
  
 

wJan Nowak-Jeziorański 
i Władysław Bartoszewski
witają się podczas
ceremonii wręczenia
Jeziorańskiemu nagrody
„Złoty Mikrofon”.
Kawiarnia Radia Wolna
Europa, 19.09.2002
(fot. Piotr Małecki/FORUM)
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C
iągle nie ujawniłem wszystkich moich źródeł, bo
przecież ja z głowy tych wszystkich wiadomości, które
przekazywałem do RWE, nie brałem, tylko od ludzi.

Żadna z osób, z którymi rozmawiałem, nie wiedziała przy
tym, że ja pracuję dla Wolnej Europy. Nikt z mojego otoczenia,
nawet spowiednik, tego nie wiedział, bo to nie był grzech, więc
nie musiałem się z tego spowiadać. Wiedziała jedynie moja
żona i na tym koniec, nie wiedział mój syn dorosły. Nikt w
kraju nie wiedział. 

A w Wolnej Europie wiedzieli Nowak, Żenczykowski, ame-
rykańscy dyrektorzy, ale też nie wszyscy, tylko niektórzy, po-
cząwszy od znanego mi Williama Griffitha, który już wtedy
nie pracował w Monachium, ale był czynny w polityce i wi-
dywał się ze mną w Warszawie. Wiedział ksiądz Tadeusz
Kirschke, nie wiedział Tadeusz Nowakowski, z którym byłem
po imieniu, nie wiedział Wacław Pomorski, którego widywa-
łem w Wiedniu, nie wiedzieli inni pracownicy Radia. A kiedy
znalazłem się w czasie stanu wojennego, drugiej jego części,
w Niemczech, a nawet w Monachium, nigdy nie przekroczy-
łem progu Radia, nawet starałem się nie chodzić po tej samej
stronie Englischer Garten, aby nie można było mi zrobić od-
powiedniej fotografii. Nigdy nie miałem żadnego spotkania,
które mogłoby być sfotografowane. Bo tak byłem wyszkolony
i to nie jest moja zasługa, lecz tych, którzy mnie wychowali,
potem były to już u mnie odruchy. To umożliwiło 18 lat sys-
tematycznej współpracy, której nawet rewizje i zatrzymanie
nie przerwały.

Gryps z Jaworza
17 kwietnia 1982 roku w obozie w Jaworze napisałem list pro-
testacyjny przeciwko rozpowszechnianym fałszerstwom do
generała Czesława Kiszczaka. Tam nie było maszyny, napisa-
łem list odręcznie i zrobiłem odpis. Tego samego dnia odpis
listu trafił do torebki pani Barbary Holzer, żony Jerzego Hol-
zera; moja ogólna instrukcja była przy tym tylko taka, by zro-
biła z tym, co uważa za stosowne. Oryginał poszedł natomiast
do komendanta obozu, do wysłania do jego władzy. 

I oto zanim generał Kiszczak ten list dostał, Wolna Europa
ogłosiła jego tekst. Zaczęło się śledztwo. Ja powiedziałem ge-
nerałowi Kiszczakowi: „Jak macie u siebie przecieki, to je ba-
dajcie, ja nie mam nic do powiedzenia”. To jest autentyczna i
rewelacyjna dla mnie historia. Jak ją wytłumaczyć? Trzeba
było trafu, że Barbara Holzer spotkała tegoż dnia na ulicy
swoją znajomą, teraz już mogę podać nazwiska, panią doktor
Gnauck, matkę korespondenta „Die Welt” w Warszawie,
Polkę, lekarkę z Łodzi, żonę Niemca, która tegoż dnia wyjeż-
dżała. Jak te panie sprawiły, że w ciągu 36 godzin mój list zna-
lazł się na biurku dyrekcji Radia Wolna Europa, to już
tajemnica przedsiębiorczości polskich inteligentek, najmniej-
szej mojej w tym nie było zasługi, bo ja siedziałem. 19 kwietnia
helikopter zabrał mnie z Jaworza, 20 lub 21 wysłuchałem re-
lacji o tym w RWE. To był finał mojej współpracy z Radiem,
satyryczny właściwie, ostatnia wiadomość ode mnie przeka-
zana nie przeze mnie.

A z czyjej inicjatywy zaczęła się ta współpraca? Z mojej.
Pierwszy raz w życiu wyjechałem z Polski w początku wrześ-

Osiemnaście lat 
tajnej współpracy

Władysław Bartoszewski
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nia 1963 r. Miałem wtedy 41 lat, pracowałem w redakcji „Ty-
godnika Powszechnego”. Dorywczo pisywałem na tematy var-
savianistyczne do różnych pism i nic więcej. Innych zajęć
wówczas nie miałem. Kiedy znalazłem się w Atenach, w dro-
dze do Izraela z wizytą, o której sporo opowiadano później,
związanej z sadzeniem drzewka dla Rady Pomocy Żydom w
Polsce, w pierwszych godzinach mojego pobytu znalazłem
duży urząd pocztowy, do dziś pamiętam,  na Omonia plac.
Tam wziąłem najtańszy blankiet lotniczy, jaki można było
kupić w okienku, i napisałem list to Wolnej Europy, do Tadeu-
sza Zawadzkiego, na adres, który miałem wyuczony na pa-
mięć, bo oczywiście niezanotowany.

Piszcie do Yad Vashem
Napisałem: „Drogi Kolego, jestem w drodze do Izraela w Ate-
nach, nawiążcie ze mną kontakt, adres kontaktowy do mnie...”.
No i jaki ja mam podać adres kontaktowy, jeśli jadę do Izraela
na zaproszenie i nie wiem, gdzie mnie ulokują? I tu, jak zawsze
w historii polskiej, niesłychanie konstruktywną rolę łączników
odegrali Żydzi, ponieważ jako adres kontaktowy podałem na-
zwisko i miejsce pracy dyrektora archiwum Yad Vashem, któ-
rego byłem gościem. Na ten adres przyszedł pierwszy list, po
tym była moja odpowiedź telefoniczna na ich koszt i od tej
pory, mniej więcej od dwudziestego któregoś września 1963
roku, Tadeusz Żenczykowski dzwonił do mnie co wieczór do
hotelu; rozmowy trwały do trzech kwadransów.

Źródłami moich informacji byli na przykład znani adwo-
kaci – Witold Olszewski przede wszystkim, Wiesław Chrza-
nowski, Kazimierz Ostrowski, Adam Dobrowolski; dalej, moi
koledzy więzienni, koledzy moi i mojej żony ze środowiska
polonistycznego, na przykład Jan Józef Lipski. Wymieniam
tylko kilka nazwisk powszechnie znanych. W każdym razie
tej rangi, tego poziomu ludzie, z którymi prowadziłem długie
rozmowy, przy czym nigdy i nikomu nie powiedziałem, że
może chodzić o Wolną Europę, choć dzisiaj wiem, że część z
tych osób podejrzewała, nie, że ja mam kontakty, ale że mam
drogę jakąś, do kogoś, kto może mieć kontakty.

Spotkania z Chrzanowskim odbywały się na przykład w ta-
kiej małej kawiarence, gdzieś przy Szpitalnej, na stojąco, gdzie
pytałem: „Wiesiu, co w  dwokaturze?”, „Wiesiu, co w sądach?”.
A on, stary konspirator z Narodowej Organizacji Wojskowej,
opowiadał mi. A ja na to: „Wiesiu, słuchaj, czy te sprawy po-
winny być znane, czy dyskretne?”. I on mi mówił: Dobrze by
było, gdyby te, te i te były znane”. I za 4–5 dni on je słyszał w
Radiu, ale nie było nigdy pytania o szczegóły i każdy na tor-

turach mógł przysiąc, że nie było między nami słowa o Wolnej
Europie. I tą metodą to szło latami, takich informatorów nie-
świadomych, czy półświadomych, jako sekretarz Penklubu,
którym tymczasem zostałem, miałem wielu, w środowiskach
dziennikarskim, literackim, prawniczym, w środowisku by-
łych więźniów, od chłopców z lasu do pułkowników Armii
Krajowej, w którym się obracałem, bo sześć i pół roku siedzia-
łem w tym otoczeniu w więzieniach. Jednym słowem, wyko-
rzystywałem życiorys, który „oni” mi zbudowali. Nie ja sam
sobie, to „oni” przyczynili się do tego, jakich ja miałem zna-
jomych. No i korzystałem z tego za zgodą obopólną.

Jednego błędu się ustrzegłem: nigdy, w żadnej sytuacji, ani
jedna notatka czy informacja nie przeszły przez ambasady Sta-
nów Zjednoczonych ani Republiki Federalnej Niemiec. To
były, co potwierdzają dzisiaj akta, główne obiekty podejrzli-
wości bezpieki, która sądziła, że to tam dochodzi do tych kon-
taktów. Nigdy ich tam nie było. 

List do Brandta
Wyjątki były może dwa. Jeden to przekazanie przeze mnie nie
do Wolnej Europy, ale kanclerzowi Brandtowi listu od starych
socjalistów polskich:  Ludwika  Cohna, Adama Szczypior-
skiego, Anieli Steinsbergowej. Listu, w którym oni piszą o
ograniczaniu wolności w Polsce. Ten list trafił do Brandta, gdy
kanclerz był w Warszawie w 1977 roku. Odbyło się to tak, że
uprzedziłem kilkoro dziennikarzy niemieckich, iż wybieram
się na przyjęcie w ambasadzie z okazji wizyty kanclerza i po-
wiedziałem im: „Słuchajcie, jeżeli zwiną sekretarza Penklubu,
który idzie wyrazić uszanowanie Brandtowi, nagłaśniajcie to
na cały świat”. Podjechałem do ówczesnej siedziby ambasady
na Dąbrowicką taksówką, panowie smutni stali w dwóch sze-
regach, w ortalionach, obok dziennikarze. Wysiadłem, zrobi-
łem trzy kroki i nikt mnie nie ruszył, wszedłem. 

Mrugnąłem do pierwszego sekretarza ambasady Weissa,
socjaldemokraty, poszliśmy razem do toalety, ja mu w toa-
lecie dałem ten list i szeptem do ucha, dosłownie przyłożyw-
szy wargi do jego ucha tak, że je czułem, powiedziałem: „To
jest list do Willy’ego Brandta od polskich socjaldemokratów,
przekaż mu” i wyszedłem. Nastąpiło oficjalne powitanie z
Brandtem, po półgodzinie Weiss przechodził koło mnie,
wziął mnie za rękę ścisnął, „OK”. Przekazał. Nie było poza
tym ani słowa. Wiadomość o liście poszła też do Wolnej Eu-
ropy, ale innymi drogami, najpierw bez podania dokładnej
treści, bo jednocześnie nie powinno to pójść. Treść później
podałem.

w Willy Brandt i Helmut
Shmidt. (fot. AP)

...ja mu 
w toalecie
dałem ten list 
i szeptem 
do ucha,
dosłownie
przyłożywszy
wargi do jego
ucha tak, 
że je czułem,
powiedziałem:
„To jest list 
do Willy’ego
Brandta 
od polskich
socjaldemo-
kratów,
przekaż mu”

130

10 bartoszewski_Layout 1  2/16/12  1:17 PM  Page 4



w 3-10.10.1979  Warszawa
Kościół świętego Krzyża

Ludwik Cohn i Aniela
Steinsbergowa podczas

głodówki solidarnościowej
członków i sympatyków 

KSS KOR w obronie 
więźniów politycznych 
w Czechosłowacji oraz

aresztowanych Polaków
Adama Wojciechowskiego 

i Edmunda Zadrożynskiego
fot. Janusz

Przewłocki/archiwum
Andrzeja Friszke/FOTONOVA
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Jeszcze jednej zasady się trzymałem: nigdy nie przekazywać
niczego przez obywateli polskich. W jednym przypadku od-
stąpiłem od tej zasady, dałem Janowi Zaborowskiemu z za-
chodniej agencji prasowej materiały i to wpadło, przy nim,
przy rewizji. To nie były materiały do Wolnej Europy, tylko
materiały do prywatnego człowieka, nic z tego nie wynikało
poza tym, że on wywoził list bez kontroli i nic się nie stało
poza wzmożeniem nadzoru nad nim i nade mną. Potem ta-
kiego błędu już więcej nie popełniłem. 

Łańcuszek przyjaciół
A jak przekazywałem? Miałem stałą drogę i dwie drogi
boczne. Stałą drogą był Instytut Kultury Austriackiej w War-
szawie, dzięki temu, że mnie się udało, od roku 1965, wciągnąć
do tej sprawy jako bezinteresownego kooperanta, szefa kan-
celarii prasowej prezydenta Austrii w latach 1965–90. Korzys-
tałem z tej drogi do 1981 r. Jak dyrektor Instytutu Kultury
Austriackiej może odmówić przyjęcia prywatnego listu do

szefa kancelarii prasowej swojego prezydenta od znajomego,
o którym słyszał od tamtego, że to jest jego przyjaciel? To było
po prostu niemożliwe. I to owocnie funkcjonowało przez sze-
reg lat, niejednokrotnie na oczach wszystkich, bo odbywało
się to na przykład tak, że przychodziłem na przyjęcie do In-
stytutu, bo to była jedyna poza enerdowską instytucja obszaru
języka niemieckiego w Warszawie, przynosiłem dla pani
domu czy pana domu książkę albo kwiatki, a  tam był już list.
Dawałem, niemal bez słów, i to szło.

Druga droga, pomocnicza: Holendrzy i Szwedzi. Zaczęło się
to na większą skalę w latach 70., kiedy Szwedzi zaczęli rozpat-
rywać w perspektywie jakąś Nagrodę Nobla dla Polski i wysłali
swoich ludzi na przeszpiegi. Ludzie ci trafili do sekretarza Pen-
klubu. Przyjmowałem ich w domu, oprowadzałem po mieście,
rozmawiałem. I tak wyrobiłem sobie kontakty szwedzkie. Do
kontaktów holenderskich doszło na zasadzie: „Bo myśmy
wspólnie walczyli o Bredę, Arnhem” itd. Nauczyłem przy
okazji pewnego pierwszego sekretarza historii II wojny świa-
towej, zafascynował się, zaczął książki ściągać z Holandii,
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Nawet gdy mieszkałem 
w Monachium, nigdy nie byłem 

w budynku Wolnej Europy.
Bywałem u Najdera w domu,

pomagałem w różnych 
sprawach, omawiałem,

spotykałem się, plotkowałem 
w kawiarniach...

gdzie przeczytał, że Polacy na holenderskich cmentarzach
spoczywają... Kiedyś powiedziałem mu, że ma dług do spła-
cenia. I on spłacał ten dług Bartoszewskiemu, Wolnej Europie,
czyli narodowi. 

W akcie oskarżenia podpisanym przez prokurator Marię
Pancer mnie zarzucano, że zorganizowałem siatkę. Nie było
żadnej zorganizowanej siatki, a jak była siatka, to nie wie-
działa, że jest siatką. Byli ludzie, tak. Ale nie było żadnej siatki.
Były moje chęci i kierowanie się pewnymi zasadami działa-
nia. Determinacja miała znaczenie w trudnych sytuacjach,
kiedy byłem obserwowany, fotografowany i nie można było
nikomu ufać; na przykład w dniu pogrzebu Pawła Jasienicy,
choć mnie pilnowano co do minuty, zdołałem dokonać, że w
ciągu 48 godzin opis tego pogrzebu był w Wolnej Europie.
Upór i zimne nerwy pomagały. Natomiast niesłychane usługi
oddawało przy tym wielu ludzi, którzy przede wszystkim po-
dawali prawdę.

Moich tekstów zostało wyemitowanych w RWE dziesiątki.
W swojej bibliografii wymieniam tylko te, co do których mam

dowody, że były przeze mnie napisane, a nie, że oni napisali na
podstawie materiałów od mnie. To jest cząstka całej mojej pro-
dukcji, bo przez 18 lat napisałem dla Wolnej Europy kilkaset
przyczynków. Duża część z tego to efekt wysiłków wielu ludzi.
I dopiero z tej perspektywy widać skalę tego przedsięwzięcia.

Moja współpraca z Radiem Wolna Europa skończyła się w
okresie stanu wojennego, bo po wyjściu z ośrodka interno-
wania znalazłem się w Niemczech. Szefem Radia był Zdzisław
Najder, zresztą mój znajomy z polskiego Penklubu i z PPN-
-u, ale to już inna sprawa. W każdym razie, nawet gdy miesz-
kałem w Monachium, nigdy nie byłem w budynku Wolnej
Europy; bywałem u Najdera w domu, pomagałem w różnych
sprawach, omawiałem, spotykałem się, plotkowałem w ka-
wiarniach z innymi osobami z Radia, które znałem – z Ta-
deuszem  Nowakowskim, Józefem Ptaczkiem, ale mieszkałem
w Niemczech, nie w Polsce, więc niczego już z Polski nie wy-
woziłem. 

Wypowiedż z konferencji naukowej „Radio Wolna Europa
w polityce polskiej i zachodniej”, SWS Warszawa 2009

w Jan Józef Lipski 
i Władysław
Bartoszewski podczas
pobytu w Niemczech
(zdjęcie z archiwum
rodziny Lipskich)
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M
oja matka była łączniczką dowództwa AK Moko-
towa. I to moja matka nawiązała pierwszy kontakt z
Wolną Europą w 1972 roku. Była pracownikiem

Muzeum Teatralnego Teatru Wielkiego i kiedy Teatr Wielki
pojechał do Monachium, nawiązała kontakt ze swoim kuzy-
nem Pawłem Zarembą1, zastępcą Jana Nowaka-Jeziorań-
skiego. Matka przywiozła wtedy pierwsze pisma, książki. Ja
w tym czasie studiowałem na Katolickim Uniwersytecie Lu-
belskim na wydziale historii. Jednym z naszych profesorów,
który wywarł na nas duży wpływ, był Władysław Bartoszew-
ski, który miał niezwykłe wykłady. W 1972 r. wykładał o Pol-
skim Państwie Podziemnym, o zbrodni katyńskiej i jej
międzynarodowych reperkusjach. 

Wśród studentów na moim roku byli m.in. Janusz Krupski i
Bogdan Borusewicz. Myśmy od razu się, że tak powiem, zwą-
chali i zaczęliśmy od początku, od 1970 r., konspirować. Po-
wiem w skrócie – naszym marzeniem było nawiązać kontakt z
emigracją polityczną. Ponieważ studiowaliśmy historię, chcie-
liśmy więcej wiedzieć o niej. Ale książki wydawane na Zacho-
dzie docierały wtedy bardzo rzadko, a ich posiadanie było
niebezpieczne. Nasz kolega za posiadanie książki  Władysława
Andersa „Bez ostatniego rozdziału” został skazany w 1972
roku, na cztery lata więzienia, z czego dwa lata odsiedział.

Musiałem wysłać lepszy klej
W 1974 r., po dwóch latach starań, w końcu dostałem pasz-
port i wyjechałem na zaproszenie Instytutu Katolickiego do
Paryża. Tam nawiązałem kontakt z Pawłem Zarembą, który
zaprosił mnie do Monachium. Pojechałem i już pierwszego
dnia, w niesamowitej atmosferze, w nocy zawiózł mnie do
mieszkania Nowaka-Jeziorańskiego. Będąc starszym kolegą
moich rodziców z Armii Krajowej, Nowak-Jeziorański wziął
mnie, można powiedzieć, pod swoją opiekę.

Z Polski wywiozłem około 400 klatek zdjęć. Były na nich ma-
teriały, które zbieraliśmy wcześniej. Uczestniczyło w tym wiele
osób, w tym Bogdan Borusewicz, Janusz Krupski i inni. Teraz
opracowywałem je, siedząc przez miesiąc w Monachium.
Wtedy miałem jeszcze zamiar wrócić do kraju. Zacząłem or-
ganizować pomoc dla kolegów, wysyłając książki, oraz opra-
cowywać kanały przerzutowe informacji dla Wolnej Europy.
Nie było to proste, bo była to epoka, kiedy ludzie w Polsce na-
prawdę się bali. Było to świeżo po ujawnieniu się kapitana Cze-
chowicza, społeczeństwo było bardzo zastraszone.

W jaki sposób to robiliśmy? Ja, korzystając z doświadczenia
starych konspiratorów, a moim mentorem w Polsce był mój
wuj, ostatni szef gabinetu Marszałka Piłsudskiego, stary kon-
spirator, jeszcze z 1905 r., pułkownik Adam Korwin-Soko-
łowski, którego pamiętniki potem wydałem na emigracji. To
on opowiadał mi, jak przesyłano w czasach carskich infor-
macje. I ja skopiowałem te stare pomysły, stare, ale dobre, i
w książkach, w okładkach książek wysyłałem różne rzeczy do
kraju. Najpierw informacje o tym, co się tutaj dzieje, mikro-
filmy czasopisma „Na antenie”2. Potem prosiłem kolegów,
żeby w ten sam sposób wysyłali informacje w drugą stronę.
Na początku te książki przychodziły z pewnymi opóźnie-
niami, szły jakieś dwa tygodnie, i zdarzały się niekiedy przy

Wiadomości 
woziła PKP
Piotr Jegliński

w Poranna konferencja redakcyjna
polskiego zespołu RWE. 
Od lewej:  Ignacy Klibanski, 
Paweł Zaremba, Aleksandra
Stypułkowska, Tadeusz
Nowakowski 
(fot. EAST NEWS)
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To moja matka 
nawiązała pierwszy kontakt 

z Wolną Europą w 1972 roku. Była
pracownikiem Muzeum Teatralnego

Teatru Wielkiego i kiedy teatr
pojechał do Monachium, nawiązała

kontakt ze swoim kuzynem 
Pawłem Zarembą, zastępcą Jana

Nowaka-Jeziorańskiego
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tym zabawne historie. Czasem książki przychodzące z kraju
przerażająco cuchnęły, bo używano jakichś dziwnych klejów,
butaprenu i tym podobne. Musiałem im wysłać lepszy klej,
żeby można było to bardziej maskować.

Informacje dochodzące tą drogą pochodziły z bardzo róż-
nych źródeł. Sam przywiozłem do Wolnej Europy wiadomość
o  Erichu Kochu3, o którym powszechnie sądzono, że już
dawno został stracony. W 1973 r. roku pojechałem w pobliże
Barczewa na wykopaliska i chciałem przy okazji stwierdzić,
w jakich warunkach przetrzymywani są więźniowie w tam-
tejszym więzieniu. Wtedy dowiedziałem się, że trzymany jest
tam Erich Koch. Później zrobiłem parę audycji na ten temat.

Książki i kontrabanda
W następnych latach, już na emigracji, zorganizowałem szer-
szy kanał przerzutu informacji, w tym dla Wolnej Europy.
Współpracowałem przy tym z Pawłem Zarembą, Janem No-
wakiem-Jeziorańskim, Tadeuszem Żenczykowskim, a przede
wszystkim z Maciejem Morawskim w Paryżu, z którym mia-
łem kontakt bezpośredni całe lata, z którym się bardzo za-
przyjaźniłem, który też odegrał ogromną rolę jako ostatnie
ogniwo tego łańcucha. 

Kanały przerzutu informacji dla Wolnej Europy były niety-
powe, np. pociągami. Ten sposób sprawdził się, bo kiedy wpro-
wadzono stan wojenny, tą drogą dotarły pierwsze informacje
o sytuacji w kraju, które Wolna Europa otrzymała mimo zam-
knięcia granic, bo puste pociągi ciągle kursowały. Miałem kon-
takty na terenie Francji ze związkowcami z Force Ouvier,
którzy mi ułatwili dostęp do pociągów. Były to zabawne cza-
sami historie, bo musiałem się nauczyć rozkręcać ściany w wa-
gonie. Wchodziłem do toalety i rozkręcałem, ludzie tam się
dobijali czasami. Kiedyś rozkręciłem całą ściankę, a jak ją zdją-
łem, to okazało się, że po przeciwnej stronie konduktor z wa-
gonu kuszetkowego chował kontrabandę. Ja wkładałem
książki, a on – kontrabandę. Ten kanał bardzo sprawnie działał.
Wagony były w specjalny sposób zaznaczane i czasami były to
rzeczy zupełnie niebywałe. Dzisiaj pewnie by się tak nie dało
robić. Dawniej wszędzie były tabliczki w rodzaju „nie wychylać
się” i różnego typu instrukcje dla pasażerów. Te tabliczki od-
kręcało się i przyklejało się filmy. I na ogół one dochodziły.
Oprócz tego mieliśmy cudzoziemców, często młodych studen-
tów, tzw. żywe torpedy, którzy po prostu jechali do Polski,
wieźli tam książki, a przywozili informacje.

Na samym początku zainaugurowałem kanał, z którego
potem korzystać nie mogliśmy. Było to pewne szaleństwo.
Pojechałem do NRD i tam spotkałem się z Januszem Krup-
skim i paroma kolegami. Spotkanie odbyło się w Galerii
Drezdeńskiej, bo to było jedyne miejsce, gdzie można było
bez wzbudzania podejrzeń umówić się i rozmawiać. I właśnie
tam koledzy przekazali mi np. pierwsze komunikaty KOR,
wydrukowane zresztą w Lublinie na powielaczach. 

„Wielki informator”
Kto współpracował przy przekazywaniu informacji? Mogę
dzisiaj niektórych wymienić. Jednym z bardzo ważnych kon-
taktów była profesor Teresa Rylska z Katolickiego Uniwersy-
tetu Lubelskiego, która niewątpliwie przekazywała materiały
pochodzące od naszego „wielkiego informatora”, Karola Woj-
tyły. Kardynał Wojtyła przesłał na przykład bardzo duże ilości
materiałów na temat Kościoła na wschodzie. Tak dotarły do
mnie pamiętniki księdza Władysława Bukowińskiego, które
odegrały znaczącą rolę w podniesieniu świadomości kleru w
Polsce. Cały szereg rzeczy zostało przekazanych przez bis-
kupa Ignacego Tokarczuka z Przemyśla. 

Otrzymywaliśmy różne rewelacyjne materiały partyjne, np.
z posiedzeń Biura Politycznego. Mogę powiedzieć, że był to
wysoki hierarcha naszego Kościoła, który regularnie przeka-
zywał mi, bo miał do mnie zaufanie, te materiały. Były to ma-
teriały, które pochodziły z Komitetu Centralnego, jakieś tajne
biuletyny, materiały, które potem przekazywałem do Radia. Ta
współpraca trwała szczególnie intensywnie w trudnym okresie
lat 1974–78 i potem, po stanie wojennym, kiedy Polska była
kompletnie, jeśli chodzi o informacje, odcięta od świata.
Kiedy wróciłem już do „wolnej” Rzeczypospolitej, zostałem
na pół dnia aresztowany za współpracę z Wolną Europą.
W1978 r. prokuratura Warszawskiego Okręgu Wojskowego
postawiła mnie i kilku kolegom zarzut z artykułu 124: „Kto
wchodzi w sprzysiężenie z obcym mocarstwem na szkodę ży-
wotnych interesów PRL”, ja miałem dodane: „oraz jej sojusz-
ników”, bo woziłem ulotki w języku rosyjskim do NRD.
Kolegów aresztowano, za mną wydano list gończy. Ten list
gończy nie został wycofany w wolnej Polsce i do mojego
domu, w czasie mojej nieobecności, wciąż pukała żandarme-
ria wojskowa, potem inne służby, aż w końcu w 1999 r. poja-
wili się funkcjonariusze, którzy siłą doprowadzili mnie do
prokuratury, gdzie postawiono mi zarzut z nieistniejącego już
paragrafu 124, a prokurator spytał, czy jestem szpiegiem.

W tej samej sprawie przesłuchiwani byli też ówczesny
wiceprezes IPN Janusz Krupski i ówczesny wiceminister
spraw wewnętrznych Bogdan Borusewicz. Co więcej, mnie
jako podejrzanemu prokurator powiedział: „Wie pan, to
kompletna paranoja, ja się wstydzę zadać panu pytanie czy
był pan szpiegiem, ale muszę jako prokurator je zadać”. I wy-
jaśnił: „Polska Ludowa nie istnieje, paragraf nie istnieje, a
śledztwo musimy zamknąć”. Ja mówię: „To proszę mnie za-
mknąć”. Nie zamknięto,  tylko dano sześć tomów akt do
przeczytania, po czym akta te zostały utajnione. A ja musia-
łem podpisać dokumencik, że za ujawnienie treści tego, co
zobaczyłem, grozi do dwóch lat więzienia. A wszystko to
działo się w wolnej Rzeczypospolitej Polskiej. I w ten właśnie
sposób, mogę powiedzieć symbolicznie, zakończyła się moja
współpraca z RWE. 

Wypowiedż z  konferencji naukowej „Radio Wolna Europa
w polityce polskiej i zachodniej”, SWS Warszawa 2009.

1 Paweł Zaremba (1915–1979), historyk, dziennikarz, 
w RWE w latach 1967–79, autor m.in. Historii Stanów Zjed-
noczonych („Kultura” 1957), Historii Polski („Kultura”,
1961), Historii Dwudziestolecia. 1918-1939 (pogadanki ra-
diowe z lat 1967–79)
2 „Na antenie”, miesięcznik wydawany od 1962 r. w Londynie
zawierający głównie teksty komentarzy nadawanych 
w programie RP RWE.
3 Erich Koch, nazista, zbrodniarz wojenny skazany w Polsce
w 1959 r. na karę śmierci. Wyroku nigdy nie wykonano 
i nie informowano o tym. Koch zmarł w więzieniu 
w Barczewie w 1986 r., mając 90 lat.

w Kardynał Karol
Wojtyła także

współpracował 
z RWE (fot.

FORUM)
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w Stan wojenny.
Źołnierz służby
zasadniczej w

wagonie kolejowym
(fot. Mark Carrot*)

Do roku 1975 z przemytem materiałów 
z kraju nie miałem nic wspólnego. Jan Nowak-Jeziorański
tych rzeczy pilnował osobiście, a ja byłem w bardzo złych
stosunkach z dyrektorem i swój program przygotowywałem 
z materiałów, które dostawałem, nie znając ich źródła. 
To się zmieniło po odejściu Nowaka, po usunięciu go 
przez Amerykanów i przejęciu dyrekcji przez Zygmunta
Michałowskiego, który dał mi absolutnie wolną rękę.
Poinformowałem go tylko, że mam wielu przyjaciół 
w kraju, którzy zapewne chętnie coś napiszą 
czy dostarczą. Michałowski się zgodził, nie było żadnego 
z tym problemu. 
Pierwszymi, których zawiadomiłem o możliwości puszczania
w eter materiału krajowego, byli Witold Wirpsza i jego żona
Maria Kurecka w Berlinie, to był jeżdżący dość często na
Zachód mój przyjaciel Władysław Lech Terlecki, który stał
się z czasem moim głównym pośrednikiem. Te pierwsze
kontakty zaczęły owocować materiałami przywożonymi 
z kraju różnymi kanałami, przez Paryż, Berlin, później 
przez emigrację żydowską z Holandii, z Belgii. 
Ilu było łącznie tych współpracowników? Otóż po przełomie,
jakoś w1991 roku, przyczepiła się do mnie „Gazeta
Wyborcza”, że program kulturalny RWE był prowadzony 
w oderwaniu od kraju, że redaktorzy, którzy go robili,
niewiele widzieli o krajowej kulturze. Poszedłem wtedy 
do naszego działu administracyjnego, bo tylko główny
administrator znał prawdziwe nazwiska tych
korespondentów i prowadził ich ewidencję, bo tu chodziło
już o pieniądze. Poszedłem zatem do Jana Mierzanowskiego,
wówczas głównego administratora, i on mi wyliczył, 
że przez moje ręce przeszły materiały 162 osób, krajowców.
Odpowiedziałem zatem „Gazecie Wyborczej”, że program
kulturalny nie mógł być ubogi w krajowe sprawy, bo był 
w bardzo znacznej części oparty na piórach krajowych.
Wiedziałem, że jeżeli puszczę choćby cztery czy pięć rzeczy
krajowca, to honorarium w markach stanowi dla niego sumę,
która bardzo go uniezależnia od krajowych źródeł
finansowych, staje się po prostu człowiekiem
swobodniejszym. Pieniądze te pochodziły z funduszu
specjalnego Wolnej Europy, który ze względów
bezpieczeństwa nie był kontrolowany nawet przez bawarski
urząd podatkowy. Pieniądze osobiście przekazywałem 
na różne adresy, na konta bankowe, na jakichś krewnych 
czy też, od czasu do czasu, osobiście zjawiającemu się
autorowi albo osobie upoważnionej, wręczając w Englischer
Garten kopertę z pieniędzmi.
Kiedy już przeszło przez niego kilkadziesiąt tysięcy marek,
poszedłem do Michałowskiego i mówię: „Panie dyrektorze,
chciałbym się rozliczyć z tych pieniędzy, tu są kwity”. 
On popatrzył na mnie i powiedział: 
„Panie Włodzimierzu, ja nie chcę nic wiedzieć, 
pan jest kierownikiem tego działu, pan tych ludzi prowadzi i
wierzę, że wszystko jest w porządku. Niech pan zrobi rulonik
z tych kwitów i włoży go do muszli klozetowej w domu, tam
gdzie jest to pudełko z tymi duami”. Po niemiecku to
powiedział, „duami”, czyli odświeżaczami. „Jak Sowieci
będą wchodzili do Monachium, to tylko pan spuści wodę i
już nie będzie śladu”. W ten sposób te wszystkie kwity
bankowe i pocztowe, pokwitowania ja ciągle mam. Ale
niestety, przeglądałem je, to tak wyblakło, że właściwie
trzeba by specjalnej lupy, żeby odtworzyć, na jakie nazwiska
te sumy poszły.

Wypowiedź z konferencji naukowej 
„Radio Wolna Europa w polityce polskiej i zachodniej”,

SWS Warszawa 2009.

WŁODZIMIERZ ODOJEWSKI
Szef działu kulturalno-
-literackiego RWE

Spuść pan kwity w toalecie!
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J
ak to było z moimi kontaktami z RWE? Pierwszy raz wy-
jechałem na Zachód w lipcu 1973 r. jako dwudziestopa-
roletni chłopak. Wtedy zobaczyłem, że banany są

najtańszymi owocami, jakie w ogóle mogą być, a jeszcze pięć lat
wcześniej dyktator komunistyczny nazywał mnie „młodzieżą
bananową” po tym, jak na dziedzińcu Uniwersytetu Warszaw-
skiego, w marcu 1968 roku, brałem udział w wiecu. Zobaczy-
łem, że są inne jeszcze owoce i, co najważniejsze, zobaczyłem,
że są telefony, automaty, z których można dzwonić na całe Nie-
mcy, w praktyce na cały świat, wrzucając zwyczajnie monety.
Zobaczyłem też w urzędzie pocztowym, że są żółto-czarne
książki telefoniczne wszystkich miast w Niemczech, między in-
nymi München. Drżącymi rękami, z dużym napięciem pew-
nego dnia zajrzałem do niej i rzeczywiście było tam Radio
Wolna Europa, Radio Free Europe.

Pracowałem wtedy już trzeci rok w Polskiej Agencji Prasowej.
Polska Agencja Prasowa wtedy to było dużo więcej niż dzisiaj. To
był największy w Polsce bank informacji. Jeżeli ktoś tam praco-
wał, to pośrednio lub bezpośrednio miał dostęp do najważniej-
szych spraw politycznych w Polsce, także spraw tajnych.

Z Janem Nowakiem poproszę
Zadzwoniłem więc pod znaleziony w książce numer i po an-
gielsku powiedziałem, że chcę rozmawiać z dyrektorem Janem
Nowakiem. Na to telefonistka mruknęła, że to w Polish desk i
połączyła mnie z polską sekretarką. Stałem w tej budce telefo-
nicznej cały spocony i powiedziałem, że przyjechałem z Polski,
chciałbym rozmawiać z Janem Nowakiem, bo mam dla niego

ważne wiadomości. Sekretarka zapytała, skąd dzwonię, powie-
działem, że z Berlina Zachodniego, bo tam pracowałem we wło-
skiej knajpie Fra Diavolo jako młody barman. A sekretarka,
wydało mi się wtedy, powiedziała jak na warunki konspiracyjne
za dużo, bo oznajmiła, że Jana Nowaka nie ma, jest na urlopie
do końca miesiąca. To był 10 lipca, a ja musiałem wracać do
Polski za 10–12 dni. Czym prędzej odłożyłem słuchawkę, jakby
mnie paliło gorące żelazo. Ale coś mnie korciło ciągle i następ-
nego dnia znów zadzwoniłem i powiedziałem, że chcę rozma-
wiać z Wiktorem Trościanką.

Dlaczego dzwoniłem do Radia Wolna Europa?  Dlatego, że
trzeba powiedzieć wprost: Radio Wolna Europa było wyjątko-
wym radiem w całej historii radia jako takiego. To było radio
walczące. Dla mnie to była Polska Walcząca, to była kontynuacja
tej tradycji. BBC przekazywało tylko informacje, Deutsche
Welle, Radio France Internationale, Radio Watykan, nawet
Radio Tirana, przekazywały informacje. RWE to było radio an-
tykomunistyczne, antysowieckie, antyrosyjskie. Dlatego posta-
nowiłem podjąć współpracę właśnie z Radiem Wolna Europa.

Więc zadzwoniłem, sekretarka mnie połączyła z Trościanką,
powiedziałem mu, że przyjechałem z Polski, jestem gastarbei-
terem w Berlinie Zachodnim i mam dla niego sporo wiadomo-
ści. Trościanko jako stary konspirator z miejsca mi przerwał i
zapytał: „A skąd pan dzwoni?” Ja mówię: „Z budki telefonicz-
nej”. „A czy pan ma jakiś telefon w Berlinie i adres?” Odpowie-
działem: „Mam”, aczkolwiek się zawahałem, czy mogę podać.
Podałem mu numer telefonu, on do mnie wieczorem zadzwo-
nił, no i wtedy mieliśmy nocną Polaków rozmowę. Dwie go-
dziny z nim rozmawiałem i on powiedział: „To niech pan to

Józef Szaniawski

w Warszawa. Jan
Nowak-Jeziorański
i Józef Szaniawski
podczas
uroczystości
przyznania
Nowakowi nagrody
Brylantowego
Mikrofonu 
(fot. Maciej
Macierzynski/
Reporter)

Stałem 
w tej budce
telefonicznej
cały spocony 
i powiedziałem,
że przyjecha-
łem z Polski,
chciałbym
rozmawiać 
z Janem
Nowakiem, 
bo mam dla
niego ważne
wiadomości
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Wszystko wysyłałem
Pocztą Polską
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Stefan Olszowski chciał mieć pełne
informacje z Rosji sowieckiej. 
I w związku z tym, specjalnie dla mnie,
a właściwie dla Olszowskiego,
zaprenumerowano około 20 gazet 
z całego ZSRR. Na ich podstawie
pisałem dla Olszowskiego raporty. 
I jednocześnie wszystko 
wysyłałem natychmiast 
do Radia Wolna Europa 

w fot. Jan Morek/
FORUM
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wszystko do mnie napisze”, podał mi adres. Pamiętam, że to była
miejscowość Rosendorf, potem to sprawdziłem, to było takie
malutkie miasteczko na granicy Bawarii i Szwajcarii. I tak się
rozpoczęła moja współpraca z Radiem Wolna Europa, w lipcu
1973 roku. 

Raporty dla Olszowskiego
Jednym z ważniejszych ludzi lat 70. W Polsce, po pierwszych
sekretarzach, po  Edwardzie Gierku czy Wojciechu Jaruzelskim,
był niejaki Stefan Olszowski, sekretarz KC, później minister
spraw zagranicznych, a zawsze członek politbiura. Otóż
Olszowski chciał mieć pełne informacje z Rosji sowieckiej, bo
było wtedy takie powiedzenie o dwóch największych dzienni-
kach, które się ukazywały tam w milionowych nakładach: „W
Izwiestiach niet prawdy, w Prawdie niet izwiestii”. I w związku
z tym, specjalnie dla mnie, a właściwie dla Olszowskiego, za-
prenumerowano około 20 gazet, w tym tzw. republikańskich,
regionalnych, które wychodziły w Rosji sowieckiej. Na ich pod-
stawie pisałem dla Olszowskiego raporty. I jednocześnie
wszystko wysyłałem natychmiast do Radia Wolna Europa. 

Ale to była tylko część tego, co przekazywałem do RWE, bo
pisałem też na temat tego, co się dzieje w Polsce. Pierwsza in-
formacja, która dotarła na Zachód, także do CIA, o tym, czym
jest w rzeczywistości tzw. linia kolejowa węglowo-siarkowa,
która szła od granicy ze Związkiem Sowieckim, od Lwowa,
przez Medykę, Przemyśl na Górny Śląsk, ale w praktyce do
Drezna i do Lipska, i która miała służyć do przewozu wojsk so-
wieckich w wypadku III wojny światowej, pochodziła ode mnie.
Jestem z tego bardzo dumny.

Polska Agencja Prasowa pracowała wtedy 24 godziny na
dobę, jak wszystkie agencje prasowe na świecie, ale chętnych do
pracy po godzinie 18, a zwłaszcza w nocy do rana, to właściwie
nie było. Ponieważ ja byłem młody, bezpartyjny, trochę takim
outsider, zdecydowano: „To Szaniawski niech zostaje na noc”. I
zostawałem. Wtedy między 18 a 22 po ogromnych korytarzach
Polskiej Agencji Prasowej w Alejach Jerozolimskich, róg No-
wego Światu, chodziły tylko sprzątaczki. Wszystkie pokoje były
pootwierane, można było wybierać, co się tylko chciało, w każ-
dym pokoju były maszyny do pisania, i ja z tego przez kilkana-
ście lat korzystałem.

Ile napisałem w sumie? Prokurator Naczelnej Prokuratury
Wojskowej płk Ryszard Szawłowski stwierdził, że przesłałem do
Wolnej Europy ponad pół tysiąca listów. Tego było troszeczkę
więcej, ale mniej więcej to było taka liczba, bo nie wysyłałem
rzadziej niż raz na dwa tygodnie, a czasami więcej, także w sta-
nie wojennym.
Jak to wszystko dochodziło? Pocztą Polską. Podczas śledztwa
przesłuchiwał mnie płk Andrzej Glonek z Informacji Wojsko-
wej i zapytał, gdzie miałem swoją skrzynkę kontaktową. A ja z
całą odpowiedzialnością odpowiedziałem: „Moją główną
skrzynką kontaktową była skrzynka pocztowa przy Rynku Sta-
rego Miasta w Warszawie”.  Ta skrzynka często była zapchana,
po brzegi. Zdałem sobie sprawę, że tam jest bardzo dużo listów,
które idą na Zachód, bo tam jest po prostu dużo turystów. I z tej
„skrzynki kontaktowej” korzystałem najczęściej. Miałem 12–14
różnych adresów, na które wysyłałem listy.

Z kim współpracowałem w Wolnej Europie? Nowaka-Jezio-
rańskiego poznałem go dopiero w Ameryce, w jego skromnym
domu pod Waszyngtonem, w czerwcu 1991 roku. Współpra-
cowałem z Zygmuntem Michałowskim, z Wiktorem Tro-
ścianką, z Tadeuszem Nowakowskim, którego bardzo
serdecznie wspominam, i wreszcie z Józefem Ptaczkiem. Ale
pierwszym, który ze mną poważnie rozmawiał, był Zygmunt
Michałowski. Przyszedł do mnie do pensjonatu przy ulicy
Ohmstrasse w Monachium, i tam rozmawiał ze mną bardzo
długo. Był zdziwiony, że jestem taki młody, był bardzo nieufny,
ale powiedział: „Niech pan pisze”. Natomiast absolutne zaufanie
miał do mnie Trościanko i to on chyba przekonał kierownictwo
Wolnej Europy do mojej osoby. O tym, co robię, nie wiedział
absolutnie nikt, nie wiedziała nawet moja żona. I dlatego może
udało mi się przetrwać, od lipca 1973 do czerwca 1985.

Wpadłem właściwie przypadkowo. Dzisiaj wiem jak. Niestety,
zgubiło mnie kilka listów wysłanych na początku, w 1973 roku,
podpisanych Józef Szaniawski. Potem podpisywałem różnymi

pseudonimami. Nowak-Jeziorański i Zdzisław Najder usiłowali
mnie przekonać, że musiał mnie wydać Józef Ptaczek, oni go
nie lubił, ale to nie jest prawda. Znałem ludzi, z którymi współ-
pracowałem; gdyby mieli mnie wydać, mogli to zrobić kilka
albo kilkanaście lat wcześniej. Ja wpadłem w inny sposób. W
1983 r. zmarł w Hiszpanii Wiktor Trościanko, był już na eme-
ryturze, mieszkał niedaleko Alicante. Miał skromny domek nad
morzem. Kiedy przestał pracować w Wolnej Europie, zabrał cały
swój dobytek do Hiszpanii, także prywatne archiwum. W tym
archiwum, niestety, było kilka moich listów, w tym dwa, które
podpisałem w 1973 roku, żeby się uwiarygodnić, z imienia i na-
zwiska. Po śmierci Trościanki jego żona mieszkała głównie w
Londynie, dom w Hiszpanii stał pusty. Grupa oficerów bezpieki
dwoma samochodami pojechała tam, włamała się do tego
domku, wywiozła, co mogła. Potrzebowali widać jeszcze trochę
czasu, żeby zbadać skradzione dokumenty i dopiero na ich pod-
stawie mnie namierzyli. 

Serce na stół
Tak zostałem aresztowany pod budynkiem Polskiej Agencji
Prasowej w Alejach Jerozolimskich, kiedy szedłem do pracy, w
czerwcu 1985 roku. Poczułem, jak mi wykręcają do tyłu ręce,
aż w stawach zachrupało, ktoś mi położył dłoń na twarzy,
wepchnęli mnie do fiata. Siedziałem na tylnym siedzeniu, jeden
z tych ludzi po cywilnemu trzymał mi rewolwer przy uchu,
drugi mówił, a miałem kajdanki na rękach, że zostanę zastrze-
lony przy próbie ucieczki. 

Zostałem zawieziony nie na znaną mi ulicę Rakowiecką, tylko
na ulicę Oczki. Zawieźli mnie do osławionego gmachu Infor-
macji Wojskowej. Tam najpierw mnie rozebrali do naga, kazali
oddać majtki, skarpetki, wszystko. Chciałem, żeby mi zostawili
zegarek, a oficer mi na to: „A po co wam zegarek, będziecie sie-
dzieli na godziny?”. Wtedy zdałem sobie sprawę z grozy sytuacji,
po czym przyszedł prokurator wojskowy, był w mundurze puł-
kownika, przedstawił się jako Jerzy Szpilski i powiedział do
mnie: „Jest pan agentem wywiadu Stanów Zjednoczonych CIA,
proszę położyć serce na stół, bo grozi panu kara śmierci”. Pa-
miętam po dzień dzisiejszy, jak stukał paznokciem w biurko i
mówił: „Proszę położyć serce na stół”.

Zostałem skazany przez Sąd Warszawskiego Okręgu Wojsko-
wego przy ulicy Nowowiejskiej na 10 lat pozbawienia wolności,
konfiskatę mienia w całości i 15 lat pozbawienia praw publicz-
nych. W tej samej sali 202, gdzie skazywano kiedyś  w latach 40.
i 50. żołnierzy Armii Krajowej, gdzie potem odbywały się naj-
bardziej haniebne kapturowe procesy w czasach PRL.

Józef Szaniawski, dziennikarz PAP, współpracownik RWE,
ostatni więzień polityczny PRL, wyszedł na wolność 22 grudnia

1989. Przyjaciel i przedstawiciel płk. Ryszarda Kuklińskiego 
w Polsce, zginął tragicznie w Tatrach we wrześniu 2012 r. 
Wypowiedź podczas konferencji naukowej „Radio Wolna 

Europa w polityce polskiej i zachodniej”, SWS Warszawa 2009

Podczas
śledztwa
zapytali mnie,
gdzie miałem
swoją skrzynkę
kontaktową. 
Odpowiedzia-
łem: „Moją
główną
skrzynką
kontaktową
była skrzynka
pocztowa 
przy Rynku
Starego Miasta
w Warszawie” 

141

10 bartoszewski_Layout 1  2/16/12  1:18 PM  Page 15


