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„To, co wam po wiem, do brzy
lud ko wie, to jest opo wieść
praw dzi wa. Jest tam na stocz ni
wspa nia ły fa cet, co się Wa łę sa
na zy wa” – śpie wa no pod czas
straj ków w sierp niu 1980 r. 

AN NA MACH CE WICZ*

W
so bo tę 23 sierp nia 1980 r.
o godz. 20 pod bra mą Stocz -
ni Gdań skiej za trzy mał się au -
to kar, z któ re go wy sie dli wi -
ce pre mier Mie czy sław Ja giel -

ski i in ni człon ko wie de le ga cji rzą do wej. Gdy szli
przez szpa ler stocz niow ców, ci pa trzy li na nich
w mil cze niu. Na po wi ta nie wy szedł Lech Wa łę -
sa. Dla kon tra stu tłum za czął skan do wać je go imię. 

„Przez na stęp ny ty dzień stocz nio wy ra dio -
wę zeł in for mo wał przez głoś ni ki, co się dzie je
w Stocz ni Gdań skiej, gdzie ob ra du je ko mi sja
rzą do wa z Mię dzy za kła do we go Ko mi te tu Straj -
ko we go, na cze le z umi ło wa nym przez na ród Le -
chem Wa łę są” – wspo mi na ła pa rę ty god ni póź -
niej Cze sła wa Ra jew ska, gdy nian ka, ren cist ka.
Od 15 sierp nia al bo cho dzi ła pod bra mę straj ku -
ją cej gdyń skiej stocz ni Na u ta, w któ rej prze pra -
co wa ła ca łe ży cie, al bo piel grzy mo wa ła do Stocz -
ni im. Ko mu ny Pa ry skiej lub Stocz ni Gdań skiej.
Wy cią ga ła rę ce po ulot ki, uczest ni czy ła wmszach,
śpie wach, mo dli twach i jak in ni z na pię ciem cze -
ka ła na roz po czę cie, a po tem na wy nik roz mów. 

Od ogło sze nia straj ku do po da nia na zwi ska
prze wod ni czą ce go MKS w trój miej skiej pra sie
mi nę ło 10 dni. W tym cza sie Wa łę sa, pro sty ro -
bot nik zGdań ska, wy rósł na li de ra straj ku zmie -
nia ją ce go się wogól no pol ski ruch spo łecz ny. Zo -
stał bo ha te rem au dy cji Ra dia Wol na Eu ro pa, chy -
ba wszyst kich za chod nich me diów, a tak że bal -
lad i wier szy. 

Zwol nie nie, 
któ re uru cho mi ło la wi nę 
„Straj ki bę dą zno wu, naj póź niej je sie nią”, prze -
ko ny wał Ja cek Ku roń na jed nej zna rad KSS KOR
w koń cu lip ca 1980 r., gdy wy ga sły straj ki na Lu -
bel szczyź nie. Ale w Stocz ni Gdań skiej na stro -
jów straj ko wych się nie czu ło. Tak przy naj mniej
uwa ża li trzej stocz niow cy, któ rzy sta no wi li tu
opo zy cyj ny przy czó łek Wol nych Związ ków Za -
wo do wych – Bo gdan Fel ski, Je rzy Bo row czak
i Lud wik Prą dzyń ski. Zna le źli się w opo zy cji
z włas nej ini cja ty wy, od szu ka wszy An drze ja
Gwia zdę al bo Bo gda na Bo ru se wi cza, dzię ki adre -
som wy dru ko wa nym w pod ziem nym „Ro bot -
ni ku Wy brze ża”. Uczest ni czy li w spot ka niach,
na któ rych słu cha li i uczy li się, bo „ta kiej wie dzy
w szko le nie do sta li”. Gdy mo wa by ła o Grud -
niu ’70, ana li zo wa li tak ty kę pro wa dze nia straj -
ku, a zwłasz cza to, cze go nie na le ży ro bić. „Prze -
de wszyst kim nie na le ży wy cho dzić na uli ce, tyl -
ko jak jest strajk, trze ba trzy mać lu dzi w za kła -
dzie – tłu ma czył Bo ru se wicz – bo gdy wy jdzie -
my na uli ce, tłum jest nie do opa no wa nia. To by -
ła rzecz pod sta wo wa”. Ta kie prze ko na nie wy -
nie śli bez poś red ni uczest ni cy tam te go pro te stu
– Lech Wa łę sa, An na Wa len ty no wicz, Hen ryk
Le nar ciak i star si ro bot ni cy w tym gro nie. 

Na si trzej stocz niow cy mie li jed nak po dwa -
dzie ścia pa rę lat, w gdań skiej Stocz ni im. Le ni -
na pra co wa li krótko, nie mie li ugrun to wa nej
po zy cji w za ło dze. Po za tym w stocz ni nie by -
ło chę ci do straj ku... 

Trze ba by ło cze kać na oka zję. 9 sierp nia 1980 r.
An na Wa len ty no wicz ode bra ła wstocz ni ostatnią
wy pła tę, któ ra na le ża ła się jej od chwi li utra ty
pra cy. „Nie wy grasz, to wal ka z wia tra ka mi”
– usły sza ła wte dy od urzęd ni czki. O de cy zji dys -
cy pli nar ne go zwol nie nia z art. 52 ko dek su pra -
cy, sto so wa ne go wo bec osób na ru sza ją cych swe
obo wiąz ki, do wie dzia ła się dwa dni wcześ niej.
Nie ujął się za nią ża den z ko le gów z wy dzia łu.
Urzęd ni czka jed nak nie mia ła ra cji, a zwol nie -
nie pani Ani uru cho mi ło la wi nę zda rzeń. 

Ran kiem 3 sierp nia, po od by ciu trzy mie -
sięcz ne go wy ro ku, wię zie nie opu ści li dwaj
gdań scy opo zy cjo ni ści Da riusz Kob zdej i Ta -
de usz Szczu dłow ski, a kil ka dni póź niej na ich
cześć od by ło się przy ję cie. Wśród kil ku dzie -
się ciu uczest ni ków by ła także An na Wa len ty -
no wicz, któ ra opo wie dzia ła o swo im zwol nie -
niu, czym po ru szyła zebranych. „Bo gdan Bo -
ru se wicz wy wo łał nas na ze wnątrz – wspo mi -
nał Bo row czak – mnie, Wa łę sę i Bo gda na Fel -
skie go. No to coś trze ba po sta no wić, ale po -
wiem szcze rze, że na wet wśród nas nie by ło
atmo s fe ry straj ko wej. Ro zesz liś my się”. 

Gdy wie czo rem Bo row czak wró cił z przy ję -
cia do do mu, usły szał stu ka nie w ok no. „To był
Bo gdan Bo ru se wicz. I py ta mnie: »No to co, ro -
bi my ten strajk czy nie ro bi my te go straj ku?«. Ja
mó wię: »Bo gdan, kur de, pra cu ję w stocz ni ja ko
sa mo dziel ny pra cow nik czte ry mie sią ce. Nie
znam tam lu dzi, co ja mo gę zro bić?«. On mó wi:
»Chodź, po ga da my«. Mó wię: »Słu chaj, je śli ten
strajk ma być, to mu si ktoś tym straj kiem do wo -
dzić«. Bo ru se wicz mó wi: »Mu si to być Lech«”.

Plan był ta ki, że by wy wo łać strajk, za nim
stocz niow cy za czną pra cę, jesz cze w szat niach.
Po tem mie li po pro wa dzić ich pod hi sto rycz ną
bra mę, gdzie ro ze grał się dra mat Grud nia ’70,
i uczcić pa mięć ofiar mi nu tą ci szy. Tam też miał
cze kać Wa łę sa. 

Czy pan mnie pa mię ta? 
O świ cie dzia ła cze WZZ wrę cza li w róż nych
miej scach ja dą cym do pra cy stocz niow com pa -
kiet: ulot kę w spra wie zwol nie nia pani Ani pod -
pi sa ną przez gdań ski WZZ i lip co wy nu mer
KOR-ow skie go „Ro bot ni ka”. Przed szóstą do
pracy dotarli Bo row czak i Prą dzyń ski. Fel ski
tro chę się spóź nił. Na wydziałach czekał już
tłum stoczniowców. Za kil ka na ście mi nut mia -
ła się za cząć od pra wa bry gad do pra cy. 

Prą dzyń ski zdo łał po dejść do pię ciu, sze ściu
osób i roz po cząć agi ta cję. Na wy rost prze ko ny -
wał, że ca ła stocz nia już stoi i oni też mu szą za -
trzy mać pra cę, by bro nić An ny Wa len ty no wicz
i upom nieć się o pod wyż kę. Fel ski przy łą czył
się do agi ta cji, roz rzu ca jąc na pra wo i le wo ulot -
ki. Ktoś chwy cił pla kat z po stu la ta mi, umo co -
wał na żer dziach i usta wił w wi docz nym miej -
scu. Trans pa rent przy cią gnął uwa gę, co raz wię -
cej by ło wie cu ją cych. „Sa mi by liś my, Wa łę sy
też nie by ło. Miał być, nie ma. Mo że go zam knę -
li, li cho go wie co” – za pa mię tał Prą dzyń ski. 

Bo row czak roz dał ulot ki w szat ni, ko le dzy
od ra zu go po par li: „Za bra liś my kil ka dzie siąt,
mo że 100 osób z mo je go wy dzia łu, nie któ rzy
już za czę li pra cę, ale po wy łą cza li ma szy ny.
(...) Szliś my przez stocz nię i krzy cze liś my:
»Chodź cie z na mi!«. Lu dzie się przy łą cza li,
bra li ulot ki (...)”.

Oko ło siódmej po chód ru szył da lej i za gar -
niał ko lej ne wy dzia ły. Gdy do tarł do pla cu w po -
bli żu hi sto rycz nej dru giej bra my, li czył już kil -
ka ty się cy osób. Tu taj przy sta nął, od śpie wa no
hymn, a po tem stocz niow cy uczci li mi nu tą ci -
szy po leg łych w grud niu 1970 r. 

„Cze ka my, pa trzy my, gdzie jest Le szek?”
– opo wia dał da lej Bo row czak. „Zgod nie ze sce -
na riu szem trze ba wy brać ko mi tet, try bu ny nie
ma, roz glą da my się na pra wo, le wo. Po le wej
kiosk. Ja mó wię do Prą dzyń skie go: »Na kio sku
nie, bo ko bie ta się jesz cze wy stra szy, jak na dach
wej dzie my. Ale po pra wej stro nie, zo bacz, spy -
char ka«. I z tej ma szy ny zro bi liś my so bie na szą
try bu nę, że by do lu dzi prze ma wiać. Wy bie ra -
my ko mi tet straj ko wy spoś ród tych, któ rzy by -
li. Zgło si ło się kil ka na ście osób, lu dzie po da wa -
li na kar tkach róż ne po stu la ty. Przy szedł dy rek -
tor i za pra sza ko mi tet do sie bie na roz mo wę.
A do resz ty mó wi: »Niech maj stro wie za bie ra -
ją swo ich lu dzi do pra cy, bę dzie my in for mo wać
was na bie żą co, co u mnie w ga bi ne cie bę dzie
się dzia ło«. I lu dzie rze czy wi ście za czę li się roz -
cho dzić. W tym mo men cie na ko par kę wszedł
Le ch Wa łę sa. Pa mię tam je go pier wsze ener gicz -
nie sło wa: »Panie dy rek to rze, czy pan mnie jesz -
cze pa mię ta? Dzie sięć lat prze pra co wa łem na
stocz ni, za nim zo sta łem zwol nio ny«”.

Skok przez płot 
W tym miej scu na le ży cof nąć opo wieść o pa rę
go dzin. Wa łę sa miał być o siódmej, przy był
dwie, trzy go dzi ny póź niej. W jed nym z naj -
wcześ niej szych za pi sów wspom nień, po cho -
dzą cym jesz cze z pier wszej po ło wy lat 80., mó -
wił, że za nim wy szedł z do mu, usły szał stocz -
nio we sy re ny, stąd wie dział, że strajk się za czął.
Wy ru szył ze Sto gów tram wa jem, wi dząc, że
– jak co dzień – je dzie za nim sa mo chód z taj -
nia ka mi z SB. „Nie wie rzy łem, że uda mi się
dojść do stocz ni” – wspo mi nał. „O na szych przy -
go to wa niach do straj ku by ło dość głoś no”. Ry -
zy ko, ja kie po no sił, wcho dząc na te ren za kła -
du, któ re go nie był pra cow ni kiem, bez prze -
pust ki, przy łą cza jąc się do pró by wy wo ła nia
straj ku, ze swym po kaź nym do rob kiem opo -
zy cyj nym, związ kiem z KSS KOR, pięt nem bez -
ro bot ne go, by ło ogrom ne. Ry zy ko wał utra tę
wol no ści i na ra żał przy szłość naj bliż szych. Kil -
ka dni wcześ niej zo stał oj cem szó ste go dziec -

ka. Czy moż na wy o bra zić so bie trud niej szy
mo ment do pod ję cia dzia ła nia, któ re ła two mog -
ło skoń czyć się klę ską? Czy spóź nił się, po nie -
waż chciał mieć pew ność, że strajk na brał roz -
pę du na ty le, że je go obec ność mo że go tyl ko
wzmoc nić, a nie nie po trzeb nie ob cią żyć? Kal -
ku la cja strat i zy sków jest za le tą, nie wa dą. Gdy
zja wił się w stocz ni, wi dać by ło, że pa nu je tam
za mie sza nie i wej ście do ak cji ma sens. 

Kwe stia miej sca, w któ rym Lech Wa łę sa
prze sko czył ogro dze nie, wzbu dza ła wie le emo -
cji, ale wy da je się dru go rzęd na. Pew ne, że
wszedł na te ren stocz ni nie le gal nie i na ra żał się
na wszyst kie te go kon sek wen cje. 

Po zo sta je py ta nie, dla cze go mi mo in wi gi la -
cji nie zo stał aresz to wa ny. Adam Ki na szew ski,
dzien ni karz, któ ry prze pro wa dził wie le wy -
wia dów z Wa łę są, w 1990 r. od szu kał świad ka
sko ku przez stocz nio we ogro dze nie – fun kcjo -
na riu sza SB ze śle dzą cej go eki py. Cho rą ży
Krzysz tof Adam ski przy znał, że choć mel do -
wał przez ra dio te le fon, do kąd zmie rza Wa łę -
sa, nie otrzy mał roz ka zu za trzy ma nia go. Tłu -
ma czył to przy pad ko wym cha o sem – w biu rze
właś nie na stę po wa ła zmia na dy żu ru. 

Przy bra mie wie lu star szych ro bot ni ków,
we te ra nów straj ku z 1970 r., roz poz na ło Wa łę -
sę. Wśród nich ko le dzy z W-4: Hen ryk Le nar -
ciak, Hen ryk Ja giel ski, Pa weł Szy ryn i naj młod -
szy z nich Jan Py dyn, któ ry w 1970 r. od by wał
służ bę woj sko wą i zna lazł się po dru giej stro -
nie bra my. Na wie cu był też Zbi gniew Lis, któ -
ry pra cę w stocz ni za czy nał ja ko 14- la tek
w 1960 r. Przy znał, że strajk go za sko czył. „Ja
ani o straj kach w Lub li nie, ani in nych za kła -
dach nie ste ty nie wie dzia łem” – wspo mi nał. 

Wa łę sę zo ba czył te go dnia pierw szy raz i jest
prze ko na ny, że gdy by nie po par cie, ja kie go
udzie li li mu star si stocz niow cy, strajk móg łby
wy gas nąć rów nie szyb ko, jak się za czął. 

W ko mi te cie straj ko wym wy ło nio nym pod
ko par ką zna laz ło się kil ka na ście osób, wśród
nich lu dzie star si wie kiem, z au to ry te tem u ro -
bot ni ków. Wkrót ce do łą czy ła An na Wa len ty -

Le chu, 
nasz wódz 
na czel ny
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K

31 sierpnia 1980 r. o godzinie 16.40 w Sali BHP Stoczni Gdańskiej Lech Wałęsa w imieniu
MKS-u podpisał porozumienie z delegacją rządową. Chwilę później wychylił się nad Bramę 
nr 2 z plikiem kartek, wołając: „Mamy swoje niezależne, samorządne związki zawodowe!”,
odpowiedział mu potężny okrzyk: „Dziękujemy!”. 

Z prawej od góry: Anna Walentynowicz z doradcami strajku, od lewej: Bronisławem
Geremkiem, Tadeuszem Kowalikiem, Jerzym Stembrowiczem, Andrzejem Wielowieyskim,
Janem Strzeleckim, Bohdanem Cywińskim i Tadeuszem Mazowieckim. 

Poniżej na zdjęciu z 31 października 1980 r. Bogdan Borusewicz rozmawia z Anną
Walentynowicz, w głębi widać Andrzeja Celińskiego (w okularach). 
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no wicz. Ko mi tet na na ra dę prze niósł się do po -
bli skiej sto łów ki, a dy rek tor wy co fał się do swe -
go ga bi ne tu, by cze kać na de le ga cję z po stu la -
ta mi za ło gi. Od tej chwi li Lech Wa łę sa peł nił
funkcję sze fa ko mi te tu straj ko we go. 

Li der 
W grud niu 1979 r. Wa łę sa prze mó wił do lu dzi
pod bra mą Stocz ni Gdań skiej, by uczcić pa mięć
ofiar Grud nia ’70: „Pro szę wszyst kich, by każ -
dy na przy szłą rocz ni cę przy niósł ze so bą ka -
mień. Je śli wszy scy przy nio są po jed nym, na
pew no zbu du je my po mnik. Bę dzie to po mnik
nie zwy kły, ale i sy tu a cja by ła nie zwy kła. Wła -
dza lu do wa strze la ła do lu du swe go”. W sierp -
niu nikt nie pa mię tał tam te go prze mó wie nia,
prze trwa ło tyl ko dzię ki ar chi wom SB. Spon ta -
nicz ne, ale i ma gne tycz ne przemówienie Wa łę -
sy do wo dzi ło umie jęt no ści do bie ra nia wła ści -
wych słów i wy gła sza nia ich z pa sją. Gdy 14 sierp -
nia 1980 r. wszedł na ko par kę i za po wie dział dy -
rek to ro wi stocz ni, że za czy na się strajk oku pa -
cyj ny, zna ny był z na zwi ska być mo że kil ku dzie -
się ciu oso bom w wie lo ty sięcz nym tłu mie. 

Przy wód ca nie ro dzi się jed nak na gle, ale
do jrze wa w sprzy ja ją cych oko licz no ściach. So -

cjo lo go wie i psy cho lo go wie spo łecz ni py ta ją
od dzie się cio le ci, po co gru pie li der. I do szli do
wnio sku, że gru py nie wy ła nia ją swo je go li de -
ra za wsze, lecz kie dy wy ni ka ją ce z te go ko rzy -
ści prze wa ża ją nad stra ta mi, gdy trze ba ko or -
dy no wać za da nia i bro nić swe go ist nie nia. 

Co spra wia, że wy bra na zo sta je ta, a nie in -
na oso ba? Nie wie le mó wią ce po ję cie „uro dzo -
ne go przy wód cy” ba da cze uzu peł ni li te o rią,
że jed nost ka zo sta je li de rem, gdy ma ce chy,
któ re umoż li wia ją ob ję cie i utrzy ma nie wła -
dzy. Gru pa pod po rząd ko wu je się ta kim oso -
bom, któ re uwa ża za kom pe ten tne me ry to rycz -
nie, ale też spo łecz nie, bo ob da rzo ne są umie -
jęt no ścią słu cha nia in nych. 

Wa łę sa li der na ro dził się w pierw szych
dniach straj ku, jesz cze za nim stał się on ogól -
no pol skim pro te stem. Dał się po znać ja ko zdol -
ny ne go cja tor, z wy czu ciem re a go wał na po -
trze by swo ich „po do piecz nych”. Rzecz jas na
wspo ma ga li go człon ko wie ko mi te tu straj ko -
we go, obec ni w stocz ni to wa rzy sze z opo zy cji,
ale to on ne go cjo wał w imie niu stocz niow ców
i zdo był to, cze go pra gnę li. 

Gdy 18 sierp nia 1980 r. oka za ło się, że strajk
trwa i się roz ra sta, to on po pro wa dził po ran ny

wiec i zo stał wy słu cha ny. Okre ślo ne zo sta ły
no we ce le (ale nie me to dy) wal ki, a Wa łę sa z ka -
pi ta łem za u fa nia ze bra nym w trak cie mi nio -
nych dni na dal był do brym kan dy da tem na li -
de ra. Był zwy kłym ro bot ni kiem i oj cem wie -
lo dziet nej ro dzi ny, co zwie lo krot nia ło je go wia -
ry god ność w oczach rów nych mu wy kształ ce -
niem, a tak że zwię ksza ło wia rę w je go bez in te -
re sow ność, prze wi dy wal ność, umiar ko wa ną
skłon ność do ry zy ka. 

Wy szkow ski: 
Chwa ła na le ży się Wa łę sie 
Dla władz po ja wie nie się ta kie go przy wód cy
by ło wy zwa niem. Trud no by ło wpi sać Wa łę sę
w pro pa gan do wy sche mat opo zy cji przed sta -
wia nej ja ko ob ce cia ło wy ko rzy stu ją ce do nie -
cnych ce lów słusz ny ro bot ni czy gniew. Po nie -
dziel nej mszy 17 sierp nia, od pra wio nej pod bra -
mą stocz ni, taj ny współ pra cow nik do no sił:
W dro dze po wrot nej na te ren stocz ni idą ca przy
Wa łę sie ko bie ta w śred nim wie ku za czę ła głoś -
no krzy czeć, że Lech Wa łę sa ma trud ne wa run -
ki miesz ka nio we, gdyż miesz ka z żo ną i 6 dzie -
ci w dwóch po ko jach, ma kło po ty z za trud nie -
niem, nie wia do mo, czy po za koń cze niu straj -
ku nie bę dzie w dal szym cią gu szy ka no wa ny,
na co lu dzie za re a go wa li okrzy kiem: „Nie da -
my Wa łę sy, nie poz wo li my go skrzyw dzić!”. 

Pod czas roz mów z ko mi sją rzą do wą lu dzi
du mą prze peł nia ło to, że przed sta wi cie le wła -
dzy roz ma wia li z ro bot ni kiem jak rów ny z rów -
nym, że wi ce pre mier zwra cał się do ich ko le gi
per panie prze wod ni czą cy. 

Sła wa Wa łę sy po wo do wa ła, że stał się też
bo ha te rem roz ma i tych plo tek bę dą cych za -
pew ne mie sza ni ną pro pa gan dy, świa do mej
dez in for ma cji SB, ludz kiej wy o braź ni i za wi -
ści. „W cza sie trwa nia straj ku Wa łę sa na był sa -
mo chód mar ki Fiat za ob cą wa lu tę, któ rą otrzy -
mał z za gra ni cy, a je go żo na za o pa tru je się tyl -
ko w pewexie” – opo wia da li nie któ rzy. Ra dio
Lon dyn mia ło po dać je go [Wa łę sy] ży cio rys,
z któ re go wy ni ka ło, że jest on oso bą ze skłon -
no ścia mi do ka rie ry, że w prze szło ści był ka -
ra ny za prze stęp stwa po spo li te – za no to wa no
w spra wo zda niu SB. Je den z taj nych współ -
pra cow ni ków do no sił, że nie któ rzy ro bot ni -
cy na zy wa ją Wa łę sę „Cho me i nim”. Po rów na -
nie do du cho we go i po li tycz ne go przy wód cy
Ira nu, któ ry pół to ra ro ku wcześ niej pro kla -
mo wał po wsta nie pań stwa is lam skie go, wy -
da je się in te re su ją cym sy gna łem obaw al bo
tyl ko za sko cze nia otwar tą re li gij no ścią przy -
wód cy straj ku.

Pod ko niec straj ku po zy cja Wa łę sy ja ko przy -
wód cy na wet kon te sta to rom wy da wa ła się nie -
pod wa żal na. Wię kszość ro bot ni ków Bu di mo -
ru jest za do wo lo na z za pew nień o pod wyż ce,
jak rów nież z obiet nic rzą du o lep szym za o pa -
trze niu kra ju w pod sta wo we ar ty ku ły, w szcze -
gól no ści mię so – do no sił in for ma tor SB
– i w związ ku z tym chcie li by za koń czyć strajk,
lecz nie mo gą, gdyż do pie ro Le szek Wa łę sa po -
wie, że ma ją iść do pra cy, to pój dą, za leż ne jest
to tyl ko od nie go.

Ta po zy cja by ła wy pad ko wą wie lu czyn ni -
ków, wśród któ rych słuch spo łecz ny i umie jęt -
ność szyb kie go re a go wa nia na roz ma i te sy gna -
ły pły ną ce z tłu mu od gry wa ły nie ba ga tel ną ro -
lę. Cha ryz mę Wa łę sy do ce nia li też je go współ -
pra cow ni cy z opo zy cji. Krzysz tof Wy szkow -
ski, je den z za ło ży cie li WZZ, w 1990 r. w roz -
mo wie z dzien ni ka rzem Grze go rzem Na wroc -
kim przy znał Wa łę sie bu ła wę wo dza za czas
sierp nio we go straj ku: Na sza ro la, WZZ-etów,
nie by ła ro lą sza rych emi nen cji, by ła ra czej waż -

na, ale za sad ni czy cię żar spo czy wał w rę kach
Wa łę sy i chwa ła zwy cięz cy, li de ra, je mu się bez -
dy sku syj nie na le ży. Bo gdan Bo ru se wicz wspo -
mi nał: „Wa łę sa umiał po dej mo wać szyb kie de -
cy zje, le piej niż ktoś ta ki jak ja, in te li gent, nie -
u stan nie dzie lą cy włos na czwo ro”. 

Ku charz wa rzy zu pę 
Za rów no do or ga ni za cji straj ku, jak i do ne go -
cja cji sta nę ła jed nak ca ła dru ży na lu dzi, któ -
rych za an ga żo wa nie i po czu cie od po wie dzial -
no ści by ły ogrom ne. Wa łę sa tak je przed sta -
wiał: „Za wsze sta wiam się w sy tu a cji prze ciw -
ni ka, oce niam je go moż li wo ści, prze wi du ję je -
go re ak cje. Tym spo so bem zna łem od po wiedź
wła dzy w przy pad ku, gdy by na pro wa dze nie
straj ku wy szli lu dzie okre śla ni ja ko »si ły an ty -
so cja li stycz ne«. I w wię kszo ści lu dzie też ją zna -
li. A więc mu sia łem się stać głów nym ku cha -
rzem tej zu py, do bie rać skład ni ki, tak że by się
nie zwa rzy ła, że by by ła cią gle straw na dla
wszyst kich”. 

Mó wił w pier wszej oso bie, ale dy le mat do -
ty czył wszyst kich, któ rzy kie ro wa li straj kiem,
pro wa dzi li ne go cja cje, wzię li od po wie dzial -
ność za los ty się cy lu dzi. Wśród ne go cja to rów
zna le źli się lu dzie, któ rzy odzwier cie dla li
różnorodność wie ku, płci, wie dzy, do świad -
cze nia i wy kształ ce nia. W Pre zy dium MKS by -
li ro bot ni cy i maj stro wie – An na Wa len ty no -
wicz i Hen ry ka Krzy wo nos, Lech Wa łę sa, An -
drzej Ko ło dziej i Bo gdan Lis, Ste fan Izdeb ski,
Je rzy Kmie cik, Zdzi sław Ko by liń ski, Ste fan Le -
wan dow ski, Jó zef Przy byl ski, Je rzy Si kor ski,
Lech So bie szek, Ta de usz Stan ny i Flo rian Wiś -
niew ski – oraz in te li gen ci – Ali na Pien kow ska,
An drzej Gwia zda, Woj ciech Gru szec ki, Lech
Bąd kow ski. Ko mi sje eks per tów two rzy li: Ta -
de usz Ma zo wiec ki, Bro ni sław Ge re mek, Jad -
wi ga Sta nisz kis, Bo hdan Cy wiń ski, An drzej
Wie lo wie y ski, Wal de mar Ku czyń ski i Ta de usz
Ko wa lik. To tyl ko na zwi ska lu dzi, któ rzy z ra -
cji ofi cjal nych fun kcji zo sta li wy sta wie ni na pu -
blicz ny wi dok i osąd. 

W nie dzie lę 31 sierp nia 1980 r. o go dzi nie
16.40 pod pi sa nie po ro zu mień z Sa li BHP trans -
mi to wa ły te le wi zja w Pol sce oraz sta cje te le wi -
zyj ne de mo kra tycz ne go świa ta. Lech Wa łę sa
prze czy tał prze mó wie nie, któ re go au to rem
był Bro ni sław Ge re mek. 

Li der wiel kie go straj ku zwró cił się kur tu a -
zyj nie do Mie czy sła wa Ja giel skie go: „Panie pre -
mie rze! Cie szy my się, że na sze roz mo wy, trud -
ne na po cząt ku, prze bie ga ły po tem w du chu
co raz lep sze go zro zu mie nia”. Ale po tem mó -
wił już do wszyst kich, któ rzy straj ko wa li i wspie -
ra li strajk: „Ko cha ni! Wra ca my do pra cy 1 wrześ -
nia. Wszy scy wie my, co ten dzień nam przy po -
mi na, o czym w tym dniu my śli my – o oj czyź -
nie, o spra wie na ro do wej, o wspól nych in te re -
sach ro dzi ny, któ ra na zy wa się Pol ska. My śle -
liś my o tym wie le w cza sie na sze go straj ku.
Właś nie o tym my śli my, koń cząc strajk”. 

Kil ka na ście mi nut póź niej Mie czy sław Ja -
giel ski opu ścił stocz nię. Cze ka ły pod nią tłu -
my. Gdy nad Bra mę nr 2 wy chy lił się z pli kiem
kar tek w rę ku Lech Wa łę sa i zawo łał: „Ma my
swo je nie za leż ne, sa mo rząd ne związ ki za wo -
do we!”, od po wie dział mu po tęż ny okrzyk:
„Dzię ku je my!”. 

Po tem, w cią gu dwóch go dzin, Stocz nia
Gdań ska opu sto sza ła.  l

*ANNA MACHCEWICZ – historyk dziejów
najnowszych, dziennikarka, autorka m.in.
książek „Bunt. Strajki w Trójmieście. Sierpień
1980” i „Kazimierz Moczarski. Biografia”
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Jego życie było poplątane jak
historia Polski w XX w. Dawni
koledzy z ONR narzekali, że był
taki porządny, a został
komunistą. On sam
jednocześnie tropił ludzi
podziemia i ostrzegał ich
przed niebezpieczeństwem. 
Był Konradem Wallenrodem,
ale trudno stwierdzić, po czyjej
stronie. To Wacława
Alchimowicza ubecy
wykorzystali do rozpracowania
grupy Witolda Pileckiego. 

MA GDA LE NA SU CHO DOL SKA

P
rzy aresz to wa niu prze pro wa dzo no
dwie re wi zje – oso bi stą i w miesz ka -
niu na Sze ro kiej w War sza wie, gdzie
miesz kał z żo ną, mat ką i dwojgiem
ma łych dzie ci. Przy so bie miał no -

tat ki na 23 kar te lusz kach, ze szyt do ma te ma ty -
ki, lu ster ko, grze byk, dwie pre zer wa ty wy i tro -
chę pie nię dzy. Na Sze ro kiej śled czy zna le źli
trzy rub le w zło cie, so wiec kie odzna cze nia i broń
– nie miec ki pi sto let Sa u er 38H z amu ni cją.

Wszyst ko tra fi ło do de po zy tu Mi ni ster stwa
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go. Po twier dze nie
od bio ru po zo sta ło pu ste.

Ży wot pierw szy 
Wa cław Al chi mo wicz uro dził się w ma ju 1914 r.
w Kram ni ku, ma leń kiej wsi na pol sko-pru skim
po gra ni czu, w ma jąt ku odzie dzi czo nym przez
mat kę i jej sio strę. Kie dy miał 10 lat, ro dzi na
sprze da ła na le żą cą do niej część po du pa dłe go
gos po dar stwa i prze nio sła się do po bli skich Su -
wałk. Jako 18-latek Al chi mo wicz za czął dzia łać
w Obo zie Na ro do wo-Ra dy kal nym. Po cząt ko -
wo by ło ich kil ku – ko le dzy z gim na zjum. Stop -
nio wo or ga ni za cja się roz ra sta ła na in ne su wal -
skie pla ców ki. Wa cław od po wia dał za or ga ni -
za cję grup na te re nie szkół rze mieśl ni czych
i han dlo wych. Po dob no two rzył też bo jów ki do
roz bi ja nia po cho dów pier wszo ma jo wych i wie -
ców Stron nic twa Lu do we go. Wstę pu jąc do woj -
ska, jak twier dził, zde cy do wał się ze rwać z dzia -
łal no ścią po li tycz ną.

Ja ko pod cho rą ży 3. Puł ku Ar ty le rii Cięż kiej
słu żył w Wil nie, a po wyj ściu z woj ska wstą pił na
Wy dział Rol ny tam tej sze go uni wersytetu, gdzie
po znał stu den tkę me dy cy ny i przy szłą żo nę Ol -
gę. Na u kę przer wał, gdy ja ko ofi cer re zer wy do -
stał po wo ła nie w związ ku ze zbli ża ją cą się woj ną.

Po kam pa nii wrześ nio wej nie dał się
zamknąć w obo zie je niec kim i z Czę sto cho wy,
gdzie zna lazł się ze swo im od dzia łem,
przedostał się z po wro tem do Wil na. Mia sto
od 10 paź dzier ni ka 1939 r. znaj do wa ło się pod
wła dzą li tew ską, ale uni wersytet dzia łał. Kie -
dy go zam knię to, stu den tów ro ze sła no do pra -
cy. Al chi mo wicz aż do wkro cze nia Ar mii Czer -
wo nej w lip cu 1940 r. był ro bot ni kiem rol nym
w po wie cie Je zio ro sy na pół noc no-wschod -
nich krań cach Lit wy. Wła dza ra dziec ka za trud -
ni ła go do bu do wy dróg, ale zi mą uda ło mu się
ko lej ny raz wró cić do Wil na.

Kie dy w czer wcu 1941 r. mia sto za ję li Niem -
cy, Ol ga wy je cha ła do ro dzi ny do ów czes nej
Bia ło ru skiej So cja li stycz nej Re pub li ki Ra dziec -
kiej. Pod ko niec paź dzier ni ka Al chi mo wicz do -
łą czył do niej w mia ste czku Wa si lisz ki w daw -
nym wo je wódz twie no wo gródz kim. Teść był
tam na u czy cie lem,  a on za trud nił się naj pierw
w urzę dzie skar bo wym, a po tem ja ko po moc -
nik se kre ta rza re gio nu. Na po cząt ku kwiet nia
1942 r. na wią zał współ pra cę z Ar mią Kra jo wą.

Ży wot dru gi 
No wo gródz ki Okręg AK, ina czej niż na te re nie
Ge ne ral ne go Gu ber na tor stwa, wal czył zpod wój -
nym wro giem – Niem ca mi i so wiec ką par ty zan -

tką, bądź co bądź so jusz ni kiem. Ta wal ka by ła
trud na, bo to czy ła się na te re nach zróżnicowanych
et nicz nie, amiej sco wa ludność czę sto wspie ra ła
so wiec kich oraz li tew skich prze ciw ni ków.

Al chi mo wicz po cząt ko wo był za stęp cą, a od
la ta 1942 r. ko men dan tem kom pa nii „Pa stwi sko”
w Wa si lisz kach, z któ rą prze pro wa dzał ak cje sa -
bo ta żo wo-dy wer syj ne. Pod czas jed nej z nich
– ata ku na po ste ru nek żan dar me rii – zo stał ran -
ny. W mar cu 1943 r. komendant okrę gu Ja nusz
Praw dzic-Szlas ki pozbawił go jed nak do wódz -
twa kom pa nii, ponieważ po dej rze wał go o kon -
tak ty z So wie ta mi. Po dej rze nia by ły słusz ne, Al -
chi mo wicz utrzy my wał je co naj mniej od sierp -
nia 1942 r., a cał kiem moż li we, że od po cząt ku
był agen tem Lu do we go Ko mi sa ria tu Bez pie -
czeń stwa Pań stwo we go (NKGB) i po ma gał roz -
pra co wy wać struk tu ry pod zie mia.

Wios ną 1943 r. przez No wo gród czyz nę prze -
to czy ła się fa la mor derstw po peł nia nych na żoł -
nie rzach AK i ich ro dzi nach. Za ma chy prze pro -
wa dza ne przez so wiec ką par ty zan tkę mia ły
cha rak ter pla no wy, a ich ce lem by ło osła bie nie
pol skie go pod zie mia. Do zbrod ni do szło krót -
ko po tym, jak Al chi mo wicz zmienił stro ny.

To, czy stał za nimi, nie jest pew ne, bo po -
dej rze wa no też je go zna jo me go Wi tol da Szmi -
gie rę (po woj nie, jak wie lu, zmie nił imię i na -
zwi sko), któ ry kie ro wał lo kal ną ko mór ką wy -
wia du AK, ale był również w do brej ko mi ty -
wie z wła dza mi nie miec ki mi. Wios ną 1943 r.
za strze lo ny zo stał ofi cer AK Jó zef Ta rasz kie -
wicz, jed nak je go to wa rzysz, por. Mie czy sław
Wier szy ło, prze żył atak i na ło żu śmier ci o za -
mach oskar żył właś nie Szmi gie rę. Miał on
mieć ro mans z żo ną in ne go ran ne go w za ma -
chu ofi ce ra wy wia du AK – „Wie sła wa II”. Gdy
więc po kil ku na stu dniach zgi nął i „Wie sław II”,
Szmi gie ro zo stał ska za ny przez woj sko wy sąd
spe cjal ny na ka rę śmier ci. Uda ło mu się jed -
nak zbiec do Wil na. W spra wę za bój stwa akow -
ców miał być rów nież za mie sza ny Al chi mo -
wicz, ale nic mu nie udo wod nio no. Z ko lei
wdo wa po Wier szy le w trak cie po wo jen ne go
po stę po wa nia stwier dzi ła, że nic nie wie o toż -
sa mo ści spraw ców za ma chu na mę ża. Śledz -
two umo rzo no.

Al chi mo wicz od wios ny 1943 r., ukry wa jąc
się po la sach i wsiach, do wo dził kil ku dzie się -
cio o so bo wym od dzia łem im. Wan dy Wa si lew -
skiej, któ ry prze pro wa dzał ak cje sa bo ta żo we
prze ciw ko Niem com i pol skie mu pod zie miu.
Wcho dził w skład Bry ga dy im. Le ni now skie go
Kom so mo łu, ste ro wa nej przez NKWD. W wal -
kach to wa rzy szy ła mu Ol ga, któ ra naj pierw by -
ła łącz ni czką, a po tem le kar ką od dzia łu. La tem
1944 r. na No wo gród czyz nę wkro czy ła Ar mia
Czer wo na i do ko nała ma sa kry pol skie go pod -
zie mia. W koń cu sierp nia od dział Al chi mo wi -
cza zo stał roz wią za ny, część je go lu dzi wstą pi -
ła do Woj ska Pol skie go, a on z żo ną i ma łym
syn kiem wy je chali do Wil na.

Ży wot trze ci 
W 1944 r. Wi leń szczyz na zna laz ła się w rę kach
ra dziec kich. We wrześ niu po wo ła no Za rząd
Re pub li kań ski Związ ku Pa trio tów Pol skich,
od dział po wsta łej w 1943 r. w Mosk wie or ga ni -
za cji pol skich ko mu ni stów przy go to wy wa nych
przez Sta li na do prze ję cia wła dzy w Pol sce.
W Wil nie ich ro lą by ła nie tyl ko wal ka po li tycz -
na, ale też roz bra ja nie for ma cji nie po dleg ło -
ścio wych bez roz le wu krwi i przy go to wy wa -
nie Po la ków do re pa tria cji na te re ny ode bra ne
Niem com.

Al chi mo wicz w Ko mi te cie Or ga ni za cyj nym
ZPP peł nił fun kcję kie row ni ka dzia łu woj sko wo-
-mo bi li za cyj ne go. Po tem zo stał za stęp cą na czel -
ni ka wy dzia łu woj sko we go ZPP, de le go wa ne go
z Mosk wy Be ne dyk ta Szy mań skie go. Zna li się
z cza sów woj ny, gdy dzia ła li ra zem w Zgru po wa -
niu Ba ra no wic kich Par ty zan tów. Po cząt ko wo
Szy mań ski miał sła bość do Al chi mo wi cza, zcza -
sem sto sun ki mię dzy ni mi się po psu ły. Ko rzy -
sta jąc zmo je go za u fa nia ja ko do czer wo ne go par -
ty zan ta, po na cią gał mi do Wy dzia łu Woj sko we -
go po dej rza nych lu dzi, któ rzy oka za li się ko la bo -
ran ta mi lub agen ta mi Lon dy nu – pi sał Szy mań -

12.09.1959 r. CAR TWRIG HTO WIE W NA SZYCH DO MACH 
Ame ry kań scy wi dzo wie obej rze li pierw szy od ci nek wy pro du ko wa -
ne go przez te le wi zję NBC we ster no we go se ria lu „Bo nan za”. Przez
14 lat by ło tych od cin ków 431. Wi dzo wie z za pa łem śle dzi li pe ry pe -
tie owdowiałego far me ra, szla chet ne go Be na Car twrig hta (Lor ne
Gre e ne), i je go dziel nych sy nów: Ada ma (Per nell Ro berts), Eri ca
„Hos sa” (Dan Bloc ker; z po wo du je go śmier ci w 1972 r. pro duk cję
za koń czo no) i „Ma łe go Joe” (Mi cha el Lan don), miesz ka ją cych na

ran czu Po nde ro sa. TVP po ka zy wa ła se rial od po ło wy lat 60. W cza sach PRL-ow skiej
sza rzyz ny emi sja każ de go od cin ka by ła świę tem, a od twór cy głów nych ról wy da wa li się,
zwłasz cza mło dym wi dzom, po sta cia mi z ak tor skie go olim pu.
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11.09.1777 r. PU ŁA SKI ŻOŁ NIERZ BIEG ŁY 
W cza sie woj ny o nie po dleg łość Ame ry ki 32-let ni wte dy Ka zi mierz
Pu ła ski wy ka zał się mę stwem i woj sko wym kun sztem pod czas to -
czo nej z Bry tyj czy ka mi bi twy nad Bran dy wi ne niedaleko Fi la del fii.
Ten wy bit ny par ty zant kon fe de ra cji bar skiej po jej upad ku wy je chał
na emi gra cję, w 1777 r. zna lazł się w Sta nach. Ob ser wo wał prze -
bieg bi twy u bo ku gen. Je rze go Wa szyn gto na. Pod czas od wro tu
Ame ry ka nów sta nął na cze le 30 ka wa le rzy stów z je go stra ży przy -

bocz nej, ude rzył na od dzia ły wro ga, opóź nia jąc ich na pór, i być mo że ura to wał Wa szyn g -
to no wi ży cie. Ten 15 wrześ nia awan so wał go na ge ne ra ła ka wa le rii. Pu ła ski zmarł dwa
la ta póź niej od ran od nie sio nych pod czas sztur mu na Sa van nah.

13.09.1866 r. PRE ZY DENT PRZEZ DU ŻE P 
Pre zy den tem Kra ko wa zo stał Jó zef Dietl, dzia łacz spo łecz ny, zna -
ko mi ty le karz in ter ni sta. Był u nas pio nie rem bal ne o lo gii, spo pu la -
ry zo wał ja ko uzdro wi ska Kry ni cę czy Rab kę. Au tor licz nych prac
na te mat ana to mii pa to lo gicz nej i me dy cy ny we wnętrz nej
(m.in. roz pra wy, któ ra zdo by ła roz głos na świe cie, „O le cze niu za -
pa le ń płuc bez upu stu krwi”). W la tach 1851-65 pro fe sor UJ,
od 1861 r. je go rek tor. Kie dy zo sta wał pre zy den tem (urząd

sprawował do 1875 r.), Kra ków był mia stem brud nym i za nied ba nym. Dietl m.in. roz wi nął
sieć wo do cią gów, upo rząd ko wał Plan ty, przy go to wał pla ny od bu do wy Su kien nic.
Z osiągnięć je go pre zy den tu ry kra ko wia nie i przy jezd ni ko rzy sta ją do dziś.

14.09.1906 r. HO LEN DRZY MA SA KRU JĄ BA LI 
Roz po czę ła się ko lej na ho len der ska in ter wen cja na Ba li. Ho len drzy
już wcześ niej pod bi li pół noc ną część wy spy, te raz za a ta ko wa li po -
łud nio wą, lą du jąc na pla ży Sa nur. Ich marsz w głąb lą du był zna -
czo ny krwią. W mie ście Den pa sar ko ło pa ła cu kró lew skie go wy -
szła im na prze ciw pro ce sja z ra dżą na cze le. Dał on znak ka pła no -
wi, a ten wbił szty let w je go pierś; po zo sta li uczest ni cy pro ce sji też
się na wza jem za bi ja li (ry tu ał pu pu tan – le piej zgi nąć, niż się pod -

dać). Po dob ne zbio ro we sa mo bój stwo Ba lij czy cy po peł ni li w in nym pa ła cu w Den pa sa -
rze – Pe me cu tan. A tam, gdzie sta wia li opór, gi nę li od ho len der skich kul. In ter wen cja
w 1906 r. i ko lej na w 1908 r. umoc ni ły ho len der skie pa no wa nie na wy spie. Do cza su.

15.09.1454 r. KRÓL PRZY PAR TY DO MU RU 
Przy mu szo ny przez szlach tę wiel ko pol ską król Ka zi mierz IV Ja giel -
loń czyk wy dał przy wi lej zwa ny ce rek wic kim. Zgro ma dzo na w obo -
zie pod Ce rek wi cą ko ło Choj nic szlachta zgo dzi ła się na udział bez
za pła ty w roz po czę tej właś nie woj nie z Krzy ża ka mi. Król zaś zo bo -
wią zał się m.in., że nie bę dą usta na wia ne no we pra wa ani po wo ły -
wa ne po spo li te ru sze nie bez zgo dy sej mi ku ziem skie go, co by ło
wy mie rzo ne w moż no wład ców wiel ko pol skich za sia da ją cych

w ra dzie kró lew skiej oraz w do mi nu ją cych w niej pa nów ma ło pol skich. Przy wi lej do ty -
czył tyl ko Wiel ko pol ski, ale wię kszość je go za pi sów prze ję ły sta tu ty nie szaw skie wy da -
ne przez Ka zi mie rza kil ka mie się cy póź niej dla szlach ty po szcze gól nych ziem Pol ski.

16.09.1934 r. TO BYŁ REJS! 
Ża glo wiec szkol ny „Dar Po mo rza” wy pły nął z Gdy ni w rejs do o ko ła
świa ta pod do wódz twem kpt. Kon stan te go Ma cie je wi cza. Zbu do -
wa ny w la tach 1909-10 w Ham bur gu dla nie miec kiej ma ry nar ki
han dlo wej zmie niał wła ści cie li, w koń cu w 1929 r. ku pił go Pol ski
Ko mi tet Flo ty Na ro do wej, m.in. za pie nią dze ze bra ne przez miesz -
kań ców Po mo rza. Od tej po ry znaj do wał się w rę kach pol skich
(w la tach II woj ny in ter no wa ny w Szwe cji), osta t ni rejs od był

w 1981 r. Szlak rej su do o ko ła glo bu wiódł przez At lan tyk, Ka nał Pa nam ski, Ja po nię, Au -
stra lię i wo kół Af ry ki, wresz cie do ma cie rzy ste go por tu w Gdy ni, gdzie ża glo wiec przy -
cu mo wał 3 wrześ nia 1935 r. Wy jąt ko wa wy pra wa trwa ła pra wie rok.

17.09.1179 r. ŚMIERĆ WIEL KIEJ MI STY CZKI 
W klasz to rze w Ru pertsber gu ko ło Bin gen am Rhe in zmar ła Hil de -
gar da z Bin gen, wi zjo ner ka, le kar ka, kom po zy tor ka, poe tka,
od 2012 r. do ktor Koś cio ła, zwa na Sy bil lą znad Re nu. Uro dzo na
w 1098 r., za kon ni ca od ós me go ro ku ży cia, od 1136 r. aż do śmier ci
prze ło żo na za kon na. Spoś ród jej dzieł li te rac kich naj waż niej sze to
„Li ber di vi no rum ope rum sim pli cis ho mi nis” – syn te za jej wie dzy
m.in. te o lo gicz nej, o fi zjo lo gii czło wie ka i o kos mo sie. Jej wo kal ne

kom po zy cje re li gij ne to zbio ry „Sym pho nia ar mo nie ce le stium re ve la tio num” i „Or do vir -
tut um” zbli żo ne do cho ra łu gre go riań skie go. Fa scy nu je ar ty stów – Mar ga re the von Trot -
ta na krę ci ła o niej film z Bar ba rą Su ko wą w ro li głów nej. JAN CYWIŃSKI
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ski, któ ry ja ko je dy ny oskar żał Al chi mo wi cza
o udział w mor der stwie w Wa si lisz kach.

Ne ga tyw na opi nia prze ło żo ne go nie prze -
szko dzi ła mu w dal szej ka rie rze. W koń cu kwiet -
nia 1945 r. re pa trio wał się z ro dzi ną do Pol ski
i po krót kiej wę drów ce po kra ju osiadł w War -
sza wie. Ol ga wró ci ła na me dy cy nę, on  przez
zna jo me go z Wil na zo stał za trud nio ny w MBP.
Po cząt ko wo zaj mo wał się pra cą biu ro wą, sta -
ty sty ka mi i wy cią ga mi z ra por tów wo je wódz -
kich urzę dów bez pie czeń stwa pu blicz ne go.
Rwał się jed nak do cze goś mniej sta tycz ne go.

Uda ło mu się przejść do Wy dzia łu III De -
par ta men tu I, któ rym kie ro wa ła wów czas Ju -
lia Bry sty gie ro wa. Wy dział zaj mo wał się „ban -

dy tyz mem po li tycz nym”, czy li an ty ko mu ni -
stycz ną par ty zan tką. Al chi mo wicz zo stał tam
kie row ni kiem Sek cji II. Do je go za dań na le ża -
ło roz pra co wy wa nie in te li gen cji i zdo by wa nie
in for ma to rów, kon tro lo wał też pra cę sek cji
w WUBP.

Bry sty gie ro wa oka za ła się do brą sze fo wą.
Do tąd Al chi mo wi czo wie miesz ka li w klit ce na
Żo li bo rzu u mat ki Ol gi. Po ko ik za miast ok na
miał dziu rę w ścia nie, opa la ło się go drew nem
z są sied nich zruj no wa nych bu dyn ków. Dzię ki
sta ra niom dy rek tor ki otrzy ma li ka wa ler kę na
Pra dze, na dzi siej szej ul. Kło po tow skie go.

Ka rie rę Al chi mow icza za ha mo wał ty fus
brzusz ny. Gdy w lu tym 1946 r., po czte rech mie -

sią cach choroby, wró cił do pra cy, prze su wa no
go do co raz mniej waż nych za dań. A po re or ga -
ni za cji MBP zo stał prze nie sio ny do De par ta -
men tu V, któ ry zaj mo wał się spra wa mi spo łecz -
no-po li tycz ny mi. Na do da tek do stał na ga nę za
pró bę na ci sku na sze fa WUBP w Byd gosz czy,
gdzie w aresz cie sie dział je go zna jo my z cza sów
par ty zan ckich. Al chi mo wicz chciał mu po móc
przez wer bu nek, z jed ne go pry wat ne go li stu
zro bi ła się po tęż na afe ra. Coś się we mnie za ła -
ma ło – pi sał rok póź niej – sko ja rzy łem po przed -
nie od su wa nie mnie na plan dal szy z osta t nim
wy da rze niem i pod wpły wem tych przy kła dów
sko ja rzy łem so bie, że je stem stop nio wo wy kań -
cza ny, w koń cu ja kąś fik cję do ro bią, że je stem
prze stęp cą, i bę dę aresz to wa ny i zlik wi do wa ny.

Ży wot czwar ty 
Pew ne go dnia, jesz cze w ma ju lub czer wcu
1945 r., Al chi mo wicz wpadł na uli cy na ko le gę
z gim na zjum Sta ni sła wa Kuch ciń skie go, któ ry
po słu gi wał się dru gim imie niem Le szek. Za czę -
li się spo ty kać, od na wia jąc szkol ną przy jaźń.
Po nie mal ro ku, w mar cu 1946 r., Kuch ciń ski
zgło sił się ja ko chęt ny do współ pra cy z MBP.

W tam tym cza sie pra co wał w Li dze Mor -
skiej, w wy dzia le ryb nym. Wró cił do War sza -
wy po kil ku mie sięcz nej nie o bec no ści. Wówczas
stra cił kon tak ty z pod zie miem. W kon spi ra cji
był ofi ce rem oświa to wym w Taj nej Ar mii Pol -
skiej, w któ rej dzia łał rów nież Wi told Pi lec ki,
za nim wy ru szył na mi sję do Ausc hwitz. Po woj -
nie Kuch ciń ski zaj mo wał się wy wia dem w ko -
mór ce o kryp to ni mie „Stocz nia” w Zrze sze niu
„Wol ność i Nie za wi słość”. Kie dy na wią zał po -
now ny kon takt z tą or ga ni za cją, do stał od prze -
ło żo nych po le ce nie, by zwer bo wać ko goś z or -
ga nów bez pie czeń stwa. Być mo że to wte dy na -
ro dził się po mysł, by był to Al chi mo wicz, któ -
ry aku rat prze ży wał mo ment za ła ma nia. Jak -
bym się roz dwo ił. Od te go cza su za czę ła się mo -
ja tra ge dia. Je den jak by chciał pra co wać dla
MBP, dru gi, po ma ga jąc pod zie miu, są dził, że
w ten spo sób zmniej szy licz bę ofiar z jed nej
i dru giej stro ny – tłu ma czył w śledz twie. 

Kuch ciń ski osią gnął cel – for mal nie był in for -
ma to rem Al chi mo wi cza, w prak ty ce in for ma -
cje pły nę ły w dru gą stro nę. Ubar wił też nie co
włas ne za słu gi, po da jąc kie row nic twu Ob sza ru
Cen tral ne go WiN, że uda ło mu się zwer bo wać
pod puł kow ni ka MBP, a nie je dy nie ka pi ta na.

Kon spi ra to rzy by li z nich mar ni. Kuch ciń -
ski dzwo nił wprost do biu ra Al chi mo wi cza
w MBP. Wów czas ten wy cho dził z gma chu przy
Ale jach Uja zdow skich w mun du rze i na uli cy
al bo w po bli skim par ku prze ka zy wał mu in for -
ma cje o naj waż niej szych lu dziach w MBP oraz
spo so bie fun kcjo no wa nia mi ni ster stwa. Pew -
ne go ra zu, kie dy spa ce ro wa li, po dru giej stro -
nie ulicy za u wa żył ich ów czes ny do wód ca Ob -
sza ru Cen tral ne go WiN Win cen ty Kwie ciń ski.
Po nie waż zlą kłem się, wi dząc „Bi gla” [Kuch -
ciń skie go] w to wa rzy stwie ofi ce ra, nie zdo ła -
łem przy jrzeć się – ze zna wał w lu tym 1947 r.
Pod puł kow ni ka te go nie móg łbym praw do po -
dob nie roz poz nać, gdyż by łem moc no zde ner -
wo wa ny tym spot ka niem. 

Do pie ro z cza sem za czę li się spo ty kać
w mniej oczy wi stych miej scach, na pla cu Unii
Lu bel skiej czy pla cu Na ru to wi cza. Al chi mo -
wicz wy no sił wszyst ko, co wpa dło mu w rę ce
– in struk cje, re gu la mi ny, opra co wa nia, blan kie -
ty prze słu chań, wy ka zy przy jęć i zwol nień
z aresz tu. Przekazywał za sły sza ne in for ma cje
do ty czą ce re fe ren dum, wy bo rów, trwa ją cych
śledztw. Ostrze gał o roz pra co wy wa nych agen -
tach WiN-u. Opowiadał na wet plot ki do ty czą -
ce ży cia pry wat ne go pra cow ni ków MBP. Ze
zdo by wa niem wia do mo ści nie miał prob le mów
– do cie ra ły do nie go dro gą służ bo wą al bo to wa -
rzy ską, więc nie wzbu dzał ni czy ich po dej rzeń.

Na po cząt ku grud nia 1946 r. na po le ce nie
Kuch ciń skie go na pi sał ra port, w któ rym oce niał
sy tu a cję po li tycz ną w or ga nach bez pie czeń stwa,
ich me to dy pra cy i wy szcze gól nił te oso by w kie -
row nic twie MBP, któ re war to zlik wi do wać. Usły -
szał, że ta ką oce nę pi sze każ dy czło nek siat ki,
a po słu żą one do stwo rze nia szer szej ana li zy.

Ra port Al chi mo wi cza pod pi sa ny pseudo nimem
„Brzesz czot” tra fił do Ta de u sza Płu żań skie go,
człon ka siat ki Wi tol da Pi lec kie go. Da lej prze ka -
za no go do 2. Kor pu su Pol skie go Wła dy sła wa
An der sa. By ła to pro wo ka cja przy go to wa na
przez  MBP, któ re li czy ło, że pod zie mie zde cy -
du je się na prze pro wa dze nie za ma chu na wy -
so kich fun kcjo na riu szy mi ni ster stwa. Ak cja od -
we to wa do pro wa dzi ła by do znisz cze nia gru py
i zwię kszy ła by po par cie spo łecz ne dla władz.
Jed nak Pi lec ki nie za mie rzał ni ko go za bi jać.

Kuch ciń ski mu siał się więc uciec do in nych
spo so bów. Nie był bo wiem zwy kłym człon kiem
pod zie mia, tyl ko głę bo ko ukry tym agentem
MBP, któ ry wy ko rzy stu jąc wo jen ne zna jo mo -
ści, roz pra co wy wał gru pę Pi lec kie go. Przez ja -
kiś czas miesz kał na wet ra zem z Płu żań skim
w Pia sto wie. Po la tach ten osta t ni opi sał we
wspom nie niach mo ment, kie dy w trak cie śledz -
twa zo rien to wał się, skąd prze słu chu ją cy go
czer pią in for ma cje: Kto mógł wie dzieć o szcze -
gó łach zna nych tyl ko mnie i naj bliż szym. Skąd
oni ma ją da ne o urzą dze niu miesz ka nia pod
War sza wą (…). To nikt in ny, tyl ko Le szek! 

Tym cza sem w stycz niu 1947 r. bez pie ka
aresz to wa ła Kwie ciń skie go, wów czas III pre -
ze sa Za rzą du Głów ne go WiN. Nie znał na zwisk
swo ich pod ko men dnych, ale wie dział wy star -
cza ją co du żo, by obaj męż czyź ni by li za gro że -
ni. Kuch ciń ski wy ko rzy stał to ja ko pre tekst, by
skon tak to wać Al chi mo wi cza z Płu żań skim. Te -
raz kon spi ra to rzy po zo sta wa li w bez poś red -
nim kon tak cie, a krąg za czął się za my kać.

Mi mo za gro że nia Kuch ciń ski wciąż uma -
wiał się na spot ka nia z Al chi mo wi czem, czy to
te le fo nicz nie, czy to przez Płu żań skie go. Ca ły
czas in te re so wał się też roz pra co wy wa niem
pod zie mia. Po wie dział mi rów nież w trak cie
roz mo wy, że nie mo gą za wszel ką ce nę roz pra -
co wać te go agen ta, któ ry ich sy pie, pra cu jąc
w WiN-ie – ze zna wał póź niej Al chi mo wicz, któ -
ry wie dział je dy nie, że ta kie śledz two się to czy,
ale spra wę pro wa dził De par ta ment III, do któ -
re go nie miał do stę pu.

Pod ko niec kwiet nia Płu żań ski ostrzegł go,
że Kuch ciń ski się ukry wa, a gdy by wpadł, mo -
że za szko dzić im obu. Kon spi ra to rzy spo dzie -
wa li się no wej fa li aresz to wań, umó wi li się na
ko lej ne spot ka nie 5 ma ja na ul. Na rbut ta. Te go
dnia ra no, na dzień przed swo i mi 33. uro dzi -
na mi, Al chi mo wicz zo stał aresz to wa ny.

Śmierć 
Śled czy się nie śpie szy li. Od aresz to wa nia do
pier wsze go za pro to ko ło wa ne go prze słu cha nia
mi nę ło 11 dni. Wtym cza sie Al chi mo wicz za pew -
ne spi sał ob szer ny ży cio rys, z któ re go za cho wa -
ła się je dy nie osta t nia część, obej mu ją ca okres
od po wro tu do Pol ski. Pro to ko ły są rów nie szcze -
gó ło we – da ty, miej sca, na zwi ska. Cza sem bro nił
się, że ja kieś spot ka nie zKuch ciń skim mia ło cha -
rak ter pry wat ny – roz ma wia li o wy jeź dzie w ro -
dzin ne stro ny, od wie dza li się w świę ta Bo że go
Na ro dze nia. Nie któ rych fak tów nie ko ja rzył, ope -
ro wał pseudo nimami za miast na zwisk. Nie zda -
wał so bie spra wy, że tak na praw dę pra co wał dla
dwóch or ga ni za cji, WiN-u i gru py sku pio nej wo -
kół rot mi strza Pi lec kie go. Do sa me go koń ca uwa -
żał, że Kuch ciń ski jest jed nym z nich.

W tym cza sie je go ro dzi na zo sta ła eks mi to -
wa na z miesz ka nia na Pra dze. Ol ga bez środ ków
do ży cia, z kil ku mie sięcz nym nie mo wlę ciem za -
miesz ka ła w Do mu Mat ki i Dziec ka w Otwoc ku,
pię cio let nie go syn ka mu sia ła od dać do przy tuł -
ku. Nie mia ła po ję cia, co dzie je się z jej mę żem
– śledz two by ło utaj nio ne, za ka za no ko res pon -
den cji. Za miast te go pi sa ła, gdzie mog ła – do mi -
ni stra, do pre zy den ta. Bez skut ku.

Roz pra wa od by ła się 19 stycz nia 1948 r. bez
udzia łu ob roń cy i pu blicz no ści. Al chi mo wicz
przy znał się do wszyst kich za rzu ca nych mu
czy nów. Płu żań ski po twier dził, że spo ty ka li
się re gu lar nie. Pi lec ki pierw szy raz zo ba czył
go na własne oczy. Kwie ciń ski zo rien to wał się,
że ma on niż szy sto pień woj sko wy. Sąd jesz -
cze te go sa me go dnia wy dał wy rok śmier ci.
Wy ko na no go 11 lu te go.

Kuch ciń ski roz pły nął się w po wie trzu. l1
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U góry: Wacław Alchimowicz (1914-48), akowiec, komunistyczny partyzant 
i kapitan bezpieki. Został skazany na śmierć i stracony trzy miesiące 
przed rotmistrzem Witoldem Pileckim, w którego rozpracowaniu wziął udział. 

Poniżej: Proces grupy Witolda Pileckiego, który rozpoczął się w Warszawie 
w marcu 1948 r. W pierwszym rzędzie od lewej: Witold Pilecki, Maria Szelągowska,
Tadeusz Płużański, Ryszard Jamontt-Krzywicki i Makary Sieradzki. Za nimi:
Maksymilian Kaucki, Witold Różycki i Jerzy Nowakowski. 
Pierwszych troje zostało skazanych na kary śmierci, ale stracono jedynie Pileckiego.
Szelągowskiej i Płużańskiemu zamieniono wyrok na dożywocie. Skazany na nie
został także Sieradzki, Różycki dostał 12 lat, Jamontt-Krzywicki - osiem, 
a Nowakowski - pięć.
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6 HISTORIA BRYTYJSKA
Poniedziałek 11 września 2017

Gdy królowa Wiktoria widziała
w swoim indyjskim służącym
Abdulu Karimie mądrego
i lojalnego doradcę, jej rodzina
i dworzanie postrzegali go jako
służalczego karierowicza, który
chce się wzbogacić ich kosztem. 

MAR TA GRZY WACZ

O
d po grze bu Wik to rii mi nę ło za -
led wie kil ka go dzin, gdy w lu to wy
ra nek 1901 r. gru pa lu dzi wy ru szy -
ła z zam ku Win dsor do Frogmore
Cot ta ge, do mu na te re nie po sia -

dło ści kró lew skich. Kró lo wa Alek san dra, żo -
na Ed war da VII, któ ry ob jął tron, księż ni czka
Be a tri ce, naj młod sza cór ka zmar łej kró lo wej,
i tro chę stra ży po kil ku na stu mi nu tach za ło -
mo ta li do drzwi Ab du la Ka ri ma. Mie li do speł -
nie nia waż ną mi sję. Przez osta t nie 13 lat Wik -
to ria ob da rza ła te go pro ste go in dyj skie go chło -
pa ka za szczy ta mi, pie niędz mi, zie mią i przy -
jaź nią, a mo że na wet mi ło ścią, któ rą odzwier -
cie dla ły ich li sty i do ku men ty. Na le ża ło je znisz -
czyć. To by ła je dy na dro ga ode gra nia się za to,
że je go po trze by sta wia ła wy żej niż potrzeby
włas nych dzie ci.

Ro dzi na Ka ri ma nie ro zu mia ła, co się dzie -
je. Je go żo na w po śpie chu za kła da ła bur kę, on
był w pi ża mie. Alek san dra i resz ta za żą da li wy -
da nia li stów i nie słu cha jąc tłu ma czeń, za czę li
prze trzą sać szuf la dy. Wszyst ko, co zna le źli, rzu -
ci li na stos i pod pa li li. Żo na Ka ri ma pła ka ła i pro -
si ła, że by prze sta li, on sam stał tę po wpa trzo ny
w ogień, któ ry po chła niał wszyst kie do bre sło -
wa, ja kie skie ro wa ła do nie go i je go ro dzi ny kró -
lo wa Wiel kiej Bry ta nii i Ir lan dii, ce sa rzo wa In -
dii Wik to ria Ha no wer ska.

Naj droż szy skarb 
Wios na 1883 r. za czę ła się dla Wik to rii fa tal nie
– umarł jej wier ny słu ga John Brown. W każ -
dym miej scu i o każ dej po rze od czu wam okrut -
nie utra tę te go sil ne go ra mie nia i mą drej ra dy,
go rą ce go ser ca i sym pa tii – pi sa ła w dzien ni ku.
Jej przy wią za nie do Brow na wzię ło się z cza -
sów, gdy jej zmar ły w 1861 r. mąż Al bert po wie -
rzał mu swo je ko nie. Po śmier ci księ cia Wik to -
ria nie mal utożsamiała z nim swe go szkoc kie -
go słu gę. Dla 50-let niej mo nar chi ni o sie dem
lat młod szy, pro sty Szkot z Aber de en shi re stał
się ochro nia rzem, gar de ro bia nym i oso bą do
to wa rzy stwa. Do ma ga ła się je go obec no ści na -
wet pod czas ofi cjal nych uro czy sto ści, co do -
pro wa dza ło do sza łu ro dzi nę i rząd. Pra gnę
oka zy wać co raz wy raź niej, czym je steś dla
mnie – pi sa ła do Brow na. Chciała prze ła mać
nie chęć dwo ru, któ ry bał się go jak ognia. I sta -
wa ła w je go ob ro nie, gdy kto kol wiek śmiał się
skar żyć na je go gbu ro wa tość, wy wyż sza nie się
czy wy słu gi wa nie in ny mi: Mój bied ny Brown
ma ty le za jęć, kła dzie się spać z opuch nię ty mi
sto pa mi i nie mo że za snąć z prze mę cze nia. Nie
moż na ro bić z nie go słu gi do wszyst kie go, prócz
te go to ob ni ża je go po zy cję – pi sa ła.

Szkot szyb ko zdał so bie spra wę, że je go co -
kol wiek pro stac kie ma nie ry kró lo wą „ba wią”,

więc nie si lił się na kon we nan se. „Ko bie to, czy
nie po tra fisz wy żej gło wy pod nieść?!” – zwró -
cił się do kró lo wej, kłu jąc ją nie chcą cy szpil ką,
gdy przy pi nał jej man tyl kę pod bro dą. Szczy -
cił się swo ją po u fa ło ścią. „A cóż to dzi siaj mamy
na so bie?” – ko men to wał, gdy nie po do bał mu
się strój kró lo wej.

W sa lo nach za czę ły krą żyć pieprz ne hi sto -
rie, ja ko by Wik to rię i jej słu gę łą czy ło coś wię -
cej niż tyl ko za leż ność służ bo wa. Po ja wi ły się
na wet plot ki, że po ta jem nie wzię li ślub, więc
kró lo wą za czę to na zy wać panią Brown.

Śmierć Szko ta przyjęto z ul gą. Tyl ko se kre -
tarz kró lo wej sir Hen ry Po nson by wpadł w po -
płoch, po nie waż Wik to ria za mie rza ła opub li ko -
wać wspom nie nia o Brow nie. A prze cież ta kie
tre ści jak: ze sło wa mi mo jej ufno ści i mi ło ści do
Cie bie, naj lep szy skar bie mo je go ser ca, czy
wspom nie nie wspól nych dłu gich zi mo wych wie -
czo rów, mo gą zo stać opacz nie zro zu mia ne. 

Re gi na et Im pe ra trix 
Pro kla mo wa nie w 1871 r. ce sar stwa nie miec kie -
go ozna cza ło, że naj star sza cór ka Wik to rii, żo -
na nie miec kie go na stęp cy tro nu Fry de ry ka Ho -
hen zol ler na, zo sta nie w przy szło ści ce sa rzo wą,
a zatem bę dzie mia ła wyż szą ran gę niż jej mat -
ka. Mog ło to się nie spo do bać bry tyj skim pod -
da nym, ów czes ny pre mier Ben ja min Dis ra e li
wpadł więc na po mysł, aby Wik to ria otrzy ma -
ła ty tuł ce sa rzo wej In dii – od 1858 r. bry tyj skiej
ko lo nii. 1 ma ja 1876 r. Wik to ria po raz pierw szy
pod pi sa ła ofi cjal ny do ku ment Re gi na et Im pe -
ra trix i cie szy ła się tym jak dziec ko no wą za baw -
ką. Na tych miast za żą da ła sik hów w cha rak te -
rze gwar dii ce sar skiej i je śli do tąd szcze gól ny -
mi ła ska mi ob da rza ła Szko cję, te raz za mie rza -
ła prze rzu cić afekt na In die.

W 1886 r. Wiel ka Bry ta nia hucz nie ob cho -
dzi ła ju bi le usz 50-le cia jej pa no wa nia. Pod da -
ni oglą da li swą wład czy nię, gdy ubra na w czerń,
je dy nie z bia łą ko ron ką przy czep ku, je cha ła
w od kry tym po wo zie, od cza su do cza su uno -
sząc rę kę w ge ście po wi ta nia. I właś nie przy
oka zji zło te go ju bi le u szu Wik to ria za żą da ła
spro wa dze nia z In dii dwóch męż czyzn do usłu -
gi wa nia przy sto le hin du skiej księż nicz ce, któ -
ra przy je cha ła na uro czy sto ści. Jed nym z nich
był Ab dul Ka rim, 24-let ni urzęd nik wię zien ny
za trud nio ny w Agrze. 

Cze ka liś my na Jej Wy so kość w po ko ju przy
ja dal ni – wspo mi nał póź niej. By łem tro chę
zde ner wo wa ny i w koń cu nad e szła w to wa -
rzy stwie księ cia Con na ught i księż ni czki Be -
a tri ce. Dr Ty ler [od po wie dzial ny za spro wa -
dze nie hin du skich słu żą cych] od dał jej hołd,
przy klę ka jąc, ja zro bi łem to sa mo na spo sób
wschod ni, a po tem na otwar tych dło niach
wrę czy łem na zar – amu let w po sta ci zło tej
mo ne ty. Jej Wy so kość do tknę ła go i prze su -
nę ła w mo ją stro nę, jak ka że in dyj ski zwy czaj.
Za mie ni ła po tem pa rę słów z dr. Ty le rem i to
był ko niec mo je go pier wsze go spot ka nia z ce -
sa rzo wą In dii.

Ka rim wpadł kró lo wej w oko. Je den z no -
wych słu żą cych, Mo ham med Buksh, bar dzo
ciem ny, ma uśmiech nię tą twarz. A ten dru gi,
o ład nej, po waż nej twa rzy, znacz nie młod szy,
Ab dul Ka rim, jest jaś niej szy, wy so ki, przy stoj -
ny. Je go oj ciec jest le ka rzem w Agrze. Obaj uca -
ło wa li mo je sto py – pi sa ła w pa mięt ni kach. 

Dwa dni po pierw szym spot ka niu dr Ty ler
zo stał za pro szo ny do pa ła cu Buc kin gham w to -
wa rzy stwie Ka ri ma.

Przy tul mnie moc no 
Wik to ria za u ro czo na Ka ri mem i za fa scy no wa -
na In dia mi co raz wię cej cza su spę dza ła w je go
to wa rzy stwie. Kró lo wa naj le piej czu ła się w oto -
cze niu pro stych lu dzi – uwa żał jej bio graf George
Bid well. Oczy wi sta wyż szość jej po zy cji w sto -
sun ku do nich spra wia ła, że nie mu sia ła oka zy -
wać im wyż szo ści in ny mi spo so ba mi. Wśród
dwo rzan i go ści od czu wa ła czę sto bra ki swe go
in te lek tu i ta len tów. W wiej skich cha tach nato -
miast nie po trze bo wa ła na le gać na prze strze -
ga nie ety kie ty dwor skiej, bo w spo sób na tu ral -
ny spo ty ka ła się z na leż nym jej res pek tem. 

Dzię ki Ka ri mo wi na bry tyj skim sto le po ja -
wi ło się cur ry, już wkrót ce ulu bio na po tra wa
kró lo wej. 68-let nia Wik to ria po pro si ła też
Abdula, że by uczył ją ję zy ka urdu. 

I je śli ona sa ma by ła uszczę śli wio na tą zna -
jo mo ścią, jej in dyj ski „no wy ka prys” – jak ma -
wia li dwo rza nie – wy da wał się co raz bar dziej
sfru stro wa ny. Fi zycz na pra ca zde cy do wa nie
mu nie le ża ła, więc po pro sił o moż li wość po -
wro tu do do mu. List, któ ry otrzy mał od Wik -
to rii w od po wie dzi, zo stał spa lo ny przez ro dzi -
nę kró lo wej po jej śmier ci, ale Ka rim za cho wał
w swo ich do ku men tach ko pię. Ge ne rał Den -
ne hy prze czy tał mi two ją proś bą – pi sa ła Wik -
to ria. By ło by mi bar dzo przy kro, gdy bym mu -
sia ła się z to bą roz stać, bo bar dzo cię lu bię i sza -
nu ję, mam więc na dzie ję, że zo sta niesz cho -
ciaż do koń ca ro ku al bo do po cząt ku na stęp -
ne go, tak że bym z two ją po mo cą mog ła na u -
czyć się hin du sta ni na ty le do brze, że by się po -
ro zu mie wać. Z chę cią za re ko men du ję cię na
sta no wi sko w In diach, któ re bę dzie dla cie bie
od po wied nie, i mam na dzie ję, że bę dziesz mógł
przy jeż dżać do An glii i od wie dzać mnie od cza -
su do cza su.

Li cząc, że uda się za trzy mać Ka ri ma, Wik -
to ria awan so wa ła go ze słu żą ce go na na u czy cie -
la, czy li mun shi. Ni gdy nie za pom nę te go dnia
– pi sał Ka rim – tak jak ni gdy nie prze sta nę dzię -
ko wać Bo gu i mo dlić się za dłu gie ży cie i szczę -
ście Jej Wy so ko ści. 

Ka rim stwo rzył dla Wik to rii słow nik, w któ -
rym ujął pod sta wo we wy ra że nia za pi sane al -
fa be tem ro mań skim. Kró lo wa mog ła się nim
po słu gi wać w roz mo wach ze swo i mi in dyj ski -
mi słu żą cy mi lub urzęd ni ka mi. By ły tam ta kie
zda nia jak: Mo żesz iść do do mu, je śli chcesz
lub To jaj ko jest nie do go to wa ne. Ale tak że bar -
dziej in try gu ją ce: Bę dziesz tęsk nić za swo im
Mun shi czy Przy tul mnie moc no. 

Dą sy Mun shie go 
Dla wszyst kich sta ło się jas ne, że Ab dul Ka rim
za jął w sercu Wik to rii miej sce Joh na Brow na,
a mo że na wet stał się kimś znacz nie bliż szym.
Bo je śli na po cząt ku je dy nie osu szał bi bu łą do -
ku men ty, któ re pod pi sy wa ła, to wkrót ce sam
od po wia dał na nie któ re li sty w jej imie niu. Mi -
ni stro wie by li prze ra że ni. Czy Mun shi nie prze -
ka zu je po uf nych in for ma cji do In dii? – za sta -
na wia no się w Lon dy nie. 

Ich oba wy nie by ły do koń ca bez pod staw -
ne, bo Ka rim za czął też do ra dzać Wik to rii, jak
roz wią zy wać prob le my mię dzy wy znaw ca mi
hin du iz mu a mu zuł ma na mi. I ja ko że był mu -
zuł ma ni nem, wię kszość spraw by ła roz strzy -
ga na na ich ko rzyść. 

Dwór znów mu siał zno sić obec ność słu żą -
ce go pod czas spot kań z eu ro pej ski mi mo nar -
cha mi czy pre mie ra mi. Pod czas wi zy ty we Wło -
szech Ka rim zo stał na wet przed sta wio ny kró -
lo wi Umber towi I, któ ry nie ukrywał, że jest
tym zdzi wio ny. 

Mun shi prze ko na ny o swo jej wy jąt ko wo ści
od ma wiał po dró ży w to wa rzy stwie in nych hin -
du skich słu żą cych i nie chciał ja dać w ich to wa -
rzy stwie. Gdy na stęp ca tro nu ksią żę Al bert (póź -
niej szy król Ed ward VII) za pro sił mat kę do San -
drin gham, Ka rim po czuł się ob ra żo ny, że pod -
czas ko la cji do stał miej sce wśród służ by, i wró -
cił do po ko ju. W cza sie wi zy ty w Co bur gu na ślu -
bie wnu czki królowej, Vic to rii Me li ty, tak że otrzy -
mał miej sce ze służ bą. I po now nie zre zy gno wał
z uro czy sto ści. Kró lo wa za wsze go bro ni ła. Na -
pi sa ła na wet do Po nson by’ego: Wy my sły, że bied -
ny, do bry Mun shi, jest ni skie go sta nu, to do praw -
dy obu rza ją ce i w ta kim kra ju jak An glia nie na
miej scu. Znam co naj mniej dwóch ar cy bi sku -
pów, któ rzy są sy na mi rzeź ni ka i skle pi ka rza. 

Ze słu gi pan 
Mun shi miał pra wo no sić miecz i me da le, któ -
ry mi odzna czy ła go Wik to ria. Ubój trzo dy pro -
wa dzo no na je go ży cze nie zgod nie z tra dy cją
mu zuł mań ską. Mógł też grać w bi lard w pa ła -
cach i zam kach kró lo wej, a w ope rze i te a trach
sie dział tuż za nią. Wik to ria zgo dzi ła się, że by
spro wa dził do An glii żo nę i innych krew nych,
którzy w każ dej z po sia dło ści królowej do sta wa -
li włas ny dom, przy czym w Bal mo ral wy bu do -
wa no spe cjal nie dla Ka ri ma osobny budynek na -
zwa ny na je go cześć Ka rim Cot ta ge. 

„Tak bar dzo go lu bię. Jest dla mnie ta ki do -
bry, de li kat ny i wy ro zu mia ły. Praw dzi we po -
cie sze nie” – zwie rzy ła się w 1888 r. w Bal mo ral
przy her ba cie sy no wej Lu i zie, księż nej
Connaught. Gdy wy jeż dżał do In dii, co dzien -
nie pi sa ła do nie go kil ka li stów, pod pi su jąc się

Naj lep szy
przy ja ciel 
Jej Kró lew skiej
Mo ści 

Królowa Wiktoria i jej hinduski służący Abdul Karim na zdjęciu z 1893 r. Prawda 
o ich przyjaźni zginęłaby w pomroce dziejów, gdyby nie sama Wiktoria. Chociaż
wszystkie listy, które do siebie pisali, spłonęły, zachowały się zeszyty Wiktorii
z lekcji języka urdu, których udzielał jej Karim. Angielska pisarka hinduskiego
pochodzenia Shrabani Basu odkryła je w zamku Windsor. Ze względu na język urdu
nikt ich nie czytał od 100 lat. Basu dotarła także do pamiętników Abdula Karima,
przechowywanych przez jego rodzinę w Indiach. Między innymi na tej podstawie
powstał film „Powiernik królowej”. 
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W maju 1941 r. na Krecie
bronionej przez aliantów
wylądowali niemieccy
spadochroniarze i choć
ponieśli straszliwe straty,
wyspa znalazła się pod
okupacją. „Nigdy więcej 
nie przeprowadzimy takiego
desantu. Kreta udowodniła,
że czasy oddziałów
spadochronowych
się skończyły” – powiedział
potem Hitler do gen. Kurta
Studenta, dowódcy operacji
i twórcy niemieckich sił
powietrznodesantowych.

PIOTR NEH RING

O
ne go cza su ze wszyst kich ko -
biet na zie mi naj u ro dzi wsza
by ła Eu ro pa, cór ka Age no ra,
wład cy fe nic kie go mia sta Sy -
do nu. Lu bi ła cho dzić nad brze -

giem mo rza, gdzie ba wi ła się z ró wieś ni ca -
mi. Dziew czę ta zbie ra ły kwia ty i tań czy ły.
Ra zu pew ne go zo ba czy ły na łą ce pięk ne go
bia łe go by ka. Miał sierść lśnią cą, roz ło ży -
ste no gi i bar dzo ro zum ne spoj rze nie. (...)
Dziew czę ta ob leg ły go do ko ła, po da wa ły
mu zio ła so czy ste, a on jadł i sze ro kim ję -
zy kiem li zał ich bia łe dło nie. W koń cu oplot -
ły go wień ca mi i kró lew na Eu ro pa usia dła
mu na kar ku. Wte dy jed nym su sem sko czył
i po rwał się do ucie czki. Wpadł do mo rza
i po pły nął. Był to sam Dze us, któ ry za ko -
chał się w pięk nej pan nie. Po sej don wy gła -
dził przed nim po wierz chnię mo rza, że by -
ła jak stół rów na. Ne re i dy je cha ły na del fi -
nach i kla ska ły w rę ce z ucie chy. W wiel kiej
musz li, któ rą cią gnę ły roz hu ka ne try to ny,
sta ła Af ro dy ta i ob sy py wa ła Eu ro pę kwia -
ta mi. Tak do pły nę li do Kre ty. Dze us przy -
szy ko wał swej lu bej miesz ka nie w cu dow -
nej gro cie, któ rą osła niał klon cie ni sty. Tak
tę słyn ną hi sto rię opi sy wał Jan Pa ran dow -
ski w swej naj bar dziej zna nej książ ce.

Co by ło da lej? Ze związ ku Eu ro py z Ze -
u sem, naj waż niej szym grec kim bo giem,
przy szło na świat dwóch sy nów – Mi nos i Ra -
da man tys – któ rzy po śmie rci mat ki zo sta li
kró la mi Kre ty, ale nie po tra fi li się ze so bą do -
ga dać. Ten dru gi więc od pły nął ze swo i mi
zwo len ni ka mi, za ło żył no we pań stwo na wy -
spach ar chi pe la gu egej skie go i oka zał się zna -
ko mi tym wład cą. Mi nos rów nież so bie ra -
dził, po tra fił po ko jo wo współ żyć z są sia da -
mi, roz wi nąć han del i stwo rzyć wiel ką flo -
tę. Go rzej wio dło mu się wży ciu pry wat nym,
bo je go żo na Pa zy fae uro dzi ła dzie cię bę dą -
ce skrzy żo wa niem czło wie ka i by ka. Król
Kre ty po sta no wił zam knąć szka rad ne go po -
two ra i zle cił De da lo wi, po cho dzą ce mu
z Aten in ży nie ro wi, ar chi tek to wi, rzeź bia -
rzo wi, wy na laz cy, sło wem, ko muś w ro dza -

ju Le o nar da da Vin ci, bu do wę la bi ryn tu, z któ -
re go Mi no ta ur by się nie wy plą tał. Osta tecznie
po two ra uśmier cił ateń ski kró le wicz Te ze usz
z po mo cą cór ki Mi no sa Ariad ny. Da ła mu ona
kłę bek ni ci, któ rą mło dzian przy cze pił u wej ścia
do la bi ryn tu i roz wi jał ją, szu ka jąc Mi no ta u ra.
Kie dy już go za bił, zaczął zwi ja ć nić i do tarł do
wyj ścia. Po śmier ci sy na Mi nos ka zał uprząt nąć
gmach, za mie nił go w pa łac i w nim za miesz kał,
a po nim je go na stęp cy. 

Lo sy De da la i je go sy na Ika ra są po wszech -
nie zna ne. Kon struk tor za pra gnął wró cić do
Aten, ale nie uzy skał zgo dy Mi no sa, zro bił więc
dla sie bie i sy na skrzy dła z pta sich piór. Przed
lo tem ostrzegł jed nak chło pa ka, by nie wzbi jał
się wy so ko, bo pro mie nie sło necz ne roz to pią
wosk spa ja ją cy skrzy dła, i że by nie le ciał za ni -
sko, bo gro zi to za wil go ce niem piór. Mi nę li już
Sa mos, Pa ros i De los, gdy Ikar, nie pom ny prze -
stróg oj ca, nie bez piecz nie na brał wy so ko ści.
Słoń ce sto pi ło wosk i lek ko myśl ny mło dzie niec
spadł. Wy spę, na któ rej zgi nął, na zwa no Ika rią.
Le ży w pół noc nej czę ści Mo rza Egej skie go. De -
dal wy lą do wał na Sy cy lii, gdzie zo stał bu dow -
ni czym jed ne go z miej sco wych wład ców. Kil -
ka lat póź niej Mi nos upom niał się o zbieg łe go
ar chi tek ta, wy wią za ła się z te go woj na, w któ -
rej po legł. De dal do żył sę dzi we go wie ku.

Raj w Knos sos 
Czy wtej le gen dzie jest ziar no praw dy? Iowszem.
Pier re Lévê que, fran cu ski hi sto ryk sta ro żyt nej
Gre cji, zwra ca uwa gę, że Kre ta roz wi ja ła się szyb -
ciej niż Gre cja kon ty nen tal na z ra cji do brej zie -
mi, złóż mie dzi i po ło że nia ge o gra ficz ne go. Roz -
wi nę ła han del z Egip tem, Bli skim Wscho dem,
in ny mi wy spa mi i wresz cie z Hel la dą. I nie ucier -
pia ła – w prze ci wień stwie do Gre cji kon ty nen -
tal nej – z powodu trwa ją ce go od 2700 r. p.n.e. na -
pły wu lu dów za miesz ku ją cych Ana to lię, czy li
dzi siej sze te re ny Tur cji po ło żo ne w Azji Mniej -
szej. Gre cy pod bi li Kre tę do pie ro w 1400 r. p.n.e.,
co ozna cza, że wy spia rze na zy wa ni przez uczo -
nych Mi noj czy ka mi (2700-1400 r. p.n.e.) mie li
mnó stwo cza su na stwo rze nie wspa nia łej kul -

tu ry zwa nej mi noj ską, egej ską bądź kre teń ską.
Re zy du ją cy w Knos sos wład cy no szą cy za pew -
ne ty tuł mi no sa (moż li we, że to imię włas ne któ -
re goś z mo nar chów) i ich pod da ni dłu go ja ko je -
dy ni na Mo rzu Egej skim dys po no wa li po tęż ną
flo tą, dzię ki któ rej zmo no po li zo wa li han del
i wzię li pod but są sia dów. Z mi tu o Te ze u szu do -
wia du je my się, że król Mi nos wy ma gał od Aten
rocz ne go ha ra czu w po sta ci sied miu chłop ców
i sied miu dziew cząt po że ra nych na stęp nie przez
Mi no ta u ra. I to z te go po wo du, aby wy ba wić ro -
da ków od okrut nej ofia ry, ateń ski kró le wicz po -
sta no wił za bić po two ra.

W 1900 r., czy li nie dłu go po oswo bo dze niu
się Kre ty (z po mo cą Wiel kiej Bry ta nii) spod
trwa ją cej pra wie 230 lat tu rec kiej nie wo li, bry -
tyj ski ar che o log Ar thur Evans roz po czął wy ko -
pa li ska w od leg łym o kil ka ki lo me trów od He -
ra klio nu Knos sos, miej sco wo ści le żą cej u stóp
gó ry Ida. W znajdującej się w niej gro cie wy cho -
wał się Ze us. Evans od sło nił zbu do wa ną na
dwóch płasz czyz nach bu do wlę skła da ją cą się
z po nad ty sią ca po miesz czeń, któ ra sko ja rzy ła
się mu z la bi ryn tem i mi tem o Minotaurze. Dla -
te go cy wi li za cję, któ ra na Kre cie zbu do wa ła ten
i in ne pa ła ce, na zwał mi noj ską.

Ar chi tekt[pa ła cu wKnos sos] – pi sze Lévê que
– wy ko rzy stał nie rów ność te re nu i zbu do wał ca -
łość na dwóch płasz czyz nach: skrzy dło wschod -
nie umiesz czo ne jest na niż szym po zio mie niż
dzie dzi niec cen tral ny i resz ta bu do wli. W czę ści
za chod niej ob szer ne go dzie dziń ca (ok. 60 x 29m)
po ło żo ne są san ktu a ria i sa le re cep cyj ne, prze -
de wszyst kim sa la tro no wa, przed któ rą znaj du -
je się ba sen do do ko ny wa nia oczysz cze nia, da -
lej zaś, od dzie lo ne dłu gim ko ry ta rzem bie gną -
cym z pół no cy na po łud nie, są ma ga zy ny, gdzie
w ogrom nych pi to sach („pi thol”) gro ma dzo ne
by ły bo gac twa mi no sa. We wschod niej czę ści po
obu stro nach ko ry ta rza bie gną ce go ze wscho du
na za chód znaj du ją się war szta ty i apar ta men ty
pry wat ne (wiel ka sa la „pod wój nych to po rów”
i apar ta men ty kró lo wej). Część po łud nio wą za -
miesz ki wa ła cze ladź; w czę ści pół noc nej
mie ści ły się ko mo ry i te atr.

Lą do wa nia na Kre ciezwy kle Two ja ko cha ją ca mat ka lub Two ja naj -
lep sza przy ja ciół ka. 

Jej nie daw ny słu żą cy sam miał te raz słu żą -
cych, włas ny po wóz i ka mer dy ne ra, a po sił ki ja -
dał w to wa rzy stwie dwo rzan. Wik to ria nie zro -
bi ła te go na wet dla Brow na. A już w zu peł ne
osłu pie nie wpra wi ła dwór, gdy w 1889 r. spę dzi -
ła z Mun shim noc w ustron nym do mku w Glas -
salt Shiel w Szko cji. Mo że nie wie lu wie rzy ło
w ich ro mans, bo Ka rim miał 26 lat, a Wik to -
ria 70, nie mniej jed nak dwór prze żył szok.
Brown – szep ta no na sa lo nach – był lep szy. Pro -
sty, szcze ry chłop, a nie in try gant, schle bia ją cy
i ta jem ni czy, któ ry ro bi wy nio słe po zy i po wo -
łu je się na wy so kie uro dze nie, podczas gdy wszy -
scy wie dzą, że jest sy nem wię zien ne go fel cze -
ra, o czym uprzej mie do niósł prze by wa ją cy
w In diach le karz kró lo wej sir Ja mes Re id. 

Pod szy ta ra siz mem nie chęć dwo ru ro sła.
Nie wy trzy mał na wet Po nson by, któ ry w li ście
do żo ny pi sał: Do pó ki to by li An gli cy i Eu ro -
pej czy cy, mog łem so bie ja koś ra dzić. Ale ci
ciem no skó rzy to wię cej, niż po tra fię znieść.

Mun shie go nie lu bi ła na wet in dyj ska służ ba
kró lo wej, która twier dziła, że stał się aro gan cki
i co raz bar dziej żąd ny za szczy tów. W cza sie wy -
pra wy do Flo ren cji w 1894 r. miał się skar żyć, że
pra sa nie po świę ca mu dość uwa gi. Gdy syn kró -
lo wej jej otym do niósł, nie tyl ko nie mia ła Karimowi
za złe me ga lo ma nii, ale też za ży czy ła so bie, że by
pra sa czę ściej onim pi sa ła. Nie obu rzy ło jej na wet
to, że oj ciec Mun shie go za pa lił w Win dso rze faj -
kę wod ną, choć nie zno si ła pa le nia. 

Wy ma zać Mun shie go 
Kró lo wa da rzy ła przy jaź nią tak że żo nę Mun -
shie go. Gdy do wie dzia ła się, że od lat bez sku -
tecz nie pró bu je zajść w cią żę, po ra dzi ła się le -
ka rza. Roz ma wia łam z dr. Re i dem o two jej dro -
giej żo nie – pi sa ła do Ka ri ma. Być mo że, gdy
zra ni ła się w no gę, uszko dzi ła so bie tak że coś
w środ ku i te raz pew ne rze czy nie dzie ją się
tak re gu lar nie, jak po win ny. Dla te go mu si na
sie bie uwa żać w okre ślo nym cza sie każ de go
mie sią ca i nie prze mę czać się. I do da wa ła: Zro -
bię dla was wszyst ko, co w mo jej mo cy, bo je -
ste ście mo i mi dro gi mi in dyj ski mi dzieć mi. 

W 1889 r. Wik to ria ofi cjal nie przy zna ła Ka ri -
mo wi ty tuł Mun shi Ha fiz Ab dul Ka rim i po wie -
rzy ła mu obo wiąz ki w swo im se kre ta ria cie. Jed -
no cześ nie ka za ła znisz czyć wszyst kie fo to gra fie,
na któ rych wi dać, jak po da je do sto łu. Chcia ła,
aby wszy scy za pom nie li ople bej skim po cho dze -
niu Ka ri ma. Gdy Mun shi ra zem z in ny mi słu żą -
cy mi z In dii zo stał oskar żo ny przez spi sku ją cą
prze ciw ko nie mu ro dzi nę kró lew ską o stwo rze -
nie „czar nej bry ga dy, któ ra krad nie, szpie gu je
i kła mie”, skar ci ła wszyst kich za brak res pek tu. 

Tyl ko w osta t nim ro ku przed śmier cią Wik -
to rii Mun shi otrzy mał od niej wy na gro dze nie
w wy so ko ści 922 fun tów, czy li dziś oko ło 113 ty -
się cy. Za mie rzam za bez pie czyć two ją przy -
szłość – pi sa ła do nie go w jed nym z li stów. Gdy
więc po śmier ci Wik to rii Ka rim zo stał zmu szo -
ny do opusz cze nia Wiel kiej Bry ta nii, był za -
moż nym czło wie kiem. W Agrze ku pił dom,
zmarł osiem lat póź niej, w wie ku 46 lat.

Do ku men ty świad czą ce o je go za ży ło ści
z kró lo wą zo sta ły spa lo ne. Księż ni czka Beatrice
spę dzi ła kil ka lat na prze pi sywaniu rę ko pi sów
Wik to rii, z któ rych usu nę ła wszyst kie wzmian -
ki do ty czą ce Mun shie go. Do na szych cza sów
prze trwa ły za pi ski sa me go Ka ri ma i pi sa ne
w urdu no tat ki kró lo wej. l

Od piąt ku w ki nach „Po wier nik kró lo wej” – film
o przy jaź ni Wik to rii ze swym in dyj skim słu żą cym �

Fragment jednego z fresków na ścianie pałacu w Knossos przedstawiający
mężczyzn niosących wazy. Artyści posługiwali się farbami wodnymi, które nakładali
na wilgotne jeszcze ściany.
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Za tydzień:
W wystającej ponad wodę części kadłuba na wpół zatopionego
okrętu podwodnego HMS „Thetis” wystarczy wywiercić otwory 
i wtłoczyć powietrze, a uwięziona w nim prawie setka ludzi
ocaleje. Gdy ratownicy proszą dowództwo Royal Navy o zgodę 
na tę operację, w odpowiedź długo nie mogą uwierzyć. Brytyjska
admiralicja zakazuje wiercenia jakichkolwiek otworów. 
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Po wej ściu do pa ła cu przed ocza mi tu ry -
sty prze su wa ją się ko lej ne epo ki ma lar -

stwa kre teń skie go, któ re na po cząt ku ce cho wał
na tu ra lizm – to fre ski uka zu ją ce ro śli ny, zwie -
rzę ta i lu dzi. Ma my więc bu kie ty róż, del fi ny i ry -
by w apar ta men cie kró lo wej czy by ka, z któ rym
zma ga się „to re a dor”. W ko lej nej epo ce, na zwa -
nej przez Lévê que’a kla sy cyz mem, mi noj scy
ma la rze sku pia li się na lu dziach. Naj lep szym
przy kła dem te go sty lu jest fresk uka zu ją cy dziew -
czy nę o ogrom nych oczach, de li kat nej twa rzy
i dłu giej szyi, na zwa ną przez ba da czy „Pa ry żan -
ką”. Ko lej na era to ma lar stwo sty li zo wa ne, fre -
ski wy o bra ża ją ce pro ce sje tra ga rzy nio są cych
wa zy czy kom po zy cje przed sta wia ją ce męż -
czyzn zma ga ją cych się z by ka mi. Mi noj czy cy
mu sie li być świet ny mi ju bi le ra mi, bo za rów no
ko bie ty, jak i męż czyź ni z fre sków ma ją na so bie
klej no ty zna le zio ne tak że w gro bow cach.
Archeolodzy od kry li również stół zro bio ny m.in.
z koś ci sło nio wej, krysz ta łu gór skie go, zło ta, sre -
bra, in kru sto wa ny 72 mar ge ryt ka mi. 

Zda niem Lévê que’a świat Mi noj czy ków ce -
cho wały po kój, do bro byt, har mo nij na or ga ni -
za cja spo łe czeń stwa, mi łość do ży cia i do pięk -
na. Świat ten znik nął ok. 1400 r. p.n.e., kie dy na
wy spie po ja wi li się na jeź dźcy z Pe lo po ne zu
(przez hi sto ry ków na zy wa ni Acha ja mi, bo tak
Ho mer okre ślał w „Ilia dzie” wszyst kich Gre -
ków wal czą cych pod Tro ją), któ rzy uprzed nio
opa no wa li Gre cję kon ty nen tal ną. Prze siąk nię -
ci kul tu rą Kre ty mi noj skiej Acha jo wie za zdro -
ści li Mi noj czy kom ich bo gactw i dość już mie -
li pła ce nia da nin. Naj pew niej wy star czy ła im
jed na bi twa, by zgnieść miej sco wych oraz złu -
pić i spa lić Knos sos, sko ro po wie kach Evans
nie zna lazł tam wie lu cen nych przed mio tów.

Kre ta prze ży ła jesz cze nie jed ną in wa zję ozna -
cza ją cą nad ej ście no wych pa nów. W 66 r. p.n.e.
Rzy mia nie za mie ni li wy spę w swo ją pro win cję.
W 324 r. Rzym prze stał być sto li cą i zo stał za -
stą pio ny przez Bi zan cjum, Kre ta sta ła się czę -
ścią wschod niego ce sar stwa. W la tach 824-961
prze szła pod pa no wa nie Ara bów, by po tem zno -
wu wró cić do Bi zan cjum. Aż w 1224 r., w wy ni -
ku IV wy pra wy krzy żo wej, za ję li ją We ne cja nie
i utrzy ma li aż do 1669 r., kie dy wy par li ich stam -
tąd Tur cy. Po uda nym po wsta niu an ty tu rec kim
w 1898 r. Kre ta stała się re pub li ką pod pro tek -
to ra tem Tur cji, w 1908 r. ogło siła nie uz na ną przez
świat nie po dleg łość. W 1913 r. zo stała włą czona
do Gre cji.

In wa zja w no wym sty lu 
20 ma ja 1947 r. ge ne ra ło wie Bru no Bräuer i Wil -
helm Frie drich Müller sta nę li przed grec kim plu -
to nem eg ze ku cyj nym. Sześć lat wcześ niej Bräuer,
wtedy puł kow nik ido wód ca 1. Puł ku Spa doch ro -
no we go, ra zem ze swo i mi żoł nie rza mi wy sko czył
ztrans por to we go jun ker sa Ju-52 wre jo nie He ra -
klio nu. Mie li opa no wać lot ni sko; po dob ne za da -
nie otrzy ma ły dwie in ne gru py spa doch ro nia rzy
zrzu ca nych w po bli żu Cha nii oraz Re tim no
(wszyst kie trzy mia sta są na pół noc nym wy brze -
żu). Gen. Kurtowi Stu den to wi cho dzi ło olą do wi -
ska dla trans por tow ców do wo żą cych ko lej nych
żoł nie rzy ma ją cych wy przeć alian tów z Kre ty.

Pod ko niec kwiet nia kam pa nia bał kań ska, któ -
ra roz po czę ła się od lek ko myśl ne go ata ku Be ni ta
Mus so li nie go na Gre cję 28 paź dzier ni ka 1940 r.
iszyb ko po ka za ła sła bość wojsk wło skich, co zmu -
si ło Hit le ra do przy jścia im zpo mo cą, by ła już wza -
sa dzie za koń czo na. 27 kwiet nia czoł gi Weh rmach -
tu wje cha ły do Aten, akil ka dni wcześ niej za pa dła
de cy zja o ewa ku a cji na Kre tę i do Egip tu bry tyj -
skie go kor pu su eks pe dy cyj ne go wspie ra ją ce go
Gre ków. Po szyb kim za ję ciu Ju go sła wii i Gre cji
kon ty nen tal nej Hit ler mógł się sku pić na przy go -
to wa niach do ata ku na ZSRR. Nie był szcze gól -
nym zwo len ni kiem zdo by wa nia Kre ty, ale pa mię -
tał oru muń skich po lach na fto wych wPloesz ti. Po -
sia da nie Kre ty przez Niemców utrud ni ło by Bry -

tyj czy kom ata ko wa nie Ploesz ti, aje go ata wi stycz -
ny au striac ki strach przed in wa zją zpo łud nio we -
go wscho du spra wiał, że uwa żał wy spę za po ży -
tecz ny sza niec mor ski – pi sze bry tyj ski hi sto ryk
An to ny Be e vor. 

Gen. Stu dent, nie wia do mo dla cze go, założył,
że Kre teń czy cy przyj mą na jeź dźców z otwar ty -
mi ra mio na mi. Uwie rzył też wfał szy we da ne wy -
wia du, ja ko by na Kre cie znaj do wa ło się tyl ko
5 tys. bry tyj skich żoł nie rzy, w tym ani jed ne go
w Re tim no i za led wie 400 w He ra klio nie. A tak -
że, że wspie ra ją cy ich No wo ze lan dczy cy i Au -
stra lij czy cy zo sta li ewa ku o wa ni do Egip tu i że na
wy spie nie ma też żad nych od dzia łów grec kich.

Pra wie 45-ty sięcz ny mi si ła mi sprzy mie rzo -
nych – Au stra lij czy ków, Bry tyj czy ków, No wo ze -
lan dczy ków, jed nak tyl ko wpo ło wie odpowiednio
prze szko lo nych – i blisko 9 tys. źle uzbro jo nych

Gre ków do wo dził za słu żo ny w cza sie I woj ny
świa to wej No wo ze lan dczyk gen. Ber nard Fre y -
berg. Nie za dbał on na le ży cie o sprzęt łącz no ści
i kiedy je go żoł nie rze wal czy li, czę sto nie
wiedzieli, co ro bią in ne jed nost ki. Po nad to ja ko
ofi cer sta rej da ty za kła dał, że Niem cy spró bu ją
zdo być Kre tę za po mo cą de san tu mor skie go.
Nie zmie nił te go po glą du tak że we wto rek 20 ma -
ja, kie dy za czę li lą do wać spa doch ro nia rze. Na -
dal spo dzie wał się ata ku od mo rza, nie ro zu mie -
jąc, do cze go zmie rza prze ciw nik. Mi mo to alian -
ci po wi ta li na past ni ków morzem ognia, pier w -
sze go dnia in wa zji zabili aż 1856 Niem ców,
w czym wspie ra li ich cy wi le. Jak pi sze Be e vor:
W ob ro nie wy spy chłop cy, sta rzy męż czyź ni,
ko bie ty – wszy scy wy ka zy wa li za pie ra ją cą dech
od wa gę. Żoł nie rze nie miec cy by li w dwój na sób
po ru sze ni, że wal czy ły ko bie ty. Po dej rza nym

zdzie ra li su kien ki z ra mion. Je śli mia ły si nia ki
od od rzu tu ka ra bi nu al bo zła pa ne zo sta ły z no -
żem w rę ku, roz strze li wa no je jak męż czyzn. 

W no cy z 20 na 21 ma ja nie licz ni nie miec cy
do wód cy, któ rzy prze ży li de sant, uwa ża li, że po -
nie śli klę skę. Ich zda nie po dzie la li od po wie dzial -
ni za ope ra cję fel dmar sza łek Wil helm List,
gen. Wol fram von Rich tho fen i gen. Ale xan der
Löhr. Je den Stu dent uwa żał, że nie na le ży jesz -
cze re zy gno wać i – jak się szyb ko oka zało – miał
ra cję, po nie waż tej sa mej no cy alian ci po peł ni -
li dwa nie wy ba czal ne błę dy: gen. Fre y berg nie
za rzą dził kon tra ta ku mo gą ce go do bić zdzie siąt -
ko wa nych spa doch ro nia rzy, a płk Les lie An drew
zgo dził się na za nie cha nie ob ro ny lot ni ska Ma -
le me, kil ka na ście ki lo me trów na za chód od Cha -
nii. Uznał, że trze ba stam tąd wy co fać żoł nie rzy,
bo za dnia zma sa kru je je Luf twaf fe. Niem cy szyb -
ko się w tym zo rien to wa li, ale mu sie li jesz cze
wie dzieć, czy z lot ni ska da się ko rzy stać, czy też
ostrzał wro ga to unie moż li wia. Gen. Stu dent po -
pro sił zna ko mi te go pi lo ta kpt. Oska ra Kle y e go,
by o brza sku 21 ma ja spró bo wał wy lą do wać na
za chod nim skra ju lot ni ska. Kie dy mu się to uda -
ło, generał na ka zał prze rzu ce nie do Ma le me żoł -
nie rzy 5. Dy wi zji Gór skiej.

Niem ców kosz to wa ło to wie le krwi, ale do -
ko na li prze ło mu: mie li lot ni sko i mo gli do wo -
zić no we si ły i za o pa trze nie. Gen. Fre y berg na -
ka zał kon tra tak, ale po nie waż wciąż ocze ki wał
de san tu z mo rza, użył zbyt ma łych sił, by był
on sku tecz ny. 27 ma ja Luf twaf fe ob ró ci ła Cha -
nię w pe rzy nę, znisz czyła m.in. 13 pa ła ców we -
nec kich z XV i XVI w. i po zo sta wiła nie tknię te
na brze że por to we.

Część sprzy mie rzo nych do tar ła na południo -
wo-za chod nie wy brze że, skąd okrę ty Ro y al Na -
vy za bie ra ły ich do Egip tu. Alian ci stra ci li
4123 ludzi, a do nie wo li po szło 17,5 tys. żoł nie -
rzy. Niem cy – pra wie 2 tys. za bi tych oraz 1759 za -
gi nio nych.

Krwa wa oku pa cja 
Niem cy by li wście kli z po wo du ma sa kry spa -
doch ro nia rzy, ra czej nie spo dzie wa li się, że alian -
ci bę dą do nich strze lać w trak cie opa da nia. Ale
naj wię kszą nie na wiść od czu wa li do miej sco wych,
któ rych ob wi nia li o zbrod nie po peł nia ne na ran -
nych ibez bron nych żoł nie rzach. 31 ma ja gen. Stu -
dent za rzą dził dra koń skie re pre sje – Niem cy roz -
strze li wa li ludzi uznawanych przez siebie za win -
nych, sto so wa li od po wie dzial ność zbio ro wą, pa -
ląc ca łe wsie, za bi ja li wszyst kich męż czyzn na
da nym te ry to rium. Na nic zda ły się pro te sty czę -
ści ofi ce rów czy sta no wi sko płk. Bräue ra, któ ry
opo wie ści otor tu ro wa niu spa doch ro nia rzy trak -
to wał ja ko zmy śle nia. Mi mo to, gdy był ko men -
dan tem Kre ty, Niem cy roz strze la li pra wie 700 par -
ty zan tów oraz 180 męż czyzn zgodnie z roz kazem
od po wie dzial no ści zbio ro wej. Ko lej ny ko men -
dant, gen. Müller zwa ny „Rzeź ni kiem Kre ty”,
oka zał się znacz nie bar dziej bez względ ny wzwal -
cza niu par ty zan tki. 

Nie na wiść Kre teń czy ków do Niem ców by ła
wiel ka, ale jesz cze wię ksza do ro dzi mych ko la bo -
ran tów. Na wy spie z tak dłu gą tra dy cją po zo sta -
wa nia pod oku pa cją ibun to wa nia się jak Kre ta –pi -
sze Be e vor – mu sia ło się roz wi nąć in styn ktow ne
prze ko na nie, że zdraj ców na le ży trak to wać bez li -
to ści.W1945 r., już po ka pi tu la cji Nie miec,pe wien
nie miec ki agent [po schwy ta niu] bła gał, aby poz -
wo lo no mu po peł nić sa mo bój stwo. Wte dy wpew -
nej od leg ło ści od skra ju urwi ska po ła ma no mu no -
gi cięż ki mi ka mie nia mi, aby mu siał się do czoł gać
przez resz tę dro gi isam zsu nąć wprze paść.In cy -
dent tenbyłjed nym zwie lu ak tów ze msty inie na -
le żał do naj bar dziej okrut nych. l

Ko rzy sta łem m.in. z: An to ny Be e vor, „Kre ta: 
Pod bój i opór”, Kra ków 2011, Pier re Lévê que
„Świat grec ki”, War sza wa 1973, Jan Pa ran dow ski
„Mi to lo gia”, War sza wa 2008
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Żołnierze alianccy strzelali 
do będących jeszcze w powietrzu
spadochroniarzy. Ci, którzy
wylądowali żywi, walczyli 
z niezwykłą zajadłością. Kiedy
zapadła noc, strzelanina ustała, 
a wyczerpanych Niemców zaczęło
dręczyć pragnienie. W pobliżu
studni Kreteńczycy zastawiali
jednak na nich pułapki. Na zdjęciu
(będącym fotomontażem)
lądowanie spadochroniarzy 
gen. Kurta Studenta.

Arthur Evans, odkrywca pałacu 
w Knossos, częściowo
zrekonstruował budowlę, 
co nie wszystkim się spodobało. 
Na zdjęciu fragment odtworzonej
wschodniej części pałacu.


