
ie chodzi o lukrowanie pol-
skich klęsk i kreację naro-
dowych świętych. Przeciwnie. 
Chodzi o dziejową nauczkę. 

Niemniej ta wzniosła metafora narzuca 
się sama. W Wielkim Tygodniu Sowieci 
zapraszają przywódców Polski Podziem-
nej na rzekome negocjacje. To pocałunek 
Judasza. W Wielki Czwartek podają 
gościom ostatni posiłek, w Wielki Piątek 
zamykają w moskiewskim więzieniu. 
Oto męka i śmierć polskiego podziemia 
– niestety, bez zmartwychpowstania. 

Wielki Wtorek i Wielka Środa Roku 
Pańskiego 1945 – 76 lat temu. Polscy 
przywódcy wychodzą z podziemia i idą 
w paszczę lwa. Jan Stanisław Jankowski 
– delegat rządu RP w randze wicepre-
miera; Kazimierz Pużak – przewodni-
czący podziemnego parlamentu; generał 
Leopold Okulicki – szef Sił Zbrojnych. 
Dzień potem podążają za nimi szefowie 
polskich partii, w jakże symbolicznej 
liczbie dwunastu, a wraz z nimi sekretarz 
delegata rządu. Wszyscy oddali się w 
ręce bolszewików, wierząc im na słowo. 

W tym gronie był również mój Dzia-
dek, Stanisław Michałowski. Jako mały 
chłopiec chłonąłem jego wspomnienia, 
których jestem depozytariuszem – i 
cytuję je poniżej. 

Słyszałem i słyszę: głupi, naiwni, nie-
poważni, lekkomyślni. Naprawdę? Oni, 
doświadczeni konspiratorzy? Spośród 
których wielu miało „więzienne” bio-
grafie, w tym carskie i sowieckie? Nie, 
nie byli głupi ani naiwni. Liczyli się z 
tym, że nie powrócą. To my jesteśmy 
naiwni, jeśli sądzimy, że polityka spro-
wadza się do zero-jedynkowych, prostych 
wyborów: iść – nie iść. Polityka to często 
rosyjska ruletka. 

  
Szalone lata 
W lipcu 1944 roku Sowieci utworzyli ze 
swoich pachołków Polski Komitet Wy-
zwolenia Narodowego (PKWN), rychło 
przekształcony w komunistyczny Rząd 
Tymczasowy. Alianci go nie uznali. Istniał 
przecież prawowity rząd polski w Lon-
dynie, istniał polski podziemny parlament 
w Warszawie. W lutym 1945 roku pod-
czas konferencji w Jałcie alianci wymogli 
na Stalinie, aby komunistyczny rząd 
został przekształcony poprzez dokoop-
towanie polityków Polskiego Państwa 
Podziemnego. Premierem miałby zostać 
Stanisław Mikołajczyk, ludowiec, który 
właśnie zrezygnował ze stanowiska pre-
miera w rządzie londyńskim. Aby za-
pewnić polskim politykom immunitet, 
przekazano Sowietom ich nazwiska… 

Efekt? Stalin natychmiast wysłał do 
Warszawy pułkownika NKWD Iwana 
Sierowa, aby wyśledził i uwięził tych, z 
którymi teoretycznie miano negocjować. 

 
„Generał Iwanow zaprasza” 
Sierow zaczął działać błyskawicznie. 
W jego wspomnieniach czytamy:  

mieliśmy swoją agenturę wokół kie-
rownictwa AK, ale bezpośredniego dostępu 

do przedstawicieli rządu emigracyjnego 
już nie.  

Rychło jednak znalazł się zdrajca, 
który przekazał „pocałunek Judasza” – 
zaproszenie na rozmowy z rzekomym 
„generałem Iwanowem”. Był to sygnał, 
że polscy przywódcy zostali namierzeni 
– ale też że Sowieci pragną, przynajmniej 
formalnie, zrealizować postanowienia 
jałtańskie. W kierownictwie podziemia 
nastąpił spór. Iść czy nie iść? Jak dotąd 
ujawniający się trafiali do więzień. Jednak 
nie wychodząc z podziemia, nie można 
brać udziału w polityce. To być albo nie 
być. Zwłaszcza dla ludowców – których 
„doły” partyjne już się spontanicznie 
ujawniały. Alianci zaś oczekują negocjacji 
z Sowietami. 

Wstępne spotkania z podstawionym 
przez Sierowa pułkownikiem Pimieno-
wem odbyły się w atmosferze niesły-
chanie kurtuazyjnej. Pimienow z uporem 
jednak naciskał na wspólną konferencję 
całego podziemnego parlamentu z udzia-
łem dowódcy Sił Zbrojnych i wicepre-
miera. Obiecywał udział marszałka Żu-
kowa. W efekcie w piątek przed Nie-
dzielą Palmową Stalin, Mołotow i Beria 
odebrali meldunek Sierowa: 

Opracowaliśmy legendę spotkania z 
wiceprezesem Jankowskim… [aby] pod 
pretekstem przeprowadzenia rozmów ze-
brać przedstawicieli wszystkich partii… 
[i] wziąć ich pod straż… 

  
Wyobraźmy to sobie 
W skład podziemnego parlamentu, czyli 
Rady Jedności Narodowej, wchodzili 
przedstawiciele „grubej czwórki” – Pol-
skiej Partii Socjalistycznej, Stronnictwa 
Ludowego, Stronnictwa Narodowego i 
Stronnictwa Pracy (polskiej chadecji). 
Spośród nich na rozmowy udali się so-
cjaliści: Kazimierz Pużak (przewodni-
czący Rady) i Antoni Pajdak, ludowcy: 
Adam Bień, Kazimierz Bagiński i Sta-
nisław Mierzwa, narodowcy: Zbigniew 
Stypułkowski, Stanisław Jasiukowicz, 
Kazimierz Kobylański i Aleksander 
Zwierzyński, wreszcie chadecy: Józef 
Chaciński i Franciszek Urbański. W 
Komisji Głównej Rady zasiadał Euge-
niusz Czarnowski, przedstawiciel Zjed-
noczenia Demokratycznego, podziemnej 
partii, której mój Dziadek był wice-

przewodniczącym. Z tego tytułu także 
i oni obaj znaleźli się w gronie „Szes-
nastu”. Dodać trzeba, że delegat rządu 
należał do Stronnictwa Pracy, z nim 
zaś stawił się jego sekretarz, Józef Stem-
ler-Dąbski. 

Aby pojąć tę sytuację, wyobraźmy so-
bie, że oto dziś – nie daj Boże, aby tak 
się stało! – następuje moskiewska oku-
pacja i Sejm schodzi do podziemia. 
W takim składzie, w jakim go widzimy 
– od lewicy do prawicy. Ukrywającym 
się grozi śmiertelne niebezpieczeństwo, 
ale dotychczasowe animozje, w tym na 
przykład wzajemne oskarżenia o sprzy-
janie Moskwie – nie wyparowały. Łatwo 
przedstawić sobie temperaturę dyskusji 
w takim gronie. 

  
Porwanie 
W Wielki Wtorek A.D. 1945 do willi 
NKWD udali się: generał Okulicki, de-
legat rządu i przewodniczący Rady. 
Mieli omówić porządek obrad konfe-
rencji plenarnej, którą planowano na 
Wielką Środę z udziałem reszty. 

Mojemu Dziadkowi noc przed spot-
kaniem upłynęła na niespokojnych snach. 

Widzę siebie wdrapującego się na jakąś 
górę ośnieżoną… Drży przede mną jakaś 
zapadlina, a wokoło krążą białe niedźwie-
dzie. Ale w oddali, na innej górze do-
strzegam jakichś ludzi, do których jakbym 
miał dojść – „Co słychać w Petsamo?” – 
kilkakrotnie powtarzałem zawołanie, by 
w końcu usłyszeć – „Zawsze to samo!”. 

Tragiczny Wielki Tydzień A.D. 1945
czyli porwanie szesnastu przywódców Polski Podziemnej

Dokończenie na s. 12

FO
T. 

AR
CH

.

W Wielki Wtorek 
i Wielką Środę Roku 
Pańskiego 1945 
polscy przywódcy 
oddali się w ręce 
bolszewików, 
wierząc im na słowo. 
W tym gronie był 
również mój Dziadek, 
Stanisław Michałowski

Pokazowy proces „Szesnastu” – sala rozpraw w Moskwie
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Sen był proroczy. Petsamo to miasto 
fińskie zagarnięte przez Sowiety. 

Rano w Wielką Środę członkowie 
podziemnego parlamentu zebrali się na 
stacji kolejki dojazdowej w Pruszkowie. 
Stąd mieli pójść do willi NKWD, ale 
dowiedzieli się, że trójka Okulicki – 
Jankowski – Pużak nie powróciła ze 
spotkania. Kontrwywiad podejrzewał 
zasadzkę. A jednak: 

Odrzucano sugestię, że zostali zatrzymani. 
W ten sposób władze sowieckie ujawniłyby 
swe złe zamiary… Nasi reprezentanci wy-
razili przedstawicielom władz sowieckich 
gotowość udziału we wspólnych rozmowach. 
Nie możemy się cofać. Nie można tej 
naszej „Trójki” zdezawuować. I poszliśmy 
całą gromadą… Zapanował poważny, ale 
minorowy nastrój, chociaż ten czy ów po-
zwolił sobie na jakiś kawał czy żart. 

W willi powitali ich zaspani oficerowie. 
Na zapytania o zaginioną trójkę odpo-
wiadali wymijająco, mamiąc mirażem 
negocjacji z najwyższymi czynnikami. 
Opuścić willi nie było można – drzwi 
zamknięte, wojskowi czuwają. Wkrótce 
samochody przewiozły delegatów do 
koszar NKWD we Włochach. W Wielki 
Czwartek, po kiepsko przespanej nocy, 
kiedy zjedli resztki prowizorycznej wie-
czerzy z poprzedniego dnia, sam Sierow 
osobiście zaprosił ich do samolotu. Ku 
swemu zdumieniu spostrzegli, że zamiast 
do kwatery marszałka Żukowa lecą na 
wschód – do Moskwy. 

  
Negocjacje nad przepaścią 
W tym czasie Okulicki, Jankowski i Pużak 
byli już w celach. Reszta wciąż nie znała 
swojego losu. Na wszelki wypadek usuwali 
„niebezpieczne” notatki, zarazem jednak 
prowadzili między sobą targi o… podział 
ministerstw i międzypartyjne sojusze. 
Naiwni? Nie, tylko odpowiedzialni. Prze-
cież była to rosyjska ruletka. 

Moskiewskie lotnisko, podobno z po-
wodu mgły, odmówiło zgody na lądo-
wanie, benzyna się skończyła, a radio-
stacja wysiadła. Wszystkim delegatom 
przypominała się zagadkowa śmierć ge-
nerała Sikorskiego. Szczęściem pilot 

posadził maszynę w szczerym polu, na 
śniegu, cudem unikając katastrofy. De-
legację w asyście tajniaków przewieziono 
nocnym pociągiem do Moskwy. Na 
stacji czekały limuzyny. Jeszcze przed 
bramą więzienia na Łubiance niektórzy 
łudzili się, że to luksusowy hotel. Dopiero 
kraty w oknach i krzyki strażników 
uświadomiły im smutną rzeczywistość. 

Był Wielki Piątek, zapewne nieco 
przed godziną 15.00. 

  
Proces 
Kiedy „Szesnastu” przepadło bez wieści, 
alianci upomnieli się o nich, ale Stalin 
oświadczył, że nikt nikogo nie zapraszał 
i żadnego spotkania nie było. Tymczasem 
na Łubiance toczyło się śledztwo. Nagle 
6 maja Sowieci ogłosili, że „Szesnastu” 
jednak aresztowano; ich publiczny, po-
kazowy proces odbył się w Moskwie 
miesiąc potem, w dniach 18-21 czerwca. 
Oskarżeni byli między innymi o „przy-
gotowanie wspólnego wystąpienia z Niem- 
cami przeciw ZSRR”. 

Przez całą okupację moja Babcia, 
Mama i Wuj nie wiedzieli, co dzieje się 
z Dziadkiem. On działał w podziemiu 
w Warszawie, oni ukrywali się w Pozna-
niu. Pewnego dnia sąsiadki wywołały 
ich na ulicę. Szczekaczki emitowały na-
zwiska „szesnastu bandytów”, w tym 
Michałowskiego… Podejrzewam, że był 
to niemal ten sam tekst, co w znanej mi 
sowieckiej filmowej propagandówce: 

Będąc podopiecznymi polskiej reakcji 
faszystowskiej, ludzie ci zakładali maskę 
demokratów i pretendowali do prawa 
rządzenia w Polsce. Nazywali siebie Po-
dziemną Radą Ministrów. Zamierzali 
odgrywać ważną rolę w Europie, negoc- 
jować z rządami europejskimi i amery-
kańskim, budując koalicję przeciwko 
Związkowi Radzieckiemu. Zamiast tego 
muszą stanąć przed sądem za swoje 
krwawe zbrodnie popełnione przeciwko 
Armii Czerwonej – wyzwolicielowi Polski, 
przeciwko wspólnym działaniom Orga-
nizacji Narodów Zjednoczonych. Czas 
procesu dobrano starannie. Jednocześnie 

kilka ulic dalej Mikołajczyk prowadził 
rozmowy w sprawie koalicyjnego rządu. 
O swoich aresztowanych kolegach musiał 
zapomnieć, antykomunistyczne podziemie 
– potępić. Alianci tym razem milczeli. 
Przecież Polaków oskarżono o zbrodnie. 
Tym samym większość polskich partii 
została wykluczona z udziału w oficjalnej 
polityce. Na powierzchni został Mikołaj-
czyk ze Stronnictwem Ludowym – jego 
likwidację Stalin zostawił sobie na deser. 

  
Wyrok 
Generał Okulicki został skazany na 
dziesięć lat więzienia, Jankowski na 
osiem, Jasiukowicz na pięć. Żaden z 
nich nie przeżył. Inni, oprócz Bienia 
(któremu również zasądzono pięć lat) 
otrzymali wyroki symboliczne. Trzech, 
w tym mojego Dziadka, uniewinniono. 
Władza sowiecka była łaskawa! Jednak 
wszyscy ci, którzy powrócili do kraju, 
wkrótce znowu trafili do więzień – także 
i Dziadek. Niektórzy zginęli. 

Stalin pokazał światu, że może zrobić 
wszystko i nikomu nie musi się tłumaczyć. 

Iwan Sierow awansował na generała, 
a Bierut nadał mu order Virtuti Militari. 

Czy jednak polscy politycy mieli inne 
wyjście, jak zagrać w rosyjską ruletkę? l 

  
Autor jest historykiem sztuki, profesorem UAM, poetą i 
pieśniarzem. Wnukiem Stanisława Michałowskiego, 
jednego z podsądnych „Procesu 16”.

Dr hab. Jacek 
Kowalski
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Tragiczny  
Wielki Tydzień  
A.D. 1945
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Generał Okulicki 
został skazany 
na dziesięć lat 
więzienia, Jankowski 
na osiem, Jasiukowicz 
na pięć. Żaden z nich 
nie przeżył

Stanisław 
Michałowski 
– fotografia  
z lat okupacji

Gen. Leopold Okulicki  
– podczas pokazowego 
procesu w Moskwie

Tablica pamiątkowa 
przed willą, z której 
zostali uprowadzeni 
przywódcy podziemnych 
władz Polski

Budynek byłego więzienia NKWD na Łubiance w Moskwie, gdzie przywódcy Polski Podziemnej spędzili prawie 3 miesiące, czekając na „proces”
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