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LUBELSKIE CZARNE GABINETY.
SPRAWOZDANIA CENZURY WOJENNEJ Z 1944 ROKU

Tajemnica korespondencji stanowi jedno z tych praw zasadniczych, które od
drugiej po³owy XIX w. konstytucje, tzw. pañstw nowoczesnych, nieodmiennie
gwarantowa³y swym obywatelom. Jednak te same konstytucje przewidywa³y
odst¹pienie od niej w pewnych okre�lonych wypadkach (wojna, kryzys wewnêtrz-
ny), co zazwyczaj t³umaczono interesem �bezpieczeñstwa pañstwa�. Istotnie, jedno
z wielkich osi¹gniêæ XIX w., jakim by³a powszechno�æ i masowo�æ korespon-
dencji, sprawi³o ¿e jej kontrola � stosowana dot¹d raczej jako �rodek �operacyj-
ny�, ograniczony do okre�lonych �rodowisk i uzale¿niony od wymogów chwili �
sta³a siê wa¿nym �rodkiem nie tylko dyscyplinowania i kontrolowania spo³eczeñ-
stwa, lecz równie¿ nieocenionym �ród³em masowej informacji. Udowodniono to
w czasie I wojny �wiatowej, kiedy po raz pierwszy wprowadzono powszechn¹
perlustracjê. Kolejny konflikt �wiatowy ju¿ tylko bazowa³ na tych do�wiadcze-
niach.

Polscy komuni�ci, zdobywaj¹cy w³adzê w 1944 r., nie chcieli i nie mogli rezy-
gnowaæ z tego �konstytucyjnego� uprawnienia. Zw³aszcza ¿e o ile dla Niemców,
Anglików czy Rosjan kontrola korespondencji by³a tylko jednym ze �róde³ zdoby-
wania informacji, o tyle dla Polaków � przy s³abej pocz¹tkowo sieci agenturalnej
Resortu Bezpieczeñstwa Publicznego i chaotycznie, ma³o wydajnie pracuj¹cych
ogniwach Resortu Informacji i Propagandy � by³a ona �rodkiem niezwykle
wa¿nym.

Tworzenie �suwerennych� struktur cenzury rozpoczêto wkrótce po og³osze-
niu �manifestu lipcowego�. 28 sierpnia 1944 r. Naczelny Dowódca Wojska Pol-
skiego wyda³ rozkaz o powo³aniu szefa cenzury wojskowej. Jednak dopiero po-
nad miesi¹c pó�niej � 8 pa�dziernika 1944 r. � Micha³ Rola-¯ymierski rozkazem
nr 44 wprowadzi³ w Wojsku Polskim cenzurê korespondencji. Jednocze�nie opu-
blikowano rozkaz organizacyjny nr 024 o sformowaniu Wydzia³u Cenzury Woj-
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skowej przy Naczelnym Dowództwie WP (od 30 listopada 1944 r. Oddzia³ Cen-
zury Wojskowej przy szefie cenzury wojskowej Sztabu G³ównego WP)1.

Cenzurze wojskowej podlega³a co prawda niema³a, lecz do�æ hermetyczna
grupa ewentualnych korespondentów, natomiast podstaw¹ i gwarancj¹ skutecz-
no�ci perlustracji jest zarówno jej powszechno�æ, jak i koordynacja, podporz¹d-
kowanie jednemu o�rodkowi. Temu mia³o s³u¿yæ stworzenie struktur cenzury
wojennej, podporz¹dkowanych Resortowi Bezpieczeñstwa Publicznego Polski
Komitet Wyzwolenia Narodowego (PKWN). 1 wrze�nia 1944 r. kierownik re-
sortu wyda³ rozkaz o utworzeniu Wydzia³u Cenzury Resortu Bezpieczeñstwa
Publicznego (2 stycznia 1945 r. przemianowany na Wydzia³ Cenzury Minister-
stwa Bezpieczeñstwa Publicznego). Jego zadaniem by³a tylko kontrola korespon-
dencji2. Na czele Wydzia³u Cenzury stanê³a Hanna Wierb³owska (1893�1963),
cz³onek Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy (SDKPiL) od 1916 r.,
nastêpnie w Komunistycznej Partii Robotników Polskich (KPRP) i Komunistycznej
Partii Polski (KPP). W latach 1943�1944 dzia³a³a w Zwi¹zku Patriotów Polskich.
Do Polskiej Partii Robotników (PPR) wst¹pi³a w Moskwie, w lipcu 1944 r. Na-
le¿y przypuszczaæ, ¿e o objêciu posady zadecydowa³y nie tylko jej kwalifikacje
polityczne, ale i fakt, ¿e by³a ¿on¹ Stefana Wierb³owskiego.

Przy obecnym stanie wiedzy trudno dok³adnie przedstawiæ strukturê, liczeb-
no�æ i mechanizm dzia³ania cenzury. Wypada jednak przypuszczaæ, ¿e jej zal¹¿ki
powsta³y zanim jeszcze Stanis³aw Radkiewicz wyda³ 14 listopada 1944 r. rozkaz
nr 29, informuj¹cy m.in. o etatach wojewódzkich i powiatowych urzêdów cenzu-
ry wojennej3. Sprzeczne z konstytucj¹ istnienie cenzury (artyku³ 106 konstytucji
marcowej, powrót do której manifestowa³ PKWN), prawnie usankcjonowano
dopiero dekretem PKWN z 28 grudnia 1944 r.4 W ka¿dym b¹d� razie z chwil¹

1 A. Kochañski, Polska 1944�1991. Informator historyczny, t. 1, Warszawa 1996, s. 31, 37.
Organa cenzury wojskowej rozformowano 22 pa�dziernika 1945 r., a pracowników posta-
wiono do dyspozycji Ministerstwa Bezpieczeñstwa Publicznego (dalej � MBP).

2 Ibidem, s. 31; Aparat bezpieczeñstwa w latach 1944�1956. Taktyka, strategia, metody, czê�æ I:
Lata 1945�1947, opr. A. Paczkowski, Warszawa 1994, s. 11. O cenzurze prasy i publika-
cji, zob.: G³ówny Urz¹d Kontroli Prasy 1945�1949, opr. D. Na³êcz, Warszawa 1994.

3 A. Kochañski, op. cit., s. 44.
4 Dekret przewidywa³ m.in.: �W interesie obrony Pañstwa, w szczególno�ci dla ochrony ta-

jemnicy wojskowej i pañstwowej [...] Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego postana-
wia a Prezydium Krajowej Rady Narodowej zatwierdza, co nastêpuje:
Art. 1. Na czas wojny wprowadza siê cenzurê korespondencji, przesy³ek pocztowych i te-
legramów, radiotelegramów oraz rozmów telefonicznych i radiowych.
Art. 2. W³adza cenzuruj¹ca mo¿e zajmowaæ i konfiskowaæ w ca³o�ci lub w czê�ci kore-
spondencjê, przesy³ki pocztowe, telegramy i radiotelegramy oraz kontrolowaæ i przerywaæ
rozmowy telefoniczne i radiowe.
Art. 3. Przepisy art. 1 i 2 nie maj¹ zastosowania do korespondencji, przesy³ek, telegramów
i rozmów Prezydium Krajowej Rady Narodowej, cz³onków Polskiego Komitetu Wyzwole-
nia Narodowego, Naczelnego Dowództwa Wojsk Polskich oraz przedstawicieli Dowództwa
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wydania powy¿szego dekretu ekspozytury cenzury wojskowej ju¿ istnia³y na ca-
³ym terenie podlegaj¹cym lubelskiej administracji i mog³y pochwaliæ siê niema³y-
mi osi¹gniêciami. Mog¹ o tym �wiadczyæ poni¿sze �ród³a: �Sprawozdanie za mie-
si¹c listopad� oraz �Doniesienie specjalne�, dotycz¹ce przesiedlenia obywateli
polskich z kresów wschodnich.

S¹ to oczywi�cie dokumenty, na które nale¿y patrzeæ niezwykle krytycznie,
pamiêtaj¹c o ich proweniencji, czy fragmentaryczno�ci. Jednocze�nie ten ma³o
dot¹d znany (i ma³o wykorzystywany) rodzaj �róde³ wart jest zaprezentowania
z kilku powodów. Przede wszystkim nale¿y do stosunkowo w¹skiej grupy mate-
ria³ów bezpo�rednio ilustruj¹cych ¿ycie spo³eczne w pierwszym okresie �w³adzy
ludowej� � jak wspomnia³em wy¿ej � w okresie, kiedy inne sposoby zdobywania
informacji by³y zawodne. Jest to te¿ �ród³o oparte na bardzo szerokiej �próbce
statystycznej� � o czym �wiadcz¹ wspomniane w sprawozdaniach liczby ocen-
zurowanych przesy³ek (trzeba te¿ pamiêtaæ o stosunkowo niewielkim obszarze,
z jakiego one pochodzi³y). Jest równie¿ rzecz¹ nie bez znaczenia, ¿e sprawozda-
nia cenzury wojennej przechowa³y � choæ w formie fragmentarycznej � bezpo-
�rednie �wiadectwa ludzi, rzadko chwytaj¹cych za pióro oprócz chwil pisania li-
stów. Nieczêsto te¿ zarówno w archiwach domowych, jak i publicznych zacho-
wa³a siê korespondencja z tego okresu (wyj¹tkiem jest obficie reprezentowana
w archiwach pañstwowych korespondencja anonimowa � której notabene rów-
nie¿ przyda³oby siê wiêcej uwagi).

Pewne problemy rodzi oczywi�cie ocena wiarygodno�ci �ród³a. Podwa¿a j¹
z jednej strony prawdopodobna autocenzura, spowodowana chocia¿by kilkuletni¹
okupacyjn¹ perlustracj¹. Ale z drugiej strony nie mo¿na wykluczyæ, co potwier-
dza lektura poni¿szych dokumentów, ¿e przynajmniej w pierwszym okresie po wy-
zwoleniu kwestie samoograniczenia nie by³y a¿ tak istotne. Z jednej strony trzeba
to z³o¿yæ na karb pookupacyjnej euforii i nadziei na �normalne� ¿ycie, z drugiej
za� � na stopieñ �wiadomo�ci pisz¹cych. Jest bowiem rzecz¹ charakterystyczn¹,
¿e wiêkszo�æ z cytowanych przez cenzorów listów zosta³a napisana przez auto-
rów z ni¿szych warstw spo³ecznych.

Nie mo¿na oczywi�cie równie¿ wykluczyæ, ¿e w drugim przypadku móg³ za-
wa¿yæ celowy dobór �charakterystycznych przyk³adów� przez autorów sprawoz-
dañ (np. rozdzia³ po�wiêcony dzia³alno�ci podziemia). Podobnie mo¿na dyskuto-
waæ o braku w sprawozdaniach pewnych problemów politycznych, jak np. kwe-
stie zwi¹zane z dzia³alno�ci¹ Armii Czerwonej, czy nowych w³adz. Mo¿emy jedynie
spekulowaæ, czy rzeczywi�cie problemy te nie by³y poruszane w korespondencji,
czy spowodowa³ to �wiadomy zabieg cenzorów. To rodzi kolejne pytanie: jaki cel
mia³y tak skonstruowane sprawozdania, sk³adane przewodnicz¹cemu PKWN? Czy

Armii Czerwonej i pañstw obcych akredytowanych przy Polskim Komitecie Wyzwolenia
Narodowego [...], �Dziennik Ustaw RP�, nr 17 z 30 grudnia 1944 r., poz. 93.
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mia³y s³u¿yæ informowaniu o rzeczywisto�ci, czy te¿ odpowiednio manipuluj¹c
informacj¹ mia³y kreowaæ obraz spo³eczeñstwa? Trudno te¿ powiedzieæ, jak¹
odegra³y rolê w ewentualnym procesie decyzyjnym w³adz.

Natomiast pewne jest, ¿e dla aparatu bezpieczeñstwa cenzura odegra³a
w pierwszym okresie rolê niebagateln¹, informuj¹c o nastrojach spo³eczeñstwa,
sposobie my�lenia, oczekiwaniach i obawach. Dostarcza³a te¿ nieocenionych in-
formacji operacyjnych, co poni¿ej widaæ choæby na przyk³adzie Skrobowa, czy
wypadkach dezercji. Nie ukrywa³ tego Stanis³aw Radkiewicz, motywuj¹c na
posiedzeniu rz¹du 25 czerwca 1945 r. dekret o zniesieniu cenzury wojennej: �Od-
no�nie prac cenzury stwierdzam, ¿e w ci¹gu tego czasu cenzura da³a dla Pañ-
stwa wielkie us³ugi zarówno z punktu widzenia pracy operatywnej, jak i badania
opinii spo³ecznej�5. Dekret znosz¹cy cenzurê korespondencji nosi datê o dzieñ
pó�niejsz¹6. Nie znaczy to, ¿eby zrezygnowano z cenzury korespondencji. Utrzy-
mano Wydzia³, choæ czê�æ funkcjonariuszy przesz³a do G³ównego Urzêdu Kon-
troli Prasy i Wydawnictw (GUKPiW). Wydzia³ Cenzury MBP z dniem 15 stycz-
nia 1946 r. przekszta³cono w G³ówny Urz¹d Cenzury MBP i nastêpnie (od 2 grudnia
1946 r.) w Biuro �B� MBP. Od 7 grudnia 1954 r. spraw¹ cenzury koresponden-
cji zajmowa³ siê Departament £¹czno�ci Komitetu do spraw Bezpieczeñstwa
Publicznego (od 15 grudnia 1955 r. tzw. Biuro �W� Komitetu do spraw BP).
Ostatecznie obowi¹zek perlustracji spocz¹³ w PRL na powo³anym 13 grudnia
1956 r. Biurze �W� Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych, rozwi¹zanym 10 maja
1990 r.7

Prezentowane poni¿ej �ród³a s¹ przechowywane w Archiwum Akt Nowych
w zespole Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, sygn. I/78, k. 2�7, 14�
15; fragmenty pierwszego dokumentu by³y drukowane w �Polityce�, nr 15 z 15
kwietnia 1995 r., pod tytu³em Listonosz nie doniós³. Wszelkie podkre�lenia po-
chodz¹ z orygina³u.

5 Archiwum Akt Nowych, Prezydium Rady Ministrów, sygn. 5/1097, k. 590.
6 �Dziennik Ustaw� nr 26 z 9 sierpnia 1945 r., poz. 158.
7 A. Kochañski, op. cit., s. 31�32.
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1
�ci�le tajne!

Oddzia³ Nr IV
M.p. dn. 10 grudnia 1944 r.
Nr 048

Przewodnicz¹cy Polskiego Komitetu
Wyzwolenia Narodowego
Ob. Edward Boles³aw Osóbka Morawski

Sprawozdanie za miesi¹c listopad br. [1944]

Cenzura Wojenna opracowa³a przez swoje punkty Cenzury 710.010 listów i te-
legramów, przy czym wyjawili�my charakterystyczne dane na nastêpuj¹ce zagad-
nienia:

I. a. Dezercja: W 250 pismach od wojskowych WP, ludno�ci cywilnej,
wzgl[êdnie] pisanych przez osoby, które zdezerterowa³y z Armii, natrafili�my na
g³osy �wiadcz¹ce o:

Dzia³alno�æ AK: w zwi¹zku z dezercj¹ � przytaczamy wyj¹tek jednego listu
�...trzeba by³o zostaæ jeszcze tydzieñ w domu, zapisa³by� siê do lasu. Nazaruk
i W³adek równie¿ zapisali siê do lasu�.

W innym li�cie: �du¿o ucieka i nie tylko szeregowcy, ale równie¿ i oficerowie
i organizuj¹ w lasach bandy, jak za Niemców�.

Ukrywanie siê � �chocia¿ Twój rocznik podlega, ale nie jeste� zameldowany�
i �Synu!... zapytujesz o ch³opcach, którzy byli w Armii, wszyscy siedz¹ w domu�,
�tych, którzy siedz¹ w domu prawie nikt nie szuka�.

Inny dezerter pisze: �nie pracujê i dobrze mi siê powodzi, wolê w domu siedzieæ
i staraæ siê inaczej zarabiaæ � handlowaæ, zawsze kilkaset z³otych dziennie siê ma�.

Z miejscowo�ci, gdzie nie mo¿na �w domu siedzieæ� id¹ listy: �Kender mówi,
¿e 10-go siê zg³osi, on siê boi. W Zamo�ciu czterech z³apali�. A inny pisze �a jak
Ty przejedziesz, to Ciebie od razu wezm¹�.

Z charakterystycznych listów przytaczamy jeszcze zdanie: �wyobra�cie sobie,
¿e sta³em siê stolarzem... i zrobi³em nogi... szkoda, ¿e Was nie ma ze mn¹�...
z dalszej tre�ci listu wynika, ¿e �zrobi³ nogi� tzn. zdezerterowa³ z wojska i nama-
wia innych, by stali siê równie¿ �stolarzami�.

b. Nak³anianie do dezercji: kilkadziesi¹t listów ilustruje nam i tê sprawê: �...nie-
którzy zrobili sobie urlop na zawsze, ucz siê u nich� albo �...niedu¿o posz³o i przyszli
z powrotem, jak tylko dostanê od Ciebie odpowied�, postaram siê o wódkê i za-
k¹skê, tylko Ty staraj siê, bym nie pi³a tej wódki sama, lecz razem z Tob¹�.

II. Naruszenie tajemnicy wojskowej, na oko³o 8000 faktów, przewa¿aj¹ca
wiêkszo�æ to ujawnienie miejsca postoju i nazwy jednostki, a m[ianowicie] �...znaj-
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dujê siê w 34 p[u³ku], niedaleko od Lublina za Mordonk¹ w Sosenku�, a na ko-
percie �p[oczta] p[olowa] 83689�.

�Kochani Rodzice! Podajê Wam mój adres a m[ianowicie] Bielczany, oddz[ia³]
Bat[alionu] Samochodowej Szko³y. Je¿eli pojedziecie, to w Siedlcach skrêcicie na
warszawsk¹ drogê, pojedziecie przez Czeremniki � tam jest ko�ció³ � tam wy-
si¹dziecie i spytacie siê w³a�nie o Bielczany�. I równie¿ podano �p[oczta] p[olo-
wa] 83745�.

S¹ równie¿ wypadki przesy³ania dokumentów ��ci�le tajnych� przez zwyczaj-
n¹ pocztê (nadawcy � pracownicy sztabowi).

III. £apówek: na kilka faktów tego rodzaju natrafili�my w listach wojsko-
wych. Osiewski W³adys³aw p[oczta] p[olowa] 53222 chwali siê w li�cie do domu
�mnie teraz jest bardzo dobrze, ju¿ ca³y miesi¹c mobilizujemy konie dla armii...
Jest to bardzo dobre zajêcie, pieniêdzy mam ju¿ wiêcej ni¿ 5.000�. Albo �na ko-
by³ê wziêli�my za�wiadczenie, ¿e jest �rebna... Kosztowa³o nas 200 z³otych, ale
to nic, dziêki Bogu zostawili j¹�.

IV. Wy¿ywienie, umundurowanie i opieka lekarska: jest poruszane ma-
sowo w pismach ¿o³nierzy do swoich rodzin. Jest wiele pism charakterystycz-
nych pochodz¹cych z ró¿nych stron, poni¿ej podajemy z nich tylko niektóre skar-
gi ¿o³nierzy a m[ianowicie]:

a. z 62 skarg na wy¿ywienie:
�Kochani Rodzice! Piszê Wam o swoim ¿yciu, rano woda z kapust¹, obiad

zupa z kapusty i kapusta na gêsto, kolacja kapusta na rzadko z owsem...�
�czasami jestem g³odny, bo zupê daj¹ rzadk¹, chleba te¿ nie du¿o�.
b. 13 skarg na brak zimowego umundurowania: �nam nie daj¹ ciep³ego umun-

durowania, rosyjskie wojska ju¿ otrzymali zimowe umundurowanie� ... �u nas spad³
�nieg, ziemia zamarz³a, lekki mróz, a my jeszcze w lekkich mundurach i starych
p³aszczach�.

c. Skargi na zawszenie i z³¹ opiekê lekarsk¹: �psychoza drapania ogarnia
wszystkich... wszy, wszy i ¿o³nierze, nikt siê tego nie wstydzi. Nie ma gdzie siê
myæ, a po miesi¹cu pierze siê bieliznê w zimnej wodzie� ... �mój sweter jest
wylêgarni¹ i muszê wybieraæ, albo ciep³o i wszy, albo zimno i wszy� ... �jestem
chora, g³owa mnie boli, strupy nie goj¹ siê wcale� ... �zawi¹za³y siê wszy, gni-
dów jak maku� i w tym¿e li�cie konkluzja �teraz dopiero bardzo ¿a³ujê, ¿e po-
sz³am do wojska�. Inny pisze �le¿ê ju¿ chory przesz³o 2 miesi¹ce i wcale nie le-
cz¹, szpitala nie ma, do domu nie puszczaj¹�.

V. Alkohol i otrucia. Z 7 doniesieñ przytaczamy: �Bracie! Po skoñczeniu
roboty nasze kierownictwo sprowadzi³o wódkê. Po wypiciu tej wódki ca³y od-
dzia³ zachorowa³. Dwoje natychmiast umar³o, a resztê zabrano do szpitala�, �Ada�
zmar³ w szpitalu. Napi³ siê zatrutej wódki zostawionej przez Niemców�, �byli�my
w ofenzywie. Znale�li�my niemiecki spirytus, wypili i poszli do ataku. Co to atak,
je¿eli niczego nie widzi siê i u nas du¿o o�lep³o i og³uch³o�.
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VI. Skargi wojskowych na niemo¿no�æ przesy³ania z³otych polskich rodzinom
¿yj¹cym w ZSRR: �chcia³em na �wiêta przes³aæ Wam pieni¹dze i nie mog³em,
polskich pieniêdzy poczta nie przyjmuje�, �nam wyp³acaj¹ w z³otych, przekazy-
wanie ich jest zabronione i by³em zmuszony kupiæ za 1800 z³otych � 1000 rubli�.

VII. Skargi rodzin wojskowych [na]: a) nies³uszne wyrzucenie z mieszka-
nia, b) nieprzyznawanie za�wiadczenia, ¿e m¹¿ jest w wojsku, c) nieprzyznawa-
nie ulg w kontygientach i inne, a m[ianowicie]: �wiêc starosta Dutel powiedzia³,
¿e on Ciê nie wyprawia³ do wojska, ¿e sam chcia³e� i poszed³e�, a ¿adnej zapo-
mogi on nie daje�, �posz³am do wydzia³u mieszkaniowego, ale bezskutecznie, mimo
¿e mówi³am, i¿ mój syn jest w armii. Ukochany synu! Zajmij siê t¹ spraw¹, jako
¿o³nierz na froncie mo¿esz co� pomóc. Je¿eli Ci nie pomog¹, to 14 rozegra siê
straszna tragedia, albowiem matka walcz¹cego ¿o³nierza nie mo¿e byæ wyrzuco-
na z kalek¹ na ulicê, do tego z kalek¹, który jest ofiar¹ wojny z Niemcami�.

VIII. Z ca³ej masy listów, w których mowa jest o AK 106 wypadków najbar-
dziej charakterystycznych z tej dziedziny � z nich dla ilustracji przytaczamy:

Ograbianie ludzi i dzia³alno�æ antypañstwowa: �Byli u nas ci sami, którzy
odwiedzili nas 2 lutego br. Ty dobrze wiesz kto. Przyszli i chcieli zabraæ konia
i powiedzieli, ¿e Ciebie nie minie kulka za to, ¿e� poszed³ s³u¿yæ ¯ydom... Drugi
raz byli 17 pa�dziernika i zabrali konia�.

W innym li�cie: �By³o to noc¹ 14.X. przyszli do nas ci... zapukali w okno
i krzyknêli, ¿eby ich pu�ciæ i zmuszeni byli�my to zrobiæ... Rzucili siê ku ojcu, przy-
stawili 2 automaty do piersi, pytali ojca dlaczego namawia wie�niaków by szli do
Armii i zaraz jeden z nich uderzy³ go w twarz, potem za¿¹dali wydania broni, ojciec
odpowiedzia³, ¿e mog¹ go zastrzeliæ, ale broni nie ma. Musia³ potem siê po³o¿yæ
i bili go nahajami. ... Drugi nakaza³ nikomu niczego nie mówiæ�.

AK i zarz¹dcy maj¹tków ziemskich: �Z dorobku tego maj¹tku sprzedaje co
siê da. Poza tem pan ten jest oficerem rezerwy, obecnie nie rejestrowa³ siê do
s³u¿by wojskowej � pos³uguj¹c siê fa³szywymi dokumentami. Ponadto pan ten
nale¿y do obecnej chwili do AK. Jest on na tamtym terenie dowódc¹. Za pieni¹-
dze obszarników uprawia wrogie roboty, katuje poborowych. Bierze sta³y udzia³
w wyjazdach, niby pod pozorem za³atwiania spraw maj¹tkowych�.

Zamachy i mordy s¹ równie¿ opisywane: �We wsi Niemce niedaleko Lublina
wszystko wylecia³o w powietrze. W lesie ko³o stacji by³ sk³ad z amunicj¹ i znaj-
dowali siê tam ¿o³nierze polscy i ruscy, a w lesie tym jest du¿o band AK. Po-
szed³ jeden z tych partyzantów i rzuci³ granat na amunicjê�. Albo � �jestem teraz
w milicji, z jakiej przyczyny to Ci zaraz opiszê: miesi¹c czasu temu wpad³o do
mnie i Lutomskiego Edka jedenastu z AK i nas zabrali i zarazem wszystk¹ bie-
liznê i ubrania oraz konia i wóz... Powie�li do Nowego Za³ucza na s¹d. Po prze-
czytaniu nam wyroku, ¿e jeste�my skazani na �mieræ, ¿e nale¿eli�my do AL. Kazali
nam zle�æ i i�æ w kierunku lasu, lecz ja pomy�la³em sobie i tak �mieræ i tak �mieræ
i pocz¹³em uciekaæ spod kul od 2-ch automatów i 2 karabinów i jako� Pan Bóg
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mi dopomóg³, ¿e uciek³em ca³y, a Lutomskiego Edka zabili w tym miejscu, gdzie
uciek³em...�.

IX. O nadu¿yciach pope³nianych przez funkcjonariuszy Milicji Ob[ywa-
telskiej] i Organów BP. Obywatele czêsto ¿al¹ siê na pow[y¿sze]: �Areszto-
wano mojego mê¿a Antoniego i podczas rewizji zabrano mi: zegarek kieszonko-
wy, gotówk¹ 260 rubli, aparat fotograficzny, rêkawiczki, skóry na buciki, garde-
robê, bieliznê�. Ob. Drozdowski z Nied�wicy pisze do Starosty w Lublinie m.in.
�milicjanci przeprowadzili rewizjê u nauczycielki i u innych mieszkañców gminy
za rzekomo podejrzanymi osobami, w tym czasie zabrali garderobê i inne rzeczy
pochodzenia cywilnego i furmankami odwie�li do Lublina... Rzeczy zabrane u pry-
watnych osób milicjanci daj¹ na przechowanie do Piotrowskiej i Bednarzowej
zamieszka³ych w Nied�wicy. Tymi rzeczami potem milicja dzieli siê z nimi�.

X. W sprawie Reformy Rolnej zanotowali�my 52 wymownych g³osów. Po-
wtarzamy kilka z nich z kolei: �U nas du¿o zmian zajdzie, poniewa¿ zaczynaj¹
ziemiê parcelowaæ i ka¿¹ z maj¹tków siê usuwaæ i tak wczoraj dostali wypowie-
dzenie byli w³a�ciciele, ¿e siê musz¹ w 3-ch dniach wyni�æ� ... �u nas folwarki
ju¿ podzielone, moja mamusia dosta³a 2 ha ziemi�. Obszarnik czekaj¹c na �wy-
powiedzenie� pisze: �... mnie te¿ spotka³o nieszczê�cie, tylko innego rodzaju: go-
spodarstwo moje na Karolówce objêto reform¹ roln¹ (56 ha) i upañstwowiono...
W najbli¿szych dniach bêdzie rozparcelowane. Mnie tu nawet mieszkaæ nie bê-
dzie wolno�. Innemu nie podoba siê ... wojsko nasze, bo ono pomaga w dzieleniu
ziemi: �Bo u nas coraz gorzej siê zanosi. Na wsi jest bardzo du¿o wojska, a naj-
wiêcej »moj�-katolików«. Ca³ymi dniami daj¹ po 5 ha, stawiaj¹ ko³ki...�. A ¿o³-
nierz z frontu pisze o tym dawaniu ziemi: �My przelewamy krew nie za interesy
obszarników, a za nasz¹ kochan¹ Ojczyznê... Niech krzycz¹ �ciany zêbami gry-
z¹ w Londynie... Wiêcej nie bêd¹ ¿yli z naszej pracy. Lekko mnie by³o po 7-miu
klasach i�æ na pastucha, albo w 38 roku na parobka! ... Przez nich przelewamy
dzisiaj krew, przez nich brat mój w partyzanach straci³ rêkê. Szlachta nie wróci
ju¿ wiêcej z Londynu, by nami rz¹dziæ, nie, ju¿ nie bêdziemy durni...�.

XI. O kontygientach przytaczamy 2 g³osy. Jaki� �ma³y� ziemianin ze stra-
chem �kontyngient mamy ogromny, ju¿ prawie oddany. Nasz maj¹tek nie podle-
ga reformie rolnej, wiêc musimy wszystkie ciê¿ary ponosiæ� i ten¿e wzdycha �a s¹
wiêksze ni¿ przy Niemcu�. A ch³op pisze �bo u nas ludzie l¿ej oddychaj¹, kon-
tyngient mniejszy ni¿ w 1943 r.�.

XII. Repatriacjê porusza wielki odsetek korespondencji. Z 113 wybranych
wypowiedzi przytaczamy:

Listy do ZSRR od ¿o³nierzy: �Mamo! Sprawa przyjêcia polskiego obywatel-
stwa obowi¹zkowo musi byæ za³atwiona, gdy¿ faktycznie znajdujemy siê za gra-
nic¹. Trzeba Wam staraæ siê przez Z[wi¹zek]P[atriotów]P[polskich]�. Inny pi-
sze z zapartym oddechem � �dzisiaj wzi¹³em do rêki gazetê i przeczyta³em o prze-
siedleniu Polaków i Ukraiñców. Je¿eli zostaniesz wezwany do rejestracji, to siê
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nie namy�laj, natychmiast zgód� siê na wyjazd do Polski�. Tylko ten co patrzy na
Londyn oczekuje: �Oczekujcie kiedy przyjdzie odpowiedni moment... zgoda miê-
dzy samymi Polakami w Lublinie i Londynie� � bo je¿eli nie to � �zginiemy wszy-
scy, musz¹ siê pogodziæ�.

Jest wiele rzeczowych przemy�leñ: �¯ono, jak bym Ci razi³ nie spieszyæ, tutaj
teraz ¿ycie jest na 100% dro¿sze�. �¯oneczko! ... tutaj ludzie bardzo dziwni, sk¹-
pi, nas Wo³yniaków nie uwa¿aj¹ za Polaków�. A inny dodaje �ludzie nie specjal-
nie uprzejmi, nie wierz¹ nam, uwa¿aj¹ nas za czerwonych�.

XIII. O volksdeutschach jest mowa w ca³ej masie listów (tylko oddzia³ nasz
w Rzeszowie naliczy³ ich 83). Wiêkszo�æ to doniesienia obywateli o miejscach
ukrywania siê, wzgl. podawanie ich adresów. Listy te kierowane s¹ do Milicji
Ob[ywatelskiej] i do organizacji, w które volksdeutsche siê wkradli. Wkradaj¹ siê
oni i do Armii:

�Praktykuj¹cy na terenie Zamo�cia dr Ritter jest volksdeutsch. Osobnik ten
wkrad³ siê do wojska jako oficer. Czy nie jest on szpiegiem...�.

Volksdeutschyni sieje antypañstwowe pog³oski � �W Michalinie przy Rejtana
13 mieszka niejaka Pfanhauserowa, ¿ona Niemca. Wspomniana go�ci stale ofi-
cerów polskich, urz¹dza sta³e libacje, opowiadaj¹c ró¿ne nieistotne historie, np.
ostatnio opowiada³a, ¿e w Lublinie AK-owcy chcieli obaliæ PKWN i KRN, czo³-
gami walczyli ca³y dzieñ z Armi¹ Czerwon¹�.

Inni siej¹ zamêt gospodarczy � �W Che³mie mieszka rodzina takiego »pola-
ka«, co on by³ w Gestapo oficerem, stary oficer policji polskiej i oni jego schowa-
li na wsi k/Che³ma, ale maj¹ towarów na 10 lat ¿ycia... Ma ojca w Lublinie i tam
maj¹ ten sk³ad z towarami z obozu po ¯ydach�.

XIV. Listy (grypsy) nielegalnie wysy³ane przez aresztowanych z wiêzieñ,
aresztów i obozów. Przechwycono ich w lubliñskim oddziale 23 sztuk. Jeden z wy-
sy³aj¹cych sam wyja�nia, w jaki sposób list wysy³a: �...oko³o 500 osób, s¹ majo-
rowie, pu³kownicy i 1 genera³, zawieziono nas za druty 4 km od Lubartowa, je-
ste�my w szkole rolniczej »Skrobów«. Da siê nas widzieæ, bo swobodnie chodzi-
my za drutami, porozumiewamy siê z lud�mi za drutami i tak idzie ten list�).

Na innym li�cie jest uwaga �
�¯enia, w³ó¿ to w kopertê i po�lij na pocztê i dobrze zaadresuj�, a pismo brzmi

�staraæ siê o mnie, bo Jadiwgê puszcz¹. Koniecznie dostarczyæ �wiadectwo le-
karskie od 25 sierpnia do 27 pa�dziernika by³em chory na grypê i komplikacje i to
trzeba koniecznie co� zrobiæ z Kruszewskim, Stef¹, Czerniakiewiczem... jeste-
�my w areszcie Urzêdu Bezpieczeñstwa Jasna 8. �wiadectwo podaæ w kance-
larii�.

XV. Przecenzurowali�my równie¿ 5528 listów pisanych jeszcze w lipcu, pod
okupacj¹. S¹ pisane po polsku i po niemiecku, przez ludno�æ i przez ¿o³nierzy
niemieckich. Listy te pozostawili Niemcy w pop³ochu ucieczki. Mówi¹ o stosun-
kach niektórych polskich firm z przedsiêbiorstwami gospodarczymi niemieckimi,

http://rcin.org.pl



334 Jerzy Kochanowski

np. niejaki Wojciech Zwoliñski, Lublin, ul. �w. Duska 10 zrealizowa³ 20.VII. br.
czek na 7300 z³ w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, gdzie posia-
da³ rachunek nr 5397. S¹ i listy mi³osne 2 Polek do niemieckich ¿o³nierzy i jedna
prosi o zabranie jej do Niemiec, poniewa¿ �na Pradze grozi jej niebezpieczeñstwo,
i¿ wypal¹ jej stempel na twarzy za stosunki z Niemcami�.

A ¿o³nierze i oficerowie niemieccy pisz¹, ¿e jest �le �musieli�my jednak cho-
dziæ w czwórkê i to z broni¹. Tylko ta ci¹g³a niepewno�æ, gdy¿ codziennie na-
szym rodakom strzela siê w plecy�... i to na ulicach Warszawy.

A poza Warszaw¹ jeszcze gorzej �jechali�my w kierunku Lublina, przez wiel-
ki las � 25 ludzi z autami � i zaczê³a siê strzelanina � by³o 5 zabitych, kilku ran-
nych i 15 wozów siê spali³o�.

O ataku Armii Czerwonej pisze jeden � �18-go o 4-ej rano zacz¹³ siê atak.
Dopiero 19�20 mogli�my siê poznajdywaæ. W koñcu wie siê tylko tyle � ratuj siê
kto mo¿e�. Ale nie wszyscy siê poznajdowali (pisze inny, z innego odcinka) �
�Szczególnie ciê¿ka artyleria nas wykoñczy³a. Wtedy zabitych i rannych by³o
dosyæ�...

Kierownik Oddzia³u IV Kierownik Wydzia³u C[enzury]W[ojennej]
(�) Lajchman por. (�) [Hanna] Wierb³owska

2
�ci�le tajne!

PKWN
Resort Bezpieczeñstwa Publicznego
Wydzia³ Cenzury Wojennej
Oddzia³ Nr IV
M.p. dn. 28.XII.1944 r.
Nr 084

Do Kierownika Resortu Spraw Zagranicznych
Ob. Osóbki Morawskiego

DONIESIENIE SPECJALNE
dotyczy repatriacji

W�ród opracowanej korespondencji naszymi Oddzia³ami C[enzury]W[ojennej]
w ilo�ci szt[uk] 65782 w okresie do 10 grudnia br. ujawniono 86 wypowiedzi
pochodz¹ce od ludno�ci cywilnej i wojskowych, dotycz¹ce zagadnienia repatriacji.
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Z najbardziej charakterystycznych przytaczamy.

1. Adresat 1 batalion S³[u¿by] Obyw[atelskiej] Otwock, ul. Legioñska 10, Bo-
bryk Stefan

Nadawca W³adys³aw Ciodyk, wie� Parduki, gm[ina] Sawatycze, pow[iat]
W³odawski, Woj[ewództwo] Lubelskie

Wyci¹g z listu

Kochany Bracie!
10.XI.44 r. �Od nas du¿o Ukraiñców wyje¿d¿a w Rosjê, zw³aszcza ci, którzy mniej
maj¹ ziemi...�

2. Adresat Jadwiga Koz³owska, Lublin, Królewska 13�18
Nadawca Wiszniewska, St. £añcut, Rynek 23

Wyci¹g z listu

Kochani!
17.XI.44 r. �Najsmutniejszym jest to, ¿e trzeba opu�ciæ rodzinne kochane miasto

Wilno, miasto gor¹cych i prawdziwych Polaków. A jak¿e siê bêd¹ czuli Litwini
bez swojej wiêkszo�ci narodowej, Polaków? ¯¹dajcie od komisji, która zajmuje
siê wysiedleniem ludno�ci polskiej z Wilna, dowodów pisemnych przesiedlenia-
ewakuowania oraz wyp³aty ekwiwalentu i zapomogi w naturze (zbo¿e)...�.

3. Adresat Anna Zaj¹c, wie� Korchynie, pocz[ta] Jarczów, pow[iat] Toma-
szów Lub[elski]

Nadawca Janina Zaj¹c, maj[¹tek] Jarostawiec, pocz[ta] Horyszów, woj. lu-
belskie

Wyci¹g z listu

20.XI.44 r. �Kochana Mamo! I napiszta mi czy ju¿ naszych Ukraiñców wy-
wie�li czy ni bo ko³onas to wywo¿¹ i sitniku to zar¿nêli 5 rodzin, jak przyjecha³a
ta ich policja wysiedlaæ to siê bronili dzia³kami i dalej siedz¹, ale ju¿ du¿o wiosek
wysiedlili�.

4. Adresat Zofia Zawistowicz, Lublin, Szopena 24, Urz¹d Miar
Nadawca Nieujawniony (Mordy)
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Wyci¹g z listu

Najukochañszy mój Stachuñku!
21.XI.44 r. �Wiesz u nas kot³uje siê jak w garnku, wszyscy gadaj¹ o tym prze-

siedleniu Polaków za granicê do Polski. Od 10.XI. jest Komisja, która sk³ada siê
z dwu Sowietów (¯ydów) i oni zapisuj¹ chêtnych na wyjazd, pisz¹ nawet do tych
miejscowo�ci, które do tego czasu okupowane [s¹] przez niemców. Sporo ludzi
zapisa³o siê. My osobi�cie siedzimy spokojnie i nie mamy na razie zamiaru...�.

5. Adresat Stefan Morozowicz, wie� Mlosek, pocz[ta] Otwock, zagroda
Edwarda Lecka, gm[ina] Wi¹zowna

Nadawca Z. Tieber, Lwów, Pe³czyñska 37 m. 5

Wyci¹g z listu

Kochany Panie!
11.XI.44 r. �Wie pan zapewne, ¿e wywiera siê tu silny nacisk na Polaków

i ¯ydów, by mo¿liwie prêdko wyprowadzali siê za San i Bug. My na uniwersyte-
cie odczuwamy to w ci¹g³ych próbach redukcji polskich profesorów i docentów,
co i mnie w pewnej mierze dotknê³o. Tym bardziej robi siê trudno�ci ludziom,
którzyby teraz stamt¹d przyjechaæ na sta³e do Lwowa�

6. Adresat Laskowska Zofia, Lublin, ul. ¯migród 8/4
Nadawca Rutkowska Helena, £uck, ul. Sk³adowa 10

Wyci¹g z listu

Kochana Zosiu!
19.XI.44 r. �Zosiu nie wyobra¿asz sobie jak wygl¹da registracja, jaki okropny

nacisk, niektórzy ludzie stoj¹ po kilka dni w kolejce, a drudzy na grandê, porz¹d-
ku ani za grosz. Powodem tego nat³oku wiesz co jest, zrozum, Komisja registruje
Polaków za Bug, a uprawdomi roznosz¹ karty na Donbas...�.

7. [brak adresata i nadawcy]

Wyci¹g z listu

Kochany Bracie!
19.XI.44 r. �U nas nic nowego. Gnêbi¹ ludzi robot¹, a w dodatku przesiedle-

niem. Ludzie w panicznym strachu rejestruj¹ siê. G³upcy! Oni my�l¹, ¿e popra-
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wi¹ sobie byt wyje¿d¿aj¹c z Radzieckiej Ukrainy do Radzieckiej Polski. Bo po-
my�l co za g³upota. Wyrzekaæ siê dobrowolnie ziemi polskiej, naszych pra Oj-
ców. Dobry Polak tego nie zrobi, a szumowina niech sobie jedzie na z³amanie
karku. Nam nie trzeba zdrajców, którzy pod¿isuj¹ dobrowolnie na polskiej ziemi
radzieck¹ Ukrainê. Sambor zarejestrowa³ 2 tys. osób i zosta³ napiêtnowany, zo-
sta³ najgorsz¹ dziur¹ na kresach. Taki Lwów zarejestrowa³ 160 osób, a nasz
Sambor?�.

8. Adresat Woj[ewództwo] Tarnopol w[ie�] Sieniawa Woñkowska E.
Nadawca p[oczta]p[olowa] 58248 Wkoñkowski P.

Wyci¹g z listu

¯ono!
11.XI.44 r. �Co s³ychaæ z wyjazdem za Bug. Ty uwa¿aj co robi¹ inni ludzie

i rób to samo. Ja nie mogê ci nic radziæ. Tutaj przyjechaæ równie¿ nie bardzo do-
brze. Tu pe³no nieszczê�cia�.

9. Adresat Woj[ewództwo] Tarnopol, w[ie�] Krasne, Cichowska
Nadawca p[oczta]p[olowa] 21659 L. Cichowski

Wyci¹g z listu

2.XI.44 r. �¯ono! Piszcie co tam mówi¹ o wyje�dzie za San. Je�li tam zosta-
wicie zbo¿e, to tu zdechniecie z g³odu. Ty my�lisz, ¿e na tych piaskach dobrze.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e u nas najlepiej�.

Kierownik Oddzia³u IV Kierownik Wydzia³u C[enzury]W[ojennej]
(�) Lajchman por. (�) [Hanna] Wierb³owska
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