udziałem ponad 1200 księży i 75 sióstr zakonnych283, 
w większości przywiezionych wbrew swej woli, w następstwie nacisków admi-
nistracji państwowej. Niektórzy obecni mieli być nawet przebrani za księży284. 
Wolski, który w piśmie do B. Bieruta zdawał sobie sprawę, że takie zainsceni-
zowane zebrania księży (...) korzyści [dla władzy] nie przyniosą285, miał swój 
udział w tym zgromadzeniu, podobnie jak licznie przybyli „księża patrioci”. 
Na wiecu obecni byli również J. Cyrankiewicz286. Premier, twierdził jakoby 
majątek „Caritasu” był trwoniony, a zarządzanie organizacją niedbałe i pozba-
wione kontroli.  

Wolski natomiast wyraził nadzieję, że odtąd „Caritas” będzie objęty kon-
trolą społeczną a w rozdziale środków materialnych będą brać udział działacze 
parafialni, którzy do tej pory mieli być całkowicie marginalizowani. W domy-
śle chodziło mu o osoby całkowicie powolne przedstawicielom władzy oraz 
o „księży patriotów”. Zdaniem ministra instytucja ta była wykorzystywana do 
celów obcych oraz, że stała się domeną reakcjonistów i wrogów Polski Ludo-
wej. Dodał oklepany frazes, że rządowi chodzi o rzetelne unormowanie stosun-
ków z Kościołem, a do tej pory władza dała temu wielokrotnie wyraz287. 

282 J. Ż a r y n, Kościół, a władza…, s. 278-279. W późniejszym czasie S. Dolański wycofał 
się z zarządu przymusowego „Caritas”. 

283 Z. Z i e l i ń s k i, Kościół w Polsce…, s. 64.  
284 AAN, KC PZPR, sygn. 237/V-158, Informacja dotycząca kleru nr 12, k. 26. 
285 Wolski do B. Bieruta, 29 III 1950 r. [w:] W. J. W y s o c k i, Osaczenie prymasa. Kardy-

nał Stefan Wyszyński jako „podopieczny” aparatu bezpieczeństwa w latach 1953-1956, Warszawa 
2002, s. 159. 

286 Wolski był odpowiedzialny za organizację i sterowanie wiecem; vide: J. Ż a r y n, Ko-
ściół a władza…, s. 282. 

287 Krajowa narada Caritas. Wiec Caritas w Politechnice, Polska 1950, Wytwórnia Filmów 
Dokumentalnych i Fabularnych, zdjęcia: W. F o r b e r t, F. F u c h s, montaż: L. N i e k r a -
s o w a, lektor: A. Ł a p i c k i, Filmoteka Narodowa, http://www.repozytorium.fn.org.pl/?q=pl/ 

Rola w kształtowaniu stosunków państwo-Kościół 1946-1950 

209 

W dalszej części swego wystąpienia Wolski oświadczył, że Episkopat roz-
począł rozmowy z rządem dopiero pod wpływem nacisku (…) opinii społecznej 
i patriotycznej części naszego duchowieństwa (…) i potrzebował do namysłu aż 
kilku miesięcy aby podjąć taką decyzję. W rzeczywistości to rząd oddalał per-
spektywę rozmów komisyjnych, co zostało już przedstawione. Według mówcy, 
główną przeszkodą w zawarciu porozumienia miały być przesądy i wrogi sto-
sunek części hierarchii kościelnej288.   

Po latach Wolski a dokładniej w październiku 1975 r. przyznał, że atak 
na „Caritas” miał na celu tylko i wyłącznie zmuszenie Episkopatu do podpisa-
nia porozumienia. Stwierdził również, że nic nie wiedział na temat nadużyć 
w tej instytucji289. 

Reakcją Episkopatu na uderzenie w „Caritas”, zebranego 30 I 1950 r. 
w Krakowie, było opracowanie trzech listów. Pierwszy został wysłany do pre-
zydenta, a w nim jasno stwierdzono, że kontrola przeprowadzona w „Caritasie” 
miała z góry doprowadzić do jego likwidacji. Drugi list wysłano do ducho-
wieństwa. Podkreślono, ze księża nie mogą brać udziału w jakichkolwiek dzia-
łaniach o charakterze politycznym, a szczególnie takich, które prowadzą do 
rozbicia jedności Kościoła. Oczywiście treść listu nawiązywała do wystąpień 
„księży patriotów” na wiecu w Politechnice Warszawskiej. Trzeci list skiero-
wany był do wiernych. Czytamy w nim iż „Caritas” pomógł w przeszłości wielu 
biednym Polakom, o czym władze milczały. Jednocześnie zaznaczono, że Ko-
ściół nie może odpowiadać za tę instytucję pod przymusowym zarządem i dla-
tego ją likwiduje290.  

List do wiernych miał być odczytany w kościołach. Władzy zależało aby 
do tego nie doszło, ponieważ zachwiałoby to propagandowym obrazem, jaki 
chcieli osiągnąć komuniści w wyniku kontroli „Caritasu”. W tym celu funk-

node/6164 [dostęp 22 V 2016 r.]; Większość duchowieństwa pragnie uregulowania stosunków mię-
dzy Państwem a Kościołem. Przemówienie Premiera Cyrankiewicza na Krajowej Naradzie Zrzesze-
nia „Caritas”, „Trybuna Ludu” 1950, nr 32, s. 1-2; W. W a ż n i e w s k i, Władza i polityka 
w Polsce 1944-1956, Siedlce 2001, s. 82. 

288 AAN, KC PZPR, sygn. 237/VII-2674, Stenogram ze Zjazdu działaczy tow[arzystwa] 
„Caritas” z dnia 30 stycznia 1950 r., k. 8-9.  

289 S. N a w r o t, op. cit., s. 68. 
290 AKMK, TS, sygn.. XXVII/105, Sprawozdanie z przebiegu prac Kraj[owej] Centrali Ca-

ritas w Krakowie w okresie od 23.I. do 15.II. 1950 r., k. 354-355. 
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282 J. Ż a r y n, Kościół, a władza…, s. 278-279. W późniejszym czasie S. Dolański wycofał 
się z zarządu przymusowego „Caritas”. 

283 Z. Z i e l i ń s k i, Kościół w Polsce…, s. 64.  
284 AAN, KC PZPR, sygn. 237/V-158, Informacja dotycząca kleru nr 12, k. 26. 
285 Wolski do B. Bieruta, 29 III 1950 r. [w:] W. J. W y s o c k i, Osaczenie prymasa. Kardy-

nał Stefan Wyszyński jako „podopieczny” aparatu bezpieczeństwa w latach 1953-1956, Warszawa 
2002, s. 159. 

286 Wolski był odpowiedzialny za organizację i sterowanie wiecem; vide: J. Ż a r y n, Ko-
ściół a władza…, s. 282. 

287 Krajowa narada Caritas. Wiec Caritas w Politechnice, Polska 1950, Wytwórnia Filmów 
Dokumentalnych i Fabularnych, zdjęcia: W. F o r b e r t, F. F u c h s, montaż: L. N i e k r a -
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W dalszej części swego wystąpienia Wolski oświadczył, że Episkopat roz-
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node/6164 [dostęp 22 V 2016 r.]; Większość duchowieństwa pragnie uregulowania stosunków mię-
dzy Państwem a Kościołem. Przemówienie Premiera Cyrankiewicza na Krajowej Naradzie Zrzesze-
nia „Caritas”, „Trybuna Ludu” 1950, nr 32, s. 1-2; W. W a ż n i e w s k i, Władza i polityka 
w Polsce 1944-1956, Siedlce 2001, s. 82. 

288 AAN, KC PZPR, sygn. 237/VII-2674, Stenogram ze Zjazdu działaczy tow[arzystwa] 
„Caritas” z dnia 30 stycznia 1950 r., k. 8-9.  

289 S. N a w r o t, op. cit., s. 68. 
290 AKMK, TS, sygn.. XXVII/105, Sprawozdanie z przebiegu prac Kraj[owej] Centrali Ca-

ritas w Krakowie w okresie od 23.I. do 15.II. 1950 r., k. 354-355. 



Rozdział III 

210 

cjonariusze UB przeprowadzali rozmowy ostrzegawcze z księżmi, zakazując od-
czytywania listu. W efekcie część księży a nawet biskupów uległa presji. Przyjąć 
można, że list został przeczytany tylko przez ok. 50% duchowieństwa291.  

W związku z wystąpieniem Wolskiego na wiecu 30 I 1950 r., sekretarz 
Episkopatu 4 lutego wysłał list do ministra, w którym odniósł się do jego słów: 
Wskutek nacisku opinii społecznej i patriotycznej części naszego duchowieństwa, 
Episkopat rozpoczął z Rządem rozmowy. Episkopatowi potrzeba było aż kilku mie-
sięcy do namysłu, aby powziąć tę słuszną decyzję – głosił Wolski292. Biskup przy-
pomniał, że od października 1946 r. prowadził rozmowy z przedstawicielem 
rządu, którym był właśnie Wolski. Dodał również, że to on zaproponował 
w połowie 1948 r., wówczas wiceministrowi, utworzenie wspólnej komisji do 
rozmów. Kiedy bp Z. Choromański ponawiał propozycję, Wolski miał odpo-
wiedzieć 25 XI 1948 r.: Jeżeli Episkopat chce komisji, może ją sobie utworzyć – 
Rząd nie potrzebuje komisji – ja jestem przedstawicielem Rządu i to wystarczy293. 
Ponadto biskup zdecydowanie odrzucił zarzuty jakoby Episkopat celowo prze-
ciągał rozmowy oraz nie dążył do porozumienia, przypominając, że to Wolski 
ostatnio odmawia kontaktów.  

Sekretarz Episkopatu wyliczył ustawy i dekrety uderzające w Kościół 
i jego podstawy ideologiczne, kwitując, że Wolski na wiecu określił to wszystko 
mianem biegu życia. Jednocześnie minister w rozmowie z biskupem deklaro-
wał, że jak dojdzie do podpisania porozumienia to przepisy te nie będą wyko-
nywane. Biskup zauważył, że musiałoby wówczas dojść do zatrzymania biegu 
życia. Hierarcha odniósł się także do słów Wolskiego jakoby: (...) zasadniczą 
przeszkodą do uregulowania stosunków [między państwem a Kościołem] stano-
wią głębokie przesądy stanowe i wrogi stosunek do Polski Ludowej reakcyjnej części 
hierarchii kościelnej. Biskup podkreślił, że w Episkopacie jest jedność, a przy-
kładem tego jest m.in. list do prezydenta z 30 stycznia294. 

Nagonka na Kościół była powodem wysłania przez bp Z. Choromań-
skiego kolejnego listu do ministra Wolskiego w dniu 9 II 1950 r. W piśmie 

291 Ibidem, s. 51. 
292 AAN, KC PZPR, sygn. 237/V-166, bp Z. Choromański do Wolskiego, 4 II 1950 r., 

k. 40. 
293 Patrz przypis nr 176 na str. 148. 
294 AAN, KC PZPR, sygn. 237/V-166, bp Z. Choromański do Wolskiego, 4 II 1950 r., 

k. 40-44. 
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tym biskup tłumaczy, że likwidacja „Caritasu” była decyzją podjętą pod przy-
musem, spowodowana postępowaniem czynników państwowych. Dodał też, 
że artykuły, które się pojawiły w prasie na ten temat, szkalują dobre imię Ko-
ścioła. Sekretarz Episkopatu wytykał Wolskiemu metody jakimi się posługi-
wano podczas „kontroli” „Caritasu”. Oświadczył również, że w momencie po-
wołania zarządu państwowego Kościół nie może brać odpowiedzialności za tę 
organizację295. 

Odpowiedzi na ostatni list Episkopatu do B. Bieruta udzielił w dniu 15 
II 1950 r. J. Cyrankiewicz. W piśmie skierowanym do duchownych premier 
odrzucił zarzuty dotyczące bezprawnego mianowania nowego zarządu „Cari-
tasu” i stwierdzał, że rząd zajął się „Caritasem” ponieważ majątek organizacji 
był trwoniony, a sama organizacja była do tej pory pozbawiona jakiejkolwiek 
kontroli296. Ponadto zarzucił biskupom jakoby ci z wykorzystaniem wiernych, 
bronili swych przywilejów pod pozorem obrony zagrożonej religii. 

Ze swej strony kardynał A. Sapieha oraz prymas S. Wyszyński opracowali 
16 II 1950 r. memoriał, który przesłali do B. Bieruta, nim dotarło do nich 
pismo J. Cyrankiewicza. W dokumencie tym skrytykowali zmasowany atak na 
Kościół ze strony władzy jaki miał miejsce po kontroli „Caritasu”. Wytknięto 
również szereg nadużyć ze strony Wolskiego w ramach prac Komisji Mieszanej. 
Chodziło m.in. o niedostarczenie stronie kościelnej protokołów z posiedzeń 
Komisji oraz brak odpowiedzi ministra na kolejne propozycje spotkań. Za 
przykładem bp Z. Choromańskiego nawiązano do wypowiedzi Wolskiego od-
nośnie niewykonywania antykościelnych ustaw i dekretów, gdy Episkopat zgo-
dzi się na porozumienie. Na tej podstawie hierarchowie zadali pytanie reto-
ryczne, czym jest prawo w Polsce, skoro może być wykonywanie lub nie? Czy 
zatem po ewentualnym podpisaniu porozumienia rząd będzie się stosował do 
jego treści? Kancelaria prezydenta nie udzieliła odpowiedzi na ten tekst, ponie-
waż: (...) zarówno treść jego, jak i forma, nie dają się pogodzić z postawą obowią-
zującą obywateli wobec Głowy Państwa297. 

W tym samym czasie doszło do precedensowego wydarzenia. W dniu 
14 II 1950 r. został aresztowany na 16 dni biskup chełmiński Kazimierz 

295 AAN, KC PZPR, sygn. 237/V-165, bp Z. Choromański do Wolskiego, 9 II 1950 r., 
k. 18-20. 

296 J. C z a j k o w s k i, Kardynał Adam Stefan Sapieha, Wrocław 1997, s. 203. 
297 P. R a i n a, op. cit., s. 226-227. 
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J. Kowalski. Miało to związek ze stanowczą postawą tego biskupa odnośnie 
odczytywania niedawnego listu Episkopatu do wiernych. Ponadto ordynariusz 
chełmiński został oskarżony o tolerowanie nadużyć w „Caritasie”, utrzymywa-
nie kontaktów z Niemcami w czasie II wojny światowej oraz o prześladowanie 
„księży patriotów”. Był to jasny sygnał dla Episkopatu, że dalszy opór przed 
podpisaniem porozumienia, doprowadzi do eskalacji represji. Te dotykać już 
miały bezpośrednio biskupów298. Z powagi sytuacji dobrze zdawał sobie 
sprawę kardynał A. Sapieha, który 6 marca sporządził notatkę: 

W razie gdybym był aresztowany, stanowczo niniejszym ogłaszam, że wszelkie 
może tam złożone wypowiedzi, prośby i przyznania się są nieprawdziwe, nawet 
gdy one byłyby wygłaszane wobec świadków, podpisane, nie są wolne i nie przyj-
muję je za swoje299. 

Impas we wzajemnych kontaktach przełamano dopiero 6 III 1950 r. Tego 
dnia doszło do spotkanie bp M. Klepacza z J. Brystygierową w Wilanowie. 
Inicjatorem rozmowy była strona rządowa. Rozmówcy skoncentrowali się na 
trzech problemach spornych, które wyniknęły w trakcie rozmów jeszcze 
w grudniu 1949 r. Uzgodniono, że bp Z. Choromański oraz minister Wolski 
skontaktują się ze sobą telefonicznie. Fatycznie do takiego kontaktu wkrótce 
doszło. W rozmowie tych dwóch osób, w dniu 9 III 1950 r.,  biskup nadmie-
nił, że po ostatnich wypadkach to władza powinna rozładować atmosferę, np. 
poprzez wybór stałych władz „Caritasu”. Sekretarz Episkopatu dawał do zro-
zumienia, że podpisanie porozumienia nie może się odbyć w atmosferze szan-
tażu ze strony władz300. 

W dniu 10 III 1950 zebrała się Komisja Główna Episkopatu Polski. 
W trakcie jej posiedzenia bp Z. Choromański przekazał pod dyskusję sporne 
zapisy porozumienia. Treścią nie różniły się one od tych zaproponowanych 
przez bp M. Klepacza 23 stycznia. Ostatecznie sekretarz Episkopatu przekazał 
Wolskiemu w dniu 15 marca informację, że Episkopat podejmie starania 
u papieża, aby na Ziemiach Odzyskanych zaprowadzić stałe biskupstwa. Za-
biegał również o zwolnienie kleryków ze służby wojskowej oraz o pozostawie-
nie seminariom, zakonom czy mensom biskupim, nieopodatkowanej ziemi od 

298 A. D u d e k, R. G r y z, op. cit., s. 52 
299 Cyt. za J. W o l n y, op. cit., s. 554. 
300 M. G. S m o l i ń s k i, op. cit., s. 248-249. 
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100 do 150 ha jako środek utrzymania. W odpowiedzi minister Wolski wyraził 
żal, że Episkopat pół roku wcześniej nie przedstawił w taki sposób spornych 
kwestii, co mogłoby według niego zapobiec wielu konfliktom301. 

Słowa Wolskiego znów okazały się niewiele warte. Władza nie zamierzała 
zaprzestać ataków na Kościół. Kolejnym krokiem rządu była ustawa z 20 III 
1950 r. o przejęciu przez państwo tzw. dóbr martwej ręki, czyli kościelnych 
majątków ziemskich302. Do tej pory bowiem posiadłości ziemskie należące do 
Kościoła, były wyłączone z reformy rolnej. W myśl nowego prawa utworzono 
Fundusz Kościelny, z którego miano świadczyć na cele religijne. Ustawa nie 
przewidywała przejmowania gospodarstw kościelnych mniejszych niż 50 ha 
oraz obiektów stanowiących miejsce kultu oraz budynków mieszkalnych klasz-
torów i kurii biskupich303. Ustawa o przejęciu dóbr martwej ręki odebrała Ko-
ściołowi prawie 155 tys. ha ziemi. 

Celem komunistów było pozbawienie Kościoła środków materialnych, 
a przez to ograniczenie jego samodzielności. Nadzór nad Funduszem Kościel-
nym zamierzano przekazać „księżom patriotom”, co wykorzystywano do szan-
tażowania Kościoła, stosując zasadę „kija i marchewki”. Ponadto należy nad-
mienić, że świadczenia z Funduszu Kościelnego także głównie były przekazy-
wane „księżom patriotom”304.  

Aby ostatecznie zmusić biskupów do podpisania porozumienia, w dniu 
24 marca w trakcie rozmów bp Z. Choromańskiego z Wolskim i F. Mazurem, 
ten drugi305 zagroził, że dojdzie do „ukarania” biskupa S. Adamskiego, za sto-
sowanie środków średniowiecznych. Był to jasny sygnał, że dalsze zwlekanie 
z kościelną aprobatą dla porozumienia, doprowadzi do następnych areszto-
wań306.  

W reakcji na to prymas S. Wyszyński wyraził zgodę na porozumienie. 
W dniu 28 III 1950 r. doszło do spotkania biskupów Z. Choromańskiego 
i M. Klepacza z F. Mazurem i Wolskim. Na spotkaniu tym sprecyzowano osta-
tecznie tekst spornych punktów. W dniu 3 IV 1950 r. zebrała się Komisja 

301 J. Ż a r y n, Kościół a władza…, s. 313-316. 
302 Tekst ustawy vide: Stosunki państwo – Kościół w latach…, s. 59-65. 
303 S. N a w r o t, op. cit., s. 56; S. G o ł ę b i o w s k i, op. cit., s. 34-36. 
304 J. Ż a r y n, Dzieje Kościoła katolickiego…, s. 104-105. 
305 Wolski nie zabierał głosu. 
306 Idem, Kościół a władza…, s. 317. 
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J. Kowalski. Miało to związek ze stanowczą postawą tego biskupa odnośnie 
odczytywania niedawnego listu Episkopatu do wiernych. Ponadto ordynariusz 
chełmiński został oskarżony o tolerowanie nadużyć w „Caritasie”, utrzymywa-
nie kontaktów z Niemcami w czasie II wojny światowej oraz o prześladowanie 
„księży patriotów”. Był to jasny sygnał dla Episkopatu, że dalszy opór przed 
podpisaniem porozumienia, doprowadzi do eskalacji represji. Te dotykać już 
miały bezpośrednio biskupów298. Z powagi sytuacji dobrze zdawał sobie 
sprawę kardynał A. Sapieha, który 6 marca sporządził notatkę: 

W razie gdybym był aresztowany, stanowczo niniejszym ogłaszam, że wszelkie 
może tam złożone wypowiedzi, prośby i przyznania się są nieprawdziwe, nawet 
gdy one byłyby wygłaszane wobec świadków, podpisane, nie są wolne i nie przyj-
muję je za swoje299. 

Impas we wzajemnych kontaktach przełamano dopiero 6 III 1950 r. Tego 
dnia doszło do spotkanie bp M. Klepacza z J. Brystygierową w Wilanowie. 
Inicjatorem rozmowy była strona rządowa. Rozmówcy skoncentrowali się na 
trzech problemach spornych, które wyniknęły w trakcie rozmów jeszcze 
w grudniu 1949 r. Uzgodniono, że bp Z. Choromański oraz minister Wolski 
skontaktują się ze sobą telefonicznie. Fatycznie do takiego kontaktu wkrótce 
doszło. W rozmowie tych dwóch osób, w dniu 9 III 1950 r.,  biskup nadmie-
nił, że po ostatnich wypadkach to władza powinna rozładować atmosferę, np. 
poprzez wybór stałych władz „Caritasu”. Sekretarz Episkopatu dawał do zro-
zumienia, że podpisanie porozumienia nie może się odbyć w atmosferze szan-
tażu ze strony władz300. 

W dniu 10 III 1950 zebrała się Komisja Główna Episkopatu Polski. 
W trakcie jej posiedzenia bp Z. Choromański przekazał pod dyskusję sporne 
zapisy porozumienia. Treścią nie różniły się one od tych zaproponowanych 
przez bp M. Klepacza 23 stycznia. Ostatecznie sekretarz Episkopatu przekazał 
Wolskiemu w dniu 15 marca informację, że Episkopat podejmie starania 
u papieża, aby na Ziemiach Odzyskanych zaprowadzić stałe biskupstwa. Za-
biegał również o zwolnienie kleryków ze służby wojskowej oraz o pozostawie-
nie seminariom, zakonom czy mensom biskupim, nieopodatkowanej ziemi od 

298 A. D u d e k, R. G r y z, op. cit., s. 52 
299 Cyt. za J. W o l n y, op. cit., s. 554. 
300 M. G. S m o l i ń s k i, op. cit., s. 248-249. 
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100 do 150 ha jako środek utrzymania. W odpowiedzi minister Wolski wyraził 
żal, że Episkopat pół roku wcześniej nie przedstawił w taki sposób spornych 
kwestii, co mogłoby według niego zapobiec wielu konfliktom301. 

Słowa Wolskiego znów okazały się niewiele warte. Władza nie zamierzała 
zaprzestać ataków na Kościół. Kolejnym krokiem rządu była ustawa z 20 III 
1950 r. o przejęciu przez państwo tzw. dóbr martwej ręki, czyli kościelnych 
majątków ziemskich302. Do tej pory bowiem posiadłości ziemskie należące do 
Kościoła, były wyłączone z reformy rolnej. W myśl nowego prawa utworzono 
Fundusz Kościelny, z którego miano świadczyć na cele religijne. Ustawa nie 
przewidywała przejmowania gospodarstw kościelnych mniejszych niż 50 ha 
oraz obiektów stanowiących miejsce kultu oraz budynków mieszkalnych klasz-
torów i kurii biskupich303. Ustawa o przejęciu dóbr martwej ręki odebrała Ko-
ściołowi prawie 155 tys. ha ziemi. 

Celem komunistów było pozbawienie Kościoła środków materialnych, 
a przez to ograniczenie jego samodzielności. Nadzór nad Funduszem Kościel-
nym zamierzano przekazać „księżom patriotom”, co wykorzystywano do szan-
tażowania Kościoła, stosując zasadę „kija i marchewki”. Ponadto należy nad-
mienić, że świadczenia z Funduszu Kościelnego także głównie były przekazy-
wane „księżom patriotom”304.  

Aby ostatecznie zmusić biskupów do podpisania porozumienia, w dniu 
24 marca w trakcie rozmów bp Z. Choromańskiego z Wolskim i F. Mazurem, 
ten drugi305 zagroził, że dojdzie do „ukarania” biskupa S. Adamskiego, za sto-
sowanie środków średniowiecznych. Był to jasny sygnał, że dalsze zwlekanie 
z kościelną aprobatą dla porozumienia, doprowadzi do następnych areszto-
wań306.  

W reakcji na to prymas S. Wyszyński wyraził zgodę na porozumienie. 
W dniu 28 III 1950 r. doszło do spotkania biskupów Z. Choromańskiego 
i M. Klepacza z F. Mazurem i Wolskim. Na spotkaniu tym sprecyzowano osta-
tecznie tekst spornych punktów. W dniu 3 IV 1950 r. zebrała się Komisja 

301 J. Ż a r y n, Kościół a władza…, s. 313-316. 
302 Tekst ustawy vide: Stosunki państwo – Kościół w latach…, s. 59-65. 
303 S. N a w r o t, op. cit., s. 56; S. G o ł ę b i o w s k i, op. cit., s. 34-36. 
304 J. Ż a r y n, Dzieje Kościoła katolickiego…, s. 104-105. 
305 Wolski nie zabierał głosu. 
306 Idem, Kościół a władza…, s. 317. 
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Główna Episkopatu307, która po burzliwych dyskusjach zatwierdziła decyzję 
prymasa. Sprzeciw wyraził tylko jeden hierarcha. Historyk Jan Żaryn twierdzi, 
że był to W. Dymek lub Eugeniusz Baziak308.  

Spotkania dwóch hierarchów kościelnych oraz Wolskiego i F. Mazura od-
były się jeszcze 4 i 14 kwietnia. Ostatecznie podpisy pod porozumieniem 
strony rządowej i kościelnej zostały złożone na ostatnim spotkaniu, mimo, 
że poprawki w dokumencie nanoszono jeszcze rankiem tego dnia. Dotyczyły 
one m.in. sprawy „Caritasu” czy Funduszu Kościelnego, który to problem zo-
stał pominięty przez duchownych, co wywołać miało zaskoczenie Wolskiego 
i F. Mazura309. Ostateczne podpisanie tekstu miało nastąpić po reaktywacji 
„kościelnego Caritasu”. Nie nastąpiło to jednak, a władza opublikowała poro-
zumienie w prasie, bez konsultacji ze stroną kościelną310. 

W porozumieniu z 14 IV 1950 r. Episkopat został zobowiązany do we-
zwania duchowieństwa, aby nauczało wiernych poszanowania prawa i władzy 
państwowej. Punkt trzeci mówił o apelu Episkopatu do papieża o ustanowienie 
stałej administracji kościelnej na Ziemiach Odzyskanych. Następny punkt za-
powiadał przeciwstawianie się polskiego Kościoła antypolskim i rewizjonistycz-
nym wystąpieniom części kleru zachodnioniemieckiego. Punkt piąty wspomi-
nał, że papież jest najwyższym autorytetem w sprawach doktryny, moralności 
oraz jurysdykcji kościelnej. W pozostałych kwestiach Episkopat powinien się 
kierować polską racją stanu. Kościół miał ze swej strony nie przeciwstawiać się 
rozbudowie spółdzielczości na wsi. Punkt siódmy był niejasny w swojej wymo-
wie. Kościół miał potępiać wszelkie wystąpienia antypaństwowe oraz przeciw-
stawiać się nadużywaniu uczuć religijnych w celach antypaństwowych. Punkt 

307 Ówcześnie w skład KGE wchodzili: prymas S. Wyszyński, kardynał A. Sapieha, 
abp R. Jałbrzykowski (wówczas nieobecny), abp E. Baziak, abp W. Dymek, bp Z. Choromański, 
bp Cz. Kaczmarek, bp M. Klepacz oraz bp T. Zakrzewski.  

308 Ibidem, s. 321-322. Należy jednak zaznaczyć, że bp Cz. Kaczmarek również krytycznie 
wypowiadał się o porozumieniu kwietniowym: Nie ma gwarancji, iż szczupłe przyznane  Kościo-
łowi prawa będą respektowane! To wszystko są ogólniki!!! Rzekome korzyści zostaną niebawem spro-
wadzone do zera!; cyt. za R. G r y z, Biskup kielecki Czesław Kaczmarek w starciu z komunistycz-
nym totalitaryzmem (1945-1963), „Kielecki Przegląd Diecezjalny” 2004, nr 2, s. 58; T. D o -
m a ń s k i, Wstęp [w:] Wokół procesu biskupa kieleckiego Czesława Kaczmarka. Wspomnienia na-
zaretanki s. Izabelli Machowskiej, oprac. T. D o m a ń s k i, D. K o z i e ł, Kielce 2013, s. 32. 

309 A. M i c e w s k i, Kościół-państwo 1945-1989, Warszawa 1994, s. 24. 
310 M. G. S m o l i ń s k i, op. cit., s. 10. 
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ten mógł być rozmaicie interpretowany w przyszłości. Punkt ósmy zobowiązy-
wał Kościół do potępiania działalności band podziemia oraz do nakładania ka-
nonicznych kar na duchownych wspierających takowe bandy. 

Natomiast rząd zobowiązywał się do zachowania nauki religii w szkołach 
publicznych na obecnym poziomie oraz do nielikwidowania szkół katolickich. 
Działać miały nieskrępowanie wszelkie wydawnictwa katolickie, a także uka-
zywać się prasa. Rząd gwarantował swobodne funkcjonowanie Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego. Dotyczyło to również działalności organizacji cha-
rytatywnych oraz katechetycznych. W wojsku, szpitalach oraz więzieniach mo-
gli sprawować posługę kapelani, delegowani przez Episkopat311. Strona ko-
ścielna jednak nie miała złudzeń co do tego, że władza dotrzyma powziętych 
zobowiązań312. 

W tekście porozumienia nie wszystkie kwestie zostały jasno określone. 
Nie sprecyzowano stanowiska państwa wobec zwrotu własności Kościoła. Nie 
uregulowano problemu duszpasterstwa wojskowego oraz zawieszono sprawę 
reaktywacji kościelnego zarządu „Caritasu”313.  

Integralną częścią tekstu porozumienia był czteropunktowy aneks. W nim 
Kościół zobowiązywał się do nieczynienia żadnych przeszkód duchownym, 
którzy chcieli pracować w Zrzeszeniu Katolików „Caritas”314. Chodziło rzecz 
jasna o „księży patriotów”. Kolejne dwa punkty mówiły o wypłacaniu przez 
państwo subwencji Kościołowi z Funduszu Kościelnego. Brak jednak było 
konkretów w tych zapisach. Ostatni punkt zwalniał alumnów z obowiązku 
służby wojskowej315.  

Watykan bardzo źle odebrał porozumienie Kościoła polskiego z rządem. 
W Rzymie tekst rozumiano jako „układ” czyli konkordat, a podpisywanie ta-
kowych leżało tylko w kompetencji papieża. Szczególnie rażący był punkt 
piąty, co można było odebrać jako przejaw rozbieżności pomiędzy polskim 

311 AAN, UdSW, sygn. 74/1a, Porozumienie zawarte między przedstawicielami Rządu RP 
a Episkopatem polskim, k. 33-35. 

312 A. D u d e k, op. cit., s. 22. 
313 J. Ż a r y n, Dzieje Kościoła katolickiego…, s. 107. 
314 Chodzi o „Caritas” z kontrolowanym przez państwo zarządem.  
315 AAN, UdSW, sygn. 74/1a, Protokół Wspólnej Komisji Rządu R.P. i Episkopatu 

w związku z zawartym porozumieniem, k. 37. 
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Główna Episkopatu307, która po burzliwych dyskusjach zatwierdziła decyzję 
prymasa. Sprzeciw wyraził tylko jeden hierarcha. Historyk Jan Żaryn twierdzi, 
że był to W. Dymek lub Eugeniusz Baziak308.  

Spotkania dwóch hierarchów kościelnych oraz Wolskiego i F. Mazura od-
były się jeszcze 4 i 14 kwietnia. Ostatecznie podpisy pod porozumieniem 
strony rządowej i kościelnej zostały złożone na ostatnim spotkaniu, mimo, 
że poprawki w dokumencie nanoszono jeszcze rankiem tego dnia. Dotyczyły 
one m.in. sprawy „Caritasu” czy Funduszu Kościelnego, który to problem zo-
stał pominięty przez duchownych, co wywołać miało zaskoczenie Wolskiego 
i F. Mazura309. Ostateczne podpisanie tekstu miało nastąpić po reaktywacji 
„kościelnego Caritasu”. Nie nastąpiło to jednak, a władza opublikowała poro-
zumienie w prasie, bez konsultacji ze stroną kościelną310. 

W porozumieniu z 14 IV 1950 r. Episkopat został zobowiązany do we-
zwania duchowieństwa, aby nauczało wiernych poszanowania prawa i władzy 
państwowej. Punkt trzeci mówił o apelu Episkopatu do papieża o ustanowienie 
stałej administracji kościelnej na Ziemiach Odzyskanych. Następny punkt za-
powiadał przeciwstawianie się polskiego Kościoła antypolskim i rewizjonistycz-
nym wystąpieniom części kleru zachodnioniemieckiego. Punkt piąty wspomi-
nał, że papież jest najwyższym autorytetem w sprawach doktryny, moralności 
oraz jurysdykcji kościelnej. W pozostałych kwestiach Episkopat powinien się 
kierować polską racją stanu. Kościół miał ze swej strony nie przeciwstawiać się 
rozbudowie spółdzielczości na wsi. Punkt siódmy był niejasny w swojej wymo-
wie. Kościół miał potępiać wszelkie wystąpienia antypaństwowe oraz przeciw-
stawiać się nadużywaniu uczuć religijnych w celach antypaństwowych. Punkt 

307 Ówcześnie w skład KGE wchodzili: prymas S. Wyszyński, kardynał A. Sapieha, 
abp R. Jałbrzykowski (wówczas nieobecny), abp E. Baziak, abp W. Dymek, bp Z. Choromański, 
bp Cz. Kaczmarek, bp M. Klepacz oraz bp T. Zakrzewski.  

308 Ibidem, s. 321-322. Należy jednak zaznaczyć, że bp Cz. Kaczmarek również krytycznie 
wypowiadał się o porozumieniu kwietniowym: Nie ma gwarancji, iż szczupłe przyznane  Kościo-
łowi prawa będą respektowane! To wszystko są ogólniki!!! Rzekome korzyści zostaną niebawem spro-
wadzone do zera!; cyt. za R. G r y z, Biskup kielecki Czesław Kaczmarek w starciu z komunistycz-
nym totalitaryzmem (1945-1963), „Kielecki Przegląd Diecezjalny” 2004, nr 2, s. 58; T. D o -
m a ń s k i, Wstęp [w:] Wokół procesu biskupa kieleckiego Czesława Kaczmarka. Wspomnienia na-
zaretanki s. Izabelli Machowskiej, oprac. T. D o m a ń s k i, D. K o z i e ł, Kielce 2013, s. 32. 

309 A. M i c e w s k i, Kościół-państwo 1945-1989, Warszawa 1994, s. 24. 
310 M. G. S m o l i ń s k i, op. cit., s. 10. 
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ten mógł być rozmaicie interpretowany w przyszłości. Punkt ósmy zobowiązy-
wał Kościół do potępiania działalności band podziemia oraz do nakładania ka-
nonicznych kar na duchownych wspierających takowe bandy. 

Natomiast rząd zobowiązywał się do zachowania nauki religii w szkołach 
publicznych na obecnym poziomie oraz do nielikwidowania szkół katolickich. 
Działać miały nieskrępowanie wszelkie wydawnictwa katolickie, a także uka-
zywać się prasa. Rząd gwarantował swobodne funkcjonowanie Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego. Dotyczyło to również działalności organizacji cha-
rytatywnych oraz katechetycznych. W wojsku, szpitalach oraz więzieniach mo-
gli sprawować posługę kapelani, delegowani przez Episkopat311. Strona ko-
ścielna jednak nie miała złudzeń co do tego, że władza dotrzyma powziętych 
zobowiązań312. 

W tekście porozumienia nie wszystkie kwestie zostały jasno określone. 
Nie sprecyzowano stanowiska państwa wobec zwrotu własności Kościoła. Nie 
uregulowano problemu duszpasterstwa wojskowego oraz zawieszono sprawę 
reaktywacji kościelnego zarządu „Caritasu”313.  

Integralną częścią tekstu porozumienia był czteropunktowy aneks. W nim 
Kościół zobowiązywał się do nieczynienia żadnych przeszkód duchownym, 
którzy chcieli pracować w Zrzeszeniu Katolików „Caritas”314. Chodziło rzecz 
jasna o „księży patriotów”. Kolejne dwa punkty mówiły o wypłacaniu przez 
państwo subwencji Kościołowi z Funduszu Kościelnego. Brak jednak było 
konkretów w tych zapisach. Ostatni punkt zwalniał alumnów z obowiązku 
służby wojskowej315.  

Watykan bardzo źle odebrał porozumienie Kościoła polskiego z rządem. 
W Rzymie tekst rozumiano jako „układ” czyli konkordat, a podpisywanie ta-
kowych leżało tylko w kompetencji papieża. Szczególnie rażący był punkt 
piąty, co można było odebrać jako przejaw rozbieżności pomiędzy polskim 

311 AAN, UdSW, sygn. 74/1a, Porozumienie zawarte między przedstawicielami Rządu RP 
a Episkopatem polskim, k. 33-35. 

312 A. D u d e k, op. cit., s. 22. 
313 J. Ż a r y n, Dzieje Kościoła katolickiego…, s. 107. 
314 Chodzi o „Caritas” z kontrolowanym przez państwo zarządem.  
315 AAN, UdSW, sygn. 74/1a, Protokół Wspólnej Komisji Rządu R.P. i Episkopatu 

w związku z zawartym porozumieniem, k. 37. 
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Episkopatem a papieżem316. W Rzymie przebywał wówczas kardynał A. Sa-
pieha i to on jako pierwszy musiał bronić stanowiska polskiego Kościoła przed 
Sekretariatem Stanu317. Wprawdzie w Watykanie zdawano sobie sprawę, że 
Kościół polski podjął decyzję pod przymusem lecz pewien chłód we wzajem-
nych relacjach był wyczuwalny. Papież jednak nigdy oficjalnie nie potępił 
kwietniowego porozumienia318. Całą sytuację wyjaśnił dopiero prymas S. Wy-
szyński kiedy to udał się do Rzymu w 1951 r. W rozmowie z D. Tardinim 
jasno stwierdził, że alternatywą podpisania porozumienia była likwidacja Ko-
ścioła polskiego na wzór czeski319. 

Podpisanie porozumienia najprawdopodobniej odsuwało w czasie osta-
teczne uderzenie władz w Kościół. Biskup Z. Choromański twierdził, że uzy-
skał maksimum tego co można było osiągnąć i że podpisując porozumienie 
Episkopat uchronił Kościół przed kolejnymi zdecydowanymi atakami320. Z ko-
lei prymas S. Wyszyński zdawał sobie sprawę, że stan ten jest tymczasowy, ale 
porozumienie było konieczne, aby Kościół zyskał czas i lepiej przygotował się 
do zdecydowanej konfrontacji321. Tak wspomina to w swoich „Zapiskach wię-
ziennych”: 

(...) do „Porozumienia” prawdopodobnie by nie doszło, gdyby nie moja postawa. 
Nawet biskup [Michał] Klepacz, najbardziej konsekwentny zwolennik tej linii, 
niekiedy od niej odchodził. Tak było w ostatniej chwili, w Krakowie, na kilka 
tygodni przed podpisaniem „Porozumienia”. Jeśli więc kiedyś Episkopat będzie 
oskarżany o „Porozumienie”, to prawda wymaga, by wiedziano, że sprawcą „Po-
rozumienia” od strony Episkopatu jestem ja322. 

316 A. D u d e k, R. G r y z, op. cit., s. 55-56; T. W o l s z a, Rząd RP na obczyźnie wobec 
wydarzeń w kraju 1945-1950, Warszawa 1998, s. 227. 

317 Przeciwnego zdania jest Tomasz Mianowicz; vide: T. M i a n o w i c z, Kardynał Sa-
pieha a „modus vivendi” z 1950 r., „Zeszyty Historyczne” Paryż 1994, z. 108, s. 235. 

318 K. K r a s o w s k i, Stosunki polsko-watykańskie…,  s. 56; D. Tardini po otrzymaniu 
informacji o porozumieniu i jego treści, miał ponoć biegać cały dzień po sekretariacie, trzymając 
się za głowę; vide: A. J a s i ń s k i, Kardynał Stefan Wyszyński świadek wiary, t. 1, 1901-1950, 
Gniezno 1999, s. 108. 

319 J. Ż a r y n, Dzieje Kościoła katolickiego…, s. 108-110. 
320 AAN, KC PZPR, sygn. 237/V-158, Informacja nr 24 dotycząca kleru, k. 49. 
321 M. Ł u k o m s k i, Stefan Wyszyński. Myśl historyczna jako element walki z totalitary-

zmem w działalności prymasa, Warszawa 2011, s. 24-25. 
322 S. W y s z y ń s k i, op. cit., s. 20. 
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Komuniści byli zdecydowani na rozprawę z Kościołem tak jak uczyniono 
to w Czechosłowacji, gdzie w nocy z 13 na 14 IV 1950 r. służby bezpieczeństwa 
przeprowadziły akcję aresztowania wszystkich zakonników i zakonnic oraz zna-
cjonalizowano zakonną własność. Kościół realnie zakładał, że podobna akcja 
może mieć miejsce w Polsce. Władza była też zdecydowana wprowadzić dekret 
o obsadzie stanowisk kościelnych przez organy świeckie. Pewne jest natomiast 
to, że brak akceptacji Kościoła pod tekstem porozumienia oznaczałby wzmo-
żenie aresztowań wśród duchownych z biskupami włącznie323.  

Episkopat, przynajmniej formalnie, uzyskał możliwość odwoływania się 
do treści porozumienia w przypadku jego łamania przez władze. Natomiast 
rząd ze swej strony traktował porozumienia jako środek wykorzystywany 
w kreowaniu propagandowego wizerunku. Pozwalało to odrzucać zarzuty mię-
dzynarodowej opinii publicznej o prześladowaniu Kościoła w Polsce. Ponadto 
porozumienie umożliwiło w przyszłości oskarżanie Episkopatu przez rząd 
o niedotrzymywanie zawartych w nim postanowień324. 

Akt z 14 IV 1950 r. był wydarzeniem bez precedensu zarówno w historii 
Polski jak i świata. Nigdy dotąd Kościół nie zawarł porozumienia z władzami 
komunistycznymi325. Rząd jednak nie traktował porozumienia jako obowiązu-
jącego dokumentu prawnego. Od samego początku zawarte w nim zapisy były 
notorycznie łamane. Bolesław Bierut pisał do Stalina: Na bazie tego pożytecz-
nego dla nas kompromisu będziemy rozwijać dalsze natarcie w celu ograniczenia 
wpływu Kościoła katolickiego w naszym kraju326. Część przepisów zawartych 
w porozumieniu w ogóle nie weszła w życie np. obecność kapelanów w więzie-
niach. Ponadto władza dalej rugowała religię ze szkół, ingerowała w we-
wnętrzne sprawy finansowe czy przejmowała część mienia kościelnego za po-
średnictwem „państwowego Caritasu”. Skargi i pisma Episkopatu pozostawały 
bez odpowiedzi327. 

323 J. Ż a r y n, Dzieje Kościoła katolickiego…, s. 108. 
324 A. D u d e k, R. G r y z, op. cit., s. 57. 
325 J. M a r e c k i, Stosunki państwo – Kościół w Polsce w okresie stalinowskich represji 

[w:] Stosunki państwo-Kościół w Polsce 1944-2010. Studia i materiały, pod red. R. Ł a t k i, Kra-
ków 2013, s. 38. 

326 Polska w dokumentach…, s. 80. 
327 J. Ż a r y n, Dzieje Kościoła katolickiego…, s. 110-111. 
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Episkopatem a papieżem316. W Rzymie przebywał wówczas kardynał A. Sa-
pieha i to on jako pierwszy musiał bronić stanowiska polskiego Kościoła przed 
Sekretariatem Stanu317. Wprawdzie w Watykanie zdawano sobie sprawę, że 
Kościół polski podjął decyzję pod przymusem lecz pewien chłód we wzajem-
nych relacjach był wyczuwalny. Papież jednak nigdy oficjalnie nie potępił 
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oskarżany o „Porozumienie”, to prawda wymaga, by wiedziano, że sprawcą „Po-
rozumienia” od strony Episkopatu jestem ja322. 

316 A. D u d e k, R. G r y z, op. cit., s. 55-56; T. W o l s z a, Rząd RP na obczyźnie wobec 
wydarzeń w kraju 1945-1950, Warszawa 1998, s. 227. 

317 Przeciwnego zdania jest Tomasz Mianowicz; vide: T. M i a n o w i c z, Kardynał Sa-
pieha a „modus vivendi” z 1950 r., „Zeszyty Historyczne” Paryż 1994, z. 108, s. 235. 

318 K. K r a s o w s k i, Stosunki polsko-watykańskie…,  s. 56; D. Tardini po otrzymaniu 
informacji o porozumieniu i jego treści, miał ponoć biegać cały dzień po sekretariacie, trzymając 
się za głowę; vide: A. J a s i ń s k i, Kardynał Stefan Wyszyński świadek wiary, t. 1, 1901-1950, 
Gniezno 1999, s. 108. 

319 J. Ż a r y n, Dzieje Kościoła katolickiego…, s. 108-110. 
320 AAN, KC PZPR, sygn. 237/V-158, Informacja nr 24 dotycząca kleru, k. 49. 
321 M. Ł u k o m s k i, Stefan Wyszyński. Myśl historyczna jako element walki z totalitary-

zmem w działalności prymasa, Warszawa 2011, s. 24-25. 
322 S. W y s z y ń s k i, op. cit., s. 20. 
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323 J. Ż a r y n, Dzieje Kościoła katolickiego…, s. 108. 
324 A. D u d e k, R. G r y z, op. cit., s. 57. 
325 J. M a r e c k i, Stosunki państwo – Kościół w Polsce w okresie stalinowskich represji 

[w:] Stosunki państwo-Kościół w Polsce 1944-2010. Studia i materiały, pod red. R. Ł a t k i, Kra-
ków 2013, s. 38. 

326 Polska w dokumentach…, s. 80. 
327 J. Ż a r y n, Dzieje Kościoła katolickiego…, s. 110-111. 



219 

Rozdział IV 

Konfrontacja  
z kierownictwem PZPR 

w maju 1950 r. 
 
 
 

Niestety w naszym życiu publicznym zachwaszczenie  
gruntu obejmuje dotąd wszystkie dziedziny1.   

Władysław Wolski 
 
 
 

1. Rola w życiu wewnętrznym PPR i PZPR 1945-1949 

Kariera partyjna Wolskiego rozpoczęła się już w okresie I wojny świato-
wej, jednak prawdziwego rozpędu nabrała dopiero w 1944 r. W połowie tego 
roku znalazł się w Lublinie. Wspomniany został już jego epizod z Resortem 
Bezpieczeństwa Publicznego PKWN. W sierpniu tego roku zasilił szeregi PPR. 
Można powiedzieć, że w karierze pomogła mu znajomość z Bolesławem Bie-
rutem, jeszcze z czasów pracy w MOPR. 

Z racji pełnionych przez niego funkcji w aparacie repatriacyjnym, Prezy-
dium KRN podjęło w dniu 28 XII 1945 r. uchwałę, mówiącą o dokooptowa-
niu Wolskiego do KRN. Tydzień wcześniej jego kandydatura została wysu-
nięta przez KC PPR. Oficjalnie został posłem do KRN w dniu 29 XII 1945 r.2 
Tam naturalnie przynależał do Klubu Poselskiego PPR3. 

Wolski nie był aktywnym posłem. Nie należał do żadnej komisji, choć 
kilkakrotnie był zapraszany na obrady Komisji Repatriacyjnej i Osadniczej4. 

1 W. W o l s k i, Prawda o repatriacji, „Repatriant” 1946, nr 3, s. 2. 
2 AAN, KRN, sygn. 346, folder Władysław Wolski, Ankieta, bp.; ibidem, Kierownik Wy-

działu Personalnego KC PPR do Prezydium KRN, 21 XII 1945 r., bp. 
3 AAN, KRN, sygn. 306, Klub Poselski PPR, k. 83. 
4 Na ten temat szerzej w Rozdziale II. 
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Dwa razy, 24 i 26 IV 1946 r. wziął udział w posiedzeniach Komisji Wyzna-
niowej i Narodowościowej KRN jako przedstawicieli MZO. Wypowiadał się 
wówczas o projekcie ustawy o obywatelstwie polskim dla autochtonów na Zie-
miach Odzyskanych5. 

Sytuacja nie uległa zmianie kiedy został posłem na Sejm Ustawodawczy. 
I w tym przypadku nie należał do żadnej komisji. Nie przejawiał większej chęci 
angażowania się w życie poselskie. Raz tylko wziął udział w posiedzeniu Komi-
sji Ziem Odzyskanych i Repatriacji6.  

Mimo, że Wolski był rodowitym warszawiakiem, został wybrany do 
Sejmu Ustawodawczego z okręgu nr 33 Świebodzin. Stolica była zarezerwo-
wana dla znacznie ważniejszych działaczy. Mieszkał jednak w Warszawie 
w al. Szucha 16/167. Na liście Bloku Stronnictw Demokratycznych, z której 
startowali członkowie PPR, zajmował pozycję drugą. „Jedynka” przypadła Fe-
liksowi Widy-Wirskiemu8. Po elekcji naturalnie został członkiem Klubu Po-
selskiego PPR, a ślubowanie złożył w dniu 18 II 1947 r.9 

Wybory do Sejmu Ustawodawczego były oczywistą farsą. Protesty opozy-
cji odnośnie fałszerstw wyborczych miał Wolski skomentować w następujący 
sposób: Czy ktokolwiek mógłby być aż tak naiwny, by oczekiwać, ze rewolucja 
przyniesiona do tego kraju na ostrzach bagnetów pokłoni się przed urnami?10 Ten 
wymowny fragment znakomicie odzwierciedla tamtejsze realia. 

Zdecydowanie bardziej aktywny był na polu wewnętrznego życia partii. 
W tym przypadku jednak jego możliwości były ograniczone, gdyż należał do 
drugiego szeregu działaczy. Zapewne przez cały czas dążył do zmiany tej sytu-
acji. Brał jednak udział w I Zjeździe PPR w dniach 6-12 XII 1945 r. W swojej 
przemowie nawoływał do większej otwartości na nowych działaczy i wysuwa-
nie ich na odpowiedzialne stanowiska11.  

5 AAN, KRN, sygn. 73, Protokół z 11 posiedzenia Komisji Wyznaniowej i Narodowościowej, 
k. 146-151; ibidem, Protokół z 12 posiedzenia Komisji Wyznaniowej i Narodowościowej, k. 155-
157. 

6 Na ten temat szerzej w Rozdziale II. 
7 Spis posłów na Sejm Ustawodawczy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1947, s. 74. 
8 AAN, Biuro Generalnego Komisarza Wyborczego, sygn. 168, Okręg Nr 33 Świebodzin, 

k. 39-39. 
9 AAN, KS, sygn. 469, Ślubowanie, 18 II 1947 r., k. 6. 
10 Cyt. za M. K. D z i e w a n o w s k i, The Communist Party of Poland. An Outline of 

History, Cambridge 1959, s. 205. 
11 O pracach i planach Partii. Zakończenie dyskusji nad referatem tow. R. Zambrowskiego, 

„Głos Ludu” 1945, nr 332, s. 9. 
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Jednak niezbyt wysoka pozycja w PPR uniemożliwiała mu szeroki udział 
w głównym nurcie partyjnej polityki. Zdarzały się jednak sytuacje, w których 
proponował Wolski konkretne posunięcia, np. wobec ludowców. Do takich 
należy zaliczyć wystąpienie na plenum KC PPR w dniach 11-12 VII 1945 r. 
Mówił wówczas o wytężonej pracy oddolnej w Stronnictwie Ludowym. Ozna-
czać to miało obsadzanie lokalnych komitetów SL ludźmi bezwzględnie godzą-
cymi się na współpracę z PPR. Wspomniał również o potrzebie zintensyfiko-
wania propagandy przedstawiającej pozytywy obraz Armii Czerwonej12. 

Niezbyt wysoka pozycja w PPR bynajmniej nie była przeszkodą do czer-
pania korzyści jakie mogły płynąć z pełnionych funkcji państwowych. Wolski 
w dniu 1 IX 1946 r. przybył razem z B. Bierutem oraz Jakubem Bermanem 
i ich rodzinami na wczasy do Liwadii na Krymie. Wiceminister prawdopodob-
nie nie zabrał swojej żony ponieważ krótko przed tym urodziła ona jego dru-
giego syna – Antoniego. Gościom cały czas towarzyszyli ubrani po cywilnemu 
pracownicy radzieckiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Wczasowicze 
zostali przyjęci bardzo dobrze. Wolski dostał trzypokojowe mieszkanie wypo-
sażone w  

(…) dobre meble, dywany, kotary i zaopatrzone w zastawę stołową wysokiej 
jakości. Na życzenie gości zorganizowano wspólne posiłki. Żywność jest 
wstępnie sprawdzana droga laboratoryjną, żywność szybko psująca się, delika-
tesy i napoje dostarczane są samolotem z Moskwy. (…) Goście czują się do-
brze, odwiedzają plażę i w obecności naszego pracownika odbywają spacery 
i wycieczki13.  

Reasumując wiceminister oraz jego komunistyczni towarzysze wypoczywali jak 
prawdziwi arystokraci. 

Wzrost pozycji Wolskiego w partii spowodowało dopiero pełnienie funk-
cji związanych z migracjami ludności oraz reprezentowanie władzy w rozmo-
wach z Episkopatem. Dlatego na posiedzeniu BP w dniu 11 IV 1947 r. zapro-
ponowano jego kandydaturę jako członka KC. Nikt nie zgłosił zastrzeżeń toteż 

12 Protokół [z] plenarnego posiedzenia KC PPR w dniach 11-12 lipca 1945 r. [w:] Archiwum 
Ruchu Robotniczego, pod red. F. T y c h a, t. VII, Warszawa 1982, s. 106. 

13 Pismo S. Krugłowa do J. Stalina, W. Mołotowa i Ł. Berii informujące o pobycie B. Bieruta 
i J. Bermana na Krymie [w:] Teczka specjalna J.W. Stalina. Raporty NKWD z Polski 1944-1946, 
wyb. i oprac. T. C a r i e w s k a j a, A. C h m i e l a r z, A. P a c z k o w s k i, E. R o s o w s k a 
i Sz. R u d n i c k i, Warszawa 1998, s. 539. 
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5 AAN, KRN, sygn. 73, Protokół z 11 posiedzenia Komisji Wyznaniowej i Narodowościowej, 
k. 146-151; ibidem, Protokół z 12 posiedzenia Komisji Wyznaniowej i Narodowościowej, k. 155-
157. 

6 Na ten temat szerzej w Rozdziale II. 
7 Spis posłów na Sejm Ustawodawczy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1947, s. 74. 
8 AAN, Biuro Generalnego Komisarza Wyborczego, sygn. 168, Okręg Nr 33 Świebodzin, 

k. 39-39. 
9 AAN, KS, sygn. 469, Ślubowanie, 18 II 1947 r., k. 6. 
10 Cyt. za M. K. D z i e w a n o w s k i, The Communist Party of Poland. An Outline of 

History, Cambridge 1959, s. 205. 
11 O pracach i planach Partii. Zakończenie dyskusji nad referatem tow. R. Zambrowskiego, 

„Głos Ludu” 1945, nr 332, s. 9. 
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Jednak niezbyt wysoka pozycja w PPR uniemożliwiała mu szeroki udział 
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i wycieczki13.  

Reasumując wiceminister oraz jego komunistyczni towarzysze wypoczywali jak 
prawdziwi arystokraci. 
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12 Protokół [z] plenarnego posiedzenia KC PPR w dniach 11-12 lipca 1945 r. [w:] Archiwum 
Ruchu Robotniczego, pod red. F. T y c h a, t. VII, Warszawa 1982, s. 106. 

13 Pismo S. Krugłowa do J. Stalina, W. Mołotowa i Ł. Berii informujące o pobycie B. Bieruta 
i J. Bermana na Krymie [w:] Teczka specjalna J.W. Stalina. Raporty NKWD z Polski 1944-1946, 
wyb. i oprac. T. C a r i e w s k a j a, A. C h m i e l a r z, A. P a c z k o w s k i, E. R o s o w s k a 
i Sz. R u d n i c k i, Warszawa 1998, s. 539. 
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na posiedzeniu plenarnym KC PPR w dniach 13-14 IV 1947 r.  Został doko-
optowany do KC jako zastępca członka14. Funkcję tę utrzymał po kongresie 
zjednoczeniowym PPR i PPS, na który został wybrany jako delegat z powiato-
wej komórki partyjnej w Świdnicy15. 

Aby zachować swoją pozycję, Wolski musiał działać zgodnie z oficjalnym 
nurtem. odstępstwo od zewnętrznie wytyczonej linii partyjnej mogło się skoń-
czyć upadkiem. Pierwszym tego typu wyzwaniem było Plenum KC PPR 
w dniu 3 VI 1948 r., które zajmowało się „odchyleniem prawicowo-nacjona-
listycznym” Władysława Gomułki. Andrzej Werblan oraz Marek Łatyński 
twierdzą, że Wolski na tym posiedzeniu zaatakował Wiesława16. Nie można 
zgodzić się z tą tezą. Jego wystąpienie było pokrętne i trudne w odbiorze. 
Trzeba jasno stwierdzić, że miejscami był to bełkot. Najprawdopodobniej wi-
ceminister celowo mówił w ten sposób, aby jego referat nie został jednoznacz-
nie odebrany.  

Wolski mówił o błędnej polityce KPP jaką było odrzucenie idei niepod-
ległej Polski. Nie wyrażał jednak tego bezpośrednio. Nie krytykował całości 
poczynań KPP, ale nadmieniał o (…) błędach, które KPP wzięła znów z luk-
semburgizmu […] było to tylko błędem stosunku do niepodległości. Wolski prze-
rzuca ciężar oskarżenia na tego Różę Luksemburg, która do końca życia była 
przeciwna niepodległej Polsce. KPP uczyniła źle, opowiadając się za jej stano-
wiskiem. W dobrze pojętym swoim interesie Wolski podkreślał, że Włodzi-
mierz Lenin miał zawsze na względzie interes klasy robotniczej Rosji i dlatego 
podobno polemizował z R. Luksemburg. Cały czas traktował ją jednak jako 
bardzo ważnego lidera marksistowskiej społeczności.  

Mówca wspominał też, że sam wstąpił do SDKPiL ponieważ jak twierdził 
(…) to była partia polska i w Polsce [działająca]. To była partia socjalistyczna, ale 
to była polska partia. Dalej Wolski mówił o złej polityce SDKPiL w 1918 r. 

14 Protokół nr 5 posiedzenia Biura Politycznego z dnia 11 kwietnia 1947 r. [w:] Protokoły 
posiedzeń Biura Politycznego KC PPR 1947-1948, oprac. A. K o c h a ń s k i, Warszawa 2002, 
s. 46; Stenogram plenarnego posiedzenia KC PPR 13-14 kwietnia 1947 r. [w:] Archiwum Ruchu 
Robotniczego…, s. 322. 

15 AAN, KC PZPR, CK XX/6507, Mandat tymczasowy delegata na zjazd partyjny, k. 18. 
16 M. Ł a t y ń s k i, Nie paść na kolana. Szkice o polskiej polityce lat powojennych, Wrocław 

2002, s. 953; A. W e r b l a n, Władysław Gomułka, sekretarz generalny PPR, Warszawa 1988, 
s. 547. 
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Polegać ona miała na niewłaściwym stosunku do niezawisłości Polski, uosabia-
jącym się w dążeniu do ustanowienia Polskiej Republiki Rad, w domyśle jako 
części jednego, wielkiego państwa robotników: Ten błąd zagadnienia hasła 
o Polską Republikę Rad, ale były jeszcze inne błędy, nie wzięliśmy udziału w wy-
borach do Sejmu (…). Bojkot wyborczy miał być, według Wolskiego, powo-
dem, że komuniści po 1918 r. nie potrafili skupić wokół siebie większej grupy 
robotników. Jednak za chwilę zaznacza, że nie można wówczas było się prze-
ciwstawić hasłu Polskiej Republiki Rad, aby nie zostać wyrzuconym na margi-
nes ruchu rewolucyjnego. Jest to w zasadzie zaprzeczenie wcześniejszych słów, 
ale być może uczynione celowo, aby przypadkiem nie podzielić losu W. Go-
mułki.   

Wolski podkreślał, że przed zjednoczeniem PPR z PPS, ta pierwsza musi 
nawiązywać do dorobku SDKPiL i KPP, z uwagi na potrzebę pewnej ciągłości 
historycznej. PPS mogła bowiem pochwalić się 50-letnia historią. Apelował, 
aby te zagadnienia nie były rozważane pochopnie. Przywoływał też argument, 
że zdarzali się komuniści, którzy ginęli w kampanii wrześniowej 1939 r., co 
miało wymiar pozytywny i nadawało historii partii patriotyczny wydźwięk17.  

Uważna lektura wystąpienia Wolskiego na Plenum nie prowadzi do re-
fleksji jakoby ten zaatakował W. Gomułkę. Można odnieść wrażenie, że zga-
dzał się, przynajmniej w pewnej części, ze swoim zwierzchnikiem w MZO, ale 
nie mógł tego otwarcie powiedzieć. Zdecydował się więc na pokrętny i zawiły 
wywód, który w swym zamiarze miał być niezrozumiały dla większości słucha-
czy. Na uwagę zasługuje również to, że jakiś czas po spisaniu stenogramu 
z Plenum, ktoś zaznaczył ołówkiem omówione tutaj fragmenty. Czy już wów-
czas budziły one zastanowienie? Wolski nie wstawił się jednak wyraźnie za 
W. Gomułką, a po jego upadku, wielokrotnie krytykował jego „odchylenie 
prawicowo-nacjonalistyczne”. Może to oznaczać, że na czerwcowym Plenum 
nie był pewien, która strona ma przewagę.  

Od tej pory pomiędzy oboma działaczami pozostanie co najmniej wza-
jemna niechęć. Maria Turlejska, znana w X Departamencie MBP jako „Mary-
sia” lub „Ksenia”, dobrze znała się z Wolskim. Doniosła bezpiece o jego spo-
tkaniu z W. Gomułką, już po upadku tego drugiego. Informacje te uzyskała 
z rozmowy z Celiną Bobińską-Wolską – żoną Wolskiego: „Widziałem Gomułkę 

17 AAN, KC PPR, sygn. 295/II/10, Stenogram plenarnego posiedzenia Komitetu Centralnego 
Polskiej Partii Robotniczej w dniu 3-go czerwca 1948 r., k. 85-87. 
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14 Protokół nr 5 posiedzenia Biura Politycznego z dnia 11 kwietnia 1947 r. [w:] Protokoły 
posiedzeń Biura Politycznego KC PPR 1947-1948, oprac. A. K o c h a ń s k i, Warszawa 2002, 
s. 46; Stenogram plenarnego posiedzenia KC PPR 13-14 kwietnia 1947 r. [w:] Archiwum Ruchu 
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15 AAN, KC PZPR, CK XX/6507, Mandat tymczasowy delegata na zjazd partyjny, k. 18. 
16 M. Ł a t y ń s k i, Nie paść na kolana. Szkice o polskiej polityce lat powojennych, Wrocław 
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Polskiej Partii Robotniczej w dniu 3-go czerwca 1948 r., k. 85-87. 
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– powiedział Wolski – ukłonił się jak zwykle”. Wolski pokazał, jak Gomułka za-
ledwie mu skinął głową. – „To dobrze” - powiedziała Celina „bo inaczej jeszcze 
by cię z nim łączyli”18. 

Jednak wiceminister w MZO Włodzimierz Lechowicz, wspomina, 
że wcześniej, w okresie kiedy Wolski pełnił tę samą funkcję, jego współpraca 
z W. Gomułką (…) była harmonijna i nacechowana wzajemną lojalnością i za-
ufaniem. Kontakty W. Lechowicza z „Wiesławem” miały się odbywać zawsze 
przy udziale Wolskiego lub za jego pośrednictwem. Ten pierwszy wspomina, 
że zarówno „minister migracji” jak i W. Gomułka wzajemnie się uzupełniali. 
Wolski miał być (…) sprawnym improwizatorem, skorym do nowatorskich ini-
cjatyw i śmiałych decyzji, ale mniej dbałym o szczegóły wykonawstwa, które pozo-
stawiał innym. Wiesław z kolei charakteryzował się pragmatyzmem i dużą dba-
łością o szczegóły19. Analizując szereg wypowiedzi, decyzji i poleceń Wol-
skiego, należy przyznać słuszność W. Lechowiczowi.  

Dla dalszego rozwoju kariery Wolskiego, poza kontaktami z B. Bierutem 
czy W. Gomułką, ważne były też spotkania z radzieckim ambasadorem Wik-
torem Lebiediewem. Spotkał się z nim co najmniej od marca 1949 r., choć 
wielce prawdopodobne, że jego wizyty w ambasadzie zaczęły się już od 1946 r. 
Świadczyć o tym może pewien fakt. W dniu 27 III 1946 r. ambasador spotkał 
się z J. Bermanem. Dyskusja przebiegała w dość napiętej atmosferze. Dyplo-
mata ingerował w dość drobne sprawy wewnętrzne Polski, m.in. uważał, 
że sztuka „Dom pod Oświęcimiem”20 zawiera błędy ideologiczne. W trakcie 
rozmowy W. Lebiediew kilkakrotnie odwoływał się do opinii Wolskiego i Zyg-
munta Modzelewskiego, co niewątpliwie dodatkowo poirytowało J. Ber-
mana21. 

18 Cyt. za R. S p a ł e k, Komuniści przeciwko komunistom. Poszukiwanie wroga wewnętrz-
nego w kierownictwie partii komunistycznej w Polsce w latach 1948-1956, Warszawa 2014, 
s. 944; I d e m, Potęga szpiegomanii. Departament X w poszukiwaniu „wroga wewnętrznego” 
w kierownictwie komunistycznym w Polsce (1948-1956) [w:] Departament X MBP. Wzorce – 
struktury – działanie, pod red. K. R o k i c k i e g o, Warszawa 2007, s. 119, 121. 

19 Władysław Gomułka i jego epoka, pod red. E.  S a l w a - S y z d e k, T. K a c z m a r k a, 
Warszawa 2005, s. 229-230. 

20 T. Hołuj, Dom pod Oświęcimiem. Sztuka w 4 aktach, Warszawa 1948. Autor tej sztuki 
był przyjacielem Wolskiego. 

21 A. S o b ó r - Ś w i d e r s k a, Jakub Berman. Biografia komunisty, Warszawa 2009, 
s. 224. 
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Zarówno on jak i Stefan Matuszewski mieli być najczęstszymi gośćmi pla-
cówki dyplomatycznej ZSRR w Warszawie22. Dyplomata w swoich raportach, 
które trafiały na ręce m.in. Józefa Stalina, Wiaczesława Mołotowa czy Ław-
rientija Berii, w bardzo pozytywnym świetle w pierwszym rzędzie przedstawiał 
B. Bieruta.  Chwalił go za rozprawienie się z „prawicowo-nacjonalistycznym 
odchyleniem” Władysława Gomułki. Informował, że w trakcie swojej misji na 
placówce w Warszawie, nie miał żadnych zastrzeżeń do przywódcy polskiej 
partii.   

Według W. Lebiediewa, mimo, że prezydent RP miał podejmować wszel-
kie decyzje kolegialnie, pozostawał osamotniony w kierownictwie. Sprowadzał 
się to do tego, że najbliższe otoczenie B. Bieruta miało go izolować od szerszych 
kontaktów z działaczami partyjnymi. Był to zamknięty krąg ludzi, ściśle pilnu-
jący tego, żeby nikt nowy nie wszedł w bezpośrednie otoczenie B. Bieruta23. 

Sowiecki ambasador swoje refleksje budował w znacznej mierze pod 
wpływem informacji przekazywanych mu przez Wolskiego, którego nazywał 
(…) bardzo dobrym towarzyszem, Polakiem (…). Podawał go za przykład osoby, 
która nie może „dostać” się do prezydenta. Wszystkiemu winien miał być Ro-
man Zambrowski, który miał zakazać Wolskiemu bezpośrednich kontaktów 
z B. Bierutem inaczej jak tylko we własnym towarzystwie, a najlepiej, żeby 
ze wszystkimi sprawami nie chodził do prezydenta tylko załatwiał przez KC, 
tzn. przez R. Zambrowskiego. Tego samego zdania miał być J. Berman, choć 
nie mówił tego wprost Wolskiemu.  

Wiktor Lebiediew raportował, że Wolski jest postrzegany przez polskich 
komunistów jako agent sowiecki ponieważ w 1942 r. miał zostać zrzucony na 
spadochronie na teren Wileńszczyzny, gdzie zasilił szeregi radzieckiej party-
zantki. Z tego powodu musiał on ukrywać swoje kontakty z ambasadorem24. 

22 A. P a c z k o w s k i, Żydzi w UB: próba weryfikacji stereotypu [w:] Komunizm. Ideologia, 
system ludzie, pod red. T. S z a r o t a, Warszawa 2001, s. 203. 

23 Pismo ambasadora ZSRR w Warszawie Wiktora Lebiediewa do ministra spraw zagranicz-
nych ZSRR Andrieja Wyszyńskiego o sytuacji w kierownictwie PZPR [w:] Polska w dokumentach 
z archiwów rosyjskich 1949-1953, z. 12, wyb. i oprac. A. K o c h a ń s k i, G. P. M u r a s z k o, 
A. F. N o s k o w a, A. P a c z k o w s k i, K. P e r s a k, Warszawa 2000, s.  s. 41-42. 

24 Pismo ambasadora ZSRR w Warszawie Wiktora Lebiediewa do ministra spraw zagranicz-
nych ZSRR Andrieja Wyszyńskiego o sytuacji w kierownictwie PZPR [w:] Polska w dokumentach…, 
s. 42; P. L i p i ń s k i, Bolesław Niejasny. Opowieść o Bolesławie Bierucie, Forreście Gumpie pol-
skiego komunizmu, Warszawa 2001, s. 90-91. 
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– powiedział Wolski – ukłonił się jak zwykle”. Wolski pokazał, jak Gomułka za-
ledwie mu skinął głową. – „To dobrze” - powiedziała Celina „bo inaczej jeszcze 
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18 Cyt. za R. S p a ł e k, Komuniści przeciwko komunistom. Poszukiwanie wroga wewnętrz-
nego w kierownictwie partii komunistycznej w Polsce w latach 1948-1956, Warszawa 2014, 
s. 944; I d e m, Potęga szpiegomanii. Departament X w poszukiwaniu „wroga wewnętrznego” 
w kierownictwie komunistycznym w Polsce (1948-1956) [w:] Departament X MBP. Wzorce – 
struktury – działanie, pod red. K. R o k i c k i e g o, Warszawa 2007, s. 119, 121. 

19 Władysław Gomułka i jego epoka, pod red. E.  S a l w a - S y z d e k, T. K a c z m a r k a, 
Warszawa 2005, s. 229-230. 

20 T. Hołuj, Dom pod Oświęcimiem. Sztuka w 4 aktach, Warszawa 1948. Autor tej sztuki 
był przyjacielem Wolskiego. 

21 A. S o b ó r - Ś w i d e r s k a, Jakub Berman. Biografia komunisty, Warszawa 2009, 
s. 224. 
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Ambasador ZSRR był wyraźnie uprzedzony wobec ówczesnego kierow-
nictwa PZPR, wyjąwszy B. Bieruta. Jego raporty mówiły, iż w Polsce prze-
miany zachodzą nieproporcjonalnie wolniej niż w innych państwach bloku ko-
munistycznego, co stanowczo irytowało J. Stalina. Wiktor Lebiediew za ten 
stan rzeczy obwiniał żydowskie otoczenie prezydenta. Według niego R. Za-
mbrowski oraz J. Berman mieli razem z W. Gomułką głosić ideę tzw. polskiej 
drogi do socjalizmu, a potem wszystkiego się wyprzeć i zrzucić winę na Wie-
sława. Wyraźnie sugerował, że blokowanie przez nich „dostępu” do B. Bieruta, 
służy ochronie agentów rządu londyńskiego, którzy mieli być zakonspirowani 
w PZPR. Proponował wymianę kierownictwa zarówno partyjnego jak i bez-
pieczeństwa publicznego, to drugie uzależniając jednak od pierwszego25. To 
mogło jednak poważnie zaniepokoić B. Bieruta, bowiem J. Stalin miał powody 
by być niezadowolonym, gdyż w Polsce komuniści rzekomo dość niemrawo 
rozliczali się z wrogami polityczno-ideowymi we własnych szeregach26.  

W rozmowie z radcą ambasady ZSRR Jewgienijem Dłużyńskim w dniu 
28 IX 1949 r., Wolski krytykował J. Bermana za promowanie osób narodowo-
ści żydowskiej w organach bezpieczeństwa, które określił mianem organów nie-
bezpieczeństwa. Minister uważał, że przez to Kreml nie będzie dysponował 
obiektywnymi informacjami27. Co ciekawe J. Dłużyński tego samego dnia roz-
mawiał również z J. Bermanem28. Ambasada sowiecka szybko reagowała na 
nowe sytuacje wewnątrz PZPR. 

Nie był to jedyny atak Wolskiego na J. Bermana. W listopadzie 1949 r. 
wykluczono z KC PZPR gen. Mariana Spychalskiego i skierowano go do Wro-
cławia gdzie pracował w charakterze architekta. Wolski miał powiedzieć Julii 
Mincowej, żonie Hilarego: Co ten Jakub wyrabia? Wysyła Spychalskiego na Zie-

25 Pismo ambasadora ZSRR w Warszawie Wiktora Lebiediewa do ministra spraw zagranicz-
nych ZSRR Andrieja Wyszyńskiego o sytuacji w kierownictwie PZPR [w:] Polska w dokumentach…, 
s. 43-47; Informacja wewnętrzna Wydziału Tajnego TASS o posiedzeniu BP KC PZPR w sprawie 
zmiany składu Sekretariatu KC PZPR [w:] ibidem, s. 76. 

26 R. S p a ł e k, Komuniści przeciwko komunistom…, s. 962. 
27 A. S o b ó r - Ś w i d e r s k a, op. cit., s. 311; G. B e r e n d t, Życie żydowskie w Polsce 

w latach 1950-1956. Z dziejów Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce, Gdańsk 
2006, s. 68. 

28 Notatka z rozmowy I sekretarza Ambasady ZSRR w Polsce Jewgienija Dłużyńskiego z człon-
kiem Biura Politycznego KC PZPR Jakubem Bermanem o przygotowaniach do posiedzenia KC 
PZPR, o spotkaniu komisji rządowej z komisją Episkopatu i innych sprawach [w:] Polska w doku-
mentach…, s. 51. 
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mie Odzyskane, żeby łatwiej mógł stamtąd uciec? Ta wersja powędrowała róż-
nymi kanałami do Kijowa, gdzie miał się o tym dowiedzieć gen. Iwan Sierow, 
który z kolei przekazał te informacje Wandzie Wasilewskiej. Ta przyjechała do 
Warszawy do J. Bermana i powiedziała mu, że przygotowywany jest już spisek 
mający na celu ułatwienie ucieczki gen. M. Spychalskiemu29. Informacja ta 
miała być alarmem ostrzegawczym dla J. Bermana. Należy przy tym podkre-
ślić, że zarówno on jak i W. Wasilewska znali się dobrze od 1943 r. 

Wolski zwierzał się ambasadorowi ZSRR, że w PZPR istnieje żydowska 
klika, która blokuje awanse Polakom. Odpowiedzialny za ten stan rzeczy miał 
być przede wszystkim R. Zambrowski, ale i również jego współpracownicy 
J. Berman i H. Minc. Mieli on również (…) szczuć wybitnych działaczy partii 
(…) np.: Franciszka Jóźwiaka, który według Wolskiego miał mieć z tego po-
wodu nawet samobójcze myśli. Oznaczać to miało po prostu nagonkę na nie-
których partyjniaków. Wydaje się jednak, że W. Lebiediew powątpiewał w tę 
ostatnią informację przekazaną mu przez Wolskiego. Wspomniał on jeszcze, 
że w związku z likwidacją MAP, zaproponowano mu prace za granicą. Gdy 
odmówił, R. Zambrowski i J. Berman mieli mu nawet grozić wykluczeniem 
z KC30. 

Wolski kilkakrotnie chciał dostać się przed oblicze J. Stalina i osobiście 
przedstawić mu złą, jego zdaniem, sytuację w kierownictwie polskiej partii. 
Próbował również nawiązać ścisłą współpracę z marsz. Konstantym Rokossow-
skim. Jednak ten o wszystkim poinformował B. Bieruta. Wolski mógł oczeki-
wać, że jego zamiar się powiedzie, biorąc pod uwagę antysemicki kurs przyjęty 
w tym samym czasie w ZSRR. Jednak Moskwa zinterpretowała jego działania 
jako destabilizowanie polskiej partii i mimo doniesienia od marsz. K. Rokos-
sowskiego, o czym będzie jeszcze mowa, oraz ogólnej niechęci do Żydów 
w ZSRR, Kreml zdecydował się zakończyć karierę Wolskiego31. Józef Stalin 
zorientował się, że antyżydowskie donosy niedawnego ministra administracji 
publicznej w polskim rządzie, mają na celu zdobycie przez niego wysokiego 

29 T. T o r a ń s k a, Oni, Warszawa 2004, s. 391. 
30 Informacja wewnętrzna Wydziału Tajnego TASS o posiedzeniu BP KC PZPR w sprawie 

zmiany składu Sekretariatu KC PZPR [w:] Polska w dokumentach…, s. 76-77. 
31 R. S p a ł e k, Komuniści przeciwko komunistom…, s. 963. 
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29 T. T o r a ń s k a, Oni, Warszawa 2004, s. 391. 
30 Informacja wewnętrzna Wydziału Tajnego TASS o posiedzeniu BP KC PZPR w sprawie 

zmiany składu Sekretariatu KC PZPR [w:] Polska w dokumentach…, s. 76-77. 
31 R. S p a ł e k, Komuniści przeciwko komunistom…, s. 963. 
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stanowiska w ewentualnym nowym kierownictwie partii, przy poparciu strony 
radzieckiej32.  

W marcu 1950 r. do Moskwy udali się B. Bierut, J. Berman i marsz. 
K. Rokossowski. Ten ostatni poprosił wcześniej J. Stalina o osobista rozmowę, 
bez obecności pozostałych członków polskiej delegacji. Poinformował on przy-
wódcę ZSRR, że w kierownictwie PZPR Żydzi próbują sterować B. Bierutem, 
ten zaś miał tego w ogóle nie dostrzegać. Później J. Stalin przyjął jeszcze pre-
zydenta. Ten z kolei lojalnie informował swojego sowieckiego suwerena o plot-
kach i pomówieniach rozpowszechnianych przez Wolskiego33. 

Niedawny minister administracji w podjętej grze niewątpliwie kierował 
się własnym interesem. Po likwidacji MAP 19 IV 1950 r., pozostał tylko człon-
kiem KC PZPR i posłem na Sejm Ustawodawczy. Brak poważnej funkcji pań-
stwowej mógł w bliższej perspektywie doprowadzić do jego całkowitego odsu-
nięcia lub przesunięcia do drugiego szeregu działaczy partyjnych. Z oczywi-
stych względów nie chciał do tego dopuścić. 

Likwidacja MAP wynikała jednak ze spiskowej działalności Wolskiego. 
Jak już zostało wspomniane, marsz. K. Rokossowski przekazał w porę B. Bie-
rutowi informacje o knowaniach, wówczas jeszcze ministra. Prezydent i jego 
najbliżsi żydowscy współpracownicy, postanowili w porę osłabić pozycję Wol-
skiego. W tym celu BP w dniu 22 II 1950 r. zdecydowało o reorganizacji ad-
ministracji publicznej i utworzeniu prezydiów rad narodowych. Jednocześnie 
postanowiono o likwidacji MAP34. Ostateczna kasacja tego resortu nastąpiła  
19 IV 1950 r. W jego miejsce powołano Ministerstwo Gospodarki Komunal-
nej, na czele którego stanął Kazimierz Mijal, zaufany człowiek B. Bieruta35. 
Wydaje się, że początkowo ścisłe kierownictwo PZPR po prostu chciało się 
pozbyć Wolskiego z Warszawy, bez ostrej walki. Dlatego zaproponowano mu 
wówczas funkcję ambasadora36. Było to wystarczająco daleko od stolicy, aby 

32 Ibidem, s. 676. 
33 Ibidem, s. 672-673, 677. 
34 AAN, KC PZPR, sygn. V/4, Protokół Nr 32 posiedzenia Biura Politycznego w dniu 22. 

II. 1950 r., k. 39-40. 
35 R. S p a ł e k, Komuniści przeciwko komunistom…, s. 963. 
36 Już w 1947 r. rozważano możliwość wysłania Wolskiego na stanowisko ambasadora 

w Pradze. Jednak do tego nie doszło; vide: Protokół nr 5 posiedzenia Biura Politycznego z dnia 
11 kwietnia 1947 r. [w:] Protokoły posiedzeń Biura Politycznego KC PPR 1947-1948,  oprac. 
A. K o c h a ń s k i, Warszawa 2002, s. 47; Protokół nr 28 posiedzenia Biura Politycznego z dnia 
19 listopada 1947 r. [w:] ibidem, s. 136. 
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skutecznie zneutralizować jego osobę. Ten jednak przedłożonej propozycji nie 
przyjął, zapewne przeceniając swoje możliwości, w tym poparcie czynników 
sowieckich37.  

2. IV Plenum KC PZPR w maju 1950 r. 

Ostateczna rozprawa z niedawnym szefem MAP miała miejsce na IV Ple-
num KC PZPR, które odbyło się w dniach 8-10 V 1950 r. i poświęcone było 
polityce kadrowej oraz nowo opracowanej nomenklaturze stanowisk. Pierwszy 
omawiany wątek stanowił kontynuację obrad III Plenum z listopada 1949 r. 
Na majowym posiedzeniu zajęto się szczególnie problemami doboru, rozsta-
wienia i kształcenia nowych kadr. Wśród zaproszonych gości znaleźli się am-
basador ZSRR W. Lebiediew, a także płk Dymitr Wozniesieński, uważany za 
człowieka Ł. Berii, niedawno przysłany z Moskwy by objąć stanowisko szefa 
Głównego Zarządu Informacji WP. Obecny był również płk Anatol Fejgin, 
szef Biura Specjalnego MBP, które nadzorowało „czystość” szeregów partyj-
nych. 

Porządek plenum przewidywał na początku referat B. Bieruta zatytuło-
wany „Zadania partii w walce o nowe kadry na tle sytuacji ogólnej”. Treść 
wystąpienia tylko częściowo pokrywała się z tytułem. Prezydent wiele miejsca 
poświęcił sytuacji międzynarodowej. Przewidywał zbliżający się kryzys świata 
kapitalistycznego. Tradycyjnie poinformował zebranych o kolejnych sukce-
sach gospodarczych Polski Ludowej. Dopiero druga część referatu B. Bieruta 
dotyczyła zagadnień związanych z kadrami partyjnymi38. 

Plenum przebiegało spokojnie aż do czasu wystąpienia Wolskiego, które 
miało miejsce w dniu 9 V 1950 r. Niedawny minister w swoim referacie poparł 
zmiany w partii zaprowadzone od połowy 1948 r., a polegające na rozbiciu 
grupy prawicowo-nacjonalistycznej, a tym samym usunięciu W. Gomułki. Skry-
tykował jego wizję (…) „polskiej odrębnej drogi do socjalizmu” (…). Zaznaczył 
jednocześnie szczególne zasługi B. Bieruta na polu walki z tym zagrożeniem. 
Podkreślił, że (…) jedynym światopoglądem, wiodącym ludzkość ku przyszłości 
jest marksizm-leninizm (…), a wszystkie kraje socjalistyczne, w tym Polska, 

37 A. S k r z y p e k, Mechanizmy uzależnienia. Stosunki polsko-radzieckie 1944-1957, Puł-
tusk 2002, s. 264. 

38 Cz. K o z ł o w s k i, Namiestnik Stalina, Warszawa 1993, s. 79-80. 
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32 Ibidem, s. 676. 
33 Ibidem, s. 672-673, 677. 
34 AAN, KC PZPR, sygn. V/4, Protokół Nr 32 posiedzenia Biura Politycznego w dniu 22. 

II. 1950 r., k. 39-40. 
35 R. S p a ł e k, Komuniści przeciwko komunistom…, s. 963. 
36 Już w 1947 r. rozważano możliwość wysłania Wolskiego na stanowisko ambasadora 

w Pradze. Jednak do tego nie doszło; vide: Protokół nr 5 posiedzenia Biura Politycznego z dnia 
11 kwietnia 1947 r. [w:] Protokoły posiedzeń Biura Politycznego KC PPR 1947-1948,  oprac. 
A. K o c h a ń s k i, Warszawa 2002, s. 47; Protokół nr 28 posiedzenia Biura Politycznego z dnia 
19 listopada 1947 r. [w:] ibidem, s. 136. 
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37 A. S k r z y p e k, Mechanizmy uzależnienia. Stosunki polsko-radzieckie 1944-1957, Puł-
tusk 2002, s. 264. 

38 Cz. K o z ł o w s k i, Namiestnik Stalina, Warszawa 1993, s. 79-80. 
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winny czerpać wzorce z ZSRR. Wolski tym samym wpisał się w klasyczną nar-
rację będącą oficjalna linią partii po 1948 r.  

W dalszej części wystąpienia były minister zwrócił uwagę na pojawiające 
się (…) hamulce i zapory, tamujące pełny rozwój naszej Partii i narodu (…) na 
drodze do socjalizmu. Receptą na to miało być ujawnianie wszelkich niedoma-
gań połączone z krytyką i samokrytyką. Czynniki te uznał Wolski za konieczne 
w prowadzeniu odpowiedniej polityki kadrowej, na czym się skupił w dalszej 
części referatu39. 

W polityce tej dostrzegał błędy, bowiem – jego zdaniem – na wyższych 
szczeblach aparatu partyjnego i państwowego nie było ludzi nowych. Według 
niego ciągle rządziły te same osoby, które tylko zamieniały się stanowiskami, 
nie dopuszczając innych aktywistów partyjnych. Ta sama sytuacja miała doty-
czyć aparatu państwowego. W tym przypadku Wolski zaznaczył, że w począt-
kowym etapie rządów, władza musiała korzystać z przedwojennej administracji 
z powodu braku kadr. Wraz z upływem czasu aparat państwowy był „oczysz-
czany”, jednak miał wyraźne wątpliwości czy tempo usuwania niepewnych 
ideologicznie ludzi z administracji państwowej nie było zbyt wolne.  

Za ten stan obwinił niektórych członków kierownictwa partii, którzy 
mieli jakoby wstrzymywać się z usuwaniem ludzi o rodowodzie sanacyjnym40. 
Te same osoby, których Wolski na razie nie wymienia z imienia, miały z kolei 
nie żywić zaufania do nowych osób z robotniczym rodowodem. Niedawny mi-
nister przypominał, że niespełna rok wcześniej żalił się na posiedzeniu Biura 
Organizacyjnego, iż w administracji państwowej w ogóle nie ma robotników, 
(…) że ciągle wysuwamy tzw. siły wykwalifikowane. Pojęcie „sił wykwalifikowa-
nych” tu należy rozumieć dosłownie. Oznaczało ono kadry, które już posiadały 
kompetencje do pracy w aparacie państwowym. Dla Wolskiego kompetencje 
były jednak sprawą mało istotną. Wolał on aby bez względu na kwalifikacje, 
promować w służbie państwowej zwykłych robotników. Sposób pojmowania 
przez niego „sił wykwalifikowanych” może wyjaśnić dalszy fragment jego wy-
powiedzi:  

39 AAN, KC PZPR, sygn. 237/II-3, Stenogram IV plenarnego posiedzenia Komitetu Cen-
tralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w dniach 8-go, 9-go i 10-go maja 1950 r., k. 332-
333. 

40 Cz. K o z ł o w s k i, op. cit., s. 80. 
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Mówiłem wówczas, że ci wysuwani przez nas ludzie posiadają wprawdzie zaw-
sze jakieś kwalifikacje, ale zdobyli je w starym sanacyjnym aparacie i dlatego 
jeśli na swoich odcinakach prowadzą politykę klasową, to jest to nie nasza kla-
sowa polityka, a taka, jaką nabyli w swoim czasie wraz z kwalifikacjami41.  

Nie tłumaczy już na czym miałaby polegać owa „polityka klasowa”. Wol-
ski rozpatrując czynnik klasowy, w myśl narracji marksistowskiej, nie wziął pod 
uwagę, że pewien procent urzędników z przedwojennym wykształceniem, 
może pochodzić z niższych warstw społecznych. Czy wówczas prowadzona 
przez nich „polityka klasowa” także godziła w socjalistyczne społeczeństwo no-
wego typu? Wolski podnosząc tę kwestię zapomniał, że w PZPR i to  również 
w kierownictwie, były osoby często na wyższym poziomie, które zdobyły wy-
kształcenie w II RP. Oznaczać to by musiało, że należy je odsunąć od władzy 
tylko z tego powodu. Szermując tego rodzaju hasłami w żaden sposób nie mógł 
zdobyć szerszego poparcia. 

Chcąc uzasadnić swoje tezy, niedawny minister dokładnie omówił sprawę 
obsady stanowiska prezydenta Krakowa. Początkowo R. Zambrowski miał po-
pierać kandydaturę robotnika Władysława Winiarskiego. Wolski jednak prze-
ciwstawił się tej propozycji, ponieważ robotnik ten w przeszłości jako majster 
miał rzekomo źle traktować swych podwładnych, ponoć gorzej niż Niemcy 
w czasie okupacji. Sekretarz KC stwierdził jednak, że zarzuty te są niepraw-
dziwe i wynikają z ludzkiej zawiści, wobec czego zatwierdził kandydaturę 
W. Winiarskiego. Jednak Wydział Kadr KC ustalił dalsze fakty obciążające te-
goż robotnika i R. Zambrowski także wycofał swoje poparcie. Wówczas Ko-
mitet Wojewódzki w Krakowie wysunął na stanowisko prezydenta robotnika 
Gwiżdża42. Kandydatura ta została podtrzymana przez poszczególne komórki 
KC. Roman Zambrowski zdecydował się jednak zablokować jego awans, argu-
mentując, że nieposiadający żadnych kwalifikacji robotnik Gwiżdż tylko skom-
promituje partię w Krakowie43. To posunięcie zostało skrytykowane przez 

41 AAN, KC PZPR, sygn. 237/II-3, Stenogram IV plenarnego posiedzenia Komitetu Cen-
tralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w dniach 8-go, 9-go i 10-go maja 1950 r., k. 333-
334. 

42 Imienia nie ustalono. 
43 AAN, KC PZPR, sygn. 237/II-3, Stenogram IV plenarnego posiedzenia Komitetu Cen-

tralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w dniach 8-go, 9-go i 10-go maja 1950 r., k. 335-
336; M. S z u m i ł o, Roman Zambrowski 1909-1977. Studium z dziejów elity komunistycznej w 
Polsce, Warszawa 2014, s. 279. 
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39 AAN, KC PZPR, sygn. 237/II-3, Stenogram IV plenarnego posiedzenia Komitetu Cen-
tralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w dniach 8-go, 9-go i 10-go maja 1950 r., k. 332-
333. 

40 Cz. K o z ł o w s k i, op. cit., s. 80. 
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Mówiłem wówczas, że ci wysuwani przez nas ludzie posiadają wprawdzie zaw-
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41 AAN, KC PZPR, sygn. 237/II-3, Stenogram IV plenarnego posiedzenia Komitetu Cen-
tralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w dniach 8-go, 9-go i 10-go maja 1950 r., k. 333-
334. 

42 Imienia nie ustalono. 
43 AAN, KC PZPR, sygn. 237/II-3, Stenogram IV plenarnego posiedzenia Komitetu Cen-

tralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w dniach 8-go, 9-go i 10-go maja 1950 r., k. 335-
336; M. S z u m i ł o, Roman Zambrowski 1909-1977. Studium z dziejów elity komunistycznej w 
Polsce, Warszawa 2014, s. 279. 
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Wolskiego, który zarzucił sekretarzowi KC brak poparcia dla kandydatów wy-
wodzących się z klasy robotniczej. 

Kolejny atak niedawnego ministra na R. Zambrowskiego dotyczył próby 
skierowania do pracy w podległym Wolskiemu MAP na stanowisko dyrektora 
departamentu, pewnej osoby, ale bez podania nazwiska. Na podstawie lektury 
bliżej nieznanej powieści, Wolski wysunął teorię, że postać ta przed wojną była 
zamieszana w zabójstwo studenta rewolucjonisty. Formułowanie takich wnio-
sków tylko na podstawie wzmianki w mniej lub bardziej poczytnej powieści, 
było co najmniej lekkomyślne. Kiedy Wolski o tym mówił, z sali odezwał się 
głos żądający od niego informacji kto wobec tego pracował w MAP. Niedawny 
minister jednak nie zareagował i dotąd sprawa ta nie została wyjaśniona. 

W dalszej części swojego wystąpienia, Wolski oskarżył R. Zambrowskiego 
o (…) brak uczciwości partyjnej (…) przejawiającej się w mówieniu półprawdy. 
Dotyczyć to miało postaci Józefa Dubiela odnośnie której sekretarz KC miał 
wprowadzić partię w błąd. Wolski zarzucił R. Zambrowskiemu utrzymywanie 
kontaktów z byłym wiceministrem Ziem Odzyskanych który był oskarżony 
o współpracę z gestapo oraz to, że załatwił J. Dubielowi pracę w bibliotece 
uniwersyteckiej w Toruniu. Wszytko miało się dziać już po wyjściu na jaw 
informacjo o jego kolaboracji. 

Następny zarzut pod adresem R. Zambrowskiego również dotyczył spraw 
personalnych. Wolski zaczął, jak poprzednio, opisywać sytuację jednak bez po-
dawania nazwiska. Dopiero gdy głosy z sali domagały się podania personaliów, 
niedawny minister odparł, że chodzi o Franciszka Grochalskiego ze Zjedno-
czonego Stronnictwa Ludowego, który był wówczas przewodniczącym Prezy-
dium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie. Mówca oświadczył, 
że R. Zambrowski skierował go do pracy w MAP na stanowisko wiceministra. 
Wolski nazwał jednak F. Grochalskiego (...) zwyczajnym przedwojennym szpic-
lem (…), co w ustach komunisty było bardzo ciężkim zarzutem44. 

Historyk Mirosław Szumiło zastanawia się dlaczego Wolski zdecydował 
się zaatakować właśnie R. Zambrowskiego? Najprawdopodobniej wynikło to 
z tego, że uznał go za najsłabszego spośród żydowskiego „trio” otaczającego 

44 AAN, KC PZPR, sygn. 237/II-3, Stenogram IV plenarnego posiedzenia Komitetu Cen-
tralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w dniach 8-go, 9-go i 10-go maja 1950 r., 
k. 336-338. 
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B. Bieruta. Być może po odsunięciu sekretarza KC, wzmocniony Wolski po-
szedłby za ciosem i postanowił usunąć w cień H. Minca i J. Bermana?45 

Oprócz powyższych zarzutów był również atak o wydźwięku antysemic-
kim. Nawiązywał w nim do Henryka Kirszenbauma niedawnego zastępcy kie-
rownika Wydziału Ogólnego KC PZPR, który w następstwie rozmaitych nad-
użyć został zwolniony z pracy w aparacie partyjnym, ale pozostał członkiem 
PZPR. Jednak jakiś czas po tym widziano go na wczasach w Krynicy. Wolski 
pytał zebranych: Czy nasz górnik pracuje na to, żeby Kirszenbaumy mogły rozjeż-
dżać [się] po uzdrowiskach polskich? Gdy padały te słowa na sali dało się zaob-
serwować poruszenie. Trudno jednak ustalić czy było ono spowodowane sło-
wami Wolskiego o antysemickim wydźwięku czy oburzeniem wobec przedsta-
wionego faktu. Bliższy prawdy wydaje się być jednak pierwszy wariant. Prote-
sty musiały być tak głośne, że B. Bierut musiał uspokajać zebranych mówiąc: 
możemy wszystkiego wysłuchać – wszystko jedno towarzysze, proszę mówić dalej. 
Niedawny minister nie przejmował się głosami krytyki i stanowczo nawoływał 
do (…) oczyszczenia naszych szeregów właśnie z różnych Kirszenbaumów46.  

Czy zatem Wolski był antysemitą? Należy wykluczyć takie podejrzenie. 
Świadczyć może o tym fakt, że w okresie wzmożonej repatriacji Polaków 
z ZSRR, zabiegał on u premiera Edwarda Osóbki-Morawskiego o wydzielenie 
15 mln zł na pomoc dla repatriowanych Żydów. Był bowiem świadom, że ta 
grupa ludności wymaga szczególnej pomocy, bowiem po powrocie do kraju 
nie odnajdzie ona swych rodzin, z których zdecydowana większość zginęła 
w czasie wojny. Wspomnianą kwotę Wolski postulował przekazać Central-
nemu Komitetowi Żydów Polskich47. Powyższy fakt świadczy zdecydowanie 
o jego trosce o ludność żydowską i wyklucza poglądy antysemickie. Atak na 
R. Zambrowskiego i „Kirszenbaumów” podyktowany był osobistymi ambi-
cjami, a nie wrogością rasową. 

Wolski skrytykował również sytuację kadrową w Związku Literatów Pol-
skich, w którym mieli się znajdować trockiści oraz ludzie związani z sanacyj-
nym aparatem władzy. W podsumowaniu swojego wystąpienia, nawiązując do 

45 M. S z u m i ł o, op. cit., s. 284. 
46 AAN, KC PZPR, sygn. 237/II-3, Stenogram IV plenarnego posiedzenia Komitetu Cen-

tralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w dniach 8-go, 9-go i 10-go maja 1950 r., k. 337-
338; Cz. K o z ł o w s k i, op. cit., s. 80; A. S o b ó r - Ś w i d e r s k a, op. cit., s. 330-331. 

47 AAN, GPRdSR, sygn. 36, Wolski do E. Osóbki-Morawskiego, 20 V 1946 r., k. 13. 
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45 M. S z u m i ł o, op. cit., s. 284. 
46 AAN, KC PZPR, sygn. 237/II-3, Stenogram IV plenarnego posiedzenia Komitetu Cen-

tralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w dniach 8-go, 9-go i 10-go maja 1950 r., k. 337-
338; Cz. K o z ł o w s k i, op. cit., s. 80; A. S o b ó r - Ś w i d e r s k a, op. cit., s. 330-331. 

47 AAN, GPRdSR, sygn. 36, Wolski do E. Osóbki-Morawskiego, 20 V 1946 r., k. 13. 
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wcześniejszych fragmentów swojego referatu, stwierdził, że kwalifikacje przy 
obsadzie stanowisk nie są najważniejsze, po czym zapewnił, iż wierzy w klasę 
robotniczą, która posiada na tyle talentu, aby te kwalifikacje zdobyć. Nie wspo-
mniał jednak, że proces ten jest długotrwały i nie każdy spośród robotników 
jest na tyle uzdolniony aby zostać kierownikiem departamentu w minister-
stwie, wydziału czy prezydentem miasta. Był zdania, że obecnie przy obsadzie 
stanowisk ważniejsze jest (…) całkowite polityczne zaufanie aniżeli kwalifikacje.  

Na koniec Wolski odniósł się jeszcze do kwietniowego porozumienia 
z Kościołem, które sam podpisał. Jego wywody były pokrętne i niejasne. 
Z początku uznał, że uzgodniony modus vivendi jest samodzielnym osiągnię-
ciem Polski i jej kierownictwa, bez jakiejkolwiek obcej ingerencji. Porównał 
przy tym politykę obecnych władz do rządu londyńskiego, który miał być na 
usługach brytyjskich i działać podług ich woli. Nawet odkładając na bok fakt, 
że ówczesne władze komunistyczne były zdecydowane bardziej zależne od 
Kremla niż rząd emigracyjny od Londynu, podkreślić należy, że polityka pań-
stwa wobec Kościoła była inspirowana w Moskwie48. Wobec tego porozumie-
nie kwietniowe nie było (…) posunięciem samodzielnie zdecydowanym i prze-
prowadzonym przez Polaków (…)49.  

Wolski krytycznie odniósł się też do informacji prasowych chwalących 
Kościół za patriotyczną postawę czym miało być podpisanie tekstu porozumie-
nia. Niedawny minister zaznaczył, że optymizm jest przedwczesny, bowiem 
należy jeszcze zmusić duchownych do realizacji zawartych w nim postanowień. 
Kolejne słowa to przejaw hipokryzji. Krytykował bowiem „Trybunę Ludu” za 
optymistyczną ocenę porozumienia oraz to, że w Kościołach został odczytany 
komunikat o takim samym wydźwięku. Słowa te wypowiadała osoba, która 
była sygnatariuszem porozumienia i w momencie jego podpisywania nie zgła-
szała żadnych zastrzeżeń. Stąd późniejsze obiekcje wydają się co najmniej nie-
zrozumiałe. 

Jego kolejne spostrzeżenia na temat stosunków państwo-Kościół nasuwają 
myśl, że niedawny sygnatariusz porozumienia z 14 IV 1950 r., w ogóle nie znał 

48 Więcej na ten temat patrz Rozdział III. 
49 AAN, KC PZPR, sygn. 237/II-3, Stenogram IV plenarnego posiedzenia Komitetu Cen-

tralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w dniach 8-go, 9-go i 10-go maja 1950 r., 
k. 339-341. 
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treści dokumentu, który podpisał. Żalił się, że zaczęły wpływać podania o bu-
dowę kościołów i kaplic, a przedstawiciele władz terenowych oraz lokalnych 
struktur partii, wydawali na nie zgodę. A przecież w tekście porozumienia nie 
było żadnego zakazu wznoszenia świątyń i innych obiektów sakralnych. Kry-
tykował również to, ze gdańska młodzież ze szkół pod zarządem Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci – mimo świeckich statutów, uczęszcza na nabożeństwa w cza-
sie zajęć, które były na ich potrzeby przesuwane na godziny popołudniowe. 
Nie napomknął jednak, że tego typu praktyki również nie zostały zabronione 
w porozumieniu50. 

Andrzej Werblan, uczestnik tamtych zdarzeń jako zastępca członka KC, 
pisze, że o ile W. Gomułkę można było uznać za reprezentanta „prawego” 
skrzydła w partii, o tyle niedawny minister reprezentował frakcję „lewą”51. 
Świadczyć o tym może końcówka przemówienia Wolskiego, w którym wezwał 
zebranych do odrzucenia zgniłego liberalizmu i korzystania z doświadczeń wę-
gierskich oraz bułgarskich zdobytych w procesach László Rajka i Trajczo Ko-
stowa. Sugerował również, aby wyciągnąć lekcję z (…) tragedii narodów Jugo-
sławii, jak nazwał wyłamanie się Josipa Broz Tito z bloku sowieckiego52. Ozna-
czać to miało radykalne czystki na szczycie polskiej partii pod zarzutem niedo-
statecznej gorliwości w realizacji stalinowskiego modelu państwa komunistycz-
nego. Natomiast według Leona Kasmana, redaktora naczelnego „Trybuny 
Ludu”, Wolski miał być nawet pomysłodawcą powstania określenia grupa „pu-
ławska”, znanej z późniejszego okresu historii PRL53. 

Referat Wolskiego wywołał burzę. Do kontrataku przystąpiło łącznie 28 
mówców. Wyjątek stanowiła Dorota Kłuszyńska, która występowała w pierw-
szej kolejności po niedawnym ministrze i widocznie nie zdążyła odpowiednio 
się ustosunkować do słów poprzednika. Wspomniała jedynie, że szkoły RTPD 
i tak czynią ogromny postęp w laickim wychowaniu młodzieży. Kolejna mów-
czyni Helena Kozłowska na wstępie zaznaczyła, że musi odnieść się do referatu 
niedawnego ministra, dodała jednak, że gdy ten (…) wrócił na miejsce powie-
działam, co sądzę o jego przemówieniu. Użyłam jednak bardzo drastycznego okre-
ślenia, którego nie powtórzę w tej chwili. Zarzuciła Wolskiemu, że ten krytykuje 

50 Ibidem, k. 341-344. 
51 A. W e r b l a n, Stalinizm w Polsce, Warszawa 1991, s. 120. 
52 AAN, KC PZPR, sygn. 237/II-3, Stenogram IV plenarnego posiedzenia Komitetu Cen-

tralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w dniach 8-go, 9-go i 10-go maja 1950 r., k. 340. 
53 T. T o r a ń s k a, op. cit., s. 493. 
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wcześniejszych fragmentów swojego referatu, stwierdził, że kwalifikacje przy 
obsadzie stanowisk nie są najważniejsze, po czym zapewnił, iż wierzy w klasę 
robotniczą, która posiada na tyle talentu, aby te kwalifikacje zdobyć. Nie wspo-
mniał jednak, że proces ten jest długotrwały i nie każdy spośród robotników 
jest na tyle uzdolniony aby zostać kierownikiem departamentu w minister-
stwie, wydziału czy prezydentem miasta. Był zdania, że obecnie przy obsadzie 
stanowisk ważniejsze jest (…) całkowite polityczne zaufanie aniżeli kwalifikacje.  

Na koniec Wolski odniósł się jeszcze do kwietniowego porozumienia 
z Kościołem, które sam podpisał. Jego wywody były pokrętne i niejasne. 
Z początku uznał, że uzgodniony modus vivendi jest samodzielnym osiągnię-
ciem Polski i jej kierownictwa, bez jakiejkolwiek obcej ingerencji. Porównał 
przy tym politykę obecnych władz do rządu londyńskiego, który miał być na 
usługach brytyjskich i działać podług ich woli. Nawet odkładając na bok fakt, 
że ówczesne władze komunistyczne były zdecydowane bardziej zależne od 
Kremla niż rząd emigracyjny od Londynu, podkreślić należy, że polityka pań-
stwa wobec Kościoła była inspirowana w Moskwie48. Wobec tego porozumie-
nie kwietniowe nie było (…) posunięciem samodzielnie zdecydowanym i prze-
prowadzonym przez Polaków (…)49.  

Wolski krytycznie odniósł się też do informacji prasowych chwalących 
Kościół za patriotyczną postawę czym miało być podpisanie tekstu porozumie-
nia. Niedawny minister zaznaczył, że optymizm jest przedwczesny, bowiem 
należy jeszcze zmusić duchownych do realizacji zawartych w nim postanowień. 
Kolejne słowa to przejaw hipokryzji. Krytykował bowiem „Trybunę Ludu” za 
optymistyczną ocenę porozumienia oraz to, że w Kościołach został odczytany 
komunikat o takim samym wydźwięku. Słowa te wypowiadała osoba, która 
była sygnatariuszem porozumienia i w momencie jego podpisywania nie zgła-
szała żadnych zastrzeżeń. Stąd późniejsze obiekcje wydają się co najmniej nie-
zrozumiałe. 

Jego kolejne spostrzeżenia na temat stosunków państwo-Kościół nasuwają 
myśl, że niedawny sygnatariusz porozumienia z 14 IV 1950 r., w ogóle nie znał 

48 Więcej na ten temat patrz Rozdział III. 
49 AAN, KC PZPR, sygn. 237/II-3, Stenogram IV plenarnego posiedzenia Komitetu Cen-

tralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w dniach 8-go, 9-go i 10-go maja 1950 r., 
k. 339-341. 
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treści dokumentu, który podpisał. Żalił się, że zaczęły wpływać podania o bu-
dowę kościołów i kaplic, a przedstawiciele władz terenowych oraz lokalnych 
struktur partii, wydawali na nie zgodę. A przecież w tekście porozumienia nie 
było żadnego zakazu wznoszenia świątyń i innych obiektów sakralnych. Kry-
tykował również to, ze gdańska młodzież ze szkół pod zarządem Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci – mimo świeckich statutów, uczęszcza na nabożeństwa w cza-
sie zajęć, które były na ich potrzeby przesuwane na godziny popołudniowe. 
Nie napomknął jednak, że tego typu praktyki również nie zostały zabronione 
w porozumieniu50. 

Andrzej Werblan, uczestnik tamtych zdarzeń jako zastępca członka KC, 
pisze, że o ile W. Gomułkę można było uznać za reprezentanta „prawego” 
skrzydła w partii, o tyle niedawny minister reprezentował frakcję „lewą”51. 
Świadczyć o tym może końcówka przemówienia Wolskiego, w którym wezwał 
zebranych do odrzucenia zgniłego liberalizmu i korzystania z doświadczeń wę-
gierskich oraz bułgarskich zdobytych w procesach László Rajka i Trajczo Ko-
stowa. Sugerował również, aby wyciągnąć lekcję z (…) tragedii narodów Jugo-
sławii, jak nazwał wyłamanie się Josipa Broz Tito z bloku sowieckiego52. Ozna-
czać to miało radykalne czystki na szczycie polskiej partii pod zarzutem niedo-
statecznej gorliwości w realizacji stalinowskiego modelu państwa komunistycz-
nego. Natomiast według Leona Kasmana, redaktora naczelnego „Trybuny 
Ludu”, Wolski miał być nawet pomysłodawcą powstania określenia grupa „pu-
ławska”, znanej z późniejszego okresu historii PRL53. 

Referat Wolskiego wywołał burzę. Do kontrataku przystąpiło łącznie 28 
mówców. Wyjątek stanowiła Dorota Kłuszyńska, która występowała w pierw-
szej kolejności po niedawnym ministrze i widocznie nie zdążyła odpowiednio 
się ustosunkować do słów poprzednika. Wspomniała jedynie, że szkoły RTPD 
i tak czynią ogromny postęp w laickim wychowaniu młodzieży. Kolejna mów-
czyni Helena Kozłowska na wstępie zaznaczyła, że musi odnieść się do referatu 
niedawnego ministra, dodała jednak, że gdy ten (…) wrócił na miejsce powie-
działam, co sądzę o jego przemówieniu. Użyłam jednak bardzo drastycznego okre-
ślenia, którego nie powtórzę w tej chwili. Zarzuciła Wolskiemu, że ten krytykuje 

50 Ibidem, k. 341-344. 
51 A. W e r b l a n, Stalinizm w Polsce, Warszawa 1991, s. 120. 
52 AAN, KC PZPR, sygn. 237/II-3, Stenogram IV plenarnego posiedzenia Komitetu Cen-

tralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w dniach 8-go, 9-go i 10-go maja 1950 r., k. 340. 
53 T. T o r a ń s k a, op. cit., s. 493. 



Rozdział IV 

236 

niewłaściwą, obecną politykę kadrową, a sam na tym polu popełniał błędy 
w kierowanym przezeń MAP. Przez cały okres jego pracy w tym resorcie nie 
dostrzegał on rażących wypaczeń o charakterze personalnym. Działaczka okre-
śliła referat Wolskiego jako antypartyjny i szkodliwy oraz, że stanowi on (…) 
atak na nasze kierownictwo partyjne (…)54. 

Jan Izydorczyk, niegdysiejszy współpracownik Wolskiego na stanowisku 
podsekretarza w MAP, od razu powiedział, że jego wystąpienie będzie dotyczyć 
tylko i wyłącznie referatu niedawnego ministra. Na wstępie przypomniał słowa 
B. Bieruta o (…) tym kawiarnianym polityku, o intrygach kawiarnianych, doko-
nywanych przez towarzysza w randze ministra (…), wypowiedziane dzień wcze-
śniej. Spodziewał się wobec tego, że w czasie swojego przemówienia Wolski 
wyrazi samokrytykę, a stało się wręcz odwrotnie. Działanie niedawnego mini-
stra według J. Izydorczyka sprowadzać się miało do poróżnienia działaczy śred-
niego szczebla z kierownictwem partyjnym.  

W dalszej części swego wystąpienia były podwładny Wolskiego dokładnie 
przedstawił zebranym jak wadliwie ten kierował MAP. Minister w ogóle nie 
uczęszczał na zebrania podstawowej organizacji partyjnej przy resorcie ani też 
nie liczył się z jej zdaniem. Podsumowując Tow[arzysz] Wolski partyjnej orga-
nizacji nie współwychowywał (…)55.  Minister był na zebraniu tylko raz, po III 
Plenum KC z listopada 1949 r. i to tylko na skutek usilnych próśb J. Izydor-
czyka, jak sam podkreślił56.  

Silnym zarzutem pod adresem Wolskiego było plotkarstwo przezeń upra-
wiane, a dotyczące czołowych działaczy partii. Pod tym względem nie miał so-
bie równych. Jan Izydorczyk również grzmiał, że niedawny minister nie uzna-
wał nikogo z kierownictwa PZPR poza B. Bierutem. Dalej wyliczał kolejne 
wypaczenia niedawnego ministra. Miał on świadomie wydłużać procedurę 
przyznawania paszportów dla działaczy partyjnych i państwowych, specjalnie 
czekając na interwencję B. Bieruta czy innych działaczy. Prawdopodobnie 
w ten sposób chciał zyskać cos w zamian. Obciążające miało być również to, 

54 AAN, KC PZPR, sygn. 237/II-3, Stenogram IV plenarnego posiedzenia Komitetu Cen-
tralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w dniach 8-go, 9-go i 10-go maja 1950 r., k. 345, 
353-354. 

55 Tak w oryginale.  
56 AAN, KC PZPR, sygn. 237/II-3, Stenogram IV plenarnego posiedzenia Komitetu Cen-

tralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w dniach 8-go, 9-go i 10-go maja 1950 r., 
k. 365-366. 
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że Wolski nie robił odpraw wojewodów ani dyrektorów departamentów 
w MAP. Jan Izydorczyk uznał więc, że tego typu postępowanie świadczy 
o braku kolektywnego kierowania resortem. W rzeczywistości był to akurat 
mało obciążający zarzut, ponieważ taka polityka nie było stosowana tylko przez 
Wolskiego. Inni ministrowie postępowali podobnie, a jeżeli zwoływali częściej 
różnego typu odprawy to zazwyczaj po to aby zakomunikować powzięte już 
decyzje.  

Jan Izydorczyk przywołał przykład jednego z takich spotkań, aby ukazać 
sposób działania Wolskiego.  Miała to być odprawa naczelników wojewódz-
kich wydziałów personalnych oraz społeczno-politycznych zorganizowana po 
III Plenum. Kiedy przyszedł czas na wystąpienie ministra (…) tow[arzysz] Wol-
ski chodził sobie tak za prezydialnym stołem tam i nazad i ględził, bez słowa no-
tatki, bez jednej cytaty, bez jednej myśli przewodniej z III Plenum. Tak wyglądała 
odprawa57.  

Postawa ministra wobec podwładnych pozostawiała również wiele do ży-
czenia. Niejednokrotnie musieli oni bardzo długo czekać pod gabinetem na 
przyjęcie, a gdy już weszli, ten (…) rugał, rugał tak, że się ludzie bali, że ludzie 
drżeli zaczym weszli do tow[arzysza] Wolskiego. Izydorczyk przywołał również 
jeden przypadek kiedy minister zażądał aby przyszedł do niego dyrektor De-
partamentu Ogólnego MAP Urbanowicz58. Odpowiedziano mu, że ten znaj-
duje się na posiedzeniu Komitetu Warszawskiego PZPR. Mimo wszystko mi-
nister kazał ściągnąć podwładnego do siebie. Bez względu na problemy, Urba-
nowicz pośpiesznie udał się do zwierzchnika, a gdy o godz. 20.00 wszedł do 
gabinetu, Wolski zrobił mu awanturę, że któryś z pokoi  nie jest pomalowany. 

Jan Izydorczyk nadmienił też, że niedawny minister był prezesem różnych 
towarzystw, m.in. Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego czy Polskiego 
Związku Kynologicznego. Ten drugi został w dość żałosny sposób określony 
przez mówcę jako Towarzystwo Psów. Poczynił również bardzo niemiłą aluzję, 
przypominając, że Towarzystwo Psów wysłało jakiś czas temu do wielu działaczy 
partyjnych poglądowy numer swego czasopisma pt. „Pies”, (…) gdzie jest 40 
psów różnych ras i tow[arzysz] Wolski. Tego typu sformułowania nadawały wy-

57 Ibidem, k. 366-369. 
58 Imienia nie ustalono. 
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w kierowanym przezeń MAP. Przez cały okres jego pracy w tym resorcie nie 
dostrzegał on rażących wypaczeń o charakterze personalnym. Działaczka okre-
śliła referat Wolskiego jako antypartyjny i szkodliwy oraz, że stanowi on (…) 
atak na nasze kierownictwo partyjne (…)54. 

Jan Izydorczyk, niegdysiejszy współpracownik Wolskiego na stanowisku 
podsekretarza w MAP, od razu powiedział, że jego wystąpienie będzie dotyczyć 
tylko i wyłącznie referatu niedawnego ministra. Na wstępie przypomniał słowa 
B. Bieruta o (…) tym kawiarnianym polityku, o intrygach kawiarnianych, doko-
nywanych przez towarzysza w randze ministra (…), wypowiedziane dzień wcze-
śniej. Spodziewał się wobec tego, że w czasie swojego przemówienia Wolski 
wyrazi samokrytykę, a stało się wręcz odwrotnie. Działanie niedawnego mini-
stra według J. Izydorczyka sprowadzać się miało do poróżnienia działaczy śred-
niego szczebla z kierownictwem partyjnym.  

W dalszej części swego wystąpienia były podwładny Wolskiego dokładnie 
przedstawił zebranym jak wadliwie ten kierował MAP. Minister w ogóle nie 
uczęszczał na zebrania podstawowej organizacji partyjnej przy resorcie ani też 
nie liczył się z jej zdaniem. Podsumowując Tow[arzysz] Wolski partyjnej orga-
nizacji nie współwychowywał (…)55.  Minister był na zebraniu tylko raz, po III 
Plenum KC z listopada 1949 r. i to tylko na skutek usilnych próśb J. Izydor-
czyka, jak sam podkreślił56.  

Silnym zarzutem pod adresem Wolskiego było plotkarstwo przezeń upra-
wiane, a dotyczące czołowych działaczy partii. Pod tym względem nie miał so-
bie równych. Jan Izydorczyk również grzmiał, że niedawny minister nie uzna-
wał nikogo z kierownictwa PZPR poza B. Bierutem. Dalej wyliczał kolejne 
wypaczenia niedawnego ministra. Miał on świadomie wydłużać procedurę 
przyznawania paszportów dla działaczy partyjnych i państwowych, specjalnie 
czekając na interwencję B. Bieruta czy innych działaczy. Prawdopodobnie 
w ten sposób chciał zyskać cos w zamian. Obciążające miało być również to, 

54 AAN, KC PZPR, sygn. 237/II-3, Stenogram IV plenarnego posiedzenia Komitetu Cen-
tralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w dniach 8-go, 9-go i 10-go maja 1950 r., k. 345, 
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że Wolski nie robił odpraw wojewodów ani dyrektorów departamentów 
w MAP. Jan Izydorczyk uznał więc, że tego typu postępowanie świadczy 
o braku kolektywnego kierowania resortem. W rzeczywistości był to akurat 
mało obciążający zarzut, ponieważ taka polityka nie było stosowana tylko przez 
Wolskiego. Inni ministrowie postępowali podobnie, a jeżeli zwoływali częściej 
różnego typu odprawy to zazwyczaj po to aby zakomunikować powzięte już 
decyzje.  

Jan Izydorczyk przywołał przykład jednego z takich spotkań, aby ukazać 
sposób działania Wolskiego.  Miała to być odprawa naczelników wojewódz-
kich wydziałów personalnych oraz społeczno-politycznych zorganizowana po 
III Plenum. Kiedy przyszedł czas na wystąpienie ministra (…) tow[arzysz] Wol-
ski chodził sobie tak za prezydialnym stołem tam i nazad i ględził, bez słowa no-
tatki, bez jednej cytaty, bez jednej myśli przewodniej z III Plenum. Tak wyglądała 
odprawa57.  

Postawa ministra wobec podwładnych pozostawiała również wiele do ży-
czenia. Niejednokrotnie musieli oni bardzo długo czekać pod gabinetem na 
przyjęcie, a gdy już weszli, ten (…) rugał, rugał tak, że się ludzie bali, że ludzie 
drżeli zaczym weszli do tow[arzysza] Wolskiego. Izydorczyk przywołał również 
jeden przypadek kiedy minister zażądał aby przyszedł do niego dyrektor De-
partamentu Ogólnego MAP Urbanowicz58. Odpowiedziano mu, że ten znaj-
duje się na posiedzeniu Komitetu Warszawskiego PZPR. Mimo wszystko mi-
nister kazał ściągnąć podwładnego do siebie. Bez względu na problemy, Urba-
nowicz pośpiesznie udał się do zwierzchnika, a gdy o godz. 20.00 wszedł do 
gabinetu, Wolski zrobił mu awanturę, że któryś z pokoi  nie jest pomalowany. 

Jan Izydorczyk nadmienił też, że niedawny minister był prezesem różnych 
towarzystw, m.in. Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego czy Polskiego 
Związku Kynologicznego. Ten drugi został w dość żałosny sposób określony 
przez mówcę jako Towarzystwo Psów. Poczynił również bardzo niemiłą aluzję, 
przypominając, że Towarzystwo Psów wysłało jakiś czas temu do wielu działaczy 
partyjnych poglądowy numer swego czasopisma pt. „Pies”, (…) gdzie jest 40 
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57 Ibidem, k. 366-369. 
58 Imienia nie ustalono. 
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stąpieniu J. Izydorczyka wręcz chamskie znamiona. Na koniec niedawny pod-
władny ministra stwierdził jeszcze, że partia zbyt długo już tolerowała Wol-
skiego i jego postawę i najwyższy czas wyciągnąć wnioski59. 

Z dostępnego stenogramu nie wynika, żeby wystąpienie J. Izydorczyka 
było czytane z kartki, a więc przygotowane znacznie wcześniej. Wniosek taki 
można wysunąć po licznych powtórzeniach, błędach stylistycznych o dość 
chropowatym języku. Musiał on przygotować sobie co najwyżej punkty, które 
omawiał „z głowy”. Problem ten jest istotny w rozważaniach czy scenariusz 
całego Plenum nie został odpowiednio wcześniej przygotowany?  

Kolejną osobą, która wystąpiła była Maria Pieczyńska, która na samym 
początku stwierdziła, że mimo 20-letniej znajomości z Wolskim (…) tym bar-
dziej czuję się w obowiązku uderzyć go z całą siłą na jaką mnie stać za jego anty-
partyjny wystąpienie. Mówczyni była zdania, że jak najbardziej dopuszczalne są 
pewne wypowiedzi, ale wyrażone niejako prywatnie w czterech ścianach, o tyle 
tego typu wystąpienia jak Wolskiego przed chwilą – już nie. Dziwny był tok 
jej rozumowania bowiem w partii rzekomo promowano jawność, a więc nie 
należało skrywać krytyki lub wystawiać zakulisowych opinii, a wręcz przeciw-
nie, należało czynić to na polu oficjalnym. Stalinowska praktyka rozmijała się 
więc z rzeczywistością.  

Jako były pracownik Centralnej Komisji Kontroli Partyjnej, poddała ona 
krytyce politykę kadrową prowadzoną przez Wolskiego w PUR oraz MAP, 
nadmieniając, że nie ma on prawa wytykać innym, na tym polu błędów. Jej 
zdaniem przez długi czas partia była zmuszona do korzystania z usług osób nie 
do końca odpowiednich ideologicznie lub po prostu wykształconych w okresie 
II RP. Tego typu praktyki były jednak stosowane na każdym szczeblu admini-
stracji. 

Maria Pieczyńska nie zgodziła się z Wolskim, że kierownictwo partii dys-
kryminuje w aparacie partyjnym robotników. Zauważyła bowiem, że ostatnio 
(…) sięgamy do najgłębszych mas, że sięgamy już nie tylko do robotników z warsz-
tatu, ale sięgamy do chłopów, do półanalfabetów i […] wyciągamy ich wyżej 
i mamy nadzwyczajne rezultaty w tej naszej pracy wychowawczej. Powyższy cytat 

59 AAN, KC PZPR, sygn. 237/II-3, Stenogram IV plenarnego posiedzenia Komitetu Cen-
tralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w dniach 8-go, 9-go i 10-go maja 1950 r., 
k. 369-371. 
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znakomicie obrazuje jakich kadr do pracy w administracji państwowej poszu-
kiwała PZPR. Świadczą o tym burzliwe oklaski jakie otrzymała M. Pieczyńska, 
kończąc swoje wystąpienie60. 

Franciszek Mazur, jako członek Komisji Mieszanej rządu i Episkopatu 
Polski, odniósł się do słów Wolskiego w kwestiach kwietniowego porozumie-
nia państwo-Kościół. Uznał on dywagacje niedawnego ministra za szczególnie 
zagmatwane, w czym nie odbiegał od prawdy, a co zostało już wyżej przedsta-
wione. Według niego Wolski miał od samego początku nie zgadzać się z treścią 
porozumienia z 14 IV 1950 r. i żałować swego podpisu pod jego tekstem. 
Mówca nadmienił, że były minister miał mieć inny pogląd na stosunki pań-
stwo-Kościół niż kierownictwo partyjne. Według niego, Wolski chciał iść na 
większe ustępstwa wobec Episkopatu. Ten zarzut jest jednak nieprawdziwy. 
W poprzednim rozdziale wykazano, że Wolski miał wizję wręcz przeciwną co 
istotnie było sprzeczne także z zamiarami B. Bieruta, który chciał go nawet 
odsunąć od roli reprezentanta rządu w prowadzonych rozmowach61. Wówczas 
Wolski stał na stanowisku przeciągania pertraktacji, co niejako czyniło go „po-
trzebnym” kierownictwu PZPR, które dążyło do maksymalnego wyczerpania 
strony kościelnej trwającymi negocjacjami. 

Dalej F. Mazur twierdził, że Wolski zakładał, iż Episkopat nie podpisze 
żadnego porozumienia w kształcie odpowiadającym władzy. Dlatego miał nie 
proponować żadnych modyfikacji tekstu. Mówca był jednak niekonsekwentny 
w tym co przedstawiał. Na początku wspomniał, że były minister administracji 
chciał iść na ustępstwa wobec Episkopatu, po chwili zaś rzekł, że nie zamierzał 
on wprowadzać do tekstu żadnych zmian. To wzajemnie się wyklucza i pozba-
wia wypowiedź F. Mazura wiarygodności. Dalej mówca opowiadał już oczy-
wistą fikcję (…) Episkopat wysunął jako warunek podpisania uzgodnionego „po-
rozumienia” – likwidację „Caritasu” (…). Biskupom chodziło raczej o likwida-
cję państwowego zarządu przymusowego „Caritasu” i reaktywację kościelnej 
administracji tej instytucji, a nie o sam fakt jej likwidacji. Wolski miał według 

60 Ibidem, k. 372-374. 
61 Na ten temat patrz podrozdział 3 Rozdziału III. 
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stąpieniu J. Izydorczyka wręcz chamskie znamiona. Na koniec niedawny pod-
władny ministra stwierdził jeszcze, że partia zbyt długo już tolerowała Wol-
skiego i jego postawę i najwyższy czas wyciągnąć wnioski59. 

Z dostępnego stenogramu nie wynika, żeby wystąpienie J. Izydorczyka 
było czytane z kartki, a więc przygotowane znacznie wcześniej. Wniosek taki 
można wysunąć po licznych powtórzeniach, błędach stylistycznych o dość 
chropowatym języku. Musiał on przygotować sobie co najwyżej punkty, które 
omawiał „z głowy”. Problem ten jest istotny w rozważaniach czy scenariusz 
całego Plenum nie został odpowiednio wcześniej przygotowany?  

Kolejną osobą, która wystąpiła była Maria Pieczyńska, która na samym 
początku stwierdziła, że mimo 20-letniej znajomości z Wolskim (…) tym bar-
dziej czuję się w obowiązku uderzyć go z całą siłą na jaką mnie stać za jego anty-
partyjny wystąpienie. Mówczyni była zdania, że jak najbardziej dopuszczalne są 
pewne wypowiedzi, ale wyrażone niejako prywatnie w czterech ścianach, o tyle 
tego typu wystąpienia jak Wolskiego przed chwilą – już nie. Dziwny był tok 
jej rozumowania bowiem w partii rzekomo promowano jawność, a więc nie 
należało skrywać krytyki lub wystawiać zakulisowych opinii, a wręcz przeciw-
nie, należało czynić to na polu oficjalnym. Stalinowska praktyka rozmijała się 
więc z rzeczywistością.  

Jako były pracownik Centralnej Komisji Kontroli Partyjnej, poddała ona 
krytyce politykę kadrową prowadzoną przez Wolskiego w PUR oraz MAP, 
nadmieniając, że nie ma on prawa wytykać innym, na tym polu błędów. Jej 
zdaniem przez długi czas partia była zmuszona do korzystania z usług osób nie 
do końca odpowiednich ideologicznie lub po prostu wykształconych w okresie 
II RP. Tego typu praktyki były jednak stosowane na każdym szczeblu admini-
stracji. 

Maria Pieczyńska nie zgodziła się z Wolskim, że kierownictwo partii dys-
kryminuje w aparacie partyjnym robotników. Zauważyła bowiem, że ostatnio 
(…) sięgamy do najgłębszych mas, że sięgamy już nie tylko do robotników z warsz-
tatu, ale sięgamy do chłopów, do półanalfabetów i […] wyciągamy ich wyżej 
i mamy nadzwyczajne rezultaty w tej naszej pracy wychowawczej. Powyższy cytat 

59 AAN, KC PZPR, sygn. 237/II-3, Stenogram IV plenarnego posiedzenia Komitetu Cen-
tralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w dniach 8-go, 9-go i 10-go maja 1950 r., 
k. 369-371. 
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znakomicie obrazuje jakich kadr do pracy w administracji państwowej poszu-
kiwała PZPR. Świadczą o tym burzliwe oklaski jakie otrzymała M. Pieczyńska, 
kończąc swoje wystąpienie60. 

Franciszek Mazur, jako członek Komisji Mieszanej rządu i Episkopatu 
Polski, odniósł się do słów Wolskiego w kwestiach kwietniowego porozumie-
nia państwo-Kościół. Uznał on dywagacje niedawnego ministra za szczególnie 
zagmatwane, w czym nie odbiegał od prawdy, a co zostało już wyżej przedsta-
wione. Według niego Wolski miał od samego początku nie zgadzać się z treścią 
porozumienia z 14 IV 1950 r. i żałować swego podpisu pod jego tekstem. 
Mówca nadmienił, że były minister miał mieć inny pogląd na stosunki pań-
stwo-Kościół niż kierownictwo partyjne. Według niego, Wolski chciał iść na 
większe ustępstwa wobec Episkopatu. Ten zarzut jest jednak nieprawdziwy. 
W poprzednim rozdziale wykazano, że Wolski miał wizję wręcz przeciwną co 
istotnie było sprzeczne także z zamiarami B. Bieruta, który chciał go nawet 
odsunąć od roli reprezentanta rządu w prowadzonych rozmowach61. Wówczas 
Wolski stał na stanowisku przeciągania pertraktacji, co niejako czyniło go „po-
trzebnym” kierownictwu PZPR, które dążyło do maksymalnego wyczerpania 
strony kościelnej trwającymi negocjacjami. 

Dalej F. Mazur twierdził, że Wolski zakładał, iż Episkopat nie podpisze 
żadnego porozumienia w kształcie odpowiadającym władzy. Dlatego miał nie 
proponować żadnych modyfikacji tekstu. Mówca był jednak niekonsekwentny 
w tym co przedstawiał. Na początku wspomniał, że były minister administracji 
chciał iść na ustępstwa wobec Episkopatu, po chwili zaś rzekł, że nie zamierzał 
on wprowadzać do tekstu żadnych zmian. To wzajemnie się wyklucza i pozba-
wia wypowiedź F. Mazura wiarygodności. Dalej mówca opowiadał już oczy-
wistą fikcję (…) Episkopat wysunął jako warunek podpisania uzgodnionego „po-
rozumienia” – likwidację „Caritasu” (…). Biskupom chodziło raczej o likwida-
cję państwowego zarządu przymusowego „Caritasu” i reaktywację kościelnej 
administracji tej instytucji, a nie o sam fakt jej likwidacji. Wolski miał według 

60 Ibidem, k. 372-374. 
61 Na ten temat patrz podrozdział 3 Rozdziału III. 
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F. Mazura godzić się na ten postulat62. Ostatecznie ta sprawa w porozumieniu 
nie została należycie sprecyzowana63.  

Do słów Wolskiego odniosła się również czołowa osoba z kierownictwa 
partyjnego J. Berman. Określił on wystąpienie niedawnego ministra jako (…) 
smutny przykład politycznego krętactwa i obłudy. Zarzucił mu wiele zaniedbań, 
wymieniając z imienia tylko sprawę „Caritasu”. Uznał on, że referat Wolskiego 
jest zniekształceniem obecnej polityki przyjętej przez PZPR. Całe to przemó-
wienie jest przesiąknięte gęstą cieczą nieideowych, nieczystych, osobistych intencji, 
które nie mają nic wspólnego z interesem Partii. Te słowa jednego z najważniej-
szych ludzi w państwie, musiały być nagrodzone burzliwymi oklaskami64. 

Po tych wystąpieniach zarządzona została przerwa. Zebrani udali się na 
otwarcie cmentarza poległych czerwonoarmistów w Warszawie. Jerzy Putra-
ment, ówczesny ambasador w Paryżu, który znacznie spóźnił się na posiedze-
nie, tak wspomina swoje wówczas spotkanie z Wolskim: 

Pierwszy z uczestników [Wolski]  szybko schodzi, podbiega do szatni. Znam go 
dobrze65, uśmiecham się, witam. I dopiero gdy wyciągnąłem rękę, widzę jego 
twarz, jego oczy. Podaje mi rękę i zaraz ją wyszarpuje. Jest zimna, sztywna. Oczy 
nieprzytomne. Odchodzi66.  

Ambasador wspomina, że atmosfera na Plenum wyraźnie przypominała 
procesy jakie miały miejsce w Tiranie, Budapeszcie i Sofii. Wszyscy wiedzieli, 
że tego typu spraw się nie wygrywa. Polemizowanie z KC było podważaniem 
jego autorytetu, dlatego J. Putrament wiedział, że Wolski jest już przegrany. 
Skoro zostałeś oskarżony, musisz być winny – notuje. Wspomina również, że nie-
dawny minister był namawiany do złożenia samokrytyki, lecz miał stanowczo 
odmawiać67. Prawdopodobnie był pewien poparcia Sowietów i to nie tylko 
ambasadora W. Lebiediewa.  

62 AAN, KC PZPR, sygn. 237/II-3, Stenogram IV plenarnego posiedzenia Komitetu Cen-
tralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w dniach 8-go, 9-go i 10-go maja 1950 r., 
k. 375-378. 

63 Na ten temat patrz podrozdział 3 Rozdziału III. 
64 AAN, KC PZPR, sygn. 237/II-3, Stenogram IV plenarnego posiedzenia Komitetu Cen-

tralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w dniach 8-go, 9-go i 10-go maja 1950 r., k. 381. 
65 Zapewne z okresu rozmów nad powrotem do kraju reemigrantów francuskich. 
66 J. P u t r a m e n t, Pół wieku, t. 3, Zagranica, Warszawa 1965, s. 398-399. 
67 Ibidem. 

Konfrontacja z kierownictwem PZPR w maju 1950 r. 

241 

Po przerwie swoje wystąpienie miał z kolei Wiktor Kłosiewicz, kierownik 
Wydziału Administracyjno-Samorządowego KC PZPR. Wyraził on pogląd, 
iż nie spodziewał się samokrytyki ze strony Wolskiego, ponieważ temu brakuje 
moralności proletariackiej. Niesłusznie jednak historyk Mirosław Szumiło 
twierdzi jakoby tym zwrotem W. Kłosiewicz określił atak niedawnego ministra 
na R. Zambrowskiego68. Te słowa Wolskiego nie były bowiem kierowane pod 
adresem sekretarza KC. 

Mówcę zaskoczyć jednak miało to, że (…) tow[arzysz] Wolski na Plenum 
występując w ohydny [i] prowokacyjny sposób usiłował insynuować kłamstwa, 
chwytał się bezczelnych kłamstw na członków naszej Partii, na członków kierow-
nictwa naszej Partii. W dalszej części swej mowy W. Kłosiewicz wziął w obronę 
R. Zambrowskiego, wyjaśniając jak miała wyglądać w rzeczywistości sprawa 
z wspomnianym wcześniej W. Winiarskim. Otóż to atakowany sekretarz KC 
miał mieć wątpliwości co do przeszłości tego robotnika i wysłać do fabryki  
w Mielcu, gdzie pracował w czasie okupacji. Tam W. Winiarski miał wystąpić 
z referatem, a gdyby podejrzenia okazały się prawdziwe, robotnicy rozpozna-
liby go i zdemaskowali. Nie doszło do tego, ale z Mielca przysłano materiały 
jednoznacznie obciążające W. Winiarskiego. Wiktor Kłosiewicz reasumował 
jednak, że to nie za sprawą Wolskiego nie został on prezydentem, a dzięki 
„czujności” R. Zambrowskiego. 

Mówca uznał, że wystąpienie niedawnego ministra nie może być rozpa-
trywane jako nieprzygotowany incydent, a wręcz przeciwnie, jako zaplano-
wany akt. Świadczył o tym fakt, że przyszedł on na Plenum z przygotowanymi 
notatkami, a jego słowa mają (…) wbić klina między kierownictwo […] i dlatego 
takiemu wystąpieniu należy się bezwzględnie dać opór w sposób zdecydowany69. 

Ponadto wytknął on Wolskiemu fakt zatrudniania w MAP na stanowi-
skach dyrektorów departamentów wielu przedwojennych urzędników, a we-
dług jego rachuby stanowili oni nawet połowę personelu resortu, co czyniło 
MAP całkowicie „zaśmieconym”. Wolski miał w ogóle nie interweniować 
w tej sprawie i nie dążyć do usunięcia tych ludzi. Być może mówca nawiązywał 

68 M. S z u m i ł o, op. cit., s. 280. 
69 AAN, KC PZPR, sygn. 237/II-3, Stenogram IV plenarnego posiedzenia Komitetu Cen-

tralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w dniach 8-go, 9-go i 10-go maja 1950 r., k. 393-
397. 
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F. Mazura godzić się na ten postulat62. Ostatecznie ta sprawa w porozumieniu 
nie została należycie sprecyzowana63.  

Do słów Wolskiego odniosła się również czołowa osoba z kierownictwa 
partyjnego J. Berman. Określił on wystąpienie niedawnego ministra jako (…) 
smutny przykład politycznego krętactwa i obłudy. Zarzucił mu wiele zaniedbań, 
wymieniając z imienia tylko sprawę „Caritasu”. Uznał on, że referat Wolskiego 
jest zniekształceniem obecnej polityki przyjętej przez PZPR. Całe to przemó-
wienie jest przesiąknięte gęstą cieczą nieideowych, nieczystych, osobistych intencji, 
które nie mają nic wspólnego z interesem Partii. Te słowa jednego z najważniej-
szych ludzi w państwie, musiały być nagrodzone burzliwymi oklaskami64. 

Po tych wystąpieniach zarządzona została przerwa. Zebrani udali się na 
otwarcie cmentarza poległych czerwonoarmistów w Warszawie. Jerzy Putra-
ment, ówczesny ambasador w Paryżu, który znacznie spóźnił się na posiedze-
nie, tak wspomina swoje wówczas spotkanie z Wolskim: 

Pierwszy z uczestników [Wolski]  szybko schodzi, podbiega do szatni. Znam go 
dobrze65, uśmiecham się, witam. I dopiero gdy wyciągnąłem rękę, widzę jego 
twarz, jego oczy. Podaje mi rękę i zaraz ją wyszarpuje. Jest zimna, sztywna. Oczy 
nieprzytomne. Odchodzi66.  

Ambasador wspomina, że atmosfera na Plenum wyraźnie przypominała 
procesy jakie miały miejsce w Tiranie, Budapeszcie i Sofii. Wszyscy wiedzieli, 
że tego typu spraw się nie wygrywa. Polemizowanie z KC było podważaniem 
jego autorytetu, dlatego J. Putrament wiedział, że Wolski jest już przegrany. 
Skoro zostałeś oskarżony, musisz być winny – notuje. Wspomina również, że nie-
dawny minister był namawiany do złożenia samokrytyki, lecz miał stanowczo 
odmawiać67. Prawdopodobnie był pewien poparcia Sowietów i to nie tylko 
ambasadora W. Lebiediewa.  

62 AAN, KC PZPR, sygn. 237/II-3, Stenogram IV plenarnego posiedzenia Komitetu Cen-
tralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w dniach 8-go, 9-go i 10-go maja 1950 r., 
k. 375-378. 

63 Na ten temat patrz podrozdział 3 Rozdziału III. 
64 AAN, KC PZPR, sygn. 237/II-3, Stenogram IV plenarnego posiedzenia Komitetu Cen-

tralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w dniach 8-go, 9-go i 10-go maja 1950 r., k. 381. 
65 Zapewne z okresu rozmów nad powrotem do kraju reemigrantów francuskich. 
66 J. P u t r a m e n t, Pół wieku, t. 3, Zagranica, Warszawa 1965, s. 398-399. 
67 Ibidem. 
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Po przerwie swoje wystąpienie miał z kolei Wiktor Kłosiewicz, kierownik 
Wydziału Administracyjno-Samorządowego KC PZPR. Wyraził on pogląd, 
iż nie spodziewał się samokrytyki ze strony Wolskiego, ponieważ temu brakuje 
moralności proletariackiej. Niesłusznie jednak historyk Mirosław Szumiło 
twierdzi jakoby tym zwrotem W. Kłosiewicz określił atak niedawnego ministra 
na R. Zambrowskiego68. Te słowa Wolskiego nie były bowiem kierowane pod 
adresem sekretarza KC. 

Mówcę zaskoczyć jednak miało to, że (…) tow[arzysz] Wolski na Plenum 
występując w ohydny [i] prowokacyjny sposób usiłował insynuować kłamstwa, 
chwytał się bezczelnych kłamstw na członków naszej Partii, na członków kierow-
nictwa naszej Partii. W dalszej części swej mowy W. Kłosiewicz wziął w obronę 
R. Zambrowskiego, wyjaśniając jak miała wyglądać w rzeczywistości sprawa 
z wspomnianym wcześniej W. Winiarskim. Otóż to atakowany sekretarz KC 
miał mieć wątpliwości co do przeszłości tego robotnika i wysłać do fabryki  
w Mielcu, gdzie pracował w czasie okupacji. Tam W. Winiarski miał wystąpić 
z referatem, a gdyby podejrzenia okazały się prawdziwe, robotnicy rozpozna-
liby go i zdemaskowali. Nie doszło do tego, ale z Mielca przysłano materiały 
jednoznacznie obciążające W. Winiarskiego. Wiktor Kłosiewicz reasumował 
jednak, że to nie za sprawą Wolskiego nie został on prezydentem, a dzięki 
„czujności” R. Zambrowskiego. 

Mówca uznał, że wystąpienie niedawnego ministra nie może być rozpa-
trywane jako nieprzygotowany incydent, a wręcz przeciwnie, jako zaplano-
wany akt. Świadczył o tym fakt, że przyszedł on na Plenum z przygotowanymi 
notatkami, a jego słowa mają (…) wbić klina między kierownictwo […] i dlatego 
takiemu wystąpieniu należy się bezwzględnie dać opór w sposób zdecydowany69. 

Ponadto wytknął on Wolskiemu fakt zatrudniania w MAP na stanowi-
skach dyrektorów departamentów wielu przedwojennych urzędników, a we-
dług jego rachuby stanowili oni nawet połowę personelu resortu, co czyniło 
MAP całkowicie „zaśmieconym”. Wolski miał w ogóle nie interweniować 
w tej sprawie i nie dążyć do usunięcia tych ludzi. Być może mówca nawiązywał 

68 M. S z u m i ł o, op. cit., s. 280. 
69 AAN, KC PZPR, sygn. 237/II-3, Stenogram IV plenarnego posiedzenia Komitetu Cen-

tralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w dniach 8-go, 9-go i 10-go maja 1950 r., k. 393-
397. 
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do konferencji wojewodów zorganizowanej w dniu 12 X 1948 r. przez Wol-
skiego, na której nawoływał do przeciwstawienia się (…) atmosferze polityki, 
jaka istnieje w terenie, polityki, która demobilizuje naszą administrację (…). Ape-
lował również, by oczyszczanie administracji nie następowało masowo70, co fak-
tycznie można było zinterpretować jako hamowanie procesu opanowywania 
przez komunistów wszelkich stanowisk w terenie. Jako ówczesny wiceminister 
Wolski zdawał sobie jednak sprawę, że państwo cierpi na ogólny brak wykwa-
lifikowanych kadr do zarządzania, a co dopiero ludzi ideologicznie „właści-
wych”. 

Następnie mówca krytykował Wolskiego za rzekome podważanie autory-
tetu swoich najbliższych współpracowników w MAP. Odniósł się konkretnie 
do przypadku J. Izydorczyka, który pod nieobecność ministra miał wydać bli-
żej nieokreślone zarządzenie, które następnie zostało anulowane przez Wol-
skiego. Argument W. Kłosiewicza był jednak całkowicie pozbawiony sensu, 
bowiem nie potrafił wskazać przytaczanego zarządzenia, twierdząc, że go nie 
pamięta. W zaistniałej sytuacji trudno jest więc stwierdzić kto miał słuszność: 
czy J. Izydorczyk, którego okólnik rzekomo miał usprawnić administrację, czy 
minister, który mógł stwierdzić, że będzie wprost przeciwnie71. 

Do słów Wolskiego odniósł się również najbardziej „pokrzywdzony” tj. 
R. Zambrowski. Stwierdził on, że optowanie za W. Winiarskim wpisywało się 
w ogólny nurt popierania robotników na kierownicze stanowiska i przywołał 
w tym miejscu wersję zaprezentowaną przez W. Kłosiewicza. Co do F. Gro-
chalskiego sekretarz KC wyjaśnił, że dotychczas piastował on funkcję przewod-
niczącego Wojewódzkich Rad Narodowych we Wrocławiu a potem Krakowie 
i cieszył się dobrą opinią. W okresie rządów sanacji miał on być szykanowany. 
Natomiast nie znaleziono żadnych dowodów by donosił ówczesnym władzom 
na inne osoby. Co do sprawy J. Dubiela, R. Zambrowski wyjaśnił, że gdy wy-
szły na światło dzienne jego kontakty z gestapo, wówczas został on zdjęty ze 
stanowiska i wyrzucony z partii. Następnie skierowano go do pracy poza War-
szawą na okres pełnego zbadania sprawy. Dopiero gdy wyszyły na jaw kolejne 

70 Cyt. za K. K e r s t e n K., Narodziny systemu władzy. Polska 1943-1948, Poznań 1990, 
s. 402. 

71 AAN, KC PZPR, sygn. 237/II-3, Stenogram IV plenarnego posiedzenia Komitetu Cen-
tralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w dniach 8-go, 9-go i 10-go maja 1950 r., k. 399-
400. 
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dowody na kolaborację J. Dubiela, postanowiono go aresztować, a R. Za-
mbrowski przyjął go w swoim gabinecie tylko po to, ażeby odebrać mu legity-
mację partyjną72. Warto nadmienić, że sekretarz KC wypowiadał się w formie 
bezosobowej, tak aby słuchacze nie utożsamiali tych faktów jednoznacznie 
z nim. 

Roman Zambrowski zastanawiał się również czemu służyć miało wystą-
pienie Wolskiego, (…) o którym wiadomo, że nie chodzi prostymi drogami? 
Wniosek był oczywisty. Niedawny minister chciał podważyć zaufanie do kie-
rownictwa partii, które miało dążyć do (…) pogłębiania, rozszerzenia, nadaniu 
rozmachu bolszewickiego w pracy z kadrami. Słowa R. Zambrowskiego pod ad-
resem Wolskiego nie różniły się zatem od poprzedzających go mówców. Sekre-
tarz KC podsumował wystąpienie niedawnego ministra bardzo ciężkim zarzu-
tem. Przypomniał on, że tego typu stanowisko nie pojawia się po raz pierwszy: 
On [Wolski] nam coś przypomina, on nam przypomina stosunek Gomułki73. Ze-
stawianie Wolskiego z potępionym przez KC działaczem było zapowiedzią tego 
co miało go spotkać.  

Do ataku przyłączył się również były współpracownik Wolskiego, za-
równo na polu organizacji powojennych ruchów ludności jaki i z pracy w Ko-
misji Mieszanej, Edward Ochab. Działacz ten pokusił się o swoistą psycholo-
giczną interpretację wystąpienia niedawnego ministra. Stwierdził on, że insy-
nuacje Wolskiego wynikają dlatego, (…) iż czuje [on], a nie może wewnętrznie 
nie odczuć, że broni niesłusznej sprawy (…). Analiza ta wydaje się jednak co 
najmniej karkołomna i wynika raczej z potrzeby powiedzenie czegoś nowego 
i w innym stylu niż już wcześniej zostało powiedziane przez przedmówców.  

Dalej E. Ochab pytał się kto stoi za plecami Wolskiego i kto zyskałby na 
jego wystąpieniu, jasno dając do zrozumienia, że jest jakiś wrogi czynnik, który 
nim kieruje. Wydaje się, że gdyby wiedział, że za wszystkim stoi ambasador 
„bratniego” ZSRR, na pewno tych słów by nie wypowiedział. Mówca apelował 
również o rozważenie tego jak na przyszłość zabezpieczyć się przed (…) nie-
przemyślanymi, awanturniczymi, szkodliwymi wystąpieniami, które zmierzają do 
poderwania autorytetu wysokiej instancji partyjnej (…).  

72 Ibidem, k. 403-408; M. S z u m i ł o, op. cit., s.281. 
73 AAN, KC PZPR, sygn. 237/II-3, Stenogram IV plenarnego posiedzenia Komitetu Cen-

tralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w dniach 8-go, 9-go i 10-go maja 1950 r., k. 408-
409. 
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do konferencji wojewodów zorganizowanej w dniu 12 X 1948 r. przez Wol-
skiego, na której nawoływał do przeciwstawienia się (…) atmosferze polityki, 
jaka istnieje w terenie, polityki, która demobilizuje naszą administrację (…). Ape-
lował również, by oczyszczanie administracji nie następowało masowo70, co fak-
tycznie można było zinterpretować jako hamowanie procesu opanowywania 
przez komunistów wszelkich stanowisk w terenie. Jako ówczesny wiceminister 
Wolski zdawał sobie jednak sprawę, że państwo cierpi na ogólny brak wykwa-
lifikowanych kadr do zarządzania, a co dopiero ludzi ideologicznie „właści-
wych”. 

Następnie mówca krytykował Wolskiego za rzekome podważanie autory-
tetu swoich najbliższych współpracowników w MAP. Odniósł się konkretnie 
do przypadku J. Izydorczyka, który pod nieobecność ministra miał wydać bli-
żej nieokreślone zarządzenie, które następnie zostało anulowane przez Wol-
skiego. Argument W. Kłosiewicza był jednak całkowicie pozbawiony sensu, 
bowiem nie potrafił wskazać przytaczanego zarządzenia, twierdząc, że go nie 
pamięta. W zaistniałej sytuacji trudno jest więc stwierdzić kto miał słuszność: 
czy J. Izydorczyk, którego okólnik rzekomo miał usprawnić administrację, czy 
minister, który mógł stwierdzić, że będzie wprost przeciwnie71. 

Do słów Wolskiego odniósł się również najbardziej „pokrzywdzony” tj. 
R. Zambrowski. Stwierdził on, że optowanie za W. Winiarskim wpisywało się 
w ogólny nurt popierania robotników na kierownicze stanowiska i przywołał 
w tym miejscu wersję zaprezentowaną przez W. Kłosiewicza. Co do F. Gro-
chalskiego sekretarz KC wyjaśnił, że dotychczas piastował on funkcję przewod-
niczącego Wojewódzkich Rad Narodowych we Wrocławiu a potem Krakowie 
i cieszył się dobrą opinią. W okresie rządów sanacji miał on być szykanowany. 
Natomiast nie znaleziono żadnych dowodów by donosił ówczesnym władzom 
na inne osoby. Co do sprawy J. Dubiela, R. Zambrowski wyjaśnił, że gdy wy-
szły na światło dzienne jego kontakty z gestapo, wówczas został on zdjęty ze 
stanowiska i wyrzucony z partii. Następnie skierowano go do pracy poza War-
szawą na okres pełnego zbadania sprawy. Dopiero gdy wyszyły na jaw kolejne 

70 Cyt. za K. K e r s t e n K., Narodziny systemu władzy. Polska 1943-1948, Poznań 1990, 
s. 402. 

71 AAN, KC PZPR, sygn. 237/II-3, Stenogram IV plenarnego posiedzenia Komitetu Cen-
tralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w dniach 8-go, 9-go i 10-go maja 1950 r., k. 399-
400. 
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dowody na kolaborację J. Dubiela, postanowiono go aresztować, a R. Za-
mbrowski przyjął go w swoim gabinecie tylko po to, ażeby odebrać mu legity-
mację partyjną72. Warto nadmienić, że sekretarz KC wypowiadał się w formie 
bezosobowej, tak aby słuchacze nie utożsamiali tych faktów jednoznacznie 
z nim. 

Roman Zambrowski zastanawiał się również czemu służyć miało wystą-
pienie Wolskiego, (…) o którym wiadomo, że nie chodzi prostymi drogami? 
Wniosek był oczywisty. Niedawny minister chciał podważyć zaufanie do kie-
rownictwa partii, które miało dążyć do (…) pogłębiania, rozszerzenia, nadaniu 
rozmachu bolszewickiego w pracy z kadrami. Słowa R. Zambrowskiego pod ad-
resem Wolskiego nie różniły się zatem od poprzedzających go mówców. Sekre-
tarz KC podsumował wystąpienie niedawnego ministra bardzo ciężkim zarzu-
tem. Przypomniał on, że tego typu stanowisko nie pojawia się po raz pierwszy: 
On [Wolski] nam coś przypomina, on nam przypomina stosunek Gomułki73. Ze-
stawianie Wolskiego z potępionym przez KC działaczem było zapowiedzią tego 
co miało go spotkać.  

Do ataku przyłączył się również były współpracownik Wolskiego, za-
równo na polu organizacji powojennych ruchów ludności jaki i z pracy w Ko-
misji Mieszanej, Edward Ochab. Działacz ten pokusił się o swoistą psycholo-
giczną interpretację wystąpienia niedawnego ministra. Stwierdził on, że insy-
nuacje Wolskiego wynikają dlatego, (…) iż czuje [on], a nie może wewnętrznie 
nie odczuć, że broni niesłusznej sprawy (…). Analiza ta wydaje się jednak co 
najmniej karkołomna i wynika raczej z potrzeby powiedzenie czegoś nowego 
i w innym stylu niż już wcześniej zostało powiedziane przez przedmówców.  

Dalej E. Ochab pytał się kto stoi za plecami Wolskiego i kto zyskałby na 
jego wystąpieniu, jasno dając do zrozumienia, że jest jakiś wrogi czynnik, który 
nim kieruje. Wydaje się, że gdyby wiedział, że za wszystkim stoi ambasador 
„bratniego” ZSRR, na pewno tych słów by nie wypowiedział. Mówca apelował 
również o rozważenie tego jak na przyszłość zabezpieczyć się przed (…) nie-
przemyślanymi, awanturniczymi, szkodliwymi wystąpieniami, które zmierzają do 
poderwania autorytetu wysokiej instancji partyjnej (…).  

72 Ibidem, k. 403-408; M. S z u m i ł o, op. cit., s.281. 
73 AAN, KC PZPR, sygn. 237/II-3, Stenogram IV plenarnego posiedzenia Komitetu Cen-

tralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w dniach 8-go, 9-go i 10-go maja 1950 r., k. 408-
409. 



Rozdział IV 

244 

Wyraził on również zdziwienie negatywnym stosunkiem Wolskiego do 
porozumienia z Kościołem, w czym obaj brali udział. Jego zdaniem o słuszno-
ści przyjętego modus vivendi świadczyć może wściekłość z jaką miało się ono 
spotkać w prasie zachodniej. Sugestia szła po linii, że skoro zarówno „imperia-
liści”, jak i Wolski są niezadowoleni z porozumienia, to czy ten pierwszy nie 
działa z ich nadania? Było to aż nadto czytelne, aczkolwiek całkowicie niepraw-
dziwe. Swoje refleksje na powyższy temat zakończył złowrogim stwierdzeniem, 
że (…) nie tędy droga, że wasze antypartyjne wystąpienie to droga ku waszej zgu-
bie74. 

Podobnie sprawę skomentował Stefan Jędrychowski – zastępca przewod-
niczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego, który podkreślił 
wielki sukces jakim było porozumienie państwo-Kościół, i które przyczyniło 
się do osłabiania wroga zewnętrznego w wewnętrznego. Od tego jego referatu, 
w wystąpieniach kolejnych mówców poświęcano już zdecydowanie mniej 
miejsca sprawie Wolskiego. Przykładowo Aleksander Zawadzki nadmienił 
tylko, że insynuacje niedawnego ministra odrywały  członków KC od porządku 
spraw zaplanowanych na IV Plenum. Był on zdania, że referat Wolskiego miał 
na celu wywołanie fali plotek i osłabić mający autorytet i zwartość KC.75  

Leon Kasman podkreślił niezadowolenie Wolskiego z podpisania porozu-
mienia z Kościołem oraz to, że jego wywody są dość niespójną kompilacją in-
formacji, które niczego nowego nie wnoszą. Żalił się również, że codziennie 
dostawał co najmniej jeden telefon od ministra, który miał do niego pretensje 
o niewłaściwie, w jego mniemaniu, sformułowane zdanie w „Trybunie” lub 
inne błahe sprawy. Ponadto Wolski miał bardzo krytykować informacje  
w prasie o negatywnym ustosunkowanie się Watykanu do kwietniowego po-
rozumienia. Leon Kasman odpowiadał mu wówczas, że przecież papież rzeczy-
wiście był negatywnie nastawiony do tego faktu. Nie dodał jednak, że nigdy 
oficjalnie nie zabrał takiego stanowiska. Wolski z kolei twierdził, że Episkopat 
nic sobie nie robi z artykułów atakujących Watykan, ponieważ ten godzi się 
z prowadzoną przez nich polityką76.  

Przytoczona przez L. Kasmana sytuacja mogła mieć rzeczywiście miejsce. 
Z jego wypowiedzi można odnieść wrażenie, że były minister stał wówczas na 

74 Ibidem, k. 418-423. 
75 Ibidem, k. 429-430, 440-441. 
76 Ibidem, k. 458-461. 
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stanowisku podjęcia zdecydowanie ostrzejszej polityki wobec biskupów. Z dru-
giej strony wydaje się, że przytoczone przez L. Kasmana słowa były wyrwane 
z kontekstu. Wrażenie takie można odnieść z uważnej lektury tego dość chao-
tycznego tekstu. 

Redaktor „Trybuny Ludu” był ostatnim mówcą, który występował na 
Plenum w dniu 9 maja. Tego dnia miało jeszcze miejsce posiedzenie BP, na 
którym B. Bierut zaproponował usunięcie Wolskiego ze składu członków KC 
PZPR za działalność intrygancką wymierzoną w kierownictwo partyjne. Pre-
zydent powiedział, że Wolski:  

Postępował perfidnie i dwulicowo w związku z poruczonymi mu przez Partie 
zadaniami politycznymi, oderwał się od mas i mimo ostrzeżeń grzązł w szko-
dliwym plotkarstwie i dygnitarskich narowach77.  

Zebrani jednogłośnie zgodzili się na usunięcie niedawnego ministra z KC.  
Trzeciego dnia Plenum, tj. 10 maja, kolejni mówcy atakowali Wolskiego. 

Część z nich jednak ograniczała się do pobieżnych słów krytyki i zarzutów 
o podważanie jedności partii i jej kierownictwa. Wśród nich znajdowali się: 
Włodzimierz Sokorski, Stanisław Skrzeszewski czy Kazimierz Petrusewicz, 
który znał Wolskiego jeszcze z czasów działalności w MOPR. Określił on jego 
wystąpienie jako (…) histeryczne w tonie, obiektywnie szkodliwe i antypartyjne, 
a subiektywnie brudne, lepkie i plugawe (…). Zenon Nowak podważył zdanie 
Wolskiego jakoby w partii na wysokich stanowiskach wciąż pozostawały te 
same osoby, wymieniając 12 pierwszych sekretarzy komitetów wojewódzkich, 
którzy otrzymali te funkcje w ciągu ostatniego roku. Podkreślił również, że 
intrygi niedawnego ministra nie są żadną nowością, ale do tej pory miały one 
miejsce „niżej”. Jego zaś obecne wystąpienie (…) spłodzone w kawiarni Marca 
(…), odbyło się na forum KC, co było istotnym novum. Zalecił mu przestu-
diowanie „Historii WKP(b). Krótkiego kursu”, a szczególnie fragmentów 
gdzie jest mowa o rozprawie z „wrogiem wewnętrznym”78.  

77 AAN, KC PZPR, sygn. V/4, Protokół Nr 36 posiedzenia Biura Politycznego w dniu 
9. V. [19]50 r., k. 29. Przedruk dokumentu znajduje się w Centrum władzy. Protokoły posiedzeń 
kierownictwa PZPR. Wybór z lat 1949-1970, z. 13, oprac. A. D u d e k, A. K o c h a ń s k i, 
K. P e r s a k, Warszawa 2000, s. 45. 

78 AAN, KC PZPR, sygn. 237/II-3, Stenogram IV plenarnego posiedzenia Komitetu Cen-
tralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w dniach 8-go, 9-go i 10-go maja 1950 r., k. 472, 
496, 506-507, 
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Wyraził on również zdziwienie negatywnym stosunkiem Wolskiego do 
porozumienia z Kościołem, w czym obaj brali udział. Jego zdaniem o słuszno-
ści przyjętego modus vivendi świadczyć może wściekłość z jaką miało się ono 
spotkać w prasie zachodniej. Sugestia szła po linii, że skoro zarówno „imperia-
liści”, jak i Wolski są niezadowoleni z porozumienia, to czy ten pierwszy nie 
działa z ich nadania? Było to aż nadto czytelne, aczkolwiek całkowicie niepraw-
dziwe. Swoje refleksje na powyższy temat zakończył złowrogim stwierdzeniem, 
że (…) nie tędy droga, że wasze antypartyjne wystąpienie to droga ku waszej zgu-
bie74. 

Podobnie sprawę skomentował Stefan Jędrychowski – zastępca przewod-
niczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego, który podkreślił 
wielki sukces jakim było porozumienie państwo-Kościół, i które przyczyniło 
się do osłabiania wroga zewnętrznego w wewnętrznego. Od tego jego referatu, 
w wystąpieniach kolejnych mówców poświęcano już zdecydowanie mniej 
miejsca sprawie Wolskiego. Przykładowo Aleksander Zawadzki nadmienił 
tylko, że insynuacje niedawnego ministra odrywały  członków KC od porządku 
spraw zaplanowanych na IV Plenum. Był on zdania, że referat Wolskiego miał 
na celu wywołanie fali plotek i osłabić mający autorytet i zwartość KC.75  

Leon Kasman podkreślił niezadowolenie Wolskiego z podpisania porozu-
mienia z Kościołem oraz to, że jego wywody są dość niespójną kompilacją in-
formacji, które niczego nowego nie wnoszą. Żalił się również, że codziennie 
dostawał co najmniej jeden telefon od ministra, który miał do niego pretensje 
o niewłaściwie, w jego mniemaniu, sformułowane zdanie w „Trybunie” lub 
inne błahe sprawy. Ponadto Wolski miał bardzo krytykować informacje  
w prasie o negatywnym ustosunkowanie się Watykanu do kwietniowego po-
rozumienia. Leon Kasman odpowiadał mu wówczas, że przecież papież rzeczy-
wiście był negatywnie nastawiony do tego faktu. Nie dodał jednak, że nigdy 
oficjalnie nie zabrał takiego stanowiska. Wolski z kolei twierdził, że Episkopat 
nic sobie nie robi z artykułów atakujących Watykan, ponieważ ten godzi się 
z prowadzoną przez nich polityką76.  

Przytoczona przez L. Kasmana sytuacja mogła mieć rzeczywiście miejsce. 
Z jego wypowiedzi można odnieść wrażenie, że były minister stał wówczas na 

74 Ibidem, k. 418-423. 
75 Ibidem, k. 429-430, 440-441. 
76 Ibidem, k. 458-461. 
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stanowisku podjęcia zdecydowanie ostrzejszej polityki wobec biskupów. Z dru-
giej strony wydaje się, że przytoczone przez L. Kasmana słowa były wyrwane 
z kontekstu. Wrażenie takie można odnieść z uważnej lektury tego dość chao-
tycznego tekstu. 

Redaktor „Trybuny Ludu” był ostatnim mówcą, który występował na 
Plenum w dniu 9 maja. Tego dnia miało jeszcze miejsce posiedzenie BP, na 
którym B. Bierut zaproponował usunięcie Wolskiego ze składu członków KC 
PZPR za działalność intrygancką wymierzoną w kierownictwo partyjne. Pre-
zydent powiedział, że Wolski:  

Postępował perfidnie i dwulicowo w związku z poruczonymi mu przez Partie 
zadaniami politycznymi, oderwał się od mas i mimo ostrzeżeń grzązł w szko-
dliwym plotkarstwie i dygnitarskich narowach77.  

Zebrani jednogłośnie zgodzili się na usunięcie niedawnego ministra z KC.  
Trzeciego dnia Plenum, tj. 10 maja, kolejni mówcy atakowali Wolskiego. 

Część z nich jednak ograniczała się do pobieżnych słów krytyki i zarzutów 
o podważanie jedności partii i jej kierownictwa. Wśród nich znajdowali się: 
Włodzimierz Sokorski, Stanisław Skrzeszewski czy Kazimierz Petrusewicz, 
który znał Wolskiego jeszcze z czasów działalności w MOPR. Określił on jego 
wystąpienie jako (…) histeryczne w tonie, obiektywnie szkodliwe i antypartyjne, 
a subiektywnie brudne, lepkie i plugawe (…). Zenon Nowak podważył zdanie 
Wolskiego jakoby w partii na wysokich stanowiskach wciąż pozostawały te 
same osoby, wymieniając 12 pierwszych sekretarzy komitetów wojewódzkich, 
którzy otrzymali te funkcje w ciągu ostatniego roku. Podkreślił również, że 
intrygi niedawnego ministra nie są żadną nowością, ale do tej pory miały one 
miejsce „niżej”. Jego zaś obecne wystąpienie (…) spłodzone w kawiarni Marca 
(…), odbyło się na forum KC, co było istotnym novum. Zalecił mu przestu-
diowanie „Historii WKP(b). Krótkiego kursu”, a szczególnie fragmentów 
gdzie jest mowa o rozprawie z „wrogiem wewnętrznym”78.  

77 AAN, KC PZPR, sygn. V/4, Protokół Nr 36 posiedzenia Biura Politycznego w dniu 
9. V. [19]50 r., k. 29. Przedruk dokumentu znajduje się w Centrum władzy. Protokoły posiedzeń 
kierownictwa PZPR. Wybór z lat 1949-1970, z. 13, oprac. A. D u d e k, A. K o c h a ń s k i, 
K. P e r s a k, Warszawa 2000, s. 45. 

78 AAN, KC PZPR, sygn. 237/II-3, Stenogram IV plenarnego posiedzenia Komitetu Cen-
tralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w dniach 8-go, 9-go i 10-go maja 1950 r., k. 472, 
496, 506-507, 
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Kolejni mówcy podchwycili „motyw kawiarniany” ponieważ często do 
niego nawiązywali79. Kawiarnia bowiem, miała być ulubionym miejscem do 
(…) zawodowego spotwarzania […] zawodowego rzucania oszczerstw (…) czy 
intryganctwa, a wszystko w celu (…) wywołania kosmosu politycznego (…), jak 
twierdził Józef Olszewski.  Odniósł się on również do zarzutów o złą politykę 
kadrową i uznał, że błędy się zdarzały, ale największym błędem było mianowa-
nie Wolskiego na szefa MAP. Słowa te zostały nagrodzone oklaskami. 

Marian Rybicki – I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego w Krakowie, 
przyłączył się do grupy broniącej R. Zambrowskiego. Jednak jego słowa nie 
wniosły niczego nowego do stanu wiedzy na temat okoliczności wyboru pre-
zydenta Krakowa. Mówca zaznaczył przy tym, że Wolski miał bronić poprzed-
niego prezydenta Henryka Dobrowolskiego, o którym partia miała złą opi-
nię80. Referenci występujący po nim już tylko ogólnie sygnalizowali swoją 
dezaprobatę dla wystąpienia niedawnego ministra, bądź w ogóle się do niego 
nie odnosili, przechodząc od razu do meritum swoich wywodów.  

Nieco więcej miejsca Wolskiemu w swojej przemowie poświęcił Roman 
Werfel. Stwierdził on, że znał go ponad 20 lat, ale  

(…) jak człowiek robi krzywdę Partii i szkodę Partii to trzeba mówić i trzeba 
mówić właśnie dlatego, tak jak tow[arzysz] Wolski powiedział dzisiaj mnie 
i jeszcze kilku towarzyszom, on jest od 33 lat w Partii81 i właśnie za to co on 
zrobił powinien być sądzony ostrzej aniżeli ktoś, kto się może powołać na braki 
w doświadczeniach82.  

Powyższy cytat znakomicie obrazuje, że w tamtych czasach wieloletnia znajo-
mość stawała się niczym wobec lojalności względem partii. Humanizm akty-
wistów komunistycznych stał na bardzo niskim poziomie 

Groźne były słowa Juliana Tokarskiego – kierownika Wydziału Kadr KC, 
który stwierdził, że Partia jest silna i potrafi takim oportunistom [jak Wolski] 

79 Cz. K o z ł o w s k i, op. cit., s. 80-81. 
80 AAN, KC PZPR, sygn. 237/II-3, Stenogram IV plenarnego posiedzenia Komitetu Cen-

tralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w dniach 8-go, 9-go i 10-go maja 1950 r., k. 520-
521, 530-532. Henryk Dobrowolski pełnił swój urząd do 6 VI 1950 r. Ostatecznie zastąpił go 
Marcin Waligóra. 

81 W rzeczywistości 28 lat, bowiem od 1938 r., tj. rozwiązania KPP do 1944 r. nie należał 
do żadnej partii.  

82 AAN, KC PZPR, sygn. 237/II-3, Stenogram IV plenarnego posiedzenia Komitetu Cen-
tralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w dniach 8-go, 9-go i 10-go maja 1950 r., k. 565. 
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połamać ręce i nogi. Zastrzegł jednak, iż nie w sensie fizycznym. Z kolei Czesław 
Domagała z Komisji Kontroli Partyjnej, odniósł się do sprawy H. Kirszen-
bauma poruszonej przez Wolskiego. Jego zdaniem działacza tego obciążała 
współpraca z Niemcami w czasie okupacji, ale także zarzuty o charakterze mo-
ralnym, których jednak nie przedstawił. Słowa Cz. Domagały wydają się 
dziwne, bowiem Wolski nic nie mówił o kolaboracji H. Kirszenbauma z Niem-
cami, tym bardziej, że ten był Żydem. Niedawny minister atakował go za bliżej 
nie sprecyzowane „przekręty” jakich miał się dopuścić. W ten sposób Cz. Do-
magała próbował udowodnić, że Wolski podważa autorytet Komisji Kontroli 
Partyjnej83. 

Kolejni członkowie KC występujący tego dnia na Plenum, np.: Janusz 
Zarzycki czy Ludwika Jankowska w ogóle nie odnieśli się to wystąpienia Wol-
skiego. Po referacie tej drugiej B. Bierut zarządził 10-minutową przerwę. Być 
może  było to podyktowane chęcią uzgodnienia z najbliższym otoczeniem, dal-
szych poczynań wobec Wolskiego. Pozostaje tajemnicą czy już wówczas kie-
rownictwo PZPR podjęło decyzję o wyrzuceniu „puczysty” z partii, czy może 
pomni na jego kontakty z ambasadorem W. Lebiediewem, dla bezpieczeństwa, 
gotowi byli się zadowolić samokrytyką Wolskiego. 

Po przerwie przewodniczący partii podsumował Plenum. Odniósł się 
również, choć pobieżnie, do wystąpienia Wolskiego. Dla B. Bieruta najistot-
niejsze było to, że niedawny minister podważał zaufanie partii do jej kierow-
nictwa, którego był zwierzchnikiem. Nasuwa się mimo woli pytanie czy on 
[Wolski] kpi czy o drogę pyta – oczywiście kpi w przekonaniu, że na tych kpinach 
nie połapią się członkowie Komitetu Centralnego, a wówczas uda się poderwać ich 
zaufanie do Kierownictwa Partyjnego – głosił. Temu zagadnieniu poświęcił naj-
więcej miejsca, pomijając poszczególne kwestie przytoczone przez Wolskiego. 
Jego stanowisko porównywał do postawy W. Gomułki, z zastrzeżeniem, 
że „puczysta” nie miał tyle sprytu co „Wiesław”. Zestawił je również z zapatry-
waniami mienszewików z okresu ich konfliktu z Włodzimierzem Leninem.  

83 Ibidem, k. 573, 581-582. 
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79 Cz. K o z ł o w s k i, op. cit., s. 80-81. 
80 AAN, KC PZPR, sygn. 237/II-3, Stenogram IV plenarnego posiedzenia Komitetu Cen-

tralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w dniach 8-go, 9-go i 10-go maja 1950 r., k. 520-
521, 530-532. Henryk Dobrowolski pełnił swój urząd do 6 VI 1950 r. Ostatecznie zastąpił go 
Marcin Waligóra. 

81 W rzeczywistości 28 lat, bowiem od 1938 r., tj. rozwiązania KPP do 1944 r. nie należał 
do żadnej partii.  

82 AAN, KC PZPR, sygn. 237/II-3, Stenogram IV plenarnego posiedzenia Komitetu Cen-
tralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w dniach 8-go, 9-go i 10-go maja 1950 r., k. 565. 
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połamać ręce i nogi. Zastrzegł jednak, iż nie w sensie fizycznym. Z kolei Czesław 
Domagała z Komisji Kontroli Partyjnej, odniósł się do sprawy H. Kirszen-
bauma poruszonej przez Wolskiego. Jego zdaniem działacza tego obciążała 
współpraca z Niemcami w czasie okupacji, ale także zarzuty o charakterze mo-
ralnym, których jednak nie przedstawił. Słowa Cz. Domagały wydają się 
dziwne, bowiem Wolski nic nie mówił o kolaboracji H. Kirszenbauma z Niem-
cami, tym bardziej, że ten był Żydem. Niedawny minister atakował go za bliżej 
nie sprecyzowane „przekręty” jakich miał się dopuścić. W ten sposób Cz. Do-
magała próbował udowodnić, że Wolski podważa autorytet Komisji Kontroli 
Partyjnej83. 

Kolejni członkowie KC występujący tego dnia na Plenum, np.: Janusz 
Zarzycki czy Ludwika Jankowska w ogóle nie odnieśli się to wystąpienia Wol-
skiego. Po referacie tej drugiej B. Bierut zarządził 10-minutową przerwę. Być 
może  było to podyktowane chęcią uzgodnienia z najbliższym otoczeniem, dal-
szych poczynań wobec Wolskiego. Pozostaje tajemnicą czy już wówczas kie-
rownictwo PZPR podjęło decyzję o wyrzuceniu „puczysty” z partii, czy może 
pomni na jego kontakty z ambasadorem W. Lebiediewem, dla bezpieczeństwa, 
gotowi byli się zadowolić samokrytyką Wolskiego. 

Po przerwie przewodniczący partii podsumował Plenum. Odniósł się 
również, choć pobieżnie, do wystąpienia Wolskiego. Dla B. Bieruta najistot-
niejsze było to, że niedawny minister podważał zaufanie partii do jej kierow-
nictwa, którego był zwierzchnikiem. Nasuwa się mimo woli pytanie czy on 
[Wolski] kpi czy o drogę pyta – oczywiście kpi w przekonaniu, że na tych kpinach 
nie połapią się członkowie Komitetu Centralnego, a wówczas uda się poderwać ich 
zaufanie do Kierownictwa Partyjnego – głosił. Temu zagadnieniu poświęcił naj-
więcej miejsca, pomijając poszczególne kwestie przytoczone przez Wolskiego. 
Jego stanowisko porównywał do postawy W. Gomułki, z zastrzeżeniem, 
że „puczysta” nie miał tyle sprytu co „Wiesław”. Zestawił je również z zapatry-
waniami mienszewików z okresu ich konfliktu z Włodzimierzem Leninem.  

83 Ibidem, k. 573, 581-582. 
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Analogi tej z mienszewizmem nie usuwa bynajmniej lewacko-sekciarski styl 
i ton przemówienia tow[arzysza] Wolskiego. Frazes frazesem, a treść mien-
szewicko-oportunistyczna, zalecająca nam żywiołowość w formułowaniu 
kadr nie zmienia się od tego ani na jotę84. 

Po południu B. Bierut na zamkniętym posiedzeniu samych tylko człon-
ków KC zajął się ponownie sprawą Wolskiego. Poinformował zebranych, 
że jego niepokojące zachowanie dało się zaobserwować od roku. Minister miał 
przychodzić najpierw do B. Bieruta, a potem do innych członków BP i skarżyć 
się na różnego rodzaju problemy. Przewodniczący partii nie zawsze się z nim 
zgadzał, ale nie miał zastrzeżeń do tego typu praktyk, dopóki Wolski nie zaczął 
tych spraw konsultować z ludźmi spoza kierownictwa. Minister dostał wów-
czas reprymendę od kierownictwa i obiecał, że się to więcej nie powtórzy.  

Według słów B. Bieruta, Wolski nie zamierzał jednak poprzestać. Jego 
poważną wadą miało być gadulstwo: Chodził i gadał z kim mógł – to chodził 
i gadał i gadał o wszystkim o czym wiedział, czego się domyślał i czego nieraz nie 
było – chodził i gadał. Kolejne reprymendy nie dawały skutku, bowiem minister 
wszystkiego się miał wypierać. Przewodniczący partii był szczególnie poru-
szony tym, że Wolski próbował zdyskredytować jego samego, rozpowiadając, 
że prezydent uważa kontakty z Sowietami za dywersję. Bolesław Bierut pod-
kreślił, iż zwracał uwagę ministrowi, że ten sam dezinformuje radzieckich to-
warzyszy85.  

Następnie wziął w obronę R. Zambrowskiego. Przypomniał, że na III Ple-
num KC sam omawiał sprawę J. Dubiela, a w oskarżeniach Wolskiego pod 
adresem sekretarza KC (…) nie ma jednego grama prawdy. Prezydent jasno 
stwierdził, że niedawnemu ministrowi, w chwili obecnej, było łatwiej zaatako-
wać R. Zambrowskiego niż jego. Uznał bowiem uderzenie na niego jako atak 
na siebie samego86.  

Na koniec B. Bierut hucznie ogłosił, że kierownictwo partyjne jest skon-
solidowane jak nigdy, a ataki na nie są wysiłkami całkowicie beznadziejnymi 
i jeżeli nie udało się to nawet W. Gomułce i jego grupie, to tym bardziej (…) 

84 Ibidem, k. 610. 
85 Ibidem, k. 626-628; A. S o b ó r - Ś w i d e r s k a, op. cit., s. 331-332. 
86 M. S z u m i ł o, op. cit., s. 281-282. 
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jest to beznadziejne dla wysiłków tego typu działacza – pożal się boże – jak 
tow[arzysz] Wolski87. 

Po latach J. Berman wspominał w rozmowie z Teresą Torańską, że rze-
czywistym celem ataku Wolskiego był właśnie on. Z jego słów odczuć można, 
że był wyraźnie uprzedzony do postaci niegdysiejszego ministra. Ta uraza mo-
gła wynikać jednak z osobistych animozji. Jego postępowanie J. Berman uznał 
za wynik ciężkich przeżyć Wolskiego w przeszłości, które (…) nie zawsze uod-
parniają, czasem także łamią88. 

Po wystąpieniu B. Bieruta głos ponownie zabrał Wolski, próbując się 
ustosunkować do tych wszystkich ataków jakie padły pod jego adresem 
w związku z wystąpieniem w dniu poprzednim. Zdecydowanie zaprzeczył ja-
koby jego referat był atakiem na prezydenta i całe kierownictwo partii, a tylko 
na jednego działacza, czyli R. Zambrowskiego. 

Uważał za niesłuszne odsyłanie go do zapoznania się z „Historią WKP(b). 
Krótkim kursem”, ponieważ w momencie wybuchu rewolucji październiko-
wej, on był już w partii. Ponadto spędził wiele lat w ZSRR dlatego i WKP(b) 
uważał za wzór i niekwestionowany autorytet. Niestety nie dodał już w jakim 
charakterze przebywał w „ojczyźnie światowego proletariatu”. 

Wolski podkreślił konieczność funkcjonowania krytyki i samokrytyki 
w łonie partii. Elementy te miały już być szeroko stosowane w innych partiach 
komunistycznych. Jednak jego zdaniem w PZPR krytyka była mocno ograni-
czona i torpedowana, a dotyczyć to miało szczególnie jego osoby.  Te słowa 
wywołały na sali śmiech, jednak Wolski tą reakcją nie zraził się i kontynuował 
swoje wystąpienie. Mówił o porozumieniu państwo-Kościół. Stwierdził, że nie 
krytykował samego tekstu, a jedynie reakcję prasy na to wydarzenie. W jego 
mniemaniu pozytywny obraz Kościoła w gazetach, mógł spowodować zamęt 
ideologiczny w umysłach czytelników. Uznał również, że w tym myśleniu nie 
był odosobniony, a popierać go miał L. Kasman, który na Plenum zupełnie 
zmienił zdanie.  

Wolski odniósł się też do zarzutów F. Mazura, które uznał za całkowicie 
nieprawdziwe. Powołał się na swoje pismo skierowane doń, w którym wyrażał 
pogląd jakoby był nie tylko przeciwnikiem reaktywacji kościelnego zarządu 

87 AAN, KC PZPR, sygn. 237/II-3, Stenogram IV plenarnego posiedzenia Komitetu Cen-
tralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w dniach 8-go, 9-go i 10-go maja 1950 r., k. 630. 

88 T. T o r a ń s k a, op. cit., s. 347. 
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ków KC zajął się ponownie sprawą Wolskiego. Poinformował zebranych, 
że jego niepokojące zachowanie dało się zaobserwować od roku. Minister miał 
przychodzić najpierw do B. Bieruta, a potem do innych członków BP i skarżyć 
się na różnego rodzaju problemy. Przewodniczący partii nie zawsze się z nim 
zgadzał, ale nie miał zastrzeżeń do tego typu praktyk, dopóki Wolski nie zaczął 
tych spraw konsultować z ludźmi spoza kierownictwa. Minister dostał wów-
czas reprymendę od kierownictwa i obiecał, że się to więcej nie powtórzy.  

Według słów B. Bieruta, Wolski nie zamierzał jednak poprzestać. Jego 
poważną wadą miało być gadulstwo: Chodził i gadał z kim mógł – to chodził 
i gadał i gadał o wszystkim o czym wiedział, czego się domyślał i czego nieraz nie 
było – chodził i gadał. Kolejne reprymendy nie dawały skutku, bowiem minister 
wszystkiego się miał wypierać. Przewodniczący partii był szczególnie poru-
szony tym, że Wolski próbował zdyskredytować jego samego, rozpowiadając, 
że prezydent uważa kontakty z Sowietami za dywersję. Bolesław Bierut pod-
kreślił, iż zwracał uwagę ministrowi, że ten sam dezinformuje radzieckich to-
warzyszy85.  

Następnie wziął w obronę R. Zambrowskiego. Przypomniał, że na III Ple-
num KC sam omawiał sprawę J. Dubiela, a w oskarżeniach Wolskiego pod 
adresem sekretarza KC (…) nie ma jednego grama prawdy. Prezydent jasno 
stwierdził, że niedawnemu ministrowi, w chwili obecnej, było łatwiej zaatako-
wać R. Zambrowskiego niż jego. Uznał bowiem uderzenie na niego jako atak 
na siebie samego86.  

Na koniec B. Bierut hucznie ogłosił, że kierownictwo partyjne jest skon-
solidowane jak nigdy, a ataki na nie są wysiłkami całkowicie beznadziejnymi 
i jeżeli nie udało się to nawet W. Gomułce i jego grupie, to tym bardziej (…) 

84 Ibidem, k. 610. 
85 Ibidem, k. 626-628; A. S o b ó r - Ś w i d e r s k a, op. cit., s. 331-332. 
86 M. S z u m i ł o, op. cit., s. 281-282. 
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jest to beznadziejne dla wysiłków tego typu działacza – pożal się boże – jak 
tow[arzysz] Wolski87. 

Po latach J. Berman wspominał w rozmowie z Teresą Torańską, że rze-
czywistym celem ataku Wolskiego był właśnie on. Z jego słów odczuć można, 
że był wyraźnie uprzedzony do postaci niegdysiejszego ministra. Ta uraza mo-
gła wynikać jednak z osobistych animozji. Jego postępowanie J. Berman uznał 
za wynik ciężkich przeżyć Wolskiego w przeszłości, które (…) nie zawsze uod-
parniają, czasem także łamią88. 

Po wystąpieniu B. Bieruta głos ponownie zabrał Wolski, próbując się 
ustosunkować do tych wszystkich ataków jakie padły pod jego adresem 
w związku z wystąpieniem w dniu poprzednim. Zdecydowanie zaprzeczył ja-
koby jego referat był atakiem na prezydenta i całe kierownictwo partii, a tylko 
na jednego działacza, czyli R. Zambrowskiego. 

Uważał za niesłuszne odsyłanie go do zapoznania się z „Historią WKP(b). 
Krótkim kursem”, ponieważ w momencie wybuchu rewolucji październiko-
wej, on był już w partii. Ponadto spędził wiele lat w ZSRR dlatego i WKP(b) 
uważał za wzór i niekwestionowany autorytet. Niestety nie dodał już w jakim 
charakterze przebywał w „ojczyźnie światowego proletariatu”. 

Wolski podkreślił konieczność funkcjonowania krytyki i samokrytyki 
w łonie partii. Elementy te miały już być szeroko stosowane w innych partiach 
komunistycznych. Jednak jego zdaniem w PZPR krytyka była mocno ograni-
czona i torpedowana, a dotyczyć to miało szczególnie jego osoby.  Te słowa 
wywołały na sali śmiech, jednak Wolski tą reakcją nie zraził się i kontynuował 
swoje wystąpienie. Mówił o porozumieniu państwo-Kościół. Stwierdził, że nie 
krytykował samego tekstu, a jedynie reakcję prasy na to wydarzenie. W jego 
mniemaniu pozytywny obraz Kościoła w gazetach, mógł spowodować zamęt 
ideologiczny w umysłach czytelników. Uznał również, że w tym myśleniu nie 
był odosobniony, a popierać go miał L. Kasman, który na Plenum zupełnie 
zmienił zdanie.  

Wolski odniósł się też do zarzutów F. Mazura, które uznał za całkowicie 
nieprawdziwe. Powołał się na swoje pismo skierowane doń, w którym wyrażał 
pogląd jakoby był nie tylko przeciwnikiem reaktywacji kościelnego zarządu 

87 AAN, KC PZPR, sygn. 237/II-3, Stenogram IV plenarnego posiedzenia Komitetu Cen-
tralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w dniach 8-go, 9-go i 10-go maja 1950 r., k. 630. 

88 T. T o r a ń s k a, op. cit., s. 347. 
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„Caritasu”, ale i również postulował likwidację tej instytucji jako wrogiej wo-
bec władzy89.  

W dalszej części swego wystąpienia mówca tłumaczył szczegółowo wątki 
poruszone w swoim referacie. Przytoczył on swoją rozmowę z W. Winiarskim 
w towarzystwie J. Izydorczyka. Ten pierwszy wydał się Wolskiemu od razu 
podejrzany gdyż, (…) po oczach mi się nie podoba (…), co wspomnianego 
J. Izydorczyka miało tylko rozśmieszyć. Z tego wynika, że oczy kandydata na 
prezydenta Krakowa wystarczyły szefowi MAP, aby sprawdzić jego przeszłość. 
Słowa te trzeba potraktować jednak jako pewną figurę retoryczną – Wolski 
w ten sposób chciał podkreślić, że jako pierwszy spostrzegł, że kandydat na 
prezydenta nie jest odpowiedni i nie może nim zostać.  

Stał na stanowisku, że jego referat miał na celu ujawnienie pewnych fak-
tów dotyczących tylko jednej osoby z kierownictwa PZPR, czyli R. Zambrow-
skiego. Jednocześnie podtrzymał wszystkie swoje dotychczasowe zarzuty pod 
jego adresem. Podkreślił jeszcze raz, że to wspomniany sekretarz KC zabloko-
wał awans robotnika Gwiżdża na prezydenta Krakowa oraz, iż F. Grochalski 
był przedwojennym informatorem policji sanacyjnej. W tym momencie głos 
z sali pytał o dowody na poparcie tej tezy, jednak Wolski się do tego nie usto-
sunkował. Nie posiadał bowiem żadnych obciążających F. Grochalskiego ma-
teriałów, a jego przypuszczenia, iż ten był donosicielem, opierały się na do-
mniemaniu, że skoro był kilkakrotnie aresztowany przed wojną to musiał też 
i donosić90.  

Ten tok myślenia jest bardzo ciekawy i może powiedzieć wiele o schema-
cie myślowym Wolskiego. Czy opierał się on o własne przeżycia z przeszłości? 
Wspominano bowiem o tym, że m.in. J. Berman twierdził, iż Wolski co naj-
mniej raz po aresztowaniu miał być zwerbowany jako policyjny agent. Tego 
założenia nie można odrzucać. Z drugiej strony brak jest twardych „dowo-
dów”. 

Podtrzymał również to, że wielokrotnie zabiegał o aresztowanie J. Du-
biela, który miał się często spotykać z R. Zambrowskim. Stąd jego referat nie 
był projektowany jako atak na kierownictwo, a jedynie próbą zwrócenia uwagi 

89 AAN, KC PZPR, sygn. 237/II-3, Stenogram IV plenarnego posiedzenia Komitetu Cen-
tralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w dniach 8-go, 9-go i 10-go maja 1950 r., k. 632-
637. 

90 Ibidem, k. 637-641. 
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na postępowanie R. Zambrowskiego, szczególnie na polu polityki kadrowej. 
A te były minister uznał za błędną i niegodną członka KC. 

Dalej skarżył się zebranym, że już wcześniej był atakowany, ale bez pod-
staw i bez konkretnych przykładów. Stwierdził również, że spodziewa się  ko-
lejnych ataków, ale jego wystąpienie było konieczne. Pytał B. Bieruta w jaki 
sposób można oskarżać go, tj. Wolskiego, o dywersję u Sowietów, skoro oni 
mają swój rozum i swoją wiedzę? Zdecydowanie stwierdził, że dywersję to sieją 
ci co go atakują, a on jest szykanowany za to, że utrzymuje poprawne stosunki 
z przedstawicielami ZSRR91. Wówczas odezwał się głos z sali twierdzący jakoby 
Wolski miał się skarżyć, iż jego żona Celina Bobińska-Wolska nie może dostać 
pracy ponieważ skończyła studia w ZSRR i to właśnie miała być dywersja prze-
zeń uprawiana. Mówca jednak nie ustosunkował się do tego zarzutu. Inni słu-
chacze wręcz krzyczeli do niego że jest bezczelny, co B. Bierut miał skwitować: 
to jest właśnie tow[arzysz] Wolski92.  

Po Wolskim głos zabrał Ostap Dłuski, który uświadomił zebranych, ze 
nie należy oczekiwać od poprzednika samokrytyki. Jego zaś działania uznał za 
prowokację wobec KC co określił mianem wolszczyzny. Stwierdził, że nie po-
winien on chlubić się swoim wieloletnim stażem w partiach komunistycznych 
ponieważ byli na sali inni działacze z dłuższym doświadczeniem. Wytknął mu 
również, że w okresie 1933-1935 (…) trzymał się spódnicy pani Sempołowskiej 
siedział sobie legalnie w biurze (…) kiedy inni komuniści działali w konspiracji 
lub siedzieli w więzieniach93. 

Po wystąpieniu O. Dłuskiego zarządzono przerwę, oficjalnie w celu wzię-
cia udziału w uroczystościach organizowanych przez ambasadę Czechosłowa-
cji. Bolesław Bierut poprosił jednak członków BP o udanie się do jego gabi-
netu, zapewne w celu ustalenia dalszych kroków przeciwko Wolskiemu. Zao-
strzenie stanowiska byłego ministra oraz brak samokrytyki z jego strony spo-
wodowały, że postanowiono o jego całkowitym usunięciu z partii. Zorganizo-
wane naprędce posiedzenie BP jednogłośnie podjęło uchwałę: Za intrygancką, 
dwulicową, dywersyjną i rozbijacką działalność godzącą w Partię, a służącą fak-

91 M. S z u m i ł o, op. cit., s. 282. 
92 AAN, KC PZPR, sygn. 237/II-3, Stenogram IV plenarnego posiedzenia Komitetu Cen-

tralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w dniach 8-go, 9-go i 10-go maja 1950 r., k. 641-
645. 

93 Ibidem, k. 647-649. 
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„Caritasu”, ale i również postulował likwidację tej instytucji jako wrogiej wo-
bec władzy89.  

W dalszej części swego wystąpienia mówca tłumaczył szczegółowo wątki 
poruszone w swoim referacie. Przytoczył on swoją rozmowę z W. Winiarskim 
w towarzystwie J. Izydorczyka. Ten pierwszy wydał się Wolskiemu od razu 
podejrzany gdyż, (…) po oczach mi się nie podoba (…), co wspomnianego 
J. Izydorczyka miało tylko rozśmieszyć. Z tego wynika, że oczy kandydata na 
prezydenta Krakowa wystarczyły szefowi MAP, aby sprawdzić jego przeszłość. 
Słowa te trzeba potraktować jednak jako pewną figurę retoryczną – Wolski 
w ten sposób chciał podkreślić, że jako pierwszy spostrzegł, że kandydat na 
prezydenta nie jest odpowiedni i nie może nim zostać.  

Stał na stanowisku, że jego referat miał na celu ujawnienie pewnych fak-
tów dotyczących tylko jednej osoby z kierownictwa PZPR, czyli R. Zambrow-
skiego. Jednocześnie podtrzymał wszystkie swoje dotychczasowe zarzuty pod 
jego adresem. Podkreślił jeszcze raz, że to wspomniany sekretarz KC zabloko-
wał awans robotnika Gwiżdża na prezydenta Krakowa oraz, iż F. Grochalski 
był przedwojennym informatorem policji sanacyjnej. W tym momencie głos 
z sali pytał o dowody na poparcie tej tezy, jednak Wolski się do tego nie usto-
sunkował. Nie posiadał bowiem żadnych obciążających F. Grochalskiego ma-
teriałów, a jego przypuszczenia, iż ten był donosicielem, opierały się na do-
mniemaniu, że skoro był kilkakrotnie aresztowany przed wojną to musiał też 
i donosić90.  

Ten tok myślenia jest bardzo ciekawy i może powiedzieć wiele o schema-
cie myślowym Wolskiego. Czy opierał się on o własne przeżycia z przeszłości? 
Wspominano bowiem o tym, że m.in. J. Berman twierdził, iż Wolski co naj-
mniej raz po aresztowaniu miał być zwerbowany jako policyjny agent. Tego 
założenia nie można odrzucać. Z drugiej strony brak jest twardych „dowo-
dów”. 

Podtrzymał również to, że wielokrotnie zabiegał o aresztowanie J. Du-
biela, który miał się często spotykać z R. Zambrowskim. Stąd jego referat nie 
był projektowany jako atak na kierownictwo, a jedynie próbą zwrócenia uwagi 

89 AAN, KC PZPR, sygn. 237/II-3, Stenogram IV plenarnego posiedzenia Komitetu Cen-
tralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w dniach 8-go, 9-go i 10-go maja 1950 r., k. 632-
637. 

90 Ibidem, k. 637-641. 
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na postępowanie R. Zambrowskiego, szczególnie na polu polityki kadrowej. 
A te były minister uznał za błędną i niegodną członka KC. 

Dalej skarżył się zebranym, że już wcześniej był atakowany, ale bez pod-
staw i bez konkretnych przykładów. Stwierdził również, że spodziewa się  ko-
lejnych ataków, ale jego wystąpienie było konieczne. Pytał B. Bieruta w jaki 
sposób można oskarżać go, tj. Wolskiego, o dywersję u Sowietów, skoro oni 
mają swój rozum i swoją wiedzę? Zdecydowanie stwierdził, że dywersję to sieją 
ci co go atakują, a on jest szykanowany za to, że utrzymuje poprawne stosunki 
z przedstawicielami ZSRR91. Wówczas odezwał się głos z sali twierdzący jakoby 
Wolski miał się skarżyć, iż jego żona Celina Bobińska-Wolska nie może dostać 
pracy ponieważ skończyła studia w ZSRR i to właśnie miała być dywersja prze-
zeń uprawiana. Mówca jednak nie ustosunkował się do tego zarzutu. Inni słu-
chacze wręcz krzyczeli do niego że jest bezczelny, co B. Bierut miał skwitować: 
to jest właśnie tow[arzysz] Wolski92.  

Po Wolskim głos zabrał Ostap Dłuski, który uświadomił zebranych, ze 
nie należy oczekiwać od poprzednika samokrytyki. Jego zaś działania uznał za 
prowokację wobec KC co określił mianem wolszczyzny. Stwierdził, że nie po-
winien on chlubić się swoim wieloletnim stażem w partiach komunistycznych 
ponieważ byli na sali inni działacze z dłuższym doświadczeniem. Wytknął mu 
również, że w okresie 1933-1935 (…) trzymał się spódnicy pani Sempołowskiej 
siedział sobie legalnie w biurze (…) kiedy inni komuniści działali w konspiracji 
lub siedzieli w więzieniach93. 

Po wystąpieniu O. Dłuskiego zarządzono przerwę, oficjalnie w celu wzię-
cia udziału w uroczystościach organizowanych przez ambasadę Czechosłowa-
cji. Bolesław Bierut poprosił jednak członków BP o udanie się do jego gabi-
netu, zapewne w celu ustalenia dalszych kroków przeciwko Wolskiemu. Zao-
strzenie stanowiska byłego ministra oraz brak samokrytyki z jego strony spo-
wodowały, że postanowiono o jego całkowitym usunięciu z partii. Zorganizo-
wane naprędce posiedzenie BP jednogłośnie podjęło uchwałę: Za intrygancką, 
dwulicową, dywersyjną i rozbijacką działalność godzącą w Partię, a służącą fak-

91 M. S z u m i ł o, op. cit., s. 282. 
92 AAN, KC PZPR, sygn. 237/II-3, Stenogram IV plenarnego posiedzenia Komitetu Cen-

tralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w dniach 8-go, 9-go i 10-go maja 1950 r., k. 641-
645. 

93 Ibidem, k. 647-649. 
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tycznie wrogowi, Plenum KC postanawia wykluczyć Władysław Wolskiego z Par-
tii94. BP uchwaliło więc decyzję KC, którą Plenum miało dopiero przegłoso-
wać. 

Mirosław Szumiło twierdzi, że jednym z powodów obciążających Wol-
skiego była odmowa przyjęcia proponowanego mu stanowiska dyrektora okrę-
gowego Państwowego Gospodarstwa Rolnego (dalej PGR) w Słupsku95. Jest 
to nieprawda, gdyż propozycja ta padła dopiero w połowie czerwca 1950 r., 
a więc już po IV Plenum96.  

Gdy wznowiono obrady, zebrani znów zaczęli krytykować Wolskiego. 
Każde wystąpienie poświęcone było w całości tylko jego osobie. Pierwszy refe-
rował F. Jóźwiak – prezes Najwyższej Izby Kontroli (dalej NIK), który działa-
nia niedawnego ministra określił jako spekulacje polityczne i próbę wbicia 
klina pomiędzy kierownictwo partyjne a WKP(b). Uznał on, iż Wolski nie 
miał podstaw do twierdzenia jakoby w partii hamowano krytykę, bowiem ma 
ona swobodne pole działania. Słowa mówcy były oczywistą hipokryzją bowiem 
byłego ministra był atakowano właśnie za uprawianie krytyki. Wolność wyra-
żania opinii PZPR w tym okresie była czystą fikcją.  

Mówca był zdania, że motywy postępowania Wolskiego nie były czysto 
„wewnętrzne”, przez co należy rozumieć własną intencję. Jednocześnie sugero-
wał on, iż „pucz” był inspirowany z zewnątrz i miał służyć wrogowi. Oczywiście 
F. Jóźwiak nie zdawał sobie sprawy, że mocodawcą był ambasador ZSRR 
W. Lebiediew. Na końcu swego przemówienia odczytał uchwałę posiedzenia 
BP, które odbyło się chwilę wcześniej. Informacja o usunięciu Wolskiego wy-
wołała burzliwe oklaski. 

Natomiast posłanka Magdalena Treblińska stwierdziła, że choć nie zna 
zbyt dobrze Wolskiego, to w ciągu 20 lat nie spotkała nikogo kto mógłby po-
wiedzieć o nim coś dobrego. Jej wystąpienie pełne było obraźliwych epitetów 
pod adresem byłego ministra. Wolski – intrygant, Wolski – warchoł […] co ma 
pysk jak hale targowe (…), jak go określała, nigdy według niej prawdziwym 
działaczem partyjnym nie był. Jasno stwierdziła, że już przed wojną w KPP nie 

94 AAN, KC PZPR, sygn. V/4, Protokół Nr 37 posiedzenia Biura Politycznego w dn[iu] 10. 
V. [19]50 r., k. 28. 

95 M. S z u m i ł o, op. cit., s. 282. 
96 AAN, KC PZPR, sygn. CK XX/6507, Notatka dot[ycząca] skierowania do pracy Wol-

skiego Antoniego, k. 21. 
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darzono go zaufaniem. Większość czasu miał spędzać w restauracji „Ziemiań-
ska Warszawa”, gdzie według niej, przesiadywał razem z obszarnikami, fabry-
kantami, burżujami, prostytutkami oraz trockistami, a przyjaźnić miał się 
z pijakami. To zaś, że został członkiem KC a potem ministrem M. Treblińska 
odczytała jako wyraz  

(…) wielkoduszności Partii, była to bolszewicka wiara w człowieka, wiara, 
że Wolski, którego nie ceniliśmy, nie lubiliśmy, któremu nie ufaliśmy dlatego 
właśnie, że miał gębę rozhuśtaną, że Wolski może w nowych warunkach […] 
zmieni się i może stanie się pożytecznym człowiekiem dla Partii97. 

Po tym agresywnym przemówieniu głos zabrał literat i dyplomata J. Pu-
trament. Na początku przedstawił on swoje spotkania z Wolskim w kawiarni 
„Marca”, gdzie ten żalił mu się z powodu podpisania porozumienia z Kościo-
łem. Ponadto zwierzył się, że różnica zdań w tej materii jest powodem likwi-
dacji jego resortu. Ambasador miał go pocieszać i namawiać ażeby przyjął pro-
ponowaną mu nową posadę.  

Jak wskazane zostało powyżej, J. Putrament wspominał IV Plenum jako 
polityczny proces nad Wolskim. Z jego wspomnień można wyczytać elementy 
współczucia wobec byłego ministra. Jednak dalsza część jego przemowy na po-
siedzeniu, zapisana w stenogramie, ukazywała już inny wymiar stosunku do 
Wolskiego. Twierdził on wówczas, że minister zabiegał o wciągnięcie go w spi-
sek przeciwko kierownictwu PZPR. Jego zaś wystąpienie było jak najbardziej 
na rękę Zachodowi. Swoją mowę zakończył stwierdzeniem, że nie można 
współczuć człowiekowi, który atakuje partię. Po dwojakim stanowisku J. Pu-
tramenta dobrze widać, popularne stwierdzenie, że – punkt widzenia zależy od 
punktu siedzenia miało znakomite odwzorowanie w epoce stalinowskiej. 

Do ataku przyłączył się również Stefan Wierbłowski, który podkreślił, 
że były minister nie powinien mieć żadnych zastrzeżeń do porozumienia z Ko-
ściołem, bowiem to nie on był jego autorem, a nie kierownictwo partyjne. Po-
nadto wyraził wątpliwość w przynależność Wolskiego do SDKPiL w przeszło-
ści. Nikt nigdy jednak nie udowodnił byłemu ministrowi, żeby pod tym wzglę-
dem kłamał98.  

97 AAN, KC PZPR, sygn. 237/II-3, Stenogram IV plenarnego posiedzenia Komitetu Cen-
tralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w dniach 8-go, 9-go i 10-go maja 1950 r., k. 652-
659. 

98 Ibidem, k. 660-666. 
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94 AAN, KC PZPR, sygn. V/4, Protokół Nr 37 posiedzenia Biura Politycznego w dn[iu] 10. 
V. [19]50 r., k. 28. 

95 M. S z u m i ł o, op. cit., s. 282. 
96 AAN, KC PZPR, sygn. CK XX/6507, Notatka dot[ycząca] skierowania do pracy Wol-
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97 AAN, KC PZPR, sygn. 237/II-3, Stenogram IV plenarnego posiedzenia Komitetu Cen-
tralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w dniach 8-go, 9-go i 10-go maja 1950 r., k. 652-
659. 

98 Ibidem, k. 660-666. 
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Kolejni mówcy w osobach gen. Kazimierza Witaszewskiego, później na-
zywanego „gazrurką”, Jakuba Krajewskiego, R. Werfela, Mariana Minora, Sta-
nisława Łapota, Konrada Świetlika, nie wiele wnosili do dyskursu. Powtarzali 
oni zarzuty swoich poprzedników, mniej lub bardziej piętnując osobę byłego 
ministra. Głównymi oskarżeniami były próba skłócenia kierownictwa, brak 
wiary w klasę robotniczą, brak samokrytyki, intryganctwo, nieznajomość hi-
storii WKP(b), a nawet statutu PZPR.  

Pojawiały się też epitety pod jego adresem jak: warchoł, rozrabiacz, intry-
gant, oszczerca itp. Jakub Krajewski nawiązując do słów J. Bermana z dnia 
poprzedniego, apelował aby otworzyć okna (…) żeby wyszedł ten smród jakiego 
narobiliście [towarzyszu Wolski]. Z kolei K. Świetlik – wiceminister MBP, bez-
pardonowo stwierdził: Twój piesek straszył ludzi po ulicach Warszawy, wysta-
wiając swoją wstrętną gębę z limuzyny, z limuzyny którą otrzymałeś do wykony-
wania obowiązków służbowych (…). Okazuje się więc, że Plenum krytykowało 
nawet psa Wolskiego. Ten funkcjonariusz bezpieki nie poprzestał na tym 
i również nawiązując do poprzednich mówców gromił: Wolski wniósł na salę 
odór, najohydniejszy odór (…). Także każdy kolejny mówca apelował o usunie-
cie Wolskiego z partii99. 

Helena Kozłowska, podobnie jak R. Werfel już drugi raz krytykowała 
Wolskiego, ale tym razem w swym ataku pokazała pełnię zacietrzewienia. Uza-
sadniała to tym, że z tego Plenum pragnęła wyjść z czystym sumieniem! Wy-
raziła wstyd, że uznawała kiedyś byłego ministra za zasłużonego działacza. Po-
nadto powiedziała, że Wolski siedział koło niej w czasie obrad i miał jej powie-
dzieć, że nie żywi do niej urazy za jej pierwsze wystąpienie, ponieważ ona przy-
najmniej wierzy we własne słowa. Mówczyni wyraziła jednak publicznie, 
że życzy sobie aby do niej miał takie same pretensje jak do reszty kierownictwa 
partyjnego! Zarzekała się, że kilkakrotnie apelowała doń o wstrzymanie się 
z antypartyjnym wystąpieniem, co jednak nie przyniosło skutku. Jego działania 
określiła jako titowszczyznę. 

Józef Olszewski również należał do tych osób, które ponownie zaatako-
wały Wolskiego. Stwierdził, że po jego wystąpieniu czuł (…) się tak, jak gdyby 
mi tow[arzysz] Wolski napluł w twarz (…). Skonstruował on przy tym charak-

99 Ibidem, k. 669-685. 
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terystyczny dla epoki ciąg myślowy, (…) że tow[arzysz] Bierut to jest Biuro Po-
lityczne, tow[arzysz] Bierut to jest Komitet Centralny, tow[arzysz] Bierut to jest 
nasza Partia. Tego Wolski - według mówcy - miał nie rozumieć i atakując 
kierownictwo – atakuje również przewodniczącego. Józef Olszewski w swym 
krytycyzmie pogubił się, bo skoro B. Bierut był członkiem wymienionych or-
ganów partyjnych i ktoś atakując je, atakował jednocześnie jego, to zapomniał, 
że Wolski również był członkiem partii i KC uderzając w nie - uderzał również 
siebie. Ten wzajemnie wykluczający się mechanizm został zapewne skonstruo-
wany naprędce i jego autor nie do końca go przemyślał100.  

Wiele osób chciało jeszcze zabrać głos, ale z uwagi na późną porę B. Bierut 
zapowiedział, że ostatnim mówca będzie członek BP i wicepremier H. Minc. 
To tej pory tylko on nie przemawiał spośród czwórki kierującej PZPR. Jego 
wystąpienie można spokojnie zaliczyć do najostrzejszych jakie pojawiły się na 
Plenum pod adresem Wolskiego. Miało ono niejako charakter podsumowu-
jący. Można powiedzieć, że wypowiedź H. Minca była co najmniej ordynarna, 
przepełniona niewybrednymi określeniami, po części zebranymi z wcześniej-
szych wypowiedzi, które do tej pory padły pod adresem niedawnego ministra. 
Wicepremier grzmiał z trybuny:  

Po tej dyskusji Wolskiego odarto ze wszystkich jego fałszywych szat i tog, 
z tych wszystkich nędznych, teatralnych rekwizytów i Wolski stanął tu przed 
KC nagi, taki jaki jest, stanął jako obibok, leń, pajac, warchoł, intrygant, cy-
nik, zdegenerowany typ101.  

Mówca podkreślał, że to co zrobił Wolski było bezczelną prowokacją. 
Apelował, żeby tego typu zachowania nie były tolerowane. W jego mniemaniu 
wystąpienie byłego ministra było podyktowane likwidacją jego resortu - tego 
argumentu nikt do tej pory nie podnosił. MAP zlikwidowano po to aby stwo-
rzyć tzw. jednolitą władzę w terenie na wzór radziecki. W rzeczywistości mini-
sterstwo to zostało rozwiązane aby pozbawić funkcji Wolskiego, ale o tym 
oczywiście H. Minc nie wspomniał. Prawdziwy powód tej decyzji daje się jed-
nak wyczuć z jednego zdania wypowiedzianego przez tegoż mówcę:  

100 Ibidem, k. 685-689. 
101 Ibidem, 690-691. 
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100 Ibidem, k. 685-689. 
101 Ibidem, 690-691. 
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Jasne jest, że gdybyśmy się na to zgodzili i to ministerstwo zostało utrzymane 
i Wolski tam pozostał, to w bardzo prędkim czasie, przy swoich bufoń- 
skich i pajacowskich […]102 i metodach dorównywałyby osławionemu paja-
cowi i poprzednikowi Wolskiego w [przedwojennym] Min[isterstwie] Spraw 
Wewn[ętrznych] [Felicjanowi] Sławoj-Składkowskiemu.  

Wicepremier głosił, iż niedoszły puczysta dążył do zachowana MAP (…) 
prawdą i nieprawdą, otwarcie i skrycie, intrygą i szulerstwem, kłamstwem i na-
chalstwem, nachalstwem – powtarzam – próbował zatrzymać tę decyzję103.  

W kolejnej części swego przemówienia H. Minc skrytykował sposób pro-
wadzenia negocjacji z Episkopatem przez Wolskiego. Podkreślał, że ten nigdy 
nie zdawał partii pełnej relacji z ich przebiegu. Zarzucał mu również, że nie 
miał żadnego pomysłu na politykę wobec Kościoła. Zarzut ten należy uznać za 
bezpodstawny, bowiem o tym decydowało kierownictwo partyjne, a dokładnie 
B. Bierut i J. Berman.  

Dalej wicepremier nieco oderwał się od tematu, ponieważ głosił frazesy 
o wielkiej miłości kierownictwa PZPR do WKP(b), J. Stalina i ZSRR, co 
chwilę przerywane oklaskami. Ta część mowy stanowi podniosły panegiryk na 
cześć obu partii komunistycznych i obozu socjalistycznego. Hilary Minc za-
pewniał, że nie ma żadnych tajemnic pomiędzy PZPR a partią radziecką. Ten 
ustęp odnosił się do kontaktów Wolskiego z ambasadorem W. Lebiediewem, 
o czym szerzej wiedziało tylko kierownictwo partii. Wicepremier nie odważył 
się jednak powiedzieć o tym wprost. Wspomniał jedynie, że Wolski miał udać 
się do (…) odpowiedzialnego towarzysza radzieckiego (…) i powiedzieć, że ma 
za sobą wielu działaczy partyjnych. Wniosek końcowy wicepremiera był jeden 
(…) precz z Partii, won z Partii104. 

Każdy kolejny mówca tylko potwierdzał słowa swego poprzednika. 
W narracji większości da się zauważyć pewien zabieg psychologiczny. Padają 
takie określenia jak: „wszyscy to znamy”, „wszyscy o tym wiemy”, „każdemu 
jest to znane”, „każdy zdaje sobie z tego sprawę” itp. Na sali były 154 osoby 

102 Słowo niezrozumiałe. 
103 AAN, KC PZPR, sygn. 237/II-3, Stenogram IV plenarnego posiedzenia Komitetu Cen-

tralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w dniach 8-go, 9-go i 10-go maja 1950 r., 
k. 692-695. 

104 Ibidem, k. 695-701. 
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i jest pewne, że nie każdy orientował się w sprawach przytaczanych przez mów-
ców, może i też nie każdy w głębi się z tym zgadzał. Jednak używanie tych 
zwrotów musiało wytworzyć w umysłach słuchaczy przeświadczenie, że zarzuty 
pod adresem Wolskiego były niepodważalną prawdą. Kwestionowanie „tego 
co jest każdemu znane”, nawet jeżeli jest to nieprawda, w tamtej sytuacji by-
łoby krokiem bardzo nierozsądnym. 

Wniosek o wyrzucenie Wolskiego z partii, przyjęty na posiedzeniu BP, 
zgłosił pod głosowanie F. Jóźwiak. Bolesław Bierut uznał, że każdy może gło-
sować, w tym również i członkowie  Komisji Kontroli Partyjnej. Wszyscy, poza 
jedną osobą, głosowali za przyjęciem wniosku. Jedna osoba wstrzymała się od 
głosu105. Najprawdopodobniej był nią Wolski.  

Warto nadmienić, że był to jedyny przypadek, kiedy plenarne posiedzenie 
bezpośrednio zdecydowało o wykluczeniu z partii106. Trafnie więc zauważa Mi-
rosław Szumiło, że ostatni dzień IV Plenum uznać można za swoisty sąd kap-
turowy nad Wolskim107. 

3. Rozprawa z „wolszczyzną” 

Po zakończeniu obrad plenarnych Sekretariat Biura Organizacyjnego 
skierował do aktywu wszystkich organizacji partyjnych list wyjaśniający po-
wody usunięcia Wolskiego z szeregów PZPR. Zarzucono mu intryganctwo 
oraz oderwanie się od klasy robotniczej i partii. Jego gadulstwo i przesiadywa-
nie w kawiarniach uwidoczniły się w szkalowaniu kierownictwa PZPR, a zara-
zem zaniedbywaniu obowiązków. Według autorów listu Wolski nabył maniery 
udzielnego księcia. Jednak najcięższym zarzutem była (…) próba wbicia klina 
między nasze kierownictwo partyjne a WKP(b) przez rozsiewanie kłamstw o tym, 
jakoby kierownictwo naszej partii postępowało nieszczerze w stosunkach przyjaźni 
polsko-radzieckiej108.  

105 Ibidem, k. 705. 
106 A. W e r b l a n, Stalinizm w Polsce…, s. 121. 
107 M. S z u m i ł o, op. cit., s. 282. 
108 Cyt. za Cz. K o z ł o w s k i, op. cit., s. 81. 
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W narracji większości da się zauważyć pewien zabieg psychologiczny. Padają 
takie określenia jak: „wszyscy to znamy”, „wszyscy o tym wiemy”, „każdemu 
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102 Słowo niezrozumiałe. 
103 AAN, KC PZPR, sygn. 237/II-3, Stenogram IV plenarnego posiedzenia Komitetu Cen-

tralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w dniach 8-go, 9-go i 10-go maja 1950 r., 
k. 692-695. 

104 Ibidem, k. 695-701. 
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105 Ibidem, k. 705. 
106 A. W e r b l a n, Stalinizm w Polsce…, s. 121. 
107 M. S z u m i ł o, op. cit., s. 282. 
108 Cyt. za Cz. K o z ł o w s k i, op. cit., s. 81. 



Rozdział IV 

258 

Szef MBP Stanisław Radkiewicz na naradzie resortowej wyraził pewność, 
że (…) lekcja dana Wolskiemu zaostrzy czujność wszystkich członków i zmobili-
zuje Partię do walki z obcymi naleciałościami w naszych szeregach109. Istotnie 
kilka dni po majowym Plenum „zaostrzona czujność” pozwoliła na aresztowa-
nie byłego wiceministra obrony narodowej gen. M. Spychalskiego110. 

Przyczyną zguby Wolskiego był to, że jego działania popierał tylko 
W. Lebiediew, a nie ścisłe kierownictwo Kremla. Również uprzednie poinfor-
mowanie B. Bieruta przez marsz. K. Rokossowskiego oraz nowego doradcę 
MBP Michaiła Biezborodowa o zamiarach ministra, dało czas prezydentowi 
i jego współpracownikom na odpowiednie przygotowanie działań wyprzedza-
jących111.  

W dniu 15 V 1950 r. B. Bierut napisał obszerny list do J. Stalina. W jego 
końcowej części prezydent opisuje nieudaną próbę przewrotu w wykonaniu 
Wolskiego. Zarzucił mu, że już od dawna miał robić tzw. krecią robotę w par-
tii, rozpowiadając wszystkim na lewo i prawo o partyjnych tajemnicach. Przy-
woływanie go do porządku przez niektórych działaczy nie przyniosło skutków. 
Wolski miał podjudzać aktyw przeciwko kierownictwu i w tym celu dążył do 
utworzenia swojej grupy, będącej w opozycji do rządzącej wierchuszki. O tych 
zagrożeniach informował B. Bieruta marsz. K. Rokossowski.  

Prezydent pisał, że Wolski całkowicie nie zgadzał się z pomysłem likwi-
dacji MAP, co nie trudno było sobie wyobrazić. Rozpowszechniał on opinię, 
że kasacja tego resortu jest pomysłem złym. Gotów był zaakceptować każdy 
model reorganizacji struktur aparatu władzy, byleby pozostawiono mu MAP. 
Przywódca partii pisał do J. Stalina, że niedawny minister żalił się na mównicy, 
iż jest obrażany przez innych komunistów za to, że utrzymuje kontakty z ra-
dzieckimi towarzyszami. Bolesław Bierut tłumaczył generalissimusowi, że oso-
biście zarzucił Wolskiemu, iż właśnie to on dezinformuje stronę sowiecką. Na 

109 Referat ministra bezpieczeństwa publicznego Stanisława Radkiewicza w sprawie zadań dla 
aparatu bezpieczeństwa na odcinku kadr w związku z IV Plenum KC PZPR, wygłoszonym na na-
radzie w dniu 26 maja 1950 r. [w:] Aparat bezpieczeństwa w Polsce w latach 1950-1952, oprac. 
A. D u d e k, A. P a c z k o w s k i, Warszawa 2000, s. 23. 

110 R. S p a ł e k, Bez jednoosobowej dyktatury: Bierut, Berman, Minc. Esej o stalinowskim 
kierownictwie PZPR [w;] Władza w PRL. Ludzie i mechanizmy, pod red. K. R o k i c k i e g o 
i R. S p a ł k a, Warszawa 2011, s. 216. 

111 I d e m, Komuniści przeciwko komunistom…, s. 963. 
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końcu zaś prezydent stwierdził, że niegdysiejszy minister rozpowszechniał opi-
nię, iż pomiędzy kierownictwem PZPR a Kremlem istnieje konflikt i on ma 
pełnomocnictwa do stworzenia warunków do zmiany na szczytach władzy. 
Sam Wolski miał widzieć siebie jako przyszłego wicepremiera112. 

Stalin odpisał B. Bierutowi po tygodniu. W swoim liście całkowicie po-
parł on przywódcę PZPR i jego rozprawę z Wolskim, o którym pisał: Po naszej 
z Wami rozmowie o Wolskim w Moskwie113. Poleciłem właściwym organom spo-
rządzić postawę polityczna Wolskiego. W tych dniach otrzymałem wyniki kontroli. 
Z kontroli wynika, że Wolski nie zasługuje na zaufanie. Pozdrowienia J[ózef] 
Stalin114. Jednocześnie Wiktor Lebiediew otrzymał 19 V 1950 r. od szefa ra-
dzieckiego MSZ, polecenie zerwania wszelkich kontaktów z niedawnym pol-
skim ministrem.  

Ostatecznie w wyniku nieudanej akcji Wolskiego B. Bierut umocnił 
swoją pozycję w partii. Jasnym stało się dla wszystkich, że J. Stalin nie zamierza 
zmieniać kierownictwa partyjno-państwowego w Polsce. Jednak niedawny mi-
nister „napsuł dużo nerwów” przywódcy PZPR, do tego stopnia, że B. Bierut 
niedługo po tym dostał zawału i trafił do szpitala115.  

Całe przedsięwzięcie Wolskiego mogło być jego osobistym wystąpieniem 
na własną rękę. Likwidacja MAP i groźba odsunięcia na boczny tor mogły go 
tylko determinować do tego kroku. Ważnym czynnikiem była również jego 
ambicja posiadania władzy, a jedno i drugie znakomicie korespondowało ze 
sobą. Z dzisiejszego punktu widzenia jasnym staje się, że źle ocenił sytuację. 
Jednak mógł Wolski zakładać, że przy wsparciu działaczy partyjnych średniego 
i niższego szczebla uda mu się zrobić wyłom na szczycie PZPR. Mógł to łączyć 
z antysemicką kampanią w ZSRR, a to wydawało się sprzyjającym znakiem116. 
Raczej nie zakładał, że pozycja żydowskiej trójki otaczającej B. Bieruta, uległa 
osłabieniu po reorganizacji Sekretariatu KC, ponieważ w dalszym stopniu po-
zostali tam ludzie (…) ustawieni przez Zambrowskiego117. 

112 Pismo Bolesława Bieruta do Józefa Stalina o utworzeniu Sekretariatu Biura Organizacyj-
nego KC PZPR, podpisaniu porozumienia z Kościołem i wynikach posiedzenia KC PZPR [w:] Polska 
w dokumentach…, s. 81-82. 

113 W marcu 1950 r. 
114 Józef Stalin do Bolesława Bieruta, 22 V 1950 r. [w:] Polska w dokumentach…, s. 82. 
115 R. S p a ł e k, Komuniści przeciwko komunistom…, s. 964. 
116 M. S z u m i ł o, op. cit., s. 283. 
117 Informacja wewnętrzna Wydziału Tajnego TASS o posiedzeniu BP KC PZPR w sprawie 

zmiany składu Sekretariatu KC PZPR [w:] Polska w dokumentach…, s. 76. 
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mowanie B. Bieruta przez marsz. K. Rokossowskiego oraz nowego doradcę 
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woływanie go do porządku przez niektórych działaczy nie przyniosło skutków. 
Wolski miał podjudzać aktyw przeciwko kierownictwu i w tym celu dążył do 
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109 Referat ministra bezpieczeństwa publicznego Stanisława Radkiewicza w sprawie zadań dla 
aparatu bezpieczeństwa na odcinku kadr w związku z IV Plenum KC PZPR, wygłoszonym na na-
radzie w dniu 26 maja 1950 r. [w:] Aparat bezpieczeństwa w Polsce w latach 1950-1952, oprac. 
A. D u d e k, A. P a c z k o w s k i, Warszawa 2000, s. 23. 

110 R. S p a ł e k, Bez jednoosobowej dyktatury: Bierut, Berman, Minc. Esej o stalinowskim 
kierownictwie PZPR [w;] Władza w PRL. Ludzie i mechanizmy, pod red. K. R o k i c k i e g o 
i R. S p a ł k a, Warszawa 2011, s. 216. 

111 I d e m, Komuniści przeciwko komunistom…, s. 963. 
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Stalin114. Jednocześnie Wiktor Lebiediew otrzymał 19 V 1950 r. od szefa ra-
dzieckiego MSZ, polecenie zerwania wszelkich kontaktów z niedawnym pol-
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zmieniać kierownictwa partyjno-państwowego w Polsce. Jednak niedawny mi-
nister „napsuł dużo nerwów” przywódcy PZPR, do tego stopnia, że B. Bierut 
niedługo po tym dostał zawału i trafił do szpitala115.  

Całe przedsięwzięcie Wolskiego mogło być jego osobistym wystąpieniem 
na własną rękę. Likwidacja MAP i groźba odsunięcia na boczny tor mogły go 
tylko determinować do tego kroku. Ważnym czynnikiem była również jego 
ambicja posiadania władzy, a jedno i drugie znakomicie korespondowało ze 
sobą. Z dzisiejszego punktu widzenia jasnym staje się, że źle ocenił sytuację. 
Jednak mógł Wolski zakładać, że przy wsparciu działaczy partyjnych średniego 
i niższego szczebla uda mu się zrobić wyłom na szczycie PZPR. Mógł to łączyć 
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112 Pismo Bolesława Bieruta do Józefa Stalina o utworzeniu Sekretariatu Biura Organizacyj-
nego KC PZPR, podpisaniu porozumienia z Kościołem i wynikach posiedzenia KC PZPR [w:] Polska 
w dokumentach…, s. 81-82. 

113 W marcu 1950 r. 
114 Józef Stalin do Bolesława Bieruta, 22 V 1950 r. [w:] Polska w dokumentach…, s. 82. 
115 R. S p a ł e k, Komuniści przeciwko komunistom…, s. 964. 
116 M. S z u m i ł o, op. cit., s. 283. 
117 Informacja wewnętrzna Wydziału Tajnego TASS o posiedzeniu BP KC PZPR w sprawie 

zmiany składu Sekretariatu KC PZPR [w:] Polska w dokumentach…, s. 76. 
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Motywy postępowania Wolskiego stają się jaśniejsze kiedy sięgniemy do 
relacji Stefana Kisielewskiego. Wspomina on, że Wolski: (...) rozpoczął intrygę 
przeciwko Bierutowi, którego uważał za idiotę, tak jak wszystkich zdaje się, 
i sprzymierzywszy się z ambasadorem sowieckim [W.] Lebiediewem, postanowił go 
wyrzucić, a sam zająć jego miejsce. Jak wskazano powyżej, Wolski nie liczył na 
zajęcie stanowiska I sekretarza KC PZPR, dążył jednak do nominacji na wice-
premiera. Omyłka S. Kisielewskiego jest zrozumiała, jeśli weźmiemy pod 
uwagę, że informacje te czerpał on z drugiej ręki. Kisiel opowiedział się tym 
samym za radziecką inspiracją wystąpienia Wolskiego. Dalsza relacja autora 
komplikuje jednak sprawę. Pisarz twierdził, że Wolski miał być agentem Sta-
lina, który przy jego pomocy zamierzał obalić B. Bieruta. W tej sytuacji Wiktor 
Lebiediew był naturalnym pośrednikiem. Jednak prezydent został o tych za-
miarach uprzedzony, po czym udał się do Moskwy, dążąc do wyjaśnienia 
sprawy. Tam J. Stalin wszystkiego się wyparł i ostatecznie nie doszło do zmiany 
na szczytach PZPR118. 

Słusznie zauważa Robert Spałek, że J. Stalin nieraz próbował wcielić 
w życie jednocześnie dwa, sprzeczne ze sobą plany. Ostatecznie realizowany 
miał być ten, który wydawał się być przywódcy ZSRR najbardziej naturalny. 
Być może, gdyby B. Bierut nie zorientował się w intrydze, wówczas J. Stalin 
poparłby Wolskiego, a to oznaczałoby szeroką zmianę w ścisłym kierownictwie 
PZRP. Kreml przecież nie był zadowolony z żydowskiego otoczenia prezy-
denta. Jednak B. Bierut okazał się być silniejszym niż się wydawało i postano-
wił sprawę rozwiązać oficjalnie, poprzez kontratak na IV Plenum partii. 
W takiej sytuacji próba obalenia prezydenta przez J. Stalina, przy pomocy Wol-
skiego, wydawała się być nieracjonalna119.  

Powyższą sytuację można rozważyć również inaczej. Józef Stalin nie zado-
wolił się usunięciem tylko W. Gomułki. Mógł zakładać, że kierownictwo 
PZPR w dalszym stopniu nie jest odpowiednio „czyste”. W tym celu Sowieci 
przy pomocy Wolskiego chcieli usunąć następną osobę ze ścisłej wierchuszki 
partii. Jednak B. Bierut i jego żydowscy współpracownicy zorientowali się 

118 S. K i s i e l e w s k i, Abecadło Kisiela, Warszawa 1997, s. 159.  
119 R. S p a ł e k, Komuniści przeciwko komunistom…, s. 965; Z. J i r á s e k, A. M a ł k i e -

w i c z, Polska i Czechosłowacja w dobie stalinizmu (1948-1956). Studium porównawcze, War-
szawa 2005, s. 150-151. 
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w porę jakie jest zadanie niedawnego szefa MAP i postanowili w porę go wye-
liminować. Błyskawiczne rozprawienie się z Wolskim na IV Plenum spowodo-
wało, że jego potencjalni radzieccy patroni nie zdążyli podjąć jakichkolwiek 
działań wspierających120.  

Bardziej prawdopodobnym od J. Stalina inspiratorem „puczu” Wol-
skiego, wydał się być ambasador W. Lebiediew, działający jednak na własną 
rękę. Tego zdania był również sam B. Bierut121. Narracja niedawnego ministra 
o „żydowskiej klice” znakomicie korespondowały z niechęcią dyplomaty do 
Żydów. Świadczyć o tym mogą również jego wielokrotne kontakty z mini-
strem, a także pozytywny obraz Wolskiego kreślony w raportach słanych do 
Moskwy. Niemal stuprocentowym potwierdzeniem tego założenia byłby fakt 
odwołania ambasadora tuż po nieudanym puczu. To jednak nie nastąpiło, 
a W. Lebiediew wrócił do ZSRR dopiero 2 III 1951 r., zbyt późno aby uznać 
to jako karę za podjudzenie Wolskiego do wystąpienia na IV Plenum. 
Syn B. Bieruta Jan Chyliński łączy jednak zmianę na stanowisku ambasadora 
ZSRR z powyższa sprawą. Jego zdaniem prezydent miał nalegać w Moskwie 
na odwołanie W. Lebiediewa i po kilku miesiącach dopiąć celu122. Teza ta nie 
ma jednak umocowania w dostępnym materiale źródłowym. 

Anna Sobór-Świderska rozważa, iż B. Bierut i jego trzej żydowscy współ-
pracownicy świadomie chcieli skompromitować Wolskiego w partii, nie dla-
tego, że był dla nich zagrożeniem, ale po to by odciąć go raz na zawsze od 
ambasady radzieckiej. Ten bowiem, znany ze swego gadulstwa, przekazywał 
Sowietom rozmaite plotki i informacje kompromitujące kierownictwo PZPR. 
Innym uzasadnieniem jest chęć utrzymania przez te osoby monopolu na infor-
mowanie strony radzieckiej o wewnętrznej sytuacji w partii i Polsce123.  

IV Plenum oznaczało koniec kariery politycznej Wolskiego, w dodatku 
zakończonej spektakularnym krachem. Pozbawiono go wszelkich funkcji jakie 
pełnił, w tym również społecznych. Zmuszono go do zrzeczenia się mandatu 

120 A. K o r z o n, Kłopotliwy satelita. Stosunki polsko-radzieckie 1947-1957 [w:] Rola i miej-
sce Polski w Europie 1914-1957. W 75 rocznicę odzyskania niepodległości. Materiały z sesji nauko-
wej w Instytucie Historii PAN, 8-9 listopada 1993 r., pod red. A. K o r y n a, Warszawa 1994, 
s. 155. 

121 J. C h y l i ń s k i, Jaki był Bolesław Bierut. Wspomnienia syna, Warszawa 1999, s. 171. 
122 Ibidem, s. 171. 
123 A. S o b ó r - Ś w i d e r s k a, op. cit., s. 333. 
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119 R. S p a ł e k, Komuniści przeciwko komunistom…, s. 965; Z. J i r á s e k, A. M a ł k i e -
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121 J. C h y l i ń s k i, Jaki był Bolesław Bierut. Wspomnienia syna, Warszawa 1999, s. 171. 
122 Ibidem, s. 171. 
123 A. S o b ó r - Ś w i d e r s k a, op. cit., s. 333. 
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poselskiego, co uczynił w dniu 14 VII 1950 r., a co zatwierdzono w dniu na-
stępnym124. Dla Wolskiego zaczął się trudny okres w życiu, którego się nie 
spodziewał biorąc pod uwagę jego rolę w  latach 1944-1050. 

 

124 AAN, KS, sygn. 469, Wolski do marszałka sejmu, 14 VII 1950 r., k. 8; ibidem, K. Ja-
rzyński do Biura Personalno-Administracyjnego KS, 2 XI 1950 r., k. 10. 
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Rozdział V 

„Na zesłaniu”. 
Działalność po 1950 r. 

 
 
 

Mogłem się mylić. Ale na czym polegał mój błąd,  
nikt mi dotąd nie powiedział 1. 

Władysław Wolski 
 
 
 

Po wyrzucenia z partii Wolski stracił wszystkie stanowiska i funkcje. Zaraz 
po zakończeniu IV Plenum, do gabinetu byłego ministra wszedł nowy minister 
gospodarki komunalnej Kazimierz Mijal w asyście funkcjonariuszy bezpieki. 
Dokonano szczegółowej rewizji i zarekwirowano wszystkie przedmioty i mate-
riały, nawet osobistą własność Wolskiego czy jego pieniądze.  

Następnie odebrano mu mieszkanie w Warszawie i zmuszono do opusz-
czenia stolicy, oświadczając przy tym, że (…) nie ma prawa ani tu mieszkać, ani 
chodzić po ulicach Warszawy. Nie dostał żadnej odprawy. Skarżył się również, 
że wskutek szczególnej zawziętości względem jego osoby, przekazano na ma-
kulaturę cały nakład wydrukowanej już książki autorstwa jego żony Celiny Bo-
bińskiej-Wolskiej „Prawda o prostym człowieku ZSRR”. Wszystko aby nie do-
stała ona należnego honorarium2.  

W połowie czerwca 1950 r. zaproponowano mu pracę na stanowisku dy-
rektora PGR w Słupsku. Propozycja ta wywołała oburzenie Wolskiego i oczy-
wiście jej nie przyjął zasłaniając się potrzebą opieki nad żoną, która wyjechała 

1 AAN, Kolekcja dokumentów dotyczących ruchu robotniczego (dalej KDDRR), sygn. 
509/29, Wolski do KC PZPR, 8 VI 1956 r., k. 1. Dokument ten został przedrukowany 
[w:] J. A n d r z e j e w s k i [A. P a c z k o w s k i], Gomułka i inni. Dokumenty z archiwum KC 
1948-1982, Warszawa 1986, s. 53-56. 

2 AAN, KDDRR, sygn. 509/29, Wolski do KC PZPR, 8 VI 1956 r., k. 3. 
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509/29, Wolski do KC PZPR, 8 VI 1956 r., k. 1. Dokument ten został przedrukowany 
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2 AAN, KDDRR, sygn. 509/29, Wolski do KC PZPR, 8 VI 1956 r., k. 3. 
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na kurację do Kazimierza oraz własnymi problemami zdrowotnymi na tle ner-
wowym. Obiecał jednak, że po dwóch tygodniach powróci do Warszawy, aby 
uzgodnić kwestię jego pracy. To nie nastąpiło, mimo wysłania do niego in-
struktora z Wydziału Kadr KC z ponagleniami. Zgłosił się dopiero po mie-
siącu, choć jak sam twierdził, został ściągnięty z Kazimierza przymusem. Wów-
czas złożył legitymację partyjną i zrzekł się mandatu poselskiego. Ponownie 
zaproponowaniu mu stanowisko dyrektora PGR w Słupsku, na co ten miał 
odpowiedzieć: Co ja mam iść na pracę urzędnika, tylu reakcjonistów siedzi na 
różnych stanowiskach a mnie chcecie wysiedlić do Słupska. To jest zemsta osobista, 
co ja mam palnąć sobie w łeb tego chcecie (…). Obiecał jednak poradzić się 
w tej kwestii żony. Jednak w dniu 20 VII 1950 r. oświadczył, że na Pomorze 
nie wyjedzie do czasu wyjaśnienia sprawy wycofania książki jego żony3.  

Następnie wyjechał do Krakowa, gdzie jego żona wykładała historię na 
Uniwersytecie Jagiellońskim. Tam przez długie lata był osobą niemal całkowi-
cie odizolowaną. Jak sam twierdził, złe warunki mieszkaniowe oraz nieoszczę-
dzanie własnej osoby, spowodowały u niego chorobę, w której nikt nie chciał 
mu pomóc. Ludzie bali się wchodzić z nim  bliższe kontakty. Ostracyzm miał 
również dotknąć jego rodzinę o czym dokładnie nie można jednak nic powie-
dzieć4. Sprawa z książką jego żony mogła być tylko jednym z wielu tego rodzaju 
przypadków. Warto wspomnieć, że w okresie trwającej reglamentacji żywno-
ści, jemu nie przydzielano żadnych kartek. Natomiast Stefan Kisielewski podał, 
że po „zesłaniu” do Krakowa, Wolski już jako dyrektor Wojewódzkiej Biblio-
teki Publicznej w Krakowie (dalej WBP), miał zwyczaj chodzić z…  
rewolwerem5.  

W swoim liście do KC z 1956 r. Wolski skarżył się, że przez kilka lat nie 
otrzymał na piśmie żadnego umotywowania decyzji u usunięciu go z partii. 
Nikt nie odpowiedział mu na czym polegał jego błąd. Zamiast tego w całości 
zakwestionowano jego wystąpienie, do którego miał przecież całkowite prawo. 
Krytykowanie członków partii nie było bowiem zakazane w statucie PZPR. 
Usuniecie więc go z partii nie znajdywało podstaw prawnych, z czego ten zda-
wał sobie sprawę. Dopiero w klimacie „odwilży” jesienią 1955 r. powiedziano 

3 AAN, KC PZPR, sygn. CK XX/6507, Wolski do Juliana Tokarskiego, 16 VI 1950 r., 
k. 19; ibidem, Notatka dot[ycząca] skierowania do pracy Wolskiego Władysława, k. 21. 

4 AAN, KDDRR, sygn. 509/29, Wolski do KC PZPR, 8 VI 1956 r., k. 1. 
5 S. K i s i e l e w s k i, Abecadło Kisiela, Warszawa 1997, s. 159. 
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jego żonie, że przyczyną usunięcia Wolskiego z partii była chęć (…) wymordo-
wania z pośród członków Biura Politycznego towarzyszy pochodzenia żydow-
skiego6. 

W swojej sprawie odwoływał się kilkakrotnie do KC i do kolejnych zjaz-
dów partii. Za każdym razem spotykał się z odmowną odpowiedzią. Komuni-
kowano Wolskiemu, ze sprawa została definitywnie „załatwiona” w 1950 r. 
Jego odwołanie wysłane do II Zjazdu PZPR w 1954 r. w ogóle nie było rozpa-
trywane. Dlatego żalił się, że mimo przemian jakie zaszły w Polsce po 1953 r., 
a szczególnie w 1956 r., pozycja i postrzeganie jego osoby, nie uległy poprawie. 
Sugerowano mu, że ten stan rzeczy może ulec zmianie jeżeli opowie się po 
jednej ze stron trwającego wtedy konfliktu, tzn. pomiędzy „puławianami” 
a „natolińczykami” i oświadczy, że przed IV Plenum współpracował z innymi 
działaczami, aby ostatecznie obciążyć kierownictwo partii. Wolski zdawał sobie 
sprawę, że oznaczać ma to potwierdzanie wymyślonych insynuacji w celu usu-
nięcia niewygodnych działaczy przez jedną z frakcji PZPR.  Nie zgodził się na 
taki ruch7. Wobec braku „rehabilitacji” ze strony Władysława Gomułki, do 
końca życia był nieprzychylnie doń nastawiony8. 

Do partii został przywrócony dopiero w 18 I 1960 r. Komisja, która roz-
patrywała pisma nadsyłane do III Zjazdu PZPR, w sprawie wykluczeń z partii, 
uznała za słuszną decyzję IV Plenum z 1950 r. o wyrzuceniu Wolskiego z KC, 
a następnie z partii. Stwierdzono jednak, że z uwagi na nienaganną postawę 
byłego ministra w okresie minionej dekady, może on być przywrócony w sze-
regi PZPR. Uznano bowiem, że 10-letnie wykluczenie było dostateczna karą 
za jego wystąpienie na IV Plenum9.  

Sankcje partyjne to nie była jedyna dolegliwość jaka spadła na Wolskiego 
po IV Plenum. Zainteresował się im też por. Antoni Wojnar, naczelnik Wy-
działu X WUBP w Krakowie, który 19 V 1952 r. zwrócił się w tej sprawie do 
Departamentu X MBP (zajmował się nadzorowaniem partii). Wolski był już 
wówczas dyrektorem WBP. Naczelnik zwracał uwagę, że Wolski został wyrzu-
cony z PZPR w 1950 r. za (…) odchylenie prawicowo-nacjonalistyczne (…). 

6 AAN, KDDRR, sygn. 509/29, Wolski do KC PZPR, 8 VI 1956 r., k. 4. Tak w oryginale. 
7 Ibidem, k. 2, 5 
8 Relacja Jacka Wojciechowskiego, korespondencja email, 20 V 2016 r. 
9 AAN, KC PZPR, sygn. CK XX/6507, Wyciąg z uchwały, k. 22. 
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na kurację do Kazimierza oraz własnymi problemami zdrowotnymi na tle ner-
wowym. Obiecał jednak, że po dwóch tygodniach powróci do Warszawy, aby 
uzgodnić kwestię jego pracy. To nie nastąpiło, mimo wysłania do niego in-
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3 AAN, KC PZPR, sygn. CK XX/6507, Wolski do Juliana Tokarskiego, 16 VI 1950 r., 
k. 19; ibidem, Notatka dot[ycząca] skierowania do pracy Wolskiego Władysława, k. 21. 

4 AAN, KDDRR, sygn. 509/29, Wolski do KC PZPR, 8 VI 1956 r., k. 1. 
5 S. K i s i e l e w s k i, Abecadło Kisiela, Warszawa 1997, s. 159. 
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Sformułowanie to należy uznać za co najmniej niefortunne. Zdaniem UB nie-
dawny „puczysta” zachował ciągle szerokie znajomości w KC. Oceniano, że 
rozgoryczenie po usunięciu go ze stanowisk i partii, mogło popchnąć go do 
siania fermentu w swoim otoczeniu, tym bardziej, że nie zgadzał się on ze sta-
wianymi mu zarzutami. Ponadto por. A. Wojnar dodawał, że może być on 
łatwo wykorzystany przez wrogi wywiad. Całość skłaniała go do wniosku 
o wszczęcie rozpracowania agenturalnego względem Wolskiego10.  

Na podstawie relacji świadków, naczelnik Wydziału X krakowskiej bez-
pieki, zebrał wstępne informacje na temat Wolskiego. W dniu 20 VII 1951 r. 
spotkał się z Hanną Mortkowicz-Olczak redaktor „Gazety Krakowskiej”, która 
znała Wolskiego jeszcze z czasów pracy w biurze Stefanii Sempołowskiej. Ze-
znała ona, że 10 VI 1951 r. poszła po lekarstwo do mieszkania doktora Stani-
sława Liwszyca11 w Krakowie na ul. Szlak 14 b. Na miejscu znalazła się o godz. 
19.30. W mieszkaniu, oprócz gospodarza, zastała Bolesława Drobnera i Wol-
skiego. Gospodarz wyraźnie zaskoczony jej przyjściem, starał się wytłumaczyć 
w osobnym pokoju obecność dwóch gości, którzy rzekomo tylko u niego się 
leczyli12.  

W dniu 24 VIII 1951 r. H. Mortkowicz-Olczak spotkała na ulicy Wol-
skiego (…) i z grzeczności powiedziała mu, że dobrze wygląda w tym garniturze 
/miał jasny garnitur/ (…) na co Wolski odparł, że tylko tyle mu tylko pozostało 
z czasów ministerskich. Kiedy go spytała czy ma pracę, odparł, że nie, ale idzie 
w tej sprawie do Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Krakowie. Dwa dni póź-
niej zeznała o tym fakcie w WUBP. Dodała ponadto, iż z rozmowy z Janem 
Kancewiczem z Instytutu Kształcenia Kadr Naukowych KC PZPR, dowie-
działa się o tym, że B. Drobner rozpowiadał w Warszawie jakoby były minister 
Wolski zwracał się do niego z prośbą o pracę13.  

Hanna Mortkowicz-Olczak nie była jedynym informatorem bezpieki od-
nośnie Wolskiego. Kontakt poufny ps. „Góral” poinformował w dniu 

10 AIPN BU, MBP, sygn. 0298/535, Raport o zezwolenie na wszczepcie rozpracowania 
agencyjnego, k. 8. 

11 Niegdyś działacza Bundu. Wspomniany A. Wojnar określił go jako „prawicowca”. 
12 AIPN BU, MBP, sygn. 0298/535, Raport o zezwolenie na wszczepcie rozpracowania 

agencyjnego, k. 8. 
13 Ibidem, k. 8. 
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5 X 1951 r. WUBP, że sama redaktor „Gazety Krakowskiej” oraz jej córka 
Helena Olczak utrzymują bliskie kontakty z byłym ministrem. 

Obszerną relację o Wolskim złożył Ignacy Bratman, członek Wojewódz-
kiej Komisji Kontroli Partyjnej w Krakowie. Dotyczyła ona jego przedwojen-
nej przeszłości. Fragmenty tego materiału zostały już przedstawione na wcze-
śniejszych kartach niniejszej pracy14.  

Ignacy Bratman informował, że spotkał się z Wolskim w 1947 lub 
1948 r. prosząc go o pomoc w odnalezieniu syna. Owszem wiceminister admi-
nistracji publicznej przyjął go bardzo serdecznie, nie wspomniał jednak nic 
o swoim pobycie w ZSRR, poza tym, że był za Kołem Podbiegunowym. Ko-
lejne spotkanie miało miejsce dopiero w 1951 r. w Krakowie. Dowiedział się 
wówczas, że Wolski chodzi do tego samego lekarza co on, czyli do dr. S. Liw-
szyca. Poprosił więc doktora ażeby ten przekazał Wolskiemu informację, 
iż chce się z nim spotkać. Po jakimś czasie Wolski fatycznie przyszedł do jego 
domu. Ignacy Bratman wiedział, że oficjalną przyczyną usunięcia Wolskiego 
z partii była próba poróżnienia PZPR i WKP(b). W rozmowie z nim Wolski 
podchodził jednak do swoje sprawy żartobliwie. Twierdził, że próbowano mu 
przypisać intrygi z ambasadorem ZSRR Wiktorem Lebiediewem, co uważa za 
nieprawdę. Według Wolskiego z radzieckim dyplomatą łączyły go tylko przy-
jacielskie stosunki15.  

W trakcie kolejnych rozmów Wolskiego z I. Bratmanem, ten pierwszy 
w żaden sposób nie wypowiadał się krytycznie pod adresem ZSRR czy nowego 
kierownictwa partyjno-państwowego. Były minister przez jakiś czas miał utrzy-
mywać kontakt z B. Drobnerem. Zerwał je jednak, ponieważ ten dalej w głębi 
duszy pozostał pepeesowcem, co go drażniło. Skarżył się I. Bratmanowi, że nie 
może znaleźć pracy. Początkowo chciano go zatrudnić w archiwum miejskim, 
ale Wolski propozycję tę odrzucił. Dopiero w grudniu 1951 r. został miano-
wany dyrektorem Biblioteki Wojewódzkiej Publicznej w Krakowie, obejmując 
funkcję od nowego roku.  

Informator potwierdził częste kontakty byłego ministra z H. Mortkowicz-
Olczak oraz jej córką H. Olczak. Wolski już wówczas często udawał się do 
lekarza, skarżąc się na bóle kręgosłupa. Jednak od jakiegoś czasu nie chodził już 

14 Patrz Rozdział I. 
15 AIPN BU, MBP, sygn., 0298/535, Oświadczenie w sprawie Wolskiego Władysława vel. 

Piwowarczyk Antoni, k. 4-5. 
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15 AIPN BU, MBP, sygn., 0298/535, Oświadczenie w sprawie Wolskiego Władysława vel. 

Piwowarczyk Antoni, k. 4-5. 
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do dr. S. Liwszyca tylko do doktora Sokołowskiego16. Ignacy Bratman nie 
chciał się dłużej spotykać z Wolskim ze względu na okoliczności załamania się 
jego kariery. Bał się, że poprzez kontakty z Wolskim skieruje na siebie podej-
rzenia. Nie wiedział jednak co ma robić, ponieważ nie wypadało otwarcie po-
wiedzieć o tym Wolskiemu17.  

Porucznik UB A. Wojnar ustalił wstępny plan dalszego postępowania 
bezpieki względem rozpracowania osoby Wolskiego. Przewidywał on wgląd do 
korespondencji, zwerbowanie współpracownika spośród otoczenia byłego mi-
nistra w miejscu pracy oraz drugiego w miejscu zamieszkania. Ponadto zamie-
rzano wykorzystać osobę I. Bratmana co, do którego Wolski posiadał zaufanie. 
Poprzez niego bezpieka zamierzała uzyskać opinie Wolskiego na temat jego 
stosunku do władz i ewentualnych zamierzeń18.  

Dyrektor Departamentu X MBP w dniu 17 X 1952 r. wyraził zgodę na 
wszczęcie rozpracowania agenturalnego Wolskiego. Zastrzeżono jednak, że nie 
należy podejmować jakichkolwiek kroków nim nie zostanie zatwierdzony 
szczegółowy plan działania19. Takowy powstał, ale dopiero w drugiej połowie 
czerwca 1953 r. Opracowany został przez kpt. Kazimierza Zarzyckiego nowego 
naczelnika Wydziału X WUBP w Krakowie. Aby ustalić kontakty Wolskiego 
poza miejscem pracy, zlecił on 5-dniową obserwację jego osoby. Dalej H. Mor-
tkowicz-Olczak oraz zastępca Wolskiego w pracy Stanisław Stachel, mieli zo-
stać zwerbowani jako tajni współpracownicy. Jednocześnie zamierzano prze-
szukać archiwum Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie oraz Mini-
sterstwa Obrony Narodowej pod kątem obecności materiałów dotyczących 
Wolskiego. Ponadto kpt. K. Zarzycki polecił ustalenie bliższych danych o oso-
bie nazwiskiem Kula20, warszawiaka, który często kontaktował się z rodziną 
Wolskich. Polecił również wykonanie wstępnego planu ustalonego przez por. 
A. Wojnara, a zatwierdzonego przez ppłk. Józefa Światło21.  

16 Ibidem, k. 5. Imienia nie ustalono. 
17 AIPN BU, MBP, sygn., 0298/535, Raport o zezwolenie na wszczepcie rozpracowania 

agencyjnego, k. 9. 
18 Ibidem, k. 9. 
19 AIPN BU, MBP, sygn., 0298/535, Jerzy Nowakowski do K. Zarzyckiego, 17 X 1952 r., 

k. 6. 
20 Imienia nie ustalono. 
21 AIPN BU, MBP, sygn., 0298/535, Plan przedsięwzięć w sprawie Wolskiego Władysława, 

k. 13-14.  
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W toku postępowania krakowska bezpieka zwróciła się w dniu 7 X 1953 
r. do Departamentu X MBP w Warszawie z prośbą o przesłuchanie gen. Ma-
riana Spychalskiego pod kątem sprawy Wolskiego. Jednak płk Anatol Fejgin 
nie wyraził na to zgody22. Nazwisko Wolskiego pojawiało się ponadto w spra-
wach m.in. Władysława Gomułki czy Włodzimierza Lechowicza23. Wszystko 
to świadczy, że bezpieka krakowska zamierzała włączyć to rozpracowanie do 
szerokiego postępowania wymierzonego w W. Gomułkę. 

W dniu 1 II 1954 r. w wyniku dotychczasowego śledztwa, ustalono ob-
szerny życiorys Wolskiego, który również został wykorzystany w początkowych 
fragmentach niniejszej pracy24. Oprócz omówienia jego działalności do 1944 
r., we wspomnianym dokumencie poruszono także wątki z późniejszej aktyw-
ności, m.in. w PUR. Stwierdzono np., iż tajny współpracownik „Antonii” ze-
znał, że gdy żona Wolskiego Celina Bobińska-Wolska, zwróciła uwagę mę-
żowi, iż wiele stanowisk kierowniczych w PUR jest obsadzonych przez jednostki 
reakcyjne, ten zwymyślał ją i nie kazał się jej wtrącać, ponieważ on o tym wie 
i akceptuje to. Natomiast Józef Dubiel miał zeznać, że polityka osadnicza pro-
wadzona przez Władysława Gomułkę, Władysława Lechowicza i Wolskiego, 
prowadziła w konsekwencji do likwidacji państwowych gospodarstw na rzecz 
„spółdzielni kułackich”. Zapewne pod tym pojęciem miał rozumieć spółdziel-
nie osadniczo-parcelacyjne. Donosiciel „Antoni” podał również, że były wice-
wojewoda krakowski Bronisław Kulesza opowiadał mu o tym jak Wolski wie-
lokrotnie spotykał się w kawiarniach z księżmi oraz kilkakrotnie z abp krakow-
skim Adamem Sapiehą25. 

Teczka sprawy Wolskiego w IPN obecnie jest bardzo skromna. Brakuje 
w niej niektórych dokumentów np. z prowadzonej korespondencji w jego spra-
wie, co poważnie utrudnia odtworzenie dochodzenia. Nie ma w niej ani jed-
nego protokołu przesłuchania świadka z wyjątkiem I. Bratmana. Nie wiadomo 
też czy udało się zwerbować tajnych współpracowników z otoczenia Wol-
skiego. Wydaje się jednak, że ten nie brał udziału, ani nie zamierzał brać, 

22 AIPN BU, MBP, sygn., 0298/535, J. Nowakowski do Adama Bienia, 3 XI 1953 r., 
k. 15; ibidem, Józef Dusza do J. Nowakowskiego, 9 XI 1953 r., k. 17. 

23 AIPN BU, MBP, sygn., 0298/535, Notatka służbowa, k. 26. 
24 Patrz Rozdział I. 
25 AIPN BU, MBP, sygn., 0298/535, Notatka służbowa, k. 30. 
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do dr. S. Liwszyca tylko do doktora Sokołowskiego16. Ignacy Bratman nie 
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w czymkolwiek co mogłoby przykuć uwagę UB. Brak jakichkolwiek wywroto-
wych działań oraz niepotwierdzenie się początkowych obaw żywionych przez 
por. A. Wojnara oraz klimat „odwilży”, były prawdopodobnie powodem za-
mknięcia sprawy Wolskiego, jeszcze w 1954 r. 

Przez półtora roku od IV Plenum, Wolski nie mógł dostać pracy w Kra-
kowie, choć gotów był podjąć się jakiegokolwiek zajęcia, nawet fizycznego. Za-
pomniał już chyba jak w lipcu 1950 r. kategorycznie odmawiał posady dyrek-
tora PGR w Słupsku. Dopiero z dniem 1 I 1952 r. – jak już wspomniano – 
objął funkcję dyrektora WBP w Krakowie.  

Nie posiadał żadnego wykształcenia z tej dziedziny, ale jego kwalifikacje 
z zakresu bibliotekoznawstwa zostały uznane jako studia wyższe specjalnym 
rozporządzeniem ministra kultury i sztuki z dniu 9 XI 1955 r. Jedynym celem 
tego posunięcia było to aby Wolski dostawał takie same uposażenie jak osoba 
z wykształceniem wyższym26. 

W drugim kwartale 1955 r. Centralny Zarząd Bibliotek dokonał połącze-
nia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie z WBP. Dyrektorem nowego 
organizmu mianowano Wolskiego27. Stan ten utrzymał się jednak tylko 3 lata. 
W tym samy czasie został on dokooptowany przez Prezydium Wojewódzkiej 
Rady Narodowej w Krakowie (dalej WRN) do Kolegium przy Wydziale Kul-
tury, będąc doradcą od spraw bibliotekarstwa28.  

Twierdził, że nominacja na dyrektora WBP w Krakowie miała być dla 
niego „karą”, jednak bardzo się ucieszył z tego powodu. Szybko odnalazł się 
w bibliotece oraz był (…) urzeczony środowiskiem bibliotekarzy, dla których 
książka była powołaniem, bowiem w bibliotece nie można było zarobić dużych 
pieniędzy. Wolski bardzo ciepło wspominał przyjazną i miłą atmosferę jaka 
miała panować wśród krakowskich bibliotekarzy29.  

26 Archiwum Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie (dalej AWBPK), sygn. 
155/234, Minister kultury i sztuki do Prezydium WRN w Krakowie, 9 XI 1955 r., k. 13. 
W AWBPK nie ma zespołów archiwalnych, a ponadto paginowane są również niezapisane 
strony. 

27 AWBPK, sygn. 284/1, Sprawozdanie z wykonania planu pracy Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Krakowie w II kwartale 1955 r., k. 9. 

28 AWBPK, sygn. 155/234, Prezydium WRN do Wolskiego, 27 I 1958 r., k. 17; ibidem, 
Prezydium WRN do Wolskiego, 31 IV 1958 r., k. 19. 

29 W. W o l s k i, Kartki kontrowersyjne, Kraków 1980, s. 357-358. 
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Każda jednak instytucja publiczna podlegała kontroli, a jej wynik nie zaw-
sze skłaniał do radości. W dniach 24-28 IX 1954 r. w WBP w Krakowie została 
takowa przeprowadzona i dotyczyła finansów. Wykazała ona pewne uchybie-
nia i niedociągnięcia, co pośrednio obciążało Wolskiego jako dyrektora. Pla-
cówka nie przeprowadziła inwentaryzacji środków materialnych na koniec 
roku 1953. Niektóre wydatki były zapisywane w nieodpowiednich księgach 
rachunkowych. Wykazano, że uposażenia za wyjazdy służbowe były wypłacane 
ryczałtowo, a nie na podstawie konkretnego zaświadczenia. Inne uchybienia 
dotyczyły braków niektórych pokwitowań. Obliczenie wartości zbioru biblio-
teki dotyczyło tylko okresu do 1952 r., a więc nie uwzględniono nabytków 
z roku 195330. Wynikłe sprawy należy uznać jednak za drobnostki, wiążą się 
one bowiem z daleko posunięta biurokracją. Nie stwierdzono bowiem żadnych 
poważniejszych nadużyć w kwestiach finansowych. 

Wolskiego wprawił w zdziwienie wynik kontroli przeprowadzonej przez 
NIK w dniu 9 VI 1959 r. Inspektorzy wykazali, że w zbiorze WBP w Krakowie 
oraz podległych jej placówkach terenowych brakuje aż 114 691 książek, o łącz-
nej wartości 2 mln zł. Dyrektor zakładał, że niedobór ten wynosi „tylko” 
71 030 książek. Braki te wynikały przede wszystkim z niedopatrzeń w inwen-
taryzowaniu przybytków i ubytków, jeszcze od czasów wojny. Stąd liczba ksią-
żek w wielu bibliotekach była czysto szacunkowa. Ponadto wiele pozycji zo-
stało wycofanych urzędowo jako „zdezaktualizowane”. Nie protokołowano 
również znacznego odsetka wypożyczeń międzybibliotecznych. Dlatego rze-
czywista liczba brakujących egzemplarzy było wiele niższa. 

Najwyższa Izba Kontroli postulowała również zlikwidowanie wypoży-
czalni książek w samej siedzibie WBP w Krakowie, przekazując jej zbiory bi-
bliotekom terenowym. Zadanie centrali miało się wówczas ograniczać do kon-
troli i nadzoru tychże placówek. W stosownym piśmie Wolski uznał takie po-
sunięcie za co najmniej nieporozumienie, gdyż jak zauważał: Nie ma dzisiaj na 
świecie „biblioteki publicznej” bez księgozbioru do wypożyczania. Zaznaczał rów-
nież, że takie posunięcie będzie bardzo źle przyjęte przez zgoła 1200 czytelni-
ków korzystających z wypożyczalni WBP w Krakowie31. 

30AWBPK, brak sygnatury [teczka: Kontrole zewnętrzne w bibliotece], Protokół […] 
z kontroli finansowej […] w okresie od dnia  24.IX.1954  r. do dnia 28.IX.1954 r., k. 17-23.  

31 AWBPK, brak sygnatury [teczka: Kontrole zewnętrzne w bibliotece], Wolski do Wy-
działu Kultury Prezydium WRN w Krakowie, 31 VIII 1959 r., k. 51-55. 
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30AWBPK, brak sygnatury [teczka: Kontrole zewnętrzne w bibliotece], Protokół […] 
z kontroli finansowej […] w okresie od dnia  24.IX.1954  r. do dnia 28.IX.1954 r., k. 17-23.  

31 AWBPK, brak sygnatury [teczka: Kontrole zewnętrzne w bibliotece], Wolski do Wy-
działu Kultury Prezydium WRN w Krakowie, 31 VIII 1959 r., k. 51-55. 
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W tym samym piśmie Wolski zwracał uwagę na złe warunki materialne 
dotyczące instruktorów przyjeżdżających na szkolenia bibliotekarzy. Postulo-
wał aby na czas wizyty przydzielać im noclegi i samochody służbowe. Bardzo 
wyraźnie skrytykował dodatek funkcyjny jaki przydzielano instruktorom z racji 
ich wyjazdów: Dodatek funkcyjny 250 zł? Buciki więcej kosztują. A zdrowie, 
a czas poza służbowy? Wolskiemu nie podobał się również nakaz wzmożenia 
czytelnictwa. Był zapewne świadom, że jest to urzędniczy wymysł ludzi nie ro-
zumiejących w ogóle problemów czytelnictwa. Dyrektor zaznaczał, że czytać 
każdy może, ale nie musi, a ówcześnie faktycznie notowano spadek liczby czy-
telników. Odgórnie stanowione limity powodowały, ze pracownicy bibliotek 
wpisywali fikcyjne wypożyczenia. Zaradzić temu miał postulowany przez Wol-
skiego pomysł wpisowego, uiszczanego przez czytelników. Zaznaczał, że w nie-
których bibliotekach już wprowadzono taki model i nie wpłynął on na spadek 
czytelnictwa, a wręcz przeciwnie32.  

Kolejna kontrola WBP przeprowadzona przez NIK w dniach 28-30 VI 
1961 r. wykazała dość istotne kwestie w funkcjonowaniu biblioteki. Krakow-
skiej książnicy zarzucono, że nie przeprowadza odpowiednich szkoleń mają-
cych na celu podnoszenie kwalifikacji bibliotekarzy ze wszystkich podległych 
jej placówek. Jedyną taką formą miał być kolportaż czasopisma „Głos Biblio-
teki”, którego wydawania zaprzestano w 1961 r. Z rzadka tylko wysyłano 
w teren instruktorów, którzy mieli w dodatku przeprowadzać wyłącznie krót-
kie szkolenia33.  

W trakcie każdej kontroli obecny był Wolski, który na bieżąco udzielał 
wyjaśnień. Jeszcze przed końcem wizytacji sporządził na piśmie obszerne umo-
tywowanie swojego stanowiska. Dyrektor wyjaśniał sygnalizowane problemy. 
Skarżył się, że część z nich wynikała ze złych stosunków biblioteki z Referatem 
Bibliotek Wydziału Kultury WRN. Brak rozgraniczeń kompetencji owocować 
miał tym, że WBP została sprowadzona do roli wykonawcy nakazów władz 
lokalnych. Przyczyną tego była centralizacja w zażądaniu bibliotekami w woje-
wództwie krakowski. Wiele z bieżących problem ów nie mogło być rozwiązy-

32 Ibidem, k. 57-59.  
33 AWBPK, brak sygnatury [teczka: Kontrole zewnętrzne w bibliotece], Protokół kontroli 

Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Krakowie […] przeprowadzonej w okresie od 28 – 
30 czerwca 1961 r. […], k. 105-107. 
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wanych przez pracowników biblioteki bez konsultacji z władzami administra-
cyjnymi. Wszystko sprowadzało się do tego, że placówki terenowe de facto nie 
podlegały WBP tylko Referatowi Bibliotek. Ponadto Wolski apelował, aby za-
gadnienia metodyczne podlegały wyłącznie bibliotekom.  

Jak sam zaznaczał, największymi bolączkami książnic były trudności lo-
kalowe i płynność kadr. Władze administracyjne bowiem nie troszczyły się 
o pomieszczenia dla bibliotek, które narzekały na kurczący się metraż w maga-
zynach. Wiele placówek znajdowało się w budynkach nie nadających się na ten 
cel. W niektórych nie można było bowiem wydzielić sali na czytelnię. Inne 
przedstawiały opłakany stan techniczny. Zdarzały się budynki, w których z su-
fitu w czasie deszczu ciekła woda na książki. Na problemy te Wolski zwracał 
także uwagę w prasie34. Wobec braku zrozumienia tego problemu przez wła-
dze, Wolski zainicjował powołanie Społecznego Komitetu Budowy Bibliotek, 
który do 1961 r. zebrał ponad 450 tys. zł.  

Natomiast niskie uposażenia były powodem odpływu pracowników na 
posady lepiej płatne. Bibliotekarze nowo zatrudniani nie dysponowali najczę-
ściej żadnym doświadczeniem, na co Wolski bardzo narzekał. Nie popierał 
również nowych przepisów odnośnie egzekwowania kar za przetrzymanie lub 
zagubienie przez czytelnika wypożyczonej książki. Przepisy te miały być skom-
plikowane i niekorzystne dla bibliotek, przez co wiele placówek rezygnowało 
z prawnej drogi egzekwowania przetrzymywanej książki lub odszkodowania za 
jej utratę. Według dyrektora receptą na nieoddawanie wypożyczonych egzem-
plarzy, mogło być obowiązkowe wpisowe w wysokości 5 zł rocznie. Zabiegał 
o to już podczas wcześniejszych kontroli, lecz bezskutecznie35. 

Kontrolami WBP w Krakowie zajmował się również Wydział Kultury 
krakowskiej WRN. W dniach 14 V – 10 VI 1965 r. przeprowadzono spraw-
dzenie całokształtu dokumentacji biblioteki. Wykazano wiele, choć niewiel-
kich uchybień. W wyniku kontroli opracowano listę kwestii co do których dy-
rektor Wolski musiał się ustosunkować. Wśród nich znalazł się nakaz aby jako 
dyrektor przekazał część swych uprawnień podlegającemu mu personelowi. 

34 W. W o l s k i, Czy kopciuszek kultury? Dobrze czy źle?, „Biuletyn Informacyjno-Instruk-
cyjny” 1980, nr 123, s. 5-6; I d e m, A woda cieknie…, ibidem, s. 44. 

35 AWBPK, brak sygnatury [teczka: Kontrole zewnętrzne w bibliotece], Wolski do Wy-
działu Kultury Prezydium WRN w Krakowie, 29 VI 1961 r., k. 83-89. 
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34 W. W o l s k i, Czy kopciuszek kultury? Dobrze czy źle?, „Biuletyn Informacyjno-Instruk-
cyjny” 1980, nr 123, s. 5-6; I d e m, A woda cieknie…, ibidem, s. 44. 

35 AWBPK, brak sygnatury [teczka: Kontrole zewnętrzne w bibliotece], Wolski do Wy-
działu Kultury Prezydium WRN w Krakowie, 29 VI 1961 r., k. 83-89. 
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Widocznie musiało dochodzić do pewnych zaniedbań przez dyrektora w nie-
których sprawach, skoro pojawił się taki postulat. Mogły one być spowodo-
wane brakiem czasu na ogarnięcie wszystkich zadań. Polecono mu również aby 
sporządził regulamin pracy, którego najwidoczniej nie było oraz instrukcję in-
wentaryzacyjną mienia posiadanego przez bibliotekę. Ponadto musiał zaopa-
trzyć niektórych pracowników w pieczątki z nazwiskiem i funkcją36.  

Również WBP we własnym zakresie przeprowadzała kontrole we-
wnętrzne. Jedna z nich była pokłosiem ogólnowojewódzkiej akcji sprawdzania 
pracowników wszystkich instytucji, czy przypadkiem nie pobierają pieniędzy 
za fikcyjnie przepracowane godziny. W składzie komisji kontrolnej znalazł się 
wicedyrektor i współpracownik Wolskiego – Jacek Wojciechowski. Kontrola 
z dnia 18 XII 1968 r. wykazała jednak, że nikt nie przekraczał uprawnień, 
a dodatkowe wydatki wiązały się z honorariami dla literatów przyjeżdżających 
do WBP na spotkania z czytelnikami37.  

Z polecenia Wolskiego co jakiś czas przeprowadzano również analizę 
stanu posiadania we wszystkich jednostkach podległych WBP w Krakowie. 
Dotyczyło to całości zbiorów lub konkretnej tematyki. To drugie ułatwiało 
w przyszłości organizowanie promocji i wystaw tematycznych38. 

W dniu 10 VII 1970 r. wszczęte zostało przez Prezydium WRN postępo-
wanie dyscyplinarne wobec Wolskiego i głównej księgowej WBP w Krakowie 
Krystyny Kuszowej z tytułu naruszenia dyscypliny budżetowej biblioteki. Po-
wołano komisję, która zbadała sprawę. Dyrektora obwiniano, że z kasy WBP 
kupował cukier, kwiaty, ciastka i różne upominki na łączną kwotę 2 582 zł. 
Księgowa miała zaakceptować 1 055 zł spośród tej kwoty, ale dopiero na wy-
raźne żądanie dyrektora, natomiast odmówić realizacji reszty, tj. 1 477 zł. 

W toku postępowania księgowa K. Kuszowa została uniewinniona. Ko-
misja jednak uznała Wolskiego winnym nadużyć i wymierzyła mu karę upo-
mnienia. Uznano, bowiem, że dyrektor zlecając zakup ciastek, herbaty, cukru 

36 AWBPK, brak sygnatury [teczka: Kontrole zewnętrzne w bibliotece], Zalecenia porewi-
zyjne w celu wydania zarządzeń porewizyjnych przez jednostkę nadrzędną nad jednostką poddaną 
rewizji, k. 311-315. 

37 AWBPK, brak sygnatury [teczka: Kontrole zewnętrzne w bibliotece], Analiza źródeł 
i wysokości dodatkowych zarobków pracowników Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie 
oraz gospodarki bezosobowym funduszem płac, k. 363. 

38 AWBPK, sygn. 350/3, Wolski do bibliotek terenowych, 29 VIII 1969 r., k. 185. 
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itp., nie odniósł wymiernych korzyć majątkowych. Było to podstawa do wy-
mierzenia łagodnej kary jaką było pisemne upomnienie39.  

Z dostępnych dokumentów nie wynika wprost w jakim celu były zaku-
pywane owe produkty? Byłoby godne nagany gdyby Wolski za kasę biblioteki 
kupował artykuły spożywcze dla własnego domu. Sądząc jednak po rodzaju 
kupowanych produktów, jakim były ciastka, cukier czy herbata, wydaje się jed-
nak, że były one przeznaczone dla personelu WBP, w tym i dyrekcji (kwestie 
reprezentacyjne). 

Wolski uważał, że powinna istnieć instytucja nadrzędna o charakterze 
centralnym, która sprawowałaby kontrolę na całokształtem bibliotekarstwa 
w Polsce. W latach 1946-1951 istniała Naczelna Dyrekcja Bibliotek, która po-
tem została jednak wchłonięta przez Ministerstwo Kultury i Sztuki i przekształ-
cona w zwykły departament. Dyrektor WBP uważał to posunięcie za błędne, 
bowiem oznaczało ono przesuniecie spraw bibliotek na boczny tor. Jednak i ta 
komórka uległa likwidacji, a jej kompetencje włączono do powstałego Depar-
tamentu Pracy Kulturalno-Oświatowej i Bibliotek. Wolski ocenił to jako roz-
trwonienie szerokiej grupy doświadczonych bibliotekarzy, zdolnych do rozwią-
zywania problemów tej strony życia kulturalnego. Z reorganizacją tego resortu, 
wiązały się bowiem redukcje kadrowe40.  

W kolejnych swych publikacjach dyrektor namiętnie krytykował pracę 
tego departamentu. Wszelkie inicjatywy w kwestiach bibliotek miały całkowi-
cie odgórny charakter, bez konsultacji z środowiskiem głównych zainteresowa-
nych tj. bibliotekarzy. Centralnie mianowani urzędnicy zwykle nie znali rze-
czywistych problemów czytelnictwa w Polsce. Wolskiego niepokoiło również 
łączenie zagadnień oświatowych z bibliotekarskimi. To miało się sprowadzać 
do ogólnego bałaganu. Ulegały bowiem zatarciu granice kompetencji resortów 
oświaty oraz kultury i sztuki41.  

Bywały przypadki, że lokalne organy odpowiedzialne za oświatę, zajmo-
wały czytelnie biblioteczne na potrzeby prowadzenia zajęć szkolnych. Te kroki 

39 AWBPK, brak sygnatury [teczka: Kontrole zewnętrzne w bibliotece], Orzeczenie, 
k. 375-377.  

40 W. W o l s k i, List alarmujący o bibliotekach i czytelnictwie, „Biuletyn Informacyjno-
Instrukcyjny” 1980, nr 123, s. 29-30. 

41 I d e m, Gestie, kompetencji e kultura, „Biuletyn Informacyjno-Instrukcyjny” 1980, nr 
123, s. 41-42. 
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stanu posiadania we wszystkich jednostkach podległych WBP w Krakowie. 
Dotyczyło to całości zbiorów lub konkretnej tematyki. To drugie ułatwiało 
w przyszłości organizowanie promocji i wystaw tematycznych38. 

W dniu 10 VII 1970 r. wszczęte zostało przez Prezydium WRN postępo-
wanie dyscyplinarne wobec Wolskiego i głównej księgowej WBP w Krakowie 
Krystyny Kuszowej z tytułu naruszenia dyscypliny budżetowej biblioteki. Po-
wołano komisję, która zbadała sprawę. Dyrektora obwiniano, że z kasy WBP 
kupował cukier, kwiaty, ciastka i różne upominki na łączną kwotę 2 582 zł. 
Księgowa miała zaakceptować 1 055 zł spośród tej kwoty, ale dopiero na wy-
raźne żądanie dyrektora, natomiast odmówić realizacji reszty, tj. 1 477 zł. 

W toku postępowania księgowa K. Kuszowa została uniewinniona. Ko-
misja jednak uznała Wolskiego winnym nadużyć i wymierzyła mu karę upo-
mnienia. Uznano, bowiem, że dyrektor zlecając zakup ciastek, herbaty, cukru 

36 AWBPK, brak sygnatury [teczka: Kontrole zewnętrzne w bibliotece], Zalecenia porewi-
zyjne w celu wydania zarządzeń porewizyjnych przez jednostkę nadrzędną nad jednostką poddaną 
rewizji, k. 311-315. 

37 AWBPK, brak sygnatury [teczka: Kontrole zewnętrzne w bibliotece], Analiza źródeł 
i wysokości dodatkowych zarobków pracowników Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie 
oraz gospodarki bezosobowym funduszem płac, k. 363. 

38 AWBPK, sygn. 350/3, Wolski do bibliotek terenowych, 29 VIII 1969 r., k. 185. 
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itp., nie odniósł wymiernych korzyć majątkowych. Było to podstawa do wy-
mierzenia łagodnej kary jaką było pisemne upomnienie39.  

Z dostępnych dokumentów nie wynika wprost w jakim celu były zaku-
pywane owe produkty? Byłoby godne nagany gdyby Wolski za kasę biblioteki 
kupował artykuły spożywcze dla własnego domu. Sądząc jednak po rodzaju 
kupowanych produktów, jakim były ciastka, cukier czy herbata, wydaje się jed-
nak, że były one przeznaczone dla personelu WBP, w tym i dyrekcji (kwestie 
reprezentacyjne). 

Wolski uważał, że powinna istnieć instytucja nadrzędna o charakterze 
centralnym, która sprawowałaby kontrolę na całokształtem bibliotekarstwa 
w Polsce. W latach 1946-1951 istniała Naczelna Dyrekcja Bibliotek, która po-
tem została jednak wchłonięta przez Ministerstwo Kultury i Sztuki i przekształ-
cona w zwykły departament. Dyrektor WBP uważał to posunięcie za błędne, 
bowiem oznaczało ono przesuniecie spraw bibliotek na boczny tor. Jednak i ta 
komórka uległa likwidacji, a jej kompetencje włączono do powstałego Depar-
tamentu Pracy Kulturalno-Oświatowej i Bibliotek. Wolski ocenił to jako roz-
trwonienie szerokiej grupy doświadczonych bibliotekarzy, zdolnych do rozwią-
zywania problemów tej strony życia kulturalnego. Z reorganizacją tego resortu, 
wiązały się bowiem redukcje kadrowe40.  

W kolejnych swych publikacjach dyrektor namiętnie krytykował pracę 
tego departamentu. Wszelkie inicjatywy w kwestiach bibliotek miały całkowi-
cie odgórny charakter, bez konsultacji z środowiskiem głównych zainteresowa-
nych tj. bibliotekarzy. Centralnie mianowani urzędnicy zwykle nie znali rze-
czywistych problemów czytelnictwa w Polsce. Wolskiego niepokoiło również 
łączenie zagadnień oświatowych z bibliotekarskimi. To miało się sprowadzać 
do ogólnego bałaganu. Ulegały bowiem zatarciu granice kompetencji resortów 
oświaty oraz kultury i sztuki41.  

Bywały przypadki, że lokalne organy odpowiedzialne za oświatę, zajmo-
wały czytelnie biblioteczne na potrzeby prowadzenia zajęć szkolnych. Te kroki 

39 AWBPK, brak sygnatury [teczka: Kontrole zewnętrzne w bibliotece], Orzeczenie, 
k. 375-377.  

40 W. W o l s k i, List alarmujący o bibliotekach i czytelnictwie, „Biuletyn Informacyjno-
Instrukcyjny” 1980, nr 123, s. 29-30. 

41 I d e m, Gestie, kompetencji e kultura, „Biuletyn Informacyjno-Instrukcyjny” 1980, nr 
123, s. 41-42. 
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nie były czynione w porozumieniu z WBP w Krakowie. Skargi na nic się zda-
wały. Władze wojewódzkie ograniczały się do pisemnych protestów i na tym 
się kończyło. W swoim artykule, odnoszącym się do tej kwestii, Wolski ironi-
zował, że najgorsze lokale należą się przecież bibliotekom42. 

Dyrektor WBP wiedział, że odpowiednio doceniany i promowany pra-
cownik jest bardzo pożyteczny z racji tego, że wzrastała wówczas jego wydaj-
ność. Dlatego niejednokrotnie wysuwał kandydatury najlepszych swoich pod-
władnych do różnych nagród czy odznaczeń43. 

W promowaniu czytelnictwa Wolski dążył do innowacyjnych rozwiązań, 
które miałyby zwiększyć zainteresowanie książką wśród różnych warstw i grup 
społecznych. Był zdania, że młodzież powinna bardziej zwrócić uwagę na lite-
raturę współczesną. W tym celu realizował programy współpracy bibliotek wo-
jewództwa krakowskiego ze szkołami, choć inicjatorem tego pomysłu była jego 
współpracowniczka - Maria Bielawska. Podległe mu placówki przygotowywały 
scenariusze zajęć pozalekcyjnych oraz listy lektur. Po raz pierwszy program ten 
przeprowadzono w roku szkolnym 1966/196744. 

W tym czasie dyrektor na łamach prasy przedstawiał pogarszającą się sy-
tuację bibliotek. Dotyczyć to miało stosunku władz lokalnych do tych placó-
wek kulturalnych. Biblioteki zdaniem Wolskiego były swoiście dyskrymino-
wane. Nikt nie dostrzegał bowiem problemów ich trapiących. Oprócz kwestii 
lokalowych i płacowych, dochodził czynnik propagandowy. Zdaniem dyrek-
tora WBP czytelnictwo w Polsce było niedostatecznie promowane, a staty-
styczny wzrost odsetka osób korzystających z książki uważał za liczbę bez rze-
czywistego pokrycia45. 

Wolski skarżył się Komitetowi Wojewódzkiemu PZPR, że w 1967 r. 
WBP nie uzyskała prawie żadnych dotacji, choć jeszcze rok wcześniej biblio-
teka zyskała prawie 3 mln zł, dzięki czemu zakupiono dużą ilość książek i cza-
sopism. W 1967 r. WBP miała poprzestać na skromnych własnych środkach, 

42 I d e m, A mnie jest smutno…, „Biuletyn Informacyjno-Instrukcyjny” 1980, nr 123, 
s. 45-46. 

43 AWBPK, sygn. 350/3, Wolski do Zarządu okręgowego Związku Zawodowego Pracowni-
ków Kultury i Sztuki w Krakowie, 25 I 1967 r., k. 7; ibidem, Wolski do Wydziału Kultury Prezy-
dium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie, 28 III 1967 r., k. 43. 

44 AWBPK, sygn. 350/3, Biblioteki eksperymentujące, k. 19. 
45 W. W o l s k i, Alarm trwa. Sytuacja bibliotek wciąż niepokojąca, „Biuletyn Informa-

cyjno-Instrukcyjny” 1980, nr 123, s. 9-11. 
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z czym dyrektor się nie zgadzał, bowiem wówczas należałoby zrezygnować nie 
tylko z nowych zakupów, ale i z wielu inicjatyw, mających na celu promocję 
czytelnictwa46.  

Według niego ograniczenia szczególnie miały dotyczyć literatury rolni-
czej, na którą było duże zainteresowanie w bibliotekach terenowych. W roku 
1966 usunięto z tychże placówek wiele przestarzałych pozycji o tematyce rol-
niczej w nadziei na zakup nowych w roku następnym. W tym samym roku 
zaprenumerowano niektóre specjalistyczne czasopisma rolnicze. O sukcesie na 
tym polu mogą świadczyć podziękowania składane na jego ręce przez redakcje 
niektórych periodyków47. Jednak zakup większej ilości książek i czasopism 
o tematyce rolniczej zaplanowano na 1967 r. Cofnięcie dotacji czyniło te pre-
numeraty niemożliwymi do realizacji. W zaistniałej sytuacji czytelnicy pozo-
stawali bez jakiejkolwiek, nawet starej literatury dotyczącej zagadnień rol-
nych48.  

Mimo tych problemów w roku 1968 nawiązano współpracę ze Związ-
kiem Młodzieży Wiejskiej (dalej ZMW), który zabiegał o otworzenie punktów 
bibliotecznych w miejscach oddalonych od ośrodków miejskich. Tego typu 
inicjatywa spotkała się z całkowitą aprobata Wolskiego, któremu szczególnie 
zależało na upowszechnianiu czytelnictwa wśród młodzieży49.   

Wolski zabiegał o upowszechnianie książki i czytelnictwa. W tym celu 
organizowano różne promocje i tematyczne dni otwarte, np.: dotyczące zagad-
nień społeczno-politycznych50. Tego typu imprezy polegały na indywidual-
nym poradnictwie, prezentacji wystaw czy udostępnianiu regałów z literaturą 
dotyczącą określonej tematyki. Organizowano również wykłady otwarte, ma-
jące na celu lepsze zorientowanie się w danej problematyce oraz konkursy dla 
czytelników. Na potrzeby jednego z nich Wolski ufundował zegarek marki 
„Wostok” wart 700 zł51.  

46 AWBPK, sygn. 350/3, Wolski do Komitetu Wojewódzkiego PZPR, 6 XI 1967 r., k. 65. 
47 AWBPK, sygn. 350/3, Tadeusz Leśniak do Wolskiego, 3 XII 1966 r., k. 1. 
48 AWBPK, sygn. 350/3, Wolski do Komitetu Wojewódzkiego PZPR, 6 XI 1967 r., 

k. 67-69. 
49 AWBPK, sygn. 350/3, Wolski do bibliotek terenowych, 25 V 1968 r., k. 111. 
50 AWBPK, sygn. 418/3, Wolski do bibliotek terenowych, 17 XI 1970 r., k. 53. 
51 AWBPK, sygn. 350/3, Wolski do Sekretariatu Wojewódzkiego Komitetu Dni Książki Spo-

łeczno-Politycznej, 15 XI 1967 r., k. 75; ibidem, Wolski do Zarządu ZMW w Krakowie, 
13 V 1970 r., k. 235. 
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nie były czynione w porozumieniu z WBP w Krakowie. Skargi na nic się zda-
wały. Władze wojewódzkie ograniczały się do pisemnych protestów i na tym 
się kończyło. W swoim artykule, odnoszącym się do tej kwestii, Wolski ironi-
zował, że najgorsze lokale należą się przecież bibliotekom42. 

Dyrektor WBP wiedział, że odpowiednio doceniany i promowany pra-
cownik jest bardzo pożyteczny z racji tego, że wzrastała wówczas jego wydaj-
ność. Dlatego niejednokrotnie wysuwał kandydatury najlepszych swoich pod-
władnych do różnych nagród czy odznaczeń43. 

W promowaniu czytelnictwa Wolski dążył do innowacyjnych rozwiązań, 
które miałyby zwiększyć zainteresowanie książką wśród różnych warstw i grup 
społecznych. Był zdania, że młodzież powinna bardziej zwrócić uwagę na lite-
raturę współczesną. W tym celu realizował programy współpracy bibliotek wo-
jewództwa krakowskiego ze szkołami, choć inicjatorem tego pomysłu była jego 
współpracowniczka - Maria Bielawska. Podległe mu placówki przygotowywały 
scenariusze zajęć pozalekcyjnych oraz listy lektur. Po raz pierwszy program ten 
przeprowadzono w roku szkolnym 1966/196744. 

W tym czasie dyrektor na łamach prasy przedstawiał pogarszającą się sy-
tuację bibliotek. Dotyczyć to miało stosunku władz lokalnych do tych placó-
wek kulturalnych. Biblioteki zdaniem Wolskiego były swoiście dyskrymino-
wane. Nikt nie dostrzegał bowiem problemów ich trapiących. Oprócz kwestii 
lokalowych i płacowych, dochodził czynnik propagandowy. Zdaniem dyrek-
tora WBP czytelnictwo w Polsce było niedostatecznie promowane, a staty-
styczny wzrost odsetka osób korzystających z książki uważał za liczbę bez rze-
czywistego pokrycia45. 

Wolski skarżył się Komitetowi Wojewódzkiemu PZPR, że w 1967 r. 
WBP nie uzyskała prawie żadnych dotacji, choć jeszcze rok wcześniej biblio-
teka zyskała prawie 3 mln zł, dzięki czemu zakupiono dużą ilość książek i cza-
sopism. W 1967 r. WBP miała poprzestać na skromnych własnych środkach, 

42 I d e m, A mnie jest smutno…, „Biuletyn Informacyjno-Instrukcyjny” 1980, nr 123, 
s. 45-46. 

43 AWBPK, sygn. 350/3, Wolski do Zarządu okręgowego Związku Zawodowego Pracowni-
ków Kultury i Sztuki w Krakowie, 25 I 1967 r., k. 7; ibidem, Wolski do Wydziału Kultury Prezy-
dium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie, 28 III 1967 r., k. 43. 

44 AWBPK, sygn. 350/3, Biblioteki eksperymentujące, k. 19. 
45 W. W o l s k i, Alarm trwa. Sytuacja bibliotek wciąż niepokojąca, „Biuletyn Informa-

cyjno-Instrukcyjny” 1980, nr 123, s. 9-11. 
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z czym dyrektor się nie zgadzał, bowiem wówczas należałoby zrezygnować nie 
tylko z nowych zakupów, ale i z wielu inicjatyw, mających na celu promocję 
czytelnictwa46.  

Według niego ograniczenia szczególnie miały dotyczyć literatury rolni-
czej, na którą było duże zainteresowanie w bibliotekach terenowych. W roku 
1966 usunięto z tychże placówek wiele przestarzałych pozycji o tematyce rol-
niczej w nadziei na zakup nowych w roku następnym. W tym samym roku 
zaprenumerowano niektóre specjalistyczne czasopisma rolnicze. O sukcesie na 
tym polu mogą świadczyć podziękowania składane na jego ręce przez redakcje 
niektórych periodyków47. Jednak zakup większej ilości książek i czasopism 
o tematyce rolniczej zaplanowano na 1967 r. Cofnięcie dotacji czyniło te pre-
numeraty niemożliwymi do realizacji. W zaistniałej sytuacji czytelnicy pozo-
stawali bez jakiejkolwiek, nawet starej literatury dotyczącej zagadnień rol-
nych48.  

Mimo tych problemów w roku 1968 nawiązano współpracę ze Związ-
kiem Młodzieży Wiejskiej (dalej ZMW), który zabiegał o otworzenie punktów 
bibliotecznych w miejscach oddalonych od ośrodków miejskich. Tego typu 
inicjatywa spotkała się z całkowitą aprobata Wolskiego, któremu szczególnie 
zależało na upowszechnianiu czytelnictwa wśród młodzieży49.   

Wolski zabiegał o upowszechnianie książki i czytelnictwa. W tym celu 
organizowano różne promocje i tematyczne dni otwarte, np.: dotyczące zagad-
nień społeczno-politycznych50. Tego typu imprezy polegały na indywidual-
nym poradnictwie, prezentacji wystaw czy udostępnianiu regałów z literaturą 
dotyczącą określonej tematyki. Organizowano również wykłady otwarte, ma-
jące na celu lepsze zorientowanie się w danej problematyce oraz konkursy dla 
czytelników. Na potrzeby jednego z nich Wolski ufundował zegarek marki 
„Wostok” wart 700 zł51.  

46 AWBPK, sygn. 350/3, Wolski do Komitetu Wojewódzkiego PZPR, 6 XI 1967 r., k. 65. 
47 AWBPK, sygn. 350/3, Tadeusz Leśniak do Wolskiego, 3 XII 1966 r., k. 1. 
48 AWBPK, sygn. 350/3, Wolski do Komitetu Wojewódzkiego PZPR, 6 XI 1967 r., 

k. 67-69. 
49 AWBPK, sygn. 350/3, Wolski do bibliotek terenowych, 25 V 1968 r., k. 111. 
50 AWBPK, sygn. 418/3, Wolski do bibliotek terenowych, 17 XI 1970 r., k. 53. 
51 AWBPK, sygn. 350/3, Wolski do Sekretariatu Wojewódzkiego Komitetu Dni Książki Spo-

łeczno-Politycznej, 15 XI 1967 r., k. 75; ibidem, Wolski do Zarządu ZMW w Krakowie, 
13 V 1970 r., k. 235. 
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Promocja czytelnictwa nie była skierowana tylko i wyłącznie do zwykłych 
mieszkańców. WBP w Krakowie organizowała również seminaria dla ściśle 
określonych grup. Jedną z nich byli wychowawcy z Centralnego Więzienia 
w Krakowie, dla których przygotowano liczne prelekcje w dniach 9-11 
V 1967 r.52 W kolejnych latach odbywały się już nie tylko seminaria, ale 
i konferencje organizowane przez bibliotekarzy z WBP dla pracowników 
oświatowych z wymienionego zakładu karnego. Dyrektor zwracał uwagę na to 
jak znaczne korzyści może odnieść proces resocjalizacji z wykorzystaniem 
książki53. 

Wolski dostrzegał również potrzebę oswajania z biblioteką najmłodszych. 
W tym celu organizowano spotkania z dziećmi, na których czytano bajki, urzą-
dzano warsztaty plastyczne czy teatrzyki kukiełkowe. Dla starszych organizo-
wano konkursy recytatorskie lub plastyczne, które – według dostępnych da-
nych – cieszyły się dużym zainteresowaniem54.  

Tego typu inicjatywy były bardzo potrzebne. Wolski alarmował, że na 
przełomie lat 60-tych i 70-tych odsetek czytelników w województwie powoli 
spadał. Szczególnie dotyczyło to powiatu krakowskiego. Dyrektor był zdania, 
że przyczyną tego był duży wskaźnik mieszkańców dojeżdżających do pracy do 
Krakowa, a więc przebywających tylko przez pewien okres doby w swoich miej-
scach zamieszkania. Uważał, że ten stan rzeczy może zmienić tylko tworzenie 
zamiejscowych filii.   

Na początku lat 70-tych XX w. poprawił się stan finansowy WBP w Kra-
kowie, dzięki czemu można było zakupić kolejne pozycje. Problem jednak da-
lej dotyczył metrażu w magazynach. Te bowiem były za małe i nowych nabyt-
ków nie było gdzie przetrzymywać. Próbowano się ratować dzierżawiąc po-
mieszczenia od szkół, ale komplikowało to funkcjonowanie placówki. Tylko 
1/3 terenowych bibliotek posiadała czytelnie lub tzw. kąciki czytelnicze55.  

52 AWBPK, sygn. 418/6, Zastępca Naczelnika Centralnego Więzienia w Krakowie do Wol-
skiego, 21 V 1967 r., bp. 

53 AWBPK, sygn. 418/6, Protokół z konferencji szkoleniowej pracowników działu kultu-
ralno-oświatowego zakładów karnych, zorganizowanej w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej 
w Krakowie dnia 23 kwietnia 1970 r., bp. 

54 ABPK, sygn. 94/15, Wolski do Biblioteki Narodowej, 14 X 1969 r., bp. 
55 AWBPK, sygn. 396/2, Stan i potrzeby w zakresie czytelnictwa w województwie krakow-

skim, k. 17-23. 
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Wolski dostrzegał jednak, że niektóre zabiegi czynione w celu promocji 
czytelnictwa są nieudane lub mijają się z celem. Za takowe uznawała przykła-
dowo Dni Oświaty, Książki i Prasy, organizowane w maju. Właśnie to uzna-
wała za błąd, bowiem wiosną większość ludzi odkłada książkę na półkę, zajmu-
jąc się innymi czynnościami i rozrywkami. Jego zdaniem impreza ta służyć 
miała głównie urzędnikom, którzy wygłaszali nudne przemówienia, które zwy-
kle nijak się miały do rzeczywistych problemów czytelnictwa56.  

W zamyśle Wolskiego biblioteki miały być nie tylko ośrodkami wypoży-
czania książek. Dlatego poparł inicjatywę utworzenia Klubu Myśli i Wiedzy 
w placówce w Jaworznie oraz zaproponował otworzenie drugiego w Wieliczce 
w 1970 r.57 

Dyrektor WBP był inicjatorem nie tylko konkursów dla czytelników, ale 
i bibliotekarzy. Tego typu przedsięwzięcia były często organizowane przy 
współpracy z inną instytucją. Najczęściej była to kooperatywa z ZMW, który 
w drugiej połowie lat 60-tych ściśle współpracował z WBP w Krakowie. Celem 
konkursów było uaktywnienie, szczególnie małych punktów bibliotecznych58. 
Jego wysiłki zostały docenione przez przyznanie mu nagrody krakowskiej 
WRN za zasługi w upowszechnianiu kultury, nauki i sztuki w 1967 r.59 

Aby osiągnąć lepsze wyniki w pracy bibliotekarzy Wolski kazał organizo-
wać co dwa tygodnie narady wewnętrzne oraz kursy samokształceniowe. Na 
zebraniach tych omawiano zagadnienia współczesnego bibliotekarstwa oraz 
bieżące problemy. Jednocześnie odbywały się fachowe kursy wykwalifikowa-
nych instruktorów.  

Seminaria i kursy były bardzo rozbudowane tematycznie i metodycznie. 
Omawiano zagadnienia teorii literatury, nowości wydawnicze, pomysły spo-
tkań z autorami i krytykami literackimi. Wymieniano również doświadczenia 
odnośnie organizacji i funkcjonowanie poszczególnych placówek podlegają-

56 W. W o l s k i, Dni Oświaty, Książki i Prasy – w maju czy we wrześniu, „Biuletyn Infor-
macyjno-Instrukcyjny” 1980, nr 123, s. 21-22. 

57 AWBPK, sygn. 350/3, Wolski do Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Wiedzy Po-
wszechnej w Krakowie, 7 VII 1970 r., k. 241. 

58 AWBPK, sygn. 350/3, Wolski do bibliotek terenowych, 2 IV 1971 r., k. 271. 
59 „Życie Literackie” 1967, nr 21, s. 14. 
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Promocja czytelnictwa nie była skierowana tylko i wyłącznie do zwykłych 
mieszkańców. WBP w Krakowie organizowała również seminaria dla ściśle 
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w Krakowie, dla których przygotowano liczne prelekcje w dniach 9-11 
V 1967 r.52 W kolejnych latach odbywały się już nie tylko seminaria, ale 
i konferencje organizowane przez bibliotekarzy z WBP dla pracowników 
oświatowych z wymienionego zakładu karnego. Dyrektor zwracał uwagę na to 
jak znaczne korzyści może odnieść proces resocjalizacji z wykorzystaniem 
książki53. 
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W tym celu organizowano spotkania z dziećmi, na których czytano bajki, urzą-
dzano warsztaty plastyczne czy teatrzyki kukiełkowe. Dla starszych organizo-
wano konkursy recytatorskie lub plastyczne, które – według dostępnych da-
nych – cieszyły się dużym zainteresowaniem54.  

Tego typu inicjatywy były bardzo potrzebne. Wolski alarmował, że na 
przełomie lat 60-tych i 70-tych odsetek czytelników w województwie powoli 
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zamiejscowych filii.   
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52 AWBPK, sygn. 418/6, Zastępca Naczelnika Centralnego Więzienia w Krakowie do Wol-
skiego, 21 V 1967 r., bp. 

53 AWBPK, sygn. 418/6, Protokół z konferencji szkoleniowej pracowników działu kultu-
ralno-oświatowego zakładów karnych, zorganizowanej w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej 
w Krakowie dnia 23 kwietnia 1970 r., bp. 

54 ABPK, sygn. 94/15, Wolski do Biblioteki Narodowej, 14 X 1969 r., bp. 
55 AWBPK, sygn. 396/2, Stan i potrzeby w zakresie czytelnictwa w województwie krakow-

skim, k. 17-23. 
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Seminaria i kursy były bardzo rozbudowane tematycznie i metodycznie. 
Omawiano zagadnienia teorii literatury, nowości wydawnicze, pomysły spo-
tkań z autorami i krytykami literackimi. Wymieniano również doświadczenia 
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56 W. W o l s k i, Dni Oświaty, Książki i Prasy – w maju czy we wrześniu, „Biuletyn Infor-
macyjno-Instrukcyjny” 1980, nr 123, s. 21-22. 

57 AWBPK, sygn. 350/3, Wolski do Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Wiedzy Po-
wszechnej w Krakowie, 7 VII 1970 r., k. 241. 

58 AWBPK, sygn. 350/3, Wolski do bibliotek terenowych, 2 IV 1971 r., k. 271. 
59 „Życie Literackie” 1967, nr 21, s. 14. 
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cych WBP w Krakowie. Omawiano nawet kwestie ówczesnych stosunków dy-
plomatycznych60. Inną formą dokształceń były wycieczki do przodujących bi-
bliotek. W latach 60-tych za takowe uchodziły placówki łódzkie61. 

Wolski był nieraz zapraszany na rozmaite konferencje tematycznie zwią-
zane z kulturą i sztuką. Co najmniej raz jednak odmówił wzięcia udziału ze 
względu na nawał obowiązków. Wyraził jednak swoje oburzenie, że środowi-
sko bibliotekarzy czasem było kojarzone z ludźmi, którzy niczym się nie zaj-
mują62.  

Na początku pracy w WBP jego uposażenie wynosiło 1 510 zł. W 1958 
r. jego wynagrodzenie zwiększono o 200 zł63, co i tak było niską kwotą, biorąc 
pod uwagę, że w 1957 r. cena chleba wynosiła 3 zł, kilograma kiełbasy – 26 zł, 
natomiast masła aż 70 zł64. W 1959 r. oprócz sprawowanej funkcji dyrektora, 
został mianowany na stanowisko kustosza tej placówki. Zarobki wraz ze 
wszystkimi dodatkami dały łączną sumę 3 645 zł. W latach 60-tych suma ta 
wzrosła do 4 445 zł, ale właściwe uposażenie wynosiło tylko 2 300 zł. Reszta 
stanowiła różne dodatki, m.in. za wysługę lat65. Wolski skarżył się jednak, że 
mimo wielu lat pracy, nigdy nie przyznano mu maksymalnej stawki uposaże-
niowej wynoszącej 2 800 zł66. Do końca jego życia stan ten się  nie uległ zmia-
nie. 

W 1969 r. został wysłany na emeryturę. Nie zaakceptował tej decyzji 
i skutecznie się odwołał. Mogło to wynikać ze swoistego parasola ochronnego 
jaki nad Wolskim rozciągał Józef Cyrankiewicz. Premier przekazał mu nawet 
auto Tatrę jako samochód służbowy67. Dyrektorem WBP w Krakowie Wolski 

60 AWBPK, sygn. 350/1, Plan pracy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie na rok 
1970, k. 1-2. 

61 AWBPK, sygn. 418/6, Wolski do Rady Zakładowej Nowatorskich Zakładów Obuwniczych 
w Nowym Targu, 5 X 1965, bp. 

62 AWBPK, sygn. 418/3, Wolski do Bibliotek Ministerstwa Kultury i Sztuki, 30 X 1971 r., 
k. 95. 

63 AWBPK, sygn. 155/234, Prezydium Miejskiej Rady Narodowej do Wolskiego, 31 X 1955 
r., k. 7; ibidem, Arkusz kwalifikacyjny pracownika, k. 5. 

64 „Mały Rocznik Statystyczny” 1958, s. 85-86. 
65 AWBPK, sygn. 155/234, Grzegorz Studnicki do Wolskiego, 25 III 1959 r., k. 23; ibidem, 

Maksymilian Budziwojski do Wolskiego, 10 XII 1966 r., k. 29. 
66 AAN, ZAODRR, sygn. 10193, Życiorys, k. 9. 
67 Relacja Jacka Wojciechowskiego, korespondencja email, 20 V 2016 r. 
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był do 16 VIII 1971 r., kiedy to decyzją Prezydium WRN został ostatecznie 
przeniesiony na emeryturę68. Wówczas nikt go już nie mógł ochronić. 

Nie korzystał długo z tej emerytury. Zmarł 7 VIII 1976 r. w Krakowie. 
Fakt ten został odnotowany w prasie małopolskiej. Jego biogramy publiko-
wano też w rozmaitych periodykach. Nekrologi zamieścili w prasie m.in. pre-
zydent Krakowa czy Komitet Krakowski PZPR. Pochowany został 13 sierpnia 
na cmentarzu Rakowickim w Alei Zasłużonych69. Śmierć Wolskiego odnoto-
wał również w swoim „Dzienniku” jego przyjaciel Stefan Kisielewski70. Jacek 
Wojciechowski wspomina, że kamień nagrobny był sprowadzany z Pińczowa 
dwukrotnie, ponieważ pierwszy nie spodobał się jego żonie Celinie71.  

W 1946  r. został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski. Ponadto mógł się chwalić Medalem Zwycięstwa i Wolności oraz Polo-
nia Restituta i czeskim Orderem Białego Lwa72. W 1985 r. został pośmiertnie 
odznaczony medalem Rodła, przyznawanym przez władze PRL za zasługi na 
polu umacniania polskości na Ziemiach Odzyskanych73. 

*  *  * 

Po powrocie z ZSRR Wolski pełnił liczne kierownicze funkcje nie tylko 
w różnych instytucjach, ale i organizacjach społecznych. Wpisywało się to 
w ogólną politykę władz komunistycznych, dążących do opanowania całości 
życia społeczno-politycznego w Polsce. Wolski otrzymywał zwykle nominacje 
na stanowiska w organizacjach, które w mniejszym lub większym stopniu wią-
zały się z jego zainteresowaniami i pasjami. 

68 AWBPK, sygn. 155/234, Józef Nagórzański do Wolskiego, 18 VIII 1971 r., k. 31. 
69 „Kronika Krakowa” 1976/1977, s. 377; „Dziennik Polski” 1976, nr 180, s. 2; Pamięci 

Władysława Wolskiego, „Dziennik Polski” 1976, nr 181, s. 2, Ostatnia droga W. Wolskiego, 
„Dziennik Polski” 1976, nr 184, s. 1; Pamięci Władysława Wolskiego, „Gazeta Południowa” 
1976, nr 180, s. 1-2; ibidem 14-14 VIII 1976, s. 2; J. W o j c i e c h o w s k i, Pamięci Włady-
sława Wolskiego, „Życie Literackie” 1976, nr 33, s. 7; Zmarł Władysław Wolski, „Echo Krakowa” 
1976, nr 178, s. 1. 

70 S. K i s i e l e w s k i, Dzienniki, Warszawa 2001, s. 877. 
71 Relacja Jacka Wojciechowskiego, korespondencja emaila, 20 V 2016 r. 
72 AWBPK, sygn. 155/234, Władysław Wolski, k. 1; AAN, KC PZPR, sygn. CK XX/6507, 

Ankieta dla aktywu partyjnego, k. 5; Pracownicy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie 
w latach 1945-2005, oprac. I. G ó r n y, Kraków 2005, s. 14. 

73 Uroczystości nadania medali „Rodła”. Pośmiertne odznaczenie dla Władysława Gomułki, 
„Nowiny” 1985, nr 279, s. 1. 
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60 AWBPK, sygn. 350/1, Plan pracy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie na rok 
1970, k. 1-2. 

61 AWBPK, sygn. 418/6, Wolski do Rady Zakładowej Nowatorskich Zakładów Obuwniczych 
w Nowym Targu, 5 X 1965, bp. 

62 AWBPK, sygn. 418/3, Wolski do Bibliotek Ministerstwa Kultury i Sztuki, 30 X 1971 r., 
k. 95. 

63 AWBPK, sygn. 155/234, Prezydium Miejskiej Rady Narodowej do Wolskiego, 31 X 1955 
r., k. 7; ibidem, Arkusz kwalifikacyjny pracownika, k. 5. 

64 „Mały Rocznik Statystyczny” 1958, s. 85-86. 
65 AWBPK, sygn. 155/234, Grzegorz Studnicki do Wolskiego, 25 III 1959 r., k. 23; ibidem, 

Maksymilian Budziwojski do Wolskiego, 10 XII 1966 r., k. 29. 
66 AAN, ZAODRR, sygn. 10193, Życiorys, k. 9. 
67 Relacja Jacka Wojciechowskiego, korespondencja email, 20 V 2016 r. 
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zydent Krakowa czy Komitet Krakowski PZPR. Pochowany został 13 sierpnia 
na cmentarzu Rakowickim w Alei Zasłużonych69. Śmierć Wolskiego odnoto-
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68 AWBPK, sygn. 155/234, Józef Nagórzański do Wolskiego, 18 VIII 1971 r., k. 31. 
69 „Kronika Krakowa” 1976/1977, s. 377; „Dziennik Polski” 1976, nr 180, s. 2; Pamięci 

Władysława Wolskiego, „Dziennik Polski” 1976, nr 181, s. 2, Ostatnia droga W. Wolskiego, 
„Dziennik Polski” 1976, nr 184, s. 1; Pamięci Władysława Wolskiego, „Gazeta Południowa” 
1976, nr 180, s. 1-2; ibidem 14-14 VIII 1976, s. 2; J. W o j c i e c h o w s k i, Pamięci Włady-
sława Wolskiego, „Życie Literackie” 1976, nr 33, s. 7; Zmarł Władysław Wolski, „Echo Krakowa” 
1976, nr 178, s. 1. 

70 S. K i s i e l e w s k i, Dzienniki, Warszawa 2001, s. 877. 
71 Relacja Jacka Wojciechowskiego, korespondencja emaila, 20 V 2016 r. 
72 AWBPK, sygn. 155/234, Władysław Wolski, k. 1; AAN, KC PZPR, sygn. CK XX/6507, 

Ankieta dla aktywu partyjnego, k. 5; Pracownicy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie 
w latach 1945-2005, oprac. I. G ó r n y, Kraków 2005, s. 14. 

73 Uroczystości nadania medali „Rodła”. Pośmiertne odznaczenie dla Władysława Gomułki, 
„Nowiny” 1985, nr 279, s. 1. 
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Jego pierwszą funkcją społeczną była prezesura Polskiego Towarzystwa 
Tatrzańskiego (dalej PTT), którą objął w dniu 12 IV 1947 r.74 Być może no-
minacja ta wiązała się z chęcią odsunięcia dotychczasowego prezesa Walerego 
Goetela, przedwojennego działacza, taternika. Wolski chodził po górach od 
1920 r., m.in. z Władysławem Broniewskim i znany był ze swojego zamiłowa-
nia do turystyki górskiej. Już przed wojną był bywalcem "Gospody Włóczę-
gów" na Antałówce w Zakopanem. To w połączeniu z aktywnością w PPR 
czyniło go odpowiednim kandydatem na nowego prezesa PTT. W przedmo-
wie do jubileuszowego wydania „Wierchów” w 1948 r., wspominał, że w ta-
ternictwie nie należy kierować się pragnieniem osiągnięcia rekordu sporto-
wego, ale uczciwie dążyć do poznania każdego zakamarka gór. Tatry traktował 
bowiem jako skarb całego narodu. Dążył również do tego, ażeby turystyka gór-
ska stała się zjawiskiem masowym, dostępnym dla każdego75.  

Polskie Towarzystwo Tatrzańskie przez pierwsze dwa lata po II wojnie 
światowej nie działało zbyt prężnie, napotykając przeszkody ze strony władz. 
Sytuacja ta miała się zmienić wraz z nadaniem prezesury Wolskiemu, który 
czynnie zaangażował się w promocję PTT i zabiegi o poparcie dla tej organiza-
cji na szczytach władz76. Można powiedzieć, że był obrońcą istnienia PTT wo-
bec planów uniformizacji organizacji turystyczno-krajoznawczych w Polsce, 
którym się sprzeciwiał. Przestał być prezesem tego towarzystwa wraz ze swoim 
politycznym upadkiem. Jeszcze w 1950 r. zlikwidowano PTT, które zostało 
odgórnie połączone z Polskim Towarzystwem Krajoznawczym, dając początek 
Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu77. 

W dniach 7-8 VIII 1948 r. PTT obchodziło swoje 75-lecie. W uroczys-
tych obchodach wziął udział prezes Wolski. Po swoim przemówieniu, wręczył 
on zasłużonym działaczom PTT odznaczenia państwowe takie jak: Krzyż Ofi-
cerski „Polonia Restituta”, Krzyż Kawalerski „Polonia Restituta”, Złoty 
i Srebrny Krzyż Zasługi. Wolski nadał również odznaczenia honorowe PTT 
osobom zasłużonym dla taternictwa i turystyki, w tym odznaczenia po-
śmiertne. Nie mogło się też obyć bez uhonorowania prezesa. W tym celu wi-
ceprzewodniczący PTT W. Goetel wręczył odznakę honorową Wolskiemu 

74 B. M a ł a c h o w s k i, Siedemdziesiąt pięć lat pracy, „Wierchy” 1948, t. 18, s. 50. 
75 W. W o l s k i, Słowo wstępne, „Wierchy” 1948, t. 18, bns.  
76 B. M a ł a c h o w s k i, op. cit.,, s. 45. 
77 S. M a c i e j e w s k i, Wojna polsko-polska, Kraków 2007, s. 158. 
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(…) przy burzliwych oklaskach zebranych (…), wygłaszając przy tym swoje prze-
mówienie78. 

Kolejną instytucją kierowaną przez Wolskiego był Polski Związek Nar-
ciarski (dalej PZN). Od 12 XI 1947 r. Wolski był jego prezesem79. Pozostał 
nim i po zmianie statutu związku w dniu 5 IX 1948 r. Zjazd, który zatwierdził 
nowy statut, był jedynym na którym Wolski był obecny. Nie angażował się 
zbytnio w funkcjonowanie tej organizacji. Większość czynności wykonywał za 
niego wiceprezes Aleksander Boniecki lub sekretarz generalny Daniel Gołogór-
ski80. Wydaje się jednak, że Wolski jako prezes miał spełniać rolę patrona PZN, 
rozciągając swoisty parasol ochronny nad tą organizacją. Na zjazd delegatów, 
który się odbył 4 IX 1949 r. prezes wysłał tylko okolicznościowy list.  

Podkreślił w nim dotychczasowe sukcesy związku, zarówno na polu od-
budowy infrastruktury narciarskiej, jak i szkolenia młodzieży. Uważał jednak, 
że narciarstwo powinno się stać sportem masowym. Aby upowszechnić tę dys-
cyplinę, optował za tym, aby siedziba PZN znalazła się w Warszawie, co miało 
korzystnie wpłynąć na promocję sportów zimowych. Jednak narciarstwo nie 
mogło być popularne bez szerokiego dostępu do sprzętu. Wolski wyrażał więc 
nadzieję, że produkcja krajowa zaspokoi te potrzeby. Były to nadzieje bardzo 
płonne, bowiem w okresie planu 6-letniego, wytwarzanie tego typu dóbr 
w ogóle nie było brane pod uwagę.  

W kolejnej części swego listu Wolski nadmieniał, że rozwój turystyki gór-
skiej i narciarstwa są ze sobą kompatybilne, a wręcz zależne od siebie. Za ko-
ordynację rozwoju sportu i turystyki miały odpowiadać Główny Urząd Kul-
tury Fizycznej oraz Biuro Turystyki w Ministerstwie Komunikacji81. Faktycz-
nie w tym rozwiązaniu organizacyjnym chodziło o centralizację i poddanie 
kontroli władzy wszelkich instytucji czy organizacji w Polsce. 

Wolski w swych wspomnieniach przywołuje jedną anegdotę z połowy lat 
20-tych, której głównym bohaterem jest pies. Miało to być w 1926 r., kiedy 
to ukrywał się w Tatrach po słowackiej stronie. Przedwcześnie przeszedł jednak 

78 B. M a ł a c h o w s k i, Obchody 75-lecia istnienia PTT, „Wierchy” 1949, t. 19, s. 130-
131. 

79 AAN, KC PZPR, sygn. CK XX/6507, Legitymacja członkowska PZN Władysława Wol-
skiego, k. 30. 

80 AAN, PZN, sygn. 19/4, Streszczenie Protokołu Walnego Zjazdu Delegatów Polskiego 
Związku Narciarskiego dnia 5 września 1948 r., k. 79, 234. 

81 AAN, PZN, sygn. 19/4, Wolski do Walnego Zjazdu PZN, 13 VIII 1949 r., k. 193-196. 
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do Gospody Włóczęgów na polskiej stronie, i w rezultacie czego został zatrzy-
many przez policję. Miał tam też być duży pies o imieniu Bek, który nieufnie 
obwąchiwał policjantów. Wolski został jednak niedługo po tym zwolniony, po 
czym powrócił do gospody, aby jak sam wspomina – dobrze wypocząć. W tym 
czasie przebywali tam również inni działacze komunistyczni, których Bek bar-
dzo lubił. Kiedy jednak w pobliżu pojawiali się agenci policyjni, ten miał na 
nich skakać, gryźć i szczekać. Wolski był zdania, że Bek znakomicie rozróżniał 
cywilnych szpiclów82. Wytłumaczenie tego faktu może być jednak bardzo pro-
ste. Otóż pies atakował ludzi nieznanych, a nie tych, z którymi często obcował. 
Sprawa niekoniecznie miała więc „polityczny” kontekst. 

Wydaje się, że Wolski był również miłośnikiem psów. Sam posiadał tego 
czworonoga gdy był szefem MAP. Jak już wspominano, na IV Plenum w maju 
1950 r., również i jego pupil został skrytykowany przez członków KC, głównie 
za zły wygląd83! 

Nie dziwi więc, że w dniu 5 V 1948 r. na zebraniu organizacyjnym 
Związku Kynologicznego w Polsce Wolskiego wybrano pierwszym prezesem 
tej organizacji84. Stało się tak tylko na prośbę zainteresowanych, bowiem Wol-
ski nie przejawiał inicjatywy aby objąć tę funkcję. Dlatego pełnił ją tylko no-
minalnie. Nie był obecny nawet na zebraniu organizacyjnym, ani na jakimkol-
wiek innym zgromadzeniu Związku Kynologicznego w Polsce. Funkcję tę 
sprawował do 1953 r.85  

We wrześniu 1945 r. powstało  nieoficjalne zrzeszenie byłych podopiecz-
nych Stefanii Sempołowskiej. Wkrótce po tym został zarejestrowany Komitet 
Pamięci Stefanii Sempołowskiej. Jego przewodniczącym został Marian Falski, 
a wiceprzewodniczącym jej były pracownik - Wolski. U niego w mieszkaniu 
organizowano jedne z  pierwszych zebrań Komitetu. Początkowo celem tej 
grupy było zbieranie i wydawanie spuścizny literackiej po S. Sempołowskiej. 

82 W. Wolski, Kartki kontrowersyjne…, s. 104-105. 
83 Patrz Rozdział IV. 
84 Z historii kynologii w Polsce, „Pies” 1948, nr 1, s. 4. 
85 http://www.psy.pl/wasze-artykuly/art8,historia-zkwp.html [dostęp 17 VI 2016 r.]. 
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Następnie Komitet zaczął gromadzić wszystko co było związane z tą społecz-
niczką, w tym meble, książki z jej dawnej biblioteczki, obrazy czy upominki 
jakie dostawała86. 

Wolski brał udział w uroczystościach, odczytach czy manifestacjach nad 
grobem S. Sempołowskiej. Jako członek zarządu Komitetu Pamięci odpowia-
dał za ich organizację87. Na akademii ku jej czci, zorganizowanej w dniu 
10 XII 1947 r. w gmachu Ministerstwa Oświaty, wspominał jej działalność na 
rzecz dzieci w ZSRR, a potem w Hiszpanii, w czasie wojny domowej. Mówił 
o jej odwadze w obronie więźniów politycznych, głównie jednak socjalistów 
lub komunistów. Twierdził, że akademię zorganizowano celowo w gmachy re-
sortu oświaty, bowiem gdyby żyła to właśnie tu byłoby jej miejsce. Na koniec 
zaapelował, aby do komitetu zgłaszała się każda osoba, która pamięta S. Sem-
połowską lub posiada rzeczy z nią związane88. 

Wolski przelał również na papier swoje osobiste refleksje poświęcone tej 
społeczniczce. Podkreślał, że nigdy nie należała do żadnej partii, jednak zawsze 
była związana z lewicą i to jej pomagała. Szczególnie miała wziąć w opiekę 
więźniów politycznych, jak już zostało wspomniane, głównie komunistów. 
Wolski wspominał, ze jej dom i biuro było schronieniem dla wielu osób. Nie 
mogła w swej istocie zrozumieć dlaczego w przedwojennej Polsce partia komu-
nistyczna była zakazana, skoro w Europie Zachodniej – nie89. Odpowiedź na 
to pytanie dawała jednak treść statutu KPRP, a potem KPP. Organizacje, które 
podważały byt państwa polskiego, były zakazane przez konstytucję marcową.  

Prace Komitetu trwały do 1964 r. Na największe trudności napotkano 
w pierwszej połowie lat 50-tych, kiedy to postać S. Sempołowskiej nie była 
zbyt popularna w kręgach stalinowskiej władzy. Wolski, w związku z opusz-
czeniem Warszawy w 1950 r., zrezygnował z pracy w Komitecie. 

86 Archiwum Polskiej Akademii Nauk (dalej APAN), Komitet Uczczenia Pamięci Stefani 
Sempołowskiej KUPSS), sygn. 1, Komitet Pamięci S. Sempołowskiej do Ministerstwa Oświaty, 
k. 1; ibidem, Od Komitetu Pamięci Stefanii Sempołowskiej, k. 36. 

87 APAN, KUPSS, sygn. 2, Stanisław Świderski do Wolskiego, 3 II 1947 r., k. 15, Wolski 
do Stanisława Świderskiego, k. 16. 

88 APAN, KUPSS, sygn. 2, Protokół z przebiegu akademii ku czci S. Sempołowskiej, 10 XII 
1947 r., k. 32; Pamięci Stefanii Sempołowskiej. Akademia w Min. Oświaty, „Życie Warszawy” 
1947, nr 339, s. 2; Stefania Sempołowska, „Głos Ludu” 1947, nr 340, s. 4. 

89 APAN, KUPSS, sygn. 13, Stefania Sempołowska. Szermierz postępu i wolności, 
k. 98-100. 
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86 Archiwum Polskiej Akademii Nauk (dalej APAN), Komitet Uczczenia Pamięci Stefani 
Sempołowskiej KUPSS), sygn. 1, Komitet Pamięci S. Sempołowskiej do Ministerstwa Oświaty, 
k. 1; ibidem, Od Komitetu Pamięci Stefanii Sempołowskiej, k. 36. 

87 APAN, KUPSS, sygn. 2, Stanisław Świderski do Wolskiego, 3 II 1947 r., k. 15, Wolski 
do Stanisława Świderskiego, k. 16. 

88 APAN, KUPSS, sygn. 2, Protokół z przebiegu akademii ku czci S. Sempołowskiej, 10 XII 
1947 r., k. 32; Pamięci Stefanii Sempołowskiej. Akademia w Min. Oświaty, „Życie Warszawy” 
1947, nr 339, s. 2; Stefania Sempołowska, „Głos Ludu” 1947, nr 340, s. 4. 

89 APAN, KUPSS, sygn. 13, Stefania Sempołowska. Szermierz postępu i wolności, 
k. 98-100. 
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Przyjaciel Wolskiego Stefan Kisielewski wspomina go jako: Postać cieszącą 
się bardzo złą opinią, a według mnie człowiek nieprzeciętny, inteligentny, no… 
trochę drań na pewno, ale opowiadający o tym… nie ukrywał tego, nawet się chwa-
lił90. W innym miejscu Kisiel poświęca Wolskiemu znacznie więcej miejsca. 
Wydaje się, że jego charakterystyka była bardzo celna. Dlatego przytoczona 
została w całości: 

Była to nader osobliwa postać. […] był to zabawny człowiek, lubił dowcipy, 
lubił prawdomówność, przy czym bardzo złośliwy. Nierzadko się zdarza ko-
munista, minister, który chodzi do kawiarni i opowiada kawały a on to zawsze 
robił. […] Bardzo lubił ideę nowej Polski opartej o Odrę, Nysę [Łużycką] 
i Bałtyk, jednolitej narodowo i mówił: „Co wy chcecie to jest Polska Dmow-
skiego, o co wam chodzi, teraz kraj może być zdrowy…” Do Rady Ziem Za-
chodnich91 wciągnął endeków, natomiast bardzo uszczypliwie wyrażał się zaw-
sze o swoich kolegach z rządu. Pamiętam, że kiedyś w kawiarni, do której zaw-
sze chodził, opowiadał mi taką historyjkę: „Wie pan, na komitecie ekonomicz-
nym Rady Ministrów przychodzi towarzysz X (nie powiem nazwiska, bo on 
jeszcze żyje), no wiadomo, idiota i mówi: „Towarzysze, mam radosną wiado-
mość: przeciętna spożycia92 stali na głowę wzrosła o ileś, o ułamek procenta”. 
Na to Wolski: „Towarzyszu X, jeżeli ja zdradzam żonę cztery razy na tydzień, 
a wy wcale, to przeciętnie obaj zdradzamy po dwa razy, ale co wy z tego macie 
za przyjemność, to ja nie wiem”.I mówił do mnie: „Wie pan, ten Bierut, bez 
poczucia humoru, chciał mnie za drzwi wyrzucić!”93. 

Ten sam autor w swojej pracy „Abecadło Kisiela”, wydanej już w wolnej 
Polsce, ponownie przytacza tę historię. Tym razem dekonspiruje „Towarzysza 
X” jako Stefana Jędrychowskiego94. Może uczynił to dlatego, że dawny wice-
premier zmarł w 1996 r., na rok przed publikacją pracy? 

Wieloletni współpracownik Wolskiego i jego następca na stanowisku dy-
rektora WBP Jacek Wojciechowski, także wyrażał się o nim bardzo ciepło. 

90 S. K i s i e l e w s k i, Abecadło Kisiela…, s. 160. 
91 Rady Naukowej dla Zagadnień Ziem Odzyskanych. 
92 Tak w oryginale. Opinia Wolskiego o tym człowieku wydaje się być w pełni uzasad-

niona.  
93 S. K i s i e l e w s k i, Wspomnienia polityczne, „Krytyka” 1979, nr 4, s. 78. 
94 I d e m, Abecadło Kisiela…, s. 160. 
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Uważał go za osobę mądrą i serdeczną względem innych, choć nie pozbawioną 
temperamentu. Cechować go miała odwaga umiłowanie prawdy, a to miało 
zjednywać mu sympatyków i przyjaciół. Według J. Wojciechowskiego, Wol-
skiego miała charakteryzować szeroka wiedza, doświadczenie i rzetelność, 
dzięki czemu szybko odnalazł się w środowisku bibliotekarskim, o interesy któ-
rego walczył. Miał być bezpośredni, śmiało i jednoznacznie wyrażać swoje opi-
nie. Jego cechą rozpoznawczą było duże poczucie humoru. W pracy był jednak 
surowym zwierzchnikiem. Wspierał ludzi w trudnych chwilach, ale i studził 
nadmierną euforię95.  

Dyrektor J. Wojciechowski zebrał publikowane w prasie artykuły Wol-
skiego, głównie w Życiu Literackim”, „Gazecie Krakowskiej” i „Polityce”, po-
święcone zagadnieniu bibliotekarstwa i opublikował je w numerze specjalnym 
„Biuletynu Informacyjno Instrukcyjnego” z roku 1980. Periodyk ten był wy-
dawany najpierw przez WBP w Krakowie, a potem Miejską Bibliotekę Pu-
bliczną i dotyczył zagadnień związanych z książką i bibliotekarstwem.  

O sympatii ludzi  w stosunku do Wolskiego świadczyć mogły tez kwiaty 
stawiane na jego grobie. Byli to jego dawni współpracownicy z bibliotek, PUR, 
urzędnicy i rzesza czytelników WBP w Krakowie, którzy wiedzieli, że za życia 
bardzo lubił kwiaty. Jacek Wojciechowski wspominał, że Wolski miał bardzo 
szerokie spojrzenie na współczesną mu kulturę. Lubił polemikę, szczególnie na 
tematy polityczne, a później głównie związane z kulturą. Był otwarty na argu-
menty, ale musiały one mieć mocną podstawę aby go przekonać. Być może jest 
to ładne dyplomatyczne określenie uporu Wolskiego. Jacek Wojciechowski 
wyrażał jednak zadowolenie, że mógł pracować z Wolskim, od którego miał 
nabyć przeświadczenie, (…) że tylko własna świadomość i samodzielny przemy-
ślany wybór, stanowią wartości rzeczywiście trwałe96.  

Wolski lubił towarzystwo, ruch, dyskusje, dowcipy. Czasami był nawet 
złośliwy, ale raczej w pewnych granicach. Jeden z referentów w trakcie posie-
dzenia plenum Wydziału Rolnego KC PPR z dnia 19 VII 1946 r., rzekł: 
W stosunku do tow. Wolskiego proszę zaprotokołować, że zachowuje się niekultu-
ralnie, na początku referatu śpi, a gdy się zbudzi, nie wie o czym mowa i powiada, 

95 J. W o j c i e c h o w s k i, Władysław Wolski, „Bibliotekarz” 1976, nr 9, s. 248-249; 
I d e m, Władysław Wolski, „Biuletyn Informacyjno-Instrukcyjny” 1980, nr 123, s. 3. 

96 I d e m, Trwałość pamięci, „Biuletyn Informacyjno-Instrukcyjny” 1980, nr 123, s. 58-
60; Relacja Jacka Wojciechowskiego, korespondencja email, 20 V 2016 r. 
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90 S. K i s i e l e w s k i, Abecadło Kisiela…, s. 160. 
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niona.  
93 S. K i s i e l e w s k i, Wspomnienia polityczne, „Krytyka” 1979, nr 4, s. 78. 
94 I d e m, Abecadło Kisiela…, s. 160. 
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95 J. W o j c i e c h o w s k i, Władysław Wolski, „Bibliotekarz” 1976, nr 9, s. 248-249; 
I d e m, Władysław Wolski, „Biuletyn Informacyjno-Instrukcyjny” 1980, nr 123, s. 3. 

96 I d e m, Trwałość pamięci, „Biuletyn Informacyjno-Instrukcyjny” 1980, nr 123, s. 58-
60; Relacja Jacka Wojciechowskiego, korespondencja email, 20 V 2016 r. 
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że to bzdury97. Na usprawiedliwienie Wolskiego może przemawiać, że długie 
i monotonne partyjne wystąpienia, nie zawsze zachęcały do pilnej uwagi. 

Awersyjnie nie znosił nieuctwa i prostactwa. Palił fajkę, a tytoń marki 
„Amphora” kupował za dolary. Kiedy mu brakowało, wówczas palił cygara lub 
skręty. Miał postępujące kłopoty z kręgosłupem. Wobec tego wykorzystywał 
swoje znajomości w słowackich uzdrowiskach, dokąd chętnie się udawał. Nie-
stety, kuracja pomagała zwykle na krótko98. 

Utrzymywał kontakty z krakowskim środowiskiem dziennikarskim 
w klubie „Pod Gruszką”. Spotykał się tam z takimi pisarzami jak: Jerzy Brosz-
kiewicz, Tadeusz Kwiatkowski, Jerzy Madeyski, Bruno Miecugow, Tadeusz 
Hołuj czy profesorami UJ: Włodzimierzem Maciągiem, Andrzejem Podrazą 
czy Henrykiem Markiewiczem99. 

Swoje zamiłowanie do kawiarni Wolski zaraził się już w latach 20-tych. 
Sam wspomina, że wielokrotnie przebywał w takich lokalach, czytał gazety 
i pił kawę, której miłośnikiem zdaje się też był. Po wojnie, bez względu na 
natłok pracy, codziennie o godz. 12.00 udawał się do kawiarni „Marca” na ul. 
Pankiewicza w Warszawie. Było to jego ulubione miejsce spotkań, gdzie przyj-
mował interesantów i załatwiał rozmaite sprawy drogą pozaurzędową – „ka-
wiarnianą” 100. 

Wolski spędzanie wolnego czasu w kawiarni zalecał również młodzieży, 
kiedy on był już stary. Uważał, że lokale, gdzie nie podaje się alkoholu mogą 
być miejscem odprężenia. Wniosek ten zapewne wysuwał z własnego doświad-
czenia. Postulował aby pobyt w kawiarni był połączony z wzbogacaniem wła-
snej kultury, np. poprzez koła dyskusyjne. Zdawał sobie sprawę, że młodzież 
musi się „wyszaleć”. Nie uważał tego za coś złego, a przeciwnie – naturalnego. 
Głosił, że nie można młodego pokolenia traktować jako z góry złego. Uznawał 
jednak, że wszystko musi się odbywać w odpowiednich granicach101. Jest to 

97 AAN, KC PPR, sygn. 295/XII-4, Protokół z posiedzenia Plenum Wydz[iału] Rolnego K.C. 
P.P.R. z dnia 19.VII.[19]46 r., k. 117 

98 Relacja Jacka Wojciechowskiego, korespondencja email, 20 V 2016 r. 
99 Pracownicy Wojewódzkiej Biblioteki…, s. 14; Relacja Jacka Wojciechowskiego, kore-

spondencja email, 20 V 2016 r. 
100 W. W o l s k i, Kartki kontrowersyjne…, s. 108, 334. 
101 I d e m, Czas wolny i młodzież, „Biuletyn Informacyjno-Instrukcyjny” 1980, nr 123, 

s. 49-51. 
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ciekawa opinia bowiem nie często zdarzało się aby stary i zatwardziały komu-
nista patrzył na młodzież inaczej niż poprzez doktrynalne „okulary”. 

Przyjaciel Wolskiego Kazimierz Koźniewski, uważał go za jednego z naj-
bardziej inteligentnych działaczy niegdysiejszej KPP. To miało spowodować, 
że stał się dogmatykiem. Wyraził nawet opinie, że gdyby z konfrontacji w 1950 
r. Wolski wyszedł zwycięsko, to w 1956 r. buntowano by się przeciw niemu. 
Oznaczać to miało, że zwycięstwo na IV Plenum naturalnie doprowadziłoby 
do przejęcia w niedalekiej przyszłości władzy w PZPR przez Wolskiego102.  

Wolski mimo, że był zatwardziałym komunistą, na gruncie krakowskim 
wspominany był jako osoba otwarta na opinie innych. Olgierd Terlecki wspo-
mina, że w wyniku rozmów z nim przeprowadzonych, zdecydował się na wy-
danie swoich wspomnień z walk pod Monte Cassino103. Trzeba nadmienić, 
że temat ten w połowie lat 50-tych ciągle był na „czarnej liście”. 

W 1980 r. żona Wolskiego C. Bobińska-Wolska, zebrała i przygotowała 
do druku zbiór tekstów autorstwa męża. Książka, wielokrotnie powyżej przy-
woływana, nosi tytuł „Kartki kontrowersyjne”. Znaczna jej część ma wymiar 
pamiętnikarski, jednak nie jest to pamiętnik w ścisłym rozumieniu. W pracy 
są teksty o różnej proweniencji: rękopisy, przedruki z czasopism czy zapisy na-
grań audio. Ponieważ Wolski za najbardziej wartościowe uznawał swoje teksty 
na temat komunistów w dwudziestoleciu międzywojennym- tych jest w książce 
sporo. Mniejszą wagę przywiązywał do fragmentów mówiących o jego życiu.  

Książka wywołała na ogół pozytywne komentarze104. Zdarzały się jednak 
zarzuty pominięcia niektórych kwestii jak np. dawny współpracownik Wol-
skiego - Włodzimierz Lechowicz, zwracał uwagę, że w omawianym tomie pra-
wie nic nie napisano o MZO. Celina Bobińska-Wolska tłumaczyła jednak, że 
jej mąż nie chciał pisać o tym resorcie, gdyż nigdy nie miał oficjalnej nominacji 
na stanowisko wiceministra MZO. Ponadto dodawała, że w latach 60-tych 
ukazywało się dużo prac poświęconych tematyce zaludniania Ziem Odzyska-
nych, lecz cenzura usuwała z nich wzmianki o Wolskim, jak tylko się dało105.  

102 K. K o ź n i e w s k i, Kartki pewnego bibliotekarza, „Polityka” 1981, nr 40, s. 15. 
103 O. T e r l e c k i, Kontrowersyjny Wolski, „Życie Literackie” 1980, nr 48, s. 16. 
104 T. H o ł u j, Kartki kontrowersyjne Władysława Wolskiego, „Nowe Książki” 1980, nr 22, 

s. 25-26; Kartki kontrowersyjne, „Dziennik Polski” 1980, nr 274, s. 3; O. J ę d r z e j c z y k, Los 
rewolucjonisty, „Gazeta Południowa” 1980, nr 281, s. 4. 

105 C. B o b i ń s k a, Kartki pewnego bibliotekarza, „Polityka” 1982, nr 27, s. 13. 
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97 AAN, KC PPR, sygn. 295/XII-4, Protokół z posiedzenia Plenum Wydz[iału] Rolnego K.C. 
P.P.R. z dnia 19.VII.[19]46 r., k. 117 

98 Relacja Jacka Wojciechowskiego, korespondencja email, 20 V 2016 r. 
99 Pracownicy Wojewódzkiej Biblioteki…, s. 14; Relacja Jacka Wojciechowskiego, kore-

spondencja email, 20 V 2016 r. 
100 W. W o l s k i, Kartki kontrowersyjne…, s. 108, 334. 
101 I d e m, Czas wolny i młodzież, „Biuletyn Informacyjno-Instrukcyjny” 1980, nr 123, 

s. 49-51. 
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ciekawa opinia bowiem nie często zdarzało się aby stary i zatwardziały komu-
nista patrzył na młodzież inaczej niż poprzez doktrynalne „okulary”. 
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nych, lecz cenzura usuwała z nich wzmianki o Wolskim, jak tylko się dało105.  

102 K. K o ź n i e w s k i, Kartki pewnego bibliotekarza, „Polityka” 1981, nr 40, s. 15. 
103 O. T e r l e c k i, Kontrowersyjny Wolski, „Życie Literackie” 1980, nr 48, s. 16. 
104 T. H o ł u j, Kartki kontrowersyjne Władysława Wolskiego, „Nowe Książki” 1980, nr 22, 

s. 25-26; Kartki kontrowersyjne, „Dziennik Polski” 1980, nr 274, s. 3; O. J ę d r z e j c z y k, Los 
rewolucjonisty, „Gazeta Południowa” 1980, nr 281, s. 4. 

105 C. B o b i ń s k a, Kartki pewnego bibliotekarza, „Polityka” 1982, nr 27, s. 13. 
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Krótko po recenzji książki K. Koźniewskiego, zamieszczonej w „Polityce”, 
w tym samym tygodniku znalazł się artykuł krytykujący zarówno postać Wol-
skiego jak i jego książkę. Anonimowy autor polemiki twierdził, że były minister 
w ogóle nie znał się na historii ruchu robotniczego, a wcześniej publikowany 
tekst K. Koźniewskiego ograniczał się tylko do okresu „na zesłaniu”, tj. w Kra-
kowie. Dlatego też nic nie napisał w nim o przyczynach tego zesłania. Wspo-
mniał też, że wkrótce po IV Plenum (…) nastąpiła pewna zmiana w składzie 
korpusu dyplomatycznego w Warszawie, jasno sugerując, że chodziło o odwoła-
nie Wiktora Lebiediewa106. Autor polemiki nie zauważył jednak, że miało to 
miejsce dopiero w 1951 r. 

W obronę Wolskiego wzięła natomiast Helena Felsenhardt-Zatorska, 
jego dawna przyjaciółka. Uznała ona za bezpodstawne atakowanie zasłużo-
nego, jej zdaniem, działacza robotniczego. Co do roszad personalnych z 1950 
r., jej argumenty pokrywały się z tymi przytaczanymi przez samego Wolskiego 
w swej drugiej przemowie na IV Plenum, iż kontakty z reprezentantem ZSRR 
nie są dla działacza komunistycznego niczym złym. Autorka przyznała jednak 
ostrożnie, że przyjaźniła się z Wolskim już od 1933 r. i jej polemika jest wyra-
zem osobistego stosunku do niego107. 

Wolski zapisał się w pamięci ludzkiej dwojako. Ci który go znali z okresu 
jego „zesłania’ w Krakowie wspominali go pozytywnie. Tolerowali słabości 
jego charakteru, doceniając przede wszystkim zalety. Jednak środowisko war-
szawskie, głównie działacze partyjni, zapamiętali go jako intryganta i dwuli-
cowca. Nigdy nie zmienili o nim opinii. Zmienne losy Wolskiego obrazuje  
popularne wśród komunistów powiedzenie, że: jabłko najpierw dojrzewa, 
a później spada; działacz najpierw spada, a dopiero potem dojrzewa. 

106 „Kartki pewnego bibliotekarza”, „Polityka” 1981, nr 46, s. 15. 
107 H. F e l s e n h a r d t - Z a t o r s k a, Sapiento non sat!, „Polityka” 1982, nr 18, s. 11. 
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Pisanie biografii nie jest rzeczą łatwą. Dużą trudnością jest uchwycenie 

granicy pomiędzy prezentacją konkretnego ludzkiego życia a opisem epoki. 
Autor biografii musi być stale czujnym, aby pisząc o czyimś życiu nie „zboczyć 
z kursu” i nie tworzyć monografii dotyczącej danego okresu historycznego. 
Z drugiej strony niedopuszczalne jest zbyt ścisłe wypreparowanie bohatera bio-
grafii z kontekstu historycznego. W takim przypadku wyjaśnienie wielu jego 
decyzji i ich skutków, staje się niemożliwym. 

Autor za główny cel postawił sobie przebadanie działalności politycznej 
Wolskiego. Jej apogeum przypadło na okres 1944-1950. Jednak, jak sam pod-
kreślał, jego „współżycie z polityką” zaczęło się bardzo wcześnie, bo w wieku 
15 lat. Nie można zatem zbyt wiele napisać o „drodze” Wolskiego do komu-
nizmu gdyż ideologicznie bardzo wcześnie się ukształtował. Nastąpiło to 
w wieku, w którym nowe, odkrywane idee wydają się być doskonałą receptą 
na rzeczywistość.  Skutkiem tego nigdy nie przestał być komunistą.  

Polityka nie jest jednak główną dziedziną analizy. W miarę możliwości 
autor starał się przedstawić Wolskiego również jako działacza społecznego jak 
i od strony prywatnej. Ta ostatnia sfera ludzkiego życia jest jednak wyjątkowo 
trudna do odtworzenia. Wynika to przede wszystkim z braku źródeł.  

Wiara Wolskiego w ideologię komunistyczną w zasadzie nie ulegała zmia-
nom, nawet w trakcie pobytu w łagrze w „ojczyźnie światowego proletariatu”. 
Jak każdy tzw. rasowy komunista nie mógł zrozumieć dlaczego stał się „wro-
giem ludu”. Nie zwątpił jednak w słuszność ideologii. Meandry jego życia są 
niezwykle ciekawe i składają się na parabolę wzlotów i upadków. W związku 
z działalnością w partyzantce radzieckiej (czyli poza głównymi ośrodkami po-
litycznymi w okupowanym kraju czy na obszarze ZSRR) wydawać się mogło, 
że od 1944 r. przed Wolskim nie było specjalnej przyszłości w kręgach nowej 
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władzy w Polsce. Stało się jednak inaczej. Na ile była to osobista zasługa Wol-
skiego, a na ile zdecydowały o tym czynniki od niego niezależne? Trudno 
o jednoznaczną odpowiedź. Jak to najczęściej bywa, złożył się na to cały splot 
różnych okoliczności. 

Od 1944 r. obserwować można powolny wzrost znaczenia Wolskiego. 
Uwidocznić się to miało w obejmowaniu kolejnych stanowisk w aparacie pań-
stwowym. Sam niejednokrotnie podkreślał, że kierował ruchami ludności na 
taką skalę, że były one większe niż niejedna armia. W kwestiach migracyjnych 
był faktyczne najważniejszym decydentem. Krystyna Kersten trafnie nazwało 
go „ministrem migracji”. Nie miał jednak w tym zakresie absolutnej władzy, 
szczególnie w kwestiach wysiedleń Niemców i akcji „Wisła”. 

Kiedy ruch ludnościowy zaczynał słabnąć, Wolskiemu przydzielono za-
danie prowadzenia rozmów z przedstawicielem Episkopatu Polski odnośnie 
stosunków państwo-Kościół. Jako wiceminister administracji publicznej, wy-
dawał się być idealnym kandydatem na stanowisko głównego negocjatora ze 
strony władzy. Kierownictwo partyjne żywiło do niego zaufanie, mimo wspo-
minanej odsiadki w łagrze za „kontrrewolucyjną działalność”. Wynikać to mo-
gło ze znajomości Wolskiego jeszcze w okresie międzywojennym z niektórymi 
bardzo ważnymi po 1944 r. działaczami komunistycznymi, w tym z samym 
Bolesławem Bierutem. 

Wolski rozmawiając z hierarchami kościelnymi nie miał już tak dużej 
swobody jak w przypadku koordynacji migracji ludności. Wszelkie swoje po-
sunięcia musiał konsultować z Jakubem Bermanem i B. Bierutem, co sprowa-
dzało go faktycznie do roli łącznika. Taki stan rzeczy musiał zapewne godzić 
w jego ambicje. 

Szczytem jego politycznych osiągnięć było piastowanie funkcji ministra 
administracji publicznej. Wolski chciał jednak więcej, dużo wskazuje na to, 
że marzył o stanowisku wicepremiera. Nie mógł się jednak przebić do czołówki 
ówczesnego kierownictwa partyjnego. Postanowił to zmienić przy pomocy 
kontaktów z ambasadorem ZSRR Wiktorem Lebiediewem, którego poparcie 
uzyskał. Próba swoistego puczu w jego wykonaniu, podjęta na IV Plenum KC 
PZPR w maju 1950 r., zakończyła cię całkowitą klęską oraz usunięciem z par-
tii. Niewątpliwie był to olbrzymi cios dla Wolskiego. Komunista z wieloletnim 
stażem teraz nie był nawet szeregowym członkiem partii. 
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Jego kariera polityczna została definitywnie zakończona. Wolski jednak 
się nie załamał. Odnalazł się w nowej rzeczywistości jako dyrektor Wojewódz-
kiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. W tym czasie był również inwigilowany 
przez bezpiekę, która obawiała się, że zacznie on siać ferment wśród swoich 
znajomych z PZPR. 

Te skomplikowane meandry kariery i życia Wolskiego spowodowały, 
że dla jednych był on tylko aparatczykiem partyjnym, zatwardziałym komuni-
stą i intrygantem, dla innych zaś mądrym nauczycielem, serdecznym i przyja-
znym człowiekiem. Autor nie predysponuje jednak do roli sędziego, który ma 
rozstrzygnąć kto ma rację. Są to bowiem subiektywne odczucia różnych ludzi, 
z różnych środowisk i różnych momentów historycznych. Niewątpliwym jest, 
że jego życie było bardzo bogate, pełne zakrętów, wzlotów i upadków. Każdy 
czytelnik, na podstawie przedstawionych informacji może dokonać swojej 
oceny poczynań Wolskiego.  

Powściągliwość w ferowaniu ostatecznych ocen nie oznacza, że autor cał-
kowicie unikał wartościowania. Przedstawiając kolejne kroki podejmowane 
przez Wolskiego, po ich uważnej analizie, formułowano jednak liczne oceny 
cząstkowe. Szukając obiektywnego spojrzenia, w pierwszym rzędzie stawiano 
na podparcie wyrażonych sądów odpowiednimi argumentami. Zasadniczo au-
tor wzbraniał się jednak przed wystawieniem jednowymiarowej oceny tej po-
staci. Zbyt wiele zachowało się skrajnie odmiennych przesłanek źródłowych 
o nim i jego działalności. Istotne jest również to, że dokumenty państwowo-
partyjne nie są wystarczającym materiałem do napisania pełnej biografii. Nie 
będzie zatem przesadą, jeżeli na koniec tych rozważań ponownie pojawi się 
nawiązanie do tytułu wspomnień Wolskiego, z których wynika, że z całą pew-
nością był on człowiekiem mocno kontrowersyjnym. 



Zakończenie 

292 

władzy w Polsce. Stało się jednak inaczej. Na ile była to osobista zasługa Wol-
skiego, a na ile zdecydowały o tym czynniki od niego niezależne? Trudno 
o jednoznaczną odpowiedź. Jak to najczęściej bywa, złożył się na to cały splot 
różnych okoliczności. 

Od 1944 r. obserwować można powolny wzrost znaczenia Wolskiego. 
Uwidocznić się to miało w obejmowaniu kolejnych stanowisk w aparacie pań-
stwowym. Sam niejednokrotnie podkreślał, że kierował ruchami ludności na 
taką skalę, że były one większe niż niejedna armia. W kwestiach migracyjnych 
był faktyczne najważniejszym decydentem. Krystyna Kersten trafnie nazwało 
go „ministrem migracji”. Nie miał jednak w tym zakresie absolutnej władzy, 
szczególnie w kwestiach wysiedleń Niemców i akcji „Wisła”. 

Kiedy ruch ludnościowy zaczynał słabnąć, Wolskiemu przydzielono za-
danie prowadzenia rozmów z przedstawicielem Episkopatu Polski odnośnie 
stosunków państwo-Kościół. Jako wiceminister administracji publicznej, wy-
dawał się być idealnym kandydatem na stanowisko głównego negocjatora ze 
strony władzy. Kierownictwo partyjne żywiło do niego zaufanie, mimo wspo-
minanej odsiadki w łagrze za „kontrrewolucyjną działalność”. Wynikać to mo-
gło ze znajomości Wolskiego jeszcze w okresie międzywojennym z niektórymi 
bardzo ważnymi po 1944 r. działaczami komunistycznymi, w tym z samym 
Bolesławem Bierutem. 

Wolski rozmawiając z hierarchami kościelnymi nie miał już tak dużej 
swobody jak w przypadku koordynacji migracji ludności. Wszelkie swoje po-
sunięcia musiał konsultować z Jakubem Bermanem i B. Bierutem, co sprowa-
dzało go faktycznie do roli łącznika. Taki stan rzeczy musiał zapewne godzić 
w jego ambicje. 

Szczytem jego politycznych osiągnięć było piastowanie funkcji ministra 
administracji publicznej. Wolski chciał jednak więcej, dużo wskazuje na to, 
że marzył o stanowisku wicepremiera. Nie mógł się jednak przebić do czołówki 
ówczesnego kierownictwa partyjnego. Postanowił to zmienić przy pomocy 
kontaktów z ambasadorem ZSRR Wiktorem Lebiediewem, którego poparcie 
uzyskał. Próba swoistego puczu w jego wykonaniu, podjęta na IV Plenum KC 
PZPR w maju 1950 r., zakończyła cię całkowitą klęską oraz usunięciem z par-
tii. Niewątpliwie był to olbrzymi cios dla Wolskiego. Komunista z wieloletnim 
stażem teraz nie był nawet szeregowym członkiem partii. 
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Jego kariera polityczna została definitywnie zakończona. Wolski jednak 
się nie załamał. Odnalazł się w nowej rzeczywistości jako dyrektor Wojewódz-
kiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. W tym czasie był również inwigilowany 
przez bezpiekę, która obawiała się, że zacznie on siać ferment wśród swoich 
znajomych z PZPR. 

Te skomplikowane meandry kariery i życia Wolskiego spowodowały, 
że dla jednych był on tylko aparatczykiem partyjnym, zatwardziałym komuni-
stą i intrygantem, dla innych zaś mądrym nauczycielem, serdecznym i przyja-
znym człowiekiem. Autor nie predysponuje jednak do roli sędziego, który ma 
rozstrzygnąć kto ma rację. Są to bowiem subiektywne odczucia różnych ludzi, 
z różnych środowisk i różnych momentów historycznych. Niewątpliwym jest, 
że jego życie było bardzo bogate, pełne zakrętów, wzlotów i upadków. Każdy 
czytelnik, na podstawie przedstawionych informacji może dokonać swojej 
oceny poczynań Wolskiego.  

Powściągliwość w ferowaniu ostatecznych ocen nie oznacza, że autor cał-
kowicie unikał wartościowania. Przedstawiając kolejne kroki podejmowane 
przez Wolskiego, po ich uważnej analizie, formułowano jednak liczne oceny 
cząstkowe. Szukając obiektywnego spojrzenia, w pierwszym rzędzie stawiano 
na podparcie wyrażonych sądów odpowiednimi argumentami. Zasadniczo au-
tor wzbraniał się jednak przed wystawieniem jednowymiarowej oceny tej po-
staci. Zbyt wiele zachowało się skrajnie odmiennych przesłanek źródłowych 
o nim i jego działalności. Istotne jest również to, że dokumenty państwowo-
partyjne nie są wystarczającym materiałem do napisania pełnej biografii. Nie 
będzie zatem przesadą, jeżeli na koniec tych rozważań ponownie pojawi się 
nawiązanie do tytułu wspomnień Wolskiego, z których wynika, że z całą pew-
nością był on człowiekiem mocno kontrowersyjnym. 
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10. List Johna Widdicombe, szefa Urzędu do Spraw Repatriacji UNRRA, do Włady-
sława Wolskiego informujący o przekazaniu kopii listów od polskich dzieci w Afryce 

Wschodniej, poszukujących swych rodzin (AAN, GPRdSR, sygn. 417, k. 143) 
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11. Autobiografia napisana przez Władysława Wolskiego na potrzeby kancelarii 
KRN (AAN, KRN, sygn. 346, folder Władysław Wolski, bp.) 
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12. Paszport dyplomatyczny Władysława Wolskiego 
(Zbiory Antoniego Wolskiego) 
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13. Lista kandydatów do Sejmu Ustawodawczego z okręgu Świebodzin. Wolski na 
drugiej pozycji, listy nr 3 (AAN, Biuro Generalnego Komisarza Wyborczego, sygn. 
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14. Ulotka wyborcza Władysława Wolskiego. Na okładce błędny numer na liście. 

W rzeczywistości zajmował pozycję nr 2 (AAN, Wybory do Sejmu w 1947 r. – zbiór 
akt, sygn. 252/6,  

k. 44-45) 
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15. Notatka Wolskiego ze spotkana z bp Zygmuntem Choromańskim i ks. Zygmun-
tem Kaczyńskim w dniu 13 XI 1947 r. (AAN, UdSW, sygn. 125/14, k. 220-227) 
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13 listopada 1947 
Protokół Sekretarza Episkopatu bp. Z. Choromańskiego 
z jego rozmów z wiceministrem W. Wolskim 
 

Od 23 kwietnia rb. rozmów nie było. 
W dniu 13 listopada 1947 r. spotkałem się Wiceministrem Wolskim na 

gruncie „neutralnym” w mieszkaniu Ks. Prałata Z. Kaczyńskiego. 
(Inicjatywa spotkania wyszła w czasie rozmowy W. Min. z Ks. K. na przy-

jęciu w Ambasadzie Sowieckiej ze strony p. W. Już uprzednio Min. Berman 
w rozmowie z Ks. K. wyraził się, dlaczego Bp Ch. chce rozmawiać z Min. Bez-
pieczeństwa, a przecież do wszystkich spraw kościelnych ma pełnomocnictwo 
W. Min. Wolski. Istotnie przed dwoma miesiącami zabiegałem o rozmowę 
z Min. Bezpieczeństwa; na kilkakrotne telefony zawsze odpowiadano, że Min. 
jest nieobecny w Warszawie; sekretariat Min. Bezp. nawet prosił o numer mo-
jego telefonu i mieli sami telefonować, jak tylko Min. przyjedzie; wiadomości 
takiej się nie doczekałem.) 

Rozmowa rozpoczęła się od tematów bardziej ogólnych - na wstępie 
p. W. przywitał mnie z uśmiechem słowami: dawno nie rozmawialiśmy. Od-
powiedziałem, iż dziwną jest rzeczą, że do rozmowy nie doszło - p. W. zawsze 
chętnie służy i gotów jest rozmawiać, ja również ochotnie służę i pragnę roz-
mawiać, a do rozmów nie dochodzi. Po długiej obojętnej, a raczej na temat 
polityki ogólnej rozmowie zapytałem, czy zna ostatnie pismo obydwu Ks. Kar-
dynałów skierowane do Premiera. Odpowiedział p. W., że owszem zna. A na 
moją propozycję, że mogę mu odpisem tego pisma służyć, odpowiedział: dzię-
kuję, mam je przy sobie. Mamy jednakowe myśli - dodałem - z p. M. 

P. W. wyjął pismo z kieszeni, przez chwilę w milczeniu czytał 
i powiedział - tak, to jest coś pozytywnego; ale dlaczego jest powiedziane 
w nim „niektóre koła dążą do ośmieszania i podrywania wiary i moralności 
chrześcijańskiej”? 

Odpowiedziałem na to, że najlepszym dowodem istnienia takich kół jest 
prasa; katolicy zaś nie mają nawet możności się bronić, bowiem cenzura po-
zwala na wszystko jeżeli chodzi o zohydzenie Kościoła, a nie pozwala na obronę 
przed atakami; ostatnio od października wszystkim tygodnikom, z wyjątkiem 
Tygodnika Powszechnego i Tygodnika Warszawskiego, oraz miesięcznikom cof-
nięto przydziały papieru, obecnie znowu przyznano przydziały, ale śmiesznie 
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małe, nikt nie może uwierzyć, że brak papieru, bowiem czytamy w prasie 
o nadprodukcji. Ostatnio - mówiłem dalej - propaganda wzmogła swoje ataki 
na Kościół i duchowieństwo; posunięto się nawet do tak naiwnych chwytów, 
że pisano o udziale przedstawiciela rządu amerykańskiego w ostatniej Konfe-
rencji Episkopatu w Częstochowie. 

Na to p. W. - w Głosie Ludu, organie PPR, o tym nie pisano; niepotrzeb-
nie Bp Klepacz w angielskim zwrocie w czasie kazania na Jasnej Górze powie-
dział, że Polska potrzebuje nie tylko chleba, lecz i wolności. 

Może i niepotrzebnie powiedział, lecz istotnie Polska potrzebuje wolności 
- odrzekłem - natomiast mówił to nie po angielsku, lecz po polsku. Byliście 
panowie urażeni ostatnim orędziem Episkopatu i stało się ono pretekstem do 
nowych ataków na Kościół. Episkopat musiał zabrać głos, bowiem mimo na-
szych rozmów z p. M. i starań Episkopatu nie mogliśmy nic uzyskać ze spraw 
poruszonych w ostatnim orędziu. Episkopat nie mógł dłużej milczeć i obojęt-
nie się przyglądać wszystkiemu, co się dzieje w szkolnictwie, w dziedzinie wy-
chowania młodzieży, jak sobie poczyna urząd kontroli prasy itd. 

Dalej taki toczył się dialog: 
M.: Jednak Rząd zachował spokój. Premier w swoim przemówieniu spre-

cyzował stanowisku Rządu; nie wiem, czy Ks. Biskup wie o tym, iż na zebraniu 
redaktorów w „Czytelniku” wyraźnie oświadczyłem, że mimo wszystko linia 
polityki rządowej w stosunku do Kościoła nie uległa zmianie. 

Bp: Z zadowoleniem przyjmuję to do wiadomości. Co sądzić jednak 
o wystąpieniach całej prasy zblokowanej, o nastawieniu propagandy i urzędu 
kontroli prasy; przecież wiemy, że tym wszystkim kieruje Rząd. Nie zgodził-
bym się, że po orędziu czynniki rządowe zachowały spokój. Chyba świadec-
twem tego spokoju nie była masowa, jednoczesna w całej Polsce indagacja 
księży przez UB i władze administracyjne; pytania przy tych indagacjach były 
wszędzie jednakowe i celowo złośliwe. 

M.: Pewnie, że pytania nie były zbyt szczęśliwie zredagowane; właściwie 
chcieliśmy się przekonać, co o tych rzeczach sądzą księża. 

Bp: Mamy jeszcze i inne dowody pewnych posunięć antykościelnych. 
Np. rozporządzenie Rady Ministrów o stowarzyszeniach; Episkopat właściwie 
jest zmuszony istniejące stowarzyszenia Kat. Młodzieży rozwiązać. 

M.: (Z niepokojem i zdziwieniem) - A to dlaczego? 
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Protokół Sekretarza Episkopatu bp. Z. Choromańskiego 
z jego rozmów z wiceministrem W. Wolskim 
 

Od 23 kwietnia rb. rozmów nie było. 
W dniu 13 listopada 1947 r. spotkałem się Wiceministrem Wolskim na 

gruncie „neutralnym” w mieszkaniu Ks. Prałata Z. Kaczyńskiego. 
(Inicjatywa spotkania wyszła w czasie rozmowy W. Min. z Ks. K. na przy-

jęciu w Ambasadzie Sowieckiej ze strony p. W. Już uprzednio Min. Berman 
w rozmowie z Ks. K. wyraził się, dlaczego Bp Ch. chce rozmawiać z Min. Bez-
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jego telefonu i mieli sami telefonować, jak tylko Min. przyjedzie; wiadomości 
takiej się nie doczekałem.) 
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chętnie służy i gotów jest rozmawiać, ja również ochotnie służę i pragnę roz-
mawiać, a do rozmów nie dochodzi. Po długiej obojętnej, a raczej na temat 
polityki ogólnej rozmowie zapytałem, czy zna ostatnie pismo obydwu Ks. Kar-
dynałów skierowane do Premiera. Odpowiedział p. W., że owszem zna. A na 
moją propozycję, że mogę mu odpisem tego pisma służyć, odpowiedział: dzię-
kuję, mam je przy sobie. Mamy jednakowe myśli - dodałem - z p. M. 

P. W. wyjął pismo z kieszeni, przez chwilę w milczeniu czytał 
i powiedział - tak, to jest coś pozytywnego; ale dlaczego jest powiedziane 
w nim „niektóre koła dążą do ośmieszania i podrywania wiary i moralności 
chrześcijańskiej”? 

Odpowiedziałem na to, że najlepszym dowodem istnienia takich kół jest 
prasa; katolicy zaś nie mają nawet możności się bronić, bowiem cenzura po-
zwala na wszystko jeżeli chodzi o zohydzenie Kościoła, a nie pozwala na obronę 
przed atakami; ostatnio od października wszystkim tygodnikom, z wyjątkiem 
Tygodnika Powszechnego i Tygodnika Warszawskiego, oraz miesięcznikom cof-
nięto przydziały papieru, obecnie znowu przyznano przydziały, ale śmiesznie 
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małe, nikt nie może uwierzyć, że brak papieru, bowiem czytamy w prasie 
o nadprodukcji. Ostatnio - mówiłem dalej - propaganda wzmogła swoje ataki 
na Kościół i duchowieństwo; posunięto się nawet do tak naiwnych chwytów, 
że pisano o udziale przedstawiciela rządu amerykańskiego w ostatniej Konfe-
rencji Episkopatu w Częstochowie. 

Na to p. W. - w Głosie Ludu, organie PPR, o tym nie pisano; niepotrzeb-
nie Bp Klepacz w angielskim zwrocie w czasie kazania na Jasnej Górze powie-
dział, że Polska potrzebuje nie tylko chleba, lecz i wolności. 

Może i niepotrzebnie powiedział, lecz istotnie Polska potrzebuje wolności 
- odrzekłem - natomiast mówił to nie po angielsku, lecz po polsku. Byliście 
panowie urażeni ostatnim orędziem Episkopatu i stało się ono pretekstem do 
nowych ataków na Kościół. Episkopat musiał zabrać głos, bowiem mimo na-
szych rozmów z p. M. i starań Episkopatu nie mogliśmy nic uzyskać ze spraw 
poruszonych w ostatnim orędziu. Episkopat nie mógł dłużej milczeć i obojęt-
nie się przyglądać wszystkiemu, co się dzieje w szkolnictwie, w dziedzinie wy-
chowania młodzieży, jak sobie poczyna urząd kontroli prasy itd. 

Dalej taki toczył się dialog: 
M.: Jednak Rząd zachował spokój. Premier w swoim przemówieniu spre-

cyzował stanowisku Rządu; nie wiem, czy Ks. Biskup wie o tym, iż na zebraniu 
redaktorów w „Czytelniku” wyraźnie oświadczyłem, że mimo wszystko linia 
polityki rządowej w stosunku do Kościoła nie uległa zmianie. 

Bp: Z zadowoleniem przyjmuję to do wiadomości. Co sądzić jednak 
o wystąpieniach całej prasy zblokowanej, o nastawieniu propagandy i urzędu 
kontroli prasy; przecież wiemy, że tym wszystkim kieruje Rząd. Nie zgodził-
bym się, że po orędziu czynniki rządowe zachowały spokój. Chyba świadec-
twem tego spokoju nie była masowa, jednoczesna w całej Polsce indagacja 
księży przez UB i władze administracyjne; pytania przy tych indagacjach były 
wszędzie jednakowe i celowo złośliwe. 

M.: Pewnie, że pytania nie były zbyt szczęśliwie zredagowane; właściwie 
chcieliśmy się przekonać, co o tych rzeczach sądzą księża. 

Bp: Mamy jeszcze i inne dowody pewnych posunięć antykościelnych. 
Np. rozporządzenie Rady Ministrów o stowarzyszeniach; Episkopat właściwie 
jest zmuszony istniejące stowarzyszenia Kat. Młodzieży rozwiązać. 

M.: (Z niepokojem i zdziwieniem) - A to dlaczego? 
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Bp.: Dlatego, że Kat. Stow. Mł. nie będą mogły wykonywać swego zada-
nia, jeżeli byłyby traktowane jako stowarzyszenia zależne tylko od władz ad-
ministracyjnych. Mamy i inne dowody posunięć antykościelnych. Ostatnio 
znowu lansuje się w Sejmie poprawkę prawa małżeńskiego w tym sensie, 
że nie będzie można dawać ślubów kościelnych bez uprzedniego aktu stanu 
cywilnego. 

M.: To jest wniosek Stronnictwa Demokratycznego. 
Bp: Wniosek wnioskiem, jednak jest to robota min. Świątkowskiego. 
M.: Ks. Biskup uważa Świątkowskiego za osobistego wroga Pana Boga. 
Bp: Zdaje się, że się nie mylę. Ciekaw jestem, gdzie się podziała masone-

ria w Polsce; sądzę, że głównie usadowiła się w Str. Demokratycznym. 
M.: Ja sądzę, że w PPS. 
Bp: W każdym razie takie poprawki do prawa małżeńskiego muszą być 

uważane jako ograniczenie wolności Kościoła. Obecnie znowu Wydział Społ.-
Polityczny Zarządu Miejskiego m. st. Warszawy rozesłał „ankietę” do wszyst-
kich zgromadzeń zakonnych; „ankieta” zawiera pytania wkraczające w samą 
organizację życia zakonnego; na takie pytania zgromadzenia nie mogą odpo-
wiadać. Urzędy Skarbowe w Warszawie przypuściły atak koncentryczny na 
duchowieństwo; jednego dnia prawie od wszystkich księży żądano podpisy-
wania protokołów o źródłach dochodu, zaszedł nawet wypadek, że u jednego 
z Proboszczów warszawskich zjawił się komornik z żądaniem zapłaty większej 
sumy, a po wyjściu komornika dopiero nadszedł nakaz płatniczy. Byli pano-
wie zaniepokojeni moimi zabiegami odbycia rozmowy z Ministrem Bezpie-
czeństwa; otóż istotnie chciałem taką rozmowę odbyć; nie rozmawiałbym jed-
nak z Nim o modus vivendi ani też o polityce Rządu w stosunku do Kościoła, 
lecz w imię humanitarnych zasad chciałem się domagać opieki duchowej 
w więzieniach; o kapelanów więziennych tyle razy prosiłem p. M. i bez skutku. 
A co wyprawiają sekty wtedy, kiedy katolicy wskutek ograniczeń cenzury nie 
mają możności odpowiedzi i obrony. 

M.: Za sekty niedługo się weźmiemy. 
Bp: Nie wiem, jak p. M. zapatruje się na to, władze wojskowe wysuwają 

na naczelne stanowiska w duszpasterstwie księży, którzy nie tylko są w niezgo-
dzie z hierarchią kościelną, lecz i wzbudzają zastrzeżenia pod względem mo-
ralnym. Mówiąc bardzo oględnie, takie stawianie sprawy jest niepoważne. Pa-
mięta p. M., że przed wyjazdem Ks. Prymasa do Rzymu proponowałem, bo 
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można było sprawę Duszpasterstwa załatwić w Watykanie. Rząd jednak na to 
nie zareagował. 

M.: Tak, istotnie, mówił mi o tym ks. Biskup. 
Bp: Nawet na Ziemiach Odzyskanych poczynania Rządu w stosunku do 

Kościoła wzbudzają niepokój. Ostatnio została zarządzona rejestracja sprzętu 
kościelnego, uważając go za mienie poniemieckie. 

M.: Otrzymałem w tej materii obszerny memoriał od Ks. Adm. Ko-
minka; ale po co te długie wywody - czy konkordat obowiązuje, czy nie obo-
wiązuje; mógłbym na te wywody odpowiedzieć kontrargumentami i polecić 
przygotować referat, że konkordat nie obowiązuje; czy nie lepiej wprost napi-
sać, o co chodzi. Poleciłem sprawę zbadać, sądzę, że jest to zbytnia gorliwość 
niższych czynników. Muszę oznajmić, że nic nie zagraża własności kościelnej. 
Zawsze jak się kto do mnie zwraca, staram się sprawę załatwić. Ostatnio była 
długa korespondencja i rozmaite rozmowy z miejscowymi czynnikami o zwrot 
gmachu Seminarium Duchownego w Łodzi; tymczasem przyjechał do mnie 
Ks. Kanclerz i sprawę załatwiłem od ręki. 

Bp: Szkoda, że p. M. jest tak niełaskaw dla przedstawiciela Episkopatu; 
o tyle spraw prosiłem, tyle trudności przedstawiłem i jakoś nie mogliśmy do-
czekać pozytywnych rezultatów. 

Jeszcze muszę wspomnieć o szkolnictwie; zapewne p. M. wie o mojej 
rozmowie z Min. Oświaty Skrzeszewskim. 

M.: Owszem, dał mi nawet protokół tej rozmowy. 
Bp.: A to ciekawe, bowiem również sporządziłem sobie protokół z tej 

rozmowy. P. M. pozwoli, że przy okazji porównamy je. 
M.: Z przyjemnością. 
Bp: W każdym razie Min. Skrzeszewski za dużo powiedział. Rezultaty 

jego zamierzeń są widoczne. Czy to jest słuszne i sprawiedliwe, by młodzież 
katolicka w szkołach była zmuszana do zapisywania się do stowarzyszeń mark-
sistowskich, a jednocześnie na terenie szkolnym są zabronione sodalicje i kru-
cjaty eucharystyczne. Obecnie nawet kwestionuje się spowiedź, która zgodnie 
z tradycją i okólnikiem Bartla odbywała się trzy razy w roku; została wydana 
tajna instrukcja, by dyrekcje nie zwalniały młodzieży z lekcji na dzień Komu-
nii św. Do takich dziwadeł dochodzi, że młodzieży zakazuje się dodawać po 
modlitwie przed lekcjami wezwanie Królowo Korony Polskiej módl się za nami. 

Ostatnio p. Krassowska, Wiceminister Oświaty, zamieściła artykuł 
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Bp.: Dlatego, że Kat. Stow. Mł. nie będą mogły wykonywać swego zada-
nia, jeżeli byłyby traktowane jako stowarzyszenia zależne tylko od władz ad-
ministracyjnych. Mamy i inne dowody posunięć antykościelnych. Ostatnio 
znowu lansuje się w Sejmie poprawkę prawa małżeńskiego w tym sensie, 
że nie będzie można dawać ślubów kościelnych bez uprzedniego aktu stanu 
cywilnego. 

M.: To jest wniosek Stronnictwa Demokratycznego. 
Bp: Wniosek wnioskiem, jednak jest to robota min. Świątkowskiego. 
M.: Ks. Biskup uważa Świątkowskiego za osobistego wroga Pana Boga. 
Bp: Zdaje się, że się nie mylę. Ciekaw jestem, gdzie się podziała masone-

ria w Polsce; sądzę, że głównie usadowiła się w Str. Demokratycznym. 
M.: Ja sądzę, że w PPS. 
Bp: W każdym razie takie poprawki do prawa małżeńskiego muszą być 

uważane jako ograniczenie wolności Kościoła. Obecnie znowu Wydział Społ.-
Polityczny Zarządu Miejskiego m. st. Warszawy rozesłał „ankietę” do wszyst-
kich zgromadzeń zakonnych; „ankieta” zawiera pytania wkraczające w samą 
organizację życia zakonnego; na takie pytania zgromadzenia nie mogą odpo-
wiadać. Urzędy Skarbowe w Warszawie przypuściły atak koncentryczny na 
duchowieństwo; jednego dnia prawie od wszystkich księży żądano podpisy-
wania protokołów o źródłach dochodu, zaszedł nawet wypadek, że u jednego 
z Proboszczów warszawskich zjawił się komornik z żądaniem zapłaty większej 
sumy, a po wyjściu komornika dopiero nadszedł nakaz płatniczy. Byli pano-
wie zaniepokojeni moimi zabiegami odbycia rozmowy z Ministrem Bezpie-
czeństwa; otóż istotnie chciałem taką rozmowę odbyć; nie rozmawiałbym jed-
nak z Nim o modus vivendi ani też o polityce Rządu w stosunku do Kościoła, 
lecz w imię humanitarnych zasad chciałem się domagać opieki duchowej 
w więzieniach; o kapelanów więziennych tyle razy prosiłem p. M. i bez skutku. 
A co wyprawiają sekty wtedy, kiedy katolicy wskutek ograniczeń cenzury nie 
mają możności odpowiedzi i obrony. 

M.: Za sekty niedługo się weźmiemy. 
Bp: Nie wiem, jak p. M. zapatruje się na to, władze wojskowe wysuwają 

na naczelne stanowiska w duszpasterstwie księży, którzy nie tylko są w niezgo-
dzie z hierarchią kościelną, lecz i wzbudzają zastrzeżenia pod względem mo-
ralnym. Mówiąc bardzo oględnie, takie stawianie sprawy jest niepoważne. Pa-
mięta p. M., że przed wyjazdem Ks. Prymasa do Rzymu proponowałem, bo 
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można było sprawę Duszpasterstwa załatwić w Watykanie. Rząd jednak na to 
nie zareagował. 

M.: Tak, istotnie, mówił mi o tym ks. Biskup. 
Bp: Nawet na Ziemiach Odzyskanych poczynania Rządu w stosunku do 

Kościoła wzbudzają niepokój. Ostatnio została zarządzona rejestracja sprzętu 
kościelnego, uważając go za mienie poniemieckie. 

M.: Otrzymałem w tej materii obszerny memoriał od Ks. Adm. Ko-
minka; ale po co te długie wywody - czy konkordat obowiązuje, czy nie obo-
wiązuje; mógłbym na te wywody odpowiedzieć kontrargumentami i polecić 
przygotować referat, że konkordat nie obowiązuje; czy nie lepiej wprost napi-
sać, o co chodzi. Poleciłem sprawę zbadać, sądzę, że jest to zbytnia gorliwość 
niższych czynników. Muszę oznajmić, że nic nie zagraża własności kościelnej. 
Zawsze jak się kto do mnie zwraca, staram się sprawę załatwić. Ostatnio była 
długa korespondencja i rozmaite rozmowy z miejscowymi czynnikami o zwrot 
gmachu Seminarium Duchownego w Łodzi; tymczasem przyjechał do mnie 
Ks. Kanclerz i sprawę załatwiłem od ręki. 

Bp: Szkoda, że p. M. jest tak niełaskaw dla przedstawiciela Episkopatu; 
o tyle spraw prosiłem, tyle trudności przedstawiłem i jakoś nie mogliśmy do-
czekać pozytywnych rezultatów. 

Jeszcze muszę wspomnieć o szkolnictwie; zapewne p. M. wie o mojej 
rozmowie z Min. Oświaty Skrzeszewskim. 

M.: Owszem, dał mi nawet protokół tej rozmowy. 
Bp.: A to ciekawe, bowiem również sporządziłem sobie protokół z tej 

rozmowy. P. M. pozwoli, że przy okazji porównamy je. 
M.: Z przyjemnością. 
Bp: W każdym razie Min. Skrzeszewski za dużo powiedział. Rezultaty 

jego zamierzeń są widoczne. Czy to jest słuszne i sprawiedliwe, by młodzież 
katolicka w szkołach była zmuszana do zapisywania się do stowarzyszeń mark-
sistowskich, a jednocześnie na terenie szkolnym są zabronione sodalicje i kru-
cjaty eucharystyczne. Obecnie nawet kwestionuje się spowiedź, która zgodnie 
z tradycją i okólnikiem Bartla odbywała się trzy razy w roku; została wydana 
tajna instrukcja, by dyrekcje nie zwalniały młodzieży z lekcji na dzień Komu-
nii św. Do takich dziwadeł dochodzi, że młodzieży zakazuje się dodawać po 
modlitwie przed lekcjami wezwanie Królowo Korony Polskiej módl się za nami. 

Ostatnio p. Krassowska, Wiceminister Oświaty, zamieściła artykuł 
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w Kuźnicy, w którym pisze, że Episkopat wezwał młodzież, by mniej się przy-
kładała do nauki. I takie bzdury wypisuje Wice M. Oświaty. 

M.: Śmiejąc się - niech Ks. Bp nie ubliża wice-ministrom, bowiem 
p. Krassowska nie jest i nigdy nie będzie wice-ministrem; jest tylko dyrekto-
rem departamentu. 

Bp: Często się dziś słyszy oklepany frazes, że Episkopat chce walki, wy-
wołuje walkę i będzie miał walkę. Otóż chciałbym kategorycznie stwierdzić, 
że Episkopat nie chce walki, a walkę nie Episkopat wywołuje. Episkopat chce 
współpracy - są jednak granice, kiedy musimy powiedzieć non possumus. Jedno 
jest jasne, że jeżeli był przedział, a p. M. o tym dobrze wie, między społeczeń-
stwem a Rządem, to obecnie, po ostatniej kampanii przeciw Kościołowi, ten 
przedział się powiększył. Episkopat sądzi, że przy dobrej woli może nastąpić 
porozumienie. Najlepszym tego dowodem jest to, że kończymy odbudowę 
Nuncjatury. Spodziewam się więc, że Nuncjusz przyjedzie. 

Mam nadzieję, że się wkrótce spotkamy i te sprawy omówimy. 
M.: Zawsze twierdziłem, że musimy dojść do porozumienia. Wierzę, że 

to nastąpi i wierzę w modus vivendi. Chciałbym jednak, żeby Ks. Biskup przy 
następnej rozmowie wysunął już jakąś platformę porozumienia, a ja w imieniu 
Rządu też konkretną platformę przygotuję. 
 

 

16. Notatka z tego samego spotkania, ale sporządzona przez bp Zygmunta Choro-
mańskiego (P. Raina, Kościół w PRL. Kościół katolicki a państwo w świetle dokumentów 

1945-1989, T. 1, Lata 1945-59, Poznań 1994, s. 109-111.) 
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17. Notatka Wolskiego z rozmowy z prymasem Stefanem Wyszyńskim z dnia 17 VII 
1949 r. (AAN, KC PZPR, sygn. 237/V-162, k. 1-5.) 
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18. Życzenia noworoczne od prymasa Augusta Hlonda dla Wolskiego  
(AAN, UdSW, sygn. 125/14, k. 37.) 

 

 

19. Zaproszenie dla Wolskiego na pokaz filmu „O szóstej wieczorem po wojnie” 
(AAN, GPRdSR , sygn. 108, k. 11.) 
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20. Zrzeczenie się mandatu poselskiego przez Wolskiego (AAN, KS, sygn. 469, k. 8.) 
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21. Raport zezwalający na inwigilację Wolskiego przez krakowski WUBP (AIPN BU, 
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22. Legitymacja członkowska w KC PZPR (AAN, KC PZPR, sygn. CK XX/6507, k. 
23.) 

 

23. Legitymacja honorowego członka klubu Legia Warszawa  
(AAN, KC PZPR, sygn. CK XX/6507, k. 

Aneksy  

367 

 

24. Legitymacja członka Polskiego Związku Narciarskiego   
 (AAN, KC PZPR, sygn. CK XX/6507, k. 30) 

 

 

25. Legitymacja członka Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego (Zbiory Antoniego 
Wolskiego) 



Aneksy 

366 

22. Legitymacja członkowska w KC PZPR (AAN, KC PZPR, sygn. CK XX/6507, k. 
23.) 

 

23. Legitymacja honorowego członka klubu Legia Warszawa  
(AAN, KC PZPR, sygn. CK XX/6507, k. 

Aneksy  

367 

 

24. Legitymacja członka Polskiego Związku Narciarskiego   
 (AAN, KC PZPR, sygn. CK XX/6507, k. 30) 

 

 

25. Legitymacja członka Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego (Zbiory Antoniego 
Wolskiego) 



Aneksy 

368 

2. Fotografie 

 

1. Władysław Wolski z czasów pierwszego procesu 1922/1923r. (Zbiory Antoniego 
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2. Fotografia Wolskiego z akt policyjnych. Przełom lat 20-tych i 30-tych (AAN, 

KRnMSW, sygn. 297/II/1120, bp.) 

Aneksy  

369 
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4. Wolski jako Generalny Pełnomocnik Rządu do Spraw Repatriacji, lata 40-te. 
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5. Wolski (czwarty od lewej) wśród delegacji „Westfalczyków”, przybyłej do War-
szawy w styczniu 1947 r. Obok Wolskiego Jakub Przybylski (piąty od lewej) – prze-
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