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Norbert Wójtowicz

WSPÓPRACA „GRUPY LOGISTYCZNEGO WSPARCIA
PODZIEMIA” W STUTTGARCIE Z OPOZYCJ
NIEPODLEGO!CIOW W POLSCE (1983–1989)*

W opublikowanym w 2007 r. przez Instytut Pamici Narodowej tomie
dokumentów dotycz cych Solidarno!ci Walcz cej (SW) zamieszczona zosta"a
sporz dzona 21 sierpnia 1987 r. interesuj ca „Notatka informacyjna na temat
tre!ci instrukcji dla podziemnego ruchu oporu nagranej na kasety
magnetofonowe”. Wiadomo!# dotyczy faktu przes"ania kilka dni wcze!niej przez
przedstawiciela SW w RFN Andrzeja Wirg1 104 ta!m magnetofonowych, na
których nagrano d$wikow wersj przygotowanego „przez Amerykanów”
podrcznika zatytu"owanego Ruch oporu. Jest w nim zawarty instrukta%
opracowany w trzech nastpuj cych grupach tematycznych: „a. organizacja
i szkolenie grup podziemnych, b. dzia"alno!# sabota%owa i terrorystyczna, c.
prowadzenie dzia"a& zbrojnych”. By" przeznaczony dla dzia"aczy, którzy „trwaj
w podziemiu i zamierzaj walczy# z re%ymem”, a instrukcja mia"a „umo%liwi#
zapoznanie si z metodami dzia"alno!ci wroga i wskaza# mo%liwo!ci obrony
w"asnej. Broni cy si korzysta zawsze z sympatii ca"ego narodu, a jego dzia"anie
w obronie podniesione jest do najwy%szej cnoty”2. Powo"uj c si na Henryka
Piecucha3 autorzy po!wiconego SW tomu wskazywali, %e kasety te zosta"y
przewiezione z Niemiec przez Eugeniusza Jaroszewskiego, wspó"pracuj cego od
1973 r. ze S"u%b Bezpiecze&stwa 4. Podkre!lali przy tym, %e „jak si wydaje,
*
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Referat wyg"oszony podczas Midzynarodowej Konferencji Naukowej „Polacy w Niemczech:
Przesz"o!#, Tera$niejszo!#, Przysz"o!#” zorganizowanej w dniach 20 – 21 kwietnia 2012 r.
w Warszawie przez 'wiatow Rad Bada& nad Poloni , Uniwersytet Kardyna"a Stefana
Wyszy&skiego w Warszawie i Muzeum Niepodleg"o!ci w Warszawie.
Andrzej Wirga (ur. 1945) – polski ekonomista, dzia"acz emigracyjny, od 1981 r. w Biurze
Zagranicznym NSZZ „Solidarno!#” w Bernie, od 1984 r. przedstawiciel Solidarno!ci Walcz cej
w Niemczech.
Notatka informacyjna z 21 sierpnia 1987 r. na temat tre!ci instrukcji dla podziemnego ruchu
oporu nagranej na kasety magnetofonowe przekazane kierownictwu Solidarno!ci Walcz cej
przez Andrzeja Wirg, IPN BU 02203/100, k. 40–42; dokument zosta" opublikowany w ca"o!ci
w: (. Kami&ski, W. Sawicki, G. Waligóra, Solidarno Walcz ca. Tom 1. W oczach SB,
Warszawa 2007, s. 392–393.
H. Piecuch, Od Jaruzelskiego do Kwaniewskiego. S!u"by specjalne atakuj , Warszawa 1996,
s. 490.
Wicej na temat dzia"alno!ci Eugeniusza Jaroszewskiego (ps. P"yta, Diodor, Eneasz) zob.: M.
Raczkowski, „Najwa"niejszy” agent w SW, „Dolno!l ska Solidarno!#” (Wroc"aw), nr 5 (273),
15 maja 2008, s. 6.

ostatecznie nie przekaza" ich kierownictwu SW, lub te% przekaza" tylko jeden
komplet”, natomiast „z relacji dzia"aczy SW wynika, i% kasety te nie by"y im
znane”5. W bezpo!redniej rozmowie jeden z redaktorów tomu wspomnia", %e
wprawdzie kto! z dzia"aczy SW przypomina" sobie o kasetach, ale niczego
bli%szego na ten temat nie by" w stanie powiedzie#6.
Czym by" wspomniany podrcznik Ruch oporu, sk d si wzi " i w jaki
sposób kasety z jego tre!ci trafi"y do kraju? Aby móc odpowiedzie# na te
pytania nale%a"oby przenie!# si na drug pó"kule i cofn # co po"owy lat 70. XX
stulecia, kiedy to w Nowym Jorku rozpocz " swoj dzia"alno!# polityczn
Konstanty Zygfryd Hanff. Jak zauwa%y" S"awomir Cenckiewicz „Hanff jest
postaci bardzo tajemnicz ”7 i z pewno!ci wiele faktów z jego %ycia wymaga
wnikliwszej analizy. Sam Hanff wielokrotnie ubarwia" i modyfikowa" swój
%yciorys, a jego oficjalna wersja zawarta zosta"a w prawdopodobnie
niepublikowanym dokumencie Prawdziwe oblicze Dra Hanffa8, a pó$niej
w opublikowanym w 1999 r. wywiadzie – rzece Niesamowita historia jednego
"ycia9. Problemem jest to, %e jak zauwa%y" Cenckiewicz wspomnienia te
„z uwagi na ich skrajny subiektywizm, selektywno!# i skrótowo!#, niestety nie
wyja!niaj szeregu »tajemnic«”10.
Konstanty Zygfryd Hanff urodzi" si 2 listopada 1926 r. jako m"odszy
syn Paw"a i Marii zd. Gazaba"ow. Jak na przysz"ego polskiego dzia"acza
politycznego by"o to pochodzenie do!# oryginalne – ojciec by" z pochodzenia
Niemcem z polskim obywatelstwem, a matka Ormiank z Rosji na paszporcie
nansenowskim11. Po rozstaniu si rodziców pocz tkowo mieszka" z matk
w Warszawie, a po wybuchu wojny od pa$dziernika 1939 r. do marca 1943 r.
w Wilnie. Po wkroczeniu na te tereny Niemców zosta" wywieziony na roboty, ale
po krótkim czasie uda"o mu si wykorzystuj c w po"owie niemieckie
pochodzenie uzyska# zwolnienie. Wówczas na pro!b ojca przyby" do
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(. Kami&ski, W. Sawicki, G. Waligóra, dz. cyt., s. 392.
Informacja uzyskana od dr. (ukasza Kami&skiego.
S. Cenckiewicz, „Trylogia” o emigracji, „Orze" Bia"y” nr 1576/LX, s. 63; S. Cenckiewicz,
Pos!owie. U kresu ostatniego etapu. Emigracyjna dzia!alno polityczna Tadeusza Katelbacha,
w: T. Katelbach, Spowied# pokolenia, Gda&sk 2001, s. 349.
Prawdziwe oblicze Dra Hanffa, Kolekcja „Archiwum St. Gierata”, Instytut im. Józefa
Pi"sudskiego w Nowym Jorku (dalej IJPwNY); inna kopia tego dokumentu w: AIPN BU 0
2202/24/2, k. 83–87 z 564.
J. Grzesik-Grzenicki, K. Z. Hanff, Z. Rutkowski, Niesamowita historia jednego "ycia. Minister
rz du emigracyjnego R.P. – ujawnia!, Pozna& 1999.
List S!awomira Cenckiewicza do Konstantego Zygfryda Hanffa z 31 pa#dziernika 2000 r.,
materia"y nieuporz dkowane z Archiwum Organizacji i Redakcji „Wolna Polska” (dalej
AOiRWP)
By"a to powsta"a w 1922 r. forma dokumentu to%samo!ci wydawanego uchod$com
i bezpa&stwowcom. Matka Hanffa dopiero w sierpniu 1939 r. mia"a otrzyma# obywatelstwo
polskie, cho# z braku pienidzy na op"aty zwi zane z wyrobieniem potrzebnych dokumentów
nigdy do tego nie dosz"o.
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Warszawy, a nastpnie wyjecha" do Berlina, gdzie kszta"ci" si w szkole dla
t"umaczy wojskowych jzyka polskiego i rosyjskiego. Po jej uko&czeniu zosta"
zatrudniony w Wydziale Propagandy Dystryktu Warszawskiego, gdzie pracowa"
od stycznia do marca 1944 r. Wys"any na front wschodni dosta" si do niewoli
sowieckiej12, sk d w 1948 r. wróci" do Polski. Zosta" zwerbowany 11 listopada
1956 r. przez S"u%b Bezpiecze&stwa i przyj " pseudonim „Karski”13. Od tego
momentu przez kilka lat by" wspó"pracownikiem SB, cho# z jego wypowiedzi
wynika, %e „do 1962 r. wspó"pracuje z re%ymowym kontrwywiadem. Znów
wraca do starej koncepcji: znajomo!# wroga bdzie przydatna w przysz"o!ci
i tym usprawiedliwia sam przed sob swoj wspó"prac. Zaczyna niebezpieczn
gr. Niczym wrogowi nie pomóc, dowiedzie# si jak najwicej i przygotowa#
ucieczk z kraju. W 1957 r. wielokrotnie je$dzi do RFN. Organizuje handel
zagraniczny Niemiec z PRL na fali ówczesnej odwil%y. Jednocze!nie, w oczach
Bezpieki ma s"u%y# jako »przynta« dla zachodnich wywiadów. Dr 14 Hanff
rzeczywi!cie »"apie« kontakt w Berlinie Zachodnim, lecz efekty s korzystne
jedynie dla Zachodu. Bezpieka jest umiejtnie wodzona za nos przez osiem lat,
nigdy nie zorientowa"a si w podwójnej grze dra Hanffa i wreszcie po latach,
widz c nieskuteczno!#, zarzuca t wspó"prac zupe"nie”15. W grudniu 1968 r.
zwróci" si do w"adz z podaniem o paszport na opuszczenie PRL i w sierpniu
1969 r. wyjecha" z Polski. Bd c w Nowym Jorku rozpocz " w po"owie lat 70.
ub. stulecia wydawanie miesicznika i tworzy" !rodowisko polityczne, które
u%ywa"o nazwy Organizacja Bojowa „Wolna Polska”. W dziesi t rocznic
powstania organizacji uzasadniaj c potrzeb reaktywacji pisma Hanff
wspomina": „W roku 1975 rozpoczli!my nasz dzia"alno!# dokumentuj c j
dwujzycznym miesicznikiem, zwanym »Komunikaty z Pola Walki«. Nasze
materia"y ukazywa"y si tak%e w miesiczniku »Po Prostu«, wydawanym
i w du%ej mierze finansowanym przez nasz organizacj. Trwa"o to rok ca"y, a%
do wyczerpania prywatnych funduszy. Nastpnie, w latach 1977–1980, nasze
materia"y ukazywa"y si systematycznie na "amach tygodnika »Czas«,
wydawanego w Winnipegu, a w roku 1979 tak%e w »G"osie Polskim« w Toronto
12

13
14
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Zgodnie z dokumentami, wystawionymi przez Prokuratur Rosyjskiej Federacji w latach 90. XX
wieku, Konstanty Zygfryd Hanff zosta" 20 lutego 1945 r. wzity do niewoli. Dopiero 8 maja
1945 r. w czasie pobytu w sprawdzeniowo-filtracyjnym "agrze nr 0334 zosta" aresztowany,
a nastpnie os dzony i 26 listopada 1946 r. skazany przez s d specjalny na siedem lat
pozbawienia wolno!ci. Status Hanffa w okresie midzy lutym a majem 1945 r. pozostaje
niewyja!niony; zob. dodatek: Zdj$cia, dokumenty, korespondencja, w: J. Grzesik-Grzenicki, K.
Z. Hanff, Z. Rutkowski, dz. cyt.
Zob. AIPN Kr 00/9/6461; AIPN Kr 00/100/452.
W Stanach Zjednoczonych Hanff zacz " pos"ugiwa# si uzyskanym w 1974 r. w tpliwym
tytu"em doktora filozofii w dziedzinie nauk politycznych z okre!lanego niekiedy jako „degree
mill” Sussex College of Technology; zob. Fotokopia dyplomu zamieszczona w dodatku: Zdj$cia,
dokumenty, korespondencja, w: J. Grzesik-Grzenicki, K. Z. Hanff, Z. Rutkowski, dz. cyt.
Prawdziwe oblicze Dra Hanffa, Kolekcja „Archiwum St. Gierata”, IJPwNY; inna kopia tego
dokumentu w: AIPN BU 0 2202/24/2, k. 83–87 z 564.
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i w »Wiadomo!ciach Polskich« w Sztokholmie. Od roku 1980 do 1984 nasz
trybun by"o »*ycie Polonii« wydawane w Nowym Jorku. Jednak dzia"ania
wrogich si" okaza"y si na tyle skuteczne, %e byli!my zmuszeni kolejno
zaprzestawa# publikacji naszych materia"ów w ka%dym z tych pism. Mimo tych
niepowodze& – kapitulowa# nie zamierzamy”16.
Poza dzia"alno!ci publicystyczn , Hanff stara" si prowadzi# w!ród
urzdników PRL-owskiej dyplomacji i prore%ymowej emigracji szereg akcji
o charakterze dywersyjnym. Przyk"adem takiego dzia"ania mog"o by#
skierowanego do nich prowokacyjnego opracowania Ma!y kolaborant,
fotografowanie przy okazji wyborów osób wchodz cych do polskiej placówki
dyplomatycznej a nastpnie publikacja tych wizerunków jako osób
wspó"pracuj cych z re%ymem, czy publikowanie listy nazwisk w ramach
demaskowania przebywaj cych w USA pracowników polskiego wywiadu. Jak
podkre!la"
Cenckiewicz,
organizacja
„g"osi"a
has"a
radykalnie
antykomunistyczne, nawo"ywa"a do uwolnienia Polski od Sowietów,
w !rodowisku polonijnym demaskowa"a »agentów PRL i Moskwy«”17.
Prowadzone przez niego dzia"ania niejednokrotnie zadziwia"y pomys"owo!ci .
Po!ród wielu inicjatyw warto zauwa%y# dzia"anie opieraj ce si na znajomo!ci
zasad funkcjonowania spo"ecze&stwa w systemie komunistycznym. „Korzystaj c
z ca"ej naszej kartoteki komunistycznych »dyplomatów« – wspomina" Hanff –
wpad"em na szata&ski pomys". Wydrukowali!my na naszym papierze firmowym
pismo do nich, w którym zapraszali!my do zerwania z komun i do przej!cia na
nasz stron. Proponowali!my nawi zanie z nami poufnego kontaktu, a tym
samym do wspó"pracy z nasz organizacj . Do du%ej, br zowej koperty w"o%one
by"y te listy z paroma egzemplarzami miesicznika »Wolna Polska«. Kawa"
polega" na tym, %e te du%e koperty zosta"y rozes"ane na adresy prywatne
wszystkich pracowników konsulatu »PRL« w Nowym Jorku... ale za wyj tkiem
dwóch, odpowiednio wybranych osób, którym te koperty nie zosta"y wys"ane.
Tylko ci, którzy znaj totalitarne systemy s w stanie doceni# szata&ski dowcip
zawarty w tej akcji. Otó%, znaj c funkcjonowanie ich systemu, mo%na by"o
przewidzie#, %e w nastpnym dniu w drzwiach konsulatu sta# bdzie dwóch
bezpieczniaków i odbiera# du%e koperty z r k przychodz cych do pracy. Jasne,
%e ka%dy szanuj cy si i ostro%ny pracownik zdawa" sobie spraw, %e tak w"a!nie
bdzie wygl da" nastpny ranek, wic niós" t kopert, jak zaraz i bez s"owa
wrcza" bezpieczniakowi. No i teraz prosz sobie wyobrazi# miny tych panów,
kiedy zjawia si w drzwiach, rzekomo zaufany, towarzysz X, który %adnej
koperty ze sob nie ma.
– Koperta!
– Jaka koperta?
16

17

Nowa akcja po 10 latach, w: K. Z. Hanff, Rewizja historii. Wybór publicystyki z „Wolnej
Polski”, Pozna& 1995, s. 9.
S. Cenckiewicz, Pos!owie…, dz. cyt., s. 350.
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Nie udawajcie wariata! Wszyscy dostali. Gdzie macie to pismo
z Wolnej Polski?
A mo%e ju% umówili!cie si z nimi telefonicznie, co?!

No jednym s"owem, draka musia"a by# wspania"a... D"ugo ci dwaj
musieli zapewne si t"umaczy#, %e rzeczywi!cie nic od nas nie dostali...”18.
Niew tpliwie tego typu akcje !wiadczy"y nie tylko o poczuciu humoru ich autora,
ale przejawia"a si w nich towarzysz ca ca"ej dzia"alno!ci Hanffa sk"onno!# do
makiawelizmu.
Na prze"omie lat 70. i 80. ub. stulecia Organizacja Wolna Polska
i Konstanty Zygfryd Hanff starali si reprezentowa# na kontynencie
ameryka&skim interesy Konfederacji Polski Niepodleg"ej (KPN) i jej lidera19. W
tym celu pos"ugiwa" si papierem firmowym z logo tej partii i przedstawia" si
jako jej przedstawiciel. Nale%y podkre!li#, ze czyni" to nie maj c formalnego
mandatu i wychodz c jedynie od znajomo!ci (bezpo!redniej lub
korespondencyjnej) z kilkoma dzia"aczami tego ugrupowania, w tym z Maciejem
Pstr g-Biele&skim. Jak sam pisa": „Od pierwszych chwil absolutnie szczerze
popierali!my KPN i nadal uwa%amy KPN za organizacj polityczn o ogromnym
znaczeniu. Podzielamy koncepcje ideologiczne i strategiczne KPN”20.
Aczkolwiek u%ywa" nazwy KPN „prawem kaduka”, to jednak nie sposób nie
zauwa%y# dokumentów które !wiadcz niedwuznacznie o tym, %e prowadzi" do!#
o%ywion agitacj na rzecz tego ugrupowania. W tym kontek!cie mo%e razi#
nieco bardzo radykalna ocena Leszka Moczulskiego 21. W swoim
antykapeenowskim paszkwilu Marian Reniak zamie!ci" obszerny fragment
po!wicony dzia"alno!ci Hanffa22, o czym sam zainteresowany wspomina": „o
mnie napisa" sporo bzdur, ale na temat »Wolnej Polski« przytoczy" w"a!ciwie
fakty. Je!li czytelnik uprzejmie pominie re%ymowe, negatywne oceny, to reszta
jest ju% przecie% niez"ym !wiadectwem solidnego dzia"ania przeciwko
komunie”23.
Na prze"omie lat 70. i 80. w orbicie kontaktów Hanffa pojawi" si
Wies"aw Jurkiewicz, z którym z biegiem lat wizi zacie!nia"y si coraz bardziej.
Urodzony 11 stycznia 1936 r. Wies"aw Jurkiewicz od 1956 r. by"
funkcjonariuszem Milicji Obywatelskiej, dochodz c w tej s"u%bie do stopnia
18
19

20
21
22
23

J. Grzesik-Grzenicki, K. Z. Hanff, Z. Rutkowski, dz. cyt, s. 97.
Robert Leszek Moczulski (ur. 1930) – polski polityk, historyk, 1977 r. wspó"za"o%yciel ROPCiO
i jeden z jego rzeczników, za"o%yciel i przywódca ZINO, 1979 r. za"o%yciel i przywódca KPN,
1991–93 i 1993–97 pose" na Sejm. W 2005 r. s d lustracyjny uzna" go za k"amc lustracyjnego
orzekaj c, %e w latach 1969–1977 Leszek Moczulski wspó"pracowa" z SB jako TW „Lech”. 12
wrze!nia 2006 r. s d drugiej instancji podtrzyma" wyrok.
Ubecja o nas, w: K. Z. Hanff, Rewizja…, dz. cyt., s. 12–13.
L. Moczulski, Lustracja. Rzecz o tera#niejszoci i przesz!oci, Warszawa, 2001, s. 183–185.
M. Reniak, KPN. Kulisy fakty dokumenty, Warszawa 1982, s. 70–79.
J. Grzesik-Grzenicki, K. Z. Hanff, Z. Rutkowski, dz. cyt., s. 105.
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kapitana. Chwalony by" przez prze"o%onych m.in. za to, %e podleg"a mu sekcja
„bardzo dobrze zorganizowa"a prac operacyjn w zakresie rozbudowy poufnych
$róde" informacji”, a on sam „na swoim koncie posiada" 12 jednostek t.[ajnych]
w.[spó"pracowników], z których sze!ciu sam pozyska"”24. Jednak%e ju% w tym
czasie „cechowa"a go patologiczna wrcz nienawi!# do pracowników S"u%by
Bezpiecze&stwa”25. W 1972 r. otrzyma" paszport i zgod MSW na wyjazd na
wycieczk do krajów basenu Morza 'ródziemnego (Algieru, Maroka, Tunezji
i W"och). Wyp"yn " w podró% m/s „Dolny 'l sk”, ale ju% 7 maja 1972 r. po
zej!ciu na l d we w"oskim porcie Vado Ligure nie powróci" na statek. Przez
pewien czas przebywa" w obozie przej!ciowym w bawarskim Zirndorf gdzie, jak
podkre!la" p"k Józef Osek, „wszed" w kontakt z wrogimi s"u%bami specjalnymi
przekazuj c im wszelkie posiadane informacje dot.[ycz ce] naszego resortu,
znanych mu wy%szych oficerów WP i MO, szczegó"ów odno!nie wypadków
pozna&skich, na wybrze%u itd. Ma on równie% posiada# filmy dot.[ycz ce]
wypadków pozna&skich oraz innych wa%nych wypadków w Polsce” 26. Od 7
czerwca 1972 r. Jurkiewicz zosta" objty spraw operacyjnego rozpracowania
o kryptonimie „Kameleon”27.
Wspomniana w dokumentach milicyjnych umiejtno!# werbowania
i prowadzenia tajnych wspó"pracowników przyda"a si Jurkiewiczowi równie%
w latach 80. ub. wieku, gdy wspó"pracuj c z Hanffem bdzie wraca" do
podobnych metod, staraj c si zbiera# informacje od Polaków przebywaj cych
aktualnie za granic . Z dokumentów wynika, %e poza podejmowanymi dora$nie
rozmowami, usi"owa" on „prowadzi#” niektóre osoby w d"u%szej perspektywie
czasowej. Przyk"adem tego typu dzia"a& by"y wielokrotne kontakty Jurkiewicza
z „Romulusem”, tj. ojcem Konradem Hejmo OP 28. Ich efektem by"o uzyskanie
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Opinia s!u"bowa Wies!awa Jurkiewicza za okres od 1 grudnia 1966 do 30 grudnia 1968, AIPN
BU 01917/82, cz.1, k. 18–19 z 500.
Owiadczenie Bogdana Kühna z 29 czerwca 1972 r., AIPN BU 01917/82, cz.1, k. 62 z 500.
Pismo Dyrektora Departamentu I MSW do Zast$pcy Dyrektora Biura %ledczego MSW z 15
sierpnia 1972 r., AIPN BU 01917/82, cz.1, k. 93 z 500.
Informacja por. A. Korzeniowskiego o aktualnym stanie prowadzonej sprawy operacyjnego
rozpracowania kryptonim „Kameleon”, AIPN BU 01917/82, cz.1, k. 105–117 z 500; Analiza
materia!ów i plan przedsi$wzi$ operacyjnych do sprawy operacyjnego rozpracowania
kryptonim „Kameleon”, AIPN BU 01917/82, cz.2, k. 272–302 z 500.
Konrad Hejmo OP, w"a!c. Stanis"aw Hejmo (ur. 1936) – polski duchowny katolicki, 1973–79
redaktor miesicznika dominika&skiego „W drodze”, 1979–1984 wicedyrektor Delegatury Biura
Prasowego Episkopatu Polski w Rzymie, 1983–1987 redaktorem naczelnym pisma Kronika
Rzymska, od 1984 r. dyrektorem O!rodka dla Pielgrzymów Polskich „Corda Cordi” i oficjalny
duszpasterzem pielgrzymów w Rzymie, asystent audiencji generalnych i specjalnych Jana Paw"a
II, od 1985 r. konsultor Peregrinatio ad Petri Sedem. 27 kwietnia 2005 r. prezes IPN Leon Kieres
og"osi", %e o. Konrad Hejmo w latach 70. i 80. XX wieku by" informatorem SB o pseudonimach
„Hejna"” i „Dominik”.
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wielu informacji dotycz cych sytuacji Ko!cio"a w kraju, a w rewan%u Jurkiewicz
zabiega" o odpowiednie formy wynagrodzenia swojego $ród"a informacji29.

Precyzuj c okoliczno!ci poznania Wies"awa Jurkiewicza i swój
stosunek do niego, Hanff pisa": „Pozytywna opinia BND30 na temat
Wiesia wynika z tego, %e Niemcy maj znacznie bardziej uczciwy
stosunek do sprawy Polski, ani%eli Amerykanie. Nie ulega w tpliwo!ci, %e
Wiesio wspó"pracuje w jakim! stopniu z BND, ale nie widz w tym nic
z"ego, przeciwnie, s wyra$ne obustronne korzy!ci, a Wiesio jest po
prostu fachowcem, który wie jak daleko i z kim mo%na pój!#. Argumenty
przemawiaj ce na jego korzy!# s do!# istotne. By" w kluczowej pozycji
zanim go pozna"em! On nie pcha" si do nas (tj. do Organizacji »Wolna
Polska«), lecz ja go w"a!ciwie skaptowa"em.
Pozna"em go w sposób nastpuj cy. Podczas bytno!ci w Kolonii
dwa lata temu [t.j. oko"o 1983 r.] zwróci"em si do Joachima Görlicha31,
dziennikarza zwi zanego z nami od 1979 r., z zapytaniem czy mo%liwe
jest ustalenie miejsca pobytu gen. Leona Dubickiego32, z którym chcia"em
przeprowadzi# wywiad. Görlich odpowiedzia", %e nie ma %adnych
trudno!ci, gdy% maj kontakt i doda": »jest on pod opiek naszego
cz"owieka«. Natychmiast te% zatelefonowa" do niego i zaaran%owa"
spotkanie we Frankfurcie, w oznaczonym pokoju hotelowym, dniu
i godzinie. Kilka dni po tym zjawi" si u mnie Dubicki w towarzystwie
»naszego cz"owieka«, który go przywióz" i bardzo dyskretnie zostawi" nas
samych, po czym odebra" go po kilku godzinach. Poszli!my razem na
obiad, ale by"em zajty bardziej Dubickim. Po tym spotkaniu
nawi zali!my obszern korespondencj na ró%ne tematy. Rozszyfrowa"em
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30

31

32

Oczywi!cie w gr wchodzi"o jedynie po!rednie wynagrodzenie przekazywane w formie
prezentów, st d te% Jurkiewicz w swoich listach zabiega" np. „Prosz uzupe"ni# »Rozliczenie«
o kwot 300 DM na zakup dla Instytucji »Romulusa« serwisu porcelanowego sto"owego
(przekazanego im jako prezentu od nas)”; zob. Informacja od Wies!awa Jurkiewicza do Juliusza
Nowina-Sokolnickiego i Konstantego Zygfryda Hanffa z 25 lutego 1986 r., AOiRWP.
Bundesnachrichtendienst (pl. Federalna S"u%ba Informacyjna) – utworzona w 1956 r. w wyniku
przekszta"cenia tzw. Organizacji Gehlena agencja wywiadowcza pocz tkowo Zachodnich
Niemiec z po 1990 r. zjednoczonych Niemiec.
Joachim Georg Görlich (1931–2009) – niemiecki pedagog, kompozytor i dziennikarz,
górno!l zak, w 1959 r. wyemigrowa" do Niemiec, autor wielu artyku"ów na temat polityki
i kultury, w tym po!wiconych problematyce !l skiej.
Leon Dubicki (1915–1998) – polski wojskowy, genera" brygady WP, 1963–1967 zastpca szefa
Biura Studiów Ministerstwa Obrony Narodowej, 1970–1981 doradca ministra obrony narodowej
gen. Wojciecha Jaruzelskiego, w 1981 r. podczas inspekcji s"u%bowej w Berlinie Zachodnim
poprosi" o azyl polityczny.
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jego pseudonim33 i powoli nabrali!my do siebie przekonania. W
rezultacie, w ubieg"ym roku [t.j. 1984 r.], pojecha"em ponownie do
Niemiec, gdzie spotka"em si z osobami skontaktowanymi przez Wiesia.
Wa%ne by"o spotkanie z wiceprezesem !wiatowego kongresu Ukrai&ców,
równie% o wywiadowczej przesz"o!ci. Konferowa"em z Wiesiem kilka dni.
Rozumiemy si !wietnie i doszli!my do pe"nego porozumienia. Jego
skromno!#, fachowo!#, ostro%no!# oraz zaufanie jakim darz go Görlich,
Mundrik i BND, wydaja si by# dostateczna rkojmi . Tre!# jego
raportów idzie znacznie dalej, ani%eli móg"by to uczyni# agent re%ymu.
Napuszcza" by nas na fa"szywe tory, a tymczasem, wida# trosk
o logiczne, fachowe i s"uszne podej!cie do wszystkich spraw. /…/
Zetkn "em si z wieloma »wtyczkami«. Prawie ka%dy z nich prowokowa"
do dania namacalnego dowodu, %e jeste!my inicjatorami agresywnych
ataków lub dostawcami zakazanych rzeczy. Wiesiek jest bardzo daleki od
tego. Przeciwnie, maskuje takie dowody lepiej od nas. Jak dot d, nie
widz nic, co mog"oby potwierdza# nasze obawy. Co nie oznacza, %e nie
trzeba analizowa# ka%dy krok i ka%d spraw”34.
Okres wspó"pracy z Wies"awem Jurkiewiczem, to czas w którym u
Hanffa daje si ju% zauwa%y# pewne zniechcenie postaw Konfederacji Polski
Niepodleg"ej. Obaj oczekiwaliby od opozycji podjcia bardziej radykalnych form
dzia"ania, czego wyrazicielem by" Jurkiewicz gdy pisa": „Dusz i cia"em jestem
oddany idei rozpocztej kiedy! przez KPN. Pa&ska idea nie upad"a i jest bie% co
realizowana. /…/ W tej materii popieram jak mog jedynie radykalne
skrzyd"o”35. Ten radykalizm zdawa" si i!# do!# daleko skoro w krytyce
polityków emigracyjnych podkre!la" on, %e „Zachód finansuje jedynie
dzia"alno!# »harcersk «. Za takie uwa%a si wyst pienia uliczne lub inne formy
demonstracji o aspekcie spektakularnym. Te uliczne formy walki, jakkolwiek
niezbdne do mobilizacji narodu, nie s istot problemu. Wed"ug najnowszej
oceny, na sze!#set osób ukrywaj cych si w podziemiu jedynie trzysta jest
w miar aktywnych za! pozostali nie robi nic, obci %aj c nadto bud%et
podziemia. Podziemie nie wykazuje zainteresowania modyfikacj walki ani to
pod wzgldem metod ani pod wzgldem !rodków”36. Alternatyw w tej sytuacji
mia"a by# wspó"praca z powsta" w czerwcu 1982 r. Solidarno!ci Walcz c .
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34
35
36

Wies"aw Jurkiewicz pos"ugiwa" si pseudonimem „W. M. Alexander”, sygnuj c w ten sposób
swoje publikacje i podpisuj c tak cz!# dokumentów. Zob. W. M. Alexander, Agentura –
pa&stwo operacyjne, Berlin 1984; W. M. Alexander, Pa&stwo policyjne, Berlin 1986.
List Konstantego Zygfryda Hanffa z 31 lipca 1985 r., AOiRWP.
List Wies!awa Jurkiewicza do Konstantego Zygfryda Hanffa z 29 grudnia 1983 r., AOiRWP.
Informacja Wies!awa Jurkiewicza uzyskana od #ród!a „Kurier” w dniu 5 maja 1985 r.,
AOiRWP.
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Tak jak poprzez kontakty z Maciejem Pstr g-Biele&skim37 stara" si uzyska#
pe"nomocnictwa od KPN-u, tak te% pó$niej za po!rednictwem Wies"awa
Jurkiewicza o oficjaln aprobat swoich dzia"a& ze strony Solidarno!ci
Walcz cej. „Ja ze swej strony – wyja!nia" – pisa"em o ewentualnym
»pe"nomocnictwie«, z SW – to te% mia"oby ogromne znaczenie tutaj dla mnie.
Zreszt , by"oby dobrze, gdyby podobne pe"nomocnictwa udzielono równie%
Marianowi Go"biewskiemu38 oraz Jerzemu Mohlowi”39.
W li!cie Hanffa z 18 wrze!nia 1984 r. do Jurkiewicza po raz pierwszy
pojawi"a si nazwa tej struktury. „Wprowad$my zasad, w miar mo%liwo!ci, %e
Pana osoba, oraz osób z Panem wspó"pracuj cych najbli%ej, powinna pozosta#
tutaj ca"kowicie nieznana. Trzeba nie ujawnia# przed s"u%bami zachodnimi
szczegó"ów dotycz cych dzia"alno!ci grupy, któr nazwa"em dla celów
praktycznych Grup Logistycznego Wsparcia Podziemia”40. Z zachowanych
dokumentów wynika do!# jednoznacznie, %e by"a to nazwa przyjta troch na
wyrost, bo dzia"alno!# tej „Grupy” to w istocie przede wszystkim dzia"alno!#
samego Jurkiewicza poprzez jego kontakty w kraju i na emigracji. Hanff
wskazywa", %e by"a ona wprowadzona „do celów praktycznych” i wydaje si %e
bardziej chodzi"o tu nie tyle o opisanie jakiej! struktury, co raczej o wymy!lenie
swego rodzaju kryptonimu dla dzia"a& prowadzonych przez Jurkiewicza
(W. M. Alexandra).
Wystpuj c w 2010 r. w obronie pamici Hanffa, Jurkiewicz pisa":
„Z Panem Konstantym Zygfrydem Hanffem zna"em si przez wiele lat.
Utrzymywali!my bliskie kontakty i trzykrotnie bywa" on go!ciem w moim domu.
Wspólnie nie przespali!my wiele nocy i wiele wykuli!my planów. Pozosta"a mi
po nim obszerna korespondencja”41. Przegl daj c zachowan korespondencj
z ko&ca 1983 r. mo%na zauwa%y#, %e najbardziej interesowa"y Hanffa uzyskiwane
za po!rednictwem Stuttgartu informacje na temat dzia"alno!ci opozycji w kraju.
O ile bowiem on sam cierpia" na dotkliwy brak kontaktów z krajem, to
Jurkiewicz od samego pocz tku podkre!la" istnienie licznych $róde" informacji
w tym zakresie. „Zapewne otrzyma" Pan ode mnie list – pisa" Jurkiewicz –
z mocno okrojon
relacj
z rozmowy jak
przeprowadzi"em z osob
zaanga%owan w ruch podziemny. Problem polega na tym, %e takich $róde" jest
37
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39
40
41

Maciej Pstr g-Biele&ski – do 1979 r. dzia"acz PAX, kierownik Wojewódzkiego O!rodka
Szkolenia Kadr PAX w Poznaniu, od 1976 r. uczestnik ROPCiO, od 1979 r. na emigracji,
wspó"za"o%yciel i dzia"acz KPN za granic , wspó"twórca Polskiej Partii Niepodleg"o!ciowej.
Marian Go"biewski, ps. „Irka”, „Korab”, „Lotka”, „Ster”, „Swoboda” (1911–1996) –
cichociemny, %o"nierz AK i WiN, cz"onek opozycji antykomunistycznej w PRL, 1965 r.
wspó"za"o%yciel „Ruchu”, 1977–78 dzia"acz Nurtu Niepodleg"o!ciowego, od 1977 r. dzia"acz
ROPCiO, od 1982r. na emigracji w USA, wspó"pracownik Konstantego Zygfryda Hanffa,
1985 r. minister stanu w rz dzie zwi zanym z Juliuszem Nowina-Sokolnickim.
List Konstantego Zygfryda Hanffa do Wies!awa Jurkiewicza z 26 wrzenia 1984 r., AOiRWP.
List Konstantego Zygfryda Hanffa do Wies!awa Jurkiewicza z 18 wrzenia 1984 r., AOiRWP.
List Wies!awa Jurkiewicza do Zbigniewa Rutkowskiego z 16 maja 2010 r., AOiRWP.
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wiele. Istnieje wiele niewykorzystanych zarówno $róde" jak i informacji. My tu
mamy wiele wicej kontaktów do PRL ni% Wy za wielkim morzem. Kto! tym
musi koordynowa#, bo inaczej przyjdzie nam pisa# wy" cznie o historii. Ja
osobi!cie koncentrowa"em si wy" cznie na $ród"ach informacji, natomiast nie
posiadam mo%liwo!ci ich pe"nego wykorzystania”42. Dla % dnego wiedzy Hanffa
takie kontakty by"y czym! niezwykle cennym, tote% natychmiast odpowiedzia":
„Idealnym rozwi zaniem by"oby nadsy"anie mi przez Pana nieokrojonych (lub
tylko nieznacznie okrojonych) wszelkich materia"ów, jakie tylko zdo"a Pan
uzyska#. Mam mo%no!# dokonania ewaluacji i ewentualnego skierowania
wybranych fragmentów, lub opracowa& zbiorczych, do r k ludzi nam
sprzyjaj cych. Kierowanie wprost do w"adz czy instytucji dzia"a tylko na nasz
niekorzy!#. Zajmuj si tym w"a!ciwie od dawna. Tyle, %e ostatnio, po za"amaniu
si KPN, brak mi by"o $róde"”43. Podkre!la", %e „Serwis informacyjny – rzecz
z pewno!ci ogromnie wa%na. Ale konieczne s krótkie, mocne materia"y, je!li
mo%liwe to w jzyku angielskim, poparte zdjciami. Mamy dostp do
midzynarodowego serwisu i paru gazet, i tdy mog rozpowszechnia# dalej.
Pojawienie si tych materia"ów mo%e odegra# bardzo du% rol w pozyskaniu
pomocy”44.
Wspomniane na wstpie kasety z nagranym instrukta%em Ruchu oporu to
niew tpliwie jedno z tych przedsiwzi#, z których zarówno sami twórcy byli
najbardziej dumni. Tekst zosta" opracowany przez Jurkiewicza i pocz tkowo
mia" zosta# wydany w formie publikacji, która zosta"aby przerzucona go kraju.
Ostatecznie zdecydowano si na powielenie tego materia"u w formie kaset
magnetofonowych. Sama produkcja odby"a si w Stanach Zjednoczonych
i stamt d zosta"a przes"ana do Europy. „Mog"em zrobi# tylko sto kompletów, po
dwie ta!my na komplet, ka%da po 60 minut. Razem dwie!cie kaset. Koszt
przesy"ki lotniczej dobi" mnie: 110 dol.! Trzeba znale$# ta&szy sposób spedycji
takich rzeczy” – pisa" Hanff45. Niespe"na trzy tygodnie pó$niej Jurkiewicz
potwierdzi" odbiór przesy"ki, informuj c równie%, %e kasety „w przysz"ym
tygodniu wyjad do kraju”46. W li!cie tym wskazywa" ponadto, i% „wynika to
z trzydniowych ca"odziennych i ca"onocnych rozmów z wys"annikiem z kraju,
reprezentuj cym absolutnie »ca" gór« Solidarno!ci Walcz cej. Zorientowano
mnie w ich problemach kadrowych, metodach dzia"ania, potrzebach i brakach,
zakresie kszta"towania przez nas, mo%liwo!ciach operacyjnych. Najpierw /…/
poinformuj, %e przekaza"em dla kraju adresy osób chtnych do wspó"pracy
z nami i zamieszka"ymi w kraju. Dotyczy to równie% aparatu pa&stwowego”47.
42
43
44
45
46
47

List Wies!awa Jurkiewicza do Konstantego Zygfryda Hanffa z 6 grudnia 1983 r., AOiRWP.
List Konstantego Zygfryda Hanffa do Wies!awa Jurkiewicza z 14 grudnia 1983 r., AOiRWP.
List Konstantego Zygfryda Hanffa do Wies!awa Jurkiewicza z 18 wrzenia 1984 r., AOiRWP
List Konstantego Zygfryda Hanffa do Wies!awa Jurkiewicza z 8 sierpnia 1984 r., AOiRWP.
List Wies!awa Jurkiewicza do Konstantego Zygfryda Hanffa z 28 sierpnia 1984 r., AOiRWP.
Tam%e.
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Psuj ce si w latach 80. ub. stulecia relacje Hanffa z dzia"aczami
Konfederacji Polski Niepodleg"ej sprawi"y, %e zacz " on sk"ania# si w kierunku
Solidarno!ci Walczacej. Od tego momentu wspó"praca Organizacji „Wolna
Polska” (a w konsekwencji równie% Grupy Logistycznego Wsparcia Podziemia)
z opozycj niepodleg"o!ciow w kraju skoncentrowa"a si w znacznym stopniu
na wsparciu dla tej formacji. „Je!li KPN – pisa" – bdzie nadal taka
»harcerzykowata«48 i nadal bdzie nara%a# konspiracj, to straci kredyt zaufania
i mo%liwo!# dzia"ania do reszty. Je!li L[eszek] M[Moczulski] nie rozumie
celowo!ci wykorzystania kontrowersji Zamek – Sokolnicki49, to uschnie
w dogmatyzmie i nie da najlepszego !wiadectwa swojej znajomo!ci historii.
W tej sytuacji trzeba chyba ca" uwag skupi# na SW i forsowa# kampani
»publicity« dla niej, aby przedstawi# SW jako rzeczywist si" podziemia
w kraju; trzeba uzyska# pe"nomocnictwa od SW i jej g"ównie pomaga#”50.
Pierwsza informacja o kontakcie z Solidarno!ci Walcz c znalaz"a si
w li!cie Jurkiewicza do Hanffa z 19 czerwca 1984 r., w którym czytamy: „Uda"o
mi si przekona# i to bez najmniejszej trudno!ci Andrzeja Wirga z Mainz, który
jest u nas g"ówn postaci w Niemczech Zachodnich odpowiedzialn za
Solidarno!# Walcz c . Z nim posiadam kontakty, powiem %e nawet za%y"e
i wszystko prawie robimy razem. Wirga znowu ma dobre kontakty z Pary%em”51.
Mo%na zada# pytanie, jak dalece optymizm Jurkiewicza dotycz cy tych
kontaktów pokrywa" si z odczuciami samego Wirgi. Pytanie to jest tym bardziej
zasadne w sytuacji, gdy podobne opinie powtarzane s równie% w kolejnych
listach, gdzie Jurkiewicz pisa": „Z A.[ndrzejem] W.[irg ] jeste!my we wszystkim
prawie jednomy!lni. Jedynie co nas dzieli, to moja przewaga wieku
i do!wiadczenie w pracy operacyjnej. Znakomicie si uzupe"niamy”52. I dalej,
w innym miejscu, pisa": „Je!li ju% jestem przy sprawach personalnych, to
za"atwione zosta"o z Andrzejem Wirga (Turmstr.[asse] 59, 6500 Mainz – 1), %e
zwróci si pan do niego z powo"aniem si na mnie i otrzymywa# bdzie stamt d
naj!wie%sze informacje z kraju, pochodz ce z Solidarno!ci Walcz cej. Jest to
cz"owiek Nr 1 w tej sprawie, nasz, i bd z niego jeszcze wielkie korzy!ci. Swój
48
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W latach 80. XX w. w pismach Hanffa zacz " pojawia# si kierowany pod adresem dzia"aczy
KPNu zarzut „harcerzykowato!ci”. Okre!lenie to zwi zane by"o z tym, %e on sam wyznawa"
sformu"owan przez Niccolò Machiavellego zasad zgodnie z któr polityka, jako sztuka
skutecznego dzia"ania, powinna by# oddzielona od moralno!ci. Ponadto w jego ocenie partia ta
stara"a si sprawia# wra%enie gro$nej i aktywnej, podczas gdy w rzeczywisto!ci prowadzone
przez ni dzia"ania mia"y ograniczy# si niewiele znacz cego pokrzykiwania.
Juliusz Nowina-Sokolnicki (1920–2009) – polski polityk emigracyjny, po wojnie na emigracji
w Wielkiej Brytanii, 1951 r. dzia"acz Ligi Niepodleg"o!ci Polski, 1954 r. wspó"organizator
Konwentu Walki o Niepodleg"o!#, minister w kilku rz dach emigracyjnych, 1972–1990
samozwa&czy Prezydent Wolnej Polski na Wychod$stwie, 1979 r. twórca i Wielki Mistrz tzw.
Orderu 'witego Stanis"awa.
List Konstantego Zygfryda Hanffa do Wies!awa Jurkiewicza z 5 pa#dziernik 1984 r., AOiRWP.
List Wies!awa Jurkiewicza do Konstantego Zygfryda Hanffa z 19 czerwca 1984 r., AOiRWP.
List Wies!awa Jurkiewicza do Konstantego Zygfryda Hanffa z 3 lipca 1984 r., AOiRWP.
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kontakt z nim prosz traktowa# poufnie, gdy% mog"o by to nam przysporzy#
nowych ataków na nas”53. S dz c z zachowanej dokumentacji kontakty
z w"adzami Solidarno!ci Walcz cej nie ogranicza"y si do Wirgi, lecz by"y
utrzymywane przez Jurkiewicza równie% z osobami !wie%o przyby"ymi z kraju.
„To co /…/ uwa%a"em za najwa%niejsze, to odbycie rozmowy z Najwy%sz
G"ow Solidarno!ci Walcz cej54 z kraju. Za dwa dni kontynuowa# bd dalej
rozmow i znowu napisz Panu co! o tym. Otó% Najwy%sza G"owa przyby"a /…/
celem wypróbowania funkcjonowania kana"u. Jak Pan widzi kana" funkcjonuje
nie$le. Nie bd tutaj argumentowa", %e Najwy%sza G"owa jest prawdziwa.
Podam Panu tylko w skrócie nasze dotychczasowe ustalenia” – podkre!la"
w jednym z listów55
Konsekwencj tych kontaktów by"a ró%nego typu pomoc materialna dla
opozycji. W lipcu 1984 r. Jurkiewicz poinformowa" Hanffa o utworzeniu kana"u
umo%liwiaj cego kontakt z krajem, który mia" by# wykorzystywany na potrzeby
Solidarno!ci Walcz cej. Przy tej okazji zabiega" tak%e o sprzt, wskazuj c: „Dla
Warszawy potrzebna jest Kopiarka kasetowa Telex Copy Ett 1/3 Minneapolis
Cat. 92718/004 serial 08120/83 i g"owica JVC KD 55. Chodzi o studio do
przegrywania kaset magnetofonowych dla »Solidarno!ci Walcz cej«. Tego
cholerstwa na naszym rynku nie ma i trzeba dopiero zamówi#. Mo%e by si Wam
uda"o co! zrobi#. Prosz o piln informacj”56. Nieco wcze!niej wo"a": „Kraj /…/
potrzebuje pomocy technicznej. Prosz uczyni# wszystko co jest w pa&skiej
mocy w sprawie kaset, odbiorników i farby drukarskiej. Tej ostatniej potrzebna
jest ka%da ilo!# w ma"ych litrowych opakowaniach”57. Tego typu wezwa& mo%na
znale$# w zachowanej dokumentacji jeszcze wiele. „Na dzie& 7 listopada
zapowiedzia" si W"odek58 (zastpca Kornela M.[orawieckiego]). – czytamy
w jednym z kolejnych listów – Zobaczymy z jakimi przyje%d%a
pe"nomocnictwami. Niczego nie zapomn. Ju% wiem, %e ma %yczenia w postaci
dziesi# litrów kompletu do sitodruku, dziesi# metrów sita, gum do raków
i dekoder z drukark . Je!li dojdzie z nim do ca"kowitego porozumienia to
zadysponuje powy%szym (o ile zrealizuj czek Olka 59)”60.
Wzmianki o potrzebnej pomocy ograniczaj si niekiedy do spraw tak
elementarnych jak wspomniana farba drukarska czy zestawy do sitodruku, ale
znacznie cz!ciej dotykaj kwestii bardziej skomplikowanego i niedostpnego
w kraju sprztu elektronicznego. „Natychmiast potrzebne by"yby trzy nadajniki –
53
54

55
56
57
58
59
60

Tam%e.
Okre!lenie nieprecyzyjne, na obecnym etapie bada& jednoznaczne wskazanie o którego
z dzia"aczy SW chodzi"o jest utrudnione.
List Wies!awa Jurkiewicza do Konstantego Zygfryda Hanffa z 8 sierpnia 1984 r., AOiRWP.
List Wies!awa Jurkiewicza do Konstantego Zygfryda Hanffa z 9 lipca 1984 r., AOiRWP.
List Wies!awa Jurkiewicza do Konstantego Zygfryda Hanffa z 22 maja 1984 r., AOiRWP.
Jednoznaczne wskazanie, o którego z dzia"aczy SW chodzi"o jest utrudnione.
Juliusz Nowina-Sokolnicki.
List Wies!awa Jurkiewicza do Konstantego Zygfryda Hanffa z 5 listopada 1985 r., AOiRWP.
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odbiorniki »Kenwood« 930 S – pisa" Jurkiewicz – i trzy urz dzenia antenowe
(dopasowanie automatyczne anteny). By"yby potrzebne tak%e pi# sztuk
scannerów »PRO-30«, które by gwarantowa"y s"yszenie MO, SB itp. na
wszystkich u%ywanych przez nich kana"ach. Kompletny Kenwood – 5000 DM,
za! skaner – 1200 DM plus 14%. /…/ Je!li kto! mia"by w tpliwo!ci jak to
funkcjonuje, to niech pójdzie moim !ladem i pos"ucha na RTTY Ministerstwa
Spraw Zagranicznych w Warszawie czy Ambasady PRL w Toronto!!!”61. Z kolei
w jednej z opracowanych dla Hanffa i Juliusza Nowina-Sokolnickiego informacji
Jurkiewicz relacjonowa": „W dniu 23, 24 i 25 listopada br. mia"a miejsce druga
cz!# rozmów z przedstawicielem SW »Wojtkiem62«. /…/ Pos"u%y"em si
argumentami dostarczonymi mi przez »Witka63«: »czy inne organizacje poza
Olkiem, Jarkiem64 udzielaj SW pomocy, czy te% pomoc obiecuj ?«. By"o to tak
przekonywuj ce (w !wietle przekazanych Wojtkowi przed dniami przedmiotów),
%e rozwia"o wszelkie rozbie%no!ci. Dalsze rozmowy toczy"y si w atmosferze
pe"nego wzajemnego poparcia. A oto wyniki tych rozmów w telegraficznym
skrócie:
1. Zapotrzebowania SW:
a) oko"o dwadzie!cia sztuk balonów gumowych dla przeprowadzenia
akcji ulotkowych na tereny garnizonów sowieckich w kraju i na
terenie ZSRR. Do tego taka sama ilo!# w" czników elektronicznych i
w miar mo%liwo!ci butle na spr%ony gaz;
b) dwie sztuki tasserów dla obrony przed psami milicyjnymi w czasie
podejmowania transportów lub do pilnowania lokali. Wiksza ilo!#
cz!ci zapasowych do nich (harpunów). Na tej bazie zostanie
uruchomiona produkcja w"asna;
c) dwie maszyny drukarskie offsetowe (DIN A-4), plus jedna ma"a
fotokopiarka dla akcji poligraficznych;
d) komputery Commodore 64 wraz z drukarkami (chodzi o sprzt
jednolity);
e) kilka sztuk scannerów do ochrony lokali kontaktowych i drukar& jak
równie% zabezpieczania terenu;
f) akumulatorki NiCd wraz z "adowarkami;
61
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List Wies!awa Jurkiewicza do Konstantego Zygfryda Hanffa z 17 lipca 1984 r., AOiRWP.
Prawdopodobnie chodzi"o o Wojciecha My!leckiego; Wojciech My!lecki (ur. 1948) – pracownik
naukowy Politechniki Wroc"awskiej, od 1980 r. w Solidarno!ci, 1981 r. delegat na I Walny
Zjazd Delegatów, 13 – 15 grudnia 1981 r. wspó"organizator strajku okupacyjnego na
Politechnice Wroc"awskiej, 1982 r. cz"onek Solidarno!ci Walcz cej, od ko&ca 1984 r. cz"onek
Komitetu Wykonawczego SW, 1991–1992 doradca ds. polityki gospodarczej Prezesa Rady
Ministrów.
Stepan Mudryk – ukrai&ski dzia"acz emigracyjny, dzia"acz OUN, reprezentant Coordinating
Center of Ukrainian Community and Territorial Organizations in Europe w Niemczech.
Slava Stetsko – ukrai&ska dzia"aczka emigracyjna, cz"onek European Freedom Council i Central
Committee of the Anti-Bolshevik Bloc of Nations (ABN), wydawca „Ukrainian Review”.
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g) wideokamera Sonny dla dostarczania na Zachód programów
politycznych, !wiadcz cych o dzia"alno!ci SW (destabilizacja
Warszawy).
/…/
7. Zapotrzebowanie specjalne
a) dwie sztuki maszyn offsetowych »RONEO«;
b) schemat konstrukcyjny sprawnych rakiet ma"ego zasigu i ma"ego
ud$wigu (ca. 5 kg) wraz z ramp ;
c) schemat konstrukcji pocisku do dzia"a bezodrzutowego (Bazuka);
d) jedna sztuka wzmacniacza resztek !wiat"a (Restlichtverstärker);
e) jedna lornetka 10/40 o ma"ych wymiarach gabarytowych” 65.
Niektóre elementy wspomnianego tutaj „zamówienia specjalnego”
mog wzbudza# pewne w tpliwo!ci, bo cho# Solidarno!# Walcz ca
by"a organizacj do!# radykaln , to jednak nawet ten radykalizm
mia" pewne granice. W sporz dzony przez Wies"awa Jurkiewicza
w lutym 1986 r. rozliczeniu wydatków wskazywa" on, %e kurierowi
Solidarno!ci Walcz cej przekazano:
„1. Wideo Sony
4025 DM
2. lampa akumulatorowa Osram
375
3. reflektor »SPOT« do j.w.
55
4. mikrofon dynam.[iczne] »Senheisser«
592
5. 2 kasety »Metal« do magnetofonu
17,96
6. dwa skanery Pro-80
2600
7. uniwers.[alny] prostownik do "adowania 157
8. 13 sztuk NiCd akumulatorów
78
9. 3 szt. ramek do NiCd
6
10. lornetka 10/40 w obudowie gumowej
254
11. kompas »Bizerba«
124
12. kalkulator HP – 32E
264
13. NiCd do HP – 32
55
14. wiatromierz »Anemo«
185
15. 8 szt. w" czników elektronicznych
550
16. 100 szt. rkawic gumowych
74
17. komputer Q-9000-E
3192
18. zasilacz stabil.[izuj cy] do komputera
347
19. kabel wielo%y"owy p"aski do j.w.
98
20. monitor Sanyo do j.w.
775
21. chemikalia do tajnopisu
131”,
65

Informacja Wies!awa Jurkiewicza dla Juliusza Nowina-Sokolnickiego i Konstantego Zygfryda
Hanffa z 25 listopada 1985 r., AOiRWP.
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a ponadto „zamówiono 10 szt. nadajników dla Radia Solidarno!#
wraz z wzmacniaczami. Cena 5500 DM. Dostarczone zostan
w dniu 25 lutego 1986”66.
O tym, %e pomoc ta dociera"a do kraju !wiadcz informacje
zamieszczane w pismach podziemnych. W informacji przekazanej 25 lutego
1986 r. przez Jurkiewicza do Hanffa i Juliusza Nowina-Sokolnickiego znalaz"a
si m.in. uwaga: „W za" czeniu przesy"am fotokopie otrzymanych w dniu
dzisiejszym z Kraju pism podziemnych (do Olka tylko Solidarno!# Walcz ca).
W »Solidarno!ci Walcz cej« na stronie 4-tej zamieszczone s dwa potwierdzenia
odbioru przez Kraj darów. Tre!# tych potwierdze& brzmi: a) »Olkowi za
znaczki« b) »Olkowi i Col za 4+1 przedmiotów«. Dla przypomnienia: to jest to
co osobi!cie przej " »Rysa«67 a wic dotyczy pierwszego czeku
i pomniejszonych poprzednich. »Col« zamie!ci"em zamiast Columbus68, gdy% to
jest ju% jednoznaczne”69.
Przesy"anie sprztu bezpo!rednio ze Stanów Zjednoczonych stanowi"o
znaczne utrudnienie, bo jak pisa" Jurkiewicz: „ca"y problem minimum
przedstawia si w tej chwili tak: nic z Ameryki ze sprztu nie mo%na do nas
wys"a#, bo dojdzie do tego urz d celny i sfora policji. Ja tutaj kupuj te rzeczy na
nazwisko Boles"awa Bieruta, Cmentarz Rakowiecki, Warszawa”70. Z tego
powodu rozwi zaniem bardziej praktycznym by"o przesy"anie do Niemiec
pienidzy i dokonywanie zakupów na miejscu w Europie. Informacje o pomocy,
która sz"a z Nowego Jorku do Stuttgartu pojawiaj si w korespondencji na
okr g"o, nierzadko w odstpach kilkunastodniowych. W dniu 7 marca 1985 r.
Jurkiewicz potwierdzi" nadej!cie jednego czeku „Dzikuj za list z za" czonym
czekiem. Przeka% go natychmiast dalej i poprosz o zamieszczenie has"a:
Kolumb71 200”72, a ju% 19 tego samego miesi ca pisa" „Otrzyma"em w"a!nie
pa&ski list z czekiem na 100 dolarów. /…/ Poprzednie 200 dolarów a w"a!ciwie
czek odda"em do banku i otrzyma je Andrzej na zakup zamówionych przez SW
rzeczy. Tak samo post pi z czekiem na 100 dolarów. Przelew zagraniczny trwa
trzy tygodnie i potr caj od czeku oko"o 20 marek. Uwa%am %e lepiej przekaza#
od Was takie kwoty w li!cie, gdy% nie by"o jeszcze wypadku zaginicia listu”73.
Wci % jednak widoczny by" brak !rodków na potrzebny sprzt:
„Zdoby"em troch wymarzonego sprztu " czno!ci. W"a!ciwie to na to
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Sporz dzone przez Wies!awa Jurkiewicza 21 lutego 1986 rozliczenie wydatków, AOiRWP.
Jednoznaczne wskazanie o którego z dzia"aczy SW chodzi"o jest utrudnione.
Konstanty Zygfryd Hanff.
Informacja od Wies!awa Jurkiewicza do Juliusza Nowina-Sokolnickiego i Konstantego Zygfryda
Hanffa z 25 lutego 1986 r., AOiRWP.
List Wies!awa Jurkiewicza do Konstantego Zygfryda Hanffa z 17 lipca 1984 r., AOiRWP.
Konstanty Zygfryd Hanff.
List Wies!awa Jurkiewicza do Konstantego Zygfryda Hanffa z 7 marca 1985 r., AOiRWP.
List Wies!awa Jurkiewicza do Konstantego Zygfryda Hanffa z 19 marca 1985 r., AOiRWP.
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zapracowa"em solidnie. Mam jeszcze w miesi cu czerwcu i lipcu przeszkoli#
dwóch ludzi wskazanych przez sponsora. To co ju% mam ma warto!# oko"o
piciu tysicy. Brakuje mi jeszcze 2500 DM aby wszystko skompletowa#.
Sponsorem s nasi wspólni pobratymcy”74. Gdy przychodzi"y chwile kryzysu,
Jurkiewicz pisa" w li!cie do Hanffa: „skrótowo przedstawi"em Panu
najniezbdniejsze potrzeby. Ja ju% wicej inwestowa# nie mog. Ka%dy wyjazd
po informacj daje mi si odczuwa# na kieszeni. Otrzyma"em od przyjació" 2.000
DM, a zainwestowa"em z w"asnych 3800. Po prostu istniej granice moich
mo%liwo!ci. Prosz si dobrze zastanowi# nad sensem moich obu informacji
i wyci gn # sobie z tego wniosek”75. Wida# wyra$nie, %e mimo takich narzeka&
wspó"praca obu dzia"aczy trwa"a i co jaki! czas Hanff zapewnia" o kolejnej
pomocy: „W nastpnym li!cie wy!l dalsze 100 dol. Licz, %e prez.[ydent]
S.[okolnicki] odpali jak ! uczciw kwot. Wiem, %e i on i Bakier[owski]76 staraj
si rozrusza# swoje drobne mo%liwo!ci w tym kierunku”77.
Zachowane materia"y wskazuj , %e przygotowuj c drogi przerzutu do
Polski nastawiano si nie tylko na sprzt ale i na ludzi. „Istniej ce kana"y z – i do
kraju s sprawdzone. Istnieje mo%liwo!# przerzucania do – i z kraju osób
w sposób maksymalnie bezpieczny. Ustalili!my na przysz"o!#, %e z kana"u tego
korzysta# mog osoby zaanga%owane politycznie po naszej stronie lub po stronie
naszych sojuszników. *adne inne osoby /…/ nie wchodz w gr. Na temat
techniczny, ze zrozumia"ych wzgldów, nie mog Pana bli%ej zorientowa#”78.
Zachowane w archiwum Hanffa dokumenty wskazuj , %e usi"owano
wi za# si z opozycj niepodleg"o!ciow nie tylko za spraw udzielanej pomocy
materialnej. W dniu czerwca 1985 r. Wac"aw Hryniewicz-Bakierowski pisa" do
Kornela Morawieckiego79: „Mam honor i przyjemno!# poda# do wiadomo!ci, %e
Prezydent RP80 (na uchod$stwie) w uznaniu zas"ug po"o%onych na polu walki
o Wolno!# i Niepodleg"o!# Ojczyzny – Polski nada" Panu Doktorowi Krzy%
Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Sk"adam gratulacje. W imi Wolno!ci dla
Polski, Ameryki i 'wiata”81. W zwi zku z tym Hanff pisa" do Jurkiewicza „W
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Tam%e.
List Wies!awa Jurkiewicza do Konstantego Zygfryda Hanffa z 25 marca 1985 r., AOiRWP
Wac"aw Hryniewicz-Bakierowski (1915–2008) – polski polityk emigracyjny, podczas wojny
cz"onek podziemnej organizacji „Muszkieterów”, ZWZ-AK, *o"nierz Powstania
Warszawskiego, po wojnie na emigracji, od 1952 r. w USA, po 1976 r. by" m.in. wicepremierem,
ministrem spraw zagranicznych i ministrem skarbu w rz dach zwi zanych z Juliuszem NowinaSokolnickim.
List Konstantego Zygfryda Hanffa do Wies!awa Jurkiewicza z 23 lipca 1985 r., AOiRWP.
List Wies!awa Jurkiewicza do Konstantego Zygfryda Hanffa z 8 sierpnia 1984 r., AOiRWP.
Kornel Andrzej Morawiecki (ur. 1941) – polski dzia"acz opozycyjny w PRL i polityk, doktor
fizyki, nauczyciel akademicki, 1982 r. za"o%yciel i przewodnicz cy Solidarno!ci Walcz cej,
1990 r. za"o%yciel Partii Wolno!ci.
Okre!lenie to odnosi si do Juliusza Nowina-Sokolnickiego.
List Wac!awa Hryniewicza-Bakierowskiego do Kornela Morawieckiego z 30 czerwca 1985 r.,
AOiRWP.
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za" czeniu przesy"am kopie dyplomów nadania odznacze&: z"ote Krzy%e Zas"ugi
oraz krzy%e oficerskie orderu Polonia Restituta, dla Morawieckiego
i Moczulskiego, wraz z kopiami listów przewodnich. (Teraz dopiero
zauwa%y"em, %e pope"niono b" d w imieniu Morawieckiego: jest Konrad, zamiast
Kornel – prosz zasugerowa#, jak to poprawi#, czy wystawi# nowe dyplomy? –
To jest zreszt drobiazg techniczny, w tej chwili nieistotny.) Zapad"a decyzja, %e
orygina"y tych dokumentów pozostan w depozycie u min.[istra] gen.
W.[ac"awa] Bakierowskiego, a kopie powinny by# u pana na przechowaniu.
Natomiast obu Panów M.82 nale%y o tym jedynie poinformowa# ustnie.
Wy" cznie oni osobi!cie mog zadecydowa#, czy i kiedy fakt nadania tych
odznacze& mo%e ewentualnie by# opublikowany”83. Ten niemal natychmiast
odpisa" wskazuj c, %e „Kornelowi Morawieckiemu nale%y bezwzgldnie
wystawi# nowy dyplom. By"oby nie$le, gdyby!cie wys"ali chocia% miniaturki.
Ma"a rzecz a zobowi zuje”84. Czy zdecydowano si na przes"anie takowych
trudno dzi! dociec bo w zachowanej dokumentacji brakuje wzmianki na ten
temat. Przygl daj c si powy%szej korespondencji warto jednak zauwa%y#, %e
mimo znacznego zniechcenia w stosunku do KPNu Hanff nadal stara" si gra# t
kart i dlatego „obu panów M.” potraktowano analogicznie.
Z zachowanych dokumentów wyra$nie wida#, %e cho# Organizacja
Wolna Polska i Grupa Logistycznego Wsparcia Podziemia przekazywa"y do
kraju ca"kiem wymiern pomoc materialn , to jednak nale%y mocno podkre!li#,
%e nie czyniono tego bezinteresownie. Konstanty Zygfryd Hanff by" w latach 80.
ub. stulecia zwolennikiem „alternatywnego prezydenta” Juliusza NowinaSokolnickiego i od 16 maja 1985 r. pe"ni" funkcj ministra spraw zagranicznych
w tworzonych przez niego kolejnych gabinetach rz dowych85. Konsekwentnie
te% stara" si w tym okresie wp"ywa# na opozycj w kraju, aby opowiedzia"a si
w duchu akceptacji i aprobaty dla tego polityka. Kiedy np. w styczniu 1985 r.
informowa" Wies"awa Jurkiewicza o mo%liwo!ci przes"ania na potrzeby
Solidarno!ci Walcz cej „paruset dolarów z Chicago” od razu wzywa" w tym
samym pi!mie: „Prosz rozezna# delikatnie, czy Andrzej [Wirga] sk"onny by"by
przyj # jak ! funkcj rz dow w rz dzie Sokolnickiego. Proponowany jest na
stanowisko np. wicepremiera ds. krajowych. Czy by"y by jeszcze jakie!
propozycje? Sokolnicki i jego ludzie koniecznie chc odm"odzi# kadr
dzia"aczy”86. I pó$niej: „Bardzo prosz zwróci# si do SW z pro!b o pisemne
stwierdzenie, %e uznaj prezydentur Juliusza87 Nowina-Sokolnickiego oraz rz d
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Robert Leszek Moczulski i Kornel Morawiecki.
List Konstantego Zygfryda Hanffa do Wies!awa Jurkiewicza z 10 lipca 1985 r., AOiRWP.
List Wies!awa Jurkiewicza do Konstantego Zygfryda Hanffa z 16 lipca 1985 r., AOiRWP.
J. Nowina-Sokolnicki, Na marginesie sprawy Jana Nowaka-Jeziora&skiego o Ambasadorze
Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandrze Ostoi-Starzewskim, Pozna& 2002, s. 59.
List Konstantego Zygfryda Hanffa do Wies!awa Jurkiewicza z 18 stycznia 1985 r., AOiRWP.
W oryginale b"dnie zapisano imi jako „Julian”.
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mianowany przez niego. Stwierdzenie to z ewentualnym podpisem, lub
stwierdzeniem »podpisano, KM« adresowane do Prez.[ydenta] RP Juliusza 88
Sokolnickiego, które nale%y wys"a# na rce gen. Bakierowskiego, Ministra Spraw
Zagranicznych. Fakt ten zostanie utrzymany w tajemnicy, je!li trzeba”89. W li!cie
z 27 marca 1985 r. Hanff wskazywa" na potrzeb powi zania opozycji
niepodleg"o!ciowej w kraju pisz c o planach „mianowania jednej lub dwóch
osób w kraju, najlepiej z po!ród SW, jako delegatów Rz du na kraj”90.
Niecierpliwo!# z jak wielokrotnie do tego nawi zywa" wydawa"a si by#
uzasadniona w sytuacji gdy jeszcze w 1984 r. Jurkiewicz relacjonuj c rozmowy
z jednym z liderów Solidarno!ci Walcz cej zapewnia", %e „Wychodz c
naprzeciw sygnalizowanym mi przez Pana zamierzeniom politycznym
w odniesieniu do Londynu, uzgodni"em z »Rys « %e SW wyda w odpowiednim
czasie, na nasze specjalne %yczenie, odpowiednie o!wiadczenie w sprawie
popierania lub podporz dkowania si rz dowi emigracyjnemu. Przy rozwa%aniu
tre!ci takiego o!wiadczenia nale%y uwzgldni# konkretn sytuacj polityczn
w kraju. Wa%nym by by"o w tych rozpatrywaniach uwzgldnienie udzia"u
przedstawiciela SW w przysz"ych w"adzach. Przedstawicielem takim móg"by by#
cz"owiek wys"any z kraju. Wobec istniej cej sytuacji kadrowej na Zachodzie
(chodzi o wszelkich solidarno!ciowców – SW widzi raczej delegowanie kogo!
z kraju)”91.
Mimo powtarzaj cych si tego typu zapewnie&, Solidarno!# Walcz ca
nigdy nie udzieli"a otwartego poparcia Juliuszowi Nowina-Sokolnickiemu, cho#
nie sposób nie zauwa%y#, %e w !rodowiskach tych przetrwali zwolennicy tezy
o legalno!ci jego prezydentury. Nie bez kozery mo%na zauwa%y#, %e to w"a!nie
na stronach internetowego forum Solidarno!ci Walcz cej by"o podpisane przez
Sokolnickiego o!wiadczenie, w którym wskazywa" on: „Niniejszym
po!wiadczam, i% Pan Robert Majka 92 dzia"acz struktur niepodleg"o!ciowych
(Solidarno!# Walcz ca, Partia Wolno!ci) w okresie jarzma komunistycznego
w Kraju by" wspó"pracownikiem Rz du Rzeczypospolitej Polskiej na
Uchod$stwie. Wspó"pracowa" z Ministrem Spraw Zagranicznych Rz du RP na
Uchod$stwie dr Konstantym Z. Hanffem – wydawc i redaktorem pisma »Free
Poland – Wolna Polska« które w latach 1985–1990 pe"ni"o rol nieoficjalnego
organu Rz du RP na Uchod$stwie”93. Sam Juliusz Nowina-Sokolnicki na d"ugo
88
89
90
91
92

93

W oryginale b"dnie zapisano imi jako „Julian”.
List Konstantego Zygfryda Hanffa do Wies!awa Jurkiewicza z 6 marca 1985 r., AOiRWP.
List Konstantego Zygfryda Hanffa do Wies!awa Jurkiewicza z 27 marca 1985 r., AOiRWP.
List Wies!awa Jurkiewicza do Konstantego Zygfryda Hanffa z 19 wrzesie& 1984 r., AOiRWP.
Robert Majka (ur. 1962) – dzia"acz Solidarno!ci Walcz cej, Organizacji Wolna Polska i Partii
Wolno!ci, 2002–06 radny Miasta Przemy!l, autor ksi %ki „Nieznany Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej Juliusz Nowina-Sokolnicki” (2006).
Owiadczenie Juliusza Nowina-Sokolnickiego z 3 maja 2002, „Wolna Polska” (Przemy!l), lato
2002, R. XII , nr 162, s. 2; Podobny dokument zosta" przez Juliusza-Nowina Sokolnickiego
wystawiony równie% Zbigniewowi Rutkowskiemu, AOiRWP.
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zachowa" w pamici kontakty z cz"onkami Solidarno!ci Walcz cej i jeszcze
w grudniu 1992 r. pisz c do redakcji wydawanego przez t formacj pisma
podkre!la": „Gratuluj Wam otwartego pisania prawdy o obecnej sytuacji
w Polsce. Wci % przecie% rz dz dawni komuni!ci i agenci bezpieki którzy
przedzierzgnli si w demokratów. W ich interesie jest utrzymanie pod ró%nymi
postaciami monopolu w"adzy, st d te% i tak wielkie rozbicie partyjne. Wiele
partii i partyjek przecie% za"o%yli byli komuni!ci i w takim chaosie znacznie
"atwiej jest dalej utrzymywa# w"adz. Widz konieczno!# zespolenia w kraju
wszystkich si" patriotycznych dla dokonania tym razem prawdziwej zmiany.
*ycz Solidarno!ci Walcz cej pe"nego sukcesu. Niech Bóg wspomaga Was
w pracy dla Ojczyzny”94. Podobnie w XX rocznic powstania tego ugrupowania
w przes"aniu do zebranych we Wroc"awiu cz"onków i sympatyków SW pisa":
„Po 20 latach od powstania Solidarno!ci Walcz cej Polska potrzebuje nadal
Waszego czynnego udzia"u w %yciu spo"ecznym i politycznym. Kraj nasz
potrzebuje patriotyzmu, uczciwo!ci i rzetelno!ci w postpowaniu zarówno
w polityce jak i w stosunkach midzyludzkich. Potrzebuje odzyska# wiar we
w"asne si"y aby si pod$wign # z marazmu i obojtno!ci. Niech Bóg
Wszechmog cy b"ogos"awi Waszym obradom”95.

94

95

List Juliusza Nowina-Sokolnickiego do redakcji miesi$cznika „Solidarno Walcz ca” z 2
grudnia 1992, „Solidarno!# Walcz ca” nr 1 (299) ze stycznia 1993.
J. Nowina-Sokolnicki, Przes!anie do zebranych we Wroc!awiu cz!onków i sympatyków
„Solidarnoci Walcz cej” w XX rocznic$ jej powstania, „Wolna Polska” (Przemy!l), lato 2002,
R. XII , nr 162, s. 3.
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