
Andrzej Czechowicz:     

10
marca 1971 roku na konferencji prasowej w War-
szawie w obecności tłumu dziennikarzy, kamer
telewizyjnych i radiowych mikrofonów wystąpił

Andrzej Czechowicz, absolwent historii Uniwersytetu War-
szawskiego, który kilka ostatnich lat spędził w Monachium
jako pracownik Radia Wolna Europa. Wydarzenie to dało
początek jednej z największych – i najdziwniejszych – kam-
panii propagandowych w historii PRL. W książce Czecho-
wicza Jan Nowak-Jeziorański, legendarny kurier Armii
Krajowej, został przedstawiony jako agent niemieckiego wy-
wiadu. 

Czechowicza przedstawiono jako kapitana polskiego wy-
wiadu, który dwa dni wcześniej został ściągnięty do kraju po
wykonaniu ważnej i tajnej misji: przeniknięciu do wrogiej ra-
diostacji i zdobyciu jej najskrytszych sekretów. Jeszcze kilka-
naście lat później, gdy niżej podpisany studiował historię na
tym samym wydziale co dzielny kapitan, niezwykle popularna
wśród studentów była prześmiewcza piosenka z wpadającym
w ucho refrenem: „Andrzej Czechowicz – Mata Hari MSW.” 

Gotów na każdą karę 
Materiały dotyczące agenturalnej działalności Czechowicza
zostały zniszczone, a w każdym razie dotąd nie udało się ich
odnaleźć w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Zacho-
wała się natomiast jego teczka osobowa jako funkcjonariusza
MSW, założona po powrocie do kraju. Są w niej ślady pozwa-
lające odtworzyć początek współpracy z peerelowskim wy-
wiadem. Jest m.in. list z 8 września 1964 r., który Czechowicz,
służący wówczas w kompanii wartowniczej przy brytyjskiej
armii w Niemczech, skierował do Polskiej Misji Wojskowej
w Berlinie. Prosił w nim o zgodę na powrót do Polski. Dekla-
rował, że jest „gotów ponieść każdą karę” za nielegalne po-
zostanie za granicą, zapowiadał, że może „jeszcze dużo zrobić
dla Polski”, by „naprawić to zło, jakie wyrządził [...] ojczyźnie”.
Pisał o ogromnym rozczarowaniu Zachodem i żywiołowej
wręcz niechęci do Niemców. Dziś w rozmowie ze mną przy-
znaje, że był rozczarowany fatalnymi warunkami panującymi
w obozach dla uchodźców, rozgoryczony odmowami wizy
wjazdowej ze strony władz Stanów Zjednoczonych i Kanady. 

Do Niemiec trafił w 1963 r., po kilkumiesięcznym pobycie w
Londynie, gdzie wyjechał „za chlebem”. Dowiedział się, że tam
łatwiej mu będzie uzyskać azyl polityczny, który przyznawano
z tytułu przynależności do grupy społecznej poddanej prześla-
dowaniom politycznym. Ziemiańską rodzinę Czechowicza So-
wieci wywieźli w 1940 r. z Wileńszczyzny do Kazachstanu, więc
azyl uzyskał bez problemów. Ale potem było już gorzej. Ame-
rykanie odmawiali wizy, a przyszłość jawiła się jako uchodźcza
poniewierka. Czechowicz postanowił wracać do kraju. 

Chciał jednak zrobić to tak, by nie ponieść żadnych konsek-
wencji z powodu nielegalnego pobytu na Zachodzie. W jego
przypadku było to o tyle trudne, że podjął służbę w obcym woj-
sku, co prawo PRL piętnowało jako ciężkie przestępstwo za-
grożone więzieniem. Po wielu miesiącach wydano zgodę na
powrót, ale w tym czasie młody uciekinier z PRL podjął pracę
w RWE, co bezpieka skwapliwie postanowiła wykorzystać. 

Agent z tygodnikiem „Quick” 
Sam Czechowicz w latach dziewięćdziesiątych przyznał, że na-
kłoniono go do współpracy jesienią 1965 r., w kilka miesięcy
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   „Mata Hari” z MSW
                    przez Czechowicza? Codzienność pracowników rozgłośni RWE 

w Legitymacja służbowa RWE 
Andrzeja Czechowicza
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po rozpoczęciu pracy w RWE. Wywiad PRL miał wykorzystać
list wysłany do Polskiej Misji Wojskowej, którego ujawnienie
mogłoby skompromitować autora w oczach jego radiowych
zwierzchników. Dzisiaj Czechowicz o szantażu już nie wspo-
mina, choć przyznaje, że pamiętał o liście i zdawał sobie
sprawę, że może być użyty przeciwko niemu. 

W kilka miesięcy po rozpoczęciu pracy w Monachium w jego
mieszkaniu zjawił się nieznany człowiek i nieznoszącym sprze-
ciwu tonem nakazał mu nastawić radio na pełny regulator i od-
kręcić wodę we wszystkich kranach. W łazience oznajmił
Czechowiczowi – bezceremonialnie zwracając się do niego per
„ty” – że ma pracować dla wywiadu. – U nas panuje żelazna dys-
cyplina – ostrzegał. Podał też termin i miejsce najbliższego spot-
kania w Wiedniu, gdzie młody pracownik RWE miał się stawić
ze znakiem rozpoznawczym w ręku, z tygodnikiem „Quick”. 

Podobne spotkania odbywały się odtąd co dwa, trzy miesiące
w miastach w Austrii, Francji, Danii, Szwajcarii. Nigdy w Re-
publice Federalnej Niemiec, gdzie obawiano się zachodnionie-
mieckiego kontrwywiadu i służb amerykańskich. Na tych
spotkaniach Czechowicz otrzymywał od funkcjonariuszy wy-
wiadu zadania do wykonania. Zdobyte materiały (m.in. zdjęcia
dokumentów wykonywane miniaturowym aparatem fotogra-
ficznym) przekazywał kurierowi MSW, z którym wymieniał się
skórzanymi, identycznymi teczkami we wcześniej zaplanowa-
nych, ruchliwych miejscach w Monachium. 

Porwać Nowaka 
Co było w skórzanych teczkach oraz informacjach przekazy-
wanych ustnie przez Czechowicza? Codzienność pracowników
rozgłośni RWE. Były tam ich charakterystyki, szczegółowe in-
formacje o ich poglądach i zwyczajach, były doniesienia o kon-
fliktach w zespole, a zwłaszcza nazwiska tych, którzy mieli
niechętny stosunek do Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Wszystkie
te informacje były potem wykorzystywane do prób kolejnych
werbunków. Czechowicz przyznaje, że sam zasugerował wywia-
dowi kilkanaście osób, które jego zdaniem mogły być podatne
na propozycje czy naciski. Ponieważ przekazywał też informacje
o wakacjach i wyjazdach pracowników RWE, pozwalało to lu-
dziom z Rakowieckiej czekać we włoskich czy hiszpańskich ho-
telach na przyjeżdżających na wypoczynek i niczego
niepodejrzewających redaktorów z Monachium. Dokonywane
przy tych okazjach próby werbunku miały często dramatyczny

przebieg. Czechowicz opowiedział na przykład oficerowi MSW
o koledze, który urlop zawsze spędzał w nadmorskiej miejsco-
wości w Hiszpanii, a jego pasją było samotne wypływanie w
morze. Przy najbliższej okazji za pływakiem podążyło dwóch
funkcjonariuszy wywiadu i gdy tylko brzeg zniknął im z oczu,
przystąpili do „negocjacji”. Najpierw przytopili go wiosłami, a
po wyciągnięciu z wody zażądali opowieści o konferencji, w
której „wystawiona” przez Czechowicza ofiara uczestniczyła.
Zagrozili, że w razie odmowy nie wróci żywy na brzeg. 

Szczególnie pożądane były wiadomości na temat wyjazdów
Jana Nowaka, zwłaszcza do krajów sąsiadujących z terytorium
bloku radzieckiego, jak Austria czy Finlandia. Według Czecho-
wicza MSW planowało uprowadzenie dyrektora polskiej sekcji
RWE. Takim planom ostatecznie położył kres Edward Gierek,
obawiający się międzynarodowego skandalu. 

Czechowicz przypomina też sobie, że zlecono mu ustalenie,
kto jest Żydem wśród pracowników Rozgłośni Polskiej oraz
członków amerykańskiego kierownictwa Radia. Nie jest to by-
najmniej zaskakujące, biorąc pod uwagę niezwykłe natężenie
antysemityzmu na Rakowieckiej od połowy lat sześćdziesiątych
aż do początku siedemdziesiątych oraz eksploatowanie tego
wątku w publicznych atakach na Wolną Europę. 

Bodaj najbardziej kuriozalnym zleceniem przekazanym Cze-
chowiczowi było ustalenie, czy Radio Wolna Europa wie, kto
zamordował syna Bolesława Piaseckiego. Było to zarazem mi-
mowolnym uznaniem kompetencji monachijskiej rozgłośni i
przyznaniem się do własnej bezsilności, w sytuacji gdy śledztwo
od lat prowadzone przez MSW nie przynosiło rozstrzygnięć. 

Czechowicz zajmował w Wolnej Europie podrzędną pozycję.
Pracował w Wydziale Badań i Analiz zajmującym się zbiera-
niem i analizowaniem informacji zza żelaznej kurtyny. Dyspo-
nował m.in. dostępem do raportów opracowywanych na
podstawie rozmów z Polakami z kraju. Kopie tych materiałów
stanowiły główną część tego, co przekazywał do Warszawy.
Według ministra spraw wewnętrznych Franciszka Szlachcica
na Rakowiecką trafiło w ten sposób ok. 5 tys. opracowań RWE.
W archiwum IPN udało się odnaleźć część tych raportów,
m.in. na temat stosunków państwo – Kościół w PRL. 

Bohater socjalistycznych mediów 
Założenia propagandowego wykorzystania „powrotu” Czecho-
wicza zostały opracowane wspólnie przez MSW, Biuro Prasy i

w Majówka
pracowników 
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(fot. Ben Herman
RFE. RL. Inc)
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w Warszawa, 10.03.1971.
Andrzej Czechowicz
podczas konferencji
prasowej 
(fot. PAP/CAF/Cezary
Langda) 
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Wydział Propagandy KC PZPR oraz Główny Zarząd Polityczny
Wojska Polskiego. „Opiekunem” Czechowicza, przygotowują-
cym go do licznych konferencji prasowych, wystąpień telewi-
zyjnych i radiowych wywiadów, był oficer MSW Jerzy
Kudaś-Bronisławski, notabene autor licznych ataków praso-
wych na RWE. 

Wypowiedzi Czechowicza koncentrowały się wokół kilku
wątków. Lejtmotywem, obecnym w niemal wszystkich wystą-
pieniach i publikacjach, było uderzenie w krajowych informa-
torów RWE. Czechowicz twierdził, że ustalił nazwiska osób,
które bądź same przekazywały z kraju informacje do Wolnej
Europy, bądź w trakcie pobytu za granicą zgadzały się na udzie-
lenie wywiadów ankieterom RWE, często sądząc, że mówią na
neutralne tematy i nie zdradzają żadnych tajemnic. Przytoczył
też przykład młodych ludzi wysyłających z kraju listy z prośbą
o emisję utworów muzycznych, ale przy okazji mimowolnie pi-
szących o sprawach, które radio wykorzystywało potem dla
„wrogiej propagandy” czy wręcz celów wywiadowczych. 

Siedem owocnych lat
Z materiałów odnalezionych w archiwum Instytutu Pamięci
Narodowej po roku 2007 wynika, że Czechowiczowi istotnie
udało się ustalić nazwiska osób z Polski spotykających się za
granicą z pracownikami RWE i opowiadających im o sytuacji
w kraju. Wiele z nich zostało potraktowanych przez RWE jako
źródła informacji („Sources”). Taka kwalifikacja znalazła się na
kartach z ich nazwiskami, do których Czechowiczowi udało się
dotrzeć w kartotece RWE. Niektóre z nich zostały opublikowane
po jego powrocie do kraju, m.in. we „wspomnieniach” z okresu
pracy wywiadowczej zatytułowanych „Siedem trudnych lat”. 

Czechowicz przekazał także do kraju bardzo dużą liczbę ra-
portów opracowanych w Monachium w oparciu o przekazane
przez nich informacje. System ewidencyjny stosowany w RWE
pozwalał połączyć imienne karty z kartoteki z konkretnymi ra-
portami, a więc możliwe było ustalenie, jakie były źródła infor-
macji, na których się one opierały. W bardzo wielu przypadkach
osoby rozmawiające z przedstawicielami RWE najprawdopo-
dobniej nie zdawały sobie sprawy, że ich wypowiedzi staną się
podstawą do stworzenia raportów, a ich nazwiska zostaną
wciągnięte do wewnętrznej kartoteki. Zapewne część ich wy-
powiedzi padała w sytuacjach towarzyskich, rozmów ze znajo-
mymi poznanymi wcześniej w kraju czy podczas wcześ-
niejszych podróży zagranicznych. Znamienne, że jako „źródła”
zostali potraktowani także znani w PRL dziennikarze, pełniący
oficjalne funkcje w redakcjach, wyjeżdżający służbowo zagra-
nicę, uczeni obdarzeni zaufaniem władz, sprawujący ekspono-
wane funkcje na uczelniach czy w Polskiej Akademii Nauk, a
nawet posłowie na Sejm. Wśród „źródeł” było wielu członków
partii komunistycznej, a zdarzali się nawet tajni współpracow-
nicy Służby Bezpieczeństwa. Sytuacja ta ilustruje ważne zjawi-
sko: utrzymywania się, przynajmniej po okresie stalinowskim,
całkiem gęstej sieci kontaktów między członkami ścisłej elity
komunistycznej i środowiskami antykomunistycznej emigracji
politycznej. Najbardziej zaufani „reżimowi” dziennikarze za
granicą zupełnie otwarcie rozmawiali z ludźmi z „wrogiej” roz-
głośni, którą zaciekle zwalczali w swoich publikacjach.

Można sformułować hipotezę, że przynależność bardzo wielu
„źródeł” RWE do ścisłej komunistycznej elity było jednym z
najważniejszych powodów, dla których nie zastosowano wobec
nich ostrzejszych represji po uzyskaniu zdobytych przez Cze-
chowicza informacji. Karanie, a nawet publiczne piętnowanie,
tak zaufanych ludzi musiałoby być dla władz kłopotliwe, czy
wręcz kompromitujące. Ograniczono się do działań znacznie
bardziej powściągliwych i dyskretnych. Wynikało to też z pew-
nością z dążenia nowej ekipy Edwarda Gierka, by nie zaogniać
i tak już napiętej atmosfery społecznej, zaledwie kilka miesięcy
po masowych strajkach i demonstracjach, krwawo stłumionych
w grudniu 1970 r. przez wojsko i aparat bezpieczeństwa.   

Informacje o kontaktach z RWE ujawnionych przez Czecho-
wicza osób przekazywano do wiadomości ich zwierzchników:
redaktorów gazet, rektorów uczelni, dyrektorów instytutów
Polskiej Akademii Nauk. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
przekazywało też materiały na temat tych osób Biuru Prasy KC
PZPR (w przypadku dziennikarzy), komitetom wojewódzkim

PZPR i oczywiście terenowych strukturom Służby Bezpieczeń-
stwa, które miały za zadanie poddać delikwentów inwigilacji.
Podstawową sankcją były rozmowy dyscyplinujące i ostrze-
gawcze przeprowadzane z poszczególnymi osobami przez ich
zwierzchników. W przypadku osób szczególnie znaczących lub
zaufanych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych odpowiednie
dossier przekazywało samym zainteresowanym, wysyłając im
w ten sposób ostrzegawczy sygnał wskazujący, do czego może
prowadzić „nieostrożność” w kontaktach podejmowanych za-
granicą, a także sugerujący „wszechwiedzę” tajnych służb. Tak
potraktowano Zbigniewa Sołubę, redaktora naczelnego „Ex-
pressu Wieczornego”, jednej z najważniejszych gazet codzien-
nych. Gorliwy udział tego ostatniego w kampanii
propagandowej wokół Czechowicza miał więc także inny, nie-
znany zewnętrznym obserwatorom podtekst.

Gierek versus Gomułka
Jedną  z wysoko postawionych osób, „zdemaskowanych” przez
Czechowicza był Feliks Widy-Wirski, w latach sześćdziesiątych

w Edward Gierek 
i Franciszek Szlachcic,
jeden z głównych
rozgrywających 
sprawy Czechowicza 
(fot. Jan Morek/FORUM)
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wiceminister zdrowia, a następnie szef stacji PAN w Paryżu.
W tej ostatniej roli miał pośredniczyć w kontaktach pomiędzy
Janem Nowakiem a Zenonem Kliszko, członkiem Biura Poli-
tycznego, najbliższym współpracownikiem Władysława Go-
mułki. Kliszko jakoby przekazywał informacje, które miały
uderzać w rosnącego w siłę ministra spraw wewnętrznych Mie-
czysława Moczara. W dokumentacji Służby Bezpieczeństwa
nie ma żadnych dowodów potwierdzających te zarzuty. Za-
równo Nowak, jak i jego zastępca Zygmunt Michałowski w
rozmowach ze mną zaprzeczyli, że utrzymywali jakiekolwiek
kontakty z „prawą ręką” I sekretarza partii. 

Ten ostatni trop może wskazywać na chęć skompromitowa-
nia członków gomułkowskiej ekipy odsuniętej od władzy w
grudniu 1970 r. jako jeden z ukrytych motywów „sprawy Cze-
chowicza”. Nowak uważał, że planowane przez MSW „polowa-
nie na czarownice” zostało zahamowane przez Edwarda
Gierka, który obawiał się, że może ono objąć ludzi z jego oto-
czenia. Być może Czechowicz po prostu nie zdobył nazwisk
krajowych informatorów (albo tylko niewielką liczbę przypad-
kowych, wcale nie najważniejszych), które były jednym z naj-

Jan Nowak-Jeziorański
uważał, że planowane 

przez MSW „polowanie 
na czarownice” zakończył

Edward Gierek który
obawiał się, że może 

ono objąć ludzi 
z jego kręgu

Andrzej Czechowicz miał w RWE status specjalny, 
ponieważ rzekomo był krewnym albo kuzynem Jana
Nowaka-Jeziorańskiego, takie było przynajmniej 
powszechne przekonanie. Tym bardziej było to dziwne, 
że rodzina Jeziorańskich miała piękną przeszłość, jeden z
przodków dyrektora zginął na stokach Cytadeli za udział 
w powstaniu styczniowym. 
Tymczasem Czechowicz był postacią co najmniej
banalną. To była klucha, a mówiąc językiem dzisiejszej

młodzieży, to był... burak, zwykły burak. I w sposobie
wysławiania, i w tym, jak się zachowywał, i w poziomie
inteligencji, on kompletnie nie pasował do tego garnituru
arystokratów słowa, intelektu i ducha, jakim byli pracownicy
Radia Wolna Europa. 
Przez pewien czas Czechowicz mieszkał w tym samym
budynku, w którym ja mieszkałem, gdzie rozgłośnia
wynajmowała mieszkania. Pewnego razu urządził bibkę, to
miało się odbyć bodajże w piątek, w dzień, w którym
zniknął, więc wszyscy zachodzili w głowę, 
co się z nim stało, bo w lodówce zostawił... bigos.
Teraz już jego negatywna rola jest znana, wtedy mieliśmy
przekonanie, że został porwany... 

Z notacji dla Stowarzyszenia 
Wolnego Słowa

ANDRZEJ MARCHWIŃSKI
Dziennikarz RWE

Czechowicz zostawił bigos

Mieliśmy dyrektora od spraw bezpieczeństwa, 
który miał asystenta i małe biuro. Nie zatruwało to życia
codziennego, bo poza pracą spotykaliśmy się również
towarzysko, prywatnie, we własnych domach. 
Zdawaliśmy sobie sprawę, że jesteśmy na celowniku
najróżniejszych służb, ja określałem to w ten sposób, 
że w budynku w Ogrodzie Angielskim nie ma przedstawicieli
tylko tych służb wywiadowczych, które o nas zapomniały 
lub które nas lekceważą, a wszystkie pozostałe mają tam
swoich ludzi.
Każdy miał swobodę wynajmowania mieszkania tam, 
gdzie chciał, ale radio proponowało wynajęcie mieszkania
służbowego. Było to mieszkanie wynajęte od miasta
Monachium przez RWE na długoletni kontrakt. Za takie
mieszkanie się płaciło, chociaż nie tyle, ile za wynajęte
prywatnie, ale mieszkając w takim miejscu, czułem się pod
kontrolą i nie wykluczałem tego, że mój telefon był na
podsłuchu. Liczyłem się z tym, że w każdej chwili ktoś może
słuchać moich rozmów telefonicznych i może obserwować
moje życie. 
Powodowało to, że zawierając prywatne znajomości,
zastanawiałem się, czy jest to naturalny przebieg wypadków,
czy też poznaję osobę podstawioną mi przez służby. Kiedyś
pokazywałem dyrektorowi naszej służby ochronnej, który
prowadził też klub fotograficzny, zdjęcia z wycieczki w Alpy 
z jedną ze swoich byłych przyjaciółek. I wtedy padło krótkie
zdanie: „Ta pani pracuje dla KGB”. W tym przypadku moja
paranoja, niestety, nie zadziałała. 

Z notacji dla Stowarzyszenia 
Wolnego Słowa

WIESŁAW WAWRZYNIAK
Dziennikarz RWE

Ta pani pracuje dla KGB!
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ściślej strzeżonych sekretów Wolnej Europy. Jego zapewnienia,
iż – posługując się techniką wymyśloną przez fachowców z Ra-
kowieckiej – potrafił bez pozostawiania śladów otwierać ko-
perty zawierające nazwiska informatorów (prasując je gorącym
żelazkiem przez mokry ręcznik), są niemożliwe do zweryfiko-
wania. Mogły być propagandowym humbugiem dla podkre-
ślenia sprawności i wszechwiedzy peerelowskiego wywiadu
oraz zastraszenia tych wszystkich, którzy mieliby pokusę prze-
kazywać na Zachód jakiekolwiek informacje.

Cała operacja dyscyplinowania osób kontaktujących się z
RWE była przeprowadzona w sposób na tyle dyskretny, że nie-
wiele na jej temat było znane krajowej opinii publicznej czy sa-
memu Radia Wolna Europa, posiadającemu na ogół świetne
rozeznanie w tym, co dzieje się w kraju. W tym ostatnim przy-
padku można pokusić się o ocenę, że władzom powiódł się 
– przynajmniej na pewien czas – zamiar zastraszenia Polaków
wyjeżdżających za granicę i przecięcia w ten sposób  źródeł in-
formacji dla Radia Wolna Europa.

Jednym z najciekawszych wątków związanych z wykorzys-
taniem zdobytych przez Czechowicza materiałów jest próba
użycia ich w grze z Kościołem katolickim. Jeden z dokumentów
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych mówi o przekazaniu kar-
dynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu raportów RWE opartych
na rozmowach z działaczami katolickimi, m.in. z Koła Posel-
skiego ZNAK. Był to ewidentny zamiar pogorszenia stosunków
prymasa z tymi środowiskami. Jak zaznaczano w wewnętrz-
nym dokumencie Służby Bezpieczeństwa, raporty zawierały
„pikantne” wypowiedzi pod adresem głowy polskiego Ko-
ścioła. Z zachowanej w Instytucie Pamięci Narodowej doku-
mentacji nie wynika jednoznacznie, czy przygotowane dossier
zostało ostatecznie kardynałowi Wyszyńskiemu przekazane,
choć wiele na to wskazuje. Nie można tej informacji zweryfi-
kować także w archiwach kościelnych, gdyż nie są one udo-
stępniane zewnętrznym badaczom. 

Opowiem wam o zdrajcach 
Wiele wskazuje na to, że wielka wrzawa wokół Czechowicza
miała charakter prewencyjny. Była ostrzeżeniem pod adresem
milionów Polaków, którzy w następnych latach wyjeżdżali na
Zachód, korzystając z coraz szerzej otwierających się granic.
Sam Czechowicz uważa, że chodziło także o wysłanie uspoka-
jającego sygnału sojusznikom, którzy oskarżali kierownictwo
PZPR o to, że z Polski stale „wyciekają” ważne informacje na
Zachód. Władze PRL chciały pokazać, że panują nad sytuacją. 

We wszystkich swoich wypowiedziach Czechowicz podkre-
ślał, że RWE jest kontrolowane przez CIA, że wielu polskich
emigrantów pracujących w Monachium to w istocie płatni
amerykańscy agenci, a osoby, które przekazują nawet pozornie
nieistotne informacje, np. w rozmowach z ankieterami, też de
facto przyczyniają się do powodzenia szpiegowskich przed-
sięwzięć. Z dostarczonych przez nie strzępów wiadomości
miały być kompilowane raporty, z których korzystała następnie
CIA. Tak oto niczego nieświadomy i niczego niepodejrzewa-
jący szary obywatel, któremu za granicą zdarzyło się powie-
dzieć parę zdań za dużo, stawał się faktycznym współpra-
cownikiem amerykańskiego wywiadu. 

Osobnym wątkiem był opis nieludzkich, według Czechowi-
cza, warunków panujących w niemieckich obozach dla
uchodźców, przez które sam przeszedł. Desperację uciekinie-
rów miały wykorzystywać zachodnie wywiady penetrujące
obozy i werbujące ludzi pozbawionych możliwości powrotu do
normalnego życia. Ta część propagandowej kampanii w oczy-
wisty sposób służyła zniechęceniu wszystkich Polaków myślą-
cych o nielegalnym pozostaniu na Zachodzie. 

Od samego początku „as wywiadu PRL” głosił też – zgodnie
z poglądami panującymi wówczas na Rakowieckiej – że RWE
służy nie tylko CIA, ale jest na usługach Żydów i „syjonistów”.
Już w czasie swojej pierwszej konferencji prasowej stwierdził,
iż „z materiałów gromadzonych przez komórkę wywiadowczą
[Wydział Studiów i Analiz RWE – P.M.] korzystają także inni,
np. osławiony Wiesenthal i jego współpracownicy”. 

W wypowiedzi udzielonej „Trybunie Ludu” nie pozosta-
wiał wątpliwości, kto jest najgorszy z wszystkich rodzajów
zdrajców i wrogów pracujących w RWE: „Jest wreszcie grupa

tak zajadle antypolska, że tylko wyrachowanie Nowaka,
który czuwa, by ludzie ci zbytnio nie narozrabiali, zmusza
ich do utrzymywania się w ryzach regulaminu działania pla-
cówki bądź co bądź „sekcji polskiej”. Jest to grupa uciekinie-
rów i emigrantów z ostatnich trzech lat, wyraźnie związana
z antypolskimi i antyradzieckimi ośrodkami syjonistycz-
nymi”. 

Dla uwiarygodnienia postaci Czechowicza i pozyskania
sympatii Polaków eksponowano bynajmniej nie jego marksis-
towskie poglądy, ale patriotyczny rodowód. Podkreślano, że
pochodzi z ziemiańskiej rodziny, że jego pradziad był po-
wstańcem styczniowym, a ojciec kawalerzystą we wrześniu
1939 r. Informowano też, że w czasie wojny „wraz z matką
znalazł się na terenie Związku Radzieckiego”, co sugerowało 
– w ówczesnym ezopowym języku oficjalnych publikacji – iż
jego rodzina padła ofiarą sowieckich wywózek. Melanżu, cha-
rakterystycznego dla ówczesnej propagandy, dopełniały
próby przyrównania Czechowicza do kapitana Klossa, boha-
tera bijącego wówczas rekordy popularności serialu o pery-
petiach polskiego (w istocie radzieckiego) agenta działającego
w czasie ostatniej wojny w niemieckim mundurze. Plano-
wano nawet nakręcenie filmu o Czechowiczu, którego współ-
autorem miał być Andrzej Konic, reżyser bijącej rekordy
popularności „Stawki większej niż życie”, opowiadającej o ka-
pitanie Klossie.

W sukurs Ostpolitik
Zamiar odcięcia RWE od krajowych źródeł informacji był, jak
wszystko na to wskazuje, głównym celem propagandowej kam-
panii wokół Czechowicza. Ale nie jedynym. Jej autorzy zmie-
rzali do pogłębienia kłopotów, jakie Radio miało zarówno na
gruncie amerykańskim, jak i niemieckim. 

Postulat
usunięcia RWE
z Niemiec
władze PRL
wysuwały 
w trakcie
negocjacji
przed
podpisaniem
układu
granicznego
między Polską
a RFN w
grudniu 1970 r.
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Wraz z dojściem do władzy socjaldemokratów w 1969 r. i roz-
poczęciem Ostpolitik - nowej polityki wschodniej zmierzającej
do znormalizowania stosunków między RFN a Polską i innymi
krajami bloku komunistycznego - dalsze funkcjonowanie RWE
na niemieckiej ziemi stawało pod znakiem zapytania. Postulat
usunięcia z Niemiec Wolnej Europy władze PRL wysuwały w
trakcie negocjacji przed podpisaniem układu granicznego mię-
dzy Polską a RFN w grudniu 1970 r., a także podczas później-
szych rozmów służących ustaleniu warunków, na których
Niemcy mieszkający w Polsce mogliby emigrować. 

W tym samym czasie po drugiej stronie Atlantyku ważyły
się losy rozgłośni. Po ujawnieniu, że od swojego powstania była
w sposób niejawny finansowana przez CIA, została poddana
bardzo silnej krytyce w Kongresie USA. Przedstawiano ją jako
instytucję niepodlegającą demokratycznej kontroli, „relikt zim-
nej wojny” utrudniający „odprężenie” międzynarodowe i po-
lepszenie stosunków z blokiem komunistycznym. Początek
batalii o przyszłość RWE dało wystąpienie senatora Clliforda
Case’a, który 21 stycznia 1971 r. podniósł kwestię związków z
CIA. Otworzyło to prawie trzyletni okres niepewności co do
przyszłości Radia. Kongres uchwalał budżet RWE na zasadzie
tymczasowości i zawsze po gorących debatach, a niezwykle
wpływowy senator Partii Demokratycznej James William Ful-
bright, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych, prowa-
dził energiczną kampanię na rzecz likwidacji Wolnej Europy. 

Ten bardzo trudny dla RWE czas władze PRL wykorzysty-
wały dla wzmożenia własnych działań na kilku polach: propa-
gandy, dyplomacji i aparatu bezpieczeństwa. Ataki na Radio
związane z powrotem Czechowicza miały dostarczyć argu-
mentów tym wszystkim w USA i RFN, którzy widzieli w RWE
przeszkodę na drodze do odprężenia międzynarodowego.
Przedstawiały Wolną Europę jako instytucję nie tylko prowa-
dzącą agresywną propagandę, ale w istocie rzeczy zwykłą ro-

botę szpiegowską. Te ataki służyły również pogłębieniu obaw
o przyszłość rozgłośni, żywionych przez jej pracowników, któ-
rych chciano w ten sposób uczynić bardziej podatnymi na na-
ciski komunistycznych służb specjalnych. 

„W ostatnich czasach sytuacja Wolnej Europy w NRF staje się
coraz bardziej skomplikowana. Do wzajemnej podejrzliwości
wśród pracowników dochodzi jeszcze nerwowa niepewność:
czy pozostaniemy w NRF? Część prasy zachodnioniem- ieckiej
krytycznie ocenia wyczyny oszczerców. Coraz więcej ludzi na
Zachodzie przyznaje, że działalność tej wywiadowczo-propa-
gandowej placówki przeszkadza odprężeniu międzynarodo-
wemu”– pisał na łamach „Trybuny Ludu” Bohdan Roliński,
relacjonując pierwszą konferencję prasową „asa wywiadu PRL”. 

Argumenty dla Fulbrighta
Informacje, że ankieterzy RWE rzekomo fałszują dane na
temat słuchalności zbierane od przybyszów zza żelaznej kur-
tyny, dostarczały argumentów senatorowi Fulbrightowi w jego
polemikach z obrońcami RWE, którzy wskazywali na ogromną
popularność tego radia w krajach komunistycznych. Fulbright
nawiązywał zresztą w trakcie posiedzeń senackiej Komisji
Spraw Zagranicznych do „rewelacji” Czechowicza, mówiąc
m.in. o zdemaskowaniu siatki szpiegowskiej RWE w Polsce. Z
kolei aluzje Czechowicza, że nie był jedynym peerelowskim
wywiadowcą w monachijskim zespole, miały z jednej strony
pogłębiać szok i wzajemną nieufność w polskiej sekcji, a z dru-
giej przekonywać amerykańską opinię publiczną, iż instytucja,
która pochłania tak wielkie środki amerykańskiego podatnika,
jest dogłębnie spenetrowana przez komunistycznych agentów. 
Atmosfera zagrożenia narastająca wokół RWE tworzyła do-
godne tło dla wystąpienia dyplomatycznego. 26 maja 1971 r.
władze PRL złożyły rządom USA i RFN noty domagające się

w Grudzień 1970 roku.
Warszawa. 
Kanclerz Willy Brandt 
i  premier PRL 
Józef Cyrankiewicz 
po podpisaniu traktatu 
o normalizacji stosunków
między RFN a Polską
(fot. Jan Morek/FORUM)

123

09 czechowicz_Layout 1  2/15/12  5:50 PM  Page 9



likwidacji rozgłośni. Powtórzono w nich argumenty (a nawet
figury stylistyczne) żywcem zapożyczone od Czechowicza, a
raczej od SB, starannie przygotowującej jego wypowiedzi. 

Kapitan wykonał zadanie 
W lipcu 1971 r. Biuro Prasy KC PZPR podsumowało kampanię
propagandową na rzecz powrotu Czechowicza. Uznano, że jej
główne cele zostały zrealizowane. Należało do nich: „zdyskre-
dytowanie informatorów RWE wywodzących się zarówno
spośród emigrantów i obywateli odwiedzających kraje zachod-
nie, [...] ostrzeżenie tych wszystkich, którzy świadomie lub
przypadkowo dostarczać mogą materiału do audycji RWE. [...]
W odniesieniu do zagranicy głównym zadaniem było zapre-
zentowanie prawdziwego oblicza RWE jako reliktu zimnej
wojny, instytucji, której cele i działalność sprzeczne są z zasa-
dami pokojowej współpracy międzynarodowej”. 

Biuro Prasy, koordynujące propagandowe wykorzystanie
„rewelacji” Czechowicza, uważało, że udało się udowodnić opi-
nii krajowej i zagranicznej „powiązania RWE z wywiadem
amerykańskim” oraz że „filie RWE w poszczególnych krajach
zachodnich prowadzą działalność wywiadowczą i działają na
szkodę nie tylko k[rajów] s[ocjalistycznych], ale również i tych
państw, na terenie których się znajdują”. 

Nie mniej ważnym osiągnięciem było, według Biura Prasy,
„zapoczątkowanie aktywnej i skoordynowanej wspólnej akcji
k[rajów] s[ocjalistycznych] przeciw RWE i innym ośrodkom
dywersji”. Telewizje w NRD i Czechosłowacji wyemitowały
filmy dotyczące działalności wywiadowcy MSW i ujawnionych
przez niego informacji. Kręcenie podobnego filmu z udziałem
samego Czechowicza rozpoczęto też w ZSRR. Organ KC Wę-
gierskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej „Nepszabadsag”
opublikował dziesięcioodcinkową serię zatytułowaną „Kapitan
służył w Monachium”. W NRD, Czechosłowacji, Bułgarii i na
Węgrzech rozpoczęto przygotowywanie przekładów książki
„Kapitan Czechowicz wykonał zadanie”, zawierającej zbiór wy-
stąpień agenta MSW z polskiej prasy, radia i telewizji. 

Można domniemywać, że kierownictwo MSW uważało
sprawę Czechowicza za swój wielki sukces, pozwalający pol-
skiemu aparatowi bezpieczeństwa odgrywać główną rolę w pro-
wadzonej przez blok radziecki walce z monachijską rozgłośnią. 

On nam wykończył Moczara 
Ataki na RWE, związane z powrotem Czechowicza, były pod-
trzymywane w kolejnych latach. Jeszcze w 1971 r. w stutysięcz-
nym nakładzie wydano zbiór jego najważniejszych wystąpień,
a w 1973 r. obszerne „wspomnienia” zatytułowane „Siedem
trudnych lat”. Powstały one w ten sposób, że znany dziennikarz
wyznaczony przez MSW nagrywał na taśmę wynurzenia
agenta. Po spisaniu i wstępnym zredagowaniu wędrowały do
kierownictwa resortu, które nadawało im ostateczny kształt. 

W „Siedmiu trudnych latach” pojawił się nowy wątek, nie-
obecny w pierwszej odsłonie ataków na RWE: oskarżenie szefa

polskiej sekcji Jana Nowaka-Jeziorańskiego, legendarnego ku-
riera Armii Krajowej, o współpracę z hitlerowskim okupantem.
W pierwszym wydaniu książki Nowak został przedstawiony
jako agent wywiadu niemieckiego. Jego ostatnia misja ku-
rierska do Londynu, dokąd zawiózł informacje z walczącej
Warszawy, miała być przeprowadzona w porozumieniu z 
Niemcami. W drugim wydaniu, opublikowanym w 1974 r., za-
mieszczono faksymile oświadczenia volksdeutscha z Żyrardowa
Johanna Kassnera, który twierdził, że Jan Nowak-Jeziorański w
latach 1940–1942 z ramienia władz okupacyjnych był komisa-
rycznym zarządcą mienia pożydowskiego. 

Dopiero w 2005 r. Czechowicz przyznał, że Kassnera nakło-
niono do złożenia oświadczenia dużą sumą pieniędzy z fun-
duszu MSW. Twierdzi też, że to on poddał zwierzchnikom na
Rakowieckiej trop prowadzący do mieszkającego w Mona-
chium volksdeutscha. Wyjaśnia również, dlaczego oświadcze-
nie Kassnera nie znalazło się w pierwszym wydaniu jego
„wspomnień”. Nie zgodził się na to Jerzy Łukaszewicz, sekretarz
KC odpowiedzialny za propagandę. Uznał je za mało wiary-
godne. Oświadczenie znalazło się w drugim wydaniu w wy-
niku decyzji Franciszka Szlachcica, wówczas uznawanego za
drugiego po Gierku człowieka w kierownictwie partii nadzo-
rującego aparat bezpieczeństwa. 

Gdy na przełomie lat 1975/1976 Nowak odchodził z Radia
Wolna Europa, bezpieka uznała to za swój sukces, osiągnięty
w wyniku kampanii oszczerstw. Czechowicz przypomina sobie
słowa swojego zwierzchnika z Departamentu I: „Jesteśmy
kwita. On wykończył nam Moczara, a myśmy wykończyli jego”.
Można to uznać za mimowolny hołd dla dyrektora Rozgłośni
Polskiej, który – mimo oporów części własnego zespołu 
– uznawał wpływowego szefa MSW za największe zagrożenie
dla Polski, a ze zwalczania „partyzantów” uczynił główny ele-
ment programu Wolnej Europy w latach sześćdziesiątych. 

Niezadowolony był tylko Czechowicz. Jego zwierzchnicy stra-
cili zainteresowanie dla Nowaka, choć namawiał ich, by go
„dobić”, podrzucając środowiskom żydowskim materiały mające
świadczyć o współpracy „Kuriera z Warszawy” z hitlerowcami.
Inaczej, przekonywał, Nowak będzie w dalszym ciągu przyspa-
rzał kłopotów, działając na innych już polach. – Miałem wtedy
całkowitą rację – podkreśla dzisiaj emerytowany funkcjonariusz
MSW. 

Drugie życie szpiega 
Po powrocie do Warszawy Czechowicz w stopniu kapitana
podjął służbę w Wydziale VIII Departamentu I, zajmującym
się zwalczaniem Wolnej Europy. Oceniał informacje napływa-
jące z Monachium, odegrał też rolę pośrednika w nawiązaniu
przez resort w 1973 r. kontaktu z innym pracownikiem RWE
Andrzejem Smolińskim, którego zwerbowano i nakłoniono do
powrotu do kraju. Przede wszystkim jednak był wykorzysty-
wany w działaniach propagandowych. Przez dwa lata jeździł
po Polsce i opowiadał o swoich sukcesach w Monachium na
niezliczonej liczbie spotkań w fabrykach, na uczelniach, w do-
mach kultury.  

Na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych Cze-
chowicz pracował jako sekretarz Ambasady PRL w Mongolii,
w drugiej połowie lat osiemdziesiątych – jako konsul w Ros-
toku. Misje wywiadowcze na Zachodzie nie wchodziły w grę ze
względu na jego dekonspirację po powrocie z Monachium. Z
Rostoku został wezwany na odbywający się w Warszawie proces
oskarżonego o szpiegostwo Józefa Szaniawskiego, dziennikarza
współpracującego z RWE. Zgodnie z poleceniem przełożonych
Czechowicz potwierdził, że dwaj redaktorzy, z którymi utrzymy-
wał kontakty oskarżony – Józef Ptaczek i Wiktor Trościanko –
byli agentami CIA. Szaniawskiego skazano na 10 lat więzienia.

W 1990 r. Czechowicz przeszedł w stopniu pułkownika na
emeryturę. Do dziś ma żal do ministra Krzysztofa Kozłow-
skiego, że wywiad III Rzeczypospolitej nie chciał już korzystać
z jego wiedzy i doświadczenia. 

Prof. dr hab. Paweł Machcewicz jest historykiem, profesorem
na Uniwersytecie Warszawskim i dyrektorem Muzeum 

II Wojny Światowej w Gdańsku; w latach 2000–2005 kierował
pionem badawczo-edukacyjnym IPN. Źródło: „Rzeczpospolita

Plus Minus”, 07.01.2006 z uzupełnieniami autora
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Czechowicz
namawiał
zwierzchników
by „dobić”
Nowaka,
podrzucając
środowiskom
żydowskim
materiały
mające
świadczyć 
o współpracy
„Kuriera 
z Warszawy” 
z hitlerowcami
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w Jan Nowak-Jeziorański
w swoim gabinecie 
w Monachium 
(zdjęcie ze zbiorów NAC)
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Wiemy, że ubecja nadała nam kryptonim „Szerszenie”, 
że prowadziła z nami bardzo ostrą walkę. 
Niestety, spalono te archiwa w 1989 czy 1990 roku, w tym
dokumenty dotyczące walki z Nowakiem, intryg przeciwko
Nowakowi, prób niszczenia nas, niekiedy bardzo finezyjnych. 
Starano się na przykład skompromitować nas w oczach
Francuzów, rozpuszczano różne pogłoski. Nowaka-
-Jeziorańskiego starali się przedstawić jako handlarza, 
który na czarno przewozi przez granicę antyki, handluje nimi.
Ktoś wymyślił, że on handluje narkotykami, to były kompletne
bzdury. 
Poza tym była olbrzymia kampania pogróżek, były telefony 
do Nowaka w Monachium z pogróżkami, do mnie też o trzeciej
nad ranem, pamiętam te inwektywy w rodzaju: „Ty łobuzie, 
s…synie, przestań pracować na szkodę Polski, bo dostaniesz w
czapę, albo ci córeczkę porwiemy”. Pod drzwiami znajdywałem
anonimowe listy z pogróżkami, to było zastraszenie, 
że doskonale wiedzą, gdzie mieszkam. Żona twierdziła, że ktoś
chodzi za nią na ulicy, jakieś dziwne typy ubrane w dziwne
stroje jakby ze Wschodu, że coś raz czy drugi do niej zagadali.
Kiedyś podszedł jakiś typ i zapytał,  jak się nazywa ta ulica,
żona podała nazwę, a on słabą francuszczyzną: „Pani się myli,
to jest Aleja Przyjaźni Francusko-Radzieckiej, niech Pani o tym
dobrze pamięta”. To były metody wojny psychologicznej, jaką
służby PRL-u i służby radzieckie prowadziły z nami …  
To dotyczyło zresztą wszystkich pracowników RWE. Monika
Lovinesku – rumuńska korespondentka RWE, 
została pod domem pobita przez nieznanych sprawców. 
Kiedy szef rumuńskiej bezpieki wybrał wolność, potwierdził, 
że to była bezpieka rumuńska wysłana przez Caucescu. 
Nasi Bułgarzy byli bezustannie narażeni na ataki. Pracował 
u nas Kostow, którego ukłuto parasolem z trucizną, na szczęście
został odratowany. Jego nienawidzili za to, że był
korespondentem prasy komunistycznej i przeszedł na naszą
stronę. Natomiast w Londynie innego Bułgara, pracownika
RWE, ukłuto takim parasolem i zmarł. Poza tym były alarmy
bombowe, kiedyś kazali wszystkim wyjść z paryskiego biura, 
bo był telefon, że lada chwila wybuchnie u nas bomba...
Była też inna metoda „szarej” walki z nami, według określenia
Nowaka. Do prawdziwych informacji ubecja dodawała
fałszywe i puszczała o nas takie spreparowane plotki, 
ale na bazie prawdy. Były też gazety, które nas atakowały. 
To było zręcznie robione, szczególnie po roku 1970, 
kiedy do ubecji przyszli ludzie wykształceni, fachowcy 
od walki psychologicznej. Najlepszy dowód, że moja żona
została zdestabilizowana, Nowakowa też bardzo ucierpiała.
Znam taką historię już z czasów, kiedy komuna dawno upadła,
jakiś mój przyjaciel zatrzymał się u Nowaków, kiedy oni
mieszkali pod Waszyngtonem. Żona Nowaka nie chciała sama
chodzić po zakupy, bo zdawało się jej, że w lasku stoi bolszewik
i chce ją zastrzelić…
Niebezpieczeństwo groziło też tym ludziom, którzy dostarczali
nam informacje. Dostawałem dużo informacji, które
przychodziły zaszyte w okładki książek. Przekazywał mi je
Piotr Jegliński, przedstawiciel „Spotkań”. Były wśród nich nawet
protokoły posiedzeń KC PZPR. Jegliński przewoził je z kraju, 
a tu, w Paryżu, bał się ze mną spotykać i widywałem go w…
.konfesjonale, bo mieszkał w jednym z klasztorów i za punkt
przekazywania informacji wybrał konfesjonał. Siadał tam,
gdzie ksiądz, a ja szedłem się wyspowiadać… Raz nawet
zabrałem ze sobą ówczesnego dyrektora RWE  Zygmunta
Michałowskiego, który przebywał w Paryżu, i nie mógł się
nadziwić tej naszej konspiracji…

Z notacji dla Stowarzyszenia Wolnego Słowa

MACIEJ MORAWSKI
Korespondent RWE w Paryżu

Szara walka z „Szerszeniami”

Jana Nowaka-Jeziorańskiego 
starali się przedstawić jako handlarza, 

który na czarno przewozi przez granicę
antyki, handluje nimi. Ktoś wymyślił, 

że on handluje narkotykami, 
to były kompletne bzdury 
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w fot. Ania
Pietuszko/FORUM
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