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WPROWADZENIE





Panią Lidię Ciołkoszową poznałem w 1984 roku, kie
dy po raz pierwszy przyjechałem do Londynu. Ktoś, kto 
interesował się najnowszą historią Polski, a szczególnie 
dziejami PPS i powojennej emigracji, nie mógł nie znać 
jej nazwiska. Zatem jesienią 1984 roku wszedłem po raz 
pierwszy na pięterko domu w dzielnicy Putney do skrom
nego, ale przytulnego mieszkania wypełnionego 
regałami z tysiącami książek. Drobna, uśmiechnięta 
gospodyni domu od razu podbijała przybysza serdecz
nością, ciepłem, bezpośredniością. Wypytywała o wy
darzenia związane z ruchem opozycyjnym w kraju, w 
czym zresztą wykazywała znakomitą orientację, ale tez 
łatwo dawała się skłonić do wspomnień. W każdej roz
mowie przypominała zdarzenia i ludzi z Polski przedwo
jennej, z emigracji wojennej i długich lat wychodźstwa. 
Jej opowieść była zawsze pełna anegdot, które bawiły 
słuchacza, a jednocześnie tworzyły zwięzłe charakterys
tyki ludzi i szkicowały klimat epoki.

Pani Lidia była wtedy - i pozostaje nadal - jedną 
z centralnych postaci polskiego Londynu. Jest obdarza
na powszechną sympatią i poważaniem. Niezależnie od 
podziałów politycznych i pokoleniowych wszyscy - bądź 
prawie wszyscy - widzą w niej jednego z seniorów pol
skiej emigracji.

Lidia Ciołkoszowa często mówi, że jej popularność 
i pozycja w polskim Londynie jes t odbiciem pozycji 
nieżyjącego męża Adama Ciołkosza. Z pewnością jest 
w tym cząstka prawdy. Adam Ciołkosz - wybitny działacz 
PPS i publicysta, poseł, więzień brzeski, w latach wojny 
członek Rady Narodowej, niełatwy przeciwnik 
polityki Sikorskiego i Mikołajczyka, a po wojnie jeden 
Z najbardziej czynnych polityków emigracyjnych - był
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jednym z liderów wychodźstwa. Pani Lidia wiernie to
warzyszyła mężowi przez całe życie, poczynając od stu
diów na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ich drogi życia 
tak bardzo się splatały, że zwykle trudno oddzielić to, co 
robiła ona, od tego, co robił on. Stawała w cieniu męża, 
nie eksponowała swojej osoby, co wyraźnie widać także 
w niniejszych wspomnieniach. A przecież miała również 
własną kartę działań, dokonań, pracy publicystycznej. 
I jest to karta pokaźna, obejmująca działalność w Radzie 
Naczelnej PPS, w opiece nad dziećmi robotniczymi, 
potem aktywność we władzach PPS na wychodźstwie 
i w emigracyjnej Radzie Narodowej.

Wszyscy, którzy z nią rozmawiali, muszą przyznać, że 
jest niezwykłym świadkiem epoki obejmującej siedem 
dziesięcioleci. Była bystrym obserwatorem. Znakomita 
pamięć zarejestrowała w oryginalny sposób zarówno 
zdarzenia powszednie, oglądane przez wielu, jak i sceny 
zza kulis, czy to przedwojennej PPS, czy rządu i stron
nictw emigracyjnych. Jej wspomnienia są więc opo
wieścią o całej epoce. Epoka ta zaczęła się wraz z odbu
dowaniem państwa polskiego w roku 1918, trwała 
przez lat dwadzieścia, a następnie znalazła swe prze
dłużenie w życiu emigracji. Na epokę tę Lidia Ciołkoszo- 
wa patrzy w sposób oryginalny, odbiegający od popu
larnych schematów . Należy do tej form acji polskiej 
inteligencji, którą ukształtowała Polska Partia Socjali
styczna. Głęboko identyfikuje się z tą partią i je j histo
rycznymi przywódcami. Na przedwojenną Polskę spo
gląda nie bezkrytycznie, nie próbuje omijać zdarzeń 
smutnych, nawet gorszących. Niektórzy mieli jej wprost 
za złe, że przypomina sprawy, o których lepiej nie wspo
minać: strajki i starcia z policją, łamanie prawa, 
więźniów brzeskich, antysemityzm. Widząc wiele zła 
w odbudowanej w 1918 roku Polsce, organizowała wal
ki robotników o poprawę ich bytu. Była osobą o zdecy
dowanie lewicowych poglądach, ale równocześnie nigdy 
nie miała żadnych złudzeń co do komunizmu. Ten
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szczególny splot lewicowości i anty komunizmu, postawy 
pryncypialnie niepodległościowej i demokratycznej, 
skupienia uwagi nie tylko na ludziach wielkich, ale też 
na zwykłych, tworzy oś jej systemu wartości i ocen do 
dnia dzisiejszego.

W swoich wspomnieniach Lidia Ciołkoszowa opo
wiedziała bardzo wiele rzeczy - nieznanych lub mało 
znanych - o epoce, w jakiej żyła, i o ludziach, których 
spotkała. Przekazała interesujące obserwacje dotyczące 
kultury politycznej. Druga połowa książki jest systema
tyczną opowieścią o emigracji polskiej w Anglii, o wa
runkach codziennej egzystencji i życiu społecznym oraz
0 polityce polskiej na wychodźstwie.

Słuchacze opowieści Pani Lidii od dawna namawiali 
ją  na pisanie wspomnień. Wreszcie, w 1988 roku, zgo
dziła się nagrać je na taśmę magnetofonową. Odpowie
działa na pytania Jakuba Karpińskiego, Ireny Lasoty
1 Jana Chodakowskiego dotyczące okresu międzywojen
nego. Zapis rozmowy stał się zaczątkiem tej książki. 
W 1990 roku odpowiadając na pytania niżej podpisane
go dała relację z całego swego życia, którą spisałem 
z taśmy magnetofonowej i zredagowałem. Wspomnienia 
zostały skrupulatnie przejrzane i autoryzowane.

Warszawa-Londyn, listopad 1993 
Andrzej FRISZKE
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ROZDZIAŁ I

MŁODOŚĆ





Gdzie się Pani urodziła? Czy rodzice należeli do lu
dzi zamożnych, ubogich, czy też zaliczyłaby ich Pani do 
klasy średniej?

Urodziłam się w Tomaszowie Mazowieckim w domu 
dziadków - rodziców mojej matki. Rodzice wraz ze mną 
przenieśli się jednak wcześnie do Łodzi, gdzie ojciec 
objął posadę w dużym składzie sukna. Później sam 
założył podobny skład sukna przy ul. Piotrkowskiej nr 80. 
Można więc powiedzieć, że należeli do klasy średniej.

A dziadkowie, dalsza rodzina?
Dziadków ze strony ojca prawie zupełnie nie 

pamiętam, mieli jakieś większe gospodarstwo rolne pod 
Suwałkami, gdzie nigdy - nawet w dzieciństwie - nie 
byłam. Natomiast rodziców matki pamiętam świetnie, 
choć dziadek umarł wcześnie. Aż do swego wyjazdu na 
studia uniwersyteckie co najmniej raz w roku, a czasem 
nawet i dwa, jeździłam do babki do Tomaszowa, i to na 
dłużej. Zarówno moja matka jak i ojciec mieli liczne ro
dzeństwo, osiadłe w Tomaszowie i w Łodzi. Stosunki 
między nimi były bardzo bliskie, stąd od małego dziecka 
powiązana byłam serdecznie z ciotkami i wujami, 
a wśród kuzynostwa miałam najbliższych przyjaciół.

Jacy byli Pani rodzice i czy miała Pani liczne ro
dzeństwo?

Urodziłam się w zasymilowanej rodzinie pochodzenia 
żydowskiego. Rodzice i dziadkowie mówili oczywiście 
po polsku. Było nas sześcioro, ale najmłodszy brat zmarł 
jako dwuletnie dziecko w 1920 roku. Byłam najstarsza 
w rodzeństwie, pozostały mi dwie siostry i dwóch braci. 
Ojciec do wychowania dzieci na ogół się nie wtrącał.
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W młodości ślicznie tańczył na lodzie. Gdy byłam star
sza, obtańcowy wał moje koleżanki na przyjęciach urodzi
nowych u nas w domu. Podobno (nie znam się na tym 
zupełnie) świetnie grał w brydża. Mama miała wykształ
cenie średnie. Bardzo dużo czytała, stale wypożyczała 
książki z biblioteki: beletrystykę polską i tłumaczenia 
z literatury obcej. Ogromnie kochała dzieci, nie tylko 
swoje. Była szczęśliwa, gdy przy podwieczorku siedzieli 
z nami gromadnie zapraszani koledzy i koleżanki.

Czy rodzice podtrzymywali tradycje religijne?
Ojciec zawsze chodził do synagogi w Sądny Dzień, 

gdy odbywały się modły za zmarłych, a w domu paliła się 
przez cały dzień wielka świeca; religijnego siedmiora- 
miennego świecznika nigdy w domu nie było. Chodził też 
w żydowskie święto Nowego Roku. W pierwszych latach 
niepodległości Dowództwo Okręgu Korpusu (DOK) 
w Łodzi zwracało się do ludności żydowskiej o zaprasza
nie na świąteczne kolacje żołnierzy-Żydów, którzy nie 
mogli wyjechać do domów rodzinnych. I rzeczywiście na 
zaproszenie rodziców dwóch lub trzech żołnierzy było 
naszymi gośćmi. Ale nie było u nas koszernej kuchni i nie 
znaliśmy języka żydowskiego. Moi bracia odbyli konfir
mację - barmicwę, do której przygotował ich świecki 
nauczyciel. Nauczył ich hebrajskiej modlitwy na pamięć 
(choć hebrajskiego języka nie znali). Na tych uroczy
stościach byłyśmy z mamą i siostrą w synagodze, natural
nie na górze, na balkonie.

A czy wychowywano was w duchu patriotycznym?
Mama kształtowała w nas patriotyzm. Pierwsza de

monstracja polityczna, w której uczestniczyłam, była wy
mierzona przeciwko Julianowi Tuwimowi. Odbywało się 
to w czasie wakacji letnich w Inowłodzu nad Pilicą 
w 1907 roku. Miałam wtedy pięć lat. Tuwim był starszy 
o dobrych parę lat, chodził do rosyjskiego gimnazjum,
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nosił mundurek i czapkę gimnazjalną. W czasie strajku 
szkolnego byl łamistrajkiem. Moi starsi kuzynowie 
namówili mnie, zorganizowaliśmy szajkę dzieci i biega
liśmy za Tuwimem wołając z wielką radością: „łami
strajk, łamistrajk” , nie bardzo rozumiejąc, co to słowo 
znaczy. Okropnie się złościł, co nas jeszcze bardziej cie
szyło.

Mieliśmy dużo zabawek, huśtawkę między drzwiami 
i wiele rozmaitych gier, między innymi loteryjkę - poczet 
królów polskich. Gra polegała na tym, aby zgadnąć, kto 
jest przedstawiony na obrazku i odpowiednią kartkę, za
wierającą dane, kiedy panował i co robił, położyć na por
trecie. Było to dość trudne, ale był to swego rodzaju ele
mentarz historii Polski. Znaliśmy mnóstwo piosenek 
i baśni polskich. Zawsze mieliśmy dużo książek dziecin
nych, mama uczyła nas wielu wierszy na pamięć. Nie za
pomnę do końca życia wczesnego wieczoru wiosennego - 
miałam pewnie sześć lat - siedziałam z mamą na balkonie 
naszego mieszkania, a mama, rozmiłowana w poezjach, 
czytała mi Ojca zadiumionych . Gorzko opłakiwałam 
śmierć każdego dziecka. Prenumerowała dla nas pisma: 
Przyjaciel Dzieci, potem Przyjaciel Młodzieży. Po śmier
ci Konopnickiej w roku 1910 miałam pierwsze doświad
czenie z cenzurą. Przyszedł nowy numer któregoś z tych 
pism z portretem Konopnickiej na pierwszej stronie, a 
pod nim zamiast tekstu wielka czarna plama, która mi się 
bardzo nie podobała. Mama wytłumaczyła mi, co to zna
czy. Później prenumerowaliśmy pismo dla młodzieży 
Z bliska i z daleka, redagowane przez działaczy pepee- 
sowskich: Władysławę Weychert-Szymanowską i Sta
nisława Posnera. Jeszcze jeden wczesny wpływ PPS 
w moim życiu.

Czy wspomina Pani czasem dom rodzinny?
Dzieciństwo miałam szczęśliwe, oboje rodziców 

kochałam głęboko, podobnie rodzeństwo. Nigdy nie 
miałam poważniejszych zatargów z rodzicami. Z matką

19



LIDIA CIOŁKOSZO W A

w najbliższej przyjaźni, zwierzałam się jej prawie ze 
wszystkiego, znajdowałam u niej pełne zrozumienie 
zarówno wtedy, gdy byłam dziewczynką, jak i w latach 
późniejszych. Wspominam więc dom rodzinny nie cza
sem, lecz niesłychanie często.

Przez całe życie byłam związana z domem rodzin
nym, póki się nie zawalił w czasie ostatniej wojny, gdy 
rodziców i część mego rodzeństwa wysiedlono z Łodzi, 
wcielonej do Rzeszy Niemieckiej. Wyjechali do Toma
szowa, gdzie w krótkim czasie osadzeni zostali w getcie 
wraz z członkami tomaszowskiej rodziny. Ojciec mój 
zmarł w getcie, matka i starszy brat zginęli w Treblince. 
Na Umschlag Platzu w Tomaszowie mój młodszy brat 
i najmłodsza siostra skierowani zostali do pracy przy 
oczyszczaniu getta, a potem zesłani do Oświęcimia 
i obozów koncentracyjnych w Niemczech. Oboje przeży
li. Uwolnieni przez Amerykanów, znaleźli się w Paryżu. 
Siostra, na skutek przejść obozowych, zmarła wcześnie, 
a brat - inżynier chemii - pięć lat temu w Paryżu. Druga 
siostra - chemiczka wraz z mężem - lekarzem przeszli 
wojnę w głębi Rosji; po wojnie osiedli w Rydze, gdzie też 
zmarli. Dwukrotnie udało się nam spotkać po wojnie na 
kilka dni w Paryżu. Wszyscy czworo byliśmy znów ra
zem.

Kiedy i gdzie chodziła Pani do szkoły?
Zgodnie z pragnieniem rodziców zostałam zapisana 

do szkoły polskiej. Był to jeszcze czas zaborów, ale po re
wolucji 1905 roku władze carskie pozwoliły na zakłada
nie prywatnych szkół polskich. Musiałyśmy co prawda 
uczyć się języka rosyjskiego, historii i geografii Rosji, 
oczywiście po rosyjsku, ale inne lekcje odbywały się po 
polsku. Była to jednak szkoła, która nie dawała prawa 
przyjęcia na uniwersytet rosyjski, a polskiego przecież 
w zaborze rosyjskim nie było. Historii Polski uczyłyśmy 
się pod pozorem lekcji robótek ręcznych. Leżały one 
przed nami na pulpitach szkolnych od najniższych klas.
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Gdy rosyjski inspektor szkolny wchodził do klasy, szyb
ko brałyśmy je w ręce. Najłatwiejsze było krzyżykowa- 
nie, więc takie robótki przeważały. I tak ja, w przeci
wieństwie do moich sióstr nie mająca pojęcia o robotach 
ręcznych, trzymałam się krzyżykowania do późniejszych 
lat życia. Stąd nasz synek miał fartuszki i bluzeczki ude
korowane krzyżykowym haftem. Pamiętam, że w tzw. 
wyższej wstępnej klasie przed wejściem do klasy inspek
tora z pobudek patriotycznych wysmarowałyśmy kredą 
przygotowane dla niego krzesło i miałyśmy ogromną 
uciechę, gdy po zakończonej wizycie miał mundurowe 
spodnie wybielone kredą.

Zresztą nasza szkoła nawet wśród polskich szkół pry
watnych była nietypowa. Nauczyciele sympatyzowali 
z PPS lub nawet należeli do podziemnej partii, a niektó
rzy do Organizacji Bojowej PPS. I tak ze znanych potem 
pepeesowców uczył nas psychologii i logiki dr Stefan 
Kopciński, późniejszy twórca powszechnego nauczania 
w Łodzi, gdy PPS zdobyła miasto w wyborach samorzą
dowych, senator RP i sekretarz generalny TUR-a. Języka 
polskiego uczył Jan Nepomucen Miller - znany potem 
i kontrowersyjny krytyk literacki. Teofil Wojeński - le
gionista i wybitny działacz oświatowy - był dyrektorem 
w ostatnich moich latach szkolnych.

Patronką naszej szkoły była Eliza Orzeszkowa. Jej 
wielki portret wisiał w sali rekreacyjnej. Pamiętam, gdy 
miałam około ośmiu lat, portret ten został obramowany 
krepą żałobną, a w szkole organizowano delegację na jej 
pogrzeb, złożoną z uczennic wyższych klas, pod kierow
nictwem mojej - jak się wtedy mówiło - damy klasowej.

Jednym z celów wychowawczych szkoły było 
przezwyciężanie uprzedzeń, zacieranie barier między 
dziewczynkami chrześcijańskimi i żydowskimi. Lekcje 
religii odbywały się osobno dla katoliczek, osobno dla 
protestantek, osobno dla uczennic religii mojżeszowej. Ta 
ostatnia była właściwie wykładaną przez świeckiego 
nauczyciela historią Żydów, a nie nauką religii.
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Czy można powiedzieć, że była to jakby zamaskowa
na szkoła pepeesowska?

Nie, aż tak dobrze nie było. Kiedyś dyrektorem został 
nawet endek, nasz nauczyciel fizyki. Pamiętam, że gdy 
Piłsudski był jeszcze w Magdeburgu, w dniu jego imienin 
uczennice trzech najstarszych klas zebrały się w jednej 
z sal szkolnych. Zamknęłyśmy drzwi na klucz i wygłosi
łam wtedy referat o Piłsudskim. Potem była wielka awan
tura z tym dyrektorem-endekiem, ale swoje zrobiłyśmy.

Piłsudski był dla Pani wielkim autorytetem?
O, tak. Legiony były dla nas czymś zupełnie 

niezwykłym. Wielbiłyśmy każdego legionistę. Miałam 
kuzynkę, która była w Legionach i bardzo byłam z niej 
dumna. Była to jedna z najbliższych mi osób i pozosta
łyśmy w wielkiej przyjaźni aż do jej śmierci tu, w Anglii. 
Piłsudski był bohaterem nielegalnych walk z caratem, re
daktorem podziemnego Robotnika , jednym z przy
wódców Organizacji Bojowej PPS, komendantem Le
gionów. Był dla mnie ideałem. Nad moim łóżkiem wisiał 
najpierw portret Emilii Plater, ale potem Emilia Plater 
poszła na drugą ścianę, a nad łóżkiem znalazł się portret 
Piłsudskiego. Wcześnie zaczęłam też prenumerować pi
smo Rząd i Wojsko, gdzie główne artykuły pisywali 
Adam Skwarczyński i Tadeusz Hołówko, znani piłsud- 
czycy i działacze PPS.

To pismo wychodziło legalnie przez kilka miesięcy 
w 1917 roku, a następnie od początku 1919 r.

W ogóle wszystko, co dotyczyło PPS, interesowało 
mnie ogromnie od czasu, gdy miałam 15, 16 lat. W cza- 
sie, gdy byłam jeszcze w szkole, ale już w VIII klasie, 
należałam do kółka młodzieży socjalistyczno-pepeesow- 
skiej, obejmującego uczniów również innych szkół, ale 
nie najlepiej nam to wychodziło i szybko się rozpadło.
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Czym jeszcze żyła Pani w latach szkolnych?
Przede wszystkim harcerstwem. Niestety, do Związku 

Harcerstwa Polskiego (ZHP) przyjmowano wtedy tylko 
młodzież chrześcijańską. Powstały więc w Łodzi Druży
ny Harcerskie im. Tadeusza Kościuszki, obejmujące 
dziewczęta i chłopców wyznania mojżeszowego z róż
nych szkół polskich. Całe moje rodzeństwo przeszło 
przez te Drużyny. Prawo harcerskie było to samo, mun
dury podobne, ale przy naramiennikach biało-amaranto- 
we sznurki, a zamiast harcerskiego krzyża - rombowa 
odznaka odznaka z czuwajką (lilijką).

Gdy Niemcy w czasie pierwszej wojny światowej zez
wolili na pochody 3-majowe i brał w nich udział zarówno 
ZHP jak i nasze Drużyny, instruktorzy ZHP bardzo przes
trzegali, żeby była między nami widoczna odległość. 
Z drugiej strony byliśmy pod obstrzałem skautowych 
drużyn syjonistycznych, które uważały nas za odstępców, 
a przy naramiennikach nosiły sznurki biało-niebieskie. 
Idea i praca w harcerstwie bardzo mi odpowiadały, 
głęboko byłam im oddana, przeszłam przez wszystkie 
stopnie aż do hufcowej włącznie.

Dużo czasu poświęcałam „Samopomocy Szkolnej” , 
mającej na celu opiekę i pomoc dla niezamożnych kole
żanek. Zbierałyśmy składki członkowskie, ale główne po
trzeby mogłyśmy zaspokoić poprzez „sklepik materiałów 
piśmiennych’ ’, mieszczący się w dużej szafie w sali re
kreacyjnej. Zarząd „Samopomocy” składał się z delega
tek wybieranych po jednej przez uczennice każdej klasy 
(naturalnie, ze starszych klas, ale nie mogę sobie przy
pomnieć, od której zaczynałyśmy).

Wróćmy do PPS.
Któregoś dnia - musiał to być listopad 1918 roku - 

wracałam ze szkoły, a przede mną szedł nasz nauczyciel 
matematyki i w pewnej chwili zobaczyłam, że kupuje 
Robotnika” . W ten właśnie sposób dowiedziałam się, że
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Robotnik wychodzi już legalnie. Zaczęłam go kupować 
i czytać.

Muszę w tym miejscu spytać, czy do PPS zbliżała się 
Pani przez fascynację Piłsudskim i ruchem niepodle
głościowym, czy także przez szczególne wyczulenie na 
kwestię społeczną, nędzę, niesprawiedliwość? Czy przy 
podejmowaniu wyborów ideowych odgrywały jakąś rolę 
lektury?

Myślę, że oba te czynniki razem. Jeszcze ze szkoły 
wyniosłam fascynację Żeromskim, który miał wpływ na 
nasze młode pokolenie, zwłaszcza ną młodzież skłania
jącą się ku lewicy. Chyba to właśnie Żeromski doprowa
dził mnie do PPS (Nagi bruk, Sen o szpadzie, Słowo 
o bandosie, Róża, no i wszystko inne).

Czy we wczesnej młodości czytała Pani Marksa, 
Kautskyego, Bebía albo polskich ideologów socjalizmu - 
Abramów skie go, Brzozowskiego, Limanowskiego, Per
la? Czy wpadła Pani kiedyś w ręce wydana w podziemiu 
bibuła?

Już to, co powiedziałam o Żeromskim, musi podkreś
lać rolę lektury. Niech Pan uwzględni na przykład - gdy 
o mnie chodzi - przede wszystkim beletrystykę: książki 
Wacława Sieroszewskiego, Andrzeja Struga czy Gustawa 
Daniłowskiego; poezje Markowskiej czy Konopnickiej, 
te o treści społecznej. Naturalnie, w owych młodych la
tach czytałam z entuzjazmem Płomienie Brzozowskiego 
czy Szermierze Wolności Limanowskiego. Broszury 
Marksa, Kautskyego wzięłam do rąk znacznie później, 
tak jak i Augusta Bebía Kobieta i socjalizm. Ale wcześ
nie wpadła mi w ręce broszura wydana nielegalnie przez 
PPS: Marks, Engels, Liebknecht a niepodległość Polski. 
Autorem był towarzysz „Zawierucha” . Po latach do
wiedziałam się, że pod tym pseudonimem ukrywał się 
późniejszy znakomity historyk i generał Marian Kukieł. 
A propos Płomieni Brzozowskiego: ktoś mi tu w Londy
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nie w latach emigracji podarował tę książkę. Zabrałam się 
do niej z radością i w miarę czytania stawałam się 
zupełnie przerażona, a nawet wstrząśnięta jej okropnym 
poziomem. Moje rozczarowanie przekazałam Adamowi 
Pragierowi, który z oburzeniem odrzucił moją ocenę, 
o mało mnie nie zwymyślał, podkreślając ogromny 
wpływ tej książki na jego pokolenie. Przesłałam mu więc 
tę książkę do ponownego przeczytania i po kilku dniach 
zawiadomił mnie przez telefon: ,,Lidio kochana (tak 
zwykle zwracał się do mnie), ze smutkiem mówię - macie 
rację” .

A kiedy po raz pierwszy zobaczyła Pani na własne 
oczy znanego przywódcę PPS?

Chciałam bardzo, ale w latach szkolnych nie udało 
się. W roku 1919 miał przyjechać do Łodzi na wiec 
przedwyborczy Ignacy Daszyński. Słyszałyśmy, że jest 
on wspaniałym mówcą, no i niezwykle przystojnym 
mężczyzną. Całą klasą pobiegłyśmy na wiec. Niestety, 
nie przyjechał, a reprymenda dyrektorska wypadła ostro. 
Udało mi się dopiero w Krakowie, gdy już byłam na uni
wersytecie.

Czy wydarzenia 1920 roku, wojnę z bołszewikami, 
bitwę warszawską przeżywała Pani świadomie, czy zda
wała sobie Pani sprawę z grozy sytuacji?

Naturalnie. Z początkiem czerwca 1920 roku zdałam 
maturę, byłam więc już właściwie dorosła. Gdy wybuchła 
wojna, zorganizowałyśmy wiec uczennic wyższych klas 
wszystkich żeńskich gimnazjów w Łodzi. Przewodni
czyłam na tym wiecu. Utworzyłyśmy wtedy Szkolny Ko
mitet Pomocy Żołnierzowi. Postarałyśmy się o maszyny 
do szycia, założyłyśmy w szkołach szwalnie i brałyśmy 
do reperacji bieliznę ze szpitali wojskowych. Zbierały
śmy książki, zorganizowałyśmy warsztaty introligator
skie i oprawiałyśmy książki z bibliotek szpitalnych. 
Byłyśmy w stałym kontakcie z Czerwonym Krzyżem.
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Niektóre z nas zatrudniły się jako personel pomocniczy 
w biurach wojskowych. Ja sama też pracowałam w takim 
biurze, naturalnie bezpłatnie.

Czy przekonania socjalistyczne nie wywoływały kon
fliktów wewnętrznych związanych z tą wojną? Czy nie 
miała Pani jakichś wahań w swoim stosunku do bołsze- 
wizmu?

Nie miałam żadnych wahań. Nienawidziłam Rosji, 
bolszewizmu, komunizmu. Stanowisko PPS było wyraź
ne. Daszyński był wicepremierem w Rządzie Obrony Na
rodowej. Robotnicy-socjaliści wstępowali ochotniczo do 
wojska. Istniały komitety wojskowe i oddziały robotni
cze. Byłam po tej stronie, gdzie byli Piłsudski i Daszyń
ski. Zwycięstwo nad bolszewikami odczuwałam jako 
nasze zwycięstwo. Poseł PPS z Łodzi - Aleksander Na
piórkowski - zginął wtedy w bitwie pod Ciechanowem. 
Wdowa po nim uczyła w naszej szkole, choć krótko, gdy 
ja byłam dziewczynką. W 1920 roku ogromnie jej 
współczułam.

Miałam kilka koleżanek, które należały do kółek ko
munistycznych, a jedną z nich, ale młodszą, była znana 
później działaczka KPP i PZPR Romana Granas. Między 
nimi a nami trwała w szkole zawzięta walka.

Na czym ona polegała? Czy przypomina sobie Pani 
jakieś dyskusje, wspólne spotkania?

Nie prowadziłyśmy z nimi dyskusji, nie było wspól
nych spotkań. Gdy występowały z jakąś komunistyczną 
inicjatywą na terenie szkolnym, po prostu nie dopusz
czałyśmy do niej. Pamiętam, że gdy hallerczycy wywołali 
we Lwowie rozruchy antyżydowskie w roku 1919, komu
niści próbowali w starszych klasach szkół łódzkich zorga
nizować na znak protestu strajk, obciążając winą i odpo
wiedzialnością cały naród; przy moim czynnym udziale 
udało się nam tę akcję podciąć. W naszej szkole strajku 
nie było.

26



SPOJRZENIE WSTECZ

A czym zamkniemy lata szkolne?
W sporcie się nie wyżywałam - chodziłam często na 

ślizgawkę, jeździłam na rowerze, nawet uczyłam się jeź
dzić konno, ale to wszystko bez entuzjazmu. Przez kilka
naście łat uczyłam się gry na pianinie, ale moi kolejni pe
dagodzy za mało dbali o moje muzyczne rozmiłowanie; 
stanowczo za rzadko chodziłam na koncerty (nadrobiłam 
to w Anglii po wojnie) i w rezultacie po wyjeździe na stu
dia uniwersyteckie porzuciłam pianino całkowicie. Nato
miast miałam dwie pasje: książki i teatr. Kilka moich 
przyjaciółek szkolnych pasje te ze mną dzieliło, chodzi
łyśmy więc do teatru prawie co tydzień na tak zwane 
szkolne popołudniówki. Do śmierci pamiętać będę, gdy 
w okresie okupacji niemieckiej podczas pierwszej wojny 
światowej przyjechał do Łodzi zespół artystów z War
szawy z Dziadami Mickiewicza (zakazanymi przecież 
przed wojną). Konrada grał Józef Węgrzyn, a Rolliso- 
nową - Stanisława Wysocka. Pomimo że Dziady znałam 
już dobrze, a może dlatego, byłam zupełnie wstrząśnięta. 
W klasie VII i VIII dzieliłyśmy się na dwa obozy: na jed
nej ścianie wisiała fotografia Józefa Węgrzyna, na drugiej 
Kazimierza Junoszy-Stępowskiego. Te dwie pasje: 
książki i teatr zostały mi z lat szkolnych na całe życie.

U progu wyjazdu z Łodzi, z początkiem września 
1920 roku, spotkało mnie przeżycie prawie niewiarygod
ne. Któregoś dnia na prośbę mamy miałam pojechać do 
szkoły moich braci, by wpłacić czesne za nowy rok szkol
ny. Wsiadłam do tramwaju, zajęłam miejsce. Przy mnie 
sziedział żołnierz w mundurze, inwalida z protezą jednej 
nogi. Po kilku przystankach trochę niespokojny zapytał 
mnie, czy wiem, gdzie jest Park Staszica, bo on musi tam 
dojechać, a Łodzi nie zna. Ku jego radości wytłumaczy
łam mu, że to jeszcze dość daleko, że jadę do szkoły 
tuż przy Parku Staszica i że wyjdziemy razem na tym 
samym przystanku. Rozwinęła się między nami rozmo
wa, opowiedział mi, gdzie i kiedy został ranny, gdzie był
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w szpitalu itd. Przy pożegnaniu, już po wyjściu z tramwa
ju, przedstawił mi się wymawiając dość wyraźnie nazwi
sko.

Nazajutrz wyczytałam w gazecie, że w dniu wczoraj
szym, w godzinach takich i takich, inwalida (tu podano 
imię i nazwisko) w Parku Staszica popełnił samobójstwo; 
spadając z ławki po zażyciu trucizny połamał protezę; 
żyjącego, ale w stanie ciężkim, przewieziono do szpitala 
Poznańskich. Nie ulegało wątpliwości, że jest to mój są
siad z tramwaju. Natychmiast pojechałam do szpitala, był 
przytomny, rozpoznał mnie, a nawet ucieszył się, że go 
ktoś odwiedził. Odtąd bywałam w szpitalu codziennie. 
Zdobyłam też kilka korepetycji, by zarobić na nową pro
tezę, co mi się udało. Po zwolnieniu ze szpitala zabrałam 
go na rozmowę z dr. Kopcińskim (o którym jako twórcy 
powszechnego nauczania w Łodzi już mówiłam). W re
zultacie został urzędnikiem w wydziale szkolnym. Po
mogłam mu w znalezieniu pokoju. Stał się częstym 
gościem w naszym domu. Po moim wyjeździe do Krako
wa mama i moja siostra przejęły moją rolę. Ze mną był 
w stałej korespondencji, a gdy przyjeżdżałam na ferie 
świąteczne, widywaliśmy się często. Przyjaźń ze mną, jak 
i z mamą i moim rodzeństwem pogłębiała się z biegiem 
czasu. Niestety, nie trwała długo. Pod koniec następnego 
roku zmarł po krótkiej chorobie.

Jesienią 1920 roku wyjechała Pani na studia do Kra
kowa. Dlaczego właśnie do Krakowa, a nie do War
szawy, skąd byłoby bliżej do domu?

Kraków mnie bardzo pociągał. Może to było oddzia
ływanie legendy Legionów? W każdym razie świadomie 
wybrałam Kraków i jako jedyna z naszej klasy tam poje
chałam. Po przyjeździe oficjalnie wystąpiłam z gminy 
żydowskiej. Wstąpiłam na uniwersytet i do PPS. Na drugi 
czy trzeci dzień, gdy już miałam swój pokój, poszłam do 
Domu Robotniczego, gdzie mieściła się też redakcja Na
przodu. Tam zgłosiłam chęć zapisania się do PPS. Zgo
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dzili się i powiedzieli, że zostanę zawiadomiona, kiedy 
będzie zebranie sekcji kobiecej. Okazało się, że było to 
zebranie kobiecej sekcji Robotniczego Komitetu Pomocy 
Żołnierzowi, który przygotowywał paczki dla wojska na 
Boże Narodzenie. Przy stole siedziały robotnice z fabryki 
monopolu tytoniowego i robiły papierosy. Pierwszy raz 
w życiu dostałam do rąk tutki papierosowe, które trzeba 
było napychać tytoniem. One pracowały jak maszyny, 
a mnie zupełnie robota nie szła. Śmiały się ze mnie. 
Wyszłam z tego pierwszego zebrania bardzo upokorzona.

Ale przecież istniały sekcje akademickie PPS.
Te powstały dopiero w 1921 roku, gdy młodzież wró

ciła z wojska. Na pierwszym zebraniu Sekcji Akademic
kiej PPS w Krakowie poznałam Adama Ciołkosza, który 
wtedy też został wybrany naszym prezesem. Miał już za 
sobą wojsko, bo jako 17-letni chłopiec prosto ze szkoły 
zaciągnął się na ochotnika; mając 18 lat został mianowa
ny oficerem. Brał udział w walkach o Lwów, Warszawę 
i Wilno, został ranny w bitwie nad Niemnem. W trzecim 
powstaniu śląskim dowodził pociągiem pancernym; 
działał w akcji plebiscytowej w Prusach Wschodnich 
i wtedy został aresztowany przez Niemców w Kwidzy- 
niu. Dopiero po ukończeniu wojny zdał maturę i roz
począł studia prawnicze na UJ i w Szkole Nauk Politycz
nych w Krakowie.

Pani studiowała polonistykę?
Zapisałam się na polonistykę i historię na Wydziale 

Filozoficznym. Moim głównym profesorem był Ignacy 
Chrzanowski. Był przekonanym endekiem i stał dosyć 
wysoko w hierarchii tego stronnictwa. Znał Dmowskiego 
i chyba nawet się z nim przyjaźnił. Jednocześnie w sto
sunku do studentów zachowywał bezstronność i życzli
wość, niezależnie od naszych poglądów czy pochodzenia. 
Przyjmował u siebie w domu studentów trzy razy w ty
godniu i można było przyjść do niego z każdą sprawą.
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Kiedyś na seminarium referat o estetyce Słowackiego 
wygłaszał student Agatstein. Gdy mówił, można było 
zauważyć lekki akcent żydowski. Koreferat miał mieć 
Tadeusz Bielecki, przywódca endeków na uniwersytecie 
i także student Chrzanowskiego. Rozpoczynając Bielecki 
zrobił złośliwą uwagę na temat tego właśnie akcentu. 
Wtedy Chrzanowski mu przerwał, zrugał go, powiedział, 
że to nie jest wiec akademicki i takie zachowanie jest nie
dopuszczalne. Już znacznie później, w łatach trzydzie
stych, podobno przyszła do Chrzanowskiego delegacja 
studentów, aby podpisał apel o numerus clausus. Miał im 
odpowiedzieć: , Jeden numerus clausus już panowie zro
bili. W lektorium siedzą Żydzi i uczą się, a panów tam nie 
ma” . I nie podpisał. Takiego Chrzanowskiego zapamięta
łam i kiedy dowiedziałam się o jego śmierci w niemiec
kim obozie koncentracyjnym, płakałam. Bardzo zabolało 
mnie, gdy po wielu latach pokazano mi wydaną w 1939 
roku książkę Chrzanowskiego Studia i szkice. Znajdo
wały się tam ustępy, w których była mowa o najeździe 
Żydów na kulturę polską oraz o walce, jaka się toczy o li
teraturę, o to, czy będzie polska, czy polsko-żydowska. 
Trudno mi było połączyć zapamiętany wizerunek profe
sora z tym, co napisał w tej książce.

Czy miała Pani kontakty takie z innymi profesorami?
Chodziłam również na wykłady polonistów tej miary, 

co profesor Józef Tretiak i bardzo sympatyczny Józef 
Kallenbach w ostatnich latach ich życia; językoznawców: 
Jana Łosia i Kazimierza Nitscha (brałam udział w jego 
trudnym seminarium; był wielkim uczonym i bardzo wy
magającym profesorem, a do studentek odnosił się gorzej 
niż do studentów, wyraźnie go denerwowały, toteż 
bałyśmy się go trochę); historyków: Wacława Sobieskie
go i Stanisława Kota, wybitnego historyka kultury pol
skiej i późniejszego - raczej niefortunnego polityka. 
W jego seminarium czułam się doskonale, prowadził je 
świetnie. Ponieważ do doktoratu czekały mnie egzaminy
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z filozofii ścisłej, bardzo lubiłam interesujące i głęboko 
ujęte wykłady prof. Władysława Heinricha z historii filo
zofii. W naszych czasach można było wpisywać do in
deksu wykłady z innych wydziałów, z radością więc 
chodziłam na wykłady profesorów: Stanisława Kutrzeby 
o ustroju społecznym Polski i Stanisława Estreichera 
o nowoczesnych konstytucjach, obu z Wydziału Prawa. 
Ukończyłam także Studium Pedagogiczne UJ, gdzie naj
bardziej odpowiadał mi profesor Henryk Rowid.

Muszę powiedzieć, że do dziś wspominam bardzo 
ciepło Uniwersytet Jagielloński, panującą tam atmosferę, 
niezwykłą kulturę i mądrość naszych profesorów. Nie 
słyszałam, aby którykolwiek z nich szykanował słucha
czy ze względu na ich poglądy, wyznanie czy narodo
wość. Uniwersytet był na wysokim poziomie kultury eu
ropejskiej. Jest charakterystyczne, że w Krakowie 
robotnicy żywili duży szacunek dla profesorów uniwersy
tetu. W Warszawie się tego nie odczuwało, a w Krakowie 
było to powszechne. Profesor uniwersytetu był uważany 
za człowieka szlachetnego, przed którym należy chylić 
głowę. Tak było w moich latach uniwersyteckich, ale 
także i potem. Kiedy profesor Adam Krzyżanowski, poseł 
na Sejm z ramienia Bezpartyjnego Bloku Współpracy 
z Rządem, złożył mandat na znak protestu przeciw temu, 
co działo się w twierdzy w Brześciu z osadzonymi tam 
posłami opozycji, zostało to zauważone także przez ro
botników i budziło ogromny szacunek. Gdy w później
szych latach trzydziestych na uniwersytetach w Polsce 
toczyły się walki o wprowadzenie getta ławkowego, nasi 
profesorowie na ogół w tym nie uczestniczyli i nigdy Se
nat Akademicki UJ nie wprowadził na indeksach uniwer
syteckich pieczątek: „miejsce w ławkach parzystych” lub 
„miejsce w ławkach nieparzystych” , jak to było w War
szawie.

Powróćmy do sekcji akademickiej PPS. W jed 
nej z książek przeczytałem , że w latach 1924-1928
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krakowski oddział Związku Niezależnej Młodzieży So
cjalistycznej (ZNMS) liczył około 50-60 członków. Zna
czyłoby to, że właściwie wszyscy się znaliście?

Nie wiem, czy w Związku, o który Pan pyta, znaliśmy 
się wszyscy, ale na pewno w sekcji akademickiej PPS 
w Krakowie stosunki między nami były bliższe. Poznani 
na jej pierwszym zebraniu pepeesowcy: Staszek Kunicki 
- późniejszy wybitny lekarz w sanatorium w Bystrej 
i w Bielsku; Romek Szymański - późniejszy przywódca 
młodzieży Turowej w Krakowie, przedwcześnie zmarły; 
Ryszard Wasserberger - matematyk, który jeszcze w cza
sie studiów, udzielając pomocy w wyprawie tatrzańskiej, 
sam zginął; Zygmunt Gross - późniejszy sekretarz OKR 
PPS w Krakowie; Halina Pilichowska - późniejsza dosko
nała tłumaczka z literatury rosyjskiej; Jaś Malinowski - 
późniejszy lekarz i długoletni więzień Oświęcimia, który 
już po wojnie, i to wcześnie, nie chcąc uznać współpracy 
z komunistami popełnił samobójstwo. Stali się oni naj
bliższymi przyjaciółmi moimi i Adama na całe życie.

Natomiast Związek Niezależnej Młodzieży Socjali
stycznej powstał w roku 1922 jako akademicka organiza
cja ogólnopolska, w której znalazła się młodzież socjali
styczna bez względu na podziały partyjne. W 1923 roku 
Zjazd ZNMS zdecydował o przystąpieniu do Międzyna
rodówki Młodzieży Socjalistycznej, która była związana 
z zachodnioeuropejskimi partiami socjaldemokratyczny
mi. Wtedy odeszli ci, którzy poczuwali się do ideowego 
pokrewieństwa z komunistami. Utworzyli odrębną orga
nizację ZNMS „Życie” . W Krakowie prezesem ZNMS 
był Adam Ciołkosz, który wchodził też do kierownictwa 
krajowego oraz reprezentował Związek we władzach 
Międzynarodówki Młodzieży Socjalistycznej. Aktywny
mi działaczami w Krakowie byli też Romek Szymański, 
Zygmunt Gross, Feliks Gross, później Oskar Lange, Jan 
Topiński, Władek Malinowski, syn Aleksandra, wybitne
go działacza partii w zaborze rosyjskim jeszcze przed 
1900 rokiem.
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Podziały polityczne wśród studentów były odbiciem 
podziałów istniejących w społeczeństwie. Czy wszystkie 
stronnictwa miały swoje sekcje akademickie?

Może nie wszystkie, ale ważniejsze tak. Przywódcą 
Młodzieży Wszechpolskiej, czyli endeckiej, był mój ko
lega z seminarium profesora Chrzanowskiego Tadeusz 
Bielecki, a później Klaudiusz Hrabyk. Młodzieży demo
kratycznej, właściwie piłsudczykom, przewodził Wacław 
Lipiński, dawny legionista, a później pułkownik i znany 
historyk, autor kilku „podlukrowanych” książek. Na cze
le komunistów stał Stanisław Bilski, osobiście bardzo 
szlachetny, szczerze wierzący w to, co mówił. Bilski zgi
nął później w Moskwie, zamordowany w czasie wielkiej 
czystki. Przywódcą młodzieży chłopskiej był Stanisław 
Wrona, w parę lat potem poseł ze Stronnictwa Chłopskie
go. Była jeszcze organizacja Młodzieży Narodowej, która 
wywodziła się z tajnego Zetu, ale w tym czasie też chyba 
jakoś orientowała się na Piłsudskiego.

Istniał więc cały wachlarz ugrupowań. Ale wśród 
tych, które Pani wymieniła, brakuje mi ,,Odrodzenia'* 
i „Polonu \  Czy oni byli zauważalni?

„Odrodzenie” pamiętam jako organizację grupującą 
młodzież o ideologii chrześcijańskiej i demokratycznej, 
zdobywającą powoli wpływy. Natomiast „Polonii” nie 
pamiętam.

Mówiła Pani o szczególnym klimacie tolerancji, jaki 
tworzyli profesorowie uniwersytetu. Czy można powie
dzieć, że ten klimat przenosił się na działalność poli
tyczną studentów?

W znacznym stopniu tak, chociaż oczywiście były 
napięcia. Po swoich przemówieniach Adam często dosta
wał wizytówki z wyzwaniami na pojedynki; do poje
dynków nie dochodziło, kończyło się jakąś ugodą. Mimo 
wszystko między studentami panowała atmosfera
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koleżeństwa, bez względu na różnice polityczne. Stąd 
moja znajomość, a w pewnych okresach nawet serdecz
ność z Tadeuszem Bieleckim. Można to chyba uogólnić - 
walczyliśmy na wiecach, ale w życiu codziennym byliś
my kolegami. Stosunki zaczęły się psuć, kiedy do Krako
wa przyszedł Klaudiusz Hrabyk i stanął na czele Mło
dzieży Wszechpolskiej.

Młodzież endecka zdobywała wtedy na wielu uniwer
sytetach decydujące wpływy, wygrywała wybory do 
Bratnich Pomocy i innych organów samorządu. Kraków 
długo stanowił wyjątek.

Do czasu, gdy skończyłam studia, endecy nigdy nie 
zdobyli większości w wyborach do Bratniaków. Wygry
wały koalicje młodzieży demokratycznej i lewicowej, 
sprzymierzone ze związkami terenowymi, obejmującymi 
studentów z różnych wydziałów, ale pochodzących z tych 
samych okręgów zamieszkania.

Wiem, że w tym samym czasie, bo w latach 1921- 
1924, wychodziło pismo młodzieżowe „Płomienie", re
dagowane przez Pani przyszłego męża - organ Wolnego 
Harcerstwa. Czy mogłaby Pani coś o tym powiedzieć?

Adam już w latach szkolnych odgrywał wybitną rolę 
w organizacji skautowej, która oficjalnie powstała w Tar
nowie w listopadzie 1917 roku. Całym sercem i umysłem 
oddał się na lata harcerstwu. Jako 10-letni chłopiec był 
przybocznym Andrzeja Małkowskiego, twórcy polskie
go skautingu. Z biegiem lat uzyskał stopień „harcerza 
Rzeczypospolitej” . Po zjednoczeniu organizacji skau
towych wszystkich trzech zaborów mianowany został 
harcmistrzem i członkiem Głównej Kwatery Męskiej 
ZHP.

Dlaczego Pan Adam zerwał współpracę z ZHP?
W okresie, gdy Adam - coraz bardziej dojrzewając po

litycznie - doszedł do poglądów socjalistycznych, w kie-
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rownictwie ZHP bardzo wzrastały wpływy Narodowej 
Demokracji, zarówno personalne, jak i ideowe. Był jed
nak w dalszym ciągu ogromnie przywiązany do ideologii 
harcerskiej i życia skautowego. Stąd Płomienie.

A jak Pani ustosunkowała się do „Płomieni ” i Wol
nego Harcerstwa?

Jak już mówiłam, za szkolnych lat przeżyłam boleśnie 
fakt, że ZHP nie przyjmował młodzieży polskiej wyzna
nia mojżeszowego. Na szczęście wyżywaliśmy się w pra
cy harcerskiej w Drużynach im. Tadeusza Kościuszki. 
Toteż gdy Adam zapoczątkował w Krakowie Wolne Har
cerstwo jako ruch odnowy harcerstwa oficjalnego, 
włączyłam się w jego kręgi. Obok Płomieni Adam reda
gował także Listy do Starszych Harcerzy. Wolne Har
cerstwo przeciwstawiało się wszelkiemu nacjonalizmowi, 
obejmowało młodzież polską, bez względu na pochodze
nie i wyznanie. Wprowadzało do ideologii harcerskiej 
zrozumienie dla wagi problemów społecznych. Było 
przeciwne nadmiarowi wychowania wojskowego, mu
sztry i podobnych elementów. Brałam udział w dwóch 
zjazdach wolnoharcerskich w Mąchocicach i w Heleno- 
wie pod Warszawą. Wolne Harcerstwo spotkało się ze 
zdecydowanym oporem Związku Harcerstwa Polskiego, 
a potem także z dywersją Związku Młodzieży Komuni
stycznej, która je w roku 1924 rozbiła i zniszczyła.

Czy włączaliście się do wydarzeń politycznych świa
ta dorosłych, do poważnych konfliktów politycznych?

Naturalnie. Żywo popieraliśmy kandydaturę Gabriela 
Narutowicza na prezydenta, braliśmy udział w demon
stracjach masowych w dniu jego ślubowania, jak i po 
jego zamordowaniu. Pepeesowskie demonstracje w tych 
dniach rozlały się zresztą w całej Polsce. W największym 
stopniu włączyliśmy się też do wypadków krakowskich 
w 1923 roku, jakie wydarzyły się na tle wielkiego strajku 
robotniczego.

35



LIDIA CIOŁKOSZO W A

Były to chyba najdramatyczniejsze wydarzenia 
między 1922 a 1926 rokiem, czyli między zamordowa
niem Narutowicza a zamachem majowym. Charaktery
styczne, że te wystąpienia robotnicze miały miejsce w tej 
spokojnej Galicji, w Krakowie. Doszło do użycia wojska 
przeciw strajkującym robotnikom, byli zabici po obu 
stronach.

U władzy był wtedy rząd Witosa, rząd koalicji PSL- 
Piasta z endekami. Szalała inflacja. W październiku wy
buchł strajk kolejarzy, potem pocztowców. Witos zarea
gował militaryzacją kolei, powołaniem kolejarzy na 
ćwiczenia wojskowe i wprowadzeniem sądów doraźnych. 
Wtedy CKW PPS i Komisja Centralna Związków Zawo
dowych ogłosiły z dniem 5 listopada strajk powszechny 
w całym kraju w obronie prawa do wolności strajków. 
W Krakowie 6 listopada, gdy robotnicy szli na zgroma
dzenie, wyprowadzono przeciw nim wojsko. Część 
żołnierzy była na koniach, a powierzchnie jezdni były za
lane wodą; konie zaczęły się ślizgać na asfalcie, doszło do 
strasznych sytuacji. Pierwsze strzały oddała policja z da
chu Hotelu Krakowskiego. Zginął wtedy robotnik Stan- 
clik, którego znałam i który miał sześcioro dzieci. Woj
sko zaczęło strzelać, robotnicy odpowiedzieli. Część 
żołnierzy pozwoliła się rozbroić, robotnicy zdobyli kilka 
karabinów maszynowych oraz samochód pancerny, unie
ruchomiony przez jednego z robotników. Poległo czter
nastu wojskowych, spośród ludności cywilnej i strajkują
cych robotników - osiemnastu; rannych wojskowych, 
policjantów i cywilnych było około dwustu. Żołnierzy, 
którzy się „poddali” , milicja robotnicza przeprowadziła 
do Domu Robotniczego. Byłam tam wtedy i pomagałam 
w przygotowywaniu jedzenia dla ,jeńców” . Wśród nich 
był oficer. Zauważyłam, że jest bardzo zdenerwowany. 
Zapytałam więc, co się stało, czy mogę mu w czymś 
pomóc. Powiedział mi, że ma żonę w ostatnich dniach 
ciąży, że pewnie już wie o zabitych i o tym wszystkim, 
co się stało. Doradziłam mu, żeby napisał list do żony
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i zagwarantowałam, że ona ten list dostanie. Uprosiłam 
młodego robotnika-pepeesowca, by list odniósł pod 
wskazany adres, co też szybko załatwił.

Gdy strajk generalny przybrał na sile i przesunął się 
poza Kraków, takie tam policja wystąpiła zbrojnie prze
ciw strajkującym?

Niestety, w Tarnowie straciło życie pięciu robot
ników, w Borysławiu trzech; i tu, i tam wielu było ran
nych. Po trzech dniach strajku generalnego rząd odwołał 
militaryzację kolei i wprowadzenie sądów doraźnych. 
W Sejmie jeden z najwybitniejszych posłów PPS, a nam 
bardzo bliski, Zygmunt Marek wygłosił wtedy wspaniałe 
przemówienie, by już nigdy nie używać wojska przeciw 
narodowi.

Zajścia listopadowe pociągnęły za sobą szereg roz
praw sądowych. W wielkim procesie w Krakowie prze
ciwko 56 uczestnikom w nich, oskarżeni (z wyjątkiem 
sześciu, którym zarzucono kradzież) zostali zwolnieni. 
Podobnie w Tarnowie sąd uniewinnił czterech oskarżo
nych robotników. Natomiast generał Czikiel, dowódca 
DOK krakowskiego, który wysłał wojsko przeciw straj
kującym, został zdyskwalifikowany przez sąd wojskowy 
ze stanowiska dowódcy i odsiedział karę trzymiesięczne
go aresztu.

W Tarnowie po zajściach z policją była wielka de
monstracja - robotnicy spalili kukłę Witosa. Głównym 
mówcą był ojciec Adama - Kasper. Wybitny polonista, 
autor prac z tej dziedziny, był profesorem Wyższej 
Szkoły Realnej w Tarnowie, bardzo łubianym przez ucz
niów. Od roku 1918 prezes Komitetu PPS w Tarnowie, 
przez wiele lat przedstawiciel PPS w Radzie Miejskiej, 
a także potem asesor w magistracie. Za udział w powyż
szej demonstracji władze szkolne przeniosły go kamie do 
Krasnegostawu. Był tam niedługo, nie chciał opuszczać 
Tamowa na stałe. Jako człowiek starszy, wolał przejść na
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przedwczesną emeryturę. Ale nadal pracował jako 
działacz polityczny i społeczny.

Robotnicy tarnowscy długo pamiętali Witosowi ten 
1923 rok. W kilka lat później, gdy doszło do współpracy 
z ludowcami, Witos powoli zaczął odzyskiwać wśród 
robotników zaufanie i szacunek.

Nie mogę pominąć szczególnego przeżycia osobiste
go z dni strajkowych. Adam kierował wtedy strajkiem 
tarnowskim. Musiał koniecznie skomunikować się 
z władzami PPS w Krakowie. Ponieważ ruch kolejowy 
był całkowicie wstrzymany, zwrócił się do jednego 
z przemysłowców. Otrzymał na wyjazd auto z szoferem. 
Gdy spotkaliśmy się w Krakowie, pojechaliśmy razem 
tymże autem do Domu Robotniczego - jechałam wtedy 
autem po raz pierwszy w życiu.

I jeszcze jedno wspomnienie z tego okresu. W tym sa
mym czasie co kolejarze, zastrajkowali w Krakowie pra
cownicy pocztowi. Młodzież Wszechpolska użyła swoich 
członków jako łamistrajków do roznoszenia poczty. Wte
dy członkowie ZNMS podjęli uchwałę o niekłanianiu się 
i nieodkłanianiu kolegom z Młodzieży Wszechpolskiej na 
czas strajku. I tu muszę przyznać się, że mimo mojej en
tuzjastycznej solidarności ze strajkującymi, nie umiałam 
poddać się uchwale. Jak na złość spotkałam wtedy kilka
krotnie Bieleckiego na uniwersytecie czy też w pobliżu 
plant i zachowałam się normalnie, jak zwykle. Niektórzy 
moi towarzysze, a zwłaszcza towarzyszki, zareagowali na 
tę postawę pełnymi pogardy wyrzutami. Szczęśliwie 
trwało to wszystko krótko, ale w pamięci pozostało - jak 
widać - długo.

Jak kształtowała się Pani jako działaczka? Jakie 
przeżycia i obserwacje życia społecznego były dla Pani 
szczególnie ważne?

Zajmowałam się przede wszystkim pracą oświatową. 
W Krakowie istniał Uniwersytet Ludowy im. Mickiewi
cza, który organizował kursy, wykłady, biblioteki. Uni
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wersytet ten miał wielkie tradycje, miewał w nim 
wykłady także Piłsudski przed pierwszą wojną światową. 
Jego prezesem w moich czasach był profesor Stanisław 
Kot, ludowiec, o którym już mówiłam, a ja byłam sekre
tarką. Z tego okresu najbardziej wbiło mi się w pamięć 
organizowanie pierwszego w Krakowie odczytu „Czym 
jest radio?’ ’ Zwróciliśmy się do profesora fizyki UJ Za
krzewskiego, który zgodził się wygłosić odczyt teore
tyczny, a demonstrację praktyczną miał prowadzić jego 
asystent (nie mogę sobie przypomnieć jego nazwiska). 
Pojechałam do Katowic, gdzie w fabryce Siemensa przez 
pracującego tam znajomego inżyniera udało mi się 
wypożyczyć duży aparat radiowy. Był to rok 1921, mu
sieliśmy więc uzyskać pozwolenie na ten odczyt od Mi
nisterstwa Spraw Wojskowych, w czym pomógł nam 
poseł Zygmunt Marek. Salę wypełniły po brzegi tłumy 
słuchaczy, zwłaszcza młodzież szkolna. Po popularyza
torskim teoretycznym wprowadzeniu przez profesora, 
zaczęła się część praktyczna. Asystent kręcił na lewo i na 
prawo gałkami aparatu, ale niczego nie potrafił z niego 
wydobyć. Po krótkim czasie aparat wydał dźwięk, coś 
w rodzaju potężnego bum-bum-bum. Asystent z powagą 
oświadczył, że był to sygnał czasu z Paryża. Niestety, na 
tym musieliśmy odczyt zamknąć. Rozczarowanie było 
powszechne. A było to „tylko” siedemdziesiąt lat temu.

W rok po zamordowaniu prezydenta Narutowicza, 
w proteście przeciw tej hańbie, powstało Towarzystwo 
Uniwersytetu Robotniczego (TUR). Byłam w Warszawie 
na zjeździe założycielskim. Prezesem zarządu głównego 
został Ignacy Daszyński, sekretarzem generalnym dr Ste
fan Kopciński, o którym już wspominałam, gdyż był 
moim nauczycielem w szkole. W Krakowie TUR połą
czył się z Uniwersytetem Ludowym. Powstała wielka 
organizacja oświatowa i kulturalna, oparta o PPS. Do 
dawnej biblioteki Uniwersytetu Ludowego, bardzo za
sobnej i świetnie prowadzonej, krakowskie związki za
wodowe włączyły swoje biblioteki - mniejsze i większe -
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tworząc wspaniałą jedną bibliotekę, czynną przez cały 
dzień, gdzie czytelnikami byli przeważnie robotnicy 
i młodzież szkolna. Pracą oświatową w TURze prowa
dziłam do wojny jako bibliotekarka, prelegentka odczyto
wa, wykładowczyni w szkołach TUR-owych, a potem 
inspektorka oświatowa, objeżdżająca oddziały TUR, 
zwłaszcza w małych mieścinach czy osadach fabrycz
nych. TUR nie zapominał też o dzieciach robotniczych. 
Pamiętam, że dzieciom zebranym w salach Domów Ro
botniczych opowiadałam bajki ilustrowane przeźroczami. 
TUR prowadził też wydawniczą akcję broszurową. 
Muszę tu zresztą powiedzieć, że nakłady broszur w daw
nym zaborze austriackim były wyższe niż w dawnym za
borze rosyjskim. Galicja była bardziej chłonna, do czego 
przyczyniła się dłuższa tradycja pracy oświatowej i parę 
dziesięcioleci powszechnego nauczania. Ponieważ kra
kowskie miało tradycje parlamentarne, a Kongresówka 
nie, istniały ogromne różnice w stylu prelekcji i przemó
wień. Co innego podobało się w Warszawie, co innego 
w Krakowie. W Kongresówce trzeba było ludzi pobudzić, 
roznamiętnić, porwać. W Małopołsce poseł musiał do
kładnie powiedzieć, co było w Sejmie, musiał mieć bitą 
teczkę materiałów, musiał coś z nich pokazać, czyli było 
to raczej sprawozdanie z działalności. Przewodniczący 
PPS w Warszawie - Rajmund Jaworowski - przyjechał 
kiedyś do Krakowa i w teatrze przy Rajskiej miał pełną 
salę. Podczas przemówienia wyjął nagle fotografię 
Okrzei i zaczął ją całować. Na sali wybuchł śmiech. Nie 
dlatego, że byli przeciw Okrzei czy rewolucji 1905 roku 
lub że jej znaczenia nie doceniali, ale po prostu dlatego, 
że poważny prelegent podobnie się zachowuje. Staszek 
Dubois w Warszawie porywał, zwłaszcza młodzież, 
a w Małopołsce - nie. Kazimierz Czapiński był świetnym 
popularyzatorem, znakomitym referentem naukowym. 
Potrafił mówić przystępnie, ale poważnie, wybijał naj
ważniejsze tezy, powracał do istoty zagadnienia. 
Pamiętam, jak w wielkiej sali Krakowskiej Rady Miej
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skiej miał odczyt o filozofii Oswalda Spenglera i o jego 
książce Schyłek Zachodu. Sala była wypełniona robotni
kami i nikt się nie ruszył, póki Czapiński nie skończył. 
A gdy miał odczyt oświatowy w Warszawie, przycho
dziło spośród robotników 20-30 osób. Podobnie było 
z Niedziałkowskim.

Czy te różnice zmieniały się z biegiem łat?
Moim zdaniem poziom robotników bardzo się pod

niósł.

Czy ii życie samorządowe, związkowe, oświatowe, 
działalność polityczna no i polska szkoła sprzyjały 
kształtowaniu się postaw obywatelskich i chłonności 
kulturalnej ?

Absolutnie tak, nie mam co do tego wątpliwości.

Λ jakie były Pani własne doświadczenia?
Zajmowałam się w tym czasie działalnością oświa

tową i pracą wśród kobiet. Za największy swój triumf 
oratorski uważam przemówienie na pewnym wielkim 
zgromadzeniu kobiecym w Warszawie. W czasie prze
mówienia dostałam kartkę od prezydium. Kartki wysy
łało się, gdy chodziło o to, żeby mówca już kończył. 
Otworzyłam kartkę i przeczytałam: „Mów dłużej” . Trze
ba powiedzieć, że kobiety bardzo trudno było wtedy 
zachęcić do publicznego przemawiania. W Krakowie 
było na przykład wiele wybitnych robotnic, które świet
nie mówiły na wewnętrznych zgromadzeniach kobie
cych, ale przy mężczyznach wstydziły się.

A jak wyglądały wtedy obchody święta 1 maja?
Robotnicy tego dnia zwykle porzucali pracę, odby

wały się pochody, w czasie których niesiono transparenty 
i śpiewano „Czerwony Sztandar”  oraz później mało 
znaną pieśń „Cześć pracy” , a czasem „Marsyliankę”
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w przeróbce Winawera: „nas nie zgnębią Majery, Skał- 
łony, choć za ciosem zadadzą nam cios...” Słowa te wy
raźnie nawiązywały do walk PPS w 1905 roku.

Czy śpiewało się takie „Międzynarodówkę"? Czy 
PPS toczyła z komunistami spór o to, czyja jest „Między
narodówka"?

Początkowo śpiewaliśmy „Międzynarodówkę” bez 
żadnych - że tak powiem - problemów. Z czasem, gdy 
stała się już wyraźnie hymnem komunistycznym, zaczęły 
się kłopoty. W niektórych miastach śpiewano „Między
narodówkę” , a potem „Czerwony Sztandar” , w niektó
rych zaś w ogóle „Międzynarodówki” się nie śpiewało. 
W Wilnie w ostatnich latach przed wojną był zresztą ad
ministracyjny zakaz jej śpiewania.

Czy śpiewano takie „Jeszcze Polska nie zginęła"?
Na 1 maja nie, ale na 11 listopada tak. Bo obchodzi

liśmy przecież również dzień Niepodległości.

Czy obchody pierwszomajowe odbywały się wspólnie 
Z komunistami?

Nie. Bywały nawet bójki z komunistami, którzy pró
bowali włączać się do naszych pochodów. Nie chcieliśmy 
chodzić razem z nimi. Pochody były zresztą chronione 
przez milicję robotniczą z opaskami PPS na rękawach 
i z laskami w rękach. W ostatnich latach przed wojną, tam 
gdzie w PPS były grupy jednolitofrontowe, na przykład 
w Lodzi, komuniści występowali w naszych pochodach, 
ale w grupach związków zawodowych.

Czy pochody były jedyną formą obchodów pierwszo
majowych?

Odbywały się także kiermasze, zwane w Galicji „fes
tynami” , z loteriami fantowymi i tańcami.
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Czy w akademickim okresie zetknęła się Pani oso
biście z przywódcami PPS, tymi największymi - już wte
dy historycznymi postaciami?

Pamiętam, jak byłam wzruszona, gdy do Sekcji Aka
demickiej przyszedł Bolesław Limanowski i wręczałam 
mu kwiaty. Był niewysoki, bardzo stary, miał wielką siwą 
brodę. Limanowski był właściwie prekursorem niepod
ległościowego socjalizmu w Polsce, brał udział w konspi
racji jeszcze przed powstaniem styczniowym. Ignacego 
Daszyńskiego spotkałam w czasie zgromadzenia pier
wszomajowego pod pomnikiem Mickiewicza na Rynku 
krakowskim w roku 1921. Był wtedy głównym mówcą, 
a w imieniu akademików PPS przemawiał Adam. Potem 
Daszyński zaprosił mnie na kawę. Było to wielkie 
przeżycie dla młodej dziewczyny. Pamiętam, że opowia
dał o zabawnych zwyczajach parlamentarnych w Anglii, 
że leader siedzi na worku i tym podobne. Muszę powie
dzieć, że w PPS panował ogromny szacunek dla starych 
przywódców. Nie było zapalczywej agresywności wobec 
starych działaczy, jaka często występuje w stronnictwach 
i stowarzyszeniach. My czuliśmy się z nimi uczuciowo 
związani.

Wcześniej wspominała Pani, że wielką rolę w wybo
rze drogi ideowej, którą miała Pani iść, odegrał Żerom
ski. Wiem, że także pracę doktorską kończącą studia 
poświęciła Pani Żeromskiemu. Rozumiem, że wybór te
matu nie był przypadkowy.

Żeromski był dla młodzieży lewicowej szczególnie 
ważny. Czytaliśmy też z zaangażowaniem Struga, 
Daniłowskiego, Żeromski jednak był nieporównanie 
większym pisarzem. Wielu moich przyjaciół jego książ
ki doprowadziły do PPS. Postanowiłam więc napisać 
pracę doktorską na temat „Idee społeczne w twórczości 
Żeromskiego” . W tym właśnie czasie wyszło Przed
wiośnie i przez wiele miesięcy toczyła się nad nim dys
kusja w prasie, na uniwersytecie, wszędzie. W pokoju,
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w którym mieszkaliśmy z Adamem, powiesiliśmy nawet 
na lampie plakat, że dyskusje o Przedwiośniu muszą się 
kończyć najpóźniej o północy. Endecy występowali wte
dy z oskarżeniem, że Przedwiośnie jest powieścią proko- 
munistyczną, a Cezary Baryka prowadzący pochód na 
Belweder jest symbolem tego, do czego dąży Żeromski. 
Komuniści z kolei rzeczywiście chcieli sobie w tym cza
sie Żeromskiego przywłaszczyć. Główny cel mojej pracy 
polegał na uzasadnieniu tezy, iż Żeromski bynajmniej nie 
jest komunistą, a Przedwiośnie jest wielkim ostrzeżeniem 
przed komunizmem i Rosją Sowiecką. Zresztą później 
komuniści zrezygnowali z podpierania się Żeromskim. 
Punktem przełomowym było wydanie w 1926 roku przez 
Juliana Bruna, znanego publicystę komunistycznego, 
książki Stefana Żeromskiego tragedia pomyłek. No, ale 
było to ponad rok po napisaniu mojej pracy.

Wybrała więc Pani temat kontrowersyjny w tym cza
sie, budzący emocje.

To prawda. Gotową pracę oddałam Chrzanowskiemu 
do oceny. Kiedy przyszłam po odpowiedź, pod drzwiami 
jego mieszkania dostałam bólów z przejęcia. Ale otwo
rzył i przywitał mnie słowami „gratuluję pani” , więc 
odetchnęłam. Długo potem rozmawiał ze mną na temat 
Przedwiośnia i oceniał, że umiejętnie obaliłam zarzuty 
endeków i uproszczenia komunistów. Dał mi nawet pozy
tywną recenzję kwalifikującą książkę do druku, ale do 
wydania pracy nie doszło. Natomiast od przyjaciół do
stałam na promocję doktorską duży portret Żeromskiego, 
który po przewrocie majowym wisiał nad moim łóżkiem 
aż do wybuchu wojny.

W 1925 roku otrzymała więc Pani tytuł doktora. 
W tym samym roku wzięła Pani ślub z Adamem Ciołko- 
szem.

Tak. Ślub cywilny wzięliśmy, zanim jeszcze uzy
skałam doktorat.
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Jak ułożyliście sobie życie po skończeniu studiów? 
Gdzie pracowaliście zawodowo?

Adam od 1924 roku pracował w redakcji krakowskie
go socjalistycznego dziennika Naprzód, jako sekretarz re
dakcji. Redaktorem byl wtedy Emil Haecker, późniejszy 
autor źródłowej książki Historia socjalizmu w Galicji 
i na Śląsku Cieszyńskim. Z młodszych w niedługim cza
sie znaleźli się w Naprzodzie Roman Dąbrowski, wnuk 
generała Jarosława Dąbrowskiego, poległego w obronie 
Komuny Paryskiej, oraz Wiesław Wohnout, który w la
tach trzydziestych odszedł od PPS, pożegnawszy ją 
paszkwilancką powieścią Miłość i sprawa. Po wojnie, 
gdy w Londynie był redaktorem Dziennika Polskiego, 
stosunki nasze były raczej dalekie. Tu muszę dodać, że 
korzystaliśmy z teatralnych biletów Naprzodu, co łączyło 
się z największą dla nas przyjemnością stałego bywania 
na przedstawieniach świetnego wtedy Teatru im. Słowac
kiego.

Objęłam pracę w świetlicy dla dzieci w Domu Robot
niczym w Podgórzu, prowadzonej przez Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci (TPD), później w 1926 roku zmienione 
na Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (RTPD). 
Świetlice te były przeznaczone dla dzieci, które w domu 
nie miały warunków do odrabiania lekcji szkolnych. 
Odrabiały je w świetlicy pod kierunkiem wychowawczy
ni; dostawały podwieczorek, a potem były zabawy. To
warzystwo to prowadziło również kolonie letnie w ślicz
nej Kamesznicy nad Sołą, gdzie przepracowałam kilka 
okresów wakacyjnych. Pamiętam też, iż „moje dzieci” 
w Podgórzu same zbudowały - śliczny zresztą - dom dla 
lalek, który na Gwiazdkę specjalnie wybrana delegacja 
przewiozła do Kamesznicy dla dzieci przedszkolnych na 
koloniach zimowych. Naturalnie urządzałyśmy też dzie
cinne przedstawienia teatralne w rozmaitych lokalach. 
Raz nawet zdobyłyśmy się na przedstawienie w Teatrze 
im. Słowackiego; na dwie ostatnie próby przyszedł, żeby
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nam pomóc, wybitny aktor Aleksander Węgierko. Nie 
wiem, kto miał wtedy większą tremę: dzieci czy organiza
torki. W tych latach na czele RTPD w Krakowie stała 
Bronisława Bobrowska, żona krakowskiego posła PPS, 
Emila.

Wasz przyjaciel Zygmunt Gross wspomina, że Wasze 
mieszkanie było ośrodkiem życia towarzyskiego i umy
słowego młodego pokolenia socjalistów krakowskich. 
Pisze, iż schodziła się u Was młodzież uniwersytecka 
i robotnicza. Czy często odbywały się takie spotkania, 
czy wiele osób przychodziło?

Mieszkaliśmy w Domu Związku Górników w jednym 
pokoju łączącym się z drugim, w którym mieścił się se
kretariat TURa. Wspomnienia Zygmunta są prawdziwe. 
Spotkania te jednak z braku miejsca nie mogły być liczne. 
Ale przyjaźnie wtedy zawarte przetrwały na ogół do 
końca życia. Większość ówczesnych przyjaciół już nie 
żyje, ale wspominam ich z gorącym uczuciem - przecież 
to była nasza młodość.

W innej książce znalazłem wzmiankę, że Adam 
Ciołkosz jeszcze jako przywódca młodzieży socjalistycz
nej na uniwersytecie uważał, że młode kadry inteligencji 
pepeesowskiej najlepiej się kształtują przez stały kontakt 
Z robotnikami. Nalegał więc na częste wyjazdy do fa 
bryk, do kół robotniczych, związkowych, zachęcał do 
przemawiania, świadomie starał się budować więzy 
koleżeństwa i przyjaźni między inteligentami i robotni
kami. Czy to prawda? Czy Pani też jeździła do robot
ników?

Naturalnie, jeździłam, i to z wielką przyjemnością. 
W tym czasie na zgromadzeniach czysto politycznych 
przemawiałam raczej rzadko. Ale miałam odczyty z hi
storii ruchu robotniczego, bardzo lubiłam przemawiać na 
rocznicowych obchodach pepeesowskich, jak na przykład 
w rocznicę śmierci Proletariatczyków, albo o bohaterach
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Organizacji Bojowej PPS, albo wielkich przywódcach ru
chów powstańczych i rewolucyjnych. Obchody takie 
zwykle były połączone z recytacjami wierszy i z muzyką, 
łączność wówczas ze słuchaczami była bliższa i cieplej
sza. Z radością jeździłam do kolejarzy w Tarnowie lub 
w Nowym Sączu, do górników w Wieliczce lub w Chrza
nowie, do Krosna lub Przemyśla. Często przemawiałam 
na zebraniach sekcji kobiecych PPS. Ale w tych pierw
szych latach trzymałam się Małopolski. I wszędzie po ta
kich zebraniach nawiązywały się rozmowy z miejscowy
mi robotnikami z PPS o ich kłopotach i troskach, za 
każdym ponownym przyjazdem coraz bliższe, coraz ser
deczniejsze. A cóż dopiero na 1 maja, w dniu naszego 
święta.

Czy oprócz życia partyjnego i partyjno-towarzyskie- 
go mieliście życie osobiste, że tak powiem, zupełnie cy
wilne?

O teatrze już mówiłam, chodziliśmy też często do 
kina, lubiliśmy zabawy taneczne, na szczęście bywały ta
kie okazje w Domu Robotnika przy ul. Dunajewskiego 
czy potem w sali Domu Związku Górników przy ul. Kra
sińskiego. Bardzo lubiliśmy kawiarnie i kawiarniane 
spotkania, dużo bardziej niż domowe wizyty. Zostało mi 
to na całe życie. Trudno dziś uwierzyć, że w tym okresie 
już na progu kawiarni gorąco prosiłam: „ale nie rozma
wiajmy o polityce, dobrze?” Naturalnie, w gronie mło
dych pepeesowców trudne to było do uzyskania, mimo 
najlepszej ich woli. Przeważnie w tym samym gronie 
chodziliśmy na bliższe i dalsze wycieczki. W miarę 
wchodzenia coraz głębiej w życie PPS, związani z nią 
ludzie stawali się nam coraz bliżsi i szkoda nam było cza
su na inne przyjaźnie. Gdy mowa o naszym życiu „cywil
nym” , o które Pan pytał, to trzeba dodać, że do naszego 
ślubu wakacje uniwersyteckie czy letnie spędzałam z ro
dziną w Łodzi lub w miejscowościach letniskowych pod 
Łodzią. Po ślubie na święta wyjeżdżaliśmy do rodziny
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Adama w Tarnowie, a na wakacje letnie początkowo do 
Zakliczyna nad Dunajcem. Była to ulubiona miejscowość 
rodziców, zresztą śliczna i w pięknej okolicy, do której 
jeździli na wakacje co roku z obu chłopcami od ich dzie
ciństwa (młodszy brat Adama - Zbysław - to późniejszy 
wybitny konstruktor lotniczy). Tę tradycję Zakliczyńską 
utrzymaliśmy z rodzicami przez kilka lat, potem nastąpiła 
zmiana na tyle, źe rodzice byli w Zakliczynie, a my nie
daleko - po drugiej stronie Dunajca, trochę bliżej Melsz- 
tyna, w domku położonym w lesie, na zboczu wzgórza.

W maju 1926 roku znów doszedł do władzy rząd Wi
tosa oparty o koalicję PSL-Piasta z endekami. Wtedy 
Piłsudski wyruszył z Sulejówka, a PPS poparła zamach 
stanu. Jak wytłumaczyć to zaplątanie, że demokratyczna 
i opowiadająca się za parlamentaryzmem partia po
parła przewrót zwrócony przeciw demokracji parlamen
tarnej?

Od czasu zwycięstwa Mussoliniego we Włoszech 
wpływ idei faszyzmu na prawicę polską był coraz silniej
szy. Powstała nawet organizacja podziemna Pogotowie 
Patriotów Polskich, która przygotowywała się do prze
prowadzenia zamachu stanu. Została ona ujawniona 
i była badana przez komisję sejmową, co opisał w swoich 
pamiętnikach Adam Pragier. Piłsudski odsunięty od życia 
państwowego przebywał w Sulejówku, a przez masy ro
botnicze i większość PPS był nadal uważany za człowie
ka lewicy, związanego z nią wprawdzie nie organizacyj
nie, ale ideowo. W ostatnich miesiącach przed majem 
1926 czuło się napięcie, istniała obawa zamachu stanu ze 
strony prawicy, nie Piłsudskiego. W znanym filmie tele
wizyjnym The Struggles for Poland z roku 1987 profesor 
Zdzisław Stahl, który w młodości był wybitnym ende
kiem, wspominał, że w 1926 roku spotkał w Paryżu 

.Dmowskiego, który wracał z Włoch i wybierał się do An
glii. Dmowski powiedział wtedy Stahlowi, że przyjechał, 
aby zorientować się, jakie wrażenie wywarłby na Za
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chodzie prawicowy przewrót w Polsce. Kiedy to usły
szałam, zadzwoniłam do redaktora Kazimierza Smogo
rzewskiego, który mieszkał pod Londynem, a w 1926 
roku był korespondentem prasy polskiej w Paryżu. 
Powtórzyłam mu to, co mówił Stahl, i usłyszałam: ,,ja 
byłem przy tej rozmowie’ ’.

Tego wszystkiego oczywiście w maju 1926 nie wie
dzieliśmy, ale znaliśmy broszurę Witosa Czasy i ludzie, 
w której pisał między innymi, że trzeba ograniczyć prawo 
wyborcze i w ogóle demokrację. Sojusz Witosa z endecją 
w oparciu o taki program musiał budzić największy nie
pokój. A ponadto minęło przecież zaledwie dwa i pół 
roku od strasznych krwawych wypadków krakowskich, 
za które odpowiedzialny był rząd Witosa. Kiedy Piłsud
ski ruszył na Warszawę, nie przypuszczaliśmy, że za
mierza ustanowić swoje osobiste rządy; spodziewaliśmy 
się rozwiązania Sejmu, nowych wyborów, a więc uzdro
wienia demokracji, do czego Piłsudski w rozmowach ze 
swoimi sojusznikami z popierających go stronnictw zo
bowiązywał się. Stąd strajk kolejarzy, który przyniósł 
Piłsudskiemu zwycięstwo.

Czy pamięta Pani jakieś szczególne wydarzenia z dni 
przewrotu majowego? Czy w Krakowie doszło do ja 
kichś wystąpień, strajków, manifestacji?

W Krakowie pepeesowskie masy robotnicze demon
strowały na rzecz Piłsudskiego. Partia była za nim. Jed
nak - pamiętam to dobrze - poseł PPS z Krakowa, Zyg
munt Żuławski, powiedział wtedy w redakcji Naprzodu, 
ku naszemu zdumieniu: ,,Boję się, że będziemy tego 
długo żałowali” .

Jak szybko przyszło rozczarowanie Piłsudskim i jego 
rządami?

Jeśli idzie o PPS, to przychodziło stopniowo, okres do 
całkowitego rozejścia trwał około półtora do dwóch lat. 
PPS domagała się od Piłsudskiego rozwiązania Sejmu
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i rozpisania nowych wyborów. Tymczasem Piłsudskiemu 
łatwiej było rządzić ze starym Sejmem, nie chciał wy
borów, zmierzając do ustroju autorytarnego. Pierwsza ba
talia między PPS i nowym rządem rozegrała się o prawo 
wydawania przez Prezydenta dekretów w czasie, gdy 
Sejm nie obraduje. PPS była przeciwna dawaniu Prezy
dentowi tak dużej władzy. Według Konstytucji marcowej 
Prezydent nie miał prawa rozwiązywania Sejmu przed 
upływem kadencji. Sejm mógł rozwiązać się wcześniej 
tylko na podstawie własnej uchwały. Wnioski PPS 
i „Wyzwolenia” o rozwiązanie się Sejmu, zgłaszane już 
wcześniej dwukrotnie, upadły. Po przewrocie, PPS po
parła zmianę w Konstytucji dającą Prezydentowi prawo 
rozwiązania Sejmu przed upływem kadencji. Natomiast 
walkę przeciw udzieleniu Prezydentowi prawa wydawa
nia dekretów, PPS w Sejmie przegrała. Potem przyszedł 
konflikt o dekret prasowy, który ograniczał wolność dru
ku. I tak od sprawy do sprawy, PPS przechodziła do coraz 
wyraźniejszej opozycji.

Piłsudski dokonał zamachu stanu przeciw prawicy 
przy pomocy lewicy, ale później starał się pozyskać pra
wicową część opinii publicznej. Zjazd w Nieświeżu był 
symbolem tego otwarcia na prawo. PPS przechodziła do 
opozycji, ale czy tak silny wśród socjalistów kult Piłsud
skiego nie powodował rozterek, a nawet dramatów?

Z pewnością dla wielu ludzi było to bolesne. Szcze
gólnie odczuwali to rozejście się starsi działacze, którzy 
współdziałali z Piłsudskim w czasach walki o niepodle
głość. W 1928 roku doszło nawet do rozłamu. Odeszli 
z PPS: Jędrzej Moraczewski, Zofia Praussowa, Rajmund 
Jaworowski, Emil Bobrowski, Zygmunt Klemensiewicz 
i inni. Utworzyli oni PPS-dawną Frakcję Rewolucyjną, 
z którą znaleźliśmy się w bardzo ostrej walce. Jednakże 
większość starych, zasłużonych działaczy partii pozostała 
w PPS, także dawni bojowcy z 1905 roku - Tomasz Ar
ciszewski, Ludwik Śledziński, Józef Grzecznarowski, Jan
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Kwapiński, Wilhelm Topinek. Zwłaszcza postawa To
masza Arciszewskiego, bardzo popularnego wśród robot
ników, miała wielkie znaczenie. U młodszych działaczy, 
jak na przykład Niedziałkowski, czy u tych z naszego po
kolenia, nie było tak bezpośrednich powiązań z Piłsud
skim. Żałowaliśmy, że Piłsudski nie jest „nasz” , że musi
my go zwalczać, ale nie istniał dylemat, czy opowiedzieć 
się za nim, czy za PPS.

Mówiła Pani, że nad Pani łóżkiem wisiał portret 
Piłsudskiego.

Tak, ale po maju 1926 - choć nie od razu - zdjęłam 
ten, a nad łóżkiem zawiesiłam portret Żeromskiego.
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ROZDZIAŁ II

BYĆ ŻONĄ POSŁA





Kadencja starego Sejmu dobiegła końca i w marcu 
1928 roku odbyły się wybory. Obóz Piłsudskiego 
powołał przedtem do życia Bezpartyjny Blok Współpra
cy z Rządem. PPS wystawiła na swoich listach wybor
czych kilku młodych działaczy, w tym Pani męża - Ada
ma Ciotko sza.

Adam kandydował z Tarnowa. Ten okręg nigdy nie 
miał socjalistycznego posła, był domeną ludowców, 
a szczególnie Witosa. Przed wyborami Centralny Komi
tet Wykonawczy PPS postanowił wysunąć w Tarnowie 
kandydaturę sekretarza generalnego Związku Zawodo
wego Metalowców, Wilhelma Topinka. Wtedy kolejarze 
tarnowscy, którzy byli podstawą naszej organizacji w tym 
okręgu (w Tarnowie były wielkie warsztaty kolejowe), 
podnieśli bunt. Pojechali do CKW, gdzie oświadczyli, że 
od kilku lat chowali sobie Adama na posła, że Adam 
przecież tu się wychował. Kandydaturę Adama poparli 
też Ignacy Daszyński i Zygmunt Marek. CKW zgodził 
się. Topinek kandydował z innego okręgu i również zo
stał wybrany (byt on przed wojną wiceprzewodniczącym 
Rady Naczelnej PPS, zginął w obronie Warszawy w 1939 
roku).

Adam zaczął kampanię wyborczą, jeździł po wsiach, 
przemawiał. Okręg był bardzo chłopski, przemysłu - 
a więc robotników - było mało. W czasie kampanii prze
bywałam w Krakowie, gdzie pracowałam. W dniu wy
borów byłam z ramienia PPS mężem zaufania w jednej 
z krakowskich komisji wyborczych. Dopiero następnego 
dnia rano wyjechałam do Tarnowa wspólnie z kolegą 
Adama, pepeesowcem Romkiem Szumskim. W przedzia
le pociągu siedziało z nami kilku kolejarzy. Romek zapy
tał ich: - „To co, będziecie teraz mieli młodego posła?” -
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„Byłoby dobrze, gdyby nam tu zrobił przystanek kole
jowy, nie musielibyśmy taki kawał drogi chodzić do pra
cy, do warsztatów. Wtedy wiedzielibyśmy, że mamy 
posła” - odpowiedzieli.

Przyjechaliśmy do Tarnowa, ale nadal nie wiedzie
liśmy, czy Adam został wybrany. Dopiero gdy weszliśmy 
do tramwaju, konduktor zwrócił się do mnie: „pani 
posłowo!” Tak się dowiedzieliśmy. Poszłam zaraz do 
rodziców Adama. Wkrótce potem zjawiła się orkiestra 
kolejarska, utworzył się pochód. Jednym słowem, w Tar
nowie trwały uroczystości i panowała radość.

Opowiedziałam Adamowi o rozmowie z kolejarzami 
w pociągu - o tym przystanku. Załatwił później ten przy
stanek w dyrekcji kolei. Zresztą sprawa się na tym nie 
skończyła. Kolejarze poszli do księdza, prosili o poświę
cenie przystanku...

Poświęcenie przystanku kolejowego?!
Tak. Kiedy ksiądz się dowiedziałl że Adam ma prze

mawiać na uroczystości, odmówił. Socjalistyczny poseł 
na uroczystości religijnej był dla niego nie do przyjęcia. 
A przecież był kolegą Adama ze szkoły. Dopiero kiedy 
kolejarze zagrozili, że pójdą do księdza z Polskiego 
Kościoła Narodowego, ustąpił i jednak przystanek 
poświęcił.

Z tego wynika, że poseł na Sejm także wówczas po
dejmował różne akcje interwencyjne, które powinny być 
załatwiane przez władze gminne czy miejskie.

To zależało od osobowości posła. Na przykład Adam 
Pragier, który był posłem z okręgu Warszawa Podmiej
ska, nigdy nie przyjmował wyborców i nie chciał zała
twiać ich zwykłych spraw. Mówił, że poseł nie jest od 
tego. Ale ponieważ ludzie wiele podobnych problemów 
mieli, więc wszystkich musiał przyjmować Kazimierz 
Dobrowolski - drugi poseł z tego okręgu. Adam przejmo
wał się sprawami wyborców i poświęcał im dużo czasu.
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Mówił, że zainteresowanie takimi problemami dawało 
posłowi wgląd w codzienne troski, o których milczała 
prasa.

Jak wyglądało życie żony posła na Sejm?
Przenieśliśmy się z Krakowa do Tamowa. Wynajęliś

my trzypokojowe mieszkanie w jednopiętrowym domu. 
Dni wolne od posiedzeń sejmowych Adam poświęcał 
okręgowi i wyborcom. Gdy przyjeżdżał z Warszawy do 
Tamowa, ustawiały się od rana pod domem kolejki gości, 
a ponieważ był to okręg wiejski, ranek zaczynał się 
wcześnie, gdzieś około godziny piątej - szóstej. Odgłosy 
rozmów dochodziły przez okno do mieszkania, wyrywały 
nas ze snu. Trzeba było wcześnie wstawać, aby tych gości 
- każdego z osobna - przyjąć i wysłuchać. Przeważnie 
były to jakieś niesłuszne decyzje urzędów, problemy wy
nikające z opieszałości urzędników, bezprawne zwolnie
nia z pracy, krzywdy przy komasacji lub tym podobne 
sprawy. Goście zaczęli też przynosić jaja, ser i inne takie 
podarunki. Oczywiście Adam zabronił naszej gosposi co
kolwiek przyjmować. Tymczasem oni byli przekonani, że 
gdy poseł nic nie weźmie, to sprawy nie załatwi. Po pew
nym czasie uwierzyli i przekonali się, że prezentów do 
naszego mieszkania przynosić nie wolno. Adam masę 
pracy w te ludzkie sprawy wkładał. A im ogonek gości 
był dłuższy, tym bardziej był opóźniony obiad i zdezorga
nizowany dzień. Wieczory spędzał do późna w Domu Ro
botniczym. Często też wyjeżdżał na zebrania PPS i wię
ksze zgromadzenia polityczne w miasteczkach i po 
wsiach w swoim okręgu. Ze względu na charakter okręgu 
powołał do życia w Tarnowie Związek Małorolnych 
i prowadził z jego ramienia pertraktacje. Również w imie
niu Związku Robotników Rolnych bronił spraw indywi
dualnych jego członków w komisjach rozjemczych 
ze Związkiem Ziemian, prowadzonych przez Inspekto
ra Pracy. Jak Pan z tego widzi, o regularnym życiu

57



LIDIA CIOŁKOSZOWA

domowym nie było mowy; prędko też przyzwyczaiłam 
się do takiego trybu życia, a nawet to lubiłam.

Kiedy urodził się Wasz syn?
Andrzej urodził się w sierpniu 1929 roku. Mimo opo

rów Adama pojechałam na ostatni okres do rodziców do 
Łodzi i umówiłam się z nim, że przyjedzie do mnie zaraz 
po moim powrocie z kliniki. Tak też się stało, po czym 
z dwutygodniowym synem wróciliśmy razem do Tamo
wa. Ta moja ówczesna decyzja, pochodząca z czysto psy
chicznych powodów, wydaje mi się do dziś słuszna. A na 
pewno wyda się jak najbardziej nie do przyjęcia dla mych 
młodych przyjaciół, asystujących żonom na sali szpital
nej przy narodzinach dzieci. Nie mówię o tym, by zasta
nawiać się, co jest lepsze, lecz by wskazać na ogromne 
przemiany, jakie w okresie sześćdziesięciu lat zaszły 
i w tej dziedzinie. A dwudziestodwuletni Andrzej - 
tłumacz na angielski Innego świata Gustawa Herlinga- 
Grudzińskiego - przyniósł nam pierwszy egzemplarz 
z dedykacją: „Najlepszym Rodzicom” , więc chyba nie 
postąpiłam niesłusznie.

Wiem, ze diety poselskie były wysokie, a więc zapew
ne bardzo się Państwu poprawiły warunki materialne.

W Naprzodzie Adam dostawał 200 złotych miesię
cznie, ja ze wszystkich swoich zarobków miałam 100- 
150 złotych. Pensja poselska wynosiła 1000 złotych, 
a więc była olbrzymia. Z tego jedna trzecia szła na Robot
nika i na Centralny Komitet Wykonawczy oraz na przy
szłą kampanię wyborczą, jedna trzecia na działalność par
tii w okręgu. To, co zostawało w ręku, było więc sumą 
znacznie mniejszą. Adamowi ciągle się jednak wyda
wało, że ma ogromne pieniądze. Składał kaucje za jakichś 
aresztowanych, poręczał rachunki w sklepikach i tak da
lej. Toteż po pewnym czasie musieliśmy zlikwidować 
mieszkanie i przenieść się do rodziców.
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Adam Ciołkosz był jednym z najmłodszych posłów.
Miał 27 lat, gdy wszedł do Sejmu. Został sekretarzem 

Klubu Poselskiego PPS i jako sekretarz pilnował, aby 
mogli przemawiać także posłowie-robotnicy. Pomagał im 
przy szukaniu potrzebnych materiałów i przy opracowy
waniu przemówień. Wszedł do komisji budżetowej, 
prawnej, samorządowej. Szczególnie wiele pracował nad 
ustawą samorządową. Daszyński i Marek obdarzali go 
opieką i przyjaźnią: do końca życia był im za to wdzię
czny.

Mąż Pani należał do jedenastoosobowej poufnej gru
py w ramach Klubu PPS, która była przeciwna taktycz
nym kompromisom z obozem rządzącym i odegrała 
pewną rolę w zaostrzaniu postawy opozycji. Obok Ada
ma Ciołkosza w grupie tej byli między innymi: Zygmunt 
Zaremba, Antoni Szczerkowski i Adam Pr agier.

Adama najbliższa przyjaźń z Zygmuntem Zarembą 
datowała się z tych czasów i przetrwała trzydzieści lat.

W 1929 roku bardzo zagęściła się atmosfera polity
czna. Konflikt Piłsudskiego z opozycją w Sejmie wszedł 
w fazę ostrej walki. Opozycja pociągnęła do odpowie
dzialności przed Trybunałem Stanu ministra Czechowi
cza między innymi za wydanie państwowych pieniędzy 
na akcję wyborczą BBWR. Piłsudski odpowiadał na
pastliwymi i obraźliwymi wywiadami. W 1929 roku 
miało też miejsce słynne najście oficerów na Sejm i roz
mowa Piłsudskiego z Daszyńskim, który odmówił otwo
rzenia sesji Sejmu pod bagnetami.

Po tych wszystkich zajściach w Sejmie, po próbie roz
bicia Sejmu, powstał Centrolew. Było to porozumienie 
partii lewicy i centrum, a więc PPS, PSL-Wyzwolenia, 
Stronnictwa Chłopskiego, PSL-Piast Witosa, Narodowej 
Partii Robotniczej i Chrześcijańskiej Demokracji. Z wię
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kszych stronnictw tylko endecja pozostała poza tym poro
zumieniem.

Adam Pragier wspomina, że mąż Pani wspólnie 
Z Zygmuntem Zarembą wydawał wtedy konspiracyjny 
Biuletyn Informacyjny, gdzie pisano o sprawach niewy
godnych dla rządu, atakowano obóz sanacyjny. Czy coś 
więcej Pani wie o tej inicjatywie? Dlaczego zdecydowa
no się na tę - bądź co bądź - nielegalną formę działania?

Wzrastająca z dnia na dzień działalność cenzorska 
zmusiła do podjęcia tego kroku. Nie było innego sposobu 
poinformowania społeczeństwa o rozwoju sytuacji poli
tycznej w kraju.

W czerwcu 1930 mąż został ciężko pobity. Zygmunt 
Gross pisze we wspomnieniu o Adamie Ciołkoszu, iż 
była to zemsta za zdemaskowanie w 1927 na łamach 
„Naprzodu" Andrzeja Czumy jako prowokatora policji. 
Czuma stał wtedy na czele niewielkiej partii PPS-Lewi- 
ca, która współdziałała ścisłe z komunistami.

Zygmunt Gross się myli. Była to bojówka sanacyjna. 
Na jej czele stał wtedy reemigrant z Francji, który osiadł 
w Tarnowie. Adam pomógł mu w otrzymaniu pracy 
i mieszkania. Inicjatorzy napadu po prostu przekupili go, 
by taki napad zorganizował. Adam został napadnięty na 
dworcu kolejowym w Krakowie w biały dzień, gdy wra
cał z Sejmu do domu. Lekarz pogotowia ratunkowego 
stwierdził, że gdyby bijący napastnicy pomylili się o mili
metr, Adam już by nie żył. Przyjechał wtedy do Tamowa 
z obandażowaną głową. Płaszcz i marynarka były zalane 
krwią. Robotnicy tarnowscy urządzili zaraz potem de
monstrację pod starostwem, bo nie było wątpliwości, że 
za napadem stoją władze. Przywódca napastników otrzy
mał w sądzie 20 złotych grzywny. Pobito też Pragiera 
i posła Wronę od ludowców.
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Szczytowym punktem akcji Centrolewu był Kongres 
krakowski 29 czerwca 1930 roku. Czy Pani w nim 
uczestniczyła?

Naturalnie. Posłowie ze stronnictw tworzących Cen
trolew zażądali między innymi ustąpienia Prezydenta 
Mościckiego za łamanie konstytucji. Odbyta potem na 
Rynku Kleparskim demonstracja zgromadziła tysiące 
ludzi. Mimo że policja przeszkadzała dojeżdżającym, 
przybyło mnóstwo chłopów, nawet z miejscowości bar
dzo oddalonych od Krakowa. Przyjechało też wielu ro
botników z różnych miast. Była to wielka demonstracja 
w obronie demokracji parlamentarnej.

Odpowiedzią na Kongres i na zapowiedź następnych 
demonstracji w różnych miastach był Brześć.

Dziewiątego września około dwunastej w nocy przy
szło do nas trzech: oficer żandarmerii, komisarz policji 
i chyba zwykły policjant. Nie zastali męża, który poszedł 
na pocztę wrzucić listy. Zaczekali pod domem. Weszli do 
nas na górę. Komisarz nie chciał pokazać nakazu areszto
wania. Próbowałam dać Adamowi trochę bielizny, papie
rosy, pieniądze, ale komisarz powiedział: „Zabieramy 
posła tu na policję, może pani to wszystko przynieść jutro 
do komisariatu’’. Uwierzyłam mu. Wsiedli do auta i poje
chali. Pobiegłam do rodziców i z ojcem męża poszliśmy 
na policję. Tam nam powiedzieli, że męża nie ma i nie 
było. Prosiłam, żeby zadzwonili do więzienia, że może 
tam go zawieźli. Okazało się, że i tam go nie ma. Wiado
mość o aresztowaniu szybko się rozeszła. Tarnów był 
małym miastem i niewiele było tu samochodów. Robotni
cy poszli więc śladami auta i doszli do wniosku, że Adam 
został z Tamowa wywieziony. Baliśmy się, że to może 
być kolejna akcja „nieznanych sprawców” po tym 
czerwcowym pobiciu. Przyszedł wtedy do mnie ludo
wiec, właściciel drukarni w Tarnowie. Przyniósł pienią
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dze, których wtedy nie miałam, i radził, żebym pojechała 
do Krakowa czegoś się dowiedzieć. Dziecko zostawiłam 
z siostrą, która akurat w tym czasie u nas była, i poje
chałam. W Krakowie od razu dowiedziałam się, że w su
mie zostało wywiezionych 21 posłów. Kiedy usłyszałam, 
że są wśród nich Witos, Kiernik, Bagiński, Lieberman, 
ciężar spadł mi z serca; opuścił mnie strach że Adama za
biją. W czasie mojej nieobecności robotnicy zorganizowa
li demonstrację protestu przeciw wywiezieniu ich posła. 
Policja rozpędzała demonstrantów strzelając, raniono 
czternaście osób i doszło do licznych aresztowań. Wró
ciłam do Tamowa. Ludzie nie pracowali, zbierali się ma
sowo w Domu Robotniczym. Przemówiłam „na gorąco” .

Kontaktu z mężem w Brześciu nie miałam, ale wysła
łam paczkę z płaszczem i innymi rzeczami. Tymczasem 
w Brześciu wymyślili taką szykanę: więźniom, którzy 
mieli od sędziego śledczego pozwolenie na paczki, pa
czek nie dawano. A ponieważ ja nie zdołałam załatwić 
pozwolenia, Adam paczkę dostał. O tym, co dzieje się 
w Brześciu, dochodziły różne i przeważnie straszne wia
domości. Kazia Dubois przenosiła ciążę i była umierają
ca. Wtedy przywieźli Staszka na jeden dzień. Sędzia 
śledczy powiedział mu, że dopóki stan się nie poprawi, 
może codziennie zgłaszać się do komendanta twierdzy 
brzeskiej Kostka-Biernackiego, który będzie zawiada
miany przez szpital o stanie zdrowia żony. Kiedy Staszek 
przyszedł do Kostka-Biernackiego, ten mu oświadczył: 
„Jak umrze, to powiem” . Posłowi chłopskiemu Józefowi 
Putkowi właśnie wtedy umarła matka. Poszedł do Kost- 
ka-Biemackiego z prośbą o zwolnienie go - nawet z es
kortą policyjną - na pogrzeb. Kostek-Biemacki odmówił. 
A przecież było jeszcze bicie, inscenizowanie sytuacji, że 
niby innych już zabijają. Liebermana skatowali po dro
dze, przyjechał do Brześcia zalany krwią. Jednego 
z posłów ukraińskich zrzucili ze schodów. Okropnie po
bili Bagińskiego i Popiela. Traktowali ich potwornie.
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I poniżali. Witosowi kazali zmywać podłogę i czyścić 
klozet.

Do zmywania podłóg dawali im małe szczoteczki. 
Gdy to robił mój mąż czy Staszek Dubois, którzy byli 
młodzi, to pół biedy. Ale taką szczoteczkę dawali także 
ludziom starszym - Witosowi czy Liebermanowi. Kiedy 
się pomyśli, że to wszystko organizowali i nadzorowali 
oficerowie, przerażenie ogarnia. Co trzeba było im po
wiedzieć, jak ich wychować, żeby wyzwolić w nich taką 
nienawiść i sadyzm!

Po aresztowaniu posłów Prezydent rozwiązał Sejm. 
Spadło na Panią organizowanie kampanii wyborczej 
męża.

Tak. Fundamentem organizacji partyjnej w Tarnowie 
byli kolejarze. Wtedy właśnie pięciu najczynniejszych 
przeniesiono do innych miejscowości. Oznaczało to dla 
nich konieczność codziennego dojeżdżania do pracy 
z bardzo daleka. Martwiłam się, że kiedy ich zabraknie, to 
innych ogarnie strach. Ale kiedy poszłam na ich zebranie, 
usłyszałam: „Jak Adam może siedzieć, to my możemy 
jeździć” . Dziecko musiałam wysłać do rodziców. Pie
niędzy miałam bardzo mało. Była już jesień i w domu 
było bardzo zimno, przeważnie więc siedziałam w ka
wiarni, gdzie było ciepło. Kelnerzy, którzy należeli do 
związku zawodowego, traktowali mnie z gościnnością.

Stronnictwa Centrolewu szły do wyborów zblokowa
ne, a więc w czasie tej kampanii współpracowała Pani 
zapewne z ludowcami.

Zaraz na początku kampanii wyborczej przyjechał do 
mnie stary ludowiec. Siedzi w pokoju Adama, rozmawia 
ze mną, ale widzę, że tak kluczy i kluczy wokół tematu, 
który go do mnie ściągnął. Wreszcie się zdecydował i po
wiada:

- Proszę pani, z tego pokoju posła zabrali?
- Z tego, mówię.
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Nad tapczanem wisiał obraz przedstawiający Pana Je
zusa, który Adam dostał na pierwszą Komunię. Więc on 
pyta:

- A ten obraz tu wisiał?
- Wisiał, naturalnie, odpowiadam.
Wtedy dopiero wyjaśnił cel swej wizyty: „Nam ksiądz 

powiedział, żeby nie głosować na Ciołkosza, bo w domu 
posła nie ma świętego obrazu. To mnie wieś wysłała i ja 
przyszedłem sprawdzić” . Po powrocie powiedział księ
dzu przy ludziach co i jak. W wyborach cała ta wieś gło
sowała na Centrolew.

Na czym polegało wtedy robienie kampanii wybor
czej?

Najważniejsze były wiece przedwyborcze. A że wte
dy niewiele kobiet przemawiało, moje wystąpienia robiły 
pewne wrażenie. Często jeździłam na zgromadzenia z lu
dowcami, na przykład z posłem Janem Brodackim. Na 
jednym z wieców w gorlickiem przewodniczył stary lu
dowiec, a z boku siedział starosta. Kiedy skończyłam 
przemówienie, ten stary przewodniczący, który dobrze 
pamiętał czasy austriackie, powiedział: „Biorę wszyst
kich na świadków, że gdy pani Ciołkoszowa przema
wiała, to pan starosta ani razu jej nie przerwał. Więc jak
by chcieli jej zrobić proces o to, że naruszyła prawo 
w czasie przemówienia, będziemy wszyscy świadczyć, że 
nic złego nie powiedziała. I pan starosta też będzie musiał 
świadczyć” . Takie doświadczenie, jak zabezpieczyć się 
przed próbami „unieszkodliwienia’ ’ działacza źle widzia
nego przez administrację, chłopi wynieśli z austriackich 
czasów. Takie mieli wyrobienie polityczne.

Potomkowie Jakuba Szeli z 1846 roku?...
Odpowiem Panu na to ustosunkowaniem się Adama 

do poematu Słowo o Jakubie Szeli Brunona Jasieńskiego. 
Był taki okres, kiedy Adama ojciec, polonista z wykształ
cenia, który sam zresztą pochodził z chłopów galicyj
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skich, zajął się bardzo sprawą Szeli, przebadał ją i zainte
resował nią Adama, tak że obaj poznali ją dobrze. Obaj 
uznali ten poemat za bujdę na resorach, albowiem - 
według nich - Szela nie był bohaterem chłopów, a raczej 
się go wstydzili. Przy czym - po owych strasznych rze
ziach - przeszła przez wsie galicyjskie jakaś epidemia, 
która zabrała wiele ofiar. Chłopi uważali ją za karę Bożą.

Powróćmy do akcji wyborczej: jaką rolę odgrywały 
wtedy gazety, ulotki, plakaty, napisy na murach?

Trzeba pamiętać o cenzurze, konfiskacie druków, 
o zrywaniu plakatów przez przeciwników politycznych, 
a czasem przez policję, która niekiedy zabierała się do 
ścierania napisów, haseł i sloganów na murach. Wysyła
liśmy korespondencje do Robotnika i Naprzodu, które pi
sywał głównie Romek Szumski. Pamiętam zgromadzenie 
przedwyborcze w Tarnowie. Przyjechał redaktor Robot
nika i jeden z najbardziej znanych posłów PPS, Mie
czysław Niedziałkowski. Był on zresztą bardzo łubiany 
w Tarnowie, bo jego przemówienia były trochę w kra
kowskim stylu, dobitne, ale spokojne, stanowcze, zawsze 
parlamentarne. Później w Robotniku czy w Naprzodzie 
napisał o mnie felieton Nasza Posiowa.

Wybory odbyły się w listopadzie 1930 roku i przy
niosły zwycięstwo obozowi rządzącemu. Stosowano roz
maite szykany, naciski i fałsze. Czy były próby areszto
wania Pani w czasie kampanii?

Mnie nie ruszali. Ale trzeba pamiętać, że kampania 
przedwyborcza w całym kraju odbywała się w atmosferze 
terroru: kilkudziesięciu aktywnych działaczy opozycji 
siedziało w więzieniach, unieważniano okręgowe listy 
kandydatów Centrolewu, przy pomocy bojówek rozbija
no zgromadzenia, napadano na lokale organizacyjne 
stronnictw opozycyjnych. Pracowników państwowych 
(nauczycieli, kolejarzy, pocztowców) zwolenników opo
zycji przenoszono do innych odległych miejscowości.
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Jeżeli kampania miała taki charakter w Polsce cen
tralnej, musiało to odbić się znacznie gorzej na Kresach. 
Wiadomo, że w Małopolsce Wschodniej, wbrew opinii 
stronnictw ukraińskich, Ukraińska Organizacja Wojsko
wa prowadziła akcję terrorystyczną na wielką skalę, 
niszcząc i paląc polskie dwory, zagrody i urzędy.

Rząd przeprowadził 10-tygodniową pacyfikację wsi 
ukraińskich przy pomocy wojska i policji. Uwięziono 
30 byłych posłów ukraińskich, zniszczono liczne ukraiń
skie instytucje kulturalne i społeczne, uderzono w dobrze 
rozwinięty ruch spółdzielczy, wyrzucając zawartość ich 
sklepów na drogi. Przeprowadzano też rewizje w domach 
- często niszcząc je zupełnie - oraz stosowano masowo 
chłostę, nieraz okrutną. Tu dodam, że interpelację posłów 
ukraińskich w sprawie pacyfikacji, podającą szczegóły 
całej akcji, wbrew prawu skonfiskowano. Adam przy
wiózł ją z Sejmu, byłam więc jedną z niewielu osób, któ
re ją przeczytały. Pamiętam, gdy rozmawialiśmy wtedy 
z Adamem o konfiskacie tej interpelacji sejmowej, przy
pomniał mi znamienne zdarzenie z parlamentu austriac
kiego w Wiedniu, o którym opowiadał mu kiedyś Da
szyński. Gdy powieść Gustawa Daniłowskiego Maria 
Magdalena została zagrożona konfiskatą, Daszyński 
wniósł interpelację dołączając do niej pełny tekst książki. 
Wyszła też ona legalnie ze słowami na wstępnej stronie: 
Interpelacja posła Ignacego Daszyńskiego z dnia... Udało 
mi się potem taki egzemplarz książki otrzymać od jedne
go ze starych towarzyszy krakowskich, ale tylko do obej
rzenia, a nie na własność.

A jak było z głosowaniem w dniu wyborów?
W niektórych okręgach, zwłaszcza na Kresach, próbo

wano stosować jawne głosowanie. Przy obliczaniu 
głosów unieważniano kartki wyborcze, dosypywano 
inne. Jednym słowem, fałszowano wyniki na wielką 
skalę, nawet w naszym okręgu wieczorem siedzieliśmy 
z ojcem Adama i przyjaciółmi w kawiarni i odbieraliśmy
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meldunki od mężów zaufania z poszczególnych komisji. 
Wszedł do kawiarni starosta tarnowski (dawny kolega 
Adama z wojska), nachylił się nade mną i szepnął: ,Jeżeli 
w powiecie... dostaniecie tyle a tyle głosów (naturalnie 
dziś nie pamiętam cyfry), to macie wszystkie mandaty” . 
Otrzymaliśmy głosów znacznie więcej, ale dwa mandaty 
nam ukradli. Prowadzący listę Witos i Adam zostali wy
brani.

Kiedy mąż został zwolniony?
Po wyborach wszystkich więźniów brzeskich prze

nieśli do Grójca - gdzie naczelnik więzienia zachowywał 
się arcyprzyzwoicie - i stopniowo zwalniali. Dłużej za
trzymano Adama, Staszka Dubois i Bagińskiego. Adama 
wypuścili w dzień wigilijny. Przysłał depeszę, że jest 
zwolniony, ale nie zdąży wrócić do domu na wigilię. 
Spędził ją w Warszawie u Woszczyńskich, znanych 
działaczy PPS. Do Tamowa przyjechał w pierwszy dzień 
świąt rano. Na stacji były tłumy ludzi z kwiatami. Byli też 
rodzice, a matka trzymała na rękach Andrzeja, który miał 
rok i dwa miesiące. W rączce ściskał kwiaty dla ojca. 
I nagle policjanci rzucili się, żeby wyrywać ludziom 
kwiaty. Wyrwali je też przerażonemu, płaczącemu dziec
ku. Można sobie wyobrazić, jakie powstało oburzenie, ja
kie napięcie. Gdy Adam wysiadł z pociągu, został powi
tany owacją. Doszłoby pewnie do starć z policją, ale na 
szczęście jeden z wyższych urzędników policji jakoś sy
tuację rozładował.

Potem zaczęło się normalne życie, a kiedy otworzono 
Sejm, Adam jeździł do Warszawy.

Był to Sejm, w którym większość miał obóz rządzący. 
Posłowie opozycyjni mogli jedynie demonstrować, 
sprzeciwiać się, oskarżać rząd, który i tak ich nie 
słuchał.

Zaszły też zmiany w Sejmie na ławach opozycji; daw
ne odrębne kluby ludowe: PSL-Piast, PSL-Wyzwolenie
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i Stronnictwo Chłopskie utworzyły w grudniu 1930 roku 
wspólny klub parlamentarny. W konsekwencji 15 marca 
1931 roku wszystkie trzy odłamy ruchu ludowego 
połączyły się w jedno Stronnictwo Ludowe. Po wyborach 
wspólnota Centrolewu rozluźniła się. Na XXII Kongresie 
PPS w maju 1931 roku utrzymano sojusz z Centrolewem 
niewielką większością głosów. Adam i Zaremba wypo
wiadali się za samodzielną polityką PPS.

Tymczasem 26 października 1931 roku rozpoczął się 
proces więźniów brzeskich, oskarżonych o przygotowy
wanie zamachu w celu usunięcia rządu przemocą. Czy 
Pani przyjechała do Warszawy?

Byłam przez cały czas procesu na sali sądowej. 
Niezwykły proces. Znani politycy i parlamentarzyści na 
ławie oskarżonych. Świadkowie - najwybitniejsi politycy 
ze wszystkich stronnictw. Bronili najlepsi w Polsce ad
wokaci. Zeznania byłego marszałka Sejmu Macieja Rata
ja czy Kazimierza Pużaka albo Andrzeja Struga były 
wspaniałymi przemówieniami. Linia świadków obrony 
była taka: Dlaczego oni siedzą na ławie oskarżonych, 
a nie my? Dlaczego ich uwięziono, a nie nas?

A jak zachowywali się oskarżeni?
Dobrze. Witos odpowiadał poważnie, z godnością. 

Pragier wygłosił znakomite przemówienie ironiczno- 
złośliwe. Adam przemawiał porywająco, młodzieńczo. 
Ile razy jednak ktoś z oskarżonych zaczynał mówić o bi
ciu w Brześciu, natychmiast przewodniczący sądu odbie
rał mu głos. Kiedy 13 stycznia 1932 roku sąd wydawał 
wyrok, na sali było mnóstwo ludzi. Nie mogłam dostać 
się bliżej i stałam z tyłu, gdzie było mamie słychać. Jeden 
z korespondentów prasowych, Władysław Besterman, 
przechodząc koło mnie powiedział: „Trzy lata i dziesięć 
lat pozbawienia praw’ ’.

Kiedy wyrok się uprawomocnił, w październiku 1933 
Adam poszedł do więzienia. Wcześniej jeszcze trwały
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dyskusje, czy więźniowie brzescy mają się poddać wyro
kowi, czy emigrować. Witos, Kiemik, Bagiński wyjecha
li do Czechosłowacji. Centralny Komitet Wykonawczy 
PPS pozostawił pepeesowcom prawo wolnej decyzji - iść 
do więzienia czy emigrować. Było jednak wiadomo, że 
stary i chory Lieberman musi wyjechać, co też zrobił. 
Z pozostałych pepeesowców wyjechał także Pragier. 
Wszyscy inni, a więc Adam, Barlicki, Staszek Dubois, 
przywódca Związku Kolejarzy Mastek, zostali. Wyzna
czono im termin, kiedy mają się stawić do więzienia. 
W tym czasie spotkałam w Warszawie Eugenię Pragie- 
rową, która zapytała, czy Adam zostaje, czy wyjeżdża. 
Kiedy jej powiedziałam, że zostaje, bo przecież wielu in
nych aresztowanych w czasie kampanii wyborczej też 
siedzi i wyjazd byłby niewłaściwy, wówczas powie
działa: „Pani chyba nie kocha Adama” . Byłam wstrzą
śnięta. Oburzona była też Kazia Dubois, gdy powtórzy
łam jej tę rozmowę.

Czy mąż zgłosił się sam do więzienia?
Policja obawiała się, że Adam też wyjedzie, więc 

wzięli go dwa dni przed wyznaczonym terminem. Kiedy 
go przyprowadzili do tarnowskiego więzienia, krymina
liści z okien zaczęli wołać: „Adamie, jesteście pod naszą 
opieką” . I rzeczywiście, przez tych świetnie zorganizo
wanych kryminalistów dostawałam potem od czasu do 
czasu grypsy Adama do skrzynki pocztowej w domu.

Ponieważ Adama wzięli jednak wcześniej, a więc 
niespodzianie, poszłam do naczelnika więzienia i popro
siłam o widzenie w sprawach majątkowych. Była taka 
„furtka” umożliwiająca szybkie i nadzwyczajne widze
nie. W czasie tej rozmowy naczelnik powiedział mi po ci
chu, że należał kiedyś do Organizacji Bojowej PPS. Wte
dy już wiedziałam, że nie będzie źle. Dostałam widzenie. 
Adam przy przywitaniu wcisnął mi gryps do ręki. Zapy
tałam go: „Powiedz, komu jesteśmy winni pieniądze?” 
Popatrzył na mnie tak, jakbym rozum straciła. Nic nie
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rozumiał. Naczelnik patrzy! i uśmiechał się. Potem po
wiedział mi, że pierwszy raz w życiu był przy takim wi
dzeniu w sprawach majątkowych.

W Tarnowie Adam miał dobre warunki, bo też naczel
nik był bardzo przyzwoity. Na Boże Narodzenie Adam 
dostał mnóstwo paczek. Naczelnik więzienia wezwał 
mnie i powiedział, że przecież nie może tych wszystkich 
paczek dać do celi. Prosił, bym je zabrała. Na to zapropo
nowałam, żeby rozdał paczki kryminalistom, wszak nie 
musi mówić, że to od Adama. Odpowiedział: „Proszę 
pani, oni w piętnaście minut będą wiedzieli” . Ale paczki 
przekazał im.

Jak długo mąż siedział w więzieniu?
Od listopada 1933 do września 1934, ale w Tarnowie 

tylko przez pewien czas. W międzyczasie wygraliśmy 
wybory do Rady Miejskiej. Robotnicy wzięli wtedy wiel
kie pudło, wycięli w pokrywie liczbę 17 zdobytych man
datów, wstawili do środka świecę i w nocy poszli pod 
więzienie. Zaczęli gwizdać którąś z pieśni robotniczych. 
Adam usłyszał, wskoczył na okno i zobaczył, ile man
datów zdobyliśmy. Sprawili mu wielką radość.

Pewnego dnia dostałam od Adama gryps zawiadamia
jący, że w nocy mają go wywieźć z Tamowa. Poszłam za
raz do naczelnika więzienia. Musiałam trochę poczekać, 
a gdy przyszedł, mówię: „Panie naczelniku, Adama dziś 
wywożą” . Bardzo się zdziwił: „Skąd pani o tym wie? 
Przecież to miała być całkowita tajemnica’ ’. Poprosiłam 
go o widzenie. Odpowiedział mi, że jeżeli teraz, poza 
zwykłymi godzinami da mi widzenie w sprawie, która 
miała być tajemnicą, to nazajutrz straci pracę. Jeśli jednak 
bardzo mi na tym widzeniu zależy, to je dostanę. Zapew
niłam go, że nie chcę, by stracił pracę i wobec tego rezy
gnuję z prośby o widzenie. Podziękował mi i oświadczył, 
że Adama wywożą do innego zwykłego więzienia, a nie 
w nieznane.
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Jeszcze tego wieczora przyszli pod więzienie robotni
cy z PPS. Byli przy tym, gdy zajechały trzy dorożki z po
licją. Wyprowadzili Adama, posadzili do dorożki i ruszy
li na dworzec. Robotnicy za nimi. Weszli do pociągu. 
Robotnicy za nimi. Przyjechali do Krakowa. Kolejarze na 
dworcu rozpoznali Adama i urządzili mu owację. Kon
wojenci policyjni zawieźli Adama do więzienia św. Mi
chała. W tymże więzieniu naczelnik próbował namówić 
męża, aby się podjął redagowania oficjalnej gazetki 
więziennej. Przy czym zaznaczył, że może pisać co chce, 
byle tylko o Marszałku nic złego. Kiedy odmówił, prze
wieziono go do starego więzienia austriackiego na Mon
telupich, gdzie była taka wilgoć, że woda spływała po 
ścianach.

Wkrótce potem pojechaliśmy z ojcem męża na widze
nie. Adam miał ogoloną głowę, więzienne ubranie, a wi
dzenie odbywało się przez siatkę. Zupełnie więc zlekce
ważono prawa więźniów politycznych. Byliśmy obu
rzeni. Po powrocie do domu poszłam do naczelnika 
więzienia w Tarnowie i zapytałam, co o tym wszystkim 
sądzi. Wyjaśnił mi, że minister sprawiedliwości Micha
łowski, który jako prokurator przygotowywał proces 
brzeski, zmienił regulamin więzienny. Zniósł specjalne 
uprawnienia dla więźniów politycznych, a ściślej, oddał 
interpretację przepisów naczelnikom więzień. Poradził 
mi, abym pojechała do prokuratora w Krakowie z prote
stem. Może da to jakiś skutek. Tak też zrobiłam. Ponie
waż był to Kraków, okazało się, że prokurator jest uni
wersyteckim kolegą Adama. Poszedł do więzienia, 
interweniował i Adamowi zwrócono ubranie. Natomiast 
widzenia - zależnie od humoru naczelnika więzienia - od
bywały się przez siatkę albo bez siatki.

Zapewne większość' więźniów politycznych stanowili 
komuniści. Jak odnosili się do męża?

Źle. Przez judasza wołali do niego socjal-zdrajca, so- 
cjal-faszysta i tym podobne słali obelgi.
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Z Montelupich przenieśli męża do Wiśnicza. Z Wiś
nicza wiąże się późniejsze zabawne zdarzenie. Już wiele 
lat po wojnie zaprosił nas w Londynie na herbatę przed
wojenny wojewoda śląski i znany polityk sanacyjny Mi
chał Grażyński. Wchodzimy do pokoju i widzę, że na 
ścianie wisi pejzaż Wiśnicza. Mówię do Adama: „Prze
cież to jest Wiśnicz!” Na to pani Grażyńska: „Państwo 
znają Wiśnicz?” Na moją odpowiedź, że mój mąż tam 
siedział, spojrzała zupełnie zaskoczona: „Jak to, pan 
Adam, taki porządny człowiek, siedział w więzieniu?” 
Gdy potwierdziłam, nadal zdumiona chciała się dowie
dzieć: „Ale za co?” Poradziłam jej, aby spytała swego 
męża, który będzie lepiej wiedział. Grażyński siedział 
obok, milczał. Jasne, że nie było mu przyjemnie. Scena 
była nieprawdopodobna.

W Wiśniczu mąż był jedynym więźniem politycznym. 
To, że siedzi tu Ciołkosz, miało być ukryte przed 
więźniami kryminalnymi, ale nie trwało długo, by całe 
więzienie się dowiedziało. Naczelnik oświadczył 
mężowi, że jeśli da słowo, iż nie będzie rozmawiał z kry
minalistami, będzie mógł przebywać w ogrodzie. Adam 
odrzekł, że takiego słowa dać nie może, bo jeżeli inni 
więźniowie będą się do niego zwracali, będzie odpowia
dał. Naczelnik zdziwiony oświadczył, że komuniści 
w podobnych sytuacjach zawsze dawali mu słowo. Adam 
zaznaczył, że nie był i nie jest komunistą. Dostał więc 
pozwolenie tylko na normalny spacer; można jednak było 
dostarczać mu książki, mógł pracować. Zdarzały się jed
nak szykany. Pewnego razu przyjechałam z Andrzejem, 
który miał wtedy trzy i pół roku. Odźwierny przy bramie 
zapowiedział, że naczelnik nie pozwolił dziś wpuścić 
dziecka. Poprosiłam więc tego strażnika, żeby wziął 
dziecko do swojej izby, a ja pójdę na widzenie. Odpo
wiedział, że to zakazane. Musiałam więc płaczące małe 
dziecko zostawić na pustkowiu pod bramą (więzienie 
stało na wzniesieniu, obok był las). Adam na mój widok 
zapytał, dlaczego nie przywiozłam Andrzeja. Tłuma
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czyłam mu, że jest upał i nie chciałam go męczyć. Rze
czywiście, żeby dotrzeć do Wiśnicza, trzeba było jechać 
pociągiem do Bochni, a dalej furmanką. Adam jednak
0 wszystkim wiedział, bo gdy szedł na widzenie, krymi
naliści mu powiedzieli, że dziecko siedzi pod bramą
1 płacze.

Jesienią 1934 Prezydent Mościcki pdpisal dekret 
o amnestii dla więźniów brzeskich i mąż wyszedł z wię
zienia. Naturalnie, wrócił do działalności politycznej?

Naturalnie.

Co było tym motorem, który nakazywał powrót do 
działalności politycznej mimo zagrożenia pobiciami, 
więzieniem, szykanami? Męża nie chronił już immunitet 
poselski, jego mandat został unieważniony. W pewnym 
sensie łatwiej zrozumieć komunistów, którzy byli opętani 
utopijną ideą, byli fanatyczni. Wy jednak byliście ludźmi 
o zupełnie innej konstrukcji psychicznej i ideowej. 
Byliście działaczami typu parlamentarnego, samorządo
wego, mieliście zacięcie publicystyczne i naukowe. Czy 
nie zastanawialiście się, choćby między sobą, po cichu, 
że lepiej byłoby przejść do pracy oświatowej, zająć się 
tylko publicystyką?

Nie, nie przyszło nam to do głowy. Praca oświatowa 
czy publicystyczna była dla nas obojga związana z dzia
łalnością polityczną. Ani po cichu, ani głośno nie potrafi
libyśmy ich rozdzielić.
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ROZDZIAŁ III 

KOLEINY WYDARZEŃ





W latach trzydziestych oboje Państwo weszliście 
w skład naczelnych władz PPS. Adam Ciołkosz był 
członkiem (kierującego organizacją partyjną) Central- 
nego Komitetu Wykonawczego (CKW) od 1931 roku do 
czasu uwięzienia i od zwolnienia a i do wojny. Jedno
cześnie kierował okręgiem tarnowskim, a od roku 1935 
stał na czele Okręgowego Komitetu (OKR) PPS Krako
wa i ziemi krakowskiej, kierując takie całą organizacją 
w Małopolsce. Wchodził tez wraz z Kazimierzem Cza
pińskim i Zygmuntem Zarembą w skład redakcji 
„Światła’’ - teoretycznego miesięcznika PPS. Był rów
nież członkiem Zarządu Głównego Towarzystwa Uni
wersytetu Robotniczego (TUR). Pani była członkiem 
Centralnego Wydziału Kobiecego PPS, a w lutym roku 
1934 wybrano Panią do Rady Naczelnej PPS, skupiają
cej około 80 najwybitniejszych działaczy z całej Polski. 
Jak Pani myśli, dlaczego wybrano Panią do Rady Na
czelnej?

Gdy Adam siedział w więzieniu, próbowałam go 
zastępować, pilnowałam roboty pepeesowskiej w okręgu 
tarnowskim. Jeździłam na zgromadzenia, przemawiałam, 
sprowadzałam do Tamowa wciąż czynnych posłów PPS 
na zebrania. Poza tym należałam do popularnych działa
czy oświatowych TURa i od lat organizowałam lub pro
wadziłam kolonie letnie, przedszkola i świetlice dla 
dzieci z ramienia Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci (RTPD), będąc członkiem jego Zarządu Główne
go w Warszawie. Pamiętam dobrze ów XXIII Kongres 
PPS, na którym zostałam wybrana do Rady Naczelnej. 
Gdy poprosiłam o głos w dyskusji, a potem stanęłam 
na trybunie, obdarzono mnie naprawdę huraganem
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oklasków. Zaczęłam więc od słów: Rozumiem doskona
le, że te oklaski przeznaczone są dla mego męża w 
więzieniu” , co wywołało ponowną owację. Dziś, nieste
ty, jestem ostatnim żyjącym członkiem przedwojennych 
władz naczelnych PPS. Jacyż wspaniali ludzie byli wśród 
nich!

W Polsce w latach trzydziestych miało miejsce wiele 
złych wydarzeń. Rządy pułkowników narzuciły twardą 
linię postępowania wobec opozycji. Symbolami tej poli
tyki był Brześć oraz utworzona w 1934 roku Bereza Kar
tuska. Sytuację polityczną komplikował fakt, iż opozycyj
na prawica była jeszcze bardziej antydemokratyczna - 
myślę o Obozie Wielkiej Polski, o Obozie Narodowo-Ra- 
dykalnym, a także o Stronnictwie Narodowym.

Tak, PPS walkę w obronie demokracji parlamentarnej 
i praw obywatelskich toczyła w warunkach narastania sil
nych wpływów nacjonalistycznych i faszyzujących na 
prawicy. Nastroje nacjonalistyczne wzmagały się także 
wśród mniejszości narodowych, szczególnie wśród 
Ukraińców. Swoją akcję terrorystyczną rozwinęła Orga
nizacja Ukraińskich Nacjonalistów, która dokonała zama
chu na Tadeusza Hołówkę, a w 1934 roku na Bronisława 
Pierackiego, wybitnych polityków sanacyjnych.

Warunki sprzyjające rozwojowi ruchów skrajnie ra
dykalnych powodował wielki kryzys ekonomiczny, który 
dotkliwie ugodził w polską gospodarkę.

Wzrastało bezrobocie, zubożenie robotników, inteli
gencji, a może najbardziej chłopów. Stąd rodziły się na
stroje rewolucyjne, czy to faszystowskie, czy komuni
styczne. Walka ze skutkami kryzysu była - obok walki 
o demokrację - drugim najważniejszym wątkiem działal
ności PPS. Prowadziliśmy ją wspólnie z Komisją Cen
tralną Związków Zawodowych, będącą całkowicie pod 
wpływami PPS.
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Mimo tych zagrożeń porozumienie stronnictw Cen
trolewu nie przetrwało?

Kongres PPS, o którym mówiliśmy, wypowiedział się 
za samodzielną polityką PPS, za zerwaniem porozumie
nia Centrolewu oraz za współpracą z partiami socjali
stycznymi mniejszości narodowych. Taką linię poli
tyczną - samodzielności partii - popierali Adam i Zyg
munt Zaremba.

W okręgu tarnowskim partnerem PPS mógł być prze
de wszystkim żydowski Bund.

Na naszym terenie Bund był dość silny. Opierał się na 
żydowskich robotnikach przemysłu konfekcyjnego. Na 
czele tarnowskiego Bundu stał bardzo zdolny robotnik 
krawiecki Dawid Batist, z biegiem czasu oddany nasz 
przyjaciel. W 1939-1940 roku wywieziony został w głąb 
Rosji i tam zginął. Współpraca między naszymi partiami 
układała się bardzo dobrze, nie tylko na obchodach święta 
1 maja, ale właściwie na co dzień. Przede wszystkim 
w Radzie Miejskiej, do której w wyborach samorządo
wych w 1933 roku wspólny blok PPS i Bundu wprowa
dził 17 radnych na ogólną liczbę czterdziestu.

Mówi Pani o współpracy PPS z Bundem. Czy nie 
wywoływało to tarć na dołe, wśród robotników? Były to 
przecież czasy siłnego antysemityzmu.

W Tarnowie na ogół nie było jakichś szczególnych 
warunków dla silniejszego antysemityzmu, zwłaszcza 
wśród robotników. Chrześcijański związek zawodowy, 
gdzie podejmowano pewne hasła antysemickie (szczegól
nie w ich organie prasowym), był słaby. Miał pewne 
wpływy wśród służby i dozorców domowych, ale prawie 
żadnych wśród robotników przemysłowych. Endecy rów
nież byli słabi, a kiedy ONR próbował pikietować sklepy 
żydowskie, młodzież robotnicza z TURa przepędziła ich 
z ulic i od tego czasu ponownej próby nie podejmowali.

79



LIDIA CIOŁKOSZOWA

Bund był jedną z wielu partii żydowskich, nawet 
jedną z kilku socjalistycznych.

Istniała socjalistyczno-syjonistyczna partia Poalej Sy
jon, zresztą podzielona na lewicę i prawicę. Oni marzyli
0 stworzeniu państwa żydowskiego w Palestynie i przy
szłej emigracji. W Tarnowie byli jednak słabi. Tymcza
sem bundowcy uważali Polskę za swoją ojczyznę, byli 
przeciwni emigrowaniu, chcieli jedynie równych praw
1 autonomii kulturalnej, no i walczyli o socjalizm. Byli 
mocno antyklerykalni, posługiwali się wyłącznie jidysz, 
nie hebrajskim. W czasach zaborów stosunki między PPS 
i Bundem nie były najlepsze, bo Bund popierał PPS-Le- 
wicę. W Polsce niepodległej nastąpiła zmiana. W wielu 
miastach bundowcy współpracowali z PPS, współdziałali 
w Radach Miejskich. Nie tylko w Tarnowie, ale też - na 
przykład - w Warszawie.

Jak wyglądała Pani praca w Radzie Miejskiej w Tar
nowie?

Byłam jedyną kobietą w zespole radnych. Ojciec Ada
ma został ławnikiem Zarządu Miejskiego i był nim aż do 
roku 1939. Z wyboru objęłam przewodnictwo naszego 
wspólnego pepeesowsko-bundowskiego klubu. Klub sa
nacyjny współpracował z klubem mieszczańskich rad
nych żydowskich. Życie w Radzie nie było łatwe. Tarno
wem rządził komisaryczny prezydent, Mieczysław 
Brodziński, przedtem z zawodu sędzia, a więc człowiek 
nie przyzwyczajony do opozycji, toteż z trudem znosił 
posiedzenia plenarne Rady. Trwały zatem ciągłe zatargi, 
bo nie umiał się opanowywać. Gdy wybuchł strajk 
w zakładach czyszczenia miasta, poszłam do prezydenta 
na rozmowę. Zamknął mi drzwi przed nosem, więc ot
worzyłam je siłą i zastawiłam nogą, by nie mógł ponow
nie zamknąć. Wtargnęłam do gabinetu, a za mną delega
cja naszych radnych. Musiał w końcu wysłuchać naszych 
żądań i rozmawiać z nami, choć tak bardzo nie chciał. 
Kiedy indziej w porządku dziennym obrad Rady Miej
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skiej znalazła się sprawa bezrobotnych. Zaatakowałam go 
dość ostro. Na to kazał mi wyjść z sali. Naturalnie nie 
wyszłam. Wtedy zagroził, że wezwie policję. Zanosiło się 
na dużą awanturę, ale w porę wystąpił radny z sanacyjnej 
listy, zresztą kapelan szkolny Adama, który wytłumaczył 
prezydentowi, że wezwanie policji tylko pogorszy sy
tuację. Skończyło się na tym, iż prezydent odroczył po
siedzenie i zapowiedział, że na następne nie mam prawa 
przyjść. Oczywiście do zakazu nie dostosowałam się. 
Woźni magistratu, którzy albo należeli do PPS, albo z nią 
sympatyzowali, oświadczyli, że prezydent zakazał mnie 
wpuścić, po czym wpuścili, a za mną wszedł nasz klub. 
Gdy prezydent nas zobaczył, chciał ponownie odroczyć 
posiedzenie, ale jakoś go przekonano, by tego nie robił. 
Jednym słowem, nie mógł mnie wyrzucić. To był sukces, 
takie małe zwycięstwo.

Ta opowieść dobrze ukazuje klimat, jaki panował 
w wielu miastach. W Radomiu prezydentem przez wiele 
lat był Józef Grzecznarowski, wybitny działacz PPS.

Udało mu się utrzymać socjalistyczną większość aż 
do wojny. Ludzie mieli do niego zaufanie, dbał o interesy 
miasta, wielką troską otaczał bezrobotnych i nawet 
w bardzo trudnych warunkach umiał w Funduszu Bezro
bocia zapewnić miastu pokaźne kwoty na roboty publicz
ne. Z zawodu garbarz, z bohaterską przeszłością w Orga
nizacji Bojowej PPS, za czasów carskich dwukrotnie 
skazany na śmierć z zamianą na dożywotnią katorgę; 
w czasie wojny więzień niemieckich obozów koncentra
cyjnych. W wyborach roku 1928 i 1930 obrany został 
posłem na Sejm. Oboje z Adamem byliśmy z nim w wiel
kiej przyjaźni.

W 1935 roku uczestniczyła Pani w Zjeździe Miast 
Polskich w Warszawie?

Byłam na nim jako przedstawicielka Rady Miejskiej 
Tamowa. Był to okres, gdy w miastach, gdzie samorządy
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były w rękach większości opozycyjnej, władze sanacyjne 
często wprowadzały rządy komisaryczne. Stąd grupa 
przedstawicieli-pepeesowców na zjeździe była stosunko
wo nieduża, ale trzymaliśmy się razem. Zjazd odbywał 
się z dużą pompą pod przewodnictwem - komisarycznego 
zresztą - prezydenta Warszawy, późniejszego sławnego 
obrońcy stolicy, Stefana Starzyńskiego. Zgłosiłam się do 
komisji społecznej. Gdy przewodniczący komisji, wice
prezydent Warszawy, na moją prośbę udzielił mi głosu 
wymawiając moje nazwisko i stanęłam na podium, pow
stał nieprawdopodobny wrzask obecnych na sali endeków 
i sanatorów. Zaskoczona stałam przez chwilę milcząc, 
a potem bardzo głośno krzyknęłam: „Zdaje mi się, że pa
nowie przestraszyli się samego mojego nazwiska” . Ku 
memu zdziwieniu zapadła całkowita cisza (teraz oni zo
stali zaskoczeni), korzystając więc z niej zgłosiłam i uza
sadniłam wniosek w sprawie rozbudowy baraków dla 
bezdomnych. Wniosek ten zresztą na komisji przepro
wadziłam przy pomocy sanacyjnego prezydenta Kró
lewskiej Huty. Gdy po zamknięciu posiedzenia 
zapytałam go, dlaczego mi tak pomagał, usłyszałam od
powiedź: „Byliśmy razem na uniwersytecie w Krakowie, 
Pani na humanistyce, ja na prawie, a koleżeństwo obo
wiązuje” . Zapytany przeze mnie przewodniczący komi
sji, dlaczego nie interweniował w czasie wrzasku, choć to 
było jego obowiązkiem, oświadczył mi: „Chciałem zo
baczyć, czy Pani sobie poradzi, no i poradziła sobie 
Pani” . Dziwne przewodnictwo!

Z tym moim pobytem w Warszawie łączy się charak
terystyczna przygoda. Po zakończeniu obrad przyszła po 
mnie moja przyjaciółka ze studiów na polonistyce w Kra
kowie, Bronisława Bruner-Langrodowa, w tym czasie 
nauczycielka w jednym z gimnazjów warszawskich. 
W Alejach Ujazdowskich niespodziewanie spotkałyśmy 
naszego kolegę uniwersyteckiego, Tadeusza Bieleckiego. 
Nie widziałam go chyba z dziesięć lat. Podszedł do nas 
ogromnie ucieszony. Krótko przedtem miałam z ramienia
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TURa objazd odczytowy w mniejszych miejscowościach 
okręgu włókienniczego wokół Łodzi, z tematem zresztą 
nie politycznym, lecz czysto historycznym. W Pabiani
cach członkowie zarządu miejscowego TURa wraz z na
szym przyjacielem, prezesem Związku Włókniarzy 
i posłem na Sejm - Antonim Szczerkowskim, przywitali 
mnie serdecznie na dworcu. Odczyt miałam w przepeł
nionej sali, a przyjmowana i żegnana byłam bardzo gorą
co. W kilka dni później w endeckim piśmie Orędownik 
w Warszawie ukazał się artykuł (grubym drukiem poda
ny) pod tytułem Całuję rączki, pani Lidio, z atakiem na 
witających mnie na dworcu robotników, że Żydówkę 
całują w rękę.

W czasie rozmowy z Bieleckim zauważyłam w klapie 
jego marynarki „mieczyk Chrobrego” i zareagowałam: 
„Panie Tadeuszu! Co to będzie? Z Pana mieczykiem, 
z moim nosem, na środku Warszawy! Opiszą Pana 
w Orędowniku” . Na to Bielecki obruszył się: „Pani Lid
ko, jak może Pani tak do mnie mówić? Przecież tyle lat 
się nie widzieliśmy” . Zapytałam, czy czytał Orędowni
ka. Odpowiedź negatywna. Poradziłam mu, żeby zajrzał 
do tego pisemka. Miał żal, że mu to wypomniałam, ale po 
pewnej chwili rozpogodził się. Na koniec naszego spot
kania zaznaczyłam, że gdybym traktowała tę sprawę se
rio, to bym mu o tym nie wspomniała po tylu latach zna
jomości i koleżeństwa.

Bielecki był wtedy wiceprezesem Stronnictwa Naro
dowego, z którym prowadziliśmy zaciętą walkę. Politycz
nie staliśmy na antypodach, ale osobista sympatia między 
nami pozostała przez całe życie. Gdy po dramatycznych 
przeżyciach w 1940 roku dotarłam z dzieckiem do Fran
cji, to spośród różnych obecnych tam działaczy z obcych 
nam stronnictw najserdeczniej powitał mnie właśnie Bie
lecki. Nie miałam wątpliwości, że całkiem szczerze.
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Czy w tych latach uważała się Pani za działacza poli
tycznego sensu stricto, czy raczej samorządowego i oś
wiatowego?

Bardzo trudno mi na to odpowiedzieć. Właściwie 
myślę, że w naszym życiu - zarówno Adama jak i moim - 
nie da się tego rozdzielić. Jak już mówiliśmy, byliśmy 
członkami władz naczelnych PPS, a jednocześnie Adam 
wchodził do Zarządu Głównego TURa, ja do Zarządu 
Głównego Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. 
Gdy osiedliśmy w Tarnowie, zrobiłam wszystko, żeby 
w barakach dla bezdomnych na Hucie i na mieszkaniowej 
kolonii kolejowej w Domu Związku Kolejarzy powstały 
przedszkola i świetlice dla dzieci szkolnych, gdzie przy
chodziły one odrabiać lekcje, dostawały podwieczorek 
i po zabawie wracały do rodziców. Koloniami letnimi dla 
dzieci zajmowałam się przez dwadzieścia lat do wojny.

Na jakich zasadach odbywała się rekrutacja na kolo
nie?

Przed rozpczęciem naboru wywieszaliśmy w Domu 
Robotniczym ogłoszenie, gdzie i kiedy odbędą się kolo
nie. Pierwszeństwo w przyjmowaniu miały dzieci człon
ków związków zawodowych, dzieci bezrobotnych i bez
domnych. Przyjmowaliśmy też dzieci siedzących 
w więzieniach, w tym komunistów. Mimo niechęci do 
komunistów sprzeciwialiśmy się ostracyzmowi wobec 
ich dzieci, często bardzo biednych, często pozbawionych 
opieki rodziców, którzy mieli kłopoty z policją i sądami.

Wspólnie z lekarzami doszliśmy do wniosku, że czte
rotygodniowe kolonie są za krótkie, bo przez pierwsze 
dwa tygodnie dziecko głównie się odżywia, odzyskuje 
siły, a rozwija się dopiero potem. Przedłużyliśmy więc 
sezon kolonijny do sześciu tygodni.

Na utrzymanie tych kolonii otrzymaliśmy część pie
niędzy od związków zawodowych, które pokrywały 
koszty utrzymania dzieci ich członków, część jako sub
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wencję z funduszu kolonijnego magistratu, a nawet 
z urzędu wojewódzkiego i z Kas Chorych; resztę potrzeb
nego funduszu zbieraliśmy na specjalnie organizowanych 
festynach.

To znaczy, ze administracja - bądź co bądź sanacyjna 
- popierała kolonie organizowane przez opozycyjną 
PPS?

Pan zapomina, że w magistracie tarnowskim prof. 
Kasper Ciołkosz był ławnikiem i nie dopuściłby do tego, 
by względy polityczne mogły decydować w Tarnowie 
o pozbawieniu subwencji dla kolonii letnich. To wszyst
ko zależało od poziomu ludzi, którzy się tymi sprawami 
zajmowali. W krakowskim województwie pani Róża 
Lubieńska na pewno nie traktowała naszych kolonii jako 
ekspozytury opozycyjnej PPS i popierała je dlatego, że 
dawała dzieciom najlepszą opiekę.

Czy jako wychowawcy znajdowaliście się pod wpły
wem teorii pedagogicznych Korczaka?

W znacznym stopniu, ale nie tylko jego. Czytaliśmy 
go i byliśmy przejęci jego teoriami, ale nie we wszystkim 
zgadzaliśmy się. Uważałam, na przykład, że sądy 
koleżeńskie, które wprowadzał w Domu Sierot, były błę
dem pedagogicznym. Dzieci jako sędziowie potrafią być 
bezwzględne, nawet okrutne, wyroki były zbyt surowe 
w stosunku do przewinień. U nas więc sądów takich nie 
było. Nie tworzyliśmy też samorządów dziecięcych.

Mówi Pani „my ”. Kto jeszcze należał do grona orga
nizatorów tych kolonii?

Na czele Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzie
ci stał najlepszy opiekun - Tomasz Arciszewski, w Kra
kowie - Stefan Czerwieniec, w Tarnowie - Adam itd. Ja 
byłam każdego lata kierowniczką kolonii. Zawsze 
miałam dobrze dobranych wychowawców i wychowaw
czynie, często z doświadczeniem pedagogicznym lub
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medycznym, a nieraz młodych, ofiarnych, z instynktem 
opiekuńczym, kochających dzieci.

Interesujące jest, w jakim stopniu obecny byt na tych 
koloniach socjalistyczny ideal wychowawczy?

Co niedzielę przyjeżdżali rodzice i przywozili paczki, 
chociaż oczywiście nie do każdego dziecka. Wobec tego 
wszystkie paczki szły do rozdziału, aby żadne dziecko nie 
zostało pominięte.

Czy prowadzono coś w rodzaju wychowania poli
tycznego?

Żadnej akcji politycznej nie prowadziliśmy. 
Odwoływaliśmy się jednak do tradycji ruchu robotnicze
go, przede wszystkim przez śpiewanie takich pieśni, jak 
Czerwony Sztandar, Warszawianka, Cześć pracy. Sfery 
prawicowe, endeckie czy klerykalne, atakowały nas, że 
prowadzimy politykę wśród dzieci i wychowujemy je 
w duchu socjalistycznym. My jednak uważaliśmy, iż 
dzieci powinny wiedzieć, że ich rodzice są polskimi so
cjalistami, że to powinno być częścią normalnej więzi 
między rodzicami i dziećmi. Natomiast nie stosowaliśmy 
żadnej agitacji, nie mieliśmy żadnych mundurów ani żad
nych pogadanek politycznych.

Prawica zarzucała wam, ze odciągacie dzieci od 
Kościoła.

Na Żoliborzu w Warszawie w szkole RTPD rzeczy
wiście nie uczono religii. Należałam do Zarządu Główne
go RTPD i były różnice między nami w tej sprawie. Na 
koloniach w Małopolsce, za które ja odpowiadałam, dzie
ci rano i wieczorem zbiorowo śpiewały modlitwę, a po
tem jakąś pieśń robotniczą. Co niedzielę chodziły z wy
chowawcami do kościoła. Na koloniach w Helenowie 
pod Warszawą, które podlegały bezpośrednio Tomaszowi 
Arciszewskiemu, też była modlitwa zbiorowa. Pomijając
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wszystkie inne względy, z czysto pedagogicznego punktu 
widzenia uważałam, że nie można dzieci z katolickich 
domów pozbawiać na cztery lub sześć tygodni modlitwy 
czy nabożeństwa w kościele. Byłoby to zadawanie im 
gwałtu. Tak więc na naszych koloniach nie było takiej 
kwestii.

Prócz kolonii prowadziliśmy także półkolonie. Pod 
Tarnowem był folwark magistracki, który na skutek sta
rań Adama ojca - ławnika - nam przydzielono. Rano dzie
ci przyjeżdżały, wieczorem zaś wracały. A ponieważ 
jaździły udekorowanymi na czerwono wozami drabinia
stymi i miały czerwone chorągiewki, więc to wszystko 
wzbudzało wrogość w pewnych sferach.

Chłopi krzyczeli, że jadą bolszewicy?
Nie. W naszej okolicy chłopi byli zbyt wyrobieni, 

żeby PPS mieszać z bolszewikami. W każdym razie 
robiło to wrażenie.

Czy przypomina sobie Pani jakieś poważne problemy 
wychowawcze?

Kiedyś, zupełnie niespodzianie, w powszedni dzień 
(wizyty rodziców były tylko w niedziele) zjechała wielka 
gromada rodziców naszych podopiecznych. Nie wiedzie
liśmy, co się stało, byliśmy zaskoczeni. Okazało się, że 
dziewczynki umówiły się i napisały w listach do rodzi
ców, że wybuchł pożar i cała kolonia spaliła się. W Tar
nowie powstała panika, przerażeni rodzice zaraz przyje
chali. Dopiero na miejscu dowiedzieli się, że to był tylko 
psikus dzieci. Zastanawialiśmy się wtedy, czy nie wpro
wadzić cenzury korespondencji, ale po namyśle 
uznaliśmy, że nie należy tego robić. Inny charakter miały 
problemy indywidualne. Pamiętam, prowadziłam wtedy 
kolonię Zarządu Głównego RTPD w Helenowie pod 
Warszawą.
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Dlaczego oddala Pani kierownictwo kolonii tar
nowskiej w Zakliczynie nad Dunajcem i pojechała Pani 
do Helenowa?

Na jednym z posiedzeń Zarządu Głównego zapytał 
mnie Arciszewski, jak to robimy, że u nas w Małopolsce 
dzieci jedzą lepiej a koszty utrzymania są mniejsze, gdy 
u nich w Helenowie dzieci jedzą gorzej i koszty są 
większe. Prosił mnie, bym na jedno lato przyjechała, 
objęła kierownictwo kolonii i sprawdziła, co jest tego 
przyczyną. Arciszewskiemu nie umiałabym odmówić, 
bardzo go lubiłam. Była to duża kolonia, po 200 dzieci 
w każdym turnusie, o ile pamiętam 16 wychowawczyń 
i wychowawców. Po pewnym czasie zorientowałam się, 
że kucharka z podkuchenną kradły żywność i sprzeda
wały ją całymi worami. Po rozmowie z nimi zwolniłam 
kucharkę z pracy. W złości oblała mnie ukropem.

Czy bardzo Panią poparzyła, zabrali Panią do szpi
tala?

Na szczęście pomogła mi stale urzędująca na kolonii 
lekarka Jadwiga Benklowa (zresztą żona jednego 
z obrońców brzeskich, Stanisława Benkla), z którą byłam 
w przyjaźni. Skończyło się na powierzchownym poparze
niu.

Wróćmy do problemów indywidualnych.
Właśnie na tej kolonii pewnego dnia z przybyłego 

rano transportu dzieci zniknął 7-8 letni chłopiec, półsiero- 
ta, którego matka siedziała w więzieniu, a wychowywała 
go ciotka. Rozesłaliśmy po okolicznych lasach patrole 
złożone z wychowawców i starszych chłopców, ale go nie 
znaleźli. Zawiadomiliśmy policję. Akurat wtedy przyje
chał do mnie z wizytą Staszek Dubois. Poprosiłam go, 
żeby pojechał do tej ciotki do Warszawy, nic nie mówił 
o zaginięciu, ale zorientował się, czy chłopca tam nie ma.

88



SPOJRZENIE WSTECZ

0  północy Staszek zadzwonił, że faktycznie jest u ciotki. 
Poszedł pieszo torem kolejowym na drugi koniec War
szawy. Przez kilka dni byłam zupełnie przerażona ciągle 
myśląc o tym, ile razy dziecko to mogło zginąć pod po
ciągiem.

Wtedy w Helenowie przeżyłam jeszcze jedną 
ucieczkę. Chłopiec mniej więcej siedmio-ośmioletni po 
trzech dniach pobytu uciekł z kolonii - policja znalazła go 
na stacji kolejowej w Puławach i przywiozła z powrotem. 
Porozumiałam się z ojcem - metalowcem z Warszawy, by 
zabrał go do domu. Rzeczywiście przyjechał, przywiózł 
jednak młodszego syna i uprosił, żebym go zatrzymała. 
Ten po dwóch dniach zniknął. Na szczęście „patrol” 
starszych chłopców z wychowawcą odszukał go dużo 
bliżej, koło Anina. Miałam dłuższą rozmowę telefoniczną 
z ojcem, który mi wytłumaczył, że obaj chłopcy, po raz 
pierwszy rozdzieleni, tęsknią za sobą i jeżeli pozwolę im 
być w Helenowie razem, to wszystko będzie dobrze. 
Przekonał mnie, zgodziłam się, by przywiózł starszego
1 rzeczywiście obaj czuli się jak najlepiej. A gdy zbliżał 
się ich powrót do Warszawy, obaj zgłosili się do mnie 
i oznajmili, że chcieliby zostać dłużej. Niestety, nie było 
wolnego miejsca. Wspominam o tym dlatego, że choć 
skończyłam uniwersyteckie studium pedagogiczne 
i miałam już długą praktykę wychowawczą, nigdy bym 
takiej sytuacji nie przewidziała. Na dalsze lata wycią
gnęłam wnioski.

Tu muszę dodać kilka słów o naszym Andrzeju. Natu
ralnie, zabierałam go ze sobą na każdą kolonię, którą pro
wadziłam; po raz pierwszy był, gdy miał pięć łat. Lubił 
kolonie, czuł się świetnie między dziećmi. Ale tęsknił za 
dziadkiem - ojcem Adama - i gdy miał osiem łat, postano
wił być na koloniach krótko, a potem spędzać wakacje 
z dziadkami. Wzajemna miłość z dziadkiem górowała 
nad wszystkim.
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Co działo się później z Pani wychowankami?
Część wstępowała do TURa i Czerwonego Harcer

stwa. W czasie okupacji wielu działało w podziemiu, 
zginęło walcząc w AK, w powstaniu warszawskim. Ale 
jeszcze do dzisiejszego dnia dostaję listy od dawnych 
dzieci z kolonii, niektóre spotykałam na emigracji. Około 
półtora lub dwa lata temu otrzymałam z Polski wzruszają
cy list od pewnej emerytki, która niespodziewanie 
usłyszała moje przemówienie radiowe z „Wolnej Euro
py” . Wystarała się jakoś o mój adres i napisała, że jako 
pięcioletnia dziewczynka była na moich koloniach 
i pamięta, że wspólnie z dwiema koleżankami dawała mi 
kwiaty, a ja ją i te dwie dziewczynki ucałowałam. Dodała 
też, że już by mnie nie mogła rozpoznać, bo zapomniała, 
jak wyglądam, ale bardzo prosi, żebym jej przysłała foto
grafie - moją i Adama, aby mogła je mieć do trumny. Na
turalnie przesłałam jej te fotografie z czułym, serdecznym 
listem. Widocznie była wówczas na koloniach szczę
śliwa.

Wspomniała Pani Czerwone Harcerstwo. Czym ono 
było i czym różniło się od Związku Harcerstwa Polskie
go?

Z Czerwonym Harcerstwem nie miałam prawie żad
nego kontaktu i bardzo mało o nim wiem, tym mniej 
mogę powiedzieć.

W 1927 roku w OM TUR został utworzony referat 
harcerski. W 1930 roku Czerwone Harcerstwo usamo
dzielniło się jako odrębna organizacja. W tekście „pra
wa ’ oprócz typowych dla ruchu harcerskiego punktów, 
znajdują się następujące: 1. Czerwony harcerz uwa
ża siebie za członka klasy robotniczej i walczy o jej wyz
wolenie. 2. Jest zawsze wierny swoim towarzyszom. 
3. W każdym pracującym widzi przyjaciela i brata.

Muszę Panu wierzyć, wymienionych punktów 
zupełnie nie pamiętam, wiem tyle, że nosili mundury
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i czerwone krawaty. Ich głównym przywódcą był Staszek 
Dubois.

W jakim kręgu znajomych, przyjaciół, obracaliście 
się Państwo w Tarnowie?

Mieszkali tu rodzice męża. Jak już wspominałam, na
wet przez jakiś czas mieszkaliśmy razem. Ojciec był od 
dawna działaczem PPS, przeważnie więc był poza do
mem. Matka prawie nie utrzymywała stosunków z własną 
rodziną, tym bardziej unikała życia towarzyskiego jak 
tylko mogła, wolała spędzać czas samotnie, bardzo dużo 
czytała i chętnie chodziła do kina. Żyła synami, cieszyła 
się wnukiem. W tym czasie Adama brat, Zbysław, bardzo 
zdolny, później wybitny konstruktor lotniczy, pracował 
w fabryce samolotów w Białej Podlaskiej i tylko na 
święta przyjeżdżał do rodziców. Nasze życie towarzyskie 
to byli członkowie i działacze PPS. Kilku inteligentów, 
reszta - robotnicy oraz ich rodziny. Robotnicy bywali na
szymi gośćmi i wzajemnie - my chodziliśmy do nich. Do 
tych, co mieli dzieci mniej więcej w wieku Andrzeja, za
bieraliśmy go ze sobą. Brak czasu ograniczał życie towa
rzyskie, ale nie mogliśmy się nigdy skarżyć na brak przy
jaźni. Tu chciałabym wspomnieć choć kilku tych 
najbliższych. A więc robotnicy: Skwirut i jego rodzina, 
Woszczyna i jego rodzina, Zaleński, Radzik, Jędrzykie- 
wicz, Gerlach; prawnicy: Agatstein, Rappaport, Szumski; 
z młodzieży TURowej: Dusza, Sit, siostry Czaickie; 
z Koła Kobiet: Pawłowiczowa Józefa i jej siostra Maria. 
Naturalnie przy moich 90 latach nie jestem w stanie spa
miętać wszystkich nazwisk, mogłam pominąć nawet 
bardzo bliskich. Natomiast ustalił się taki zwyczaj w Tar
nowie w czasie naszego tam pobytu: po wigilijnych wie
czerzach w domu, w Domu Robotniczym - przy stołach 
przykrytych co prawda papierowymi „obrusami” - odby
wało się przyjęcie wśród kilkudziesięciu gości - pepee- 
sowców. Były to przecież imieniny Adama i Zaleńskiego, 
prezesa kolejarzy. Może to dziś wydać się dziwne, ale
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Adam byt naprawdę kochany przez robotników i sam był 
z nimi uczuciowo głęboko związany.

O ile się nie mylę, późną jesienią 1935 roku prze
nieśli się Państwo z Tarnowa do Krakowa?

Wiąże się to z moim pobytem w Helenowie. Pewnego 
dnia przyjechał tam do mnie prezydent Radomia, Grzecz- 
narowski, z propozycją, abym objęła kierownictwo wy
działu opieki społecznej w radomskim magistracie. Było 
to stanowisko dobrze płatne - 500 złotych miesięcznie - a 
my po tych wszystkich przejściach więziennych Adama 
musieliśmy się za czymś rozejrzeć. Grzecznarowski pro
ponował, abym przyjechała do Radomia z Andrzejem, 
Adam zaś pozostałby w Tarnowie i mógłby dalej kiero
wać społeczno-polityczną działalnością PPS. Praca mi 
odpowiadała, ale oznaczało to ponowne rozstanie się 
z Adamem. Mimo to zgodziłam się. Uradowany Grzecz
narowski będąc w Warszawie na Wareckiej (siedziba 
Centralnego Komitetu Wykonawczego PPS i redakcja 
Robotnika) podzielił się z nimi wiadomością o mojej de
cyzji. Nazajutrz przyjechał do mnie Mieczysław Nie
działkowski z Dorotą Kłuszyńską. Przedstawili mi niedo
brą sytuację w Krakowie, ciężką chorobę Żuławskiego, 
ożywienie aktywności komunistów, wzrost wpływów 
jednolitofrontowych i prośbę CKW, abyśmy razem 
z Adamem przenieśli się do Krakowa. Z wyraźną przy
krością uprzedzili, że niestety CKW może nam zapropo
nować tylko 200 złotych miesięcznie, a więc pensję 
mniejszą nawet niż połowa tego, co miałam zarabiać 
w Radomiu. Odpowiedziałam, że jeśli CKW uważa, iż 
jesteśmy potrzebni w Krakowie, to oczywiście przenie
siemy się, o ile zgodzi się Adam. A wtedy sprawa radom
ska będzie nieaktualna. Po tej wizycie CKW prowadził 
rozmowy na temat Krakowa już bezpośrednio z Ada
mem, który dał odpowiedź pozytywną. Oceniał sytuację 
w Krakowie podobnie, uznawał potrzebę kontrakcji, dla
tego zgodził się, choć żal mu było opuszczać Tarnów.
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Podobno po przyjeździe do Krakowa pan Adam miał 
pewne trudności i przykrości w partii?

Tak, to prawda. Z jednej strony zwolennicy współpra
cy z komunistami ( a był to okres paktu o nieagresji) i jed- 
nolitofrontowcy byli bardzo niechętni obejmowaniu 
przez niego kierownictwa w Krakowie. Z drugiej - oso
biści przyjaciele ciężko chorego Żuławskiego, choć zda
wali sobie sprawę, że jeszcze długo nie będzie on mógł 
kierować pracą PPS, chcieli mu tej zmiany zaoszczędzić. 
W końcu stanęło na tym, że formalnie Żuławski jest prze
wodniczącym OKR (Okręgowy Komitet Robotniczy), 
a zastępuje go Adam jako pierwszy wiceprzewodniczący. 
W rzeczywistości przejął kierownictwo OKR Kraków, 
zatrzymał przewodnictwo OKR Tarnów, w kwietniu 
1936 roku objął przewodnictwo nowo powołanego OKR 
Ziemi Krakowskiej (powiaty: krakowski, chrzanowski, 
myślenicki i bocheński); został też przewodniczącym kra
kowskiego okręgu TURa.

Decyzja ta nie była więc łatwa, aie jak sądzę, rów
nież samo przeniesienie nie było proste?

Po powrocie z kolonii wybrałam się na parę dni do 
Krakowa, by znaleźć tam mieszkanie. Po kilku próbach 
i po rozeznaniu się w wysokości czynszów, znacznie 
przewyższających czynsze tarnowskie, oraz w świetle 
propozycji finansowych CKW, straciłam już prawie na
dzieję. Zamartwiona szłam ulicą Dunajewskiego, gdzie 
spotkałam przypadkowo adwokata Rozencwajga, 
działacza PPS, członka Rady Miejskiej z ramienia PPS. 
Przywitał się ze mną i zapytał: „Czego się tak martwi
cie?’ ’ Zaczęłam się śmiać i mówię: A to widać? On na to: 
„Dość popatrzeć na was, żeby to zobaczyć” . Weszliśmy 
do kawiarni, gdzie mu powiedziałam o propozycji CKW 
i o trudnościach, na jakie natrafiłam przy szukaniu miesz
kania. Nie wierząc własnym uszom usłyszałam: „Nie 
martwcie się. Dam wam czteropokojowe mieszkanie
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w mojej kamienicy. Będziecie mieszkali w trzech poko
jach za - tu wymienił śmiesznie matą sumę; czwarty 
pokój będziecie wynajmować drożej i ten czynsz będzie 
dla mnie, ale tylko wtedy, kiedy będziecie mieli lokatora. 
Po Brześciu i więzieniu Adamowi należy się porządne 
mieszkanie” . Ucieszyłam się niezmiernie, tym bardziej 
że ulica Kremerowska, przecznica od ulicy Karmelickiej, 
jest w centrum miasta.

A jak było z przeprowadzką, zwłaszcza z przewiezie
niem zbioru książek a także mebli?

Tarnowscy pepeesowcy wzięli to na siebie. Wystarali 
się o ciężarówkę, przewieźli wszystko do Krakowa 
i wnieśli na trzecie piętro do naszego mieszkania. Wyko
nali to wszystko za darmo.

Jak poradziliście sobie Państwo w Krakowie pod 
względem zarobkowym?

Po jakimś czasie wzięłam płatną pracę w bibliotece 
TURa przed południem, a po południu w kancelarii ad
wokackiej. Mogliśmy więc związać koniec z końcem, 
choć niełatwo.

Żeby skończyć ze sprawami domowymi: czy zostawi
li Państwo Andrzeja na jakiś czas u dziadków w Tarno
wie, czy zabraliście go do Krakowa?

Zabraliśmy go do Krakowa, tym bardziej że miał już 
sześć lat i trzeba było oddać go do szkoły. W nowym 
mieszkaniu miał po raz pierwszy własny pokój, przy tym 
śliczny. Moi rodzice przysłali mu mały stolik z dwiema 
ławeczkami oraz białe biurko z podnoszonym pulpitem 
z naszych dziecinnych czasów. Nasz tarnowski przyja
ciel, Edward Skwirut - świetny stolarz - zrobił mu półki 
na książki i na zabawki. Nie wiem, kto się tym bardziej 
cieszył: ja czy Andrzej z satysfakcją układający na półce 
swoje książki. Nauczył się czytać na gazetach, nie mając 
jeszcze pięciu lat.

94



SPOJRZENIE WSTECZ

A jak udało się ze szkołą?
Znakomicie. W Krakowie istniał w tym czasie 

Wyższy Instytut Pedagogiczny, którego studentami mogli 
być tylko absolwenci seminariów nauczycielskich. Przy 
Instytucie działała normalna szkoła powszechna, tak zwa
na ćwiczeniówka, na bardzo dobrym poziomie. Niestety 
nie mogę sobie przypomnieć ani odszukać nazwiska kie
rowniczki szkoły. Na czele Instytutu stał mój były profe
sor Rowid, którego już wspominałam. Oddaliśmy An
drzeja do tej właśnie „ćwiczeniówki” , w której był aż do 
wojny.

Jedną z metod pedagogicznych w Instytucie było 
przydzielanie studentom dzieci z ćwiczeniówki, by o nich 
właśnie pisali swe prace dyplomowe. Również Andrzej 
należał do dzieci „przydzielanych’ ’. Stąd dwa lub trzy 
razy w tygodniu przychodził jako nasz „znajomy” stu
dent, który zabierał go na spacery, na ślizgawkę lub do 
Muzeum Narodowego, bądź też w domu grali w taką czy 
inną grę lub rozmawiali na temat czytanej wtedy przez 
Andrzeja książki. Ani Andrzej, ani żaden z jego kolegów 
nie zdawał sobie sprawy z tego, że jest przedmiotem pe
dagogicznych obserwacji i tematem pracy kończącego 
Instytut absolwenta. Naturalnie, co roku „znajomy” 
zmieniał się, jeden był inteligentniejszy, inny bardziej 
wesoły, na ogół jednak Andrzej nie mógł się doczekać za
powiedzianej następnej wizyty. W ciągu czterech lat po
bytu w szkole Andrzej czuł się w niej bardzo dobrze, 
wśród kolegów miał trzech bliższych przyjaciół, którzy 
go dość często odwiedzali.

Czy dzieci w szkole nie dokuczały Andrzejowi z po
wodu ojca-socjalisty?

Jeśli idzie o atmosferę polityczną, to zapamiętałam je
den niemiły, ale śmieszny konflikt. Było to po wyborach 
samorządowych w roku 1938; w Krakowie PPS zdobyła 
24 mandaty, a więc odniosła duże zwycięstwo. Nazajutrz
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po wyborach jeden z kolegów Andrzeja powiedział mu: 
„Mój tata mówił wczoraj, że twój ojciec podpalił kościoły 
w Krakowie” . Andrzej przyjął to dosłownie, nie mógł 
doczekać się końca lekcji i natychmiast po przyjściu do 
domu zapytał Adama: „Dlaczego on powiedział, że ty 
podpaliłeś kościoły? Przecież nigdzie nie było widać 
pożarów’ ’.

W tych latach krakowskich zaprzyjaźniliśmy się z ge
nerałem Bolesławem Roją, znanym pułkownikiem Le
gionów, potem opozycjonistą, sympatykiem PPS. W roku 
1938 przemawiał na wielkiej demonstracji PPS dla ucz
czenia dwudziestolecia niepodległości na krakowskim 
Rynku. Od czasu do czasu przyjeżdżał do nas i wtedy no
cował. Andrzej „przypadł” generałowi, a generał An
drzejowi bardzo imponował. Zdaje mi się, że Andrzej był 
wtedy w drugiej lub trzeciej klasie, gdy na lekcji śpiewu 
nauczyciel podjął legionową piosenkę ,,Roja, major, 
chłop morowy...” Andrzej wtedy z dumą oświadczył: 
„Generał Roja wczoraj przyjechał i spał u nas” . Reakcja 
chłopców na tę wiadomość była niezwykle żywa, zaś au
torytet Andrzeja wśród kolegów posżedł w górę. Po 
wyjściu ze szkoły Andrzej przeważnie przychodził do 
mnie do biblioteki TURa, czasem przyprowadzał które
goś z przyjaciół. Byli bardzo dumni, gdy im pozwalałam 
odkładać książki na półki i zapewniali, że numeracji 
dokładnie przestrzegali (każda książka miała swój nu
mer). Potem razem wracaliśmy do domu. Tu chciałabym 
zaznaczyć, że dla Andrzeja pepeesowcy byli przyja
ciółmi, czuł się wśród młodzieży TURowej czy wśród ro
botników w Domu Górników jak u siebie. Nasze stosunki 
z robotnikami krakowskimi z upływem miesięcy zaczęły 
przypominać relacje tarnowskie. Gdy byliśmy w Tarno
wie, robotnicy fabryki w Mościcach zrobili mu dwu
kołowy rower; nie mieli pieniędzy na skórzane siodło, 
wykonali je więc z grubego wełnianego materiału. Dzieci 
w wieku Andrzeja jeździły wówczas na trzykołowych ro
werach, jeden Andrzej jeździł z dumą na „dorosłym” -
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dwukołowym. W Krakowie tramwajarze w warsztatach 
zrobili dla niego piękny pociąg, a robotnicy transportowi 
z dętek samochodowych wielką, piękną piłkę, którą 
wypełnili jakimś gazem, nie była więc ciężka.

Czy dziecko nie odczuwało samotności wobec zaab
sorbowania rodziców pracą społeczną i połityczną?

Minusem jego życia w Krakowie był brak dziadka, za 
którym tęsknił, oraz moje częste niedzielne wyjazdy poza 
Kraków, które nawet opłakiwał, gdy wyjeżdżaliśmy obo
je z Adamem. Ale szczęśliwie jedna z moich przyjaciółek 
z czasów łódzkich (ówczesna moja komendantka z har
cerskich Drużyn Kościuszkowskich) przeniosła się w tym 
czasie z mężem do Krakowa. Miała córeczkę w wieku 
Andrzeja, zabierała go więc do siebie na soboty i niedzie
le; dzieci zaprzyjaźniły się prędko i o płaczu z powodu 
mego wyjazdu nie było już mowy. Tym większa uciecha 
dla mnie i dla Andrzeja potem po powrocie do domu. 
Dzięki tej przyjaciółce udało nam się zdobyć młodą 
Polkę, która właśnie ukończyła gimnazjum we Francji. 
Był to okres, kiedy Francuzi z powodu bezrobocia 
częściowo odsyłali polskich górników do kraju. W ten 
sposób wróciła do Krakowa nasza francuska maturzystka, 
córka górnika. Porozumiałam się z nią i prosiłam, by 
zaczęła uczyć Andrzeja języka francuskiego. Zobowią
zała się przy tym, że się przed nim nie zdradzi, iż rozumie 
i mówi po polsku. Andrzej polubił ją bardzo, ona zabie
rała go na spacery i głównie drogą konwersacji dość 
szybko nauczył się języka.

Jakie były stosunki między ojcem a synem?
Choć Adam miał dla niego bardzo mało czasu, były 

jak najlepsze. Andrzejowi Adam bardzo imponował, 
mógł z nim dużo rozmawiać o książkach, jakie czytał, 
i o sprawach, które go ciekawiły. Adam przy tym dobrze 
rysował, robił świetne wycinanki, wcześnie zaczęli grać 
w szachy. Najważniejsze, że bardzo lubił dzieci i umiał
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nawiązywać z nimi przyjaźń, co stało się tak widoczne na 
emigracji z dziećmi naszych przyjaciół. Rzadko niestety - 
ze względu na odległość miejsc zamieszkania - widywa
liśmy się z moimi rodzicami i rodzeństwem, a także z bra
tem Adama.

W latach trzydziestych przekonanie o potrzebie 
współpracy z komunistami dla wspólnego przeciwsta
wienia się narastającej potędze sił prawicowych, faszy
stowskich, autorytarnych i nacjonalistycznych było 
wśród socjalistów dość silne. Kryzys gospodarczy mógł 
doprowadzić do przekonania, iż zbliża się koniec 
porządku kapitalistycznego oraz że budowa gospodarki 
socjalistycznej jest kwestią najbliższej przyszłości. Ten
dencje jednolito frontowe narastały zwłaszcza wśród 
młodszych działaczy. Oboje Państwo natomiast byliście 
przeciwni współpracy z komunistami. Dlaczego?

Przede wszystkim nigdy nie mieliśmy złudzeń co do 
tego, czym jest Rosja sowiecka i komunizm, a dla pol
skich komunistów ustrój sowiecki był ideałem, do które
go dążyli. Jeszcze we wczesnej młodości przeczytałam ze 
zgrozą książkę o okrucieństwach rewolucji bolszewic
kiej. Były to pisane na gorąco zapiski polskiego inżynie
ra, który uciekł z Rosji. Ukształtowało to moje poglądy 
na całe życie. Potem dochodziły tylko dalsze argumenty. 
Nie śledziłam tego, co się tam dzieje, tak gruntownie jak 
Adam, który czytał dużo o Rosji, studiował bolszewicką 
i międzynarodową literaturę komunistyczną, pismo Ko- 
mintemu Imprecor, no i dzieła Lenina. Uważał, iż prze
ciwnika trzeba znać, aby go móc skutecznie zwalczać. 
Zawsze miał negatywny stosunek do komunistycznego 
totalizmu. Uważaliśmy, że komunizm jest sprzeczny 
z ideami socjalistycznymi, że niszczy wolność, demo
krację, swobodę dyskusji i opozycji, szerzy terroryzm, 
prowadzi do masowego zniewolenia ludzi, do nędzy, 
a potem też do tworzenia wielkiego systemu pracy nie
wolniczej .
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Czasami się mówi, że prawda o łagrach nie była 
szerzej znana, a to, co pisano na ten temat w prasie pra
wicowej, ludzie lewicy odbierali jako niewiarygodne, 
jako zwykłe szkalowanie komunizmu.

Tak twierdzą komuniści. Świadectw by to jednak wy
starczająco dużo i trudno komuś inteligentnemu, czytają
cemu tłumaczyć się, że nie wiedział. Były zbrodnie 
z czasów rewolucji, były procesy jawne i niejawne, także 
socjalistów. Była kolektywizacja z milionami ofiar. Był 
wreszcie terror wobec samych komunistów. To wszystko 
nie było tajemnicą. Trzeba było mieć bielmo na oczach, 
żeby o tym nie wiedzieć. Na przykład niejaki Władysław 
Spasowski wydał w 1936 roku książkę ZSRR. Rozbudo
wa nowego ustroju. Pisał tam o budowie kanału biało- 
morskiego, o tym, jak ta praca uszlachetniała więźniów. 
A przecież był to jeden z najstraszliwszych łagrów so
wieckich, zginęły tam tysiące ludzi. W czasie mojej pracy 
w bibliotece TURa w Krakowie na temat tej książki wy
buchła między czytelnikami namiętna polemika z komu
nistą, który ją bardzo popierał; o mało nie doszło do usu
nięcia go z biblioteki siłą, do czego oczywiście nie 
dopuściłam.

Do tego dochodziły chyba również argumenty pa
triotyczne?

Oczywiście. Wiedzieliśmy, że komunistyczna Rosja 
jest wrogiem niepodległej Polski. Pamięć 1920 roku była 
w PPS bardzo żywa, tym bardziej że jedynym posłem na 
Sejm, który w tej wojnie zginął na polu bitwy, był 
wspomniany już przeze mnie członek Centralnego Komi
tetu Wykonawczego PPS i poseł na Sejm z robotniczej 
Łodzi, Aleksander Napiórkowski. W 1920 roku poten
cjalne możliwości rozwoju ruchu komunistycznego 
w Polsce załamały się. Dla przeciętnego pepeesowca 
komunizm to była sowiecka Rosja. Jak powiedział kie
dyś Niedziałkowski zwracając się w Sejmie do posłów

99



LIDIA CIOŁKOSZO W A

komunistycznych: „nie wiadomo, kto wśród panów jest 
ideowym komunistą, a kto agentem obcego państwa’ ’. 
Byliśmy niepodległościowcami; walczyliśmy o zmiany, 
o reformy, o socjalizm, ale w ramach niepodległego
państwa polskiego. Tymczasem komuniści chcieli Pol
skiej Republiki Rad w ramach Związku Radzieckiego.

No dobrze, ale przecież można powiedzieć, że ogólna 
ocena komunizmu i Rosji to jedno, a współpraca w bie
żących sprawach walki politycznej, w akcjach straj
kowych, w przeciwstawianiu się prawicy, to drugie za
gadnienie.

Z takiego właśnie myślenia wynikł tak zwany pakt 
o nieagresji między PPS i KPP, który obowiązywał przez
rok: od 1935 do 1936 roku. I ten okres dowiódł, że tak 
myśleć się nie da. Komuniści przychodzili do naszych ro
botników głosząc, że po pierwsze, PPS jest partią prawi
cową, prowadzi niesocjalistyczną politykę; po drugie, ro
botnicy polscy, podobnie jak klasa robotnicza całego 
świata, powinni popierać Rosję, bo to jest pierwsze 
państwo robotnicze; po trzecie, należy stworzyć jednolity 
front z komunistami, potem Front Ludowy, jak to miało 
miejsce we Francji. Rada Naczelna PPS znaczną 
większością głosów w listopadzie 1936 roku pakt o nie
agresji zerwała.

W całej historycznej literaturze powojennej wydawa
nej w kraju, a także w encyklopediach, spotyka się takie 
określenia: Barlicki i Dubois ,,lewicowi socjaliści” , 
Pużak, Arciszewski, Ciołkosz ,,prawicowi socjaliści” .

Naturalnie, Pużak, Arciszewski, Ciołkosz byli zdecy
dowanymi przeciwnikami jednolitego frontu. Jednym 
z najważniejszych argumentów w naszej walce z komu
nistami była obrona demokracji parlamentarnej. Komu
nizm był - podobnie jak faszyzm - prądem totalitarnym. 
Oba te ruchy dążyły do dyktatury. Dla nas wszelki tota
lizm był wrogiem wolności człowieka, podstawowej war-
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tości socjalizmu. Totalizm sprawiał, że komunizm, po
dobnie jak faszyzm, był prawicą życia politycznego. 
Zwalczając komunizm byliśmy lewicą niepodległoś
ciową, wolnościową, demokratyczną. Dla ułatwienia wal
ki z nami komuniści robili z nas prawicowców, ba, nawet 
„socjal-zdrajców’ ’, „socjal-faszystów’ ’.

Czy z komunistami, którzy przenikali do PPS, i jed- 
nolitofrontowcami były w PPS kłopoty?

To chyba jasne, że były, i to rozmaite. Dam kilka 
przykładów. W roku 1938 na dwudziestolecie niepod
ległości odbył się ogólnopolski zjazd młodzieży pepee- 
sowskiej i pochód na stoki cytadeli warszawskiej, gdzie 
stracono członków Rządu Narodowego 1863 roku, prole- 
tariatczyków, potem bojowców PPS. Młodzież szła gru
pami według miejsc zamieszkania. Nagle w krakowskiej 
grupie studenckiej zaczęto śpiewać włoską pieśń Avanti 
popolo, bandiera rossa, a potem Eviva Lenin, eviva... 
Gdy Adam to usłyszał, zebrał chłopców z Tamowa i po 
prostu wyrzucili tamtych z pochodu. Albo: w Łodzi w po
chodzie 1-majowym niesiono portret Stalina. Na naj
bliższym posiedzeniu Rady Naczelnej PPS - ku radości 
większości jej członków - Kazimierz Pużak w gwałtow
nym przemówieniu zaatakował Henryka Wachowicza 
i Artura Szewczyka, którzy kierowali łódzkim OKR-em 
i mieli jednolitofrontowe zapędy. Oni tłumaczyli, że tego 
Stalina niosła jakaś grupa komunistyczna ze związków 
zawodowych, a OKR nic o tym nie wiedział. Po jakimś 
czasie przyjechał do Krakowa na kurs spółdzielczy młod
szy brat Wachowicza. Naturalnie, odwiedził nas i w cza
sie rozmowy przyznał, że ten portret Stalina on właśnie 
w lokalu OKRu rysował.

Najbardziej bolesne były jednolitofrontowe tendencje 
w Organizacji Młodzieży TUR. Ulegało im wielu wybit
nych działaczy, którzy jednak później odegrali dużą rolę 
jako prawdziwi socjaliści demokratyczni. Myślę w tym 
momencie o Ludku Cohnie, który przed 1926 rokiem
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razem z Adamem reprezentował ZNMS w Międzyna
rodówce Młodzieży Socjalistycznej, miał wspaniałą kartę 
oporu. W pierwszych latach rządów komunistycznych 
w Polsce był skazany, siedział w więzieniu, potem praco
wał jako adwokat, utrzymywał z nami stałe kontakty, 
a pod koniec życia znalazł się wśród założycieli i czyn
nych działaczy KOR-u. Ale w latach trzydziestych Ludek 
Cohn też miał jednolitofrontowe ciągoty. Sytuacja w OM 
TUR na tyle się pokomplikowała, że PPS musiała ją roz
wiązać, by oczyścić ruch młodzieżowy z wpływów ko
munistycznych i nazwę z OM TUR zmieniono na OM 
PPS. Zajmował się tym sam Pużak. Krążył nawet taki 
żart, że prezesem młodzieży socjalistycznej został wspa
niały, młody, bo sześćdziesięcioletni Kazimierz Pużak. 
Wielu działaczy jednolitofrontowych przejrzało jednak, 
gdy rozpoczęły się w Rosji procesy pokazowe, rozstrzeli
wanie starych komunistów. Wtedy stracono złudzenia. 
Inni dopiero wtedy, gdy ich w czasie wojny zesłano do 
Rosji.

Zatrzymajmy się jednak na chwilę przy tych grupach 
jednolitofrontowych. W Warszawie była to grupa 
działaczy OM TURa i w 1936 „Dziennik Popularny", 
a więc Stanisław Dubois, w Łodzi grupa Wachowicza, 
we Lwowie grupa Jadwigi i Wincentego Markowskich, 
w Krakowie otoczenie Bolesława Drobnera, w tym gro
no ludzi młodych, w Wilnie Po Prostu Dembińskiego, 
Ję dry chow skie go, Putramenta. Dodać do tego trzeba 
osobę Adama Próchnika, związanego z warszawskim 
Żoliborzem, oraz młodą, ale już głośną literatkę i dzia
łaczkę Wandę Wasilewską.

Wielu z tych ludzi znaliśmy dobrze, innych tylko ze 
słyszenia.

Nazwisko Dubois już Pani kilkakrotnie wymieniała. 
Jest to postać znana w PRL po wojnie. Jego nazwiskiem
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dekorowano ulice, szkoły i tak dalej. Czy może Pani 
naszkicować jego portret?

Był bardzo przystojnym mężczyzną i miał wielkie po
wodzenie u dziewcząt. Był porywającym, płomiennym 
mówcą. Umiał bardzo dobrze nawiązywać kontakt 
z młodzieżą robotniczą. Był odważny. Jednym słowem, 
był znakomitym działaczem młodzieżowym. Nasze sto
sunki były przez długi czas dobre i bliskie. Adama łączył 
ze Staszkiem Brześć. Gdy odbywał się proces brzeski, 
mieszkaliśmy u nich w Warszawie. Później jednak Sta
szek stał się zwolennikiem współpracy z komunistami 
i z jednolitym frontem. To przyczyniło się do wyraźnego 
ochłodzenia naszych stosunków, przestaliśmy się widy
wać; politycznie był na pewno uczciwy, wierzył, iż po
dobne mu stanowisko jest skutecznym wzmocnieniem sił 
do walki z faszyzmem. Związał się z Dziennikiem Popu
larnym, pismem jednolitofrontowym, wydawanym 
w Warszawie przez starego i znanego działacza PPS, 
Norberta Barlickiego. W komitecie redakcyjnym byli ko
muniści i pepeesowcy. Pamiętam, że na Kongresie ra
domskim PPS w roku 1937, gdzie grupa jednolitofronto- 
wa była już bardzo słaba, Adam Pragier w rozmowie 
z nami zauważył: „Biedny Stasiek - Barlicki zawinął go 
w Dziennik Popularny i rzucił na pożarcie Kongresowi. 
W czasie okupacji niemieckiej Staszek Dubois zachowy
wał się bohatersko i zginął w Oświęcimiu. Nasza przy
jaźń z jego żoną Kazią utrzymała się nadal po wojnie.

Jak ułożyły się stosunki Pani i pana Adama z Wandą 
Wasilewską, córką Leona Wasilewskiego?

Przez szereg lat była między nami bliska przyjaźń, 
zwłaszcza w okresie gdy Wanda była żoną Romka Szy
mańskiego, tak przedwcześnie zmarłego w roku 1931. 
Romek był czołowym działaczem młodzieży TURowej 
i sekretarzem Związku Robotników Chemicznych w Kra
kowie. W tym okresie Wanda - na pewno zgodnie z jego
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poglądami - nie miała żadnych tendencji do współpracy 
z komunistami. Dopiero spotkanie z Marianem Bogatką, 
sekretarzem Związku Robotników Budowlanych w Kra
kowie, w rok później ich wspólny udział w strajku mura
rzy a następnie zamążpójście popchnęło ją w tym kierun
ku. Jej pozycja była szczególna ze względu na rolę 
i znaczenie ojca. Leon Wasilewski był jednym z najstar
szych przywódców PPS w zaborze rosyjskim, przyjacie
lem Piłsudskiego, ministrem spraw zagranicznych w 
rządzie Moraczewskiego, chyba najlepszym znawcą 
spraw narodowościowych, autorem wielu książek. Cie
szył się wielkim szacunkiem, także poza szeregami PPS. 
Ta jego pozycja była też powodem szczególnego trakto
wania Wandy. Opowiadał nam w Londynie Ryszard 
Wraga (Jerzy Niezbrzycki), oficer wywiadu, że kiedy 
Wandzie groziło aresztowanie w okresie, gdy już 
uprawiała działalność jednolitofrontową, Adam Skwar- 
czyński, wybitny piłsudczyk, wezwał go i prosił: „Uprze
dźcie Wasilewską, żeby uciekła, bo Leonowi serce 
pęknie” . Istotnie, Wasilewska przeszła górami do Cze
chosłowacji, skąd wróciła wkrótce, uniknąwszy niebez
pieczeństwa.

Byłam odpowiedzialna za działalność kobiet PPS 
w Małopolsce i na Śląsku, toteż gdy Wanda stała się zwo
lenniczką współpracy z komunistami, przestałam do
puszczać ją na zgromadzenia. Miała do mnie o to ogrom
ną pretensję. Odpowiedziałam jej wtedy: „Jeśli chcesz 
sobie urządzać odczyt, to go zrób, ale na zgromadzeniach 
PPS o komunistach, Leninie, Stalinie, opowiadać nie 
będziesz. Przynajmniej dopóki ja mam coś do powiedze
nia” . Oburzyła się na mnie. Poinformowałam ją, że wi
działam w wileńskim Po prostu listę dotacji na fundusz 
prasowy: „Przy twoim nazwisku była duża suma, a prze
cież ty nie masz pieniędzy, czyli to były pieniądze so
wieckie z MOPR-u” . Była oczywiście rozgniewana. Po
tem jeszcze ostrzejszą rozmowę przeprowadził z nią
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Adam. Tak więc nasze stosunki popsuły się i urwały. 
Adam spotkał ją dopiero we Lwowie pod sowiecką oku
pacją.

A co to był MOPR?
Międzynarodowa Organizacja Pomocy Rewolucjonis

tom; w Polsce zwano ją Czerwoną Pomocą. Miała na celu 
finansowe, prawne i społeczne wspieranie ruchów komu
nistycznych w różnych krajach.

Czy miała Pani jakieś - choćby przypadkowe - kon
takty z wileńskim „Poprostu’’?

Poznałam tylko Henryka Dembińskiego, który przyje
chał do Krakowa w roku 1936 na pogrzeb ofiar strajku 
w „Sempericie” . Miałam z nim wtedy bardzo charakte
rystyczną rozmowę. Tłumaczył mi, że trzeba zorganizo
wać okupacyjny strajk generalny w całej Polsce. A kto 
proszę pana - powiedziałam mu - będzie żywił tych straj
kujących i ich dzieci? Czy pan zdaje sobie sprawę, jakie 
są koszty wyżywienia pracowników jednej fabryki w cza
sie strajku okupacyjnego? Usłyszałam w odpowiedzi: 
„Wie pani, nie pomyślałem o tym” . Wiosną roku 1937 
Dembiński i Jędrychowski w imieniu grupy „Po Prostu” 
zgłosili się na rozmowy do Pużaka i prosili o przyjęcie do 
PPS, podając jako przyczynę zerwania z komunizmem 
procesy starych bolszewików w Moskwie. Mimo to, że 
Komitet Okręgowy PPS w Wilnie nie miał do nich zaufa
nia, grupa została przyjęta, z zastrzeżeniem półrocznego 
okresu próbnego. W czerwcu 1937 grupa Dembińskiego 
została aresztowana pod zarzutem należenia do partii ko
munistycznej. Zarówno Pużak jak i Niedziałkowski 
występowali na procesie w ich obronie. Jednak ze 
wspomnień Anny Jędrychowskiej - wydanych w roku 
1965 w kraju pt. Zygzakiem i po prostu - wynika, że oni 
nigdy z komunizmem nie zerwali, kontaktowali się z de
legatem organizacji komunistycznej.
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O ich postawie świadczy zachowanie po 17 września 
1939.

Tak, Jędrychowski i Putrament poszli na współpracę 
od razu i na całego. Ale i Dembiński w Wilnie - okupo
wanym przez Sowiety - z ramienia sowieckiego Urzędu 
Kultury i Sztuki kierował wywożeniem zbiorów, książek 
i dokumentów z Biblioteki Wróblewskich, co wywołało 
wielkie oburzenie w mieście. Potem jednak wyjechał 
z Wilna do Starej Wilejki, gdzie był tylko dyrektorem 
szkoły, a następnie pracował w szkolnictwie we wsi Hau- 
cewicze na Polesiu. Latem 1941 roku został tam zamor
dowany przez Niemców.

Jeśli mówimy o młodych intelektualistach sympaty
zujących z komunizmem, to wprost samo nasuwa się 
nazwisko Leona Kruczkowskiego.

To był skomplikowany przypadek. Myślę, że w tych 
latach nie można go uważać za komunistę. Chciał wstąpić 
do PPS i przyszedł do Adama, który mu powiedział: ,,Pa- 
nie Leonie, pisarz nie powinien należeć do partii. Będzie
my zadowoleni, jeśli będzie pan z nami współpracował, 
ale odradzam wstępowanie do partii, bo wtedy będzie się 
pan musiał podporządkować uchwałom partyjnym. A pi
sarz powinien być wolnym człowiekiem” . Doskonale 
pamiętam tę rozmowę. Występował więc na akademiach 
pierwszomajowych, miewał odczyty. W okresie pro
cesów moskiewskich napisał broszurę W klimacie dykta
tury przeciw tym procesom i przeciw Stalinowi. Gdy 
w 1938 roku odbywały się wybory samorządowe, w śród
mieściu Krakowa chcieliśmy wystawić kandydaturę 
Kruczkowskiego. Pużak jednak się nie zgodził, nie zaak
ceptował jego kandydatury. Po wojnie Kruczkowski wró
cił z obozu jenieckiego jako gorliwy komunista.

Skoro mówimy o indywidualnościach wśród tak zwa
nych j  ednolitofrontowe ów, to trudno nie wspomnieć 
Adama Próchnika. Był jednym z wybitniejszych histo
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ryków tego okresu, a główna jego książka Pierwsze 
piętnastolecie Polski niepodległej zachowuje wartość do 
dnia dzisiejszego. Jako publicysta i myśliciel socjalis
tyczny byt mocno osadzony w tradycji PPS i to, co pisał, 
niewiele miało wspólnego z jakimkolwiek komunizmem. 
A jednak w latach trzydziestych wychylał się w tym kie
runku .

Próchnika nie znałam bliżej; myślę, że nawet nigdy 
nie miałam z nim jakiejś istotnej rozmowy na tematy po
lityczne czy historyczne. Zgadzam się z Pana oceną tej 
książki. Na pewno był on historykiem dużej klasy, jak też 
wybitnym publicystą socjalistycznym. Jeżeli chodzi
0 stosunki osobiste w PPS, był dla nas człowiekiem ob
cym; również stosunki osobiste między Próchnikiem
1 moim mężem nigdy nie były bliskie. W latach trzydzie
stych istotnie był zwolennikiem współpracy z komunista
mi. Procesy starych bolszewików w Moskwie podobno 
wywarły na nim głębokie wrażenie. Pamiętam, że na ra
domskim kongresie PPS w roku 1937 jego postawa była 
znacznie mniej ostra. W czasie wojny, w listopadzie 1939 
roku, wraz z innymi członkami Rady Naczelnej PPS z góry 
został wyłączony z założycielskiej konferencji konspira
cyjnej WRN przez jej kierownictwo (Arciszewski, Pużak, 
Zaremba). Jak potem do nas dochodziło, był tym bardzo 
dotknięty. Po najeździe Niemców na Sowiety, Próchnik 
stanął na czele podziemnej organizacji „Polscy Socja
liści” , grupującej przeważnie przedwojennych jednolito- 
frontowców z PPS. W maju 1942 roku wraz z Żuławskim 
podjęli próbę połączenia z WRN; w czasie tych rozmów 
Próchnik zmarł nagle w ataku apoplektycznym.

W Krakowie musiała Pani poznać inną postać - 
Bolesława Drobnera, wtedy już człowieka starszego. 
Słyszałem opinię, że był to typowy, niesforny szlachcic- 
zabijaka, trochę warchoł, trochę marzyciel przeniesiony 
w czasy współczesne i do ruchu socjalistycznego. Nie 
mieścił się w żadnych strukturach, żadnej ortodoksji,
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walił na oślep w prawo i w lewo. Nie mógł sobie z nim 
poradzić ani Daszyński, ani Pużak, ani po wojnie Bierut 
czy Gomułka. Zawsze się wyłamywał, chodził pod prąd, 
Z niczym się nie liczył.

Znałam Drobnera dość dobrze, zwłaszcza w latach 
naszego powrotu do Krakowa. Scharakteryzował go Pan 
na ogół dobrze, natomiast co do Daszyńskiego i Pużaka, 
to umieli sobie z nim poradzić. O ile wiem, Bierutowi 
i Gomułce udało się Drobnera - po jego pierwszych suk
cesach - usunąć całkiem na bok. By powiedzieć Panu 
prawdę o Drobnerze, przytoczę niezwykłą przygodę, któ
ra przydarzyła mi się tu, w Londynie, mniej więcej przed 
rokiem. Zatelefonował do mnie ktoś, wymieniając niez
nane mi nazwisko i mówiąc, że jest z Krakowa, pisze 
swoje wspomnienia. Prosił, żebym zgodziła się je przej
rzeć i usunąć błędy, a zwłaszcza ewentualne pomyłki 
w nazwiskach. Pytam go więc, kiedy tu przyjechał i kiedy 
wraca do Krakowa, a on - ku mojemu zdziwieniu - po
wiada: „Ja tu jestem, ja tu przyjechałem z wojskiem” . 
- A co Pan robił w Krakowie przed wojną? On na to 
dosłownie: „Ja wiem, że Pani ma silne nerwy, ale niech 
się Pani mocno trzyma: w tych ostatnich latach, gdy Pani 
mąż «rządził» Krakowem, ja byłem oficerem politycz
nym w policji, a w 1938 roku przeniesiono mnie do War
szawy z awansem” . Tu podał mi prawdziwe nazwisko 
i dodał: „Ale ja nie byłem przydzielony do PPS, tylko do 
endków, a u was był od nas ...” - tu wymienił nazwisko 
jednego z czynnych pepeesowców. Zrobiło mi się przy
kro i do dziś w to nie wierzę. Mój rozmówca wpadł we 
wspomnienia: „W czasie strajku o «Semperit» - już po 
strzelaninie - szła Pani ulicą z mężem, Cyrankiewiczem, 
Drobnerem, Szumskim, Przybysiem (tu wymienił chyba 
jeszcze dwie inne osoby). Podszedłem do was z rewolwe
rem, powiedziałem, że was aresztuję i zaprowadziłem 
was na komisariat policji na ulicy Św. Jana” . „Musiało 
się Panu coś pomylić - odpowiadam - bo mój mąż był
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wtedy przez kilka dni na zgromadzeniach na Śląsku. Za
wiadomiony przez nas o wypadkach w Krakowie, przer
wał natychmiast objazd i przyjechał tegoż dnia, ale dopie
ro wieczorem. Nie mógł go więc Pan w tej grupie 
aresztować. A poza tym ja nigdy w komisariacie policji 
na ulicy Św. Jana nie byłam. W tym czasie, o którym Pan 
mówi, zostałam wezwana do województwa, a w spra
wach strajku w «Sempericie» byłam przesłuchiwana po 
kilkunastu dniach w głównym komisariacie policji przy 
ul. Siemiradzkiego. Wszystko więc, co Pan mówi, nie 
zgadza się z faktami” . Trochę zmieszany (tak mi się 
przez telefon zdawało) pyta: „Czy Pani ma wspomnienia 
Drobnera? Czy może Pani wziąć je do ręki i przeczytać 
głośno, co on o tym napisał?” Wzięłam z półki książkę 
Drobnera Bezustanna walka i czytam: ,,Gdy szliśmy 
w otoczeniu wywiadowców na pierwsze piętro do sali 
przesłuchań, słyszeliśmy jęki i krzyki aresztowanych: 
«Nie bić...» Przyjął nas w komisariacie gruby policjant, 
który trzymał w obu rękach baty gumowe. «Zaraz rozbie
rać się» krzyknął. Odpowiedziałem, że przecież pani 
Ciołkoszowa nie będzie się z nami razem rozbierać. 
A poza tym oświadczam, że nie będziemy się rozbierali” . 
,,No widzi Pani”  - słyszę przez telefon. ,,A ja Panu 
oświadczam, że to jest przez Drobnera zełgane, bo ja na 
komisariacie przy ul. Św. Jana nie byłam i żaden komi
sarz batami mi nie groził” . Do tej rozmowy telefonicznej 
jeszcze wrócę, przy innej okazji. Ale Panu chcę powie
dzieć - taki był Drobner. Te trzytomowe wspomnienia 
pełne są mitomanii, wysuwania siebie na naczelne miej
sce w każdej akcji czy w strajku, a więc i pełne kłamstw. 
Przy tym był zdecydowanym jednolitofrontowcem, by 
więc pokazać swą siłę, zrobił jednolitofrontowców z ta
kich ludzi, jak Przybyś, dr Szumski, Cyrankiewicz czy 
Aleksander Papier, którzy w czasie, gdy mąż mój przej
mował kierownictwo polityczne PPS w Krakowie, jedno- 
litofrontowcami nie byli. Wtedy też Drobner odbył roz
mowy z Cyrankiewiczem, Papierem i innymi młodymi
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ich kolegami z ZNMS i PPS i oświadczył im: „Musicie 
wybrać: Ciołkosz albo ja” , na co usłyszał - „My już wy
braliśmy, jesteśmy z Ciołkoszem” . Mówię o tym dlatego, 
żeby ostrzec historyków, zwłaszcza młodszych, że 
wspomnienia Drobnera, bez względu z jakiego czasu, nie 
są obiektywnym materiałem historycznym. Za naszych 
czasów mówiło się: gdyby Drobner miał rozwagę, spokój 
i obiektywizm swojej żony, byłby świetnym działaczem, 
bo był człowiekiem ideowym i dobrym.

Wspomniała Pani jeden z najgłośniejszych strajków 
lat trzydziestych, mianowicie strajk okupacyjny w fabry
ce chemicznej „Semperit” w Krakowie w 1936 roku.

Był to okres, kiedy Europa wychodziła z kryzysu gos
podarczego, a więc i w Polsce robotnicy wystąpili o pod
wyżki płac. Napotykając przeważnie na opór praco
dawców, rozpoczynali strajki, które przybrały formę 
strajków okupacyjnych. W Krakowie 2 marca 1936 roku 
wybuchł pierwszy strajk okupacyjny zakończony zwy
cięstwem w fabryce czekolady „Suchard” , gdzie - jak 
w całym tym przemyśle - większość pracowników stano
wiły kobiety. Zarówno tu, jak i w innych fabrykach, 
położenie kobiet biorących udział w strajku okupacyjnym 
było znacznie trudniejsze niż mężczyzn. Troska o dzieci 
zostawione w domu nie opuszczała ich ani w dzień, ani 
w nocy; trzeba było mieć dużo sił wewnętrznych, poczu
cie odpowiedzialności za rozpoczętą walkę, solidarności 
i woli zwycięstwa, żeby mimo niepokoju o dzieci nie 
opuścić fabryki. We wtorek 13 marca wybuchł strajk 
w fabryce chemicznej „Semperit’ ’, gdzie również kobiety 
stanowiły poważną część pracujących. Stąd sekretarz 
związku zawodowego robotników przemysłu chemiczne
go, Zygmunt Bocian, prosił mnie, żebym razem z nim 
poszła następnego dnia do strajkujących. Bez żadnych 
trudności ze strony stojącej pod fabryką policji i adminis
tracji fabryki zostaliśmy wpuszczeni i na dziedzińcu od
byliśmy zgromadzenie (tak określano w Małopolsce spot
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kania wiecowe), na którym oboje przemawialiśmy (obok 
działaczy miejscowych). Przy sposobności nawiązałam 
kontakt z młodą robotnicą Sfefą Polusówną, którą dobrze 
znałam jako działaczkę młodzieżową TURa, a przez nią 
z kilku innymi. Natępnego dnia jednak już nas policja nie 
wpuściła, toteż przez dwa dni przesyłałam przemówienia 
do kobiet w Chlebie na ręce Stefy, która je tam odczyty
wała. Strajk w „Sempericie” trwał jednocześnie ze straj
kiem okupacyjnym w kopalni w Wieliczce. I oto w nocy 
z piątku na sobotę 20-21 marca na polecenie wojewody 
Kazimierza Świtalskiego policja wkroczyła do „Sempe- 
ritu” oraz do salin i siłą usunęła strajkujących. Między 
czwartą a piątą rano zjawiło się u mnie kilka kobiet 
z „Semperitu” , by mnie powiadomić, co się stało. Jak już 
mówiłam, mąż mój był w tym czasie na objeździe zgro
madzeniowym na Śląsku. W sobotę wieczorem na po
siedzeniu OKR PPS, a w niedzielę na konferencji przed
stawicieli związków zawodowych zapadły uchwały 
o jednodniowym strajku powszechnym w poniedziałek 
w obronie wolności strajku i o zwołaniu zgromadzenia- 
protestu na wielkim dziedzińcu przy domu Związku Za
wodowego Kolejarzy. Zgromadzenie było ogromne, ale 
powszechność strajku nie by a pełna: tramwajarze byli mu 
przeciwni, ruch tramwajowy był od rana normalny, mia
sto więc tak bardzo strajku nie czuło. Na zgromadzeniu 
przemawiałam wraz z Drobnerem, Szumskim, Przyby- 
siem, Cyrankiewiczem oraz innymi. Na okrzyki komu
nistów padające z tłumu słuchaczy, żeby przedłużyć 
strajk, nie kto inny jak Cyrankiewicz odpowiedział: 
, Jeżeli PPS ogłosiła strajk na 24 godziny, to nie będzie go 
ani przez minutę dłużej” . Tłumom wracającym ze zgro
madzenia ulicą Warszawską do Placu Matejki zagrodziła 
drogę znana ze swej brutalności i najbardziej znienawi
dzona policja z Golędzinowa, która obawiając się de
monstracji pod siedzibą wojewody, bezskutecznie starała 
się ludzi zawrócić. Policja użyła broni: ośmiu robotników 
zostało zabitych i dwudziestu sześciu rannych. Rozruchy
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przerzuciły się w stronę Barbakanu i ul. Floriańskiej; 
tramwaje wróciły do remiz. Miasto było wstrząśnięte. Za
wiadomiony przez nas o wypadkach Adam wrócił wie
czorem.

Nazajutrz z delegacją OKR PPS udał się z listą żądań 
do wojewody Świtalskiego. Jako pierwsze wysunął żąda
nie wydania zwłok zabitych robotników w celu uroczy
stego ich pochowania. Na to Świtalski: „Pan mnie zna 
z wojska i wie, że tak będzie, jak powiem - zwłoki pocho
wa policja” ; z kolei Adam: „Pan wojewoda zna mnie 
z wojska i oświadczam, że jeżeli tak sią stanie, PPS umy
wa ręce, niech się dzieje co chce w Krakowie” . Byłam 
członkiem tej delegacji, doskonale pamiętam przebieg 
wizyty. Zaległa cisza, po kilku chwilach Świtalski spo
kojnie zapytał: „Jaką trasę pogrzebu Pan proponuje?” Po 
szczegółowym omówieniu sprawy pogrzebu Adam od
czytał dalsze żądania, między innymi materialnego za
bezpieczenia rodzin zabitych, zapewnienia pomocy ran
nym i ich rodzinom, niedopuszczania do policyjnych 
interwencji w czasie strajków itp. „Ostatnim naszym 
żądaniem - mówił Adam - jest ustąpienie pana wojewody. 
Wojewoda, który strzela do robotników, nie może być 
wojewodą w Krakowie” . W nocy przyjechał do Adama 
na tajną rozmowę zaufany wysłannik premiera Kościał- 
kowskiego w celu omówienia sytuacji. Adam stawiał 
mocno i zdecydowanie żądanie dymisji Świtalskiego oraz 
zapewnienia, że nie będzie interwencji policyjnej w straj
kach okupacyjnych. Nie ulegało wątpliwości, że tak zwa
na grupa pułkowników, do której należał wojewoda Świ
talski, wykorzystywała strajki robotnicze jako argument 
przeciw polityce rządu Kościałkowskiego, dążąc do jego 
obalenia. Olbrzymi i uroczysty pogrzeb zabitych w Kra
kowie prowadzony był przez Centralny Komitet Wyko
nawczy PPS z Tomaszem Arciszewskim na czele.

Nad tym strajkiem zatrzymałam się dłużej, albowiem 
w historiografii PRL-owskiej jest on - podobnie jak fala 
strajków, która się później po „Sempericie” rozlała - nie
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prawdopodobnie zakłamany. Wszystko przypisuje się 
braterskiej współpracy komunistów i jednolitofron- 
towców z PPS; robi się jednolitofrontowców z działaczy 
PPS, którzy jednolity front odrzucali lub wprost zwalcza
li. Nawet znajduję siebie i Adama razem na wymienio
nych rozmowach z komunistami na temat współpracy, co 
jest zupełnym kłamstwem. I to nie tylko w książkach 
dawniej wydanych, ale nawet w tych z roku 1987. A jak 
było naprawdę? OKR PPS po pogrzebie zabitych powołał 
do życia Komitet Opieki i Pomocy dla ofiar „Semperitu’ ’. 
Wybrano mnie na przewodniczącą tego Komitetu. 
Opiekę w szpitalach nad rannymi powierzyłam dwom 
akademiczkom: Krystynie Munk (starszej siostrze póź
niejszego znanego reżysera filmowego Andrzeja Munka), 
dziś McDonald, emerytowanej lekarce w Edynburgu ze 
świetną kartą z czasów wojny, oraz Krystynie Marek, 
córce posła Zygmunta Marka, emerytowanego profesora 
prawa międzynarodowego w Szwajcarii. Obie wciąż za
liczam do moich najbliższych przyjaciół. W opiekę tę 
włożyły tyle sił i strosk, że zaskarbiły sobie ogromną 
wdzięczność rannych i ich rodzin. Komitet rozesłał po fa
brykach w Krakowie i na ziemi Krakowskiej listy zbiór
kowe. Zbiórka dała świetne rezultaty, które umożliwiły 
zabezpieczenie rodzin po zabitych. Któregoś dnia 
zgłosiła się do mnie do biblioteki TURa trójosobowa de
legacja MOPR z propozycją ofiarowania na nasz Komitet 
kilku tysięcy złotych (nie pamiętam dokładnej cyfry). Po
wiedziałam, że nie mogę sama decydować, ale że na po
siedzenie OKR PPS przyjdę z wnioskiem odmowy, bo to 
są pieniądze sowieckie. Tłumaczyli mi, że przecież mogą 
tę sumę rozpisać jako wpłaty po 50, 100 czy 150 złotych 
od rozmaitych robotników na listy krążące po fabrykach. 
Powiedziałam im: „Na pewno możecie, ale tego nie zro
bicie. Chcecie, by Komitet przyjął pieniądze sowieckie. 
Potrzebne wam to ze względów politycznych, opieka jest 
na drugim miejscu” . OKR PPS zgodnie z moim wnios
kiem pomoc tę odrzucił. Nawiasem mówiąc, jeden z tych
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trzech delegatów zginął później z rąk sowieckich jako 
oficer w Katyniu.

Wypadki krakowskie wywarły wielkie wrażenie na 
robotnikach. Już 14 kwietnia wybuchły rozruchy bezro
botnych we Lwowie pod budynkiem Funduszu Pracy, 
gdzie doszło do krwawych starć. Zginął jeden z manifes
tantów, a w związku z jego pogrzebem od kul policji zos
tało ciężko zranionych 13 osób, z czego 5 zmarło. Na 
znak protestu 16 kwietnia odbyły się jednodniowe strajki 
we Lwowie i w Przemyślu.

W Krakowie z końcem kwietnia 1936 roku odwołano 
wojewodę Świtalskiego. Osiągnięte zwycięstwo PPS 
i związków zawodowych, a przede wszystkim robot
ników, wywołało nie tylko zadowolenie, ale zupełnie wy
raźną radość. Na jego miejsce wojewodą został mianowa
ny Michał Gnoiński, pułkownik, komendant szkoły 
podchorążych artylerii w Toruniu. W czasie pierwszej 
rozmowy, na którą zaprosił Adama po objęciu swego sta
nowiska, powiedział mu: ,,Nie znam się na polityce, toteż 
gdy będzie miał pan sprawy polityczne, proszę je oma
wiać z moim zastępcą, wicewojewodą Małaszyńskim. Ja 
przyjechałem tylko po to, by w Krakowie nie było no
wych trupów na ulicach” . Okazał się człowiekiem 
o wielkim wyczuciu na sprawy społeczne.

W roku 1936 w Krakowie rozlała się fala strajków 
okupacyjnych. Gdy przyjechał główny Inspektor Pracy 
Klott i pytał nas, ile mamy strajków, nawet nie umieliśmy 
odpowiedzieć. Żyłam tymi strajkami. Czasami przema
wiałam w czterech zakładach pracy dziennie. Naturalnie, 
nie mogę mówić o wszystkich, ale chcę się zatrzymać na 
kilku. Jak wiadomo, była w Krakowie znana fabryka cze
kolady Piaseckiego. W fabryce tej panowały stosunki pa
triarchate, Piasecki związku zawodowego do fabryki nie 
dopuszczał. Ale sekretarz Związku Robotników Prze
mysłu Spożywczego, Stanisław Cekiera, korzystając 
z rozbudzenia ruchu robotniczego, dotarł do ludzi tam 
pracujących; wstąpili do związku i wystąpili o umowę
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zbiorową. Oburzony Piasecki postanowił odpowiedzieć 
lokautem. Gdy nazajutrz rano zatrudnieni w jego fabryce 
ludzie przyszli do pracy, zastali bramy zamknięte. 
Większość pracowników stanowiły kobiety, zostałam 
więc przez Cekierę poproszona o pomoc. Gdy przyje
chałam pod fabrykę, po naradzie z sekretarzem i czekają
cymi pracownikami postanowiliśmy sprowadzić jeden 
czy dwa wozy słomy. Rozłożyliśmy ją wszyscy pod 
bramą i kobiety rozsiadły się na słomie. Odpowiedź na lo
kaut była gotowa: właściciel nie mógł wywieźć towaru 
z fabryki ani w dzień, ani w nocy. Był czerwiec i - o ile 
pamiętam - było bardzo ciepło. Przychodziła orkiestra 
kolejarzy, nieraz były potańcówki i często śpiewy. Robot
nicy z innych fabryk po ukończeniu swej pracy odwie
dzali ich często. Pracownicy Piaseckiego nie byli odcięci 
od rodzin, goście znosili owoce, słodycze. Od czasu do 
czasu działacze PPS i związków zawodowych wygłaszali 
przemówienia. Przemawiałam i ja. Po kilku dniach Pia
secki podpisał umowę zbiorową. Trzeba było widzieć 
radość i dumę ze zwycięstwa jego pracowników. Wysłali 
delegację do Adama do Domu Górników przy al. Kra
sińskiego, gdzie urzędował OKR PPS. Większość dele
gacji stanowiły kobiety, mężczyzn było może dwóch - 
trzech. Delegacja oświadczyła Adamowi, że wszyscy pra
cownicy chcą wstąpić do PPS. Byłam wtedy w pokoju, 
gdy Adam im tłumaczył, że wszyscy powinni należeć do 
związku zawodowego, a do PPS dopiero potem, gdy tro
chę poczytają, jak będą więcej wiedzieli, czym była PPS 
i czego chce teraz. Dość długo musiał im tłumaczyć, bo 
kobiety były trochę dotknięte tym, że się ich w PPS nie 
chce, ale jakoś sobie poradził. Na pożegnanie powie
działy mu: ,,Ale mamy do Was, towarzyszu Ciołkosz, 
prośbę: nie przysyłajcie nam na mówców żadnych 
Żydów, najlepiej niech zawsze przychodzi towarzyszka 
Ciołkoszowa” . Omało nie wybuchnęłam śmiechem. 
Adam i kilku wtedy obecnych w OKRze towarzy
szy przyjęli to jakoś nawet bez uśmiechu. Po kilku
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tygodniach, gdy one już kolportowały i czytały pepee- 
sowski Głos Kobiet, gdy już się ze mną zaprzyjaźniły, 
w lekkiej rozmowie ze śmiechem oświadczyłam im, że 
jestem pochodzenia żydowskiego, ale to już nie miało dla 
nich znaczenia.

W fabryce „Kabel” , gdzie też pracowało dużo kobiet, 
strajk okupacyjny przeciągał się dość długo. Tęsknota 
i niepokój o dzieci mogły wywołać w tych kobietach de
cyzję powrotu do domu, opuszczenie fabryki i załamanie 
się strajku. Poszłam do fabryki z Cyrankiewiczem, prze
mawialiśmy oboje, potem w luźnych rozmowach z nie
jedną matką wypytywałam o dzieci, kto się nimi opiekuje 
i coraz bardziej byłam zgnębiona. Żegnając się z nimi 
powzięłam decyzję jak najszybszego uruchomienia przez 
nasze Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci półko
lonii letniej gdzieś w pobliżu fabryki. Po wyjściu uzgod
niliśmy ten plan z Cyrankiewiczem i oboje poszliśmy do 
ogromnie życzliwego inspektora pracy Stefana Czarnec
kiego, którego znaliśmy dobrze z różnych strajków. Był 
on albo jednym z zarządzających funduszem kolonijnym 
w województwie, albo miał tam duże wpływy. Chcie
liśmy, żeby nam pomógł finansowo przy tej półkolonii. 
Przyjął nas bardzo serdecznie, obiecał pomoc i zaczął 
z nami rozmowę na temat bieżących strajków. Powiedział 
nam: „W «Kablu» wygracie (uznał jeszcze dwa bieżące 
strajki za pomyślne), ale strajku na robotach uruchomio
nych dla bezrobotnych przez Fundusz Pracy, nie wygra
cie, bo jeśli podniosą stawki w Krakowie, będą musieli je 
podnieść wszędzie, a to jest niemożliwe ze względu na 
brak tak dużych pieniędzy” . Wiedzieliśmy, że można 
było mu wierzyć. Wieczorem poszliśmy na Planty, gdzie 
przy ogniskach siedzieli strajkujący z robót publicznych. 
Nastrój nie był najlepszy, były to przecież roboty sezono
we, zaczynali więc już obliczać, ile tracą przez dni straj
ku, co w każdym strajku jest objawem niekorzystnym. 
Strajkiem tym kierował Drobner, odszukaliśmy go więc 
i zakomunikowali, co powiedział inspektor pracy oraz ja
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kie odnieśliśmy wrażenie z rozmów przy ogniskach. 
Bardzo był na nas oburzony, zapowiedział nam, byśmy 
się nie wtrącali, wszak on kieruje tym strajkiem i on zań 
odpowiada. Po kilku dniach strajk załamał się, strajkujący 
zrobili kukłę Drobnera, poszli z nią pod Szarą Kamienicę 
w Rynku, gdzie urzędowali endecy, i tam ją spalili. We 
wspomnieniach Drobnera cała historia z kukłą wypadła 
zupełnie inaczej.

Wreszcie już ostatnie na ten temat wspomnienie. Była 
w Krakowie fabryka materiałów piesemnych: atramentu, 
ołówków zwykłych i kolorowych, farb na lekcje ry
sunków. Nazywała się chyba „Iskra-Karmański” . Był 
tam strajk, w czasie którego przemawiałam, więc mnie 
znali - wygrali, podpisali umowę zbiorową. Według ów
czesnego prawodawstwa polskiego umowa musiała być 
podpisana u inspektora pracy przez obie strony: praco
dawcę i związek zawodowy, reprezentujący robotników 
danego zakładu pracy. Naturalnie, obowiązywała obie 
strony przez okres czasu uzgodniony w umowie. W tejże 
„Iskrze” robotnicy postanowili po kilku tygodniach 
zmienić umowę i znowu zastrajkowali. Uprosił mnie se
kretarz Związku Zawodowego Robotników Przemysłu 
Chemicznego, z którym byłam w fabryce w czasie 
pierwszego strajku, żebym zgodziła się wytłumaczyć 
strajkującym, iż strajk ich jest naruszeniem umowy i że 
powinni wrócić do pracy. Poszedł tam ze mną, ale prze
mawiałam ja. W pierwszym strajku przyjmowali mnie jak 
najlepiej, teraz natomiast reagowali chłodno, a gdy przed
stawiłam im argumenty anty strajkowe, wygwizdali mnie, 
pytali, ile mi ich pracodawca zapłacił za to przemówienie, 
obrzucili mnie obelgami. Wracałam do domu głęboko 
dotknięta i dosłownie płacząc przez całą drogę. A oni 
jeszcze przez kilka dni strajkowali, przegrali, stracili za
robek i musieli wrócić do pracy na zasadzie umowy, którą 
uprzednio podpisali.

Po co ja to wszystko Panu opowiedziałam? To było 
moje życie. Tym żyłam, martwiłam się głęboko losem
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strajkujących, cieszyłam się razem z nimi każdym zwy
cięstwem. Nie potrafię tego z mego życia wyciąć ani za
pomnieć, zubożyłabym je głęboko. I miałabym o wiele 
mniej przyjaciół.

Jaki był Wasz stosunek do Zjazdu Pracowników Kul
tury w Obronie Pokoju, który odbył się w maju 1936 
roku we Lwowie?

Dobrze, iż mi Pan o tym przypomniał. Była to impre
za o charakterze wybitnie komunistycznym i jednolito- 
frontowym. Brali w niej udział najwybitniejsi i najgłoś
niejsi ludzie tej orientacji: Władysław Broniewski 
ii Wanda Wasilewska, Dembiński i Rzymowski, Emil Ze
gadłowicz i Leon Kruczkowski, Anna Kowalska i Marian 
Czuchnowski, Lech Piwowar i Adam Polewka. Na akade
mii w Teatrze Wielkim - według wspomnień organizatora 
i uczestnika Zjazdu Mariana Naszkowskiego - grzmiały 
okrzyki: „Niech żyje Komunistyczna Partia Polski! Niech 
żyje Komunistyczna Partia Zachodniej Ukrainy! Niech 
żyją jednolitofrontowi PPS-owcy! Precz z Beckiem! 
Niech żyje twierdza pokoju - ZSRR!” Chyba dość, żeby 
wiedzieć, co to było. Leon Kruczkowski, według tego, co 
nam mówił, wrócił niezadowolony i rozczarowany. Po
wiedział dosłownie: „Mariana (Czuchnowskiego) 
przemówienie było tak krwawoczerwone, że moje przy 
nim trudno nazwać nawet różowym’ ’.

A naszą szybką odpowiedzią na ten prosowiecki zjazd 
były zorganizowane już z końcem czerwca przez Adama 
wraz z krakowskim TURem „Dni Kultury Robotniczej” . 
Rozpoczęły się pięknym festiwalem na Kopernikowskim 
dziedzińcu Biblioteki Jagiellońskiej. Przybyłe z całej 
Polski chóry, orkiestry i zespoły recytacyjne wypełniły 
program; występy były na ogół na wysokim poziomie. 
Wieczór został zamknięty pochodem na Rynek. Prowa
dziła go znana w Polsce z występów radiowych świetna 
orkiestra Związku Kolejarzy z Nowego Sącza, sztandary 
i dwa tysiące młodzieży TURowej z płonącymi po
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chodniami. Ponieważ były to coroczne „Dni Krakowa” , 
kościół Mariacki i Sukiennice oświetlone były reflektora
mi, a więc Rynek był jeszcze piękniejszy. Ze stopni pom
nika Mickiewicza przemawiali Kazimierz Czapiński 
i Adam. Nazajutrz - nie pamiętam, czy na Placu Jabło
nowskich, czy na Rynku Kleparskim - odbyło się wielkie 
zgromadzenie publiczne na temat palących problemów 
szkolnictwa, zwłaszcza powszechnego, wzrastającej licz
by dzieci poza szkołami i pensji nauczycieli na wsiach. 
Był to fragment wielkiej akcji podjętej wtedy przez PPS 
i TUR w całej Polsce; przemawiałam wówczas w wielu 
miejscowościach. Na jednym z takich zebrań, już po jego 
zamknięciu, podszedł do mnie urzędujący na nim poli
cjant z poważnym wyrzutem: „O pensje nauczycieli to się 
Pani upomina, a kto upomni się o nas? Jak ja i tacy jak ja 
możemy z tych naszych pensji wyżyć mając rodziny? 
A potem się mówi, że bierzemy łapówki, że w nieucz
ciwy sposób dorabiamy i tym podobne stawia się zarzuty, 
czasem prawdziwe, a częściej nie. Niech Pani o tym 
pomyśli” . Wśród miejscowych miał opinię spokojnego, 
uczciwego człowieka.

Niepokoi mnie problem jednolitofrontowców. Ich 
skłonności do współpracy z komunistami, ich ślepoty na 
zbrodnie stalinowskie nie da się usprawiedliwić. A jed
nak były wśród nich prawdziwe indywidualności, ludzie 
wybitni, także ludzie szlachetni. Czy nie myśli Pani, że te 
jednolitofrontowe tendencje były odpowiedzią na ofen
sywę faszyzmu, nacjonalizmu, autorytaryzmu i totalita
ryzmu?

Na pewno ta sytuacja ułatwiała wielu ludziom pobłą
dzenie w stronę komunizmu. Ale my uważaliśmy, że nie 
można przeciwstawiać się czarnemu czy brunatnemu to
talitaryzmowi przy pomocy totalitaryzmu czerwonego. 
Większość członków partii tak uważała.
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Patrząc z dzisiejszej perspektywy widzimy głównie 
odchylenia od demokracji w stronę komunizmu. Ale 
w tamtych latach najbardziej widoczne były bojówki 
ONR-u, agresywny nacjonalizm, antysemityzm, bojkot 
ekonomiczny Żydów, marsz Doboszyńskiego na Myśle
nice, szczepienie haseł nacjonalistycznych i antyżydow
skich w obozie sanacyjnym po śmierci Piłsudskiego.

Pana pytanie nasuwa wrażenie, iż ci, co odrzucali jed
nolity front, byli ślepi na powyższe zjawiska, że ich nie 
dostrzegali, a stąd, że z nimi nie walczyli. Zapewniam 
Pana, że walka PPS przeciw tym objawom toczyła się 
z coraz większym natężeniem w imię obrony demokracji. 
Chyba nikt nie wierzył, że komuniści będą walczyć o de
mokrację.

Komunistycznemu hasłu jednolitego Frontu Ludowe
go PPS przeciwstawiała hasło Frontu Demokratyczne
go·.

Współpracy z komunistami przeciwstawialiśmy 
współpracę z partiami socjalistycznymi mniejszości naro
dowych oraz z ludowcami. Szczególnie dawni członko
wie PSL-Wyzwolenie i młodzież ,,Wici” byli dla nas 
ważnym partnerem. Ruch ludowy wykazał w tych latach 
dużą dojrzałość demokratyczną. Ale Stronnictwo Ludo
we jako całość nie było za sojuszem z PPS; wszak w lu
tym roku 1936 doszło do powstania tak zwanego Frontu 
Morges, z generałem Sikorskim i Paderewskim na czele. 
Frontowi Morges udzielili poparcia Witos i Kiemik. Gdy 
w 1937 roku wybuchł wielki strajk chłopski o powrót Wi
tosa i o wolne wybory, nie doszło do żadnych burd anty
semickich. A przecież nastroje były rozpalone, docho
dziło do rozruchów i starć z policją, zginęło kilkadziesiąt 
osób. Można więc powiedzieć, że nawet jeśli wśród 
chłopów istniała niechęć do Żydów, to nie przybierała 
ona postaci gwałtów. A ruch ludowy jako całość dążył do 
przywrócenia demokracji parlamentarnej.
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Wydaje się, że najbardziej agresywne formy antyse
mityzmu znajdowały grunt w pewnych środowiskach 
młodej inteligencji oraz wśród drobnomieszczaństwa.

Tak. W Małopolsce - jak już o tym mówiłam - kiedy 
ONR-owcy zaczęli pikietować sklepy żydowskie, natrafi
li na opór młodzieży PPS-owskiej, która zmiotła ich z uli
cy. Na uniwersytecie te wszystkie historie z numerus 
clausus, numerus nullus, z osobnymi ławkami - napoty
kały na sprzeciw młodzieży socjalistycznej, ludowcowej 
i demokratycznej. Kiedy studenci żydowscy postanowili 
stać w czasie wykładów, żeby nie legalizować odrębnych 
ławek, młodzież pepeesowska i chłopska stała razem 
z nimi.

Chyba także przeciwstawiała się antysemityzmowi 
część młodzieży sanacyjnej ze Związku Polskiej Mło
dzieży Demokratycznej i Legionu Młodych?

To prawda. Obóz sanacyjny poszedł na politykę 
antyżydowską dopiero po śmierci Piłsudskiego, który 
przecież nigdy nie był antysemitą. Propaganda OZN-u, 
rozmowy z ONR-Falangą, pomysły wysiedlenia Żydów 
na Madagaskar - to wszystko są zjawiska końca lat trzy
dziestych.

Kiedyś ONR-owcy postanowili urządzić wiec na Uni
wersytecie Jagiellońskim, a potem mieli zamiar iść na za
mieszkały przez Żydów Kazimierz, żeby „zrobić porzą
dek” . Adam - jako przewodniczący PPS w Krakowie - 
zwołał wszystkich delegatów fabrycznych na konfe
rencję; podjęto na niej uchwałę, że jeśli ONR-owcy wyj
dą z uczelni na miasto, wtedy na telefoniczny sygnał 
męża z OKR robotnicy opuszczą fabryki i ruszą przeciw 
nim. Dowiedział się o tej uchwale wojewoda Gnoiński 
i przeraził się perspektywą wielkich rozruchów. Od rana 
zaczął rozmowy z mym mężem, aby do tego nie dopuś
cić. Adam oświadczył, że jeśli ONR-owcy nie wyjdą 
na ulice, to robotnicy też tego nie zrobią. I rzeczywiście,
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policja nie dopuściła do ich wymarszu z uniwersytetu. Tu 
wracam do londyńskiej rozmowy telefonicznej owego 
oficera policji, o którym mówiłam z okazji „Semperitu” 
i Drobnera. Ponieważ - jak sam powiedział - był przy
dzielony do endeków, opisał mi dokładnie zamierzoną 
powyższą wyprawę ONR-owców. Gdy skończyli swoje 
zebranie w gmachu uniwersytetu i zeszli na Planty, oka
zało się, że obydwa najbliższe wyjścia z Plant na ulice 
były obsadzone przez policję. Kręcili się więc przed uni
wersytetem. Wtedy ten oficer i jego koledzy przystąpili 
do odbierania im petard, w jakie byli uzbrojeni. „Pod
szedłem - wspominał - między innymi do takiego smar
kacza, sam mi oddał petardy i popłakał się ze strachu; na
wet mi się go żal zrobiło, ale mu nawymyślałem” . 
Wszystkich uczestników tej wyprawy policja skierowała 
z powrotem do gmachu uniwersyteckiego. Czy było 
dokładnie tak, jak mi to opowiadał ów były policjant, czy 
inaczej, faktem pozostaje, że groźba robotnicza pomogła.

Czy robotnicy nie byli podatni na nastroje antyse
mickie?

Proszę pamiętać, że chadecja, endecy, a potem ONR 
i OZON mieli swoje związki robotnicze i tam antysemi
tyzm królował. Wśród robotników w związkach klaso
wych takich tendencji nie było. Jak było w ZZZ Mora- 
czewskiego, nie potrafię powiedzieć.

Przy tej okazji trzeba wspomnieć przywódcę Bundu 
Henryka Erlicha. Był to bardzo spokojny, wybitnie inteli
gentny, starszy już pan. Zaraz po rewolucji lutowej, po 
obaleniu cara w 1917 roku, na posiedzeniu piotrogradz- 
kiej Rady Delegatów Robotniczych złożył on wniosek 
o uznanie niepodległości Polski. Chodzi o ten sam wnio
sek, tę samą uchwałę, którą komuniści po wojnie ciągle 
przypominali jako dowód, że rewolucja rosyjska dała 
Polsce niepodległość. Oczywiście, uchwała ta niepod
ległości Polsce nie przywracała, bo nie miała takiej mocy 
prawnej, ale posiadała znaczenie moralne. Uchwaliła ją
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na wniosek Erlicha Rada, w której znaczną większość 
mieli socjaliści, mienszewicy i eserowcy, nie bolszewicy. 
Robotnicy polscy wiedzieli o tym wniosku Erlicha i to 
mu, oczywiście, otwierało polskie serca. Był bardzo po
pularny. W latach, o których mówimy, na drugiego lidera 
Bundu wysunął się Wiktor Alter. Z Erlichem byliśmy 
w przyjaźni, Altera znaliśmy mało.

Jako członkini Rady Naczelnej PPS i żona członka 
CKW poznała Pani wielu wybitnych działaczy, znanych 
- ze tak powiem - z kart podręczników historii. O wielu 
takich postaciach będziemy jeszcze mówili. Grono 
przywódców decydujących o polityce PPS w okresie 
tworzenia państwa i w latach dwudziestych wykruszyło 
się na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych. 
W 1927 roku umarł Feliks Perl, w 1931 Herman Dia- 
mand i Zygmunt Marek. Ignacy Daszyński z powodu 
choroby po 1930 roku zaprzestał czynnej działalności 
politycznej i umarł w 1936 roku. Jędrzej Moraczewski 
po przewrocie majowym przeszedł do obozu sanacyjne
go. Kto więc określał politykę PPS w latach, o których 
mówimy?

Przewodniczącym CKW, czyli jakby zarządu główne
go, był Tomasz Arciszewski, syn powstańca styczniowe
go, wybitny bojowiec z 1905 roku, człowiek, któremu to
warzyszyła bogata legenda walk niepodległościowych. 
Był samoukiem, człowiekiem dobrym, ciepłym, wolnym 
od pychy, bardzo kochanym i szanowanym przez robot
ników jak i przez inteligencję partyjną. Może nic lepiej 
nie oddaje istoty charakteru Arciszewskiego jak fakt, że 
on - organizator śmiertelnego zamachu na rosyjskiego ge
nerała Margrafskiego w Warszawie w okresie rewolucji 
1905 roku - odwołał zamach, bo w powozie generała 
siedziało przy nim dziecko. Arciszewski uratował dziec
ko, zamach zorganizował po raz drugi, tym razem 
skutecznie. W roku 1934 ten sam Arciszewski wraz
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z dawnymi członkami Organizacji Bojowej PPS interwe
niował u Prezydenta w sprawie ukraińskich morderców 
ministra Pierackiego. Wprowadzony po zabójstwie obóz 
koncentracyjny w Berezie Kartuskiej, na niemieckich 
wzorach oparty, w którym osadzano komunistów, terro
rystów ukraińskich, działaczy ONR, został z miejsca 
potępiony przez PPS oraz inne stronnictwa opozycji.

Mieczysław Niedziałkowski był ideologiem, parla
mentarzystą, wykładał miarodajną linię partii w redago
wanym przez siebie Robotniku. Był klasycznym inteli
gentem, nawet intelektualistą, trochę chłodnym, nie 
ulegającym emocjom. Stosunkowo mało go znałam, bo 
przebywał głównie w Warszawie, a ja rzadko tam jeź
dziłam. Największy wpływ na politykę partii wywierał 
Kazimierz Pużak, który także miał bogatą przeszłość 
związaną z walkami o niepodległość. Kiedy Adam wy
szedł z więzienia, Pużak przyjechał do nas w odwiedziny. 
Siedzieli dwie godziny i porównywali starą gwarę krymi
nalistów z nową. Dla Pużaka mieliśmy oboje najwyższy 
szacunek. Po siedmiu latach więzienia w Szlisselburgu, 
w kajdanach na rękach i nogach, w pojedynczej celi, stał 
się bardzo twardy. Nie był człowiekiem, z którym można 
było żyć blisko i serdecznie. Był bardzo nieufny i długo 
oglądał człowieka, nim nabrał do niego przekonania. Ale 
jeśli już się przekonał, było to zaufanie trwałe. Pozosta
wałam pod wrażeniem każdej z nim rozmowy i stale 
pamiętałam o tych latach Szlisselburga.

Czy był człowiekiem rozmownym?
Mało rozmownym, za to bardzo upartym. Chodziły 

wieści, że gdy nie zdołał przeprowadzić na CK W jakie
goś wniosku, na którym mu zależało, to wkładał wniosek 
pod kałamarz i po kilku posiedzeniach stawiał znowu. 
Nie był dobrym mówcą, ale był świetnym polemistą. Ten 
talent wykorzystywał często do zwalczania jednolitofron- 
towców, których był zaciętym przeciwnikiem. W 1936 
roku Rada Naczelna odrzuciła wszelką myśl o współpra
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cy z komunistami i usunęła z partii lwowską grupę jedno- 
litofrontowców. W grupie tej był między innymi stary 
działacz Wincenty Markowski. Mimo decyzji o wyrzuce
niu Markowski przyjechał na Kongres PPS w Radomiu 
w roku 1937. Porządkowi nie chcieli go wpuścić na salę. 
Widziałam to z bliska i nie mogłam wytrzymać. Poszłam 
do Pużaka ze słowami: „Słuchajcie! Mamy olbrzymią 
większość, oni nie przeprowadzą niczego. Jak można nie 
wpuścić Markowskiego po tylu latach jego działalności 
w partii?!” Pużak spojrzał zza okularów i powiedział: 
„Tylko dla was się zgadzam. Nie dla niego. Dla was!” To 
był cały Pużak.

W ostatnich latach przed wojną przewodniczącym 
Rady Naczelnej PPS był Zygmunt Żuławski.

Pużak i Żuławski mieli zupełnie inne temperamenty 
i między nimi istniał stały konflikt. Żuławski we wczes
nej młodości - na początku wieku - należał jakiś czas do 
SDKPiL. Trwało to bardzo krótko i było bardzo dawno, 
ale pewna skaza - przynajmniej w odczuciu takich ludzi 
jak Arciszewski i Pużak - pozostała. Z doświadczenia 
i temperamentu Żuławski był parlamentarzystą, jego 
przemówienia sejmowe były świetne, a Pużak walczącym 
bojowcem i konspiratorem. Stąd wynikała wielka różnica 
charakteru i poglądów w rozmaitych sprawach. Żuławski 
nie miał jednak w PPS takiego wpływu, takiej siły decy
zji jak Pużak. Swoją aktywność wykazywał przede 
wszystkim w pracy sekretarza generalnego Centralnej 
Komisji Związków Zawodowych. W połowie lat trzy
dziestych przeszedł wylew krwi do mózgu i paraliż. Cho
ciaż to się cofnęło, organizm jednak był osłabiony. Cho
roba musiała się odbić na jego aktywności. W tym 
właśnie czasie w Krakowie, gdzie przewodniczącym 
OKR był Żuławski, komuniści zaczęli podnosić głowę. 
CKW PPS zwrócił się wtedy do Adama, żeby objął kie
rownictwo OKR w Krakowie, o czym już obszernie
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mówiłam. Osobiście Żuławskiego nie lubiłam, stokrotnie 
wolałam Pużaka.

Wiceprzewodniczącym CKW był przez szereg lat Jan 
Kwapiński, także stary bojowiec z 1905 roku i więzień 
caratu.

Wokół niego krążyła legenda znanej akcji Organizacji 
Bojowej pod Rogowem. Dowodził nią Montwiłł-Mirecki, 
a Kwapiński stał na czele jednego z oddziałów. Po po
wrocie z Rosji w 1918 roku zaczął organizować fornali 
w Związek Zawodowy Robotników Rolnych. Przylgnęło 
nawet do niego określenie „król fornali” . Z pochodzenia 
był robotnikiem, nie zdobył szczególnego wykształcenia, 
nie za dobrze przemawiał, ale organizatorem był dobrym. 
Stał na czele Komisji Centralnej Związków Zawodowych 
jako przewodniczący. Był na pewno popularny, wierny 
partii, chociaż nie miał nadzwyczajnego charakteru. Lubił 
wygodne życie i typowe urzędowanie za biurkiem. Krót
ko przed wojną Józef Grzecznarowski, też dawny bojo
wiec PPS, poseł i prezydent Radomia, przyjechał do 
Kwapińskiego wówczas prezesa Komisji Centralnej 
Związków Zawodowych i zakomunikował, że grożą mu 
demonstracje bezrobotnych i że trzeba natychmiast iść do 
głównego kierownictwa Funduszu Bezrobocia z żąda
niem, aby zwiększyli fundusze na roboty publiczne w Ra
domiu. Na to Kwapiński odpowiedział, że nie może iść, 
gdyż obiecał córeczce, iż pójdzie z nią na ślizgawkę. 
Wtedy Grzecznarowski walnął pięścią w stół zapowiada
jąc: ,Jeżeli ze mną nie pójdziesz, to żywy z tego pokoju 
nie wyjdziesz” . Dopiero wobec takiego dictum Kwapiń
ski ustąpił i dzięki temu uratowali Radom od grożących 
demonstracji bezrobotnych.

Ta opowieść jest interesująca także dlatego, iż uka
zuje postawę działaczy PPS wobec strajków i demon
stracji. Wręcz odwrotnie niż komuniści: nie podnie
caliście robotników do wystąpień, obliczaliście możliwe
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zyski i straty, staraliście się być przede wszystkim sku
teczni.

W związku z tą Pana uwagą - bardzo istotną - coś 
Panu opowiem. Na Kongresie Towarzystwa Uniwersyte
tu Robotniczego w roku i 936 Adam miał wygłosić refe
rat dotyczący metodyki oświatowej. Jednakże krótko 
przedtem zaczęło się „gotować” w fabryce Zieleniew
skiego w Krakowie. Komuniści chcieli wywołać strajk, 
groziły nowe wystąpienia. Adam zadecydował, że wobec 
tego nie może jechać na Kongres, musi zostać na miejscu, 
pilnować rozwoju wydarzeń i nie dopuścić do strajku. 
Wraz z całą delegacją krakowską przyjechaliśmy do Ra
domia, weszliśmy do obszernego holu Domu Robotnicze
go i zobaczyłam Kwapińskiego, który zaraz zapytał: 
„A gdzie Adam?” Gdy mu wyjaśniłam sytuację, usły
szałam w odpowiedzi: „Kiedy wy, okaerowcy, przesta
niecie zajmować się strajkami?” Oświadczyłam mu wte
dy głośno przy wszystkich stojących obok ludziach: „Jak 
wy będziecie tam, gdzie ludzie strajkują, a nie za biur
kiem w Warszawie, my nie będziemy musieli zajmować 
się strajkami” . Usłyszałam głosy niosące się po salce: 
„Nareszcie, nareszcie ktoś mu to powiedział” . Zaraz po
tem Kwapiński do mnie podszedł: „Towarzyszko Lidko, 
dlaczego tak do mnie mówicie, przecież żyjemy w przy
jaźni” .

Z Pani słów wynika, iż nie darzyła go Pani sympatią.
Nie byłam z nim w przyjaźni, znałam go mało. Poz

nałam go dobrze, może za dobrze, i to nie od najlepszej 
strony, w czasie wojny i po wojnie na emigracji. Dozna
liśmy oboje od niego - i nie tylko my - wiele krzywdy.

Byłam natomiast w wielkiej przyjaźni z Kazimierzem 
Czapińskim. Przepadałam za nim jako człowiekiem 
wiedzy, najlepszym działaczem oświatowym i prelegen
tem, a jednocześnie taternikiem, który swoją miłość do 
gór przekazywał młodzieży robotniczej, niezmordowanie
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organizując dla niej wyprawy w Tatry. Na tym właśnie 
Kongresie Czapiński - zmartwiony brakiem Adama - 
mimo moich oporów zmusił mnie, bym zastąpiła męża 
i wygłosiła referat na temat metodyki wykładów w TURze. 
Wchodząc na trybunę zaznaczyłam: „Towarzysz Cza
piński widocznie uważa, że mąż i żona to jedno serce i je
den mózg i dlatego zmusił mnie do wygłoszenia tego re
feratu. Uprzedzam, że jestem zupełnie nieprzygotowana, 
nie wiem, co mój mąż chciał na ten temat powiedzieć, 
mogę oprzeć się tylko na własnych doświadczeniach, 
gdy wykładałam w szkołach TUR-owych lub miałam 
w TURze odczyty. Bardzo proszę, by towarzysze zech
cieli to wszystko uwzględnić” . Gdy skończyłam mówić, 
słuchacze zerwali się z krzeseł, urządzili mi owację 
wołając ze wszystkich stron sali: „Jedno serce, jeden 
mózg” . Naturalnie, sprawiło mi to ogromną przyjem
ność, ale uśmiałam się zdrowo, bo przecież było wiado
mo, że przygotowany przez Adama referat byłby na pew
no lepszy i gruntowniejszy. Natomiast w Krakowie, 
w fabryce Zieleniewskiego, komunistyczne plany upadły.

W ostatnich latach przed wojną wzrósł bardzo w par
tii autorytet Zygmunta Zaremby. Jak wiadomo, był to 
najbliższy przyjaciel Pani męża, a może także i Pani. Jak 
po tylu latach patrzy Pani na niego?

Istotnie, był to najbliższy przyjaciel Adama, chociaż 
różnili się bardzo temperamentem i trybem życia. Zyg
munt był zresztą starszy od Adama o sześć lat. Pociąg 
Zygmunta do myślistwa czy hodowli pszczół był Adamo
wi zupełnie obcy, a nawet niezrozumiały, lecz to nie 
mogło ich dzielić. Łączyła ich zaś przez długie lata 
wspólna linia polityczna, wynikająca z podobnej analizy 
sytuacji krajowej i międzynarodowej. Zarówno zaostrza
nie stosunku do obozu Piłsudskiego w miarę wzrostu ten
dencji autorytarnych, jak odrzucanie jednolitofrontowej 
współpracy z komunistami było im wspólne. Obaj też 
mieli pełne zrozumienie dla problemu mniejszości naro
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dowych i bardzo się w te sprawy angażowali. Mam 
wrażenie, że ich stosunek do ludzi był inny: tak bliskich 
i ciepłych na co dzień powiązań z robotnikami - 
zwykłymi członkami partii, jakie łączyły z nimi Adama, 
Zygmunt nie posiadał. Natomiast potrafił utrzymywać 
stosunki przyjacielskie z ludźmi politycznie mu obcymi, 
co Adamowi przychodziło z trudem, zwłaszcza w latach 
przedwojennych.

W jakim kręgu przyjaciół obracaliście się w Krako
wie?

W kawiarni „Esplanada” mieliśmy stolik i tam wie
czorami spotykaliśmy się z przyjaciółmi. Były to przyjaź
nie polityczne, najczęściej z młodymi socjalistami - Józe
fem Cyrankiewiczem, Adamem Rysiewiczem, Stefanem 
Rzeźnikiem. Nie unikali nas też towarzysze starsi, jak 
Antoni Pajdak, Karol Kropacz, dr Ryszard Kunicki. Do 
„Esplanady’ ’ zachodzili też czasem ludowcy, na przykład 
Stanisław Mierzwa.

Porozmawiajmy przez chwilę o Cyrankiewiczu, który 
w 1935 roku został sekretarzem O KR w Krakowie. Jaki 
on właściwie był?

Był inteligentny, miał duże powodzenie u dziewcząt. 
Był zdecydowanym przeciwnikiem współpracy z komu
nistami, a wspomnienia i opowiadania drukowane w kra
ju inaczej tę sprawę przedstawiają. Nieraz przemawiałam 
razem z nim na zgromadzeniach. Gdy wybuchła wojna, 
dostał się do niewoli, ale szybko z niej uciekł. Kiedy 
Pużak przysłał Adamowi do Lwowa polecenie pójścia za 
granicę, Cyrankiewicz napisał nam kartkę: „Czekajcie na 
mnie, pójdziemy razem” . My jednak nie mogliśmy cze
kać, a on nie mógł od razu przyjechać. Został więc w kra
ju i stanął na czele podziemnej PPS-WRN w Krakowie. 
Miał bohaterską kartę działalności. Został aresztowany, 
był torturowany na Montelupich, wysłany do Oświęci
mia, gdzie działał w konspiracji obozowej. Potem był
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w Mauthausen. Podobno właśnie w Mauthausen mocno 
na niego wpłynęli komuniści innych narodowości. Po po
wrocie z obozu w 1945 roku odbył zasadniczą rozmowę 
z Zygmuntem Zarembą i powiedział mu: „Sojusznicy nas 
zdradzili. Nie mamy innej drogi, jak oprzeć się o Rosję. 
Dlatego przechodzę na tamtą stronę” . Te słowa Cyran
kiewicza przekazał nam Zygmunt Zaremba, gdy w roku 
1946 przyjechał na Zachód.

Czy w 1937 roku, gdy wybuchł strajk chłopski, które
go największe natężenie miało miejsce właśnie w Mało- 
polsce, PPS angażowała swoje siły, by poprzeć chło
pów?

W odpowiedzi zacytuję fragment relacji męża, która 
ukazała się w nowojorskim Robotniku Polskim 5 maja 
1945 roku: „Dnia 23 sierpnia rano przybyłem do Krako
wa z Charzewa, gdzie padli zabici i ranni i razem z Józ
kiem Cyrankiewiczem ustaliłem, iż musimy wystąpić. 
W tymże czasie przybył do Krakowa Zygmunt Zaremba. 
Wspólnie udaliśmy się do Zarządu Okręgowego SL i pos
tawiliśmy mu jasne zapytanie: Czy życzycie sobie popar
cie strajku chłopskiego przez nasze wystąpienie? Odpo
wiedź brzmiała: Nie. Stwierdzam to kategorycznie. 
Uznaliśmy mimo to, że musimy wystąpić, porozumiałem 
się telefonicznie z Sekr. Gen. CKW Pużakiem, który dał 
swoją zgodę, z tym, że akcję biorę na swoją odpowie
dzialność osobistą. Ustaliłem z Józkiem, że wracam do 
Tamowa przygotować tam strajk generalny na wtorek, że 
we wtorek (czyli następnego dnia) wieczorem odbędzie 
się w Krakowie konferencja delegatów, której prze
dłożymy wniosek o strajk generalny od wtorku godz. 12 
w nocy. Tak się też stało. Strajk generalny w Tarnowie 
miał przebieg niesamowicie imponujący. Wieczorem 
wróciłem do Krakowa, od północy z 24 na 25 VIII wszy
stko stanęło” .

Z danych historycznych wynika, że w tym jedno
dniowym strajku solidarnościowym wzięło udział 23 ty-
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siące robotników. Dotykamy tu jednak innej kwestii. Czy 
takie akcje jak wielkie strajki polityczne nie były wystą
pieniami godzącymi w państwo, przyczyniającymi się do 
rozhuśtania nastrojów, tworzenia atmosfery rewolucyj
nej? Takie zarzuty padały ze strony przeciwników ma
sowych akcji.

Nie mogę się z nimi zgodzić. Przecież trzeba było 
walczyć z istniejącym systemem rządów autorytarnych. 
W walce tej ani PPS, ani Stronnictwo Ludowe nie stoso
wało przemocy. Strajk jest przyjętą demokratyczną formą 
walki politycznej. Chłopi upominali się o swoje prawa, 
domagali się powrotu Witosa, który był na wygnaniu, 
protestowali przeciw nędzy i brakowi demokracji. Trzeba 
wiedzieć, że na wsi urzędnicy administracji byli często 
szczególnie dokuczliwi wobec chłopów, bardzo źle, lek
ceważąco ich traktowali. Oni brak demokracji odczuwali 
- że tak powiem - na własnej skórze. Nie należy się więc 
dziwić, że chłopi byli radykalnie anty sanacyjni, buntowa
li się. Strajk chłopski był wyrazem tego buntu i PPS mu
siała go poprzeć.

Mówiliśmy wcześniej, że w Krakowskiem istniała 
odrębna, inna niż w byłym zaborze rosyjskim kultura po
lityczna. Czy te odrębności, ta parlamentarna i sa
morządowa specyfika Małopolski zachowała się do 
1939 roku?

W znacznym stopniu. Krótko przed wojną Pużak zor
ganizował umundurowaną milicję robotniczą, która 
nosiła nawet pasy koalicyjne. Milicja ta miała pilnować 
naszych zgromadzeń i domów robotniczych przed wrogi
mi bojówkami. W byłym zaborze rosyjskim było to 
niezwykle popularne wśród robotników, ale nie w Mało- 
polsce. Nasi robotnicy nakładali czerwone opaski z litera
mi PPS, ale o żadnych mundurach, musztrach, pasach 
koalicyjnych, o składaniu raportów nie chcieli słyszeć.
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W ostatnich latach przedwojennych Kraków przeżył 
kilka wielkich pogrzebów. W 1935 roku złożenie trumny 
marszałka Piłsudskiego na Wawelu, w 1936 pogrzeb 
Ignacego Daszyńskiego, w 1938 pogrzeb Emila Bo
browskiego, przez wiele lat wybitnego przywódcy PPS 
w Krakowie.

W pogrzebie Piłsudskiego nie uczestniczyliśmy jako 
PPS, choć niektórzy wybitni nasi działacze żegnali go 
jako „towarzysza Wiktora’ ’ i przywódcę w walce o nie
podległość. Gdy umarł Daszyński i jego trumnę wysta
wiono w Domu Górników, przychodziły tłumy. Starzy 
ludzie, starzy robotnicy płakali jakby umarł im ktoś naj
bliższy. Tak bardzo Daszyński był kochany. Natomiast 
Bobrowski nie był działaczem tego formatu, a poza tym 
w roku 1928 przeszedł do Jaworowskiego, do sanacyjnej 
PPS - dawnej Frakcji Rewolucyjnej. Zostało to ocenione 
jako zdrada. Później Bobrowski był senatorem z BBWR. 
Gdy umierał, prosił swego przyjaciela, aby zwrócił się do 
OKR, żeby na jego pogrzebie był sztandar PPS. OKR 
odmówił.

Czy odbyło się głosowanie?
Nie. Każdy mówił, co myśli. Przyznawano, że był 

porządnym człowiekiem, dobrym posłem, ale jednak 
nie... Nie można było zmazać ostatnich dziesięciu lat. 
Padł argument, że sztandar z pogrzebu Daszyńskiego nie 
może pójść na pogrzeb Bobrowskiego. Podejmowanie tej 
decyzji było straszne, bardzo to przeżyłam.

Nie żyliście przecież tylko polityką. A książki?
Zaskoczył mnie Pan tym pytaniem; nie mogę przecież 

wyliczać poszczególnych autorów czy tytułów. Ale wie 
Pan, odruchowo narzuciło mi się pewne zjawisko o cha
rakterze szerszym. Wszak były to lata, gdy ukazały się 
w Polsce Noce i dnie Marii Dąbrowskiej (nagroda literac
ka w 1933 roku), w Niemczech Buddenbrookowie To
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masza Manna, w Anglii Saga Rodu Forsytów  Johna 
Galsworthyego, we Francji Rodzina Thibault Rogera 
Martin du Gard. Wszystkie one były krótszą lub dłuższą 
historią jednej rodziny lub rodu w zupełnie odmiennych 
warunkach narodowo-państwowych, politycznych, 
społecznych, obyczajowych. W tłumaczeniach na język 
polski ukazały się przeważnie w latach trzydziestych. 
Były to dzieła wybitnych, utalentowanych pisarzy, 
wszyscy trzej byli laureatami Nobla. Oboje z Adamem 
czytaliśmy te kilkutomowe powieści z pasją. Pamiętam, 
że Sagę Rodu Forsytów dostaliśmy w czasie letniego po
bytu na wsi nad Dunajcem. Adam musiał wyjechać na 
kilka dni do Tarnowa; staliśmy razem na szosie, by za
trzymać autobus; Adam gorliwie czytał Forsytów, któ
rych mi oddał dopiero ze stopni autobusu. Jeżeli idzie 
o poezję, którą pochłanialiśmy, to górowała w niej grupa 
„Skamandra” , przy czym dzielił nas długoletni spór, kto 
był większym poetą: Tuwim czy Słonimski. Dla Adama 
ten drugi, dla mnie ten pierwszy. Wierzyński i Baliński 
wzbudzili nasze większe zainteresowanie dopiero na emi
gracji. Z młodszych podobali mi się Konstanty Gał
czyński i Maria Pawlikowska.

Czy nie zechciałaby Pani rzucić syntetycznego spoj
rzenia na ten dwudziestoletni okres niepodległej Polski? 
Dużo zdarzyło się wówczas złego, o czym wiele mówi
liśmy, ale państwo było wielką wartością, wielkim osią
gnięciem.

Naturalnie, oprócz rzeczy złych było i dużo dobrych. 
Sądzę, że największe osiągnięcie stanowiło scalenie 
trzech zaborów po 150 latach w jednolite państwo. Nie 
myślę tu tylko o wprowadzeniu scalającego ustawodaw
stwa, ale o powszechnym poczuciu stale pogłębiającej się 
wspólnoty państwowej i narodowej. Przez te dwadzieścia 
lat nie było ani jednej próby podjęcia odrębnej poli
tyki czy stanowiska przez którykolwiek z dawnych 
trzech zaborów. Naturalnie, przetrwały pewne różnice
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obyczajowe, a nawet językowe, dużo było nawet na ten 
temat żartów, nie uderzały one jednak w poczucie jed
ności.

Wielkim osiągnięciem było wprowadzenie - wcześ
niej niż w innych państwach - praw wyborczych, czyn
nych i biernych, dla kobiet. Ustawodawstwo ochronne 
pracy z 8-godzinnym dniem pracy, z prawną podstawą 
dla działalności związków zawodowych, z inspekcją pra
cy, sądownictwem pracy i komisjami rozjemczymi 
(z udziałem przedstawicieli organizacji pracowników 
i pracodawców). Szczególną opiekę roztoczono nad pracą 
kobiet i młodocianych. Osiągnięcia Polski w tej dziedzi
nie wyprzedziły inne kraje. Podobnie było z ubezpiecze
niami społecznymi, które obejmowały ubezpieczenie 
chorobowe, inwalidzkie, emerytalne oraz od bezrobocia. 
Naturalnie, koncentrowały się one w miastach, nie obej
mowały w całości ludności wiejskiej, miały swoje braki, 
ale były osiągnięciem wielkiej miary. W zaborze rosyj
skim nigdy nie było obowiązkowego nauczania pow
szechnego, uważam więc stosunkowo szybkie i sprawne 
zorganizowanie po 1918 roku szkolnictwa powszechnego 
na całym tym terenie za bardzo ważne. Dodajmy poważ
ne sukcesy gospodarcze, jak Gdynia lub Centralny Okręg 
Przemysłowy. Ważne było „oswojenie” Polaków z fak
tem posiadania własnego państwa i wytworzenie wśród 
nich poczucia wartości tego państwa. Może mało uchwyt
ne, ale bardzo ważne było przyzwyczajenie świata do 
tego, że Polska istnieje jako odrębne państwo.

Zbliżała się wojna. Czy miała Pani świadomość nad
chodzącego kataklizmu?

Od chwili dojścia Hitlera do władzy PPS w swoich 
uchwałach ostrzegała, że prowadzi to do wojny, że każdy 
rok zbliża nas do wojny. Gdy sytuacja międzynarodowa 
stała się już bardzo niebezpieczna, uważaliśmy za ko
nieczne utworzenie rządu obrony narodowej. Myśleli 
o tym także niektórzy piłsudczycy. Już tutaj w Londynie
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general Sosnkowski opowiadał nam, że gdy wybuch woj
ny był zupełnie bliski, odbył rozmowę z Rydzem-Śmi
głym i zaproponował mu utworzenie rządu obrony naro
dowej z udziałem opozycji; zapewnił, że zgodzi się ona 
na to, jeśli Sosnkowski będzie premierem. W odpowiedzi 
usłyszał, że Śmigły poprzedniego dnia był u prezydenta 
Mościckiego, z którym ustalił, iż pozostanie rząd Skład- 
kowskiego, oczywiście bez opozycji. Po pierwszym 
września powołano do rządu wojewodę Grażyńskiego 
oraz byłego komendanta twierdzy w Brześciu w czasie 
więzienia w niej posłów - Kostka-Biemackiego. Ten dru
gi wybór był prowokacją w stosunku do opozycji.

Z jakim uczuciem zamyka Pani ten przedwojenny 
okres swego życia, tak silnie związany z Polską Partią 
Socjalistyczną?

Najlepiej będzie, jeśli powtórzę słowa, którymi nie
jednokrotnie dzieliłam się tutaj w Londynie: ,,Życzę 
każdemu demokratycznemu działaczowi politycznemu, 
żeby doznał w swym życiu tyle dowodów miłości i przy
wiązania, ofiarności i pomocy w nieszczęściu, jakich doz
nawał mój mąż i ja, a nawet nasze dziecko, od PPS-ow- 
skich robotników tarnowskich i krakowskich” .
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POŚRÓD ZAWIERUCHY WOJENNEJ





Co Pani robiła latem 1939 roku?
Prowadziłam kolonie letnie RTPD w Suchej. Niestety, 

w początkach sierpnia rozchorowałam się, kolonie zosta
wiłam swojej zastępczyni, a sama wylądowałam w szpi
talu w Krakowie. Wróciłam do domu w ostatnim tygod
niu miesiąca. Wobec narastającego napięcia w stosun
kach z Niemcami, musieliśmy kolonie letnie wcześniej 
przerwać i ledwie zdążyliśmy dowieźć dzieci do Krako
wa.

A gdzie wtedy był Pani mąż?
Rząd ogłosił mobilizację. Adam - jako oficer rezerwy - 

stawił się w Dowództwie Okręgu Korpusu w Krakowie, 
zgłaszając się do służby wojskowej. Odprawiono go 
z niczym, byl wszak „wyrokiem brzeskim” pozbawiony 
praw obywatelskich. Gdy w piątek 1 września wybuchła 
wojna, Adam był w Tarnowie, dokąd pojechał w ostat
nich dniach sierpnia na pogrzeb ofiar zamachu dokonane
go przez jakiegoś agenta niemieckiego, który podłożył 
bombę w gmachu dworca kolejowego. Czekałam więc na 
powrót Adama.

Byłam normalnie w pracy w bibliotece TURa, kiedy 
zjawił się zaprzyjaźniony z nami generał Roja, o którym 
już wspominałam. Zaproponował mi, że zaraz zabierze 
mnie i Andrzeja do Warszawy, Adam zaś dołączy póź
niej. Wzruszył mnie głęboko, ale odmówiłam, nie chcąc 
rozstawać się z mężem. Pożegnaliśmy się serdecznie. 
Dopiero po ośmiu miesiącach dowiedzieliśmy się, że ge
nerał, wzięty przez Niemców po kapitulacji Warszawy, 
został przez nich zamordowany w maju 1940 roku 
w Sachsenhausen.
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Adam wrócił z Tamowa w sobotę pod wieczór. Naza
jutrz wyruszyliśmy wczesną nocą z Krakowa, który już 
był zagrożony przez Niemców. Poszła też z nami nasza 
gosposia Józia, która była u nas kilka lat. Chciała ko
niecznie dotrzeć do swej rodziny w Czchowie, co się jej 
udało. Po wojnie nawiązaliśmy z nią kontakt, który po jej 
śmierci utrzymuję nadal z jej córką. Nazajutrz, po zajęciu 
Krakowa przez Niemców, gestapo było w naszym domu 
szukając Adama.

Opuszczając Kraków zamierzaliśmy dotrzeć do Tar
nowa, żeby zabrać rodziców męża. Szliśmy w tłumie pod 
bombami. Okazało się, iż do Tamowa nie mogliśmy już 
się dostać, bo most był zerwany. Szliśmy więc dalej 
w kierunku Wołynia, na Łuck.

Dopóki byliśmy jeszcze w Małopolsce, gdzie ludzie 
znali męża, podwoziły nas czasem chłopskie wozy. 
W pewnym momencie mijaliśmy grupę zwolnionych 
więźniów (władze więzienne zwalniały wtedy wszystkich 
przed wejściem Niemców) i z tejże grupy podbiegł do 
wozu mężczyzna. „Proszę pani - zwrócił się do mnie - 
między nami jest towarzyszka Romana Granas, zwolnio
na z więzienia. Bardzo źle się czuje, czy moglibyście ją 
wziąć na wóz?” Na moje zapytanie właściciel wozu wy
raził na to zgodę, usiadła więc między nami. W latach 
szkolnych w Łodzi była koleżanką z klasy mojej młod
szej siostry; już wtedy komunizowała, stąd ją pamiętałam. 
Bez długich wstępów zaczęliśmy rozmowę polityczną. 
Broniła paktu Ribbentrop-Mołotow. Mówiła, że wszyst
ko będzie dobrze, Rosja nabierze sił. Nie była to długa 
rozmowa, bo wóz skręcał niebawem i musieliśmy wy
siąść. Po wojnie Romana Granas była znaną działaczką 
PPR w Warszawie, pracowała w szkole partyjnej, była 
członkiem Komitetu Centralnego. Kiedyś, kilka lat przed 
śmiercią mego męża, przyjechał do nas z Polski pewien 
pisarz, którego żona znała Romanę z czasów, gdy obie 
pracowały w Państwowym Instytucie Wydawniczym 
(PIW). Kiedy Romana dowiedziała się o ich wyjeździe do
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Londynu, prosiła ją, by w wielkiej tajemnicy powtórzyła 
nam: „Wtedy, na tym wozie, oni mieli rację, nie ja” .

Idąc na wschód, weszliście w pewnym momencie na 
tereny, gdzie mieszkali Ukraińcy. Jak byliście przez nich 
przyjmowani?

Pomoc ludności chłopskiej dla uchodźców była wzru
szająca. Ich solidarność z nami wszystkimi była uderzają
ca. Później mogłam ją porównać ze stosunkiem Fran
cuzów do ich własnych uchodźców. Francuzi zachowy
wali się zupełnie inaczej, wręcz okropnie, egoistycznie. 
Nie odczułam natomiast żadnej istotnej różnicy w stosun
ku do nas ze strony Polaków i Ukraińców. Nie zetknęłam 
się z żadną wrogością Ukraińców. Pamiętam, że jakaś 
Ukrainka próbowała Adamowi tłumaczyć, iż gdyby żył 
Piłsudski, to do wojny by nie doszło. W końcu dotarliśmy 
aż do Sam, gdzie dowiedzieliśmy się (iż radio podało), że 
17 września wojsko sowieckie wkroczyło do Polski, a po
tem w nocy z 17 na 18 września rząd polski przeszedł gra
nicę rumuńską.

Postanowiliśmy wtedy iść do Łucka, gdzie wziął nas 
do siebie jakiś żydowski rzemieślnik. Byliśmy u niego 
z dzieckiem przez kilka dni. Tam spotkaliśmy się z Wac
kiem Zagórskim, którego nie znaliśmy jeszcze osobiście. 
Dzięki przypadkowi i zbiegowi okoliczności dowiedział 
się o naszym pobycie w Łucku i odszukał nas. Pracował 
w urzędzie wojewódzkim jeszcze za czasów wojewody 
Henryka Józewskiego. Pożyczył nam pieniądze, które nas 
uratowały. Mogliśmy kupić bilety kolejowe i wyjechać 
do Lwowa, gdzie ciężko przeżywaliśmy wiadomości 
z walczącej Warszawy oraz jej kapitulację. Tak zaczęła 
się nasza późniejsza głęboka przyjaźń emigracyjna 
z Wackiem i jego rodziną w Londynie.

Jak wyglądał wtedy Lwów?
Było mnóstwo uchodźców. Moje wrażenia były 

zresztą dość ograniczone, bo chorowałam i leżałam
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w łóżku. Kiedy pewnego razu wyszłam na miasto, zoba
czyłam naszych żołnierzy prowadzonych pod strażą do 
niewoli. Ludzie stali na trotuarach i płakali, a ja  wraz 
z nimi. Na żadne wiece nie chodziłam. Mąż jednak 
chodził, żeby słuchać, co oni mówią. Michał Borwicz 
w swych wspomnieniach opisuje, że na pewnym wiecu 
dziennikarskim mówca-aparatczyk zakończył przemó
wienie słowami: „My kochamy nasze NKWD” . I wtedy 
obecni dziennikarze zaczęli klaskać. Michał - jak pisze - 
spojrzał na Ciołkosza, który stał jak posąg bez ruchu.

We Lwowie mieszkaliśmy u wdowy po pośle Herma
nie Diamandzie, najserdeczniej przyjęci przez jej rodzinę, 
a później dostaliśmy mieszkanie, które przed wojną zaj
mował ksiądz. Gospodyni jego uważała, że jeśli nam je 
odda, to je uratuje przed wprowadzeniem się komu
nistów. Mieszkaliśmy tam z rodziną pewnego kolejarza 
tarnowskiego - pepeesowca. Mąż utrzymywał kontakty 
z PPS-owcami, którzy tak jak my przybyli do Lwowa: 
z Dorotą Kłuszyńską, Eugenią Pragierową, Zygmuntem 
Piotrowskim. Lwowscy przywódcy PPS - Artur Hausner 
i Bronisław Skalak - zostali wcześnie aresztowani przez 
władze sowieckie.

Może warto powiedzieć, bo to szczegół nieznany, że 
przedwojenni działacze jednolitofrontowi ze Lwowa, 
Jan Szczyrek i Jadwiga Markowska, podjęli działalność 
podziemną w konspiracji anty sowieckiej. Zresztą na 
przełomie 1939 i 1940 roku Szczyrek został aresztowa
ny. Dawni jednolitofrontowcy z PPS, członkowie Stron
nictwa Ludowego, harcerstwa, utworzyli wtedy we Lwo
wie Związek Niepodległości i Wolności, naturalnie 
tajny. Natomiast Wanda Wasilewska poszła na całko
witą kolaborację. Czy spotkaliście się z nią wtedy?

Wasilewska spotkała mego męża na ulicy i między in
nymi powiedziała mu, że na jakiś pociąg wiozący doku
menty policyjne spadła bomba. Z papierów tych jakoby 
wynikało, że Mastek i Bator - najwybitniejsi działacze
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Związku Kolejarzy (a także Dubois) byli agentami policji 
polskiej. Oburzony Adam zwymyślał ją: „Widziałaś te 
papiery? Po co opowiadasz takie rzeczy!” Wkrótce po
tem pojechała do Kijowa i Charkowa, a po powrocie 
urządziła u siebie spotkanie krakowskich pepeesowców. 
Naturalnie, nas nie zaprosiła. Powiedziała im wtedy, że 
nie widziała na sowieckiej Ukrainie nie uśmiechniętego 
człowieka, tak tam jest dobrze. Spotkała kiedyś jeszcze 
Adama w kawiarni, podeszła, dała przywiezione dla An
drzeja słodycze i zapowiedziała, że chce mnie odwiedzić. 
Adam jednak jej odradził: „Nie idź do niej, bo cię zrzuci 
ze schodów” .

Z pierwszym mężem, Romanem Szymańskim, Wasi
lewska miała córkę, która została w Warszawie. Przy po
mocy władz sowieckich i niemieckich próbowała spro
wadzić oficjalnie z Warszawy dziecko, matkę i siostrę. 
Stara pani Wasilewska odmówiła jednak i na jej miejsce 
przyjechała żona Broniewskiego. Któregoś dnia na ulicy 
zobaczyła mnie córeczka Wasilewskiej, która szła z oj
czymem. Skoczyła do mnie, ale Bogatko odciągnął ją, nie 
pozwolił ze mną rozmawiać. Bogatko, kiedy sobie dobrze 
podpił, opowiadał, jak w tej Rosji jest naprawdę. Po na
szym wyjeździe - w kwietniu 1940 - do willi, którą otrzy
mała Wasilewska, ktoś zadzwonił. Bogatko otworzył 
i w drzwiach go zastrzelono. Przypuszczalnie byli to 
agenci NKWD.

Czy decyzję o wydostaniu się na Zachód podjęliście 
sami, czy też było to polecenie partii?

W październiku, a więc już po zaprzysiężeniu 
w Paryżu nowego Prezydenta RP Władysława Raczkie- 
wicza i po powołaniu przez niego rządu generała Sikor
skiego, dotarł do Adama we Lwowie łącznik Pużaka, 
Mieczysław Tyli. Przekazał mu polecenie jak najszybsze
go przedostania się do Francji, by reprezentować wobec 
władz polskich tworzącą się w kraju podziemną PPS- 
WRN (Wolność-Równość-Niepodległość).
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W najbliższych dniach poszliśmy wraz z Andrzejem 
na granicę węgierską. Towarzyszył nam znany poseł na 
Sejm z ramienia PPS, sekretarz generalny TURa, a zara
zem bardzo bliski nam człowiek, Zygmunt Piotrowski. 
Wyprawa się nie udała, wpadliśmy w ręce sowieckie. 
Szczęście nasze polegało na tym, że wpadliśmy w strefie 
czysto wojskowej, a więc nie w ręce NKWD. Mieliśmy 
przewodnika, ale w pewnej chwili znikł, a zaraz potem 
zatrzymali nas milicjanci ukraińscy - najwidoczniej ze 
sobą współpracowali. Zaprowadzili nas na posterunek 
milicji; tam Adama i Zygmunta umieścili w jakiejś przy
budówce, a mnie i dziecko główny milicjant, zresztą już 
starszy człowiek, zatrzymał w izbie milicyjnej, gdzie 
stało łóżko. ,Ja bym was puścił - powiedział mi po cichu
- ale ci młodzi na mnie doniosą’ ’.

Do rewizji sprowadzili sowieckich oficerów: męż
czyznę i kobietę. Ona zrewidowała mnie i Andrzeja, nie 
znalazła jednak - na szczęście - ofiarowanych nam na 
drogę przez p. Diamondową i zaszytych przez nią w ręka
wie płaszczyka Andrzeja starych monet austriackich. On
- przy rewizji Zygmunta Piotrowskiego - znalazł złote do
lary, zaszyte w guzikach swetra, oraz legitymację Krzyża 
Niepodległości, otrzymaną przez niego za pomoc dla Le
gionów, organizowaną w Stanach Zjednoczonych w cza
sie pierwszej wojny światowej. Przed naszym wyrusze
niem w drogę gorąco prosiłam Zygmunta, by tę legity
mację zostawił we Lwowie, przekonywałam go usilnie, 
że po wojnie otrzyma nową, ale bezskutecznie - nie chciał 
się z nią rozstawać. Naturalnie, rewidujący oficer zasypał 
go pytaniami na jej temat; jedno nie ulegało wątpliwości, 
że Legiony były po stronie niemieckiej, a więc przeciw 
Rosji, co w jego oczach jeszcze bardziej obciążało Zyg
munta. Oczywiście zabrano nam wszystkie papiery i do
lary Zygmunta. Nazajutrz przewieźli nas do miasteczka 
Doliny, gdzie zamknięto nas w areszcie w jakimś budyn
ku magistrackim, bo więzienie było przepełnione. Sie
dział z nami człowiek, który w pewnej chwili odwołał
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Andrzeja na bok i pyta: „Czy twój ojciec nie był posłem 
z PPS?” Andrzej, wtedy dziesięcioletni, odpowiedział 
mu niezwykle przytomnie: „Ja nie wiem, co to jest PPS” 
i prędko do nas przybiegł. Gdy tam siedzieliśmy, pewnej 
nocy przyprowadzono całą grupę mężczyzn i jedną ko
bietę. Znać było, że są to złapani na granicy oficerowie. 
Byli bardzo zgnębieni, a kobieta płakała.

Po jakimś czasie zostaliśmy wezwani do pułkownika 
sowieckiego. Nie był to na szczęście NKWD-zista. Ura
towało nas dziecko. Wcześniej jeszcze umówiliśmy się 
z Piotrowskim, że jeśli wiedzą, kogo mają, to trudno. Ale 
jeśli nie wiedzą, to łżemy na całego. Poszliśmy na przesłu
chanie jako pierwsi. Pułkownik w zatrzymanych przy nas 
papierach znalazł świadectwo szkolne Andrzeja, które 
kazał milicjantowi przetłumaczyć sobie. Myślę, że gdzieś 
w Rosji także miał dziecko w wieku szkolnym. Mogłam 
się z nim porozumieć, bo za carskich czasów, choć byłam 
w szkole polskiej, musiałam się uczyć języka rosyjskiego. 
Adam wprawdzie rosyjskiego nie znał, ale dzięki znajo
mości ukraińskiego rozumiał, o czym się mówi. Pułkow
nik zapytał mnie o zawód. Odpowiedziałam, że jestem bi
bliotekarką. Spytał o męża. Podałam, że pisze książki. 
„Jakie?” Usłyszał: „Naukowe” . Wypytywał, po co się 
kręcimy przy granicy. Powiedziałam, że szukamy ro
dziców. Dość długo tak rozmawialiśmy. W pewnym mo
mencie Andrzej odezwał się: „Mamo, pocałuj mnie, bo 
dłużej nie wytrzymam’ ’. Pułkownik kazał milicjantowi 
przetłumaczyć mu słowa Andrzeja. I rozkleił się. Zdecy
dował: „Wracajcie do Lwowa, nam trzeba takich ludzi. 
I nie marnujcie dziecka” . Po czym zwolnił nas. Gdy wy
chodziliśmy, spotkaliśmy na korytarzu Piotrowskiego. 
Zdążyłam mu szepnąć, że nic nie wiedzą. Weszliśmy do 
pierwszej karczmy przy drodze, by na niego czekać. Po 
pół godziny zobaczyliśmy, jak Zygmunta wyprowadzali. 
Szli drogą obok karczmy. Wyskoczyłam, ale konwojują
cy go milicjanci nie dopuścili mnie. Wydawało się, że 
Zygmunt wpadł fatalnie. Jednakże po paru tygodniach ten
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sam pułkownik zwolnił go i Piotrowski wrócił do Lwo
wa. I wtedy zadenuncjował go do NKWD jakiś polski ko
munista. Zygmunt zginął w sowieckim więzieniu nawet 
nie wiadomo kiedy, gdzie i w jaki sposób. Trzeba zresztą 
powiedzieć, że NKWD traktował działaczy PPS twardo.

W więzieniach sowieckich zginęli takie: były poseł 
i przewodniczący lwowskiego OKR Artur Hausner, zna
ny działacz związkowy i były poseł Stanisław Grylowski; 
przez więzienia i łagry przeszli: Jan Kwapiński, Mie
czysław Mastek, Franciszek Haluch, Bronisław Skalak, 
Stanisław Talarek, by wymienić tylko członków ostatniej 
Rady Naczelnej. Podobne prześladowania dotknęły so
cjalistów ukraińskich i żydowskich.

Naturalnie. To uderzenie NKWD we wszystkich ak
tywnych działaczy politycznych, także lewicowych, było 
bardzo charakterystyczne. Wielu takich, którzy przed 
wojną mieli złudzenia co do natury systemu sowieckiego, 
szybko się z tego leczyło. Wielu wracało pod okupację 
niemiecką. Muszę tu jednak przytoczyć jeszcze jedną 
rozmowę męża z Wasilewską. Po naszym powrocie z Do
liny, a jeszcze przed przyjazdem Piotrowskiego, Adam 
poszedł do Wasilewskiej namówić ją, aby go ratowała. 
Przypomniał jej, że kiedy w Warszawie był strajk o Pło
myk, w którym Wasilewska była zaangażowana, wów
czas Piotrowski im pomagał. Wasilewska odpowiedziała, 
że nie może wiele zrobić, bo już interweniowała bezsku
tecznie w sprawie aresztowanego poety Mariana Czuch- 
nowskiego.

Czyli wielka gwiazda Wasilewskiej, członkini Rady 
Najwyższej ZSRR, przyjmowanej przez Stalina, kończyła 
się na granicy bramy więzienia NKWD.

Wasilewska w swoich wspomnieniach zamieszczo
nych w „Archiwum Ruchu Robotniczego * ’ (t. VII) tak oto 
opisuje swoje spotkanie z mężem Pani i sprawę Pio
trowskiego: ,,Pewnego dnia zjawił się u mnie nawet
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Ciołkosz. Zachowywał się zimno, chłodno i nieprzyjem
nie. Nie pamiętam, o co mu chodziło, ale powiedział, ze 
pójdzie przez Rumunię na emigrację. Po co przyszedł, 
nie wiem, bośmy właściwie chyba nawet sobie ręki nie 
podali.

O jego podróży przez Rumunię opowiadano mi, że 
szedł z Zygmuntem Piotrowskim, mieli przy sobie dola
ry, przy czym uznali, że bezpieczniej będzie, jeżeli cały 
ten kapitał będzie miał ze sobą Piotrowski. Przy prze
chodzeniu na stronę rumuńską zatrzymały ich placówki 
radzieckie. Potem Ciołkoszowa i Ciołkosz zostali wy
puszczeni i spokojnie przeszli dalej na stronę rumuńską, 
a Piotrowski został aresztowany i przewieziony do 
więzienia. Ciołkoszowie wyparli się swoich dolarów, 
a Piotrowski padł ofiarą kochanego towarzysza, który 
w ten sposób przeszedł sobie spokojnie do Rumunii, zo
stawiając na pastwę losu Piotrowskiego” (s. 422).

Czy może Pani skomentować ten zapis Wasilewskiej?
Ten podły zapis Wasilewskiej jest całkowicie sprzecz

ny z prawdą. Jak już mówiłam, Adam był u Wasilewskiej 
w sprawie Piotrowskiego po naszym powrocie z nieuda
nej wyprawy na granicę węgierską, a nie rumuńską, jak 
twierdzi Wasilewska. Na pewno nie zwierzał się jej ze 
swych dalszych planów przekroczenia granicy. Co do do
larów, jak już także mówiłam, znaleziono je przy rewizji 
Piotrowskiego i skonfiskowano. Ani ja, ani Adam nie 
mieliśmy własnych dolarów i wobec tego nie mogliśmy 
obarczać nimi Piotrowskiego.

Czy długo pozostawaliście we Lwowie po tej nieuda
nej przeprawie?

Stosunkowo niedługo. Najpierw oddaliśmy Andrzeja 
do szkoły, żeby zatrzeć ślady. Zaraz też zaczęliśmy szu
kać drogi na Rumunię. Adam porozumiał się z Ludwi
kiem Grosfeldem, działaczem PPS z Przemyśla, który 
miał jakiegoś znajomego kuśnierza. Ten obiecał, że jeśli
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obaj wezmą ze sobą do Rumunii jego skórki futrzane, 
wtedy on opłaci przewodnika. Na początku grudnia 
Adam z Grosfeldem poszli na granicę rumuńską. Nie 
mogłam ryzykować wyprawy z dzieckiem, i to przez 
rzekę Czeremosz. Z góry uplanowaliśmy z Adamem, że 
jeśli ich wyprawa się uda, postaram się przedostać z An
drzejem na granicę sowiecko-litewską i dotrzeć do Wilna, 
gdzie mieszkała teściowa mojej młodszej siostry. Moja 
siostra Janka skończyła na uniwersytecie wileńskim che
mię, a jej mąż medycynę. Udało mi się zdobyć infor
mację, że w okresie naszych planów we Lwowie, oboje 
pracowali w Lidzie. Czekając we Lwowie na wiadomości 
od Adama z Rumunii, przygotowywałam się z Andrze
jem do nowej wyprawy. W tym czasie odwiedziła mnie 
we Lwowie moja krewna z Warszawy wraz ze swoim ko
legą Gustawem Herlingiem Grudzińskim, aktualnie wiel
kim pisarzem i naszym najbliższym przyjacielem. Zapa
miętałam na całe życie, że prawie cały czas spędzał 
z Andrzejem oraz że w pewnej chwili zemdlał z głodu.

Gdy tylko Adam umówionym sposobem dał mi znać, 
że jest w Rumunii, na początku grudnia pojechaliśmy we 
dwoje z Andrzejem do Lidy. Przy wychodzeniu z wagonu 
na stacji kolejowej złapał mnie jakiś żołnierz sowiecki 
krzycząc, że mu uciekłam z transportu. Nabrałam tchu 
i tak go zwymyślałam, jak tylko po rosyjsku umiałam. 
Powiedziałam mu, że przyjechałam do siostry, której mąż 
jest lekarzem, i dał mi spokój.

Niewiele więc brakowało, byście przypadkiem trafili 
w głąb Rosji.

Bardzo niewiele. Dotarliśmy jednak szczęśliwie do 
siostry i szwagra. Powiedziałam im, że chcę się szybko 
dostać do Wilna. Obiecali starać się o przewodnika. 
W Wilnie mieliśmy zatrzymać się u matki szwagra.
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Wilno było w tym czasie stolicą jeszcze niepodległej 
Litwy, musieliście więc przekroczyć granicę litewsko-so
wiecką.

Naturalnie. Przypadek zdarzył, że szwagier został 
wezwany do chorego dziecka, którego matka powie
działa, że w kuchni siedzi przemytnik, gdyż oni sami też 
zamierzali iść do Wilna. Wyprawa przez lasy, pieszo, 
w śniegu z chorym dzieckiem była jednak dla nich nie
możliwa. Szwagier przyprowadził więc tego przemytnika 
do nas. Był to Białorusin, ogromnie zresztą życzliwy i do
bry człowiek. Zabrał nas do swojej chaty, gdzie - jak się 
okazało - zbierali się przemytnicy, którzy przynosili 
z Wilna sól i inne rzeczy. Namawiał mnie, żebyśmy zo
stali w tej wsi u niego; straszył, że na granicy strzelają, że 
niedawno zabili kobietę i dziecko. Ja jednak upierałam się 
mówiąc, że mąż jest oficerem internowanym na Litwie 
i muszę tam iść. W końcu przeprowadził nas lasami na 
granicę i oddał innemu przemytnikowi po litewskiej stro
nie. Ten drugi był prawdziwym draniem. Najpierw 
zażądał więcej pieniędzy niż było umówione. Powie
działam, że jak mnie doprowadzi do Ejszyszek, to tam 
dostanie więcej. Zabrał wtedy walizeczkę z rzeczami An
drzeja, jak się okazało, na zawsze. Andrzeja ucharaktery- 
zował na chorego, owinął chustami i pojechaliśmy wo
zem. Gdy dotarliśmy do Ejszyszek, zatrzymał się przed 
jakąś żydowską karczmą. Wyszła karczmarka i wtedy po
prosiłam ją o nocleg, bo bałam się tego przemytnika. 
Zgodziła się, wzięła nas do siebie prosząc tylko, abyśmy 
nie rozmawiali i nie zwracali na siebie uwagi. Widać było 
po nas, że jesteśmy z dalekiej drogi, bo miałam na sobie 
kożuch i górskie buty, a Andrzej był w walonkach. Rano 
karczmarka pokazała nam drogę do autobusu. Idąc drogą 
spotkałam jakiegoś Żyda, który nam powiedział, 
żebyśmy nie szli do autobusu, bo tam Litwini kontrolują 
pasażerów. Wziął nas do swego szewskiego warsztatu. 
Kazał czekać, a sam poszedł kupić bilety. Wrócił i odpro
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wadził nas do autobusu, gdzie przy wejściu rzeczywiście 
stał litewski policjant. Nasz opiekun stanął na boku i cze
kał, co będzie dalej. Weszliśmy i usiedliśmy na samym 
końcu. Tymczasem, nim ruszyliśmy, do autobusu wszedł 
komisarz litewskiej policji i czystą polszczyzną powie
dział: „Kto nie ma litewskich papierów, to znaczy, że nie
legalnie przekroczył granicę i będzie odstawiony na so
wiecką stronę” . Szedł poprzez autobus i sprawdzał 
papiery. Trzem osobom kazał wysiąść. Gdy zbliżył się do 
nas, oznajmiłam: „Nie mam żadnych papierów. Przyje
chałam z Wilna coś załatwić i nie wiedziałam, że trzeba 
zabierać ze sobą papiery” . Drżałam ze strachu, że spyta 
mnie o jakieś szczegóły dotyczące Wilna, gdzie nigdy nie 
byłam. Ale popatrzył na mnie, na Andrzeja i powiedział: 
„Jutro Boże Narodzenie. Jedźcie!” Nie zdążył daleko 
odejść, gdy Andrzej odezwał się dość głośno: „Myślisz, 
że on ci uwierzył? On się tylko zlitował nad nami” . Ko
misarz musiał to usłyszeć, bo się odwrócił. Popatrzył raz 
jeszcze na Andrzeja, ale nic nie powiedział, tylko zrobił 
nad nim znak krzyża.

Ruszyliśmy do Wilna. Jegomościa siedzącego naprze
ciwko mnie bardzo nieostrożnie zapytałam, czy w Wilnie 
też będzie kontrola dokumentów. Odpowiedział, że nie 
wie, bo taka kontrola odbyła się po raz pierwszy. Spytał, 
dokąd chcę jechać. Podałam adres teściowej siostry. 
Obiecał pokazać mi przystanek, na którym powinniśmy 
wysiąść, aby nie jechać do końca, bo właśnie na ostatniej 
stacji mogli sprawdzać papiery. Tak też zrobiliśmy. Po 
wyjściu z autobusu szliśmy dalej pieszo. Gdy już byliśmy 
blisko celu, naraz wyszedł z naprzeciwka policjant. Scho
waliśmy się w jakiejś bramie. Policjant przeszedł. Dotar
liśmy na miejsce, gdzie nas najserdeczniej przyjęto.

Jak urządziliście się w Wilnie?
Dowiedziałam się, że niedaleko od naszego mieszka

nia bundowcy prowadzą jadłodajnię dla uchodźców.
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Siostra szwagra poszła tam i po prostu zapytała, czy jest 
tu ktoś z Centralnego Komitetu Bundu. Może sobie Pan 
wyobrazić ich reakcję. Musieli pomyśleć, że to agentka 
policji albo jakaś niezrównoważona osoba; mimo to ktoś 
do niej podszedł i spytał, o co chodzi. Wtedy powiedziała, 
że zatrzymała się u niej Ciołkoszowa. Rozmowę tę 
usłyszał stojący nieopodal za drzwiami Emanuel Szerer, 
nasz kolega uniwersytecki, członek CK Bundu i redaktor 
Naszego Życia. Gdy usłyszał moje nazwisko, wciągnął ją 
do drugiego pokoju na rozmowę. Tak trafiliśmy pod 
opiekę bundowców.

W Wilnie działał też wtedy Komitet Pomocy Uchodź
com Wojennym, na czele którego stał adwokat Ignacy 
Zagórski, stryj Wacka Zagórskiego, a sekretarzem był 
nasz znajomy Antoni Pański, tłumacz książek Bertranda 
Russela. Zajęli się nami i wystarali o dokumenty. Nawią
załam też bliskie stosunki z miejscowymi pepeesowcami.

W jaki sposób dowiedziała się Pani, ze mąż jest już 
we Francji? Jak nawiązała Pani kontakt z Francją?

Litwa była jeszcze wolnym krajem, utrzymującym 
normalne stosunki ze światem, byłam więc pewna, że 
Szerer zadepeszował do Paryża, zawiadamiając Lieber- 
mana, iż jesteśmy w Wilnie i prosząc o załatwienie wizy 
francuskiej. Aby móc ją odebrać, musiałam jednak naj
pierw otrzymać od policji litewskiej specjalne papiery. 
Uprzedzono mnie, że trzeba dać łapówkę i nauczono, jak 
to trzeba zrobić. Do tej pory nigdy mi się to nie zdarzyło 
i byłam ogromnie zażenowana. Rozmawiałam z urzędni
kiem policji i w pewnej chwili wyjęłam z kieszeni chu
steczkę. Przy okazji - niby przypadkiem - upuściłam na 
podłogę pieniądze. On się schylił, podniósł je i bez naj
mniejszego skrępowania schował do kieszeni na oczach 
wielu ludzi czekających w kolejce. Po czym wydał mi po
trzebny dokument. Musiałam jeszcze pojechać do Kow
na, gdzie było francuskie poselstwo i tam uzyskałam
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wizę. Zabrałam do Kowna Andrzeja, z którym - zwiedza
jąc trochę miasto - weszliśmy do Muzeum Narodowego: 
natychmiast uderzyła mnie na przeciwległej ścianie wiel
ka płaskorzeźba głowy Mickiewicza, a pod nią wyryte po 
polsku i po litewsku słowa: „Litwo, Ojczyzno moja” .

Mając wizę, wyjechaliśmy z Wilna legalnie do Rygi, 
a stamtąd samolotem do Sztokholmu dzięki pomocy bun- 
dowców, pepeesowców i Komitetu Pomocy Uchodźcom. 
Był to zarówno dla mnie, jak i dla Andrzeja, pierwszy 
w życiu przelot.

W Szwecji także mieliśmy przygody, tym razem fi
nansowe. Autobus z lotniska zawiózł nas do bardzo dro
giego hotelu, a ja  przecież nie miałam pieniędzy. Do am
basady polskiej iść nie chciałam, bo nie wiedziałam, jak 
mnie - „brzeską żonę” - potraktują tam. Poszłam więc do 
Szwedzkiej Partii Socjaldemokratycznej, do której w mo
jej sprawie pisał Lieberman. Sekretarz partii, który mnie 
przyjął, zalecił, abym została w tym hotelu, bo przecież 
i mnie, i dziecku należy się odpoczynek po takich prze
prawach. Obiecał, że gdy będę wyjeżdżała, oni uregulują 
rachunek. W biurze lotniczym dowiedziałam się, że na 
samolot do Amsterdamu trzeba będzie jednak trochę po
czekać, gdyż wszystkie miejsca są na razie zarezerwowa
ne dla uchodźców wyjeżdżających do Palestyny. Musia
łam w Sztokholmie czekać tydzień. Pomimo zapewnień 
partyjnego sekretarza, żebym się nie przejmowała ra
chunkiem hotelowym, przenieśliśmy się do mniej ele
ganckiego, tańszego hotelu. Gdy wreszcie dostałam miej
sce w samolocie, poszłam do tegoż sekretarza. I wtedy 
usłyszałam, że socjaliści szwedzcy sprowadzają teraz 
dzieci z Finlandii, mają duże wydatki i w związku z tym 
nie mogą zapłacić za hotel. To było dopiero zaskoczenie! 
Powiedziałam mu, że to dla mnie niespodziewane i że je
stem niemile zdziwiona, bo nasza partia była dużo bied
niejsza od szwedzkiej, ale gdy zjechali do Polski socja
liści - uchodźcy z Niemiec i z Austrii - to braliśmy ich do 
naszych własnych mieszkań. Oni natomiast zostawiają
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mnie na lodzie, mimo że z listu Liebermana wiedzą, iż 
jestem członkiem Rady Naczelnej PPS i że w liście tym 
była prośba o udzielenie nam wszelkiej pomocy. Ale to 
wszystko nie zrobiło na nim wielkiego wrażenia i wy
szedł z pokoju. Obok siedział i słyszał tę ostrą rozmowę 
jakiś urzędnik, który - jak się okazało - był dawniej człon
kiem Schutzbundu i uczestnikiem powstania przeciw 
Dolfussowi w Austrii. Podszedł do mnie ze słowami: 
„Wreszcie ktoś im prawdę powiedział” .

Wyszłam stamtąd i zaczęłam się zastanawiać, co ro
bić. Wiedziałam, że w Sztokholmie mieszka wdowa po 
przywódcy austriackich socjalistów Ottonie Bauerze, He
lena Landau-Bauerowa, która była Polką. Chciałam pójść 
do niej z prośbą o pomoc, ale wcześniej spotkałam na uli
cy znajomego przemysłowca z Krakowa. Widział, jak 
byłam zdenerwowana i zapytał o przyczynę. Opowie
działam mu wszystko dokładnie. Dał mi pieniądze, 
zapłaciłam więc za hotel i mogliśmy jechać dalej. 
Zdążyliśmy z Adamem jeszcze przed klęską Francji 
zwrócić mu tę pożyczkę.

Do Amsterdamu leciałam w ciekawym towarzystwie, 
bo z przywódcą rosyjskich mienszewików Teodorem Da- 
nem i jego żoną. Z Amsterdamu pojechałam pociągiem 
do Brukseli, gdzie na dworzec wyszedł Szmul Zygiel- 
bojm, wybitny działacz Bundu, ławnik magistratu w 
Łodzi, którego zresztą przedtem nie znałam. Dowiedział 
się od Danów, że z nimi jadę i postanowił zaopiekować 
się mną w Brukseli. Zygielbojm był świeżo po ciężkich 
przejściach. Wraz z grupą robotników-bundowców 
z Łodzi brał czynny udział w obronie Warszawy, a po 
wejściu Niemców ruszył na Zachód pieszo przez Niemcy. 
Wymagało to niezwykłej odwagi, gdyż łatwo było roz
poznać w nim Żyda. Przeszedł jednak szczęśliwie. 
W Brukseli zostaliśmy dwa dni, bym mogła zebrać dla 
Adama relacje od Zygielbojma, a następnie pociągiem 
pojechaliśmy do Paryża. Na dworcu czekał już na nas 
Adam, który od dwóch tygodni codziennie wychodził na
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dworzec na spotkanie brukselskiego pociągu. Zabrał nas 
do niewielkiego hotelu w Quartier Latin, w którym sam 
mieszkał od przyjazdu do Paryża. Dodano nam drugi 
pokój z niewielkimi urządzeniami kuchennymi. Andrzeja 
oddaliśmy do szkoły Collège Ste Barbe, niedaleko Pan
teonu. Z czasów krakowskich znał język francuski na 
tyle, że dobrze dawał sobie radę w nauce i prędko zaprzy
jaźnił się z kolegami. W Paryżu byłam po raz pierwszy, 
toteż w wolnych chwilach - razem z Andrzejem - zwie
dzaliśmy to miasto namiętnie. Odnalazłam też kilka bli
skich mi osób, zamieszkałych w Paryżu jeszcze przed woj
ną, których życzliwość i pomoc pamiętam po dziś dzień.

W marcu przybyła więc Pani do Paryża i w tym mo
mencie rozpoczęła Pani drugi okres swego życia - 
działalności i pracy na obczyźnie. Mąż Pani znalazł się 
w Paryżu w lutym 1940.

Adam powiedział mi, że kiedy dotarł do Rumunii, Si
korski i Kot uznali, że lepiej byłoby go tam zatrzymać. 
Chcieli go zrobić przewodniczącym Komitetu Pomocy 
Uchodźcom w Rumunii i w ten sposób odsunąć od polity
ki oraz trzymać z daleka od rządu.

W tym pierwszym okresie rząd starał się ściągać do 
Francji przede wszystkim polityków związanych z Fron
tem Morges, czyli przedwojennych zwolenników Sikor
skiego, do których mąż Pani się nie zaliczał. Kłopoty 
z przedostaniem się do Francji miało także wielu innych 
polityków przeciwnych Frontowi Morges.

Adam jednak swoimi drogami - przez Włochy - dotarł 
do Paryża.

W Paryżu 22 stycznia powstał Wydział Zagraniczny 
CKW PPS z Hermanem Liebermanem jako przewod
niczącym. Weszli doń wszyscy przedwojenni członkowie 
CKW i Rady Naczelnej, którzy znaleźli się na emigracji.
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Na pierwszym posiedzeniu, w którym mąż Pani uczest
niczył - 15 lutego 1940 - doszło do kontrowersji. Liebr- 
man opowiadał się za przyjęciem przez ten komitet 
nazwy Centralny Komitet Wykonawczy (CKW) PPS za 
Granicą, Ciołkosz proponował skromną nazwę Biuro 
Zagraniczne PPS. Przeszedł wniosek Liebermana.

Lieberman uważał, że decyzje polityczne mają zapa
dać za granicą, ponieważ kraj jest odcięty i źle poinfor
mowany o tym, co się dzieje. Tymczasem Adam przyje
chał z instrukcjami od Pużaka, że wszystkie zasadnicze 
decyzje mają zapadać w kraju, a komitet zagraniczny ma 
podlegać władzom krajowym. Zgodnie z poleceniem 
Pużaka Adam miał wejść do Komitetu Zagranicznego 
z pełnomocnictwem, że jeśli jakieś decyzje będą niezgod
ne z poglądami WRN w kraju, ma prawo uchwalę zawie
sić. Lieberman się temu sprzeciwiał.

Problem rozbieżności w pewnym stopniu rozstrzy
gnęło przybycie do Paryża kuriera władz powstałej 
w kraju konspiracyjnej PPS-WRN - Józefa Frejlicha. 
Zachował się protokół spotkań grupy członków Komite
tu Zagranicznego z Frejlichem 30 maja i 2 czerwca 
1940. Przekazał on instrukcję, której najważniejsze 
punkty brzm ią: ,,Zaprosić Ciołkosza, Liebermana, 
Stańczyka i Tomaszewskiego. Zakomunikować im: Or
ganizacja partyjna istnieje, wszystkie ciała kierownicze 
funkcjonują /.../. Żądają, aby nie tworzyć żadnych in
stancji, które by stwarzały nawet pozory, że kierownic
two partii przeniosło się za granicę /.../. Nie zgadzają się 
na wydawanie «Robotnika» za granicą, gdyż «Robot
nik» ma wychodzić w Polsce”.

Liberman musiał się z tym pogodzić, przyjęto nazwę 
Komitet Zagraniczny PPS dla reprezentacji na Zachodzie. 
Zamiast Robotnika wychodził Robotnik Polski we 
Francji, później w Anglii wznowiono pismo pod nazwą 
Robotnik Polski w Wielkiej Brytanii.
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Z tego, co Pani mówi, wynika jasno, że wasze stosun
ki z Liebermanem nie byty najlepsze. Nie miał on też 
chyba szczególnego zaufania Pużaka, kierującego pod
ziemną PPS-WRN.

Osobistych stosunków z Liebermanem przed wojną 
nie mieliśmy. Pochodził z Przemyśla i stał na czele tam
tejszego OKR, ale zaangażowany był głównie w Sejmie. 
Był znakomitym mówcą parlamentarnym, ale w bardzo 
młodopolskim stylu. Na nas, młodszych, ten styl już nie 
działał. Zaangażował się bardzo w walkę przeciw autory
tarnym rządem Piłsudskiego, był oskarżycielem ministra 
Czechowicza przed Trybunałem Stanu i prawdopodobnie 
za te wystąpienia został strasznie skatowany w drodze do 
Brześcia. Współwięźniowie, którzy widzieli, w jakim był 
stanie, nie przypuszczali, iż przeżyje. Jednakże przeżył, 
został skazany w procesie brzeskim i wyjechał do Francji 
przed uprawomocnieniem się wyroku. We Francji znalazł 
się pod wpływem idei francuskiego Frontu Ludowego, 
kręcili się wokół niego komuniści związani z brygadami 
międzynarodowymi w Hiszpanii. Kilkakrotnie też propo
nował CKW PPS nawiązanie współpracy z partią komu
nistyczną, co zawsze było odrzucane. Jednocześnie 
współpracował z Sikorskim i należał do zwolenników 
Frontu Morges. Od początku też znalazł się w ośrodku 
rządowym Sikorskiego i został wiceprzewodniczącym 
Rady Narodowej, czyli zastępczego parlamentu powo
łanego w Paryżu przez Prezydenta Raczkiewicza.

Myśli Pani, że jego pozycja wynikała nie z tego, iż był 
najstarszym działaczem PPS na emigracji, z dużą 
przeszłością, ale z tego, że miał powiązania z Sikorskim?

Jedno z drugim się łączyło w tym przypadku. Do rzą
du Sikorskiego wchodził Jan Stańczyk, przewodniczący 
Związku Górników, którego znaliśmy dobrze z Krakowa.
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Mąż Pani został sekretarzem Komitetu Zagraniczne
go PPS i wszedł w skład Rady Narodowej. Od początku 
jednak nie miał dobrych stosunków z Sikorskim.

Spór z Liebermanem był też automatycznie sporem 
z Sikorskim. Prócz tego powstał spór z premierem o re
prezentację mniejszości narodowych w Radzie Narodo
wej. Jeszcze w kraju mąż porozumiał się z prezesem 
ukraińskiego klubu parlamentarnego Wasylem Mudrym 
i z przywódcą Białorusinów Fabianem Jeremiczem, któ
rzy zgodzili się wejść do reprezentacji parlamentarnej, ja
kiej powstania w Paryżu już wtedy się spodziewano. Na
tychmiast po przybyciu do Francji Adam wysunął sprawę 
sprowadzenia ich z Polski. Tłumaczy! Sikorskiemu, że 
pewnie na ziemie wschodnie już nie wrócimy, ale musi
my ich bronić do końca. Lepiej, jeśli będziemy ich bronić 
wspólnie z Ukraińcami i Białorusinami niż sami. Sikorski 
jednak sprawy tej nie docenił i nie zdecydował się na ich 
ściągnięcie.

Po ciężkich wędrówkach mogliście - Pani i Andrzej - 
odpocząć tylko dwa miesiące, bo 10 maja Niemcy natar
li na zachód: na Holandię, Belgię i Francję. Wkrótce po
tem musieliście przecież przenieść się z Paryża do An
gers, siedziby rządu polskiego.

Swój pobyt w Paryżu zamykaliśmy pepeesowskim 
obchodem święta 1 maja, który mi głęboko zapadł w pa
mięci. Obchód, organizowany w oparciu o pepeesowców 
zamieszkałych w Paryżu przed wojną, dla nas był pierw
szym poza granicami kraju; nastrój był ciężki, nie ja jed
na płakałam. Wszyscy myślami byliśmy w Polsce, pełni 
niepokoju i troski o najbliższych nam ludzi.

W Angers żyliście pod grozą szybko postępującej, 
zwycięskiej ofensywy niemieckiej: kapitulacja Holandii 
15 maja, w dwa dni potem zdobycie Brukseli, a w tydzień 
później Calais musiało być dla Polaków czymś stras z-
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пут. Oznaczało przecież odsunięcie perspektywy wyz
wolenia Polski w nieokreśloną, odległą przyszłość.

Szokiem dla nas były nie tylko błyskawiczne sukcesy 
armii niemieckiej, ale także postawa Francuzów. Nie tyl
ko dlatego, że w Paryżu słyszało się niemiłe uwagi, kiedy 
na ulicy mówiono po polsku. W Angers największe wra
żenie zrobił na mnie stosunek Francuzów do uchodźców, 
którzy masowo napływali z Belgii, a także ich krajanie 
z północnej Francji. Angers było miastem bogatych 
kupców; wille z ogrodami ciągnęły się jedna za drugą. 
Ulice wówczas były pełne uchodźców: matki z dziećmi, 
wyczerpani ucieczką starzy ludzie, których nikt do siebie 
nie przyjmował. Nie mogłam znieść podobnego egoizmu. 
Pamiętałam wszak dobrze pomoc okazywaną uchodźcom 
w Polsce we wrześniu. Ci, którzy tę pomoc świadczyli, 
byli dużo biedniejsi od właścicieli willi w Angers.

Po zajęciu Paryża przez Niemców rząd francuski pro
sił władze polskie, by przeniosły się z Angers do Libour
ne, niedaleko Bordeaux, przy ujściu Loary. Konieczność 
ewakuacji Polaków z Angers była coraz bardziej nagląca. 
Na pociągi nie bardzo było można liczyć, toteż Pragier - 
dzięki pożyczce od Stańczyka - wynajął auto i wystarał 
się o szofera. Wsiedliśmy do niego w piątkę: Pragier ze 
Stefanią Zahorską i my dwoje z Andrzejem. Zajechaliś
my do Liboume po trzech dniach 17 czerwca i zamiesz
kaliśmy tam razem.

Po utworzeniu rządu Petaina - a zwłaszcza po powo
łaniu do niego Lavala - dla Polaków w Liboume stało się 
oczywiste, że zbliża się kapitulacja Francji, a wobec tego 
konieczność ewakuacji władz polskich i wojska do Wiel
kiej Brytanii, jedynego kraju wojującego. Churchill, od 
maja nowy premier Wielkiej Brytanii, zaprosił Prezyden
ta RP oraz gen. Sikorskiego do Anglii. Na spotkaniu 
w Londynie 19 czerwca ustalono z gen. Sikorskim ewa
kuację władz RP i polskich oddziałów wojskowych. 
Przygotowanie list ewakuacyjnych i uchwała Rady Naro
dowej na wniosek profesora Kota upoważniająca do wy
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jazdu tylko pięciu jej członków jako najbardziej 
zagrożonych (Arka Bożek, Jóźwiak, Kwiatkowski, Zie- 
berman i Szwarcbart), odsłoniły - jak pisze Pragier 
w swoich wspomnieniach Czas przeszły dokonany - 
właściwy zamiar. Szło o to, żeby nie dopuścić do przyjaz
du do Londynu polityków, których obecność mogłaby 
być kłopotliwa (między innymi Adama i Pragiera). 
Dłuższa awantura Pragiera z Mikołajczykiem zaniepo
koiła profesora Kota jako wnioskodawcę uchwały Rady. 
Wszedł więc do pokoju i zwracając się do Pragiera po
wiedział: „Pan Ciołkosz, który brał udział w powstaniu 
śląskim, oczywiście powinien wyjechać” . Potem zwrócił 
się do mnie ze słowami: , Jako dawny Pani profesor radzę 
najszczerzej: niech Pani skłoni męża do wyjazdu” .

Rząd brytyjski skierował w tym czasie apel do wszy
stkich okrętów, by z portów francuskich zabierały żoł
nierzy i uchodźców. Nasz wspólny wyjazd z Liboume or
ganizował Pragier. Pod wieczór otrzymaliśmy paszporty 
i przepustki do portu Pointe de Graves, do którego dotar
liśmy koło północy. W przystani statków nie było, ale 
czekał prom, który miał nas dowieźć do niego o godzinie 
piątej rano. My z Andrzejem weszliśmy od razu na prom, 
Stefania z Pragierem woleli przeczekać jakiś czas na wy
brzeżu. Wkrótce po przyjeździe przeżyliśmy nalot nie
mieckich bombowców, na szczęście nie było zabitych ani 
rannych. O wyznaczonej porze podwieziono nas do an- 
glo-indyjskiego statku „Madura” , który wracał do An
glii. Miał 2500 pasażerów płatnych, a ponadto wiózł 
około trzech tysięcy uchodźców. Na pokładzie znaleź
liśmy sobie kąt dla nas pięciorga. W pewnym momencie 
kapitan statku zwołał płatnych pasażerów i oświadczył, 
że ma bardzo wielu uchodźców, a ograniczoną ilość 
żywności. Zapytał, co proponują w tej sytuacji. Pasażero
wie wybrali komitet, który zadecydował, że najpierw 
dzieci, a potem dorośli otrzymują kartki na dwa posiłki 
na dobę. Taka postawa bardzo nam zaimponowała, 
szczególnie po tym, co widzieliśmy we Francji.
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Kilka barwnych wydarzeń z naszej podróży: na 
chwilę odeszliśmy z naszego kąta, a po powrocie zasta
liśmy nasze rzeczy odsunięte na bok. Na naszym miejscu 
zainstalowali się jacyś Francuzi. Pragier rozpoznał, że to 
Ewa Curie i jej przyjaciel Henri Bernstein, sławny wtedy 
dramaturg, oraz jakaś jeszcze kobieta. Zaczął im wymy
ślać, tamci protestowali, w rezultacie zajęliśmy nasze 
miejsca ponownie. Andrzej w czasie tej dwudniowej po
dróży zaprzyjaźnił się z marynarzami - Malajczykami. 
Z książek Karola Maya znał kilka słów malajskich i pró
bował z nimi rozmawiać. Tym sposobem podbił ich sobie 
zupełnie. Pewnego razu przyniósł od nich głęboki talerz 
z mięsem w ostrym sosie. Wszyscy pięcioro zjedliśmy je 
z apetytem. Kiedy indziej wrócił z tryumfalną miną 
i wręczył Adamowi papierosy.

Do jakiego portu zawinęliście?
Do Falmouth. Na miejscu opieka została już dla nas 

zorganizowana. Dano nam herbatę, zajęto się nami. Od 
razu mieliśmy jechać pociągiem do Londynu. Tymcza
sem Adam uważał, że musi koniecznie kupić gazety, po
szedł szukać kiosku i nim wrócił, pociąg odszedł. Mo
gliśmy pojechać dopiero wieczorem zaciemnionym 
pociągiem, bez światła w przedziałach i na korytarzach. 
W przedziale usiedliśmy wszyscy troje na ławce po jed
nej stronie. Naprzeciwko siedziało trzech Anglików. Ani 
ja, ani Andrzej nie mówiliśmy po angielsku, a Adam 
mówił tak mniej więcej jak czytał, czyli marnie. 
Zapytałam go jednak, jak powiedzieć „polscy uchodź
cy” , na wypadek, gdyby nas rozdzielono w Londynie. 
Adam powiedział Polish refugees. Po kilku minutach 
poczułam czyjąś rękę koło kolan. Byłam młoda, pomy
ślałam: „Ale bezczelny” . Ręka jednak się cofnęła, a na 
moich kolanach zostały trzy tabliczki czekolady. Do 
końca podróży żaden z tych panów nie zdradził się. 
Zupełnie jakby czekolada spadła z nieba. Nie potrafię 
tego zapomnieć.
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Na stacji w Londynie był urzędnik ambasady polskiej, 
zresztą - jak się okazało - absolwent krakowskiego uni
wersytetu pamiętający nas z czasów studenckich. Zabrał 
nas i zawiózł na Great Portland Street do hotelu blisko 
ambasady. Dzięki temu nie byliśmy w tak zwanej Patrio
tic School, gdzie wszystkich uchodźców brano na 
przesłuchania.

Mogliście więc Państwo znów trochę odpocząć po 
ucieczce z Francji, a zanim nastąpiły bombardowania 
Londynu.

Niestety, mieliśmy następne dramatyczne przeżycie. 
Dzień czy dwa po naszym przybyciu do Londynu Adam 
poszedł na spotkanie z profesorem Olgierdem Górką. 
Nadszedł wieczór, Adam zaś nie wracał. Minęła dziewią
ta, kiedy w Londynie zaczynała się godzina policyjna, 
która nas wtedy obowiązywała, a Adama ani śladu. Około 
jedenastej przed północą przyszedł policjant. Nie mogłam 
się z nim porozumieć, bo nie znałam angielskiego, ale 
zrozumiałam wypowiedziane przez niego słowo accident. 
Poprosiłam o pomoc Alfreda Faltera, ministra w naszym 
rządzie, który mieszkał w tym samym hotelu. Falter 
powtórzył mi słowa policjanta, że Adam na zaciemnionej 
ulicy wpadł pod autobus i leży w szpitalu. Powiedział też 
Fal terowi, który tego mi nie powtórzył, iż stan jest ciężki 
i Adam nie przeżyje. Policjant zabrał mnie do szpitala, 
a potem odprowadził do hotelu. Dowiedziałam się, że 
mąż ma wstrząs mózgu oraz inne obrażenia. Nazajutrz 
rano przyszli do mnie Józef Rettinger, bliski współpra
cownik, przyjaciel i „szara eminencja” generała Sikor
skiego, oraz lekarz Prezydenta Raczkiewicza. Prosili 
o przeniesienie Adama do separatki i zapewnili, iż rząd
pokryje koszty leczenia, byle tylko ratować życie pacjen
ta. Lekarz powiedział mi, że jeżeli Adam przeżyje trzy 
dni, to nie umrze. Przeżył, a po trzech tygodniach wy
szedł ze szpitala. Wszystko to było straszne. Spędza
łam całe dnie w szpitalu, zostawiając Andrzeja samego
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w hotelu. Przeżywał on wypadek Adama bardzo ciężko, 
przeraźliwie bał się ewentualnej śmierci ojca, a tym bar
dziej płakał, że nie mógł pójść ze mną do szpitala. Dzięki 
interwencji Stańczyka zaczęła do Andrzeja przychodzić 
pracująca w prezydium Rady Ministrów Krystyna Pio
trowska, którą bardzo polubił i która w kilka lat potem 
poślubiła Adama brata, Zbysława. Do dzisiejszego dnia, 
choć od lat mieszka stale w Stanach Zjednoczonych, jest 
jedną z najbliższych mi osób. Gdy było już pewne, że 
Adam będzie żył, Andrzej rozpoczął w tym hotelu lekcje 
języka angielskiego u prywatnej nauczycielki, Polki 
zresztą.

Wkrótce potem rozpoczęła się bitwa o Anglię, czyli 
stale naloty na Londyn.

W tym czasie mieszkaliśmy razem ze Stefanią Za
horską i Adamem Pragierem w szwajcarskim pensjonacie 
niedaleko British Museum. Były przy tej ulicy dwa pen
sjonaty zamieszkałe przez Polaków, a obok mieszkali 
uchodźcy z Gibraltaru, którzy całymi dniami siedzieli 
przed domami. W pobliżu znajdowały się dworce kolejo
we, bomby więc padały często Zbombardowano nawet 
sąsiedni pensjonat i pamiętam, jak w nocy Mieczysław 
Grydzewski, Maria i Jerzy Kuncewiczowie oraz chyba 
Stanisław Baliński przenosili się do naszego.

Czy naloty odbywały się regularnie, czy były 
zupełnie niespodziewane?

Niemcy nadlatywali regularnie o siódmej wieczorem, 
tak że po pewnym czasie ludzie przyzwyczaili się i byli 
zdziwieni, jeśli parę minut po siódmej jeszcze ich nie 
było. Kierownictwo pensjonatu prosiło, aby na czas bom
bardowań, czyli praktycznie na całą noc, schodzić z pięter 
na dół, do suteryny. Właściwych schronów było bardzo 
mało, domy przeważnie nie miały piwnic, tak więc nie za 
bardzo było gdzie się schronić. Ludzie schodzili do pod
ziemi metra, ale mogli się tam chronić tylko ci, którzy
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w pobliżu mieszkali. Dla wszystkich i tak by miejsca nie 
starczyło. Bombardowania były strasznym przeżyciem. 
Niemcy początkowo szaleli nad Londynem prawie bez
karnie. Andrzej chodził wtedy do szkoły dla dzieci obco
krajowców, stojącej na olbrzymim klombie wśród róż 
w Regent’s Parku. Któregoś dnia rano odprowadzałam go 
do tej szkoły, ale w pobliżu zatrzymał mnie policjant i po
wiedział: „Szkoły już nie ma. W nocy spadła bomba i nie 
ma śladu po szkole” . Mieliśmy znajomego, doktora Ke
niga, który poszedł z narzeczoną na dancing. Zaczęło się 
bombardowanie, upadła bomba i dziewczyna znikła bez 
śladu. Nie wiadomo, czy rozerwało ją na strzępy, czy 
podmuch rzucił ją gdzieś bardzo daleko i zmasakrował 
tak, że nikt jej nie rozpoznał.

Pewnego dnia o siódmej Andrzej wstał od stołu, po
wiedział, że nie będzie już jadł deseru i zszedł na dół. Za 
moment gruchnęło strasznie tuż obok. Zgasło światło. 
W pokoju obok zwalił się kawał sufitu. Zbiegłam na dół. 
Andrzej stał na środku ciemnego pokoju zupełnie prze
rażony. Po tym wypadku postanowiliśmy wywieźć go 
z Londynu do internatowej szkoły koedukacyjnej, świet
nej jak się okazało, położonej przy drodze do Cambridge. 
W Londynie zresztą przeprowadzano ogólną ewakuację 
dzieci. Rozstanie z nami było dla chłopca początkowo 
ciężkim przeżyciem, bał się o nas, płakał, tęsknił, podob
nie jak my.

A jak zachowywali się Anglicy w czasie tych na
lotów?

Wspaniale. Byliśmy pod wielkim wrażeniem postaw 
władz i społeczeństwa. Anglicy byli niezwykle zdyscy
plinowani i spokojni, a przez to działali skutecznie. Pano
wał porządek, nie było objawów paniki. Gdy zaczęły się 
naloty, ludzie wykupywali bilety do metra i szli tam no
cować. Wkrótce władze otworzyły na noc bezpłatnie 
wszystkie tunele kolei podziemnej. Po dwóch czy trzech 
dniach wstawiono nary, żeby dzieci mogły spać, a po
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paru następnych dniach pojawiły się stoliki z herbatą oraz 
kobiety ze specjalnych służb ochotniczych, które obsługi
wały chroniących się ludzi. Przychodzili księża, potem 
także aktorzy, żeby podnieść ich na duchu. Wszyscy 
wiedzieli, że można tam przyjść dopiero po odejściu 
ostatniego pociągu i trzeba wyjść, gdy zaczyna się ruch. 
Wszystko zorganizowano w imponującym tempie i ude
rzającym nastroju.

W teatrach, ponieważ na widowni nie ma okien, nie 
było słychać syreny. Gdy zaczynał się nalot, spadała kur
tyna, na podium wychodził jeden z aktorów i ogłaszał, że 
jest alarm, kto chce zejść do schronu, może to uczynić, 
a przedstawienie zostanie wznowione za dziesięć minut. 
Na ogół zresztą prawie nikt nie wychodził, bo jakoś nie 
wypadało i przedstawienie odbywało się normalnie.

Istniała niezwykła dyscyplina społeczna. W restaura
cjach nie wprowadzono kartek żywnościowych. Na menu 
było więc napisane, że minister wyżywienia prosi (nie 
żąda!), aby jeść albo mięso, albo rybę, a nie jedno i dru
gie. Prosi, nie żąda. Prośba wystarczała. W czasie za
ciemnienia, jeśli przez okno przebijało światło, przycho
dziła policja i prosiła o szczelniejsze zasłonięcie okien. 
Z tym jednak, że do mieszkania nie mógł wejść jeden po
licjant. Musiało ich być dwóch, aby nie przytrafiło się ja
kieś nadużycie władzy. Taka niezwykła postawa utrzy
mywała się przez cały okres wojny. W 1944 roku bomba 
wybuchła niedaleko domu, w którym wtedy mieszka
liśmy. Policja natychmiast zamknęła uliczkę. Ponieważ 
jednak podmuch wywalił drzwi i każdy mógł wejść do 
mieszkania, przyszła członkini Voluntary Service i po
wiedziała: ,,Pewnie pani chce iść na zakupy, to ja po
siedzę i popilnuję, żeby nikt was nie okradł” .

Solidarność społeczeństwa przenosiła się także na 
sprawy polityczne. Kiedy przyszło ograniczenie ilości pa
pieru, zdecydowano, że mogą wychodzić tylko dzienniki. 
Tygodniki i miesięczniki zostały zawieszone. Podniosły 
się wtedy głosy, że to zarządzenie ogranicza swobodę
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wypowiedzi tych ugrupowań, które nie wydają dzien
ników. Duże dzienniki zaczęły więc drukować wypo
wiedzi także tych środowisk, które przejściowo zostały 
pozbawione prasy. Na przykład konserwatywny Daily 
Telegraph zamieścił artykuł redaktora socjalistycznego 
New Statesman, który aktualnie nie mógł wychodzić. 
Przykłady takie można cytować na tuziny. Po przedwo
jennych doświadczeniach w Polsce - a myślę, że prawie 
w całej Europie - takie podejście do demokracji szalenie 
imponowało. Anglię z tych lat wspominam jak najlepiej. 
Myślę, że bardzo wielu Polaków Anglicy wtedy zadziwi
li i wzbudzili nasz wielki szacunek do sposobu, w jaki de
mokracja funkcjonowała, nawet w czasie wojny.

Naloty na Anglię trwały prawie do końca wojny, ale 
ich największe natężenie przypadło na jesień 1940 roku. 
Hitler chciał zdezorganizować Anglię i rzucić ją na ko
lana, a potem już miękko - że tak powiem - podbić. 1 to 
mu się nie udało. Była to pierwsza porażka Hitlera?

Pana słowa, że największe natężenie nalotów na An
glię przypadało na jesień 1940 roku, przypomniały mi 
jeszcze jeden fakt, oddający ówczesny nastrój w Londy
nie. Dzieci królewskie, podobnie jak inne, zostały wywie
zione z Londynu. Para królewska natomiast prawie co
dziennie wczesnym rankiem odwiedzała najbardziej 
zbombardowaną danej nocy dzielnicę i spędzała jakiś 
czas na herbacie i rozmowach z mieszkańcami zbombar
dowanych domów. Wtedy to powstała bardzo popularna 
wówczas piosenka, śpiewana często przez radio: The 
King and the Qween are still in town like Mr. Smith and 
Mr. Brown.

Wracając do Pańskiego pytania, zgadzam się natural
nie, że była to pierwsza porażka Hitlera. Nie zdołał Anglii 
rozłożyć moralnie, jak to mu się udało z Francją, a brytyj
skie lotnictwo okazało się skuteczne w walce z Niemca
mi. Dużą rolę w bitwie o Anglię - jak wiadomo - odegrali 
nasi lotnicy. Ich zaangażowanie, ich sukcesy przyczyniły
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się do tego, że Polacy stali się w Anglii bardzo popularni. 
Ameryka weszła bezpośrednio do wojny dopiero w końcu 
1941 roku, Rosja do czerwca 1941 współdziałała z Hitle
rem. Chociaż nie mieliśmy dużych sił zbrojnych, to jed
nak byliśmy jedynym i głównym sojusznikiem Anglii. 
Miało to duże znaczenie.

Jak w tych gorących czasach wyglądał Państwa 
dzień powszedni?

Tu muszę zaznaczyć, że w okresie wojny kilkakrotnie 
zmienialiśmy mieszkanie. Jak już wzmiankowałam, 
w pierwszym okresie byliśmy w hotelu (Adam w szpita
lu). Potem przenieśliśmy się do pensjonatu. Po uderzeniu 
bomby w tenże pensjonat wynajęliśmy dwupokojowe 
mieszkanie w dużym bloku położonym koło Regent’s 
Parku. Do tegoż bloku, gdzie już mieszkało kilku Po
laków, przenieśli się także Stefania Zahorska i Adam Pra- 
gier. Razem z nami zamieszkał też brat męża Zbysław, 
ale trwało to niedługo. Przychodził z pracy zmęczony, 
a u nas zbierało się zbyt dużo ludzi. Od razu po objęciu 
mieszkania wpisaliśmy się na listę dyżurów nocnych na 
obszernym dachu tego budynku, do pomocy przy ewen
tualnych pożarach w czasie nalotów. Dyżury odbywa
liśmy, ale na szczęście żadna bomba w budynek ten nie 
uderzyła.

Wstawałam koło godziny siódmej, Adam koło dzie
wiątej, bo zawsze długo w nocy pracował. Po śniadaniu 
wychodził do miasta. Był członkiem Rady Narodowej 
Komitetu Ministrów dla Spraw Kraju, sekretarzem Komi
tetu Zagranicznego PPS, redaktorem Robotnika Polskie
go w Wielkiej Brytanii. Wchodził w skład zarządów Pol
skiego Czerwonego Krzyża, Obywatelskiego Komitetu 
Opieki nad Uchodźcami, często jeździł do żołnierzy 
z odczytami. Przemawiał też czasami przez radio do kra
ju i niekiedy po niemiecku do robotników niemieckich. 
Utrzymywał kontakty z socjalistami różnych narodów, 
przebywającymi tu w Londynie. Gdy wracał do domu,
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siadał do dalszej pracy. Czytał mnóstwo gazet polskich 
i obcych, pisał artykuły, przemówienia, listy, prowadził 
ogromną korespondencję z działaczami socjalistycznymi 
w Anglii, w Ameryce i innych krajach. Szczególnie 
ważne były listy i sprawozdania, które wysyłał do kie
rownictwa PPS-WRN w Kraju. Naświetlał sytuację 
międzynarodową i wewnętrzną, polską w Londynie. Ini
cjował pewne posunięcia z niej wynikające. Oni ze swej 
strony nadsyłali opisy tego, co dzieje się w Polsce, często 
ilustrowane egzemplarzami pism podziemnych (jeśli 
udało się tym obciążyć kuriera), wypowiadali swoje sta
nowisko i poglądy. Właśnie Adam głównie pisywał i od
bierał tę korespondencję. Ja zajmowałam się zaszyfrowy- 
waniem jej i rozszyfrowywaniem.

Była też Pani członkiem Komitetu Zagranicznego 
PPS.

Tak. Brałam również udział w pracach socjalistycz
nych organizacji kobiecych, zwłaszcza międzynarodo
wych. I prowadziłam gospodarstwo domowe: zakupy, 
sprzątanie, przygotowywanie posiłków. Stale byli u nas 
goście: pepeesowcy z różnych stron Anglii, żołnierze na 
przepustkach.

Czy mieliście problemy materialne?
Pensja członka Rady Narodowej wystarczała na 

skromne utrzymanie, ale oczywiście o żadnych luksusach 
nie było mowy.

Czy bywaliście na przyjęciach, czy utrzymywaliście 
szerokie kontakty towarzyskie w sferach politycznych 
i wojskowych polskiego Londynu?

Na przyjęciach i bankietach nie bywaliśmy. Nie 
byliśmy do tego przyzwyczajeni. Adam był bardzo za
pracowany i nie miał czasu na przyjęcia. Poza tym przed 
wojną obracaliśmy się prawie wyłącznie wśród pepee- 
sowców. Ludzi z innych stronnictw zaczęliśmy poznawać
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dopiero w Anglii i do zażyłości doszło nieprędko. 
Zbliżyliśmy się z niektórymi wybitnymi politykami nie- 
socjalistycznymi, ale dopiero w okresie po pakcie Sikor- 
ski-Majski.

No właśnie. Nieporozumienia z Sikorskim właściwie 
trwały cały czas. Krótko po przybyciu do Anglii w 1940 
roku nastąpiła próba usunięcia Sikorskiego ze stanowi
ska premiera, ale w tym „spisku’’ mąż nie uczestniczył. 
W następnych miesiącach zmagał się jednak z premie
rem oraz z ministrem informacji Strońskim, którzy 
usiłowali wprowadzić cenzurę pism , w tym Robotnika. 
Odrębnym rozdziałem była bitwa - tym razem raczej 
z endekami - o pismo Jestem Polakiem, które miało wy
raźnie nacjonalistyczny i w pewnym stopniu antysemicki 
charakter. Pojawienie się Jestem Polakiem wywołało 
antypolskie ataki w prasie brytyjskiej. Mężowi i innym 
pepeesowcom chodziło więc o zamknięcie tego tygodni
ka, by tym samym uciąć kampanię przeciw „reakcyjnym 
antysemitom”, czyli Polakom.

Próbowano kolportować Jestem Polakiem w wojsku, 
co przyczyniało się do pogorszenia atmosfery politycznej 
w armii. Nie zawsze bowiem dobrze działo się w wojsku. 
Już w Anglii mąż dostał gryps od dwóch młodych lot
ników, członków młodzieży PPS z Krakowa, których 
zamknięto w wojskowym obozie karnym. Ktoś widocz
nie uznał, że socjaliści i komuniści to jedno. Dowódca 
tego obozu służył przedtem w Legii Cudzoziemskiej, 
toteż stosunki były okropne. Adam wziął ten gryps i po
stawił sprawę na posiedzeniu Rady Narodowej. Sikorski 
powiedział, że takiego obozu nie ma. Wkrótce potem 
Adam dostał list od Herberta Morrisona, brytyjskiego mi
nistra spraw wewnętrznych i jednego z przywódców La
bour Party, który pisał - na razie jeszcze nieoficjalnie, jak 
towarzysz do towarzysza - że taki obóz w Anglii istnieć 
nie powinien. Jeżeli Polacy sami go nie zlikwidują, to 
zamkną go Anglicy, ale wtedy będzie wielka kompromi
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tacja, publiczne roztrząsanie sprawy itp. Adam przyszedł 
z tym listem na posiedzenie Rady Narodowej, pokazał go 
Sikorskiemu i jeszcze raz wniósł interpelację. Sikorski 
tłumaczył się, że o niczym nie wiedział, że został wpro
wadzony w błąd. Obóz został rozwiązany. Obaj ci 
chłopcy, niestety, zginęli później w służbie lotniczej.

Skoro mówimy o obozach, to trzeba wspomnieć 
o miejscu odosobnienia dla oficerów na wyspie Bute. Si
korski kierował tam niektórych swoich przeciwników, 
głównie oficerów sanacyjnych.

Warunki były tam jednak przyzwoite. Była to uzdro
wiskowa miejscowość, mieszkali w pensjonatach. Tyle 
tylko, że gdy chcieli wyjechać, musieli prosić o prze
pustkę. Mogli jednak korespondować, przyjmować gości. 
Utworzenie takiego obozu na pewno nie było w porząd
ku, ale krzyk, jaki podnosili byli sanacyjni dygnitarze, też 
był nie na miejscu. Mieszkaliśmy wtedy w pensjonacie 
opodal British Museum, jadaliśmy przy wspólnym stole 
z aktorką Marią Balcerkiewiczówną, przyjaciółką przed
wojennego premiera Kościałkowskiego. Któregoś dnia 
przy śniadaniu przywitała nas wiadomością, że właśnie 
dostała list od Kościałkowskiego z Bute, który pisze, iż 
warunki tam są takie jak w Brześciu. Pragier, który sie
dział z nami, zapytał: „Biją go?” Ona zdziwiona: „Jak to 
biją?” Pragier ciągnie: „Głodują?” Ona na to: „Nie, 
skądże” . Tymi pytaniami doprowadził ją do płaczu. Na 
koniec powiedziała, że nie było jej wiadomo, że aż tak 
było w Brześciu i że przeprasza.

Tym niemniej istnienie takiego miejsca odosobnienia 
było skandalem i na wniosek Anglików zostało zlikwido
wane.

Na pewno było to nie w porządku.

Przejdźmy do największej kontrowersji, jaka miała 
miejsce między Wami a Sikorskim, czyli o brzmienie
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paktu ze Związkiem Radzieckim z 30 lipca 1941 roku. 
Czy Pani zajmowała takie samo stanowisko jak mąż?

Jeszcze przed wojną Kazimierz Czapiński powiedział 
o nas: ,Jedno serce, jeden mózg” . Nie było między nami 
poważnych różnic politycznych.

Ta deklaracja pozwala mi sięgnąć po opinie męża 
Pani na temat stosunków polsko-sowieckich, bo - jak ro
zumiem - oddają one również Pani pogląd.

Na pewno.

W liście do Oskara Lange z 30 maja 1940 roku Adam 
Ciołkosz pisał: „Rosję Sowiecką uważamy za czynnik 
obiektywnie reakcyjny i najwyższy czas, aby poza sym
boliką jeszcze na pozór socjalistyczną dojrzeć prawdzi
we oblicze Sowietów na wskroś imperialistyczne, a przez 
to i reakcyjne. /.../ Starcie niemiecko-sowieckie, jeżeli do 
niego dojdzie, będzie niczym innym, jak tylko konfliktem 
dwóch imperializmów i klasa robotnicza doprawdy nie 
będzie miała w takim wypadku wyboru, po czyjej stronie 
się oświadczyć” . Po wybuchu wojny i po podpisaniu 
paktu Adam Ciołkosz depeszował do Kazimierza Pużaka 
dnia 12 sierpnia 1941 roku: „Nowa wojna stworzyła ko
nieczność jakiegoś wyrównania polsko-rosyjskiego. Na
cisk rządu i opinii angielskiej był silny, uległość wobec 
nich zbyt duża. Rokowania przeprowadzał premier 
w sposób, który zakończył się otwarciem sprawy na
szych granic wobec Rosji oraz rozwiązał Anglii ręce co 
do gwarancji terytorialnych dla nas. Brzmienie umowy 
uważam za nie odpowiadające naszym interesom ” . 
W kolejnym liście do przywódców PPS-WRN z 2 wrześ
nia 1941 dodawał: „Pozostajemy na przyszłość sami, 
sami jedni twarzą lwi twarz wobec Rosji, rozwiązawszy 
Anglii ręce w sprawie gwarancji dla nas. Gwarancje te 
były także i w stosunku do Rosji, a teraz ich nie ma, al
bowiem zwolniliśmy z nich Anglię, nie załatwiwszy 
sprawy granicy z Rosją. Może zrozumiecie teraz, że nie
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0 sam przebieg linii granicznej chodzi mi, ale o to, że nie 
mając za sobą własnej siły - co przyznaję - wypuściliśmy 
z rąk takie i atut prawa, do tej pory poza wszelką wątpli
wością nam przysługujący, i pozostaliśmy wobec Rosji 
zdani na jej dobrą wolę”.

Podobnie jak mąż myślała Pani, Adam Pragier, Ta
deusz Tomaszewski z Komitetu Zagranicznego PPS, 
a wśród działaczy politycznych innych orientacji August 
Zaleski, gen. Kazimierz Sosnkowski, Tadeusz Bielecki
1 inni. W emigracji nastąpił rozłam, pogłębiony przez to, 
Że gen. Sikorski zastosował wtedy zasadę ,,kto nie 
Z nami, ten przeciw nam”.

Jak wynika z tych listów, my nie byliśmy przeciwni
kami zawarcia układu, ale byliśmy przeciw takiemu 
brzmieniu, które stawiało znak zapytania nad ziemiami 
wschodnimi. Widzieliśmy plusy układu, zwolnienie 
z łagrów i więzień setek tysięcy ludzi, możliwość ich ra
towania, ale uważaliśmy, że pod względem prawnym 
układ wprowadza nas na równię pochyłą.

Czy wierzyliście, że można doprowadzić do podpisa
nia lepszego układu, w którym Stalin wyraźnie potwier
dziłby granicę ryską?

Przy pomocy Anglików i Amerykanów można by to 
osiągnąć, choć zapewne rokowania trwałyby dłużej i nie 
byłyby łatwe.

Czy uważaliście, że litera prawa ma w polityce Stali
na jakieś znaczenie? Przecież on układ traktowałby jak 
świstek papieru, który trzeba podrzeć, gdy staje się nie
potrzebny.

Nie należało mu jednak tego ułatwiać. I - jak pisał 
mąż - nie należało ułatwiać aliantom zachodnim wycofa
nia się z odpowiedzialności za sprawę polską. Sytuacja 
była niezmiernie trudna. Zawarcie układu łączyło się 
ze zwalnianiem ludzi z łagrów i podjęciem opieki nad
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uciemiężonymi w Rosji. Z tego punktu widzenia podpisa
nie układu było jak najbardziej potrzebne, ale nie ulega 
wątpliwości, że ułatwiało ono również późniejszą Jałtę.

Spór o układ Sikor ski-Maj ski doprowadził do po 
działu w Komitecie Zagranicznym PPS.

Większość Komitetu Zagranicznego, prowadzona 
przez Liebermana, uchwaliła poparcie dla układu. Adam, 
ja i Tomaszewski (Pragier nie był wtedy członkiem CKZ) 
znaleźliśmy się w mniejszości. Adam jednak był pełno
mocnikiem władz podziemnej PPS-WRN i w tym charak
terze, przed podpisaniem umowy, złożył prezydentowi 
i premierowi pismo stwierdzające, że Koło (PPS-WRN) 
nie przyjmuje odpowiedzialności za brzmienie umowy. 
Sikorski wtedy - w bardzo niegrzecznej odpowiedzi - za
wiadomił Adama, że nie może uznać jego zdania za wy
raz opinii Koła, bo większość Komitetu Zagranicznego 
wypowiedziała się pozytywnie za umową. Wkrótce po
tem, 12 sierpnia - jak Pan wspomniał - Adam zadepeszo
wał do kraju, do Pużaka, informując CKW PPS o sytua
cji, z prośbą o decyzję i wyraźne pełnomocnictwa. 
Odpowiedź przyszła po trzech miesiącach, dopiero 3 gru
dnia. Skierowana była do Liebermana jako przewodni
czącego CKZ i do Adama jako przedstawiciela CKW za 
granicą. Podpisani pod depeszą Arciszewski, Pużak i Za
remba zawiadamiali, że stanowisko Adama pokrywa się 
zasadniczo z ich deklaracją w sprawie układu. Umowa 
była pożądana, lecz jej brzmienie nie odpowiada intere
som Polski i stwarza wielkie niebezpieczeństwa. Pod
kreślili konieczność zlikwidowania konfliktu oraz 
wyrównania linii między CKZ a nimi na podstawie 
szczegółowo podanych wskazań. Jednocześnie potwier
dzili udzielone Adamowi pełnomocnictwo i mocą nowej 
uchwały plenum CKW polecili mu reprezentowanie 
CKW na terenie emigracji. Uważali też, iż Adam winien 
pozostać w Komitecie Ministrów dla Spraw Kraju oraz 
czuwać nad całokształtem spraw filii zagranicznej.
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Gdy Adam przyszedł z rozszyfrowaną depeszą na po
siedzenie Komitetu Zagranicznego PPS, niektórzy człon
kowie nie chcieli wierzyć w jej prawdziwość. Podejrze
wali fałszerstwo. Adamczyk, członek Komitetu, poszedł 
z tym do sztabu, gdzie szyfranci porównali tekst zaszyfro
wany z rozszyfrowanym przez nas. Tym samym oficero
wie sztabu otrzymali nasz szyfr.

Była to skrajna nielojalność wobec partii, bo już 
więcej tego szyfru nie mogliśmy używać. W normalnych 
warunkach Adamczyk za wydanie szyfru powinien na
tychmiast wylecieć z partii, ale nasi przeciwnicy w Komi
tecie mieli większość, nic mu się więc nie stało. Były to 
bardzo ciężkie chwile. Zmiana szyfru była skompliko
waną sprawą, wymagała porozumienia się z krajem, ro
bienia nowych ustaleń. Wszystko to musiało trwać. Toteż 
przez parę miesięcy pewne zdania czy ustępy w naszej 
korespondencji z krajem okazały się nie do rozszyfrowa
nia.

W następstwie konfliktów o pakt Sikor ski-Maj ski 
uformowały się ostatecznie dwie orientacje polityczne. 
Jedna skupiona wokół Sikorskiego ze Stanisławem  
Mikołajczykiem, Stanisławem Kotem, Karolem Popie- 
lem , Hermanem Liebermanem, a po jego śmierci w koń
cu 1941 Janem Kwapińskim. Postacią numer jeden dru
giej grupy był generał Kazimierz Sosnkowski, a obok 
niego August Zaleski, prezydent Władysław Raczkie- 
wicz, Adam Ciołkosz, Adam Pragier, Tadeusz Bielecki, 
Władysław Folkierski, Zygmunt Nagórski. W opozycji 
byli przeważnie politycy związani dawniej z obozem 
rządzącym, endecy, część socjalistów, niektórzy liberal
ni ludowcy. Po stronie Sikorskiego pozostali działacze 
Frontu Morges, ogromna większość ludowców, niektó
rzy socjaliści oraz paru starszych endeków z Marianem 
Seydą na czele.

Przez długi czas - zawsze w sobotę - odbywały 
się u nas herbatki, na które przychodzili Pragier,
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Tomaszewski, Zaleski, Adam Tarnowski, Zygmunt 
Nagórski, czasem generał Sosnkowski. Były to spotkania 
czysto towarzyskie, chociaż oczywiście gdy się zbierają 
sami działacze polityczni, to trudno, by rozmawiali o po
godzie.

Czy to było coś w rodzaju seminarium, gdzie roz
ważano na przykład możliwe warianty rozwoju wyda
rzeń, tendencje w polityce amerykańskiej, angielskiej 
itp., czy też ustalano posunięcia polityczne na terenie 
polskiego Londynu?

Gdy dochodzono do wniosku, że coś jest złe i wymaga 
zmian, to każdy działał na swoim odcinku.

Czy te herbatki były też świadectwem osobistych 
przyjaźni zawiązujących się w tym kręgu?

Podstawą naszych stosunków były zagadnienia poli
tyczne. Łączyła nas zażyłość z Pragierem i z Tomaszew
skim, ale na przykład nie z Zaleskim. W serdecznych sto
sunkach byliśmy natomiast z generałem Sosnkowskim. 
Adam zbliżył się z Sosnkowskim przy wspólnej pracy 
w Komitecie Ministrów dla Spraw Kraju, gdyż bronili 
tych samych spraw. Sosnkowski był bardzo inteligent
nym człowiekiem, nawet ze skłonnościami artystyczny
mi. Lubił poezję, dobre książki. Przeciwnik przewrotu 
majowego, który to swoje stanowisko wyraził zamachem 
samobójczym; wyratowany ciężkimi operacjami i prawie 
rocznym leczeniem, w latach przedwojennych odsunięty 
był od wpływów politycznych, nie ciążyła więc na nim 
odpowiedzialność za ekscesy rządów pomajowych. Miał 
wspaniałą biografię, sięgającą PPS w 1905 roku, potem 
Legionów. Nie ukrywał, nie zatajał swoich młodzień
czych związków z PPS. Dużo i chętnie opowiadał o daw
nych czasach, co nas bardzo zbliżało.

Jeszcze w czasie wojny zaczęłam zbierać materiały do 
historii socjalizmu polskiego. Chodziłam do British Mu
seum, gdzie był komplet Robotnika od 1894 roku do
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września 1939. Później w ten właśnie kąt magazynu bi
bliotecznego uderzyła bomba. Po tym kataklizmie pozos
tała tylko część zbioru. Kiedyś przeglądałam Robotnika 
z okresu wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku. Dla 
konfrontacji poprosiłam o Hensarda z tego okresu; za
poznałam się z debatą parlamentarną, poświęconą wy
padkom w Polsce. Zdumiała mnie atmosfera dwudniowej 
dyskusji. Z jednej strony konserwatyści, z drugiej 
posłowie Labour Party gwałtownie atakowali premiera 
Lloyd George’a za dawanie pomocy Polsce i nawrót do 
polityki interwencyjnej w Rosji. Premier - jak wiadomo - 
raczej nieżyczliwie ustosunkowany do Polski, bezsku
tecznie odrzucał zarzuty i zaprzeczał, jakoby dawał Pol
sce jakąkolwiek pomoc. Izba nie wierzyła. Nastroje 
w kraju były podobne. Wszak to wtedy Ernest Bevin, 
ówczesny sekretarz związku zawodowego transpor
towców (a w czasie ostatniej wojny minister pracy w rzą
dzie Churchilla), jeździł do portów agitując marynarzy, 
by nie dopuszczali broni do Polski. Wyszłam z biblioteki 
pod wrażeniem tego, co przeczytałam w Hansardzie 
i niespodzianie spotkałam generała Sosnkowskiego. 
Poszliśmy na kawę i wówczas go zapytałam: „Pan prze
cież był wtedy ministrem spraw wojskowych; jak to na
prawdę wyglądało?” Powiedział mi, że jedyną pomoc, 
jaką wtedy otrzymaliśmy, to była wybrakowana broń 
francuska. Francuzi nie chcieli już tej broni używać. Na
tomiast Anglicy dali nam jedynie radę, żeby odebrać na
czelne dowództwo Piłsudskiemu i powierzyć Dowboro- 
wi-Muśnickiemu.

Nie Hallerowi?
Sosnkowski mówił, iż nakłaniano, by naczelnym 

wodzem mianować Dowbora-Muśnickiego.

Mówi Pani, ze Sosnkowski nie ukrywał swojej socja
listycznej przeszłości i uważaliście go za człowieka, któ
ry nie był wrogiem PPS. Tymczasem opowiadał mi
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Włodzimierz Sznarbachowski, przed wojną działacz 
ONR-Fałanga, że w sierpniu 1939 roku Sosnkowski 
spotkał się z Bolesławem Piaseckim i naświetlał mu sy
tuację militarną Polski w obliczu spodziewanej wojny 
z Niemcami. Przekazywał zresztą obraz bardzo pesymi
styczny. Czy wiedzieliście wtedy o tak szerokich kontak
tach Sosnkowskiego, sięgających aż do najskrajniejszej 
prawicy?

Nie. O tym nie wiedziaiam. Jeżeli tak mówi Sznarba
chowski, to wierzę, iż przed wojną Sosnkowski utrzymy
wał kontakty z prawicą, ale to nie on, tylko Koc i Mie- 
dziński, a więc OZN (Obóz Zjednoczenia Narodowego) 
prowadził systematyczny dialog z „Falangą” , przy czym 
nie można wykluczyć nawet współpracy. Po wojnie, w la
tach emigracyjnych, endecy dość głośno mówili o swoich 
powiązaniach z Sosnkowskim.

A co Pani myśli o tak gorzko przyjętym na emigracji 
postępowaniu żony generała Sosnkowskiego w latach 
osiemdziesiątych?

Pamiętałam panią Jadwigę z okresu wojny, kiedy za
chowywała się bez zarzutu, dużo sił i czasu poświęcała 
opiece nad żołnierzami. Gdy doszły do nas wiadomości
0 jej wyjeździe do Warszawy, o wystąpieniach w telewi
zji i oświadczeniach składanych publicznie, odbierałam je 
z wielką przykrością. Wystarczy sobie uświadomić, kiedy
1 w jakich warunkach to się działo. Jaruzelski proklamo
wał stan wojenny 13 grudnia 1981 roku, formalnie znie
siony 21 lipca 1983 roku. Ponadto uchwałą reżimowego 
sejmu w dniu 8 października 1982 roku zdelegalizowano 
„Solidarność” . Generałowa w okresie stanu wojennego, 
bo we wrześniu 1982 roku (jak podano we wstępie do 
książki W kręgu mitów i rzeczywistości autorstwa Jad
wigi Sosnkowskiej i Włodzimierza T. Kowalskiego, wy
danej w Warszawie) podczas pobytu w Polsce złożyła 
oficjalne oświadczenie, że pragnie przekazać archiwum 
męża odpowiednim instytucjom naukowym w kraju,
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a inne pamiątki - w tym odznaczenia i mundury - Mu
zeum Wojska Polskiego. Wyraziła też pragnienie pocho
wania urny z prochami generała w grobie rodzinnym 
w Warszawie. Archiwa i pamiątki przybyły do kraju 
z Hiszpanii w 1984. Prawdę mówiąc ucieszyłam się, że 
Polskie Towarzystwo Historyczno-Literackie w Paryżu, 
od czasu Wielkiej Emigracji listopadowej dziedziczny 
właściciel polskich działek na cmentarzu w Montmoren
cy, gdzie była złożona urna z popiołami generała, nie 
zgodziło się na przeniesienie jej do PRL, a sąd francuski 
podtrzymał stanowisko Towarzystwa. Przeniesienie pro
chów nastąpiło dopiero w 1992 roku.

Z tego, co dotychczas Pani opowiedziała, można by 
odnieść wrażenie, że Pani sama prowadziła gospodar
stwo domowe, ale w żadne akcje specjalnie nie angażo
wała się.

Jeśli zrobiłam na Panu takie wrażenie, to moja wina. 
Rzeczywiście prowadziłam gospodarstwo domowe, ale 
poza tym jednak pracowałam. Wchodziłam w skład 
zarządu „Swiatpolu” , czyli Światowego Związku Po
laków z Zagranicy. Przed wojną była to czysto sanacyjna 
organizacja, kierowana przez Władysława Raczkiewicza; 
w czasie wojny działali w niej ludzie różnych kierunków 
politycznych. Na czele ,,Swiatpolu”  stał Bronisław 
Hełczyński, a w zarządzie byli między innymi Zygmunt 
Nowakowski, Stanisław Paprocki i Bolesław Wierzbiań
ski, twórca wydziału wydawniczego „Swiatpolu” . Zo
stałam powołana na przewodniczącą doradczej Komisji 
Wydawniczej. Wszedł do niej naturalnie Wierzbiański 
i Zygmunt Nowakowski - z którymi bliżej współpraco
wałam - oraz Mieczysław Giergielewicz, Donigiewicz 
i dwie lub trzy inne osoby, których nazwisk nie pamię
tam. Sprawy techniczno-wydawnicze wziął na siebie 
przedwojenny wydawca Wacław Czarski, sprowadzony 
ze Szkocji. Głównym artystą naszym, który zajmował się 
stroną ilustracyjną, był profesor Wojciech Jastrzębowski,
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rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Łącznie 
wydaliśmy 110 tomów, przeważnie dobrej beletrystyki 
historyczno-patriotycznej, jak: Gloria Victis Orzeszko
wej, Stara Baśń Kraszewskiego, Szary proch Rodzie
wiczówny, Kryjaki W ielopolskiej, Koń na wzgórzu 
Małaczewskiego. Wydaliśmy też historyczne książki Ar
tura Śliwińskiego Powstanie listopadowe i Powstanie 
styczniowe.

Ale publikowaliście takie wydawnictwa poświęcone 
sprawom aktualnym, czyli wojnie. Do takich broszur czy 
książek trzeba zaliczyć „Kroniki Generalnej Guberni" 
Wity Marcinowskiej, czyli Natalii Zarembiny, „Pięć lat 
walki pod okupacją niemiecką" Henryki Weberowej, 
„Wkład Polski do II wojny światowej" i „Kampania 
wrześniowa w Polsce 1939 r ."  H. Piątkowskiego oraz 
„Młodzież niem iecką”  Heleny Heisdorf. Wreszcie 
w roku 1945 wyszedł „Informator polski", czyli kom
pendium wiedzy o Polsce ze szczególnym uwzględnie
niem okresu wojny. Pracę zbiorową sygnowały dr Hele
na Czeremszyna i Barbara Skibianka.

Barbara Skibianka to Barbara Wysocka, świetna pra
cownica „Światpolu” , dr Helena Czeremszyna - to ja . 
Byłyśmy redaktorkami. Poszczególne rozdziały opra
cowywane były przez wybitnych specjalistów, niektóre 
robiłyśmy same. Przybrałyśmy pseudonimy, bo miałyś
my wielką tremę, czy Informator nam się uda. Jeszcze 
dziś myślę, że zarówno pod względem formy jak i treści 
jest bardzo dobry i że powinien być ponownie wydany 
z dodaniem okresu od połowy 1945 do upadku dyktatury 
komunistycznej.

Kto był adresatem tych książek?
Polonia na świecie.
Nie armia?
Wojsko miało własne wydawnictwa. Były jednak 

oddziały złożone z żołnierzy, którzy wywodzili się z Po
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lonii, przyjechali z Francji, niektórzy nawet z Ameryki 
Południowej. Jako działaczka „Światpolu” miałam dla 
nich parę wykładów. Ci z Francji rozumieli po polsku, ale 
sprawy bardziej skomplikowane kazali swemu sierżanto
wi tłumaczyć na francuski. Rozmawiałam kiedyś z żoł
nierzem, który przyjechał z Ameryki Południowej. Zapy
tałam, dlaczego poszedł na ochotnika. Odpowiedział: 
mama tak chciała. Przy polskości utrzymały ich matki.

Gdy mówimy o „Światpolu” trzeba wspomnieć jesz
cze o jednym. Wierzbiański wydawał dwa serwisy praso
we - jeden dla pism polonijnych na świecie, drugi dla 
pism młodzieżowych. W serwisie dla pism polonijnych 
umieszczałam systematycznie artykuły o sytuacji w kra
ju, pisane na podstawie dochodzących do nas podziem
nych gazetek PPS-WRN. Później artykuły te mogły za
mieszczać redakcje różnych polonijnych pism lokalnych. 
Praca ta przynosiła mi dużą satysfakcję, prawie wszystkie 
moje teksty były potem przedrukowywane.

W jakimś sensie podobną pracę wydawniczą pro
wadziła Polska Informacja Społeczna - Liberty Publica
tions, z którą byliście związani.

Była to placówka założona w kwietniu 1941 roku i po
dlegała polskiemu Ministerstwu Informacji. Podległość ta 
była jednak skrzętnie ukryta, aby nie powodować niepo
trzebnych perturbacji. Celem tej instytucji było prowa
dzenie akcji informacyjnej w środowiskach brytyjskiej le
wicy. Pierwszym jej kierownikiem był Jerzy Szapiro, 
przedwojenny korespondent Robotnika w Londynie, 
a głównymi działaczami Krystyna Marek, Stefan Drze
wiecki i Anna Fidler. Organizowali odczyty w związkach 
zawodowych, szkołach letnich takiego angielskiego 
TURa, występowali na robotniczych zgromadzeniach. 
Cała działalność była podporządkowana głównemu celo
wi - informowaniu o Polsce, o tym, co dzieje się w kraju, 
o polskim wkładzie do wojny, upowszechnianiu zro
zumienia dla polskich celów wojny. Pod firmą Liberty
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Publications wydali około 20 broszur po angielsku, w 
tym Obóz śmierci Zarembiny, broszury o ruchu podziem
nym w Polsce, a więc Program Polski Ludowej PPS- 
WRN, broszurę o Erlichu i Alterze zamordowanych 
przez NKWD. W czasie powstania warszawskiego wyda
li dwa duże plakaty Marka Żuławskiego. Po procesie 
przywódców Polski Podziemnej w 1945 wyszła książecz
ka The Moscow Trial o f the 16 Polish Leaders. W 1947 
ukazała się ponad stustronicowa książka o powstaniu 
warszawskim, chyba pierwsza historia powstania napisa
na po angielsku. Jej głównym autorem był Ignacy Kli- 
bański, który przed wojną pracował w dziale sportowym 
Robotnika.

Ważną cechą tych broszur było zamieszczanie 
wstępów napisanych przez wybitnych działaczy Labour 
Party. Dzięki temu łatwiej było wejść do środowisk an
gielskich. Wstępy te były swego rodzaju rekomendacją. 
Mam przed sobą kilka tych broszur i patrzę na nazwiska 
autorów wstępów: P J. Noel-Baker, Jim Griffiths, Arthur 
Greenwood, Henry Slesser, Patrick J. Dolían, John Par
ker, George Gibson oraz sekretarz Międzynarodówki 
Socjalistycznej Camille Huysman. Myślę, że trzeba było 
wymienić te nazwiska, gdyż ci ludzie gorąco bronili na
szej sprawy.

Z tą całą działalnością Adam był ściśle związany. 
Polska Informacja Społeczna działała do 1947 roku. Po 
cofnięciu uznania rządowi polskiemu w 1945 roku zo
stała - zgodnie z prawem angielskim - przekształcona 
w spółkę Democratic Press and Liberty Publications Ltd. 
Dyrektorem tej spółki został sekretarz generalny Labour 
Party Jim Middleton. Zaczęłam tam pracować już po woj
nie. Dalej prowadziliśmy odczyty, wydawaliśmy broszu
ry. Chyba jako ostatnia wyszła w maju 1947 książeczka 
Free and Unfettered amerykańskiego dziennikarza Listo
na M. Oak, który był w Polsce podczas wyborów i wszy
stko, co tam zobaczył, opisał. Musieliśmy zaprzestać 
działalności, bo skończyły się pieniądze. Zdążyliśmy
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jeszcze kupić dom, w którym rozmawiamy i który należy 
do nadal istniejącej spółki. Dzięki temu można było ze
brać tu różne dokumenty dotyczące działalności lewicy 
polskiej w czasie wojny. Po mojej śmierci dom ten przej
dzie na własność Instytutu Sikorskiego w Londynie wraz 
ze znajdującymi się tutaj archiwami. Bibliotekę przejmie 
- jako odrębnie skatalogowany księgozbiór naszego 
(Adama i mojego) imienia - Biblioteka Jagiellońska 
w Krakowie.

Dosyć podobną działalność prowadziła w Stanach 
Zjednoczonych grupa „Poland’s Fight” , którą kierowa
li Władysław Malinowski, Stefan Arski, Aleksander 
Hertz i Feliks Gross.

Tak, ale począwszy od 1941 roku, nasze drogi zaczęły 
się rozchodzić. Najaktywniejsi z tego zespołu - Mali
nowski i Arski - byli powiązani z Oskarem Lange i tak jak 
on ulegli złudzeniom porozumienia z Rosją.

Czytając korespondencję z nimi, doszedłem do 
wniosku, że ich stanowisko - odwrotne do Waszego - 
kształtowało się stopniowo.

Władek Malinowski był chrześniakiem Piłsudskiego. 
Jego ojciec był jednym z najbliższych współpracow
ników Piłsudskiego w czasach konspiracji pod zaborem 
rosyjskim. W czasie studiów mieszkaliśmy u wdowy po 
Aleksandrze Malinowskim i od tego czasu bardzo dobrze 
znaliśmy Władka, mieliśmy z nim bliskie stosunki. Był 
bardzo inteligentny, świetnie pisał, ale jeszcze przed woj
ną znajdował się pod wpływem Oskara Langego. W 1945 
roku Władek przeszedł na stronę rządu warszawskiego 
i potem pracował z jego ramienia w ONZ. Natomiast Ar
ski pojechał do Warszawy i jako dziennikarz był jednym 
z czołowych publicystów koncesjonowanej PPS Osóbki 
i Cyrankiewicza, a potem znanym dziennikarzem pism 
PZPR, redaktorem tygodnika Świat.
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Mąż Pani uchodził za człowieka mającego niezwykle 
szerokie kontakty na angielskiej lewicy, tymczasem  
wcześniej wspominała Pani, że właściwie nie znał an
gielskiego.

Angielskiego uczył się - że tak powiem - stopniowo. 
Mając dziesięć lat został skautem, a w wieku lat dwunas
tu doszedł nawet do odpowiedzialnej funkcji adiutanta 
Andrzeja Małkowskiego. Wtedy tez nauczył się angiel
skiego, bo jak wiadomo, skauci to ruch pochodzenia bry
tyjskiego. Z zapałem czytał po angielsku. Do przyjazdu 
do Anglii mówił jednak dość słabo. Po przybyciu do Lon
dynu wszyscy musieliśmy nauczyć się angielskiego. Jed
nym szło to lepiej, innym gorzej. Pamiętam, że chodzi
liśmy na Hyde Park Corner, gdzie stały trybuny 
Ministerstwa Informacji i odczytywano wiadomości. Spi
kerzy ci mówili oxfordzkim angielskim. Słuchaliśmy ich 
wymowy i uczyliśmy się.

Gdy przyjechaliśmy do Anglii, właściwie nikogo nie 
znaliśmy. Stopniowo jednak kontakty nawiązywały się. 
Adam wykonał ogromną pracę, aby wyrobić sobie sto
sunki w Labour Party i po pewnym czasie wszedł w świat 
angielski dość głęboko. Nawiązały się bliższe kontakty 
z Denisem Healeyem, późniejszym sekretarzem Wy
działu Międzynarodowego Labour Party, z Jimem Midd- 
letonem, Williamem Gilliesem, sekretarzem Wydziału 
Międzynarodowego Patrick Gordon Walkerem, Mary Su
therland, która kierowała organizacją kobiecą Partii Pra
cy. Oczywiście, mąż próbował oddziaływać na ich poglą
dy w sprawach wschodnioeuropejskich i polskich. 
Pisywał też do pism angielskich o sprawach polskich, 
prowadził ostatnią stronicę poświęconą Polsce w oficjal
nym biuletynie Międzynarodowego Wydziału Labour 
Party. Ja natomiast pilnowałam, żeby wiadomości o Pol
sce ukazywały się w partyjnych pismach kobiecych, 
szczególnie w Labour Woman.

Kierownikiem sekcji niemieckiej w BBC był wy
kładowca Oxfordu, Gordon Walker, który był z nami
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w przyjaźni. Angażował nieraz Adama do współpracy 
i przemawiania do robotników niemieckich o zbrodniach 
nazistowskich w Polsce. Propagandą na Niemcy zajmo
wała się także ,,Fight For Freedom’ ’, którą założyli ludzie 
skupieni wokół Vansittarta. Był to wysoki urzędnik w Fo
reign Office. Wspólnie z niemieckim socjaldemokratą 
Walterem Loebem zainspirowali powstanie tej instytucji, 
która miała prowadzić wśród Niemców, a zwłaszcza 
wśród robotników niemieckich działalność uświadamia
jącą, czym jest hitleryzm, faszyzm, nacjonalizm i jakie 
powoduje skutki. Wydawali też książki o hitlerowskich 
bestialstwach. W sprawach dotychących zbrodni nie
mieckich w Polsce współpracowali z nim Adam i Pragier. 
Adam wchodził do zarządu „Fight for Freedom” .

Odrębny tor tych kontaktów międzynarodowych sta
nowił zespół przywódców Międzynarodówki Socjali
stycznej, którzy znaleźli się na emigracji w Anglii.

Przywódcy socjalistyczni z kontynentu byli podziele
ni na dwie grupy - działaczy z krajów sojuszniczych oraz 
z państw osi, czyli w praktyce Niemców, Austriaków, 
Włochów. Jeszcze w czasie wojny obie te grupy połą
czyły się w komitet przygotowujący odbudowanie 
Międzynarodówki Socjalistycznej, na czele którego 
stanął Belg Camille Huysmans. Był on już przed wojną 
sekretarzem generalnym Międzynarodówki. Organizo
wano konferencje w sprawach sytuacji bieżącej i perspek
tyw ruchu socjalistycznego. Wybrano również kilku
nastoosobową komisję programową przyszłej Międzyna
rodówki, do której wszedł również Adam.

Może trzeba by wymienić najważniejszych przy
wódców partii socjalistycznych znajdujących się tutaj 
i pracujących nad odbudowaniem Międzynarodówki.

Oprócz Huysmansa byli to: drugi Belg Louis de 
Brouckere, Francuzi Louis Levy i Vincent Auriol - póź
niejszy prezydent Francji, który jednak działał raczej
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w Komitecie Wolnej Francji de Gaulle’a, Norweg Alf Se
verin, Czechosłowak Josef Belina, Austriak Oskar Pollak, 
Niemcy Erich Ollenhauer i Julius Braunthal. Z niektó
rymi byliśmy w bliższych stosunkach. Huysmans, póź
niejszy premier Belgii, był naszym osobistym przyjacie
lem i uroczym człowiekiem. Był przeciwny Jałcie 
i rządom narzuconym Europie wschodniej. Po wojnie za
prosił nas na jubileusz swego 80-lecia. Pamiętam, że 
odbyła się wtedy w Antwerpii wielka uroczystość, na 
którą przybyły tłumy. Był niesłychanie popularny. 
Serdecznie wspominam de Brouckera, który jeszcze po 
wojnie przyjeżdżał z Belgii do Anglii na nasze szkoły 
PPS-owskie. Przyjacielem Polski i naszym był Oskar Pol
lak, przed zwycięstwem faszyzmu w Austrii redaktor Ar
beiter Zeitung. Często do nas przychodził i stosunki 
utrzymały się jeszcze po wojnie. Po jego śmierci widywa
liśmy się czasem z jego żoną, posłanką do parlamentu 
austriackiego. Mniej dobrze układały się stosunki 
z Niemcami, chociaż Adam znał Ollenhauera z czasów, 
gdy razem byli w Międzynarodówce Młodzieży Socjali
stycznej. Bliższe kontakty mieliśmy z Kurtem Geyerem, 
który prowadził tu niemiecką socjaldemokratyczną 
agencję prasową. Był on jednak skłócony z kierownic
twem SPD i po wojnie został w Anglii.

Być może nie najlepsze stosunki z Niemcami brały się 
stąd, ze mąż bardzo surowo oceniał Niemców. Sprzeci
wiał się uznaniu nazizmu za cienką narośl na narodzie 
niemieckim. Mówił, że za hitleryzm i jego zbrodnie od
powiada naród niemiecki oraz postulował surowe po
traktowanie Niemiec po wojnie. Demokratów niemiec
kich uważał za garstkę sprawiedliwych, którzy są 
w gruncie rzeczy wyizolowani ze swego sfaszyzowanego 
społeczeństwa.

Pamiętam nawet zgromadzenie zwołane przez socjal
demokratów niemieckich, na którym Adam - zaproszony 
przez nich na prelegenta - wygłosił bardzo ostre przemó-
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wienie pod ich adresem. Skrytykował ich politykę przed 
dojściem Hitlera do władzy i powiedział im wiele przy
krych rzeczy. Byli nawet oburzeni, że socjalista na socja
listycznym zebraniu może tak do nich mówić.

W 1942 roku odbyio się w wielkiej sali Caxton Hall 
zgromadzenie o charakterze akademii czy wiecu, 
poświęcone zbrodniom niemieckim dokonanym na Pola
kach i Żydach.

Było to wielkie socjalistyczne i międzynarodowe 
zgromadzenie. Przemawiał minister spraw wewnę
trznych z Labour Party Morrison, de Brouckere, André 
Philip, Mary Sutherland, Jan Masaryk, Zygielbojm 
i Adam. Przyszło mnóstwo Anglików i wielu uchodźców 
z krajów okupowanych. Myślę, że była to największa 
tego typu demonstracja w czasie wojny. Wyszła potem 
nawet broszura poświęcona temu zgromadzeniu: German 
Atrocities - Labour 's Protest.

Czy ta współpraca socjalistów różnych narodów 
miała znaczenie tylko doraźne, dotyczyła walki z Hitle
rem i odbudowy Międzynarodówki, czy też podejmowa
no szersze prace dotyczące reform społecznych w po
szczególnych krajach oraz budowania integracji euro
pejskiej, federacji państw?

O projektach reform mówiono wiele. Zresztą - trzeba 
to podkreślić - bardzo wielu socjalistów było pod 
wrażeniem tego, co robią Anglicy. W Polsce został nawet 
wydany w podziemiu ówczesny program brytyjskiej Par
tii Pracy. Natomiast o planach federacyjnych mówiło się 
niewiele. W miarę postępu współpracy aliantów z Rosją 
plany federacyjne wyglądały coraz bardziej beznadziej
nie. Stalin nie krył tego, że jest stanowczo przeciwny 
wszelkim federacjom w Europie wschodniej.

Współpraca socjalistów różnych narodowości powo
dowała czasem zabawne sytuacje. Reprezentowałam PPS 
w socjalistycznym komitecie międzynarodowym kobiet.
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Przed którymś zebraniem z okazji 1 maja wybrano mnie, 
abym wygłosiła przemówienie na kobiecym zgromadze
niu Labour Party. No dobrze, ale co będziemy potem 
śpiewać? One chciały Międzynarodówkę, ja powiedzia
łam, że wykluczone. Wtedy któraś zaproponowała Mar
sy liankę. Na to zaprotestowały Francuzki, że to przecież 
hymn burżuazyjnej Francji. Ostatecznie jednak zaśpie
wałyśmy Marsyliankę, ale - jak się okazało - Angielkom 
nie za bardzo to wychodziło. Mimo wszystko cieszyłam 
się, że w czasie wojny nie doszło do śpiewania Międzyna
rodówki.

Dochodzę do smutnej konstatacji, ¿e ogromny 
wysiłek, jaki został włożony w akcję informacyjną, pro
pagandową, w nawiązywanie kontaktów, w tłumaczenie 
Anglikom spraw polskich, nie przyniósł efektów. Podob
nie nie przyniosło efektów bardzo wiele polskich działań 
tego okresu - ofiary żołnierzy, wysiłki dyplomatów. 
Ostatecznie posłowie Labour Party głosowali za Jałtą.

W Labour Party były różne grupy, także antykomunis
tyczne, także przeciwnicy Jałty. Ale partia popierała 
ogólną politykę Churchilla i głosowanie w sprawie Jałty 
było tego konsekwencją.

Czy mąż próbował wpływać na polityków decydują
cych w 1мЬоиг Party, takich jak Clement Attlee czy Er
nest Bevin?

Rozmowy z Attleem mąż opisał w artykule, który 
wszedł do tomu Walka o prawdę. W czasie powstania 
warszawskiego dwukrotnie widział się z nim prosząc 
o pomoc dla powstania. W 1945 rozmawiał także z Bevi- 
nem, wówczas ministrem spraw zagranicznych, odpo
wiedzialnym za odezwę do żołnierzy polskich, by wraca
li do kraju.

Proponuję, byśmy cofnęli się do roku 1941 i zatrzy
mali się przy sprawie Er licha i Altera. Ci dwaj przywód-
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су Bundu zostali po wrześniu 1939 aresztowani przez 
NKWD, siedzieli do 1941, zwolnieni po zawarciu układu 
Sikor ski-Maj ski, współpracowali z polską ambasadą, 
rządem w Londynie, ale już w grudniu 1941 zostali po
nownie aresztowani przez NKWD. Wszelki ślad po nich 
się zatarł. Dopiero w 1943 roku Związek Sowiecki 
ogłosił, że Erlich i Alter zostali straceni jako agenci Hit
lera. Ohyda tego oświadczenia jest trudna do pojęcia. 
Nie tylko zamordowali dwóch wybitnych żydowskich 
socjalistów, ale jeszcze ich oskarżyli, iż byli współpra
cownikami hitlerowców.

Gdy zostali zwolnieni w 1941 roku, Alter napisał do 
Adama z Moskwy.

Jan Tomasz Gross w „Krytyce” nr 22 z 1987 opubli
kował ten list Altera pisany we wrześniu 1941. Alter oce
niał, że w więzieniach i łagrach znajduje się 7-17 mi
lionów ludzi. Kluczowe zdanie tego listu brzmi: „Trzeba, 
by w prasie amerykańskiej, w opinii publicznej Stanów 
Zjednoczonych i jej kierowniczych organów stało się po
pularnym hasło: amnestia polityczna w Sowietach - to 
niezbędny warunek zwycięstwa nad Hitlerem”. I dalej: 
„Ryzykuję głowę, gdyby mój udział w tym ujawnił się”.

Bundowcy przypuszczali, że o swoim pomyśle Alter 
i Erlich musieli rozmawiać z innymi jeszcze ludźmi, 
w tym z Brytyjczykami i Amerykanami. Stalin czy Beria 
musieli się w końcu o tym dowiedzieć. Sądzili, że Erli- 
chowi i Alterowi zależało na utworzeniu Żydowskiego 
Komitetu Antyfaszystowskiego o charakterze międzyna
rodowym. Tworząc ten Komitet, Erlich i Alter wysłali 
odpowiedni memoriał do Stalina, ale nie dostali odpo
wiedzi, po czym ich aresztowano.

Z tej korespondencji wynika, że Alter miał wejść do 
Rady Narodowej przy rządzie polskim w Londynie. Wo-
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bec jego aresztowania do Rady wszedł z ramienia Bundu 
Zygielbojm. Czy był on znanym działaczem?

Znanym i zasłużonym. Przed wojną działał w związ
kach zawodowych robotników żydowskich, był człon
kiem Rady Miejskiej w Łodzi, członkiem Centralnego 
Komitetu Bundu i prezydium Centralnej Komisji Zwią
zków Zawodowych, potem członkiem komitetu obrony 
Warszawy pod przewodnictwem Starzyńskiego. Później - 
jak już mówiłam - przeszedł przez Niemcy na Zachód. 
Był w Paryżu, później w Ameryce, należał do władz na
czelnych Bundu. Prowadził bardzo czynną akcję informa
cyjną i propagandową na rzecz walki z Hitlerem, a także 
na rzecz Polski. Sprawa powołania go do Rady Narodo
wej była aktualna już w 1940 roku.

Zygielbojm stał się tak znaną postacią przede wszyst
kim przez swój dramatyczny czyn - samobójstwo - na 
znak protestu przeciw bezczynności świata wobec 
zagłady Żydów.

Wierzył, że jego samobójstwo wywrze wpływ na po
stawę świata, że będzie wstrząsem, który świat przebudzi. 
Wieczorem w przeddzień tego czynu przyszedł do nas do 
domu. Był bardzo przygnębiony, dowiedział się, że żona 
i dzieci, które zostały w Polsce, nie żyją. Jego śmierć 
rzeczywiście wywarła tutaj ogromne wrażenie, jednakże 
efektywnej pomocy dla Żydów nie spowodowała.

Przywódców Zachodu nie zdołał namówić na bar
dziej efektywne działanie takie kurier Jan Karski.

Karski po przyjeździe do Londynu był u nas prawie 
osiem godzin i opowiadał o sytuacji w kraju oraz o swo
ich rozmowach już tu w Londynie. Swoim angielskim 
rozmówcom szczególnie wiele mówił o zbrodniach doko
nywanych na Żydach, o wysyłaniu ludzi do komór ga
zowych. Oni tego słuchali, ale nie dowierzali. Namier 
w Foreign Office powiedział mu: ,,Ja panu wierzę, bo
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wiem, kim pan jest i kto pana przysyła, ale nie możemy 
tego drukować, bo ludzie nie uwierzą, powiedzą, że to 
czarna propaganda’ ’. Stąd Karski wyjechał do Ameryki 
i tam również rozmawiał z wieloma osobistościami, do
tarł nawet do Roosvelta. Ani on, ani nawet przywódcy 
Żydów amerykańskich nie chcieli w to wierzyć.

Powróćmy do spraw polskich rządowych w Londy
nie. W końcu roku 1941 przybyła do Anglii grupa 
działaczy polskich uwolnionych z więzień i łagrów so
wieckich. Poszerzył się skład Komitetu Zagranicznego 
PPS, który zasilili Franciszek Haluch, Mieczysław Ma- 
stek, Otto Pehr, Bronisław Skałak, Jan Szczyrek i Jan 
Kwapiński.

Nie przyjechali razem, ale stopniowo ściągali do Lon
dynu. Kwapiński po zwolnieniu był w Taszkiencie dele
gatem opieki z ramienia naszej ambasady w Rosji. Po 
śmierci Liebermana Komitet Zagraniczny PPS wysunął 
kandydaturę Adama do rządu. Na Adama nie zgodziliby 
się zwolennicy paktu Sikorski-Majski, ale wśród nich nie 
było nikogo z wystarczającym autorytetem. Adam opo
wiedział się więc za tym, by ściągnąć na to stanowisko 
Kwapińskiego. Wiedział bowiem - mimo naszych nie 
najlepszych doświadczeń przedwojennych - że Kwapiń
ski, który zostałby także przewodniczącym Komitetu Za
granicznego, nie da się użyć przeciw Pużakowi i Arci
szewskiemu, a zatem kierownictwu WRN. Dla Adama 
sprawa stosunku do podziemia krajowego była naj
ważniejsza.

Kwapiński przyjechał i jeszcze nim się spotkał z Si
korskim, odbył długą naradę polityczną z Pragierem 
i Adamem. Uzgodnili, że Kwapiński przyjmie tylko tekę 
ministerialną o charakterze ściśle politycznym. Tymcza
sem - pod naciskiem Sikorskiego - wszedł do rządu jako 
minister przemysłu i handlu. Stąd też Pragier żartował, że 
jest on ministrem ,Д” , bo przecież nie ma ani przemysłu, 
ani handlu.
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Jako minister przyłączy! się do wojujących z Ada
mem. W 1942 odwołano Adama ze stanowiska w Komi
tecie Ministrów dla Spraw Kraju, a wprowadzono tam 
Kwapińskiego. W roku 1942 podjął on akcję mającą na 
celu poderwanie zaufania Pużaka do Adama. Wreszcie 
w połowie marca 1943 wysłał przez kuriera rządowego 
list do władz WRN z zawiadomieniem, że Adam cierpi na 
obłęd i wobec tego nie mogą na nim polegać. Wstrzą
śnięty kurier zameldował Prezydentowi Raczkiewiczowi 
zawartość listu. Prezydent nakazał mu oddać list wła
dzom WRN, aby zadośćuczynić przysiędze, jaką złożył. 
Jednocześnie polecił przekazać im swoje oświadczenie, 
złożone pod przysięgą, że informacje ministra Kwapiń
skiego są nieprawdziwe. Trudno pogodzić się z faktem, 
że minister Rzeczypospolitej używał takich środków.

Na początku 1942 roku wymieniono Radę Naro
dową. Dawna - powołana na przełomie 1939 i 1940 - 
była właściwie nieczynna od czasu konfliktu o pakt Si- 
korski-Majski. Teraz została mianowana nowa. Ubyło 
Z niej trochę osób, ale doszły inne, przeważnie działacze 
zwolnieni z rosyjskich łagrów i więzień. Przewodniczą
cym Rady Narodowej został Stanisław Grabski.

Znany był w Polsce jako wybitny działacz endecji, 
poseł, minister. W mrokach zamierzchłej historii należał 
jednak do założycieli PPS, był uczestnikiem słynnego 
zjazdu paryskiego w 1892 roku. Gdy przyjechał do Lon
dynu, oboje z Adamem poszliśmy do niego, by opowie
dział nam o tamtych czasach. Po pięciu minutach odło
żyliśmy ołówki i notesy, bo nic nie pamiętał. Był mocno 
starszym człowiekiem i niechętnie wracał myślą do 
czasów pepeesowskich.

Nie był on jednak typowym endekiem owych czasów. 
Już dość dawno wystąpił ze Stronnictwa Narodowego, 
gdyż nie zgadzał się z polityką Dmowskiego, z tenden
cjami faszyzującymi, agresywną akcją antysemicką. Był
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bezpartyjny, a w Londynie popierał Sikorskiego, potem 
Mikołajczyka.

To prawda. Był bardzo inteligentnym człowiekiem. 
Zaraz na początku jego kadencji wybuchł jednak konflikt. 
Krążył wówczas w7 pewnych sferach rządowych pomysł, 
by księcia Kentu zrobić po wojnie królem Polski. 
Mikołajczyk przedstawił Radzie Narodowej projekt 
konstytucji, który miał to umożliwić. Gdy zaczęli ten pro
jekt odczytywać, Adam i Pragier stanowczo sprzeciwili 
się przesłaniu go do komisji. Było bowiem prawie pewne, 
że komisja projekt uchwali. Całą tę historię i towarzyszą
ce jej awantury opisał Adam w paryskich Zeszytach Hi
storycznych. Ostatecznie projekt utrącili, Mikołajczyk go 
wycofał, ale Adam został ukarany przez Grabskiego 
grzywną, którą mu ściągnięto z pensji.

Czy zmieniło się coś w Państwa życiu codziennym?
Niewiele. Mieszkaliśmy wtedy w północnym Londy

nie na stokach Hampsteadu, w pięknej dzielnicy. Wy
najęliśmy domek Anglika, który chciał wywieźć dzieci 
z Londynu na okres wojny. Przyjeżdżało do nas mnóstwo 
ludzi, przeważnie żołnierzy na przepustkach. Niestety, 
cierpiałam wtedy na poważne ataki kamieni żółciowych 
i migreny. Ataki migreny były tak dotkliwe, że nasz le
karz wysłał mnie do francuskiego szpitala na odpoczy
nek. Tam spotkałam doktora Galewskiego, którego 
znałam jeszcze z Łodzi. Zbadał mnie i namówił na usu
nięcie woreczka żółciowego. Zgodziłam się pod warun
kiem, że mąż nie będzie o niczym wiedział. Nie chciałam, 
by się martwił, miał dość problemów politycznych, 
a przede wszystkim zamartwiał się o ojca, którego Niem
cy aresztowali i wywieźli do obozu koncentracyjnego 
w Gross-Rosen, gdzie - jak się potem okazało - zamordo
wali go w 1941 roku. W dniu operacji zatelefonowała 
do mnie do szpitala Stefania Zahorska. Portier nie 
mógł jej ze mną połączyć, tłumacząc, że jestem na sali
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operacyjnej. Naturalnie, zadzwoniła do Adama z pretens
ją, że jej nie powiadomił o operacji. W ten sposób nic 
z konspiracji nie wyszło.

Zaraz potem Stefania Zahorska poznała bardzo inteli
gentną i wykształconą Hinduskę, która szukała pracy. Za
proponowała jej, żeby się mną zajęła po powrocie do 
domu. Chętnie zamieszkała u nas na pewien czas, a do 
dnia dzisiejszego żyjemy w przyjaźni. Okazało się, że 
w czasie studiów w Oxfordzie przesiąkła skrajnie lewi
cowymi, prokomunistycznymi poglądami. Skutecznie 
wybiliśmy jej z głowy to nastawienie. Gdy później spoty
kała się z koleżankami i kolegami i wysuwała nasze argu
menty przeciwko Stalinowi i Rosji, zarzucali jej, że zo
stała skorumpowana przez Polaków.

W lipcu 1943 w katastrofie gibraltar skiej zginął ge
neral Sikorski. Adam Ciołkosz byt wtedy brany pod  
uwagę jako kandydat na premiera.

Gdy przyszła wiadomość o śmierci Sikorskiego, Pre
zydent Raczkiewicz zaprosił męża i zaproponował mu 
utworzenie rządu. Adam wyraził zgodę, ale pod warun
kiem, jeśli Komitet Zagraniczny PPS udzieli mu popar
cia. Pamiątam doskonale powrót Adama do domu po roz
mowie z Prezydentem. Powiedziałam mu wtedy: „Przez 
jedną noc będę premierową, bo rano cię utrącą” . I rze
czywiście. W Komitecie utrącił go Kwapiński przepro
wadzając uchwałę stwierdzającą, że największym ruchem 
w Polsce jest Stronnictwo Ludowe, wobec czego premie
rem powinien zostać Mikołajczyk. Należy jednak 
wzmocnić siły lewicy w rządzie, a zatem SL i PPS po
winny mieć nie po dwóch, a po trzech przedstawicieli. 
Komitet wyznaczył Stańczyka, który był ministrem opie
ki społecznej od 1939 roku, Kwapińskiego i Ciołkosza. 
Chcieli, aby mąż objął stanowisko ministra informacji. 
Mikołajczyk jako premier formujący rząd oświadczył, że 
nie zgadza się na Ciołkosza i do rządu wszedł Grosfeld 
w charakterze ministra skarbu.
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Kim byt Grosfeld? Czy zaliczał się do Waszych przy
jaciół, czy do przeciwników?

Był sekretarzem OKR w Przemyślu i członkiem Rady 
Naczelnej, znaliśmy go więc dobrze. Razem z mężem 
przechodzili granicę sowiecko-rumuńską. We Francji 
pracował u Stańczyka jako jego prawa ręka w Minister
stwie Opieki Społecznej. Ulegał wpływom Liebermana, 
ale go bardzo lubiłam. Przez pewien czas mieszkaliśmy 
w tym samym domu, ale po którymś bombardowaniu 
przeniósł się do bloków, które były bezpieczniejsze. 
Bardzo się martwił o swoją żonę i córkę, które pozostały 
w kraju, a z powodu pochodzenia żydowskiego były 
szczególnie zagrożone. Przed opuszczeniem Polski na
mawiałam panią Grosfeldową, żeby zabrała się ze mną, 
ale odmówiła. Nie chciała zostawiać mieszkania i dobyt
ku. Na szczęście jednak uratowały się, przechowały je za
konnice.

Z tego, co Pani mówi, wynika, że kandydaturę męża 
na stanowisko ministra utrącił Mikołajczyk.

Kiedy w 1947 roku Mikołajczyk wrócił z Polski, przy
szedł do nas (po raz pierwszy i jedyny), by poinformować 
Adama o sytuacji w kraju. Pod koniec wizyty powiedział, 
że musi nam tamto zajście wyjaśnić. Twierdził, że gdy 
początkowo nie zgadzał się na kandydaturę Adama, Kwa- 
piński utwierdzał go w sprzeciwie i miał mu powiedzieć: 
„Jeśli pan podtrzyma swój sprzeciw, Komitet Zagranicz
ny ustąpi i wysunie Grosfelda” . Nie było powodu, aby 
mu nie wierzyć.

Należeliście Państwo do przeciwników polityki 
wschodniej Sikorskiego i równie twardo sprzeciwialiś
cie się polityce Mikołajczyka.

Krótko po śmierci Sikorskiego odbywało się jakieś 
przyjęcie dla nowozelandzkiego dygnitarza. Adama 
nie było w Londynie. Spotkałam tam Zaleskiego, który
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przywitał mnie słowami: „Strasznie tu nudno, chodźmy 
na spacer, przed końcem wrócimy” . Poszliśmy do Hyde 
Parku. Zaleski zapytał: „Dlaczego pan Adam właśnie te
raz tak się awanturuje w Radzie Narodowej o reformę 
rolną?” Odpowiedziałam, że przecież wojska sowieckie 
zbliżają się do Polski, komuniści podniosą hasło reformy 
rolnej. Najwyższy więc czas na wydanie dekretu o refor
mie rolnej przez rząd bezzwłocznie, bez przeciągania tej 
sprawy. „Traugutt to rozumiał, a pan nie rozumie?” - 
spytałam. Spojrzał na mnie i powiedział spokojnie: „Pani 
Lidio, reformę rolną będzie w Polsce robił Stalin” . Może 
Pan sobie wyobrazić, jak byłam zaskoczona tym, że 
właśnie Zaleski nie ma żadnych złudzeń.

Nie miał złudzeń. Wydaje mi się, iż taka ocena sy
tuacji powinna była prowadzić do wniosku, że trzeba ra
tować to, co jest jeszcze do uratowania. Z  takich właśnie 
przesłanek - jak sądzę - wychodził Mikołajczyk.

Uważaliśmy, że ustępstwa do niczego nie prowadzą, 
bo Stalina ustępstwami się nie kupi.

Czy nie należało więc podjąć próby dostrojenia na
szej polityki do polityki aliantów, by wytargować możli
wie jak najwięcej? Czy - konkretnie - nie należało zrezy
gnować z Wilna i Lwowa, skoro miał to być warunek 
wznowienia stosunków dyplomatycznych przerwanych 
przez Stalina po wybuchu sprawy katyńskiej?

Według nas Stalinowi nie zależało na Lwowie czy 
Wilnie, wyciągał ręce po całą Polskę. Ukrywane jeszcze 
wtedy decyzje Konferencji w Teheranie były tego dowo
dem.

Utrzymywaliście jednak Państwo kontakty z człowie
kiem bardzo nielubianym w polskim Londynie i uwa
żanym za ultrakapitulanta, z Izaakiem Deutscherem.

Przed wojną nie znaliśmy go. Kiedyś w Londynie za
pukano do naszych drzwi. Otworzyłam. Stał mężczyzna
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w wojskowym mundurze. „Deutscher jestem” - przedsta
wił się. „Czy to pan napisał broszurę o procesach mo
skiewskich?” - spytałam. Potwierdził. Wtedy poprosiłam 
go do mieszkania. Tak zaczęła się nasza znajomość. Dużo 
opowiadał o sobie, a życiorys miał fascynujący. Pocho
dził z ortodoksyjnej rodziny żydowskiej; jego stryj był 
nawet rabinem. Ojciec chciał go wykształcić również na 
rabina, ale uczeń w szkole rabinackiej czytał pod pulpi
tem polskie książki. Przyłapał go na tym nauczyciel i po
lecił innym chłopcom, aby go pobili. Wtedy ojciec zabrał 
syna ze szkoły i Deutscher uczył się sam w domu. Gdy 
wyrósł, zaczął chodzić na Uniwersytet Jagielloński jako 
wolny słuchacz. W tych czasach nawet jeśli nie miało się 
matury, można było przysłuchiwać się wykładom, a jedy
nie nie można było zdawać egzaminów i otrzymać dyplo
mu. Deutscher musiał budzić pewną sensację na uniwer
sytecie, bo przychodził ubrany otrodoksyjnie, w chałacie, 
nosił brodę i pejsy. W pewnym momencie postanowił 
jednak zerwać z tradycją. Powiedział ojcu, żeby przestał 
liczyć na to, iż kiedykolwiek zostanie rabinem i wyszedł 
z mieszkania. Usłyszał przez drzwi, jak ojciec upadł na 
podłogę. Dla jego ojca była to tragedia, ruina nadziei 
życia. Opowiadał, że stał chwilę i wahał się, czy nie wró
cić. Wiedział jednak, że jeśli wróci, to już zostanie. Od
szedł i wyjechał do Warszawy. Tam zrzucił chałat i pra
cował jako tragarz na dworcu.

Zaczął pisywać artykuły do Naszego Przeglądu , 
żydowskiej gazety wychodzącej po polsku. Po pewnym 
czasie poznał Bernarda Singera, znakomitego sprawo
zdawcę parlamentarnego, który się nim zaopiekował.

Przystał do młodzieżowej grupki trockistowskiej 
i z tej pozycji walczył piórem ze Stalinem. Procesy mo
skiewskie pogłębiły jego rozczarowanie i wraz z całą 
swoją grupką zgłosił się do PPS. Centralny Komitet Wy
konawczy - na wniosek Pużaka - przyjął ich. Do Anglii 
przyjechał jeszcze przed wojną jako korespondent dwóch 
pism, a mianowicie warszawskiego Naszego Przeglądu
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i łódzkiego Głosu Polski. Gdy wybuchła wojna, zgłosił 
się do wojska. Zaczął pisać do The Economist. Redaktor 
tego tygodnika zwrócił się do rządu polskiego o urlopo
wanie go w celu stałego zatrudnienia w redakcji. Minister 
Stroński rozumiał, co to znaczy mieć swojego człowieka 
w redakcji The Economist, ale władze wojskowe nie 
chciały go zwolnić. Na jakimś uroczystym obiedzie 
Adam siedział obok generała Klimeckiego, który był 
w dawnych latach jego dowódcą. Z nim załatwił Adam 
urlopowanie Deutschera. Podjął on pracę w Economiście, 
potem przeszedł do Timesa. Redaktor Time sa zapropono
wał mu nawet przyjęcie obywatelstwa angielskiego, ale 
Deutscher odpowiedział: ,płatki w nieszczęściu się nie 
opuszcza’ ’.

Przychodził na zebrania PPS i uważał się za członka 
partii. Gdy przyjechał Kwapiński, zakwestionował jego 
mandat. Deutscher był tym bardzo dotknięty, przestał 
przychodzić na spotkania. Z nami jednak był w przyjaźni 
i gdy potrzebna była polityczna pomoc, zawsze można 
było na niego liczyć.

Skąd więc wzięła się ta fatalna o nim opinia?
Był zwolennikiem polityki Mikołajczyka, a to dla 

wielu ludzi na emigracji było wystarczająco kompromitu
jące. Poza tym działał przeciw niemu zwyczajny antyse
mityzm. Trzeba jednak pamiętać, że w Economiście 
Deutscher napisał artykuł The Soviet Kingdom of Poland, 
czyli sowieckie królestwo polskie. Ambasada sowiecka 
złożyła protest w brytyjskim Ministerstwie Informacji. 
Gdy w Warszawie wybuchło powstanie, Adam skomuni
kował się z Deutscherem. Chodziło o to, aby brytyjską 
prasę postawić na nogi w sprawie pomocy dla powstania. 
Pierwszy apel o tę pomoc napisał Deutscher w Evening 
Standard pod pseudonimem Martins.

Spotykałam często Deutschera w British Museum 
w bibliotece, gdzie przesiadywał długie godziny. Często 
rozmawialiśmy i byliśmy w przyjaźni. Nasze stosunki
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urwały się, gdy wybuchła sprawa szpiegów sowieckich 
w Foreign Office - Macleana i Burgessa. Dla nas byli 
zdrajcami. Deutscher uważał, że skoro byli komunistami, 
to ich usprawiedliwiało, bo wspierali światowy komu
nizm przeciw imperializmowi angielskiemu. W latach 
powojennych Deutscher napisał bardzo głośną biografię 
Stalina oraz klasyczną już biografię Trockiego.

Tuż przed wybuchem powstania przyjechał z kraju do 
Londynu Tomasz Arciszewski, by objąć stanowisko 
następcy Prezydenta Rzeczypospolitej.

Następcą Prezydenta, który miał przejąć urząd w mo
mencie śmierci urzędującego Prezydenta, był od 1939 
roku generał Sosnkowski. W 1943 Sosnkowski był Na
czelnym Wodzem i postanowiono nie łączyć tych stano
wisk. Sprowadzono więc z Polski Arciszewskiego, który 
był w kraju jednym z przywódców PPS-WRN i człon
kiem podziemnego parlamentu Rady Jedności Narodo
wej. Bardzo cieszyłam się z jego przyjazdu, bo ogromnie 
go szanowałam i bardzo lubiłam. Dużo u nas wtedy prze
bywał, czasami nawet zostawał na noc. Ciężko przeżył 
powstanie, bo przecież nie tylko tych ludzi znał, ale 
opuścił ich przed paru tygodniami, wszystko miał w świe
żej pamięci.

W listopadzie 1944 roku Mikołajczyk podał się do 
dymisji i premierem nowego rządu został Arciszewski.

Po przyjeździe Arciszewskiego do Londynu Adam 
z Deutscherem uzgodnili, że w The Times powinien uka
zać się duży artykuł o Arciszewskim, o jego bohaterskiej 
przeszłości w latach rewolucji 1905 roku, o jego dzia
łalności w Polsce niepodległej i przywództwie we wła
dzach PPS-WRN pod okupacją niemiecką. Poprosili Fe
liksa Topolskiego o rysunek głowy Arciszewskiego 
(oryginał wisi u mnie w pokoju po dziś dzień). Adam 
przygotował materiał do życiorysu. Deutscher napisał ar
tykuł o Arciszewskim i zaniósł go do druku. Za chwilę
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wzywa go redaktor naczelny i mówi, że to się nie może 
ukazać. Deutscher pyta, dlaczego? „Bo pan pisze, że on 
zabił jakiegoś generała i on nas może zaskarżyć do sądu” 
- odrzekł redaktor. Deutscher musiał długo tłumaczyć, że 
Arciszewski organizował zamach na carskiego generała 
Margrafskiego, że to były czasy zaborów w Polsce i to 
jest w Polsce powód do zasługi, a nie hańby. Trudno było 
temu Anglikowi wszystko to zrozumieć i przyjąć.

Rząd Arciszewskiego składał się głównie z socja
listów i endeków. Nie było w nim przedstawicieli Stron
nictwa Ludowego.

Arciszewski bardzo chciał powierzyć Adamowi tekę 
informacji, ale Adam odmówił wejścia do rządu. Uważał 
bowiem, że popierając rząd z zewnątrz, więcej będzie 
mógł zdziałać na rzecz Polski wśród lewicy angielskiej, 
dla której rząd polski z endekami, a bez Stronnictwa Lu
dowego nie mógł być sympatyczny. Adam obawiał się, że 
ciężko prowadzona przez lata praca, aby nawiązać szero
kie stosunki w tych środowiskach, mogłaby pójść na mar
ne. Obiecał Arciszewskiemu, że da mu wszelką pomoc, 
ale jako działacz PPS, nie minister. Zaproponował nato
miast Pragiera. Arciszewski miał do Adama żal za tę od
mowę. Do Pragiera nie czuł wielkiej sympatii, gdyż 
pamiętał, że przy rozłamie PPS w 1906 roku poszedł on 
do PPS-Lewicy, nie do Frakcji Rewolucyjnej. Dla takich 
ludzi, jak Arciszewski czy Pużak, nawet tak stare sprawy 
miały znaczenie.

Gdy powstał rząd Arciszewskiego, ambasador an
gielski przy naszym rządzie poprosił Adama na rozmowę 
i powiedział, że rząd brytyjski będzie utrzymywał stosun
ki z nowym rządem polskim tylko na szczeblu ambasa
dorów. Od Anglików wiało lodowatym chłodem. Wyraź
nie żałowali rządu Mikołajczyka, którego uważali nie tyle 
nawet za partnera, co za narzędzie swojej polityki.
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Adam powtórzył tę rozmowę Pragierowi, który 
stwierdził, że chcą nas zastraszyć, ale po pewnym czasie 
zaczną nas traktować normalnie.

Jak dowiedzieliście się Państwo o wynikach Jałty?
Adam był we Francji, a u mnie był Arciszewski. 

Około jedenastej przed północą zadzwonił Deutscher 
i powiedział, że ma uchwały dotyczące Polski. Prosiłam, 
żeby mówił powoli i wyraźnie. Zanotowałam najważniej
sze punkty i zaraz wszystko powtórzyłam Tomaszowi. 
Zadzwonił wtedy do swego ministra spraw zagranicznych 
Tarnowskiego i polecił zwołać na rano posiedzenie rządu. 
Do Foreign Office zaproszono ambasadora Raczyńskiego 
dopiero następnego dnia wieczorem i wtedy wręczono 
tekst oficjalny.

Jak przyjął Arciszewski te postanowienia? Czy spo
dziewał się, ze będą tak niekorzystne?

Myślę, że zdawał sobie sprawę z polityki Churchilla 
i Roosvelta. Wszyscy spodziewaliśmy się mniej więcej 
tego.

Emigracja podzieliła się. Rząd odrzucił uchwały 
jałtańskie, Mikołajczyk po pewnym namyśle uznał je.

To prawda, ale nawet niektórzy ministrowie mieli 
nadzieję, że Anglia i Ameryka będą czuwać nad przebie
giem wyborów w Polsce.

W Komitecie Zagranicznym PPS doszło do rozłamu 
w marcu 1945. Pani, Adam Ciołkosz, Tomasz Arci
szewski, Kwapiński, Pehr, Skalak, a także Pragier, po
zostali przeciwni uznaniu uchwał Jałty. Stańczyk, Gros
feld , Szczyrek, Beloński, a także Julian Hochfeld, 
mianowany krótko przedtem delegatem PPS na Francję, 
wypowiedzieli posłuszeństwo rządowi i postanowili 
wrócić z Mikołajczykiem do kraju.

Uważaliśmy, że Anglia i Ameryka nie dotrzymają zo
bowiązań, nie będą kontrolować wyborów, że wybory
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będą oszustwem. Chyba w marcu byliśmy na posiedzeniu 
komitetu przygotowującego odbudowanie Międzyna
rodówki. W czasie obiadu siedzieliśmy z socjalistami 
hiszpańskimi. Podszedł do nas minister - członek ścisłego 
gabinetu wojennego Hugh Dalton - i zaczął namawiać 
Adama, aby pojechał do Moskwy na przygotowywaną 
konferencję działaczy z Londynu i z kraju dla utworzenia 
rządu jedności. Adam - jako przeciwnik polityki ja ł
tańskiej - odmówił. Dalton jednak nalegał i zapewniał, że 
nic mu się nie stanie, gdyż Anglia gwarantuje bezpie
czeństwo delegatów. Tknęła mnie intuicja i spytałam: „A 
jaką gwarancję dajecie ludziom, którzy mają jechać 
z Polski i których prawdziwe nazwiska przekazaliście 
Rosjanom?” Zresztą za zgodą rządu polskiego. Odpo
wiedział: „My, rząd brytyjski, dajemy pełną gwarancję 
bezpieczeństwa” . Gdy szesnastu przywódców Polski 
Podziemnej zniknęło, Adam napisał list do Daltona, 
w którym przypomniał tę rozmowę i zapytał, co Brytyj
czycy zamierzają uczynić. Dalton odpowiedział długim 
listem, który kończył się słowami: We are helpless (»Jes
teśmy bezsilni” ).

Co Pani robiła w dniu zakończenia wojny?
Dnia 8 maja rozentuzjazmowane tłumy szły na Trafal

gar Square. Nad zaciemnionym placem i zaciemnioną ko
lumną jakby unosiła się oświetlona postać admirała Nel
sona. Słuchaliśmy Churchilla, który wygłaszał mowę 
zwycięstwa z balkonu jednego z ministerstw przy White 
Hallu. Anglicy wiwatowali, ja gorzko płakałam, Adam 
milczał przygnębiony.

Dla Brytyjczyków wojna skończyła się 8 maja, dla 
Polaków 5 lipca 1945, kiedy Wielka Brytania i Stany 
Zjednoczone cofnęły uznanie rządowi Tomasza Arci
szewskiego.
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ROZDZIAŁ V

W SPOŁECZEŃSTWIE EMIGRACYJNYM





W Pani książce ,,Publicystyka polska na emigracji 
1940-1960” rozdział zatytułowany ,,Emigracja poli
tyczna” zaczyna się od następujących zdań: „ Układy 
jałtańskie postawiły przed każdym Polakiem na obczyź
nie konieczność dokonania wyboru, czy wrócić do Kra
ju, czy też pozostać na obczyźnie i stać się częścią emi
gracji politycznej. Wybór ten był trudny z racji polity
cznych, ze względu na podjęcie przez byłego premiera 
Stanisława Mikołajczyka próby realizowania postano
wień jałtańskich i zachęcanie przez niego do powrotu 
szerokich mas żołnierskich w imię obowiązku pracy nad 
odbudową zniszczonego kraju . Wybór ten był trudny 
także ze względów czysto ludzkich, osobistych, rodzin
nych, a nostalgia, uczucie zawsze dominujące na ob
czyźnie, nie czyniła wyboru łatwiejszym”.

Jaki był Państwa stosunek do problemu powrotu, 
względnie pozostania na emigracji? Jak motywowali 
Państwo swoją decyzję?

Adam i ja nie zamierzaliśmy wracać. Byliśmy też 
przeciwni powrotowi Mikołajczyka. Mieliśmy pretensję 
do tych, którzy wracali, by obejmować stanowiska rządo
we, administracyjne lub działać w stronnictwach tworzo
nych pod kontrolą komunistów. Ich powrót bowiem 
usprawiedliwiał zdradę sojuszników. Natomiast zdawa
liśmy sobie sprawę, że stronnictwa krajowe są w innej sy
tuacji. Wiedzieliśmy, że społeczeństwo będzie musiało 
dostosować się do postanowień jałtańskich i podjąć próbę 
legalnego działania.

Latem 1945 roku w Europie zachodniej znajdowało 
się około miliona Polaków.

Polskie siły zbrojne liczyły ponad 200 tysięcy żoł
nierzy. Największa, wielusettysięczna masa Polaków
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znajdowała się w Niemczech, a tworzyli ją byli więźnio
wie jenieckich i koncentracyjnych obozów, wywiezieni 
na roboty, ewakuowani, uciekinierzy. W następnych mie
siącach większość tych, którzy znaleźli się w Niem
czech, wróciła do Polski. Starania rządu w Warszawie, 
a także władz brytyjskich, by nakłonić do powrotu 
żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Obczyźnie, skończy
ły się tylko częściowym powodzeniem. Wróciło około 
100 tysięcy osób, większość - 500-600 tysięcy - pozostała 
na emigracji. Była to więc społeczność ogromna.

Jak wyglądała emigracja polska w Anglii?
Najbardziej aktywną i świadomą częścią emigracji 

byli żołnierze, a wśród nich nadawali ton weterani II Kor
pusu. Latem i jesienią 1946 II Korpus został przewiezio
ny do Anglii, a we wrześniu Polskie Siły Zbrojne 
przekształcono w Polski Korpus Przysposobienia i Roz
mieszczenia, zarządzany przez Anglików. Była to droga 
do demobilizacji. W jego ramach prowadzono szkolenie 
zawodowe żołnierzy i uczono ich angielskiego. Po dwu
letniej służbie wszyscy mieli zacząć pracować.

Część emigrantów osiadła we Francji, część wyjecha
ła do Ameryki i Australii, niektórzy pozostali w Niem
czech, ale największa i najaktywniejsza część pozostała 
w Anglii. Na początku lat pięćdziesiątych w Wielkiej 
Brytanii mieszkało 160 tysięcy Polaków, przy czym w sa
mym Londynie ponad 50 tysięcy. W Londynie znajdo
wała się siedziba rządu, kierownictwa stronnictw 
i różnych organizacji społecznych, redakcje wielu pism. 
Polacy w Anglii stworzyli niespotykaną gdzie indziej 
społeczność, która przez pół wieku nie rozpłynęła się 
w społeczeństwie brytyjskim. Pozostali autonomiczną 
grupą nie tylko z własną kulturą i organizacjami społecz
nymi, ale z własnym stylem życia, autorytetami, obie
giem literackim, naukowym, publicystycznym.

Trzeba mocno podkreślić, że nasza emigracja nie 
miała charakteru zarobkowego, nie miała też zamiaru po

i
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zostać na Zachodzie na stałe. Polska została podbita przez 
Stalina i z jego mandatu komuniści stopniowo obejmowa
li władzę. Zostaliśmy na emigracji, by walczyć o niepod
ległość i ustrój demokratyczny, by podtrzymać i rozwi
jać myśl polityczną, oddziaływać na zachodnie rządy 
i społeczeństwa, przypominać o prawach Polski. Chyba 
nikt nie sądził wtedy, że komuniści będą rządzili przeszło 
40 lat. Liczyliśmy na szybszą zmianę sytuacji i spodzie
waliśmy się powrotu do kraju w ciągu najwyżej parunas- 
tu lat. Byliśmy więc wychodźstwem walczącym i z zało
żenia tymczasowym.

Stan tymczasowości utrwalił się jednak. Powstał 
odrębny i mało znany Polakom w kraju obieg życia 
społecznego i politycznego. Proponuję, abyśmy w dal
szej części naszej rozmowy podzielili wątki i najpierw 
porozmawiali o społeczeństwie polskim w Anglii, a do
piero następnie o polityce polskiej na emigracji.

Zgadzam się z Pańską propozycją. Przez wiele lat wa
runki życia były niezwykle ciężkie. Większość żołnierzy 
szła do rolnictwa, kopalń, na budowy. Wielu Polaków 
pracowało w fabrykach na nocnej zmianie. Żartowano, że 
w tych fabrykach robotnicy tytułują się „panie pułkowni
ku” , „panie majorze” . Wyżsi oficerowie często praco
wali w hotelach przy czyszczeniu sreber lub jako win
dziarze. Pensje brytyjskie dostali niektórzy generałowie, 
którzy walczyli pod dowództwem brytyjskim; wszyscy 
inni żołnierze po wyjściu z Korpusu Rozmieszczenia zo
stali z niczym. Generał Bór-Komorowski plótł koszyki 
i tak zarabiał na życie. Spotkałam kiedyś jego żonę 
niosącą dwie potwornie ciężkie paczki. Zapytałam, co to 
jest. Powiedziała, że to jej praca chałupnicza. Pani Wanda 
Pełczyńska, była posłanka na Sejm i żona szefa sztabu 
AK, gotowała w angielskich domach. Pani Raczkiewi
eżowa, wdowa po Prezydencie, zajmowała się naprawą 
sztucznej biżuterii. Przedwojenny minister Juliusz Ponia
towski zamiatał podłogę w fabryce, generał Karaszewicz-
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Tokarzewski zarabiał jako robotnik fabryczny. Część ko
biet pracowała u Anglików jako opiekunki dzieci. Bieda 
była duża.

Myślę, że nastąpiło swoiste przemieszanie społeczne. 
Ułatwiało to utrzymanie ścisłych więzi między Polalami 
i było ważnym czynnikiem ożywienia stowarzyszeń 
i placówek. Chyba dopiero tam ci ludzie byli „u sienie 
i ,,na swoim miejscu” nie tylko w sensie narodowym 
i politycznym, ale także społecznym.

Jeśli mogli, skupiali się w tych samych dzielnicach, 
a nawet przy tych samych ulicach. Londyński Earls Court 
nazywano po wojnie „polskim korytarzem” . Polacy ma
sowo wynajmowali tam pokoje, na ulicy słyszało się 
język polski. Istniały polskie sklepy, introligatoinie, 
zakłady krawieckie. Gdy ktoś chciał coś kupić, wola! iść 
do polskiego sklepu, a nie do angielskiego, bo po pierw
sze mógł się bez trudu porozumieć, po drugie mógł kupić 
różne polskie specjalności, jak polski chleb lub kiszę 
gryczaną. Była w tym też chęć wspomagania swoich

Mówimy o trudnej sytuacji materialnej Polaków, ale 
przecież rząd polski dysponował dużymi funduszami.

Nie tak znów wielkimi, bo w 1945 roku cięść 
pieniędzy rządowych trafiła na konto rządu warszawskie
go. Część druga uratowanych pieniędzy służyła pomocy 
ludziom oraz podtrzymywaniu pism, wydawnictw i in
nych inicjatyw społecznych.

Pomysłodawcą nawiększej próby obrony fundiszy 
rządowych był konsul Karol Poznański, który zapropino- 
wał zakładanie spółek akcyjnych i lokowanie w nich pie
niędzy. Niektóre spółki zawiodły. Domy, które kupowa
no, nie zawsze dało się potem utrzymać i niestety viele 
z nich przeszło w prywatne ręce. Część tych spółek słu
żyła jednak skutecznie sprawie emigracji, część domów 
pozostała w rękach społecznych.

i
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A w jakich warunkach znaleźliście się Państwo?
Gdy cofnięto uznanie rządowi Arciszewskiego, Kwa- 

piński jako minister skarbu przeprowadził uchwałę, że 
ministrowie i inni urzędnicy państwowi dostaną trzymie
sięczną pensję, a członkowie Rady Narodowej nic. Zosta
liśmy bez pieniędzy. Adam, który palił 60-80 papierosów 
dziennie, musiał rzucić palenie z dnia na dzień. Ciężko to 
przeżył. Chciał podjąć pracę jako drukarz, ale sprzeciwił 
się temu brytyjski związek zawodowy drukarzy, który 
bardzo pilnował wysokiego poziomu fachowości, a nawet 
dziedziczności tego zawodu. Zarabiał więc pisaniem do 
Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza, Robotnika 
Polskiego w Ameryce, jakieś grosze dostawał jako redak
tor Robotnika Polskiego w Wielkiej Brytanii. Ja zara
białam trochę pieniędzy za artykuły do serwisu prasowe
go „Światpolu” oraz miałam skromną posadę w Demo
cratic Press and Liberty Publications. Ja pracowałam 
tam przed południem, a po południu Krystyna Marek. 
Poza tym od związków zawodowych z Ameryki przy
chodziły paczki żywnościowe dla emigrantów, którzy nie 
mogli dostać pracy.

Czy codziennie mieliście na obiad?
Zd\eży, co się jadło. Trzeba było żyć bardzo skromnie 

i kupować tanie rzeczy: combeef (który znienawidziłam 
na całe życie), makaron.

Dzięki Bogu, nasz Andrzej mógł się uczyć. Ostatnie 
dwa lata szkolne po King Alfred School ukończył w La- 
tymer Upper School w Londynie i zdobył konkursowe 
stypendium w Oriel College na uniwersytecie w Oxfor- 
dzie, gdzie studiował historię. Pasją jego życia od wcze
snych lat była jednak literatura piękna i teatr. Miał duże 
sukcesy teatralne reżyserując wielką sztukę Marlowe’a 
Edward II. Poruszał się z dużą swobodą zarówno w pol
skim jak i angielskim środowisku akademickim. Musie
liśmy jednak trochę pomagać mojej siostrze i bratu, którzy 
po przebytych obozach hitlerowskich osiedli w Paryżu.
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Czy przestaliście kupować książki i gazety?
To byłoby trudne. Adam musiał mieć książki i gazety 

do pracy, nie potrafiłby bez nich żyć. Na szczęście wiele 
książek ukazywało się jako tanie paperback.

Zamieszkaliśmy przy skwerze Courtfield Gardens, 
opodal Cromwell Road. Było to jedno z miejsc koncen
tracji polskich uchodźców. Zajmowaliśmy trzypokojowe 
mieszkanie wspólnie z Krystyną Piotrowską, przyszłą 
żoną Zbyszka, brata Adama, oraz z Gustawem Herlin- 
giem-Grudzińskim i jego żoną Krystyną. Tak więc w każ
dym pokoju mieszkała inna rodzina. Ponieważ Adam pra
cował do 2-3 w nocy i palił światło, co przeszkadzało mi 
zasnąć, musieliśmy nasz pokój przedzielić zaimprowizo
waną kotarą. Wkrótce przyjechała do nas z Polski matka 
Adama. Wtedy odbył się ślub Krysi ze Zbyszkiem. Za
mieszkali we własnym mieszkaniu. Matka mieszkała tro
chę u nich, trochę w naszym pokoju. Chcieliśmy bardzo 
ją zatrzymać, ale odpowiadała, że starych drzew się nie 
przesadza. Wiedziała, że jest chora na raka, ale po boha
tersku utrzymała to w tajemnicy. Mimo naszych próśb, 
aby z nami została, wróciła do kraju i zmarła w czerwcu 
1948 roku, z dala od obu synów.

Kim był brat męża?
Wybitnym konstruktorem lotniczym. W roku 1923 

uzyskał dyplom inżyniera na Wydziale Mechanicznym 
Politechniki Lwowskiej. Praktykę odbywał w koncernie 
naftowym w Polsce, a potem w zakładach lotniczych 
w Paryżu. Po powrocie do Polski w 1926 roku jako kon
struktor w Podlaskiej Wytwórni Samolotów w Białej 
Podlaskiej opracował model samolotu, za który otrzymał 
nagrodę na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu 
i roczne stypendium na studia lotnicze do Ameryki, które 
odbył w 1929 roku na Uniwersytecie Michigan w Ann 
Arbor. Po powrocie do Polski pracował w zakładach lot
niczych w Białej Podlaskiej, Warszawie, Lublinie na co
raz wyższych stanowiskach. Pod koniec 1938 roku po
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wrócił do zakładów w Białej Podlaskiej powołany na dy
rektora Studium Doświadczalnego. Po klęsce wrześnio
wej znalazł się we Francji, gdzie był konstruktorem lot
niczym w Tuluzie. Po kapitulacji Francji przeniósł się do 
Londynu. Z ramienia Ministerstwa Pracy i Opieki 
Społecznej kierował ewakuacją polskich inżynierów, 
techników i robotników przemysłu lotniczego z konty
nentu europejskiego do Anglii, Kanady i innych krajów; 
później był dyrektorem Wydziału Lotniczego w Mini
sterstwie Przemysłu, Handlu i Żeglugi, gdzie opracował 
plany rozbudowy przemysłu lotniczego na okres powo
jenny. Jako ekspert polski do spraw lotnictwa wystę
pował w Międzysojuszniczym Komitecie do Spraw Ro- 
zejmu. Jesienią 1944 roku reprezentował Polskę na 
Międzynarodowej Konferencji dla Spraw Lotnictwa Cy
wilnego w Chicago. Podczas wojny zdobył sobie pow
szechne uznanie pracami teoretycznymi na temat komu
nikacji i przemysłu lotniczego. Po ślubie, nie zamierzając 
wracać do komunistycznej Polski, Zbyszek z Krysią - po 
dłuższym oczekiwaniu na załatwienie formalności - prze
nieśli się do USA.

Czy znaliście wcześniej Gustawa Herlinga Grudziń
skiego?

Poznałam go (o czym już wspomniałam) w grudniu 
1939 roku we Lwowie, gdy przyszedł do mnie z Krystyną 
Proniatowską, dziś Krystyną Griffith-Jones. Przed wojną 
oboje byli związani z redakcją pisma Kuźnia Młodych. 
Gdy po wojnie Instytut Literacki rozpoczął swą 
działalność jeszcze we Włoszech, Jerzy Giedroyc i Gus
taw Herling Grudziński przysłali nam listy z pręśbą
0 współpracę. Gustaw dołączył swoją książkę Żywi
1 umarli z dedykacją: „Na pamiątkę spotkania we Lwo
wie’ ’. Po tylu latach zupełnie nie pamiętałam tego krót
kiego spotkania i dopiero gdy przyjechał II Korpus, 
a razem z nim Gustaw, poznaliśmy się bliżej. Zamiesz
kał z nami wspólnie z żoną i zaczęła się nasza wielka
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przyjaźń, która objęła także Andrzeja i jego żonę, śliczną 
aktorkę angielską, Dianę Maddox. W Gustawie mieliśmy 
partnera intelektualnego i politycznego, należał też do 
PPS, pisywał do Robotnika. Przyjaźń połączyła nasze 
rodziny. Gustaw pracował w Wiadomościach Grydzew- 
skiego, przygotowywał książkę. Piękna Krystyna była 
utalentowaną malarką, zarabiała na życie jako modelka 
w Akademii Sztuk Pięknych. Wracała nieprzytomna ze 
zmęczenia. Bardzo było im ciężko.

Stanisław Stroński, były minister w rządzie Sikorskie
go, znany polityk i dziennikarz, zorganizował zakup 
domu dla Związku Pisarzy przy Finchley Road, gdzie 
część literatów znalazła dach nad głową. Także Gustaw 
z Krystyną tam się wprowadzili wraz z jej matką, spro
wadzoną z Polski. Tam Gustaw kończył swą wielką 
książkę Inny Świat. Nasz Andrzej po ukończeniu studiów 
w Oxfordzie przełożył ją na angielski. Inny Świat zdecy
dowało się wydać prestiżowe wydawnictwo Heinemanna, 
dzięki staraniom Witolda Czerwińskiego. W czasie woj
ny był on, z ramienia naszego Ministerstwa Informacji, 
w stałych kontaktach z tym wydawnictwem. Pamiętam 
chwilę, gdy Andrzej przyszedł do nas do domu wołając 
z radością: „Heinemann się zgodził! Heinemann przyjął 
książkę!” Przedmowę napisał Bertrand Russell, wybitna 
postać świata intelektualnego.

Andrzej, mający wielką tremę, przybrał pseudonim 
Joseph Marek. Było to jego pierwsze duże tłumaczenie, 
bo dotąd obok teatru zajmował się przede wszystkim kry
tyką literacką. Po wyjeździe Wiktora Weintrauba na kate
drę w Harwardzie Andrzej objął w londyńskich Wiado
mościach Grydzewskiego rubrykę omawiającą nowe 
książki angielskie.

Książka wyszła w 1951 roku pod tytułem „A World 
Apart"?

I miała świetne recenzje. Było dla nas wielką 
radością, że recenzenci podkreślali znakomitość
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przekładu Andrzeja. Warto przypomnieć, że wydanie an
gielskie poprzedziło polskie oraz że książka została 
przełożona na wiele języków z wydania angielskiego. Po 
francusku jednak mogła ukazać się dopiero w 1985 roku.

Dlaczego?
Nie chcieli jej wydać. We Francji sympatie dla Rosji 

były zbyt duże. Kiedyś Albert Camus przeczytał A World 
Apart i zarekomendował go swemu wydawcy. Tamten 
przeczytał i odmówił druku.

Woleli zamknąć oczy i uszy, by nie czytać, nie 
słuchać o tym, co działo się w Rosji Stalina. A przecież 
„Inny Świat” to jedna z pierwszych tej miary książka 
opisująca sowieckie łagry. Można sobie zadać pytanie, 
dlaczego mimo swej znakomitej form y literackiej 
i ogromnych walorów poznawczych nie stała się wyda
rzeniem tej wielkości co dzieła Aleksandra Sołżenicyna?

Bo Sołżenicyn był Rosjaninem. Polaka zawsze podej
rzewano, że pokazuje rzeczywistość sowiecką w prze- 
czemionych barwach. Gustaw w swoim Dzienniku pisa
nym nocą przypomina, że jedna z recenzji kończyła się 
słowami: ,,Ale nie wolno zapominać, że napisał tę 
książkę Polak, a wiadomo przecież, czym była i jest Ro
sja Under Polish Eyes’ ’. Skoro zaś napisał taką książkę 
Rosjanin, to co innego.

Myślę, że znaczenie miał też fakt, iż dzieło Sołżenicy
na przyszło na grunt przygotowany przez destalinizację 
ery Chruszczów a, po upadku wielu złudzeń, jakie liczni 
intelektualiści mieli wobec systemu sowieckiego. Oni 
potrzebowali długiego czasu i wielu doświadczeń, nim 
mogli przyjąć taką prawdę.

Niewątpliwie jest to argument słuszny. Mimo sukcesu 
wydawniczego Gustawowi i Krystynie było nadal bardzo 
ciężko. Zdecydował się więc wyjechać do Monachium,
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gdzie tworzyło się Radio Wolna Europa. W tym właśnie 
czasie dotknęło nas straszliwe nieszczęście. W marcu 
1952 roku zmarł śmiercią tragiczną Andrzej. Był naszym 
jedynym dzieckiem, był bardzo zdolny i miał niezwykłe 
- jak na swój wiek - sukcesy. Trudno mi o tym mówić... 
W pół roku potem w listopadzie zmarła śmiercią tra
giczną w Londynie Krystyna, żona Gustawa. Wydobywa
liśmy się wspólnie z naszych tragedii i te przeżycia jesz
cze mocniej związały nas z Gustawem.

Kontynuowali jednak Państwo działalność społecz
ną i połityczną, przy tym w społeczności, której wię
kszość stanowili młodzi żołnierze. Jak mówią statystyki, 
w 1951 roku osoby poniżej 40 roku życia stanowiły 
przeszło 60 procent tego społeczeństwa; na 100 Po
laków przypadały tylko 43 Polki.

Toteż wielu Polaków żeniło się z Angielkami.

Była to więc społeczność młoda, dynamiczna, z przy
szłością. Odsetek intełigencji był znacznie wyższy niż 
w zwykłym społeczeństwie. Ale - ponieważ wojna roz
poczęła się już w 1939 roku - bardzo wielu ludzi z mło
dszych roczników miało nie ukończone szkoły, studia.

Już w czasie wojny istniała tu polska szkoła podsta
wowa i dwie średnie. Własne szkolnictwo miał też II Kor
pus. W 1945 roku Brytyjczycy utworzyli Tymczasowy 
Komitet Skarbowy dla Spraw Polskich, gdzie głównym 
przedstawicielem strony polskiej był Edward Raczyński. 
Ten Komitet zajął się różnymi problemami wynikającymi 
z pobytu takiej masy polskich uchodźców w Anglii, prze
de wszystkim oświatą. Pomógł utrzymać polskie szkoły 
i umieścić sporo studentów na uniwersytetach brytyj
skich. Przy uczelniach angielskich powstały polskie wy
działy. Polski wydział lekarski funkcjonował przy uni
wersytecie w Edynburgu. Studenci, którzy wyszli z woj
ska, mogli więc ukończyć tam naukę. Ich dyplomy były

212



SPOJRZENIE WSTECZ

w Anglii uznawane. W Oxfordzie był wydział prawa, 
w Liverpoolu architektura.

Problem polskiego szkolnictwa w Anglii jest zbyt 
obszerny, abyśmy mogli go w naszej rozmowie wyczer
pująco omówić.

Nie tylko wyczerpująco, ale nawet pobieżnie, bo to 
nie moja dziedzina. Trzeba jednak dodać, że w latach 
późniejszych polskie dzieci chodziły przeważnie do szkół 
angielskich, a w soboty do szkoły polskiej, gdzie uczono 
je przede wszystkim języka, literatury i historii Polski. 
Szkoły sobotnie działały zwykle przy parafiach polskich, 
a pieczę nad nimi sprawowała Polska Macierz Szkolna. 
Istniały jednak dwie pełne polskie szkoły prywatne. 
Jedną prowadzili Księża Marianie w Fawley Court pod 
Londynem. Miała ona wszelkie uprawnienia szkół brytyj
skich. Druga - szkoła żeńska - była prowadzona w Pitts- 
ford przez Siostry Nazaretanki. Dopiero przed kilkoma 
laty obie te szkoły zostały zamknięte.

Na co dzień polską emigrację integrowały polskie 
parafie, organizacje społeczne - od Stowarzyszenia 
Polskich Kombatantów poczynając na harcerstwie 
kończąc - oraz wydawnictwa.

Parafie były i nadal są ważnymi ośrodkami życia 
społecznego. O SPK niewiele mogę powiedzieć, bo do 
niego nie należeliśmy. Ponieważ była to emigracja głów
nie żołnierska, więc z natury rzeczy SPK było najbardziej 
masową organizacją. Nie mogę pominąć pełnej 
poświęcenia roli, jaką odegrały kobiety w pracach Pol
skiego Czerwonego Krzyża, działającego od listopa
da 1939 roku w Paryżu, a potem w Londynie do końca 
1945 roku.

Jeśli chodzi o moją robotę społeczną, najbliższe było 
mi i jest Zjednoczenie Polek, które powstało zaraz po 
wojnie w roku 1946. Inicjatorką pierwszego zebrania 
i pierwszą prezeską była pani Wanda Pełczyńska. Miała
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za sobą bogatą i chlubną przeszłość. W okresie legio
nowym jako kurierka przekraczała kilka razy linię frontu 
z rozkazami Piłsudskiego dla konspiracji pod zaborem ro
syjskim i z powrotem. Była posłanką na Sejm z ramienia 
BBWR. W Sejmie bardzo odważnie piętnowała 
nadużycia, a szczególnie broniła praw mniejszości naro
dowych. W czasie wojny działała w AK, a jej mąż Ta
deusz Pełczyński był szefem sztabu AK. W Powstaniu 
Warszawskim stracili jedynego syna. Z panią Pełczyńską 
bardzo się potem zaprzyjaźniliśmy i muszę powiedzieć, 
że należała do tych piłsudczyków, którzy nie zapomnieli 
klimatu ideowego Legionów. Na konferencji założyciel
skiej Zjednoczenia Polek nie mogłam oderwać się od 
myśli, że pewnie połowa pań siedzących na sali to matki, 
które straciły synów lub córki na frontach i w powstaniu.

Czym zajmowała się ta organizacja?
Nie miała ułożonego z góry planu działania, a robiła 

to, co w danej chwili było szczególnie potrzebne. Gdy na 
przykład sprowadzono do Anglii dziewczęta polskie wy
wiezione w czasie wojny na roboty do Niemiec i poszły 
do pracy w przemyśle włókienniczym, trzeba było się 
nimi zająć, gdyż nie znały języka, warunków, stosunków. 
Zjednoczenie zaangażowało inspektorkę Polkę, Alicję Fi
lipowicz, świetnie znającą angielski, która jeździła po fa
brykach i sprawdzała, czy są opłacane według angiel
skich stawek, czy pracodawcy wywiązują się z podpisa
nych kontraktów. Z ramienia Zjednoczenia Polek opieko
wała się też Czeszkami, Litwinkami, Ukrainkami, któ
rych było mniej, ale były w podobnej sytuacji. Taka była 
pierwsza wielka praca wykonana przez Zjednoczenie. Po 
pewnym czasie sytuacja tych kobiet ustabilizowała się, 
wychodziły za mąż, miały dzieci. W opiekę nad nimi 
obok p. Filipowicz dużo pracy wkładała Izabela Grusz
kowa. Zjednoczenie podejmowało następne akcje. 
W pierwszych latach powojennych organizowało kursy 
szycia, by ułatwić kobietom otrzymanie pracy, co później
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nie było już potrzebne. Prowadzono też naukę języka an
gielskiego. Gdy w Polsce miała miejsce wielka powódź 
i Prymas Wyszyński apelował o pomoc, cała aktywność 
Zjednoczenia poszła w tym kierunku. Przez wszystkie 
lata wysyłano do Polski paczki z odzieżą i żywnością. Do 
dziś dnia Zjednoczenie opiekuje się i udziela pomocy 
ośrodkom leczniczym i sierocińcom. W ciężkich czasach 
prześladowania ruchu oporu w kraju - zwłaszcza w okre
sie stanu wojennego - Zjednoczenie Polek obejmowało 
swoją pomocą więźniów politycznych oraz ich rodziny. 
Zjednoczenie Polek miało własny organ prasowy Glos 
Kobiet wychodzący od 1961 do 1986 roku, podający wia
domości o polskich organizacjach kobiecych w innych 
krajach, o położeniu kobiet w Polsce, zawierający też ma
teriały literackie. Kolejnymi redaktorkami pisma były: 
Teodozja Lisiewicz, Anna Januszajtis, Elżbieta Wilkowa. 
Przy współudziale Zjednoczenia Polek powstał w Londy
nie dom im. Ojca Kolbe, początkowo dla pacjentów po 
chorobach psychicznych, a obecnie dom dla starszych ko
biet. We własnym domu przy Warrick Rd, gdzie czynne 
jest biuro i magazyn organizacji, kilkanaście pokoi za
mieszkują stare członkinie, a jedno piętro zostało 
udostępnione bezpłatnie bardzo czynnej i potrzebnej or
ganizacji Medical Aid for Poland. W ostatnich latach 
Zjednoczenie zapewniło rozbudowanie polskiego szpitala 
dla osób starszych w Penrhos w Walii.

Moja praca w Zjednoczeniu Polek zbliżyła mnie tro
chę do kobiecych organizacji wojskowych, takich jak 
Koło Kobiet Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych. Związek 
Szkół Młodszych Ochotniczek, Związek Lotniczek, któ
rych członkinie należały także do Zjednoczenia Polek. 
Podejmowałyśmy szereg wspólnych akcji.

Czy Zjednoczenie Polek miało jakieś oblicze poli
tyczne?

Tylko ogólne, niepodległościowe, odrzucało Jałtę 
i system komunistyczny. Działały w nim zgodnie kobiety
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o różnych przekonaniach politycznych. Kolejnymi prze
wodniczącymi były: Wanda Pełczyńska, Irena Komo
rowska, Maria Dębicka, Anna Januszajtis, Elżbieta Za
moyska, Maria Leśniakowa, Elżbieta Wilkowa, Wanda 
Prawdzic-Szlaska. Energicznymi członkiniami Zarządu 
utworzonej według prawa angielskiego spółki zarządza
jącej majątkiem Zjednoczenia Polek były: Jadwiga Haus- 
nerowa, Zofia Gergowicz, Anna Moszczyńska, Teofila 
Daumanowa. To samo odnosiło się do wszystkich człon
kiń kolejnych zarządów, których nazwisk ze względu na 
ich ilość nie mogę wymienić. Trudno mi jednak pominąć 
panią Magdalenę Dubanowiczową, autorkę książki Na 
mongolskich bezdrożach, której zasługi w wielu organi
zacjach były ogólnie znane. Czynnymi działaczkami były 
osoby zaangażowane w ostatnich latach przed wojną w 
ostrej walce różnych stronnictw politycznych. Mimo to 
w Zjednoczeniu Polek panowała absolutna tolerancja, 
niezwykle serdeczna atmosfera, tworzyły się przyjaźnie 
między członkiniami o bardzo różnych poglądach, 
doświadczeniach, o różnym wykształceniu, pochodzeniu, 
czy nawet wyznaniu. Myślę, że była to i jest wzorowa or
ganizacja społeczna i po dziś dzień jestem do niej bardzo 
przywiązana. Ponieważ przez długie lata byłam w zarzą
dzie Zjednoczenia Polek i należę do niewielu żyjących 
jeszcze jego założycielek, teraz czasem przewodniczę na 
walnych zebraniach. Nie mogę pominąć prac Zjednocze
nia Polek na rzecz zespolenia wysiłków niepodległoś
ciowych wśród kobiet. Na mój wniosek Zjednoczenie Po
lek zwołało do Londynu zjazd w lutym 1970 roku, który 
przy udziale ponad 300 delegatek - przedstawicielek 
24 organizacji kobiecych w Wielkiej Brytanii - powołał 
do życia Komisję Porozumiewawczą Polskich Niepod
ległościowych Organizacji Kobiecych w Wielkiej Bryta
nii. Działalność jej była bardzo żywotna. Przy dwuletniej 
kadencji kolejnymi przewodniczącymi były: Jadwiga 
Hausnerowa, Teresa Affeltowicz, Danuta Kossaknwska, 
Kinga Szczaniecka, Krystyna Nowacka, Adela Wilkowa,
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Barbara Hęciakowa, Janina Kujawska i obecnie Alicja 
Dzik-Jurasz. Komisja zorganizowała „Seminaria Zagad
nień Krajowych” , opracowane przeze mnie, cykl od
czytów na tematy kobiece, żywe dzienniki, spotkania 
z działaczkami krajowymi i z delegatkami organizacji ko
biecych z krajów Europy środkowo-wschodniej. Komisja 
wzięła udział w przygotowaniu Zjazdu Światowego Po
lek, który odbył się w maju 1978 roku w Toronto w Ka
nadzie, i następnego, który miał miejsce w Londynie. 
W Toronto przewodniczyła Kanadyjka Maria Bieniarz, 
a wiceprzewodniczącą była Maria Krupska z Australii, 
w Londynie przewodniczyłam ja. Z ramienia Zjednocze
nia Polek wchodziłam przez jakiś czas do władz Zjedno
czenia Polskiego, które istnieje do dzisiejszego dnia 
i obejmuje kilkadziesiąt organizacji społecznych, zawo
dowych, naukowych, z których najsilniejszą jest Stowa
rzyszenie Polskich Kombatantów (SPK).

Czy akowcy wyodrębnili się w osobną organizację 
kombatancką?

Założyli Koła Byłych Żołnierzy AK w ramach Sto
warzyszenia Polskich Kombatantów. Wydawali i do dziś 
wydają biuletyn, zorganizowali Fundusz Inwalidów AK 
i Pomoc na Kraj im. gen. T. Bora-Komorowskiego, który
mi od kilku lat doskonale kieruje Halina Martinowa. 
Z czasem organizacje wojskowe wyłoniły Radę Woj
skową, do której wchodzą także przedstawicielki kobie
cych organizacji wojskowych.

Obok organizacji społecznych do utrzymania więzi 
całej emigracji w Anglii najmocniej chyba przyczyniła 
się prasa, a szczególnie „Dziennik Polski i Dziennik 
Żołnierza” . W każdym domu polskim, w którym tu 
byłem, widzę „Dziennik” .

Tytuł tego pisma jest trochę dziwny, bo powstało 
ono 1 stycznia 1944 roku z połączenia Dziennika Pol
skiego i odrębnie wychodzącego Dziennika Żołnierza.

217



LIDIA CIOŁKOSZO W A

Redaktorem został Mieczysław Szerer, a po nim fachowy 
dziennikarz Jan Czarnocki (1945-1947). Było to jedyne 
w Anglii codzienne pismo polskie i rzeczywiście czytało 
je mnóstwo ludzi. Wiadomo, że nie wszyscy mogli czytać 
gazety angielskie, Dziennik więc podawał podstawowy 
serwis informacji ze świata i z Anglii. Informował o wy
darzeniach w życiu emigracji, o organizacjach społecz
nych, kulturalnych, oświatowych, był więc jakby kroniką 
życia emigracji.

Mówiliśmy o trudnościach finansowych, a wiadomo, 
ie wydawanie pisma - szczególnie dziennika - jest bar
dzo kosztowne. W jaki więc sposób polską emigrację 
w Anglii stać było na podtrzymanie istnienia pisma co
dziennego?

Krótko przed cofnięciem uznania rządowi została 
utworzona spółka, której przepisano prawa własności, co 
zabezpieczyło Dziennik przed przejęciem przez rząd 
warszawski. Spółka otrzymała też sumę potrzebną na ist
nienie pisma w pierwszym okresie. Na nogi pod wzglę
dem finansowym postawił Dziennik Leszek Kirken, który 
aż do 1959 roku był dyrektorem wydawnictwa. Ważnym 
krokiem było utworzenie Polskiej Fundacji Kulturalnej, 
która zorganizowała własną drukarnię z polską obsługą. 
Wydawano w niej Dziennik, a później także książki. Dba
no o atrakcyjność pisma dla bardzo wielu grup czytel
ników: i inteligencji, i ludzi mniej wykształconych. Pi
smo przyjmowało wiele ogłoszeń, co było źródłem 
dochodu, a czytelników informowało o polskich firmach, 
sklepach, księgarniach, wydawnictwach. Zamieszczano 
korespondencje ze wszystkich ośrodków życia polskiego, 
urządzano różne ankiety i tym podobne posunięcia redak
cyjne, które przyciągały ludzi do pisma, zachęcały do ku
powania go. Po paru latach nakład Dziennika ustabilizo
wał się na poziomie 24-25 tysięcy, czyli czytało go około 
50 tysięcy ludzi.
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Znany publicysta emigracyjny Wacław Zbyszewski 
pisał w 1959 roku o „Dzienniku" bardzo krytycznie: 
,,hurapatriotyzm plus niezłomne giermkowanie Anglii, 
wierność ideologii «Wielkiego Marszałka» i walka do 
upadłego z Sow ietam i" . Zbyszewski bardziej cenił 
„Wiadomości", jeszcze bardziej „Kulturę".

Proszę Pana, tych pism w ogóle nie można porówny
wać. Wiadomości tygodnik i Kultura miesięcznik byty 
kierowane do inteligencji, a nawet do intelektualistów, 
Dziennik zaś był pismem także dla zwykłych ludzi, mu
siał więc być inaczej redagowany. Poza tym Zbyszewski 
lubił wygłaszać szokujące opinie. Dziennik dbał o utrzy
manie linii niepodległościowej i anty sowieckiej, zgodnie 
z postawą całej emigracji. W tych ramach jednak do
puszczał różnice poglądów i polemiki. W swoim czasie 
pisywali tam wybitni publicyści emigracyjni.

W 1959 roku odszedł dotychczasowy dyrektor Kirken 
- zresztą w atmosferze konfliktu - i pismo objęli Aleksan
der Bregman oraz Juliusz Sakowski.

Z Bregmanem nasze stosunki były różne, raz lepsze, 
raz gorsze, potem znów lepsze, jak to na emigracji. Adam 
pisywał w tych latach do Dziennika, a Bregman 
współpracował później z Adamem przy redagowaniu pi
sma Polemiki. Dziennik w swojej długiej historii miał 
lata wzlotów i upadków, ale zawsze był ważny i czytany. 
Wprowadzony jeszcze przez Horkę i Kirkena samodziel
ny dodatek Tydzień Polski stał się bardzo żywy i interesu
jący pod redakcją Wacława Zagórskiego, jednego z na
szych bliskich przyjaciół, o którym już wspomniałam.

Oprócz Dziennika na emigracji w Anglii wychodziło 
wiele innych pism. Nie mamy możliwości bardziej 
szczegółowo o nich mówić, bo było ich naprawdę wiele. 
W pierwszych powojennych latach ukazywały się pisma 
lokalne. Do 1949 wychodził organ wojskowy „Polska 
Walcząca" pod redakcją Tymona Terleckiego. Później
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najpopularniejszym pismem związanym z kombatantami 
był tygodnik „Orzeł Biały ”, redagowany przez Ryszarda 
Piestrzyńskiego.

W latach 1958-1967 redakcję Orła Białego prowadził 
Paweł Zaremba. W tym czasie pisaliśmy do Orła oboje.

Pawia Zarembę poznałam w roku 1956 na posiedze
niu Komitetu Pomocy Robotnikom Poznania. Między 
Kirkenem a mną doszło wtedy do kontrowersji, zgłosi
liśmy przeciwne wnioski i mój wniosek przeszedł. Po ze
braniu podszedł do mnie Paweł Zaremba ze słowami: 
„Jak to dobrze, że Pan Bóg stworzył panią Lidię” . Na
wiązała się między nami głęboka przyjaźń, która trwała 
aż do jego śmierci.

W ostatnim okresie życia redagował „Na Antenie” 
- pismo Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Był też 
autorem dwutomowej ,,Historii Dwudziestolecia” , 
a wcześniej jeszcze historii Stanów Zjednoczonych.

Był zamiłowanym i dobrym historykiem, a także prze
miłym człowiekiem. Nie był socjalistą, a demokratą, libe
rałem. Mimo różnic poglądów w wielu sprawach, wspo
minam nasze rozmowy ciepło i serdecznie. Nasza 
przyjaźń objęła naturalnie i Adama.

Swoje czasopisma wydawały poszczególne stronnic
twa polityczne. Endecy mają do dzisiejszego dnia Myśl 
Polską - obecnie przeniesioną do Warszawy - którą z po
czątku redagował Marian Rojek, następnie przez wiele lat 
Wojciech Wasiutyński, a od 1958 roku aż do śmierci An
toni Dargas. PPS wydawała Robotnika, którego redago
wał Adam aż do rozłamu w 1959 roku, kiedy na krótko 
odebrano mu redakcję z powodu jego krytycznego stano
wiska wobec paktu Sikorski-Majski. W roku 1959 re
dakcję objął Ryszard Zakrzewski. Organem Stronnictwa 
Ludowego było Jutro Polski pod redakcją Stanisława 
Młodożeńca, a od 1954 aż do śmierci - Franciszka Wilka. 
NiD wydawał Trybunę pod redakcją Rowmunda Piłsud
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skiego, Stronnictwo Pracy Odmowę, zaś obóz Zaleskiego 
- o którym zapewne będziemy jeszcze mówić - wydawał 
Rzeczpospolitą Polską.

Skoro mówimy o pismach partyjnych, to przypomnę, 
że od 1948 do 1951 roku ukazywał się „Notatnik Socja
listy” pod redakcją Benedykta Heydenkorna, później
szego długoletniego redaktora „Związkowca” w Toron
to w Kanadzie.

Ukazywało się też wiele innych pism, które wycho
dziły krócej, oraz sporo rozmaitych biuletynów środowi
skowych, związanych z kombatantami i organizacjami 
społecznymi. Na szczególną uwagę zasługuje tygodnik li
teracko-kulturalny Wiadomości. Pismo to pod tytułem 
Wiadomości Polskie zaczął wydawać Mieczysław Gry- 
dzewski już w marcu 1940 roku w Paryżu jako konty
nuację przedwojennych, przez niego redagowanych Wia
domości Literackich. W Paryżu z pewnych powodów 
pismo podpisywał jako redaktor Zygmunt Nowakowski. 
W czerwcu 1940 roku wydawnictwo przeniosło się do 
Anglii, ale w 1944 roku władze brytyjskie pozbawiły je 
przydziału papieru z powodu wrogiego stosunku do 
Związku Radzieckiego.

Wznowione przez Grydzewskiego w 1946 roku pod 
nazwą Wiadomości, stało się pismem dużo znaczącym 
w opinii publicznej. Publikowali tam znakomici pisarze, 
dziennikarze, poeci i felietoniści. Nasi bliscy przyjaciele 
Stefania Zahorska i Adam Pragier byli współpracownika
mi Wiadomości, między innymi prowadzili rubrykę pt. 
„Puszka Pandory” . Grydzewski redagował Wiadomości 
do 1966 roku, a potem kolejno Michał Chmielowec i Ste
fania Kossowska.

Kontakt Adama z Wiadomościami początkowo bliski, 
później zerwał się zupełnie. Ponownie został nawiązany 
w okresie, kiedy redaktorem była Stefania Kossowska. Ja 
w redakcji Wiadomości byłam raz. Redaktor Grydzewski 
był dla mnie człowiekiem zupełnie obcym. Wprawdzie

221



LIDIA CIOŁKOSZOWA

spotykaliśmy się w lectorium British Museum bardzo 
często, ale nigdy ze sobą nie rozmawialiśmy. Nie lubłam 
go, mimo że doskonale zdawałam sobie sprawę z jego 
wielkich zasług i z przyjemnością czytałam jego stałą ru
brykę Silva Rerum.

Na wiosnę 1942 roku zaczęło wychodzić w Londynie 
pismo o kierunku bardziej lewicowym Nowa Polska pod 
redakcją Antoniego Słonimskiego. W pierwszym roczni
ku były między innymi artykuły Adama, Pragiera i moje. 
W 1946, ostatnim roku istnienia pisma, współpracowało 
ze Słonimskim także wielu pisarzy krajowych.

Trzeba również wspomnieć tygodnik Zycie, który 
miał orientację katolicką i narodową. Jego redaktorami 
przez długie lata byli Jan Tokarski, Jan Bielatowicz i Jó
zef Kisielewski. Niestety, już w roku 1959 tygodnik prze
stał wychodzić.

Tygodnikiem katolickim ·jest,,Gazeta Niedzielna" 
ukazująca się od roku 1949 do chwili obecnej.

Tak, ale jest to pismo na zupełnie innym poziomie niż 
Życie. Nie ma zamiaru być pismem kulturalnym czy lite
rackim.

We Francji Zygmunt Zaremba wydawał Światło, teo
retyczny miesięcznik PPS. W Ameryce wychodziły cd lat 
przedwojennych Nowy Świat, Robotnik Polski, któr/ re
dagował Jan Trzaska, a potem Otton Pehr, w Kanidzie 
Związkowiec.

Można więc bez żadnej przesady mówić o drugim 
obiegu wydawniczym w stosunku do tego, jaki is nial 
w kraju. W ramach ogólnej orientacji antykomunisycz- 
nej pisma te reprezentowały znaczną różnorodność 
ideową, zainteresowania, specyfikę redakcyjną. Wszyst
kie te czasopisma jednak nie mogłyby zaistnieć, giyby 
nie było zaplecza materialnego.

Nie znam bliżej zasad finansowania pism i trudno mi 
to szczegółowo wyjaśnić. Prawie każda redakcja miała -
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oprócz dochodu ze sprzedanych egzemplarzy - jakieś do
datkowe źródła finansowe. Robotnik mógł wychodzić 
dzięki datkom czytelników, a poza tym otrzymywał po
moc od Związku Socjalistów Polskich w Ameryce. Gaze
ta Niedzielna miała zapewne jakąś pomoc kościelną. 
Kultura zaczynała dzięki jakimś funduszom II Korpusu. 
Zwracano się też o pomoc do różnych fundacji polskich 
i zagranicznych. Jednocześnie starano się ograniczyć do 
minimum koszty własne, zatrudniano jak najmniej ludzi, 
płacono im bardzo niewiele, honoraria dla autorów były 
zwykle symboliczne, a niekiedy wcale ich nie było. Poza 
tym trzeba stale pamiętać, że ta emigracja była bardzo 
liczna, miała wyraźnie polityczny charakter, dużo 
czytała, kupowała pisma i książki. Ludzie, którzy praco
wali, mogli sobie na to pozwolić, nie powodowało to zbyt 
ogromnej wyrwy w budżecie. Dziś sytuacja jest inna, 
książki są dużo droższe i emerytów właściwie na nie nie 
stać.

W ten sposób przeszliśmy do sprawy wydawnictw 
książkowych.

Pierwszym wielkim przedsięwzięciem wydawniczym 
i księgarskim był „Orbis” , który przez długi czas pro
wadził Józef Olechnowicz, a od szeregu lat Jerzy Kul
czycki. Drugim wielkim wydawnictwem był „Veritas” , 
który opublikował kilkaset książek. To katolickie wy
dawnictwo prowadził przez wiele lat Wojciech Dłużew- 
ski. „G ryf’ był związany z kombatantami. Właśnie tam 
wyszedł nasz Zarys dziejów socjalizmu polskiego. 
„Gryf” miał też własną drukarnię, z której korzystały 
także inne wydawnictwa. Prowadził to przedsięwzięcie 
fachowy wydawca sprzed wojny Władysław Kowalew
ski. „Oficyna Poetów i Malarzy” Krystyny i Czesława 
Bednarczyków, chociaż powstała w 1949 roku, stała się 
bardziej znana znacznie później. Jej specjalnością było 
wydawanie tomów poezji w niezwykle starannej, arty
stycznej formie.
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W 1958 roku Andrzej Stypułkowski założył „Polo
nię” , która specjalizowała się w książkach historycznych 
i politycznych. Z tym wydawnictwem czułam się zresztą 
szczególnie związana. Dobrze znałam i lubiłam Stypuł- 
kowskiego, u którego też przez wiele lat zarabiałam 
korektami. Po jego śmierci „Polonię” przejął Jan Choda
kowski. Bardzo ważne - szczególnie w latach sześćdzie
siątych - wydawnictwo prowadził Bolesław Świderski. 
Początkowo kierował księgarnią SPK, później założył 
własną oficynę, w której wydał sporo bardzo ważnych 
książek historycznych i pamiętników. Kilka wartoś
ciowych pamiętników wydała też w tych latach Księgar
nia Polska w Paryżu.

Przejdźmy do najważniejszej pozycji - Instytutu Lite
rackiego.

Instytut powstał w 1946 roku we Włoszech, a potem 
został przeniesiony do Maisons-Laffitte pod Paryżem; od 
początku kieruje nim Jerzy Giedroyc. Dorobek Instytutu 
to miesięcznik Kultura, wydawany od 1962 roku kwartal
nik Zeszyty Historyczne, a także wiele książek o rozległej 
tematyce. Jego środowisko tworzyli - oprócz Giedroycia - 
Maria Czapska, Józef Czapski, Zofia Hertzowa, Zygmunt 
Hertz, Konstanty Jeleński oraz z oddalenia w Szwajcarii 
Jerzy Stempowski, z Londynu Juliusz Mieroszewski, 
z Neapolu Gustaw Herling-Grudziński. Wszyscy ci to 
niezwykle inteligentni ludzie o szerokich zainteresowa
niach, znawcy literatury, sztuki, władający językami. Za 
najważniejszy plus Kultury uważam wczesną orientację 
na kraj jako punkt stałego odniesienia, pilną obserwację 
wydarzeń i stosunków politycznych, społecznych i kultu
ralnych w kraju oraz patrzenie na nie często oczyma ludzi 
krajowych. To ostatnie jednak nie zawsze dawało dobre 
rezultaty, jak na przykład po dojściu do władzy Gomułki. 
Kultura - jak żadne inne pismo emigracyjne - publiko
wała prace pisarzy i historyków krajowych. Było to też 
najbardziej czytane w kraju emigracyjne wydawnictwo.
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Nie mogę pominąć „Nagród Kultury” , których ocena 
i znaczenie stały bardzo wysoko w opinii publicznej.

„Kultura” jednak zachowywała od początku dystans 
wobec polskiego Londynu. Powiedziałbym nawet, że 
miała poczucie wyższości w stosunku do londyńskich 
stronnictw, związków, czasopism.

Swoją ocenę Kultury i jej dorobku dałam w artykule 
zamieszczonym w tomiku O „Kulturze”. Wspomnienia 
i opinie wydanym w 1987 roku przez Puls. Jeżeli chodzi
0 stosunek do polskiego Londynu, pragnę przypomnieć, 
że pod koniec wojny Giedroyc przyjechał do Londynu
1 zwrócił się do Pragiera jako ministra informacji z prośbą 
o subwencję dla zakładanego wydawnictwa. Pragier 
przyrzekł pomóc i postawił sprawę na posiedzeniu rządu. 
Wniosek został jednak odrzucony. Myślę, że ten brak 
zaufania okazany przez rząd jest zadrą, która głęboko 
tkwi w Giedroyciu i rzutuje na jego stosunek do emigra
cji londyńskiej.

Po wojnie „Kultura” przyjęta postawę rewizjonis
tyczną wobec tradycyjnych polskich szkół myślenia poli
tycznego i postaw obowiązujących w Londynie, a nawet 
ustalonych wzorów literackich. Nie przypadkiem Witold 
Gombrowicz publikował właśnie w „Kulturze” . Cały 
ten konflikt postaw, gustów, stylów myślenia ześrodko- 
wał się w polemikach wokół przypadku Czesława 
Miłosza.

Proszę Pana, Miłosz wybrał wolność w 1951 roku, 
gdy stalinizm był w pełnym rozkwicie. Do tego czasu zaj
mował stanowisko attaché kulturalnego w Paryżu i Wa
szyngtonie, a więc był wysoko postawionym urzędnikiem 
państwa komunistycznego. W Kulturze, w artykule pt. 
„Nie” , w którym tłumaczył swoją decyzję pozostania 
na emigracji, pisał, że nie mógł dłużej być tym, kim był, 
bo została zagrożona jego wolność twórcza, wolność li
teracka. A o nas napisał: „mój stosunek do politycznej
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emigracji polskiej był co najmniej ironiczny: na kimś, kto 
rozumiał dynamikę przemian zachodzących w Polsce, 
spory kilkuosobowych stronnictw robiły wrażenie 
bezużytecznej zabawy, a same postacie tych polityków 
wyglądały jak figury z wodewilu” . Wszystko to razem 
było dla nas po prostu nie do przyjęcia. Odpowiedział mu 
Zygmunt Zaremba, zresztą właśnie w Kulturze: „Jego 
«Nie» nie jest protestem przeciwko dyktaturze, przeciw
ko obcym rządom, przeciwko terrorowi i nieprawieniu 
społeczeństwa strachem. Jego «Nie» obce jest tragediom 
ludzkim, które widział Miłosz w Polsce i sam określił, że 
«w zestawieniu z nimi bledną tragedie antyczne». To po
licja zapukała do mieszkania poety, to cenzor upomniał 
się zbyt natarczywie o swe prawa, to urząd propagandy 
położył rękę na jego twórczość. I tu dopiero nastąpił kry
zys” . Zygmunt miał tu całkowitą rację.

Czy nie zmieniła Pani swego stosunku do Miłosza po 
wydaniu ,,Zniewolone go umysłu”?

Oboje z mężem nie zgadzaliśmy się z tą książką, 
z jego podejściem i przedstawioną tam charakterystyką 
stylów myślenia. Nie odpowiadało to naszemu doświad
czeniu i obserwacjom. Uważaliśmy i nadal uważam, że 
jest to książka nieprawdziwa. Dla mnie najładniejszą 
książką Miłosza jest Dolina Issy oraz wiersze z tomu 
Ocalenie.

Duża część aktywności Pani i małżonka koncentro
wała się wokół książek, wydawnictw, tłumaczeń. W 1962 
roku Adam Ciołkosz wydał broszurę „Od Marksa do 
Chruszczowa”, w 1963 broszurę „Karol Marks a pow
stanie styczniowe”, która ukazała się także po angiel
sku, w 1964 broszurę polityczną ,,Koniec monolitu” . 
W 1963 ukazała się opracowana wspólnie z gen. Peł
czyńskim książeczka „Opór zbrojny w getcie warszaws
kim ”, w 1967 zbiór „Ludzie PPS” . Wspólnie napisa
liście Państwo ważne dzieło historyczne „Zarys dziejów

226



SPOJRZENIE WSTECZ

socjalizmu polskiego”, którego tom pierwszy ukazał się 
w 1966, drugi w 1972 roku. Ta książka została nagro
dzona przez „Kulturę”, przez Fundację Jurzykowskiego 
w Nowym Jorku oraz przez SPK w Londynie.

Jest to nasza najważniejsza książka, która była obli
czona na pięć tomów i miała sięgać do 1945 roku. Mate
riały zaczęliśmy zbierać jeszcze w czasie wojny. Werto
waliśmy stare broszury i czasopisma w British Museum. 
Nigdy jednak nie mieliśmy dość czasu, by zajmować się 
tylko tą książką. Była to oczywiście praca chałupnicza - 
bez sekretarki i kserografu. W bibliotekach robiliśmy no
tatki, a pisywaliśmy przeważnie nocami, bo dzień zabie
rała praca zarobkowa i polityczna. Najważniejsze mate
riały do pierwszego tomu znajdowały się w Paryżu, 
dokąd nie mogliśmy często jeździć, bo nie było na to pie
niędzy. W Bibliotece Polskiej w Paryżu pracowała wtedy 
Wanda Borkowska, która z całym poświęceniem starała 
się pomagać każdemu, kto przychodził do Biblioteki. 
Pewne książki, których nie było wolno wypożyczać, ona 
po cichu pożyczała nam do Londynu.

Czy dzieliliście się jakoś pracą? Co opracowywała 
Pani, a co mąż?

Trudno to rozdzielić, ale mówiąc ogólnie, ja zbie
rałam materiał dotyczący socjalizmu polskiego, a mąż to, 
co dotyczyło ruchu międzynarodowego. Myślę, że głów
nym plusem naszej historii jest pokazanie - chyba po raz 
pierwszy - najstarszych, jeszcze romantycznych nurtów 
socjalizmu polskiego na tle socjalizmu międzynarodowe
go. Opisaliśmy udział Polaków w różnych szkołach fran
cuskiego socjalizmu utopijnego, stosunki polskich socja
listów z angielskimi czartystami i tak dalej.

„Zarys dziejów socjalizmu polskiego” napisaliście 
Państwo wspólnie, ale książkę „Publicystyka polska na 
emigracji 1940-1960” wydaną w Londynie w 1965 roku 
opracowała Pani samodzielnie. Skąd wziął się pomysł
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tej książki, która wymagała ogromnej pracy, ale po dziś 
dzień jest zupełnie niezastąpiona?

Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie postanowi! 
przygotować ogromną i bardzo wszechstronną historię li
teratury polskiej na emigracji. Redaktorem wydawnictwa 
został Tymon Terlecki. Komitet redakcyjny zapropono
wał mi napisanie o publicystyce emigracyjnej. Zgodziłam 
się. Była to rzeczywiście praca ogromna. Przez tych 
20 lat wychodziło mnóstwo pism i broszur, a całe to 
piśmiennictwo było właściwie nie opracowane. Mąż 
i Gustaw Herling-Grudziński obawiali się, że nie poradzę 
sobie z tym wielkim materiałem i namawiali mnie, abym 
przedstawiła poglądy najważniejszych publicystów, ja 
jednak postanowiłam pisać według zagadnień, omawiać 
tematy tak, jak ujmowali je różni publicyści. Starałam się, 
aby takie czy inne zagadnienie było pokazane wszech
stronnie, a więc by znalazły się opinie i Pragiera, i Bielec
kiego, i Cata-Mackiewicza, i Mieroszewskiego. Dla 
człowieka zaangażowanego politycznie bardzo trudne 
jest ukazywanie różnych opinii w ten sposób, aby własne 
poglądy nie wypaczały obiektywnego obrazu, różnorod
ności punktów widzenia. Była to ogromna i żmudna pra
ca, ale też bardzo ciekawa.

Zdarzyła mi się jednak wtedy osobliwa przygoda. Gdy 
od Bolesława Świderskiego otrzymałam korektę całego 
I tomu Literatury polskiej na Obczyźnie, stwierdziłam, 
że w mojej części są dopisane fragmenty dotyczące publi
cystyki z kręgu NiD-u, czyli ugrupowania „Nie
podległość i Demokracja” . Te uzupełnienia - wprowa
dzone bez mojej wiedzy w moim przecież tekście - zrobili 
tak pośpiesznie, że powtórzyli nawet cytat z artykułu Zbi
gniewa Jordana, który w innym miejscu już dałam. Za
protestowałam wobec Świderskiego, że są tam rzeczy nie 
moje, podopisywane. Zagroziłam nawet wystąpieniem do 
sądu. Gdy to usłyszał, bardzo się zdenerwował, ale po pół 
godzinie zadzwonił i zapytał, czy w pierwszej korekcie,
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którą mi przestał Terlecki i którą mu odesłałam, były te 
dopiski. Oczywiście, wcześniej ich nie było. Zdziwił się, 
ale przyznał, że to jest świństwo. Prosił, bym przyjechała. 
Usiedliśmy ze Świderskim i wyrzuciliśmy wstawki, przy
wracając pierwotną, moją wersję. Z tych usuniętych 
kawałków Terlecki zrobił osobny rozdział o publicysty
ce NiD-u. W ten sposób jedyną grupą polityczną, któ
rej poświęcono cały rozdział w tym dwutomowym 
dziele, był NiD, gdzie przewodniczącym był właśnie Ter
lecki.

Publicystyka wyszła jako rozdział w ramach ,,Litera
tury polskiej na obczyźnie” , ale takie jako osobna 
książka.

Mąż namówił mnie, abym wydała swoją część także 
jako osobną książkę.

,,Publicystyka” jest opracowaniem naukowym, ale 
napisała Pani również popularne broszury o rządzie lu
belskim Daszyńskiego oraz o generale Walerym Wró
blewskim. Była Pani także redaktorem wielu znanych 
książek, w tym monografii naukowej prof. Stanisława 
Kościałkowskiego ,,Antoni Tyzenhauz” ; wspomnień 
Aleksandra Wata „Mój wiek”; powieści Stefanii Za
horskiej „Warszawa-Lwów 1939 r ”; Zygmunta Nowa
kowskiego „Wieczorów pod dębem”. Pomagała Pani 
Adamowi Pragierowi w pracy nad jego pamiętnikami 
„Czasprzeszły dokonany”.

Przy pisaniu swoich pamiętników Pragier korzystał 
z papierów męża. Jeździłam więc do niego często na dru
gi koniec Londynu, stale sprawdzałam różne wiadomości, 
daty, dokumenty. Gdy przygotowywałam dwutomową 
książkę o Tyzenhauzie - jednym z najczynniejszych orga
nizatorów życia gospodarczego w czasach Stanisława 
Augusta - musiałam zrobić dość poważne studia nad 
epoką stanisławowską.
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Zygmunt Nowakowski, świetny aktor i dyrektor teatru 
im. Słowackiego w Krakowie, znany pisarz i bardzo po
pularny publicysta przed wojną i na emigracji, z wyksz
tałcenia polonista i historyk Uniwersytetu Jagiellońskie
go, miał w Radio Wolna Europa cotygodniowe 
pogadanki z historii Polski. Namawiano go bardzo, żeby 
je wydać drukiem. Kiedyś odpowiedział na taką propo
zycję: »gdyby pani Lidia podjęła się redakcji, to bym się 
zgodził” . Po jego śmierci egzekutorzy testamentu zwró
cili się do mnie o przerobienie pogadanek na książkę, któ
ra wyszła pod tytułem Wieczory pod dębem. Gawędy hi
storyczne. Przygotowywałam ją próbując zachować 
formę tekstu mówionego, co nie było proste. Pracowałam 
nad nią z przyjemnością, bo jest przesycona miłością 
i tęsknotą do Krakowa.

Książka Mój wiek, „pamiętnik mówiony” Aleksandra 
Wata i Czesława Miłosza, wymagała wielkiej pracy. 
Miłosz starał się wydobyć z Wata co tylko było można, 
ale Wat był już stary, chory, często mylił nazwiska, 
nazwy organizacji czy pism. Zwłaszcza duże trudności 
sprawiały mu wspomnienia dotyczące jego przedwojen
nych powiązań komunistycznych krajowych i międzyna
rodowych, których bliżej nie znałam. Trzeba było to sta
rannie sprawdzać i poprawiać pomyłki. Tutaj dużo 
pomógł mi Adam, dobrze znający prasę i stosunki komu
nistyczne, zarówno polskie, jak i międzynarodowe, bo 
znajomość ich była mu niezbędna w walce z komuni
zmem.

Czy myśli Pani, że Wat uczciwie spowiada się z ko
munizmu?

Na pewno tak. Opowiada na przykład scenę, jak przed 
wojną przyszedł do Słonimskiego z prośbą o podpisanie 
petycji o zwolnienie więźniów politycznych. Słonimski 
mu powiedział, że podpisze, jeśli uzupełni tekst żądaniem 
zwolnienia więźniów politycznych w Rosji. Wat wspomi
na, że był bardzo oburzony, strzelił drzwiami i dłuższy
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czas ze Słonimskim nie rozmawiał. Trzeba jednak zau
ważyć, że Wat tego zdarzenia nie przemilczał, książka 
jest szczera i uczciwa, nawet w momentach, które mogą 
szkodzić opinii autora. Książka ta ma wielką wartość 
świadectwa, czym była Rosja sowiecka i los człowieka 
w Rosji, tym większą ze względu na wiedzę, inteligencję 
i talenty autora oraz na przeżycia własne i jego rodziny. 
Natomiast jeśli chodzi o wypowiedzi dotyczące okresu 
przedwojennego, to nie lubię tej książki.

Dlaczego aż takie uczucie?
Bo odbija się tu stosunek inteligencji komunistycznej 

do robotników. We wspomnieniowych książkach komu
nistów czy byłych komunistów polskich - inteligentów - 
czuje się przepaść między nimi a codziennym życiem ro
botników. Ani u siebie nie bywali, ani ich dzieci, ich co
dziennych, zwykłych trosk nie znali. Zawsze ma się 
wrażenie, iż poza zebraniami z robotnikami stykali się 
tylko wtedy, gdy zamawiali ubranie u krawca lub buty 
u szewca.

Jako przedwojenny poeta awangardowy Wat komplet
nie mi nie odpowiadał, natomiast jego wiersz powojenny 
Wierzby w Alma-Acie zmienił mój stosunek do niego 
jako do poety.

Mąż Pani przełożył i wydał w Instytucie Literackim 
trzy niezwykle ważne książki dotyczące historii komuniz
mu, mianowicie ,,Rewolucję rosyjską" Róży Luksem
burg, ,,Rozmowy ze Stalinem" Milovana Dżilasa oraz 
„Wielką Czystkę" Aleksandra Weissberga-Cybulskiego.

Adam lubił tłumaczyć i mógł to robić swobodnie 
z języków niemieckiego i angielskiego .Przełożony tekst 
zawsze dawał mi do przejrzenia i jeśli miałam uwagi, 
konsultowaliśmy poszczególne zdania czy nawet słowa. 
W Wielkiej Czystce poprawiłam sama jakieś słowo, które 
wydawało mi się zbyt archaiczne. Adam potem był 
strasznie zły, bo tak poszło do druku, a okazało się, że nie
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miałam racji. Był bardzo pedantyczny w takich pracach, 
wszystko sprawdzał dziesięć razy.

Rewolucja rosyjska Róży Luksemburg miała swoją 
historię. Jak wiadomo, była ona jedną ze świętych ruchu 
komunistycznego, ale w Rewolucji rosyjskiej pisanej pod 
koniec życia - już po przewrocie bolszewickim - krytyko
wała Lenina za odrzucenie demokracji, wprowadzenie je- 
dynowładztwa elity partyjnej. Komuniści później mieli 
wiele uznania dla Róży Luksemburg, wydawali jej prace, 
z wyjątkiem właśnie tej. Dowodzili, że nie wiedziała, co 
pisze, była wprowadzona w błąd itp. W 1957 roku 
książka miała wyjść w Bibliotece ,,Ρο Prostu” , ale cenzu
ra do tego nie dopuściła. Wtedy Adam opracował książkę 
Róża Luksemburg a rewolucja rosyjska, zawierającą 
przekład, jego własną rozprawę oraz polemiki Werfla 
i Hochfelda.

Książka ta miała wielki wpływ na rewizjonistów  
w PZPR, którzy uznawali autorytet Róży Luksemburg. 
Jej przetłumaczenie i wydanie po polsku wprowadziło ją  
do obiegu naukowego i politycznego. „Rozmowy ze Sta
linem” Dżilasa są jednym z najciekawszych źródeł opi
sujących styl działania oraz politykę Stalina. Natomiast 
,, Wielka Czystka ” Weissberga-Cybulskiego to książka 
wstrząsająca, przerażająca i jedno z największych świa
dectw losu człowieka w Rosji Stalina.

Aleksandra Weissberga-Cybulskiego poznaliśmy, 
bywał u nas w domu. Z Gustawem Herlingiem-Grudziń- 
skim nawet się przyjaźnił, razem przecież odbyli egzo
tyczną podróż do Burmy. Gustaw też napisał przedmowę 
do Wielkiej Czystki, w której przedstawił dramatyczne 
życie autora książki. Nie zostało natomiast opisane zda
rzenie, które Weissberg-Cybulski nam opowiadał, a które 
dobrze go charakteryzuje. Otóż w czasie okupacji ukry
wał się u pani Zofii Cybulskiej, późniejszej swej żony, 
która go nigdy nie wypuszczała samego do miasta, bo nie 
znał języka polskiego i łatwo mógł wpaść. Tym łatwiej,
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że był przecież Żydem. Rozmawiali ze sobą po niemiec
ku, co wywołało oskarżenia sąsiadek, że pani Zofia ro
mansuje z Niemcem. Kiedyś jednak poszedł sam do den
tysty. Gdy stamtąd wyszedł, wyczuł, że idą za nim jakieś 
dwa typki. Zapewne byli to szmalcownicy. Szli tak 
kawałek, aż doszli do przystanku tramwajowego. Weiss
berg wskoczył na platformę niemieckiego przedziału, 
a oni za nim. Odwrócił się do nich i po niemiecku zwy
myślał, zażądał kenkarty, schował te kenkarty do kieszeni 
i kazał im następnego dnia zgłosić się na gestapo. Jeszcze 
im zapowiedział, żeby się nie spóźnili, bo on to sprawdzi. 
Przerażeni szmalcownicy uciekli jak zmyci. Aleksander 
wrócił do domu, wręczył kenkarty pani Zofii ze słowami: 
„Przydadzą się wam w podziemiu” . Był to człowiek 
rzeczywiście niesłychanej odwagi i opanowania.

Mimo różnic między Adamem Ciołkoszem a ze
społem „Kultury ” wszystkie te trzy książki ukazały się 
właśnie tam.

Przecież Instytut Literacki zajmował się problematyką 
sowiecką i komunistyczną. Adam absolutnie nie unikał 
współpracy z Kulturą. Przez pewien czas prowadził nawet 
w niej „Notatnik socjalistyczny” , który został zawieszony 
przez redaktora Giedroycia, gdy w roku 1962 ukazał się 
w Londynie pod redakcją Adama pierwszy zeszyt wydaw
nictwa Zeszyty Informacyjno-Polityczne. Dokumenty 
Chwili. Adam zamieścił także wiele artykułów i doku
mentów w Zeszytach Historycznych Giedroycia.

,,Dokumenty Chwili” to dwa duże tomy zawierające 
między innymi dokumentację sporu chińsko-radzieckie
go·

W latach sześćdziesiątych Andrzej Stypułkowski 
uzyskał fundusze na wydawanie Zeszytów Informacyjno- 
Politycznych mających na celu dostarczanie polskiemu 
czytelnikowi źródłowych tekstów dotyczących naj
ważniejszych aktualnych wydarzeń i prądów w obozie
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komunistycznym. Wydawnictwo to, pod redakcją Ada
ma, planowane było na dłuższą metę, przy czym Zeszyty 
miały ukazywać się raz na pół roku. Niestety, udało się 
wydać tylko dwa, mianowicie jeden w 1962 roku, a drugi 
w 1964. Źródłowe przedmowy Adama do obydwu tych 
tomów ukazały się potem jako obszerne broszury: Koniec 
monolitu i Od Marksa do Chruszczowa.

W latach 1963-1971 ukazały się też w Londynie „Po
lemiki” . Co Pani może o nich powiedzieć? Pan Adam 
był przecież z nimi powiązany?

Polemiki wydawane przez Polonia Book Fund Ltd., 
redagowane były przez zespół: Aleksander Bregman, 
Adam Ciołkosz, Andrzej Stypułkowski, Paweł Zaremba. 
Zeszyty pisma, objętościowo skromne, zawierały arty
kuły i recenzje czołowych publicystów i historyków pol
skich przebywających na Zachodzie. Ich celem było ko
mentowanie ukazujących się w kraju książek, publikacji 
i wypowiedzi, zwłaszcza tych, których tendencyjność lub 
świadome zniekształcanie wymagały bardziej bezstron
nego naświetlenia. Była to akcja niezmiernie potrzebna 
w tych czasach.

Czy mąż Pani, tak aktywny nie tylko publicystycznie, 
ale również naukowo, znalazł dla siebie miejsce, gdzie 
mógłby wykładać?

Współpracował ze Szkołą Nauk Politycznych i Spo
łecznych, która powstała tu w 1947 roku. Skupiło się 
w niej wielu wybitnych naukowców, profesorów przed
wojennych uniwersytetów.

Wśród najbardziej znanych nazwisk wykładowców 
w tej Szkole byli: Wacław Komornicki, Marian Kukieł, 
Władysław Pobóg-Malinowski, St. Paprocki, Tadeusz 
Brzeski, Wiktor Sukiennicki, St. Swianiewicz, Wiktor
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Weintraub, Wł. Wielohorski, Edward Raczyński, Juliusz 
Poniatowski, Stanisław Stroński.

Wykładowcy byli wybitni, ale nie było warunków na 
odbudowanie normalnie działającego uniwersytetu. 
Szkoła nie dawała uprawnień uznawanych przez władze 
brytyjskie. Studenci zwykle pracowali, by utrzymać się 
przy życiu, toteż zajęcia odbywały się wieczorami. Szero
ko stosowano system studiów korespondencyjnych, by 
umożliwić kontakt z wykładowcami osobom mieszkają
cym poza Londynem. W tym celu wydano ponad 
60 skryptów. Adam był krótko wykładowcą w tej Szkole, 
a także przez pewien czas członkiem jej władz.

W następnych latach szkoła zajmowała się jednak nie 
tyle organizowaniem studiów, co publicznymi wykłada
mi i jej działalność stopniowo zamierała. Dłużej, bo do 
naszych czasów, przetrwał Polski Uniwersytet na Ob
czyźnie, zwany PUNO.

PUNO powstał w 1949 roku i miał być polskim uni
wersytetem ze wszystkimi możliwymi wydziałami. To 
się udać nie mogło. Dopóki żyli przedwojenni profesoro
wie i mogli jeszcze pracować, poziom PUNO był dobry. 
Gdy się zestarzeli lub zmarli, powstały poważne trud
ności z obsadzeniem wydziałów. Z konieczności nastą
piła koncentracja na naukach społecznych, polonistyce 
i historii. Obecnie rektorem jest profesor Józef Biliński, 
przed nim byli profesorowie Mieczysław Sas-Skowroń- 
ski i Jerzy Gawenda. Dziś jeszcze są tam wartościowi 
naukowcy, jak ekonomista prof. Jan Drewnowski, prof, 
socjologii Alicja Iwańska, prof. Stanisław Andrzejewski 
- historyk, prof. Józef Bujnowski - polonista, prof. Mie
czysław Paszkiewicz - historyk sztuki. Naturalnie, nie 
mogę wymienić wszystkich. Dyplomy PUNO nie były 
uznawane przez brytyjskie władze uniwersyteckie. 
Uczelnia miała i ma znaczenie tylko w środowisku pol
skim.
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Jak rozumiem, ten system szkolnictwa wyższego miał 
kształcić nowe pokolenia inteligencji polskiej na emi
gracji, a więc kadrę, która przejmie idee i sztandary. 
Czy absolwenci PUNO wchodzili potem w życie poli
tyczne emigracji?

Niektórzy biorą udział w życiu politycznym i społecz
nym emigracji, ale nie jest ich wielu.

Czy Adam Ciolkosz był zapraszany na wykłady do 
PUNO, czy prowadził tam jakieś seminarium?

Proszę Pana, do końca nie przez wszystkich byliśmy 
uważani za ludzi nauki. Często patrzono na Adama jako 
na dziennikarza, tylko polityka, może propagandystę, 
jednym słowem z góry. Kiedyś miała się odbyć konfe
rencja naukowa, której jednym z organizatorów był pro
fesor UJ Władysław Folkierski, bardzo wybitny romani
sta i równie wybitny endek. Adam otrzyma! propozycję, 
by na tej konferencji wygłosił odczyt o stalinizmie czy 
komunizmie. Inny wykład miała mieć pani Maria Danile- 
wiczowa, dyrektorka Biblioteki Polskiej, która oświad
czyła Folkierskiemu, że Adam nie powinien mieć refera
tu, bo to jest konferencja naukowa, a on jest dziennika
rzem, jego więc wystąpienie nie będzie odpowiadało po
ziomowi naukowemu. Folkierski zaczął jej dowodzić, że 
Adam jest wybitnym znawcą tego tematu, ale przekonać 
nie zdołał. Danilewiczowa postawiła wtedy sprawę sta
nowczo: musicie wybierać między mną a Ciołkoszem. 
Folkierski odpowiedział: „No, to już wybraliśmy. Pan 
Ciołkosz będzie miał referat’ ’.

Po 1956 roku krążyły plotki, że Adam Ciołkosz otrzy
mał propozycję objęcia katedry uniwersyteckiej w Pol
sce.

I do nas takie plotki doszły, ale Adam nigdy oficjalnie 
takiej propozycji nie otrzymał. Zresztą uważał, że pozo
stanie na emigracji jest potrzebne, że wykonywana tu pra
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ca jest potrzebna. Nie wróciłby do komunistycznej Pol
ski. Proponowano mu natomiast stałe wykłady na uniwer
sytecie Columbia w Nowym Jorku. Powiedział mi wtedy, 
że przecież nie może zostawić Londynu i tych spraw, któ
rymi się zajmował, no i Ameryka leży za daleko od Pol
ski. Myśl o takim oddaleniu od kraju była dla niego nie do 
przyjęcia. Byt chory na Polskę, targała nim nostalgia za 
Polską. Ludzie w kraju nie zdają sobie sprawy, jak bardzo 
emigranci tęsknili. Każdy zresztą za czymś innym. My 
chyba mamy wszystkie książki o Pieninach, jakie ukazały 
się w kraju. A gdy w maju 1968 roku Andrzej Stypuł- 
kowski zadzwonił i powiedział, że w Warszawie studenci 
idą na dom partii komunistycznej, Adam płakał ze wzru
szenia.

Skoro mówimy o życiu kulturalnym i naukowym na 
emigracji, trzeba wspomnieć Bibliotekę Polską.

Początki Biblioteki sięgają lat wojny. Przez wiele lat 
kierowała nią Maria Danilewiczowa, niezmiernie kompe
tentna bibliotekarka. Obok wydawnictw bieżących są tam 
duże zbiory książek i czasopism przedwojennych, a także 
papiery znanach ludzi. Biblioteka prowadziła ożywioną 
działalność bibliograficzną. Wielką zasługę w tej dziedzi
nie ma nieżyjąca już Janina Zabielska. Jej zbiory 
uzupełniała, a częściowo powielała biblioteka Instytutu 
Sikorskiego, która przejęła książki po ambasadzie i kon
sulacie. Parę lat temu profesor Karolina Lanckorońska, 
która sama jest historykiem, a stoi na czele Fundacji 
Lanckorońskich, wysunęła projekt połączenia wszystkich 
dużych bibliotek polskich w Londynie i stworzenia jed
nej, na wzór Biblioteki Polskiej w Paryżu. Fundacja miała 
pokryć koszty tego połączenia. Projekt - niestety - nie 
został przyjęty, chociaż - moim zdaniem - był najsłusz
niejszy. Biblioteka Polska istnieje i będzie istnieć. Kieru
je nią, od czasu gdy pani Danilewiczowa wyjechała do 
Portugalii, pan Zdzisław Jagodziński, historyk, uczeń ge
nerała Kukiela.
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Odmienne zadania ma Instytut Historyczny im. gen. 
Sikorskiego. Zresztą zauważyć trzeba, że od paru lat 
nosi on trudno przyjmującą się długą nazwę: Instytut 
Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie. Za
wiązki Instytutu powstały już w 1941 roku, kiedy zaczęto 
gromadzić pamiątki o charakterze muzealnym, sztanda
ry oraz archiwa.

Zasadniczo jednak Instytut powstał w 1945 roku 
i zgromadził archiwa rządu, Rady Narodowej, wielu in
stytucji polskich, które zostały w ten sposób uchronione 
przed wydaniem rządowi komunistycznemu w Warsza
wie, a jednocześnie zabezpieczone. Obecnie Instytut 
składa się z dwóch części: muzeum i archiwum. 
Niezwykle cennym wydawnictwem Instytutu są Polskie 
Siły Zbrojne w Drugiej Wojnie Światowej. Wyszły już 
trzy tomy, a dalsze są w opracowaniu. Poza tym wspiera 
Polskie Towarzystwo Historyczne przy wydawaniu Tek 
Historycznych.

W Radzie Instytutu zgromadzono wielu wybitnych 
przedstawicieli emigracji. Znajdowali się w niej także 
Anglicy. Na czele zarządu kierującego pracą bieżącą 
stał generał Marian Kukieł.

Kierowniczką archiwum była pani Regina Oppmano- 
wa, synowa Or-Ota, osoba niezwykle inteligentna i bar
dzo pomocna ludziom szukającym materiałów w archi
wum. Niezwykle sumiennie je prowadziła, a poza tym 
pomagała Kukielowi w jego ostatnich pracach nauko
wych. Umarła przed kilku laty, ale wychowała sobie 
następcę w osobie rotmistrza Wacława Milewskiego, od
danego archiwum całą duszą. Gdy umierali znani na emi
gracji ludzie, Instytut przejmował po nich papiery, często 
o wielkiej wartości historycznej. Obecnie na czele zarzą
du Instytutu stoi Ryszard Dembiński. Niedawno nastąpiło 
połączenie Instytutu ze Studium Polski Podziemnej, 
które w 1947 roku założyli dowódcy AK - generał Bór- 
Komorowski, generał Pełczyński oraz inni. Zgromadzono
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tam przede wszystkim archiwa dotyczące Armii Krajo
wej. Przez wiele lat archiwum tym kierowała Halina 
Czarnocka. Adam bardzo dbał o to, by kopie materiałów 
podziemnej PPS-WRN, które miał w swoim archiwum 
albo które zdobywał w czasach późniejszych, znalazły się 
w Studium. Stąd nasze bliskie i przyjazne kontakty z pa
nią Czarnocką. Po przejściu pani Czarnockiej na emery
turę kierownikiem archiwum Instytutu i Studium jest od 
paru lat Andrzej Suchcitz, już z młodego pokolenia emi
gracji.

Pan Milewski i pani Czarnocka należą do tak spe
cjalnego gatunku ludzi, jakiego właściwie w Polsce już 
nie ma. Są zrośnięci z tymi placówkami, żyją dla nich 
i z nimi, mieszkają w jakichś skromnych pokojach w tych 
instytucjach, nie mają żadnych potrzeb materialnych. 
Nie istnieje dla nich coś takiego, jak godziny pracy. 
Wszelka ich aktywność wiąże się z Instytucją, z którą są 
utożsamieni.

Tak, to prawda. Pan Milewski mieszka w suterenie 
Instytutu Sikorskiego. Pani Czarnocka miała maleńki po
koik na pięterku Studium. Większość pracowników zwią
zanych ze Studium i z Instytutem pracuje ochotniczo, 
przychodzi, dyżuruje, wyszukuje potrzebne materiały.

A jak ułożyły się warunki życia większości Polaków 
w Londynie?

Bardzo różnie. Większość jednak stopniowo zdoby
wała stałą pracę, trochę się dorobiła i ułożyła sobie egzys
tencję. W kilka lat po wojnie Polacy zaczęli odpływać 
z Earls Courtu i Kensingtonu na Ealing i Putney, czyli do 
dzielnic południowo-zachodniego Londynu. Część na 
tyle się dorobiła, że mogli wziąć pożyczkę na zakup dom- 
ku. Proszę pamiętać, że w Anglii większość ludzi mają
cych stałą pracę mieszka we własnych domkach, które 
spłacają przez dziesiątki lat. W śródmieściu jednak, do 
którego należy Earls Court, domy były zbyt drogie.
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W okolicach Kensingtonu pozostały jednak główne 
centra życia społecznego, jak  Instytut Sikorskiego, 
kościół Brompton Oratory oraz Ognisko Polskie, które 
Wacław Zby szew ski ironicznie nazwał kiedyś „Wawe
lem em igracji" . W centrum miasta, w ekskluzywnej 
dzielnicy, przy Eaton Place pod numerem 43 stoi polski 
„Zamek", czyli duża, elegancka kamienica będąca sie
dzibą prezydenta i rządu. Jako centrum życia społeczne
go ważniejsze od „Zamku" było jednak Ognisko.

„Zamek” przez długie lata był siedzibą Augusta Za
leskiego i jego obozu, który reprezentował mniejszość. 
Ponadto była to siedziba władz, a nie miejsce spotkań czy 
konferencji organizacji społecznych. Inne znaczenie 
miało Ognisko, które powstało jeszcze w czasie wojny 
i mieściło się początkowo na Beigrave Square. Krótko po 
wojnie przeniosło się na Princes Gate, ulicę dość eksklu
zywną. Jest to duży dom, w którym znalazło się miejsce 
dla restauracji, kawiarni, biblioteki, sali konferencyjnej 
i teatralnej, biura Towarzystwa Pomocy Polakom. Przez 
długie lata było to centrum życia społecznego, towarzy
skiego i w znacznym stopniu politycznego. Ognisko było 
klubem, miało członków, którzy wybierali zarząd. Spoty
kała się tu śmietanka emigracyjna. Generał Anders miał 
swój stolik i było wiadomo, że w określone dni spotyka 
się tu ze swoimi współpracownikami.

Ognisko stało się też ważnym centrum życia artys
tycznego, zwłaszcza teatralnego.

Jeśli chodzi o życie teatralne, to w okresie wojennym 
i wczesnym powojennym organizowała je Lwowska Fala 
pod kierownictwem Wiktora Budzyńskiego. Kiedy zos
tała rozwiązana w roku 1946, miejsce jej zajął teatr dra
matyczny II Korpusu pod kierownictwem Jadwigi 
Domańskiej z dwoma reżyserami: Wacławem Radulskim 
i Leopoldem Kielanowskim. Dla nas obojga teatr ten, gra
jący w niewielkiej sali w Ognisku Polskim, tak ze 
względu na repertuar na wysokim poziomie, jak i na do
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skonałą reżyserię oraz grę aktorską, był wielkim 
przeżyciem. Po raz pierwszy od 1939 roku zetknęliśmy 
się z takim polskim teatrem. Nasz 17-letni Andrzej cho
dził po dwa, trzy razy na to samo przedstawienie. Wśród 
aktorów, i to znanych, o których wspominałam, mieliśmy 
bliskich przyjaciół: Wacław Modrzeński i jego żona Jani
na, którzy potem byli członkami PPS. Gdy opuścili teatr 
i pracowali w Monachium w Radio Wolna Europa, cza
sem - gdy jeździłam do radia ze swoją robotą <· gościłam 
u nich serdecznie przyjmowana. W wielkiej przyjaźni 
byliśmy też z pepeesowcami: z Basią Reńską, która 
z Wackiem Zagórskim i ich małą córką Ewą przez 
dłuższy czas mieszkała razem z nami w tym samym dom- 
ku, tylko na innych piętrach. Dziecko nas bardzo zbliżyło. 
3-4-letnia Ewa bardzo pokochała Adama. Rano koło go
dziny siódmej słychać było na schodach głośne wołanie 
Ewy: ,^darnie, czy ty śpisz?” , żeby go tylko jak najprę
dzej obudzić. Adam, jak już wspominałam, lubił dzieci 
i zasiadał z Ewą do rysunków lub wycinanek. Gdy kiedyś 
w ich sypialni zatrzasnęły się drzwi i nie mogła wyjść, 
z wielkim płaczem wołała na pomoc nie rodziców, lecz 
Adama.

Kiedy w wiele lat potem została otwarta wielka sala 
teatralna w nowo wybudowanym budynku POS Ku (Pol
ski Ośrodek Kulturalno-Oświatowy), powstał oficjalny 
teatr ZASPu (Związek Artystów Scen Polskich), który 
istnieje do dzisiaj. Pierwszym głównym reżyserem i pre
zesem ZASPu był przez kilka lat Leopold Kielanowski, 
który postawił teatr na wysokim poziomie. Po jego wy- 
jeździe na Maderę kolejno obejmowali jego stanowisko: 
Rewkowski, Czaplicki, następnie Irena Delmar. Wśród 
artystów tego teatru wyróżniali się: Maryna Buchwaldo- 
wa, Wojciech Wójtecki, Irena Kora Brzezińska, Krystyna 
Dygat.

Pod egidą ZASPu i kierownictwem doskonałej aktorki 
Barbary Reńskiej istniało przez pewien czas laboratorium 
teatralne, które uczyło młodych adeptów sztuki aktor
skiej.
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Nie można też pominąć teatru dla dzieci, gdzie znako
mitą dyrektorką była Regina Kowalewska, przedwojenna 
reżyserka. Występowali tam i dorośli aktorzy, i dzieci. 
Teatr ten cieszył się ogromną popularnością. W miastach, 
gdzie były duże skupiska polskie, organizowano wy
cieczki autobusowe, aby zabrać dzieci na przedstawienie 
do Londynu. Niekiedy też teatr jeździł do nich.

Obecnie w dalszym ciągu w sali POSKu gra teatr 
ZASPu, a także pod kierownictwem Urszuli Święcickiej 
zespoły teatralne sprowadzane z Polski.

A kabaret literacki Hemara?
Był świetny. Początki kabaretu Hemara sięgają 

czasów Klubu Orła Białego, gdzie Hemar z małym ze
społem Szóstki rozpoczął swoje rewie. Hemar w tym cza
sie zorganizował dwa artystyczne wieczory Zespołu AK 
z jego własnym programem.

Po przeniesieniu się do Ogniska Polskiego założył 
stały kabaret literacki. W skład jego znakomitego zespołu 
wchodzili: Tola Korian, Włada Majewska, Janina 
Jasińska, Jadwiga Czerwińska, Lola Kitajewicz, Malicz, 
S. Zięciakiewicz, W. Krajewski, Wojciech Wójtecki; 
gościnnie Ludwik Lawiński oraz J. Kropiwnicki - wspa
niały pianista i akompaniator.

Teksty Hemara były znakomite, dowcipne, ostre poli
tycznie. Satyra skierowana była przede wszystkim na sy
tuację w kraju i na kolaborantów z reżimem, przez co 
nazwisko Hemara pomieszczano na wysokim miejscu ko
munistycznej czarnej listy.

Czy satyra uderzała tylko we władze komunistyczne, 
czy też śmiano się również z samych siebie, z emigracji?

W satyrach znajdowały odbicie tutejsze konflikty 
i plotki polityczne. Hemar był złośliwym kronikarzem 
emigracji.
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Jakim był człowiekiem?
Osobiście go nie znałam, ale według opinii jego przy

jaciół i aktorów jego teatru był człowiekiem niełatwym 
i wymagającym. Jako autor pieśni Brygady Karpackiej 
i wielu doskonałych piosenek, był niesłychanie popularny 
wśród żołnierzy, a potem zdobył wielkie uznanie wśród 
emigracji. Pośród znakomitych jego piosenek (3000!) 
moją ulubioną jest piosenka o Maryli Wereszczakównie 
i Mickiewiczu pt. „Literatura” .

Najlepszym dowodem jego talentu jest jego obecna 
popularność w kraju. Drukują jego książki przedwojenne 
i pisane tu na emigracji; wystawiają jego sztuki w tea
trach i telewizji; śpiewają jego piosenki emigracyjne za
kazane przez lata komunistycznej władzy.

Słyszałem jednak, ze nie każdy mógł wejść do Ogni
ska. Ludzie ,,spłamienV ’ współpracą z rządem war
szawskim byli wypraszani.

Ognisko miało być klubem wzorowanym na klubach 
angielskich, miało członków i wybierany zarząd. 
W praktyce mógł tam przyjść każdy, kto chciał, a nie tyl
ko członkowie i ich goście, jak to jest ściśle przestrzegane 
w klubach angielskich. Uśmialiśmy się raz dobrze, kiedy 
umówiona z nami w Ognisku para angielska zapytała nas, 
na kogo mają się powołać przy wejściu. Nie utrzymywa
no jednak stosunków z ludźmi, którzy współpracowali 
z partią komunistyczną i rządem PRL. Nie istniały kon
takty z ambasadą, jej ośrodkiem kultury i w ogóle 
z ludźmi powiązanymi z reżimem. Przestrzegano tego ry
gorystycznie aż do końca. Wiem, że kiedyś do Ogniska 
przyszedł Melchior Wańkowicz, już po swoim powrocie 
do kraju. Siedział w sali bufetowej, która znajduje się 
w przejściu do restauracji. Wiedział, że ma przyjść An
ders i czekał, żeby się z nim przywitać. Anders wszedł, 
Wańkowicz wstał. Anders popatrzył na niego i przeszedł 
bez słowa, bez podania ręki. Takie sceny się tam odby
wały.
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Ale przecież Wańkowicza trudno uznać za współpra
cownika reżimu! Nawet miał proces polityczny w 1964 
roku.

Myślę, że to było przedtem, ale już po wydaniu przez 
Wańkowicza w Warszawie Monte Cassino ze zmianami 
narzuconymi przez cenzurę i z pomniejszeniem roli An
dersa. Takie rzeczy tutaj dużo znaczyły. Antoni Słonim
ski, jak już wspomniałam, w czasie wojny wydawał tu 
miesięcznik Nowa Polska. Gdy po wojnie został w Lon
dynie dyrektorem związanego z rządem warszawskim 
Instytutu Kultury, żadnych stosunków między nim a emi
gracją nie było. Po powrocie do Polski przeszedł jednak 
do opozycji i stał się jednym z jej przywódców. Sprawa 
Listu 34, którego Słonimski był inicjatorem, poruszyła 
emigrację. Jego wiersz Don Kichot, krążący po kraju nie
legalnie, zrobił na nas - i nie tylko na nas - ogromne 
wrażenie. W listopadzie 1970 przyjechał do Londynu 
i postanowiono mu zrobić specjalny wieczór. Początko
wo myślano o Instytucie Sikorskiego, ale członkowie In
stytutu sprzeciwiali się. Oświadczyli, że Słonimski nie 
może występować tam, gdzie są sztandary. Jeśli przyj
dzie, to go nie wpuszczą. Ludzie, którzy uznali to za 
niesłuszne, a do których i myśmy należeli, zorganizowali 
jego wieczór poetycki w hotelu Rembrandt” .

Ten sprzeciw jest trudny do pojęcia. Pretensje do 
Słonimskiego można było mieć o to, co robił prawie 
dwadzieścia lat wcześniej, ale potem stał się jednym  
Z autorytetów opozycji w kraju, od kilkunastu lat kryty
kował reżim.

Naturalnie. To, co robił zaraz po wojnie, nie było dla 
osobistego zysku, tylko miał złudzenia, że na tej drodze 
można więcej osiągnąć dla Polski. Część emigracji mu 
tego jednak nie wybaczyła. Na wieczór autorski przyszła 
jednak cała „śmietanka”  emigracji. W pierwszym 
rzędzie siedzieli Raczyński, Adam, inni przywódcy. Kie
dy wszedł Słonimski, wszyscy wstali, z wyjątkiem jedy
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nie Hemara i Stefanii Kossowskiej. Wprowadzające 
przemówienie miał Stanisław Baliński, przyjaciel Ska- 
mandryta. Słonimski czytał swoje wiersze - jak zawsze - 
wspaniale. Został bardzo gorąco przyjęty. Następnego 
dnia Słonimski zaprosił nas na obiad i w czasie rozmowy 
powiedział: ,Ja zawsze byłem wam wiemy” . Zdziwiłam 
się, popatrzyłam na Adama i zapytałam: ,,To znaczy 
komu?” „PPS” - odpowiedział. „No tak, zmienił pan na 
jakiś czas swoje przekonania, ale wrócił pan do nich” - 
zamknęłam ten wątek rozmowy. Trochę to było dziwne, 
bo Słonimski do partii nie należał.

Skoro mówimy o stosunkach do ludzi z kraju, to przy
pomnę sprawę wyrzucenia z Ogniska ambasadora PRL.

Jedna z pań, przedwojenna gwiazda kabaretu, zapro
siła ambasadora na pierogi do Ogniska. Rozpoznała go 
jedna z kelnerek, która przyjechała z Polski. Powiedziała 
o tym koleżankom i wszystkie postanowiły nie obsługi
wać go. Zrobiło się zamieszanie. Ktoś z kierownictwa 
Klubu podszedł do niepożądanych gości i poprosił
0 opuszczenie sali. O tym afroncie pisały wszystkie an
gielskie gazety. Później zapowiedziano owej pani, że jeśli 
nadal chce się spotykać z ambasadorem, musi wystąpić 
z klubu Ogniska.

Czy taka stanowczość była praktykowana takie w in
nych instytucjach polskiego Londynu?

Zdecydowanie tak. Zaczęła się kruszyć w latach sie
demdziesiątych, gdy powstał POSK.

Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny stał się konku
rencją dla Ogniska. Jest to przecież duży, nowoczesny 
gmach, w którym znalazło siedzibę wiele instytucji
1 stowarzyszeń emigracyjnych.

Inicjatorem i duszą tego przedsięwzięcia był profesor 
Roman Wajda, który utworzył komitet budowy tego
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domu. Był człowiekiem znanym na emigracji choćby 
z tego powodu, że przewodniczył komitetowi organiza
cyjnemu pierwszego Kongresu Kultury Polskiej w 1966 
roku. W komitecie budowy znalazło się wielu wybitnych 
ludzi z emigracji. Wajda zwrócił się także do nas, ale mie
liśmy już tyle obowiązków, że nie mogliśmy się tego pod
jąć.

Szereg wybitnych osobistości emigracyjnych było 
jednak przeciwnikami tworzenia POS Ku, na przykład 
konsul Poznański, Marian Hemar, Stefania Kossowska.

Myślę, że nie wierzyli w realność tego przedsięwzię
cia, które było potwornie kosztowne.

Wykupienie domów na tym terenie kosztowało 
140 tysięcy funtów, a cała inwestycja ponad dwa miliony 
funtów. W jaki sposób zgromadzono tak ogromną sumę?

Pieniądze pochodziły ze zbiórek organizowanych na 
całym świecie. Duży wkład dało Stowarzyszenie Komba
tantów, którzy mieli kilkadziesiąt domów. Część z nich 
sprzedali i pieniądze włożyli w POSK. Podobnie postą
piło ze swoim domem Stowarzyszenie Techników oraz 
marynarze. Wzięto dużą pożyczkę bankową. Już w trak
cie budowy nastąpił kryzys finansowy i wydawało się, że 
inwestycja się załamie. Zdobyli jednak potrzebne fundu
sze. W 1974 roku oddane zostało do użytku jedno skrzy
dło, w 1976 do POSKU-u mogła się przenieść Biblioteka 
Polska. Obecnie mieści się tam cały szereg instytucji: 
księgarnia kombatantów - teraz Veritasu, PUNO, Instytut 
Piłsudskiego, teatr. Swoją siedzibę mają tam różne orga
nizacje z SPK na czele. Są sale konferencyjne, restaura
cja, kawiarnia. Jest też sala Conradowska, gdzie przecho
wuje się pamiątki po Conradzie i gdzie odbywają się 
międzynarodowe konferencje Conradowskie.

Byłem kilka razy w Ognisku i szereg razy w POSK-u. 
Odniosłem wrażenie, że Ognisko jest mało odwiedzane,
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że jest tam pustawo. Natomiast w POSK-u jest pełno 
tycia, mnóstwo ludzi, nawet trochę tłoczno.

Ponieważ w POSK-u znajduje się wiele instytucji, 
ludzie przychodzą w rozmaitych sprawach. Zresztą po
siedzenia Rady Narodowej też odbywały się w POSK-u. 
W tej samej sali bywają różne zebrania i odczyty. Mimo 
to ludzie starzy - tacy jak ja - czujemy się trochę obco 
w POSK-u, chociaż doceniamy jego znaczenie. Młodzi 
natomiast przedkładają ten właśnie dom. Jest to różnica 
pokoleniowa.

Czy ma ona tez jakieś podłoże polityczne?
W zarządzie POSK-u są ludzie, którzy przywiązują 

większą wagę do działalności społecznej niż politycznej, 
opierają się bardziej na organizacjach społecznych niż na 
stronnictwach.

Jest jeszcze jedno miejsce spotkań Polaków w Londy
nie - kawiarnia Dakowskiego.

Kawiarnia znajduje się około 300 metrów od Ogniska, 
przy stacji metra South Kensington. Naprawdę nazywa 
się ,,Daquise” , ale wszyscy mówią „Dakowski” , bo 
przed wojną była taka kawiarnia w Warszawie. Spotykali 
się tu artyści, działacze, dziennikarze, kombatanci niższe
go szczebla „hierarchii” . Było tu mniej ekskluzywnie 
i taniej niż w Ognisku. Uboższym Polakom nawet poma
gano obiadem czy kolacją. Rządzi tam Jadwiga Morozo- 
wiczowa, przewodnicząca Koła Kobiet Żołnierzy Pol
skich Sił Zbrojnych. Kiedy tam czasem zachodziłam na 
kawę i jakieś spotkanie, przy wyjściu bywałam obda
rowywana ciastkami. Takie tam były obyczaje.

Konsul Karol Poznański, którego nazwisko parę razy 
juz wcześniej padło, był - o ile wiem - ważną osobą 
w polskim Londynie.

Bardzo inteligentny, bardziej społecznik niż urzędnik. 
Nie miał w sobie nic z biurokraty. Konsulem generalnym
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w Londynie był od 1934 r. W dziedzinie opieki społecz
nej robił wiele dobrego przed wojną, w czasie wojny i po 
wojnie. Przez wiele lat kierował pracami powołanego 
w Londynie w 1940 roku Komitetu Obywatelskiego Po
mocy Uchodźcom, którego przewodniczącą była Helena 
Sikorska, żona generała. Myślę, że największym osią
gnięciem Komitetu w tym okresie było zorganizowanie 
polskiej bezpłatnej poradni lekarskiej (na kilka lat przed 
wprowadzeniem w Wielkiej Brytanii powszechnej opieki 
lekarskiej). W okresie powojennym w czerwcu 1945 roku 
nastąpiło ukonstytuowanie nowego Komitetu Obywatel
skiego Pomocy Uchodźcom pod przewodnictwem amba
sadora Raczyńskiego. W dalszym ciągu konsul Poznański 
kierował jego pracą.

Na emigracji znalazło się wielu ludzi starszych, poz
bawionych naturalnego oparcia na własnej rodzinie, 
a takie słabo zaaklimatyzowanych w kraju osiedlenia.

W roku 1951 Komitet Obywatelski otworzył dom dla 
starszej i zasłużonej inteligencji, który nazwano „Anto- 
kolem” . Przyjmowano ludzi już niezdolnych do pracy, 
ale też takich, którzy nadal pracowali naukowo czy nawet 
zarobkowo. Mieszkali w samodzielnych pokojach. Był 
tam duży salon, jadalnia, ładny ogród. Dom stał w pięknej 
okolicy, w Beckenham pod Londynem. Kontakt z nimi 
był bardzo żywy. Ważnym problemem była osoba kie
rowniczki. Przez osiem lat świetnie prowadziła „Anto- 
kol” pani Wanda Pełczyńska, która obok wykształcenia 
humanistycznego miała zawodowe przeszkolenie 
pielęgniarskie. Pomagał jej mąż - gen. Pełczyński. Po 
nich niestety objęła kierownictwo zawodowa nauczyciel
ka, która tych starych ludzi zaczęła traktować trochę tak 
jak dzieci w szkole. Zdarzało się jej na przykład, że 
kazała tym starym ludziom przyjść do jej gabinetu po 
zasiłki emerytalne na godzinę dziesiątą, a sama zjawiała 
się o dwunastej. Obiad podawała kelnerka, ale gdy cho
dzi o herbatę, kierowniczka zarządziła, że mają sobie brać
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sami. Każdy musiał podejść do stojącego pod ścianą czaj
nika, nalać herbatę do filiżanki i potem nieść do swojego 
stolika. Widziałam, jak ci starzy ludzie trzęsącymi się 
rękami niosą herbatę wylewającą się im na ręce i na 
podłogę. Jednym słowem, ta kierowniczka była nieznoś
na. Któregoś dnia przyjechałam tam do matki Krystyny 
Herling-Grudzińskiej. Podeszła do mnie profesor Cezaria 
Jędrzejewiczowa i powiedziała, że kilka pań bardzo mnie 
prosi na rozmowę. Poszłam do nich. Była tam prezyden
towa Raczkiewiczowa, wdowa po generale Głuchow
skim, wdowa po ministrze Tarnowskim oraz inne panie, 
także wdowy po wybitnych ludziach. Zaczęły się skarżyć 
na stosunki nie do zniesienia. Powiedziały, że gdy przy
jeżdża konsul Poznański, na ten czas zakłada się firanki 
w oknach, robi się tort na koszt lokatorów itp. Prosiły 
mnie, abym porozumiała się z konsulem Poznańskim. 
Byłam zdziwiona, dlaczego same nie poproszą konsula 
na rozmowę. Wtedy pani Jadwiga Raczkiewiczowa po
wiedziała: ,,Proszę pani, ale nas mogą stąd wyrzucić, 
dokąd pójdziemy?” Było to jak najdalsze od rzeczywi
stości, ale przerażające, że ta stara kobieta mogła choćby 
przez chwilę mieć taką obawę. Natychmiast spotkałam 
się z konsulem Poznańskim. Powiedziałam mu: „Niech 
pan mi obieca, że pojedzie pan tam bez zapowiedzi, po
siedzi parę godzin i przyjrzy się wszystkiemu” . Tak też 
zrobił i w konsekwencji kierowniczkę zmieniono. Atmo
sfera bardzo się wtedy poprawiła.

Czy ,,Antokol” nadal istnieje?
Obywatelski Komitet Pomocy Uchodźcom nadal ist

nieje pod przewodnictwem mecenasa Andrzeja Kamie
nieckiego i zarządza „Antokolem” , choć przeniesionym 
w inne miejsce. Obecnie prawie już nikogo nie znam ani 
z pensjonariuszy, ani z kierownictwa. Oprócz „Antoko- 
lu” istnieje też w Londynie Dom im. Ojca Maksymiliana 
Kolbe, o którym już wspominałam. Znajdują tam opiekę 
wyłącznie starsze kobiety. Z innych polskich ośrodków
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dla osób starszych wymienić należy Penrhos Home 
w Walii, pięknie położony w parku blisko morza.

Wspomniała Pani o leczeniu szpitalnym chorych psy
chicznie?

Polski szpital dla chorych psychicznie nazywał się 
Mabledon Park Hospital, który powstał w Tonbridge 
w roku 1947. Naczelnym lekarzem był Dr Jerzy Bram, 
wybitnie wykształcony w swojej dziedzinie, a równo
cześnie całkowicie oddany pacjentom. Jego zastępcą był 
Dr Leon Chorąży; jedną z lekarek - Dr Wanda Piłsudska. 
Podstawą leczenia była terapia zajęciowa, jak tkactwo, 
wyroby skórzane, koszykarstwo, ceramika, drukarstwo, 
ogrodnictwo. Dlatego więc Dr Bram starał się w miarę 
możliwości dać zatrudnienie w charakterze sił pomocni
czych polskim inteligentom: pisarzom, aktorom i wielu 
innym. Jadwiga Święcicka, z którą byliśmy w bliskich 
stosunkach, obok swych licznych obowiązków połączo
nych z pomocą lekarzom, prowadziła bibliotekę szpi
talną. Dział kultury w szpitalu prowadził znany poeta 
i dramaturg, nasz przyjaciel, Bronisław Przyłuski, zresztą 
późniejszy członek PPS i członek Rady Jedności Narodo
wej z jej ramienia. Dział ten obejmował imprezy arty
styczne, teatr, odczyty; w szpitalu wychodziła nawet Ga
zeta Społeczna, której redaktorem był Bronek. Pewnego 
razu poprosił mnie, bym wygłosiła odczyt historyczny dla 
pacjentów. Uprzedził mnie jednak, abym się nie speszyła, 
gdy nagle zaczną się śmiać, gdyż śmieją się oni do wła
snych myśli. Rzeczywiście, w czasie odczytu w nieocze
kiwanych chwilach śmiali się; gdyby Bronek mnie nie 
uprzedził, byłoby mi dość nieprzyjemnie.

W roku 1955 już jako Mabledon Hospital został prze
niesiony do Dartford, Kent. Gdy okazało się, że budynki 
szpitalne wymagają kosztownych reperacji, jednostka 
polska została przeniesiona w kwietniu 1985 roku jako 
Mabledon Unit do Stone House Hospital w tymże Dart
ford. W tym angielskim szpitalu utworzono trzy oddziały
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polskie; uroczyście otwierał je w grudniu tegoż roku Ka
zimierz Sabbat jako premier, nadając oddziałom imiona 
Józefa Piłsudskiego, Ignacego Paderewskiego i Włady
sława Sikorskiego. Polski charakter tych oddziałów jest 
utrzymany po dziś dzień.

To, że istniał cały polski szpital psychiatryczny, 
świadczy o liczebności środowiska polskiego w Anglii. 
Odsetek chorych psychicznie jest przecież zawsze nie
wielki.

Trzeba pamiątać, że to były ofiary wojny, obozów, 
łagrów, zsyłek. Ludzi strasznie dotkniętych przez los 
i wojnę było więcej niż w normalnym społeczeństwie. 
Kiedy mówimy o „Antokolu” czy o tym szpitalu, to mu
szę powiedzieć coś więcej o osobach, które poświęcały 
się dla ludzi chorych i starych. Nie tylko zresztą dla tych, 
którym konieczna była stała opieka, ale także dla tych, 
którzy żyli w swoich mieszkaniach, ale pomocy potrze
bowali. Tak imponujące mi: Inka Nowotna, która jest te
raz przewodniczącą Rady Pomocy Uchodźcom, czy Irena 
Horbaczewska, która przez lata prowadziła Fundusz 
Społeczny Żołnierza, niedawno przejęty przez Teresę Af- 
feltowiczową, pracowały z wielkim poświęceniem. Nie 
było i nie ma dla nich godzin pracy, nie było i nie ma nie
ważnych ludzi.

Jak kiedyś najważniejsza była sprawa dzieci, bo cho
dziło o utrzymanie polskości, tak obecnie najważniejsza 
jest opieka nad starymi, samotnymi ludźmi, których jest 
bardzo wielu. Ich rodziny pozostały w kraju i już się nie 
połączyły, ich mężowie lub żony poumierały. To wielki 
problem. I strach, że człowiek umrze i będzie leżał, dopó
ki ludzie nie zauważą, iż butelka z mlekiem nie została 
wzięta sprzed drzwi.
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Czy ci ludzie nie mogą liczyć na jakąś pomoc swych 
sąsiadów?

Proszę Pana, Anglicy mogą 50 lat mieszkać przy tej 
samej ulicy i nie znać się. W czasie wojny zdarzały się 
nawet tak zabawne sceny, że kiedy zaczęły się naloty 
i wprowadzono dyżury na dachach domów, to sąsiedzi 
przez lata mieszkający obok siebie, mogli się wreszcie 
poznać. Ja na przykład nie znam ani jednej rodziny przy 
tej ulicy.

Trzeba czytelnika uświadomić, ie  ulica ma około 
100 metrów i stoją przy niej domki zwane w Polsce jed
norodzinnymi.

Mieszkam tu przeszło 40 lat i poznałam tylko jedną 
rodzinę młodego nauczyciela, który zobaczył w Econo
mist list podpisany Adam Ciołkosz oraz jego adres, a po
nieważ treść listu szczególnie go zainteresowała, więc 
przyszedł. Potem jego córeczki upodobały sobie nasz 
ogródek przed domem, toteż matka zaglądała często i od
wiedzaliśmy się wzajemnie. Niestety, bardzo wcześnie 
zmarła na raka, a jej mąż przeniósł się z dziećmi do innej 
dzielnicy i kontakt się urwał.

Rozumiem, ie ten dystans wobec sąsiadów bierze się 
z przekonania, ii każdy w swoim domku jest suwerenny. 
Nie należy więc naruszać jego prywatności, narzucać 
się, wchodzić do domu, zmuszać do rozmowy, do podej
mowania nieproszonego gościa. Trochę jednak jest to 
dla nas trudne do pojęcia.

Myślę, że gdybym zapukała, powiedziała, że jestem 
chora i poprosiła o pomoc, to nikt by jej nie odmówił. 
Byłaby to jednak jakaś ostateczność. Zresztą są teraz tutaj 
takie grupy Neighbourhood Watch, straży sąsiedzkiej, 
które zwracają uwagę na to, co dzieje się wokół sąsie
dnich domów i zawiadamiają policję, jeśli mają podejrze
nie kradzieży czy napadu. Wiedzą też, gdzie kto mieszka
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na ich terenie, można więc liczyć na ich pomoc także 
w razie innego nieszczęścia.

Z naszej rozmowy wynika, że Polacy żyli w swego 
rodzaju getcie, zamknięci na wpływy zewnętrzne świata 
angielskiego.

Nie wiem, czy to można nazwać gettem. Wcześnie 
powstało Towarzystwo Polsko-Angielskie, a w Radzie 
Instytutu Sikorskiego byli i są Anglicy. Polacy szukali 
pracy wśród Anglików i większość ją znalazła. PPS miała 
kontakty z Labour Party i związkami zawodowymi. Nie 
można więc nazwać tego gettem, bo nie byliśmy od An
glików oddzieleni ani osobiście, ani intelektualnie. Gdy 
jako tako mogłam już czytać po angielsku, rzuciłam się 
na książki, z których tylko nieliczne były przetłumaczone 
na polski. Poznałam trochę ich literaturę i podciągnęłam 
język na tyle, że mogłam czasem przemawiać po angiel
sku. Mieliśmy też prywatne stosunki z działaczami lewi
cy angielskiej, byliśmy zapraszani do Gordon Walkerów, 
Middletonów, Mary Sutherland i innych. Staraliśmy się 
zachować status wychodźstwa politycznego, a nie emi
gracji ekonomicznej, myślącej kategoriami kraju osiedle
nia.

Polak z kraju zauważa jednak, że Polacy w Londynie 
nabyli szereg przyzwyczajeń nad Wisłą niepowszednich, 
czy nawet nieznanych. Tutaj na przykład ludzie starają 
się być bardzo punktuałni.

Przed wojną w Polsce też punktualność obowiązy
wała.

Pijecie herbatę w filiżankach, nie w szklankach, co 
w Polsce spotyka się bardzo rzadko.

Myślę, że to przyzwyczajenie jeszcze z czasów woj
ny, gdy filiżankę było łatwiej kupić niż szklankę. Sporo 
zwyczajów domowych czy nawet kuchennych prze
jęliśmy z konieczności, bo wielu rzeczy używanych
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w Polsce tutaj nie było. Ale herbatę pijemy zwykle 
czystą, podczas gdy Anglicy dolewają do niej mleka. 
Czystą herbatę nazywają rosyjską herbatą.

Odrębny problem to zwyczaje pogrzebowe, zasadni
czo przecież ważne w każdej kulturze. Znaczące jest, że 
Polacy w Anglii przejęli od Anglików zwyczaj kremacji 
zwłok. W Polsce jest to rzecz raczej nieznana i wręcz 
traktowana jako coś niesamowitego.

Dawniej Kościół katolicki sprzeciwiał się kremacji 
i Polacy tego zakazu przestrzegali. Natomiast u Anglików 
kremacja była dość częsta. Przy większych cmentarzach 
są krematoria. Na cmentarzu Putney Vale jest olbrzymi 
klomb róż; przy każdej róży znajduje się tabliczka z naz
wiskiem zmarłego - pod tymi kwiatami są urny z ich pro
chami. Jeśli grobu nie ma, a prochy zostały rozsypane, na 
murze otaczającym cmentarz można umieścić tabliczkę 
poświęconą zmarłemu. Taką tabliczkę ma na przykład 
Halina Pilichowska, nasza przyjaciółka, znana tłumaczka 
z rosyjskiego.

A czy można pochować urnę z prochami w zwyczaj
nym grobie?

Naturalnie, pod warunkiem, że kupi się grób. Tak 
właśnie pochowane są urny z popiołami Adama i Andrze
ja na cmentarzu Putney Vale.

Słyszałem o przypadkach, że urny oddawano rodzi
nie, która mogła je zabrać na przykład do domu.

Podobno bywa, że urna stoi w domu w kwiatach. 
Zresztą czytał Pan na pewno Podróże z moją ciotką Gra
hama Greene’a.

Czy Połacy podtrzymują tradycję Wszystkich 
Świętych? Czy tego dnia chodzi się na groby?

Na ogół tak. W każdym razie, jeśli zobaczy Pan, że 
gdzieś palą się lampki, to znaczy, że tam leży Polak. An
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glicy dbają, aby na grobach ich bliskich byl porządek 
i dużo kwiatów, ale lampek czy świeczek nie zapalają.

Czy po tak ogromnej liczbie polskich emigrantów, 
wśród których byli znani politycy i twórcy kultury, po
zostaną polskie cmentarze?

Oddzielnego polskiego cmentarza nie ma. W Anglii 
na miejskich cmentarzach chowa się ludzi różnych wyz
nań i religii - anglikańskiej, katolickiej, protestanckiej, 
prawosławnej, mojżeszowej (Żydzi mają w Londynie 
również cmentarz żydowski), islamu. Na niektórych 
cmentarzach polskie stowarzyszenia wykupiły jednak 
kwatery dla swoich członków. Tak zrobiły, na przykład, 
Związek Artystów Scen Polskich i Związek Pisarzy Pol
skich.

W czasie wojny i krótko po wojnie Polacy byli chowa
ni głównie na cmentarzu Brompton Cemetery niedaleko 
Earls Court, czyli tego polskiego korytarza. Z naszych 
przyjaciół leżą tam: Tomasz Arciszewski i jego żona, 
Wacek Bruner, Witold Czerwiński. Później jednak cmen
tarz ten został zamknięty i zaczęto chować Polaków na 
cmentarzu Gunnersbury. Leżą tam między innymi Ta
deusz i Irena Bór-Komorowscy, Wanda i Tadeusz 
Pełczyńscy, Tadeusz Bielecki, Kazimierz Sabbat. Na tym 
cmentarzu stoi też pomnik katyński, który ufundowała 
emigracja i który miał stanąć w centrum Londynu. Jed
nakże ambasada sowiecka zaprotestowała i ostatecznie 
pomnik stanął na cmentarzu Gunnesbury.

Konsul Karol Poznański oraz Adam Pragier zostali 
pochowani na Hampstead Cemetery. Najbardziej znany 
w Polsce jest jednak cmentarz w Newark.

Tam pochowano generała Sikorskiego i prezydenta 
Raczkiewieża, tam leżą lotnicy, którzy zginęli w bitwie 
o Anglię. Natomiast najstarsze polskie groby w Londynie 
są na cmentarzu Highgate, gdzie pochowano powstań
ców emigrantów polistopadowych. Leży tam na przykład
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Stanisław Worcell. Ich mogiły były już bardzo zniszczo
ne. Szczęśliwie był tutaj redaktor Roczników Polonii 
Bohdan Jeżewski, który wystąpił z wielkim apelem o od
nowienie polskich grobów. Sypnęły się składki. Udało się 
przeprowadzić renowację i dziś to miejsce nazywa się 
polskim wzgórzem.

Na tym samym cmentarzu Highgate był grób Marksa 
i jego żony. Skromny, ładny, normalny grób - marmuro
we obramowanie, w środku ziemia obsadzona kwiatami. 
W rocznicę powstania I Międzynarodówki odbyło się 
przy tym grobie zebranie socjalistów z wielu krajów. 
Stałam przy samym grobie i nagle zobaczyłam, że ktoś na 
tym marmurowym obramowaniu narysował kopiowym 
ołówkiem sierp i młot. I przez cały czas trwania uroczys
tości skutecznie wymazywałam chusteczką ten sowiecki 
herb. Parę lat potem władze sowieckie uzyskały od jakie
goś potomka Marksa zezwolenie i przeniosły jego prochy 
na inne miejsce cmentarza, po czym wybudowano ol
brzymi pomnik, okropny przez tę swoją wielkość i pre
tensjonalność.

Od chwili, gdy polskie wychodźstwo wojenne przy
było do Anglii, minęło 50 lat. Ludzie, którzy wtedy mieli 
20 lat, dziś mają 70. Czas pokazał, że przedłużenie bio
logiczne emigracji przy zachowaniu jej charakteru jest 
niemożliwe. Z biegiem lat młodsze roczniki, dzieci uro
dzone już tu w Anglii stawały się nie tyle emigracją, co 
polonią na wzór starej amerykańskiej czy francuskiej.

Nie zgadzam się, że czas już to pokazał. Prawda, że 
rozchodzenie się sposobów myślenia i odczuwania dzieci 
i rodziców było problemem dla obu stron. Dzieci bawiły 
się z angielskimi rówieśnikami, a w domu mówiły po 
polsku, szły do angielskiej szkoły, ale w sobotę do pol
skiej. Dla dziecka powstała sytuacja skomplikowana psy
chologicznie: było dwujęzyczne, obracało się jednocześ
nie w dwóch różnych społecznościach. Młody człowiek 
musiał jakoś to sobie wszystko poukładać.
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Z drugiej strony sytuacja ta była też bolesna dla ro
dziców, często ludzi żyjących Polską i polskością, kiedy 
okazywało się, że ich dzieci stają się stopniowo Anglika
mi, mówiącymi po polsku, ale utożsamiającymi się ra
czej z Anglią niż Z Polską.

Jeśli chodzi o młode pokolenie emigracji, to dzieci były 
związane z harcerstwem, ze szkołami polskimi, teatrem 
dla dzieci. Były chowane w atmosferze polskiej 
i wiedziały, że w domu mówi się po polsku, w szkole 
po angielsku, ale są Polakami. Trudniej było w małżeń
stwach mieszanych, gdy ojciec chciał utrzymać dziecko 
przy polszczyźnie, a matka nie bardzo to rozumiała. Pow
stawały wtedy problemy wychowawcze. W sumie jednak 
wydaje mi się, że ponieważ Angielki są znacznie bardziej 
tolerancyjne niż Polki, jakoś się do tego dostosowały. 
Niektóre Angielki stały się wręcz polskimi patriotkami. Do 
dzisiejszego dnia pracują w polskich instytucjach, w ak
cjach pomocy dla kraju. Z tego drugiego pokolenia wielu 
ludzi, którzy tu pokończyli uniwersytety, jeździ teraz do 
Polski jako bankowcy, specjaliści od komputerów czy le
karze. Tutaj oni właśnie działają w polskich instytucjach, 
takich jak na przykład Medical Aid for Poland.

Natomiast utrzymanie przy polskości trzeciego poko
lenia będzie trudniejsze. Nawet jeśli te dzieci chodziły do 
polskiej szkoły i znają język, to myślą po angielsku, bar
dziej je interesuje świat angielski. Polska też, ale jako 
kraj, do którego pojedzie się na wakacje. Na szczęście te
raz dzieci te mogą jeździć do kraju, do swoich krewnych, 
a z Polski też przybywają ich rówieśnicy. Jest więc na
dzieja, że ich kontakt z polskością będzie jakoś podtrzy
many, choć oczywiście nie należy liczyć na to, że wielu 
z nich przeniesie się na stałe do Polski.

A jak wyglądało Wasze życie prywatne? Czy 
mieliście czas na życie towarzyskie, na relaks?

Nasze życie towarzyskie było skromne, na żadnych 
balach nie bywaliśmy. Mieliśmy naturalnie przyjaciół,
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z którymi się spotykaliśmy, bywaliśmy u siebie. Dość 
często chodziłyśmy ze Stefanią Zahorską do teatru (nasi 
panowie - rzadko). Chodziłam też na koncerty, prze
ważnie z zaprzyjaźnioną z nami Martą Niepokoyczycką, 
która była w AK i w obozie niemieckim, a tu pracowała 
w polskiej sekcji BBC. Dzięki niej poznałam na jednym 
z koncertów ojca Jerzego Mirewicza, redaktora Przeglą
du Powszechnego wydawanego przez jezuitów i autora 
kilku książek, oraz superiora Tadeusza Spornego, z który
mi zawiązały się bliskie, przyjazne stosunki. Obaj byli 
w AK.

Pamiętam, jakie poruszenie wywołał przyjazd do 
Londynu teatru z Warszawy ze sztuką Zofii Nałkowskiej 
Dom kobiet. Grali aktorzy, których znaliśmy jeszcze 
przed wojną. Udało mi się namówić Adama, aby poszedł 
na przedstawienie. W pewnym momencie siedzący obok 
mnie wybitny redaktor Kazimierz Smogorzewski po
wiedział z uśmiechem: „Niech pani popatrzy, cała ele
gancka Warszawa jest tu na sali” . Kiedy na scenie uka
zała się Ćwiklińska, entuzjazm publiczności był 
niezwykły. Pamiętam też pierwszy występ „Mazowsza” , 
na który namówiłam Adama. Przeżył ten wieczór 
głęboko. Nostalgia za krajem tak w nim wybuchła, że 
przez kilka dni nie mógł pracować. Więcej już na żadne 
takie występy nie chodził.

Czy wyjeżdżaliście na wakacje?
Wakacje mieliśmy zwykle niedługie. Początkowo 

spędzaliśmy je w Anglii, potem wyjeżdżaliśmy „w świat” . 
Kiedyś Gustaw Herling-Grudziński zabrał nas na wy
cieczkę autem po Włoszech. Zaczęliśmy koło Mediolanu 
i jechaliśmy na południe do Neapolu, oglądając po drodze 
rozmaite cuda architektury i przyrody. Żadna kolejna 
miejscowość nie zrobiła na mnie takiego wrażenia jak 
prześliczne, świetnie zachowane średniowieczne Gubbio 
(niedaleko Assyżu), gdzie zatrzymaliśmy się przez dwa 
dni. We Włoszech mieliśmy różnych przyjaciół, ale naj-
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częściej byliśmy u Lidii i Gustawa w ich neapolitańskim 
mieszkaniu z prześlicznym ogrodem i widokiem na mo
rze, albo w ich domku na wsi, gdzie mogliśmy odpocząć 
i nagadać się do woli. Po raz ostatni byłam u nich już po 
śmierci Adama.

Kilkakrotnie jeździliśmy do Krystyny Marek, jednej 
z najbliższych nam ludzi. Jak Gustaw po Włoszech, tak 
Krystyna obwoziła nas po Szwajcarii, gdzie mieszkała 
w Laupen, małej, ślicznej miejscowości ze starym zam
kiem, niedaleko Bema.

W Szwajcarii dwukrotnie przeżyłam sentymentalne 
momenty. W Solurze zwiedzałam mieszkanie Kościusz
ki, utrzymane w stanie, w jakim je zostawił. Gdy weszłam 
do sypialni, gdzie stało jego łóżko nakryte biało-czer
woną kapą, łzy stanęły mi w oczach. Drugi raz przeżyłam 
takie wzruszenie, gdy byłam w muzeum polskim w Rap
pers wilu, a oprowadzająca mnie sekretarka weszła do po
koju i wskazując na stojące pod oknem biurko powie
działa; „Tu przed laty pracował Stefan Żeromski” . Z lat 
uniwersyteckich, gdy przygotowywałam pracę o jego 
twórczości, dobrze pamiętałam, jak wielkie przykrości 
spotkały go w Rapperswilu.

W Londynie kilkakrotnie odwiedziła mnie moja przy
jaciółka szkolna, później docent okulistyki, która pod ko
niec lat sześćdziesiątych wyemigrowała do Szwecji. Już 
po śmierci Adama byłam u niej dwa lub trzy razy. Dopó
ki żyło moje rodzeństwo, jeździliśmy do Francji, naj
częściej do Paryża. Bardzo lubiliśmy Belgię, gdzie na
szym ukochanym miastem było Bruges. Przyjaciele 
nawet żartowali, że w naszych sercach najmocniej tkwią 
Pieniny i Bruges. Jeździliśmy też do Niemiec, przeważnie 
do Monachium, gdzie była siedziba Radia Wolna Europa. 
O Anglii, naszym miejscu zamieszkania od 1940 roku, 
ciągle myślę, że znam ją za mało. Wprawdzie często by
waliśmy w różnych jej stronach na zebraniach, konfe
rencjach, ale dalekie to było od zwiedzania i poznawania 
nawet pięknych i starych zabytków.
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ROZDZIAŁ VI

POLITYKA POLSKA NA EMIGRACJI





Brala Pani aktywny udział w życiu politycznym wy
chodźstwa jako członek władz naczelnych PPS i żona 
jednego z przywódców emigracji. Proponuję, abyśmy 
powrócili do sytuacji i wyborów roku 1945. Mikołajczyk 
uznał, że walka o pełną niepodległość i przedwojenną 
granicę wschodnią jest z góry przegrana. Uważał nato
miast, że jest szansa uzyskania statusu kraju półniepod- 
ległego, ale niekomunistycznego, z ustrojem pluralis
tycznym i jakąś - choćby okrojoną - demokracją. Drogą 
do tego celu miały być zapowiedziane w porozumieniu 
jałtańskim wolne wybory.

Mikołajczyk wierzył, że Anglicy i Amerykanie do
trzymają zobowiązań, będą kontrolowali uczciwość wy
borów. Myśmy w to nie wierzyli.

Liczył także na siłę ruchu społecznego, chłopskiego 
i nie tylko chłopskiego. Wierzył, że Stalinowi nie będzie 
się opłacało łamanie siłą tego ruchu, że uzna w nim jed
nego z partnerów polskiej polityki. Spodziewał się rów
nież, że nie dojdzie do rozłamu w koalicji antyhitlerow
skiej, a Środkowa Europa stanie się strefą pośrednią 
między Zachodem i Wschodem o statusie przypominają
cym późniejszy status Finlandii.

Mógł w to wierzyć, ale te kalkulacje nie były na ni
czym oparte. Ani na doświadczeniu, ani na historii, ani na 
analizie sytuacji w Rosji, ani na znajomości Stalina, ani 
na chłodnej analizie polityki angielskiej i amerykańskiej 
od czasu Teheranu.

Naszym zdaniem polityka Mikołajczyka była z góry 
skazana na klęskę. Uważaliśmy, że sytuacja w Polsce jest 
narzucona przez Moskwę i pod jej bardzo ścisłą kontrolą, 
a więc z tych niezależnych stronnictw i wyborów nic nie
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wyjdzie, Anglia zaś i Ameryka nawet palcem w bucie nie 
kiwną. Oni mieli jednak złudzenia, a jadąc do kraju 
i wchodząc do rządu, Mikołajczyk nadawał Jałcie miarę 
wiarygodności.

Złudzenia miało wielu ludzi. Spośród znanych 
działaczy politycznych oprócz Mikołajczyka powrócili 
Z Londynu do Polski: Stanisław Grabski, Karol Popiel, 
Stanislaw Kot, ks. Zygmunt Kaczyński, a takie niektórzy 
pepeesowcy: Jan Stańczyk, Ludwik Grosfeld, Jan Szczy- 
rek, Julian Hochfeld.

Wracali z różnych powodów, politycznych i osobis
tych. Grosfeld wracał ze względów przede wszystkim 
osobistych - w Polsce była jego żona i córka. Większej 
roli politycznej w kraju nie odegrał. Powrót Stańczyka 
był decyzją głównie polityczną. Różniliśmy się z nim 
wiele razy, ale trudno byłoby mi o nim źle mówić. Był - 
co prawda - próżny i miał szalenie ambitną żonę, ale był 
bardzo dobrym, pomocnym człowiekiem. Gdy przycho
dził do niego ktoś nie mający z czego żyć, Stańczyk 
dawał mu pieniądze z własnej kieszeni.

Grosfeld, Stańczyk i Kwapiński stali na czele fundu
szu pomocy dla działaczy robotniczych, który utworzyły 
amerykańskie związki zawodowe. Gdy w 1945 roku 
Grosfeld i Stańczyk jechali do kraju, przyszli do Kwa- 
pińskiego i powiedzieli, że dwie trzecie funduszu zabiera
ją do Polski, jedną trzecią natomiast zostawiają na emi
gracji. Było to uczciwe postawienie sprawy. Kwapiński 
został jednak tym sposobem jedynym dysponentem tych 
pieniędzy, z czego wynikło potem wiele problemów.

Problemów jakiego typu?
Bardzo trudno było wydobyć od niego sumy nawet 

bardzo potrzebne ludziom, i to zasłużonym, znajdującym 
się w niezwykle ciężkich warunkach.

Do dużego znaczenia w krajowej, koncesjonowanej 
PPS doszedł Julian Hochfeld. Znaliśmy go jeszcze sprzed
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wojny, a tu w Londynie nawet przez krótki czas u nas 
mieszkał. Jego powrót był dla nas niespodzianką, bo krót
ko przedtem objął nawet przewodnictwo PPS we Francji. 
Przed swoim powrotem operował hasłem, że socjaliści 
powinni być tam, gdzie są robotnicy. Zresztą wspomina
na już Mary Sutherland też przysłała nam list, w którym 
pisała, że miejsce socjalistów jest tam, gdzie są robotnicy. 
Później jednak, gdy okazało się, że w Polsce nic się nie 
zmieniło, a przeciwników komunizmu - także działaczy 
socjalistycznych - zamykają w więzieniach, była zmie
szana i przepraszała gorąco, że coś takiego napisała.

Powrót Hochfelda był też motywowany względami 
osobistymi. Przed wyjazdem przysłał nam list, w którym 
wzmiankował, że robi to bardziej ze względów prywat
nych niż politycznych. Natomiast już w Polsce napisał 
bardzo nieprzyjemny artykuł o emigracji.

Powrócili też Artur Salma-Arski i Władysław Mali
nowski, z którymi byliście kiedyś w przyjaźni.

Oni już od paru lat znajdowali się w Nowym Jorku 
pod wpływem Oskara Langego, popierali politykę 
Mikołajczyka, a w pewnych momentach szli nawet dalej. 
Gdy Arski wracał, ktoś ze wspólnych znajomych zapytał 
go: „Nie boisz się? Adam ma twój rękopis o sprawach 
polsko-sowieckich” . Odpowiedział wówczas: „Adam 
jest za porządny człowiek. On mnie nigdy nie wyda” . 
I oczywiście, Adam nigdy nie ujawnił wcześniejszych 
opinii i ocen Arskiego, chociaż w Polsce zachowywał się 
on okropnie, pisał rzeczy obrzydliwe.

W okresie stalinowskim publikował anty zachodnie 
broszury propagandowe - w tym o emigracji - pod  
znaczącym tytułem , Targowica leży nad Atlantykiem9 ’.

Właśnie. Władek Malinowski aż tak okropnych 
rzeczy nie pisał. Pracował w ONZ. Gdy w 1953 byliśmy 
w Nowym Jorku i wychodziliśmy z gmachu ONZ, na
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ulicy spotkaliśmy Władka, który nam się nie ukłonił. Po 
tylu latach znajomości.

W kraju wielu ludzi nie odróżniało PPS Osóbki-Mo
rawskiego i Cyrankiewicza od PPS Puiaka, Żuławskie
go i PPS emigracyjnej.

PPS Osóbki-Morawskiego była koncesjonowaną par
tią zorganizowaną przez dawnych jednolitofrontowców 
pod kuratelą PPR i Sowietów. W czasie okupacji grupy 
jednolitofrontowe utworzyły niewielką organizację 
„Polscy Socjaliści” , która w 1943 podzieliła się. Część 
wróciła do PPS-WRN, a część uformowała się w „Robot
niczą Partię Polskich Socjalistów” . Kiedy komuniści 
tworzyli Krajową Radę Narodową, wciągnęli do niej 
grupę Osóbki-Morawskiego z RPPS. Później, gdy komu
niści objęli w Polsce władzę, PPS Osóbki-Morawskiego 
zaczęła obrastać w członków, ale w jej władzach zawsze 
byli jednolitofrontowcy, no i ludzie, którzy chcieli robić 
karierę. W kraju PPS Osóbki nazywana była fałszywą 
PPS, my mówiliśmy o koncesjonowanej PPS. Mieliśmy 
do nich stosunek negatywny, uważaliśmy ich za wrogą 
partię.

Czy znała Pani Edwarda Osóbkę-Morawskiego?
Nie tyle znałam, co poznałam go przed wojną, chyba 

na jakimś zebraniu TUR-a. Był średniej klasy lokalnym 
działaczem spółdzielczym, znanym w swojej okolicy.

W kraju próbę zawarcia kompromisu z PPS Osóbki- 
Morawskiego albo odtworzenia odrębnej Polskiej Partii 
Socjal-Demokratycznej podjął Zygmunt Żuławski. Jak 
się odnosiliście do tych prób?

Stosunki Żuławskiego z PPS-WRN w czasie wojny 
nie były dobre. Duże znaczenie miała dawna i znana wro
gość między Żuławskim a Pużakiem, której nigdy nie 
mogłam zrozumieć. Ponieważ Pużak był najważniejszą
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osobą w WRN, to było wiadomo, że Żuławski będzie 
przeciw. Poza tym Żuławski był z zasady przeciwnikiem 
rozbudowanej konspiracji. W 1945 roku patrzyliśmy 
sceptycznie na jego próby porozumienia z koncesjono
waną PPS. Nie wierzyliśmy też, by komuniści pozwolili 
na utworzenie autentycznej partii socjalistycznej. Nato
miast później, gdy w 1947 roku Żuławski wszedł do Sej
mu z ramienia PSL i tam piętnował rządy komunistyczne, 
byliśmy pod wielkim wrażeniem jego przemówień. Od
waga, z jaką w oczy im mówił o zbrodniach, kłamstwach, 
nadużyciach, deptaniu prawa, była imponująca. Przemó
wienia te były wspaniałym testamentem jego życia.

W owej koncesjonowanej PPS, która była dość bez
wolną, ale liczną partią, decydującą rolę grał od 1946 
roku wasz przedwojenny przyjaciel Józef Cyrankiewicz. 
Czy spotkaliście się z nim po wojnie?

Jeden raz. Kiedy Międzynarodówka Socjalistyczna 
uznała koncesjonowaną PPS, a nas odsunęła, to Cyran
kiewicz, Hochfeld i chyba Grosfeld przyjechali tu w roku 
1946. Cyrankiewicz przyszedł wtedy do nas ze swoim 
bratem, który był podoficerem Brydagy Karpackiej i po
został na emigracji. Gdy mu otworzyłam drzwi, popłakał 
się, ja zresztą też. Mąż miał z nim długą rozmowę. Prze
konywał, że koncesjonowana PPS powinna pójść do wy
borów razem z PSL, a nie z PPR. Nie przekonał go jed
nak. Było to nasze ostatnie spotkanie. Później, gdy został 
premierem, nie mogło być mowy o jakichkolwiek stosun
kach.

Laia 1945-1948 były w kraju ciągiem dramatycznych 
wydarzeń politycznych, ale także społecznych i gospo
darczych. Czy dla ludzi pozostających na emigracji czas 
był równie nasycony wydarzeniami i przeżyciami?

Emigracja to ludzie, którzy zostali w obcym kraju bez 
środków do życia. W tych pierwszych latach dominowały 
więc problemy adaptacji, jakiegoś ułożenia egzystencji,
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szukania zarobku. To, co się działo w kraju, było jednak 
odbierane bardzo emocjonalnie, chociażby dlatego, że 
dotyczyło także naszych rodzin, przyjaciół. Wywózki do 
Rosji, więzienia, tortury, prześladowania dotyczyły ludzi 
nam bliskich. Aresztowanie i proces Pużaka był dla nas 
ciężkim przeżyciem. Odczuwaliśmy to tak, jakby ginął 
najbliższy nam człowiek.

Mówiliśmy poprzednio o życiu społecznym na emi
gracji, o masach żołnierzy. Co jednak składało się na 
emigrację w sensie politycznym? Jakie stronnictwa, ja 
kie organizacje?

Wyjazdy trwały dość długo, nim się ustaliło, kto zos
taje, kogo można mobilizować do walki. Z każdego stron
nictwa część wracała do kraju, część zostawała tutaj. 
Spośród członków Rady Narodowej kilkanaście osób wy
jechało do Polski i zdekompletowaną Radę trzeba było 
rozwiązać. Jednocześnie z kraju przechodzili przez zie
loną granicę ludzie, którzy nie widzieli dalszej możliwoś
ci pracy w kraju. W marcu przybył na Zachód Zygmunt 
Zaremba, nasz najbliższy przedwojenny przyjaciel, z któ
rym w czasie wojny prowadziliśmy szyfrowaną kores
pondencję i blisko współpracowaliśmy jako z członkiem 
ścisłego kierownictwa PPS-WRN.

Istniał nadal - chociaż nie uznawany już przez sojusz
ników - rząd Tomasza Arciszewskiego. Popierały ten 
rząd: PPS, Stronnictwo Narodowe, część Stronnictwa 
Pracy z generałem Hallerem, Stanisławem Sopickim 
i Bronisławem Kuśnierzem na czele. Rząd i jego politykę 
antyjałtańską popierali żołnierze, którzy postanowili nie 
wracać do kraju. Przewodzili im jako najwyższe wów
czas autorytety wojskowa generałowie Anders i Bór-Ko- 
morowski. W 1945 roku dość liczni na emigracji piłsud- 
czycy utworzyli Ligę Niepodległości Polski, która 
oczywiście opierała się na zasadach antyjałtańskich i nie
podległościowych .

268



SPOJRZENIE WSTECZ

Na czele Ligi stali były ambasador w Paryżu Juliusz 
Lukasiewicz, dawny wojewoda śląski Michał Grażyński, 
przedwojenni marszałkowie Sejmu Tadeusz Schaetzel 
i Bogdan Podoski oraz Mikołaj Dolanow ski występujący 
pod nazwiskiem Jerzy Hryniewski, który miał znaczne 
zasługi z okresu konspiracji okupacyjnej. Współdziałała 
Z nimi grupa piłsudczyków, którzy znaleźli się w Nowym 
Jorku: Ignacy Matuszewski, Henryk Floyar-Rajchman, 
Wacław Jędrzejewicz.

Młodsi, związani przeważnie z dawnymi organizacja
mi sanacyjnymi - Związkiem Polskiej Młodzieży Demo
kratycznej czy Legionem Młodych - utworzyli Polski 
Ruch Wolnościowy Niepodległość i Demokracja zwany 
NiD-em. Działało tam wielu bardzo inteligentnych, zdol
nych ludzi, a przewodzili im Rowmund Piłsudski i Ty
mon Terlecki.

Miała to też być w zamierzeniu organizacja skupiają
ca ludzi Z pokolenia AK. Należeli do niej między innymi 
znani kurierzy Polski Podziemnej Jerzy Lerski i Jan No
wak-Jeziorański oraz bardzo zasłużeni w AK Tadeusz 
Zenczykowski i Andrzej Pomian.

Ale także ludzie, którzy w czasie wojny byli na emi
gracji, jak Bolesław Wierzbiański, Aleksander Bregman 
i Zbigniew Jordan. Było to ugrupowanie demokratyczne, 
liczące na współpracę z PPS, bardzo antyendeckie.

Spośród działaczy Stronnictwa Ludowego chyba 
wszyscy poszli za Mikołajczykiem?

Prawie wszyscy. Pozostała niewielka grupa, któ
ra krytykowała już od dawna politykę Mikołajczyka. 
Utworzyli oni Stronnictwo Ludowe-Wolność, któremu 
przewodzili Jerzy Kuncewicz i Zygmunt Rusinek. Na 
emigracji pozostała też niewielka grupa działaczy Stron
nictwa Demokratycznego, kierowanego przez Stanisława 
Olszewskiego.
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W styczniu 1946 roku większość stronnictw popiera
jących rząd Arciszewskiego utworzyła Radę Polskich 
Stronnictw Politycznych, do której weszły PPS, Stron
nictwo Narodowe, Stronnictwo Pracy Hallera, Stron
nictwo Ludowe-Wolność i Stronnictwo Demokratyczne. 
W lipcu 1946przed konferencją ministrów spraw zagra
nicznych państw alianckich w Paryżu, Rada wystoso
wała list do ministrów - angielskiego i francuskiego - 
domagający się wycofania wojsk sowieckich z Polski 
i cofnięcia uznania dla rządu w Warszawie. Rada pro
testowała także wobec premiera Attlee przeciw rozwią
zaniu Polskich Sił Zbrojnych. W ówczesnych warunkach 
była to polityka dawania świadectwa. Trudno przecież 
było liczyć na zmianę postępowania mocarstw zachod
nich, a tym bardziej na zmianę polityki Stalina. Muszę 
więc spytać: na co liczyliście?

Generał Anders i wielu jego żołnierzy wierzyli w bli
ski wybuch trzeciej wojny światowej. Spodziewali się, że 
Amerykanie i Anglicy pójdą przeciw Rosji, a więc my 
musimy być gotowi. Część liczyła na to, że Stalin zosta
nie zmuszony do opuszczenia Polski wskutek nacisku po
litycznego, zagrożenia wojną przez Zachód. Liczono też 
na zmiany w samej Rosji. Gdy mówimy o przewidywa
niach i nadziejach emigracji, to trzeba powiedzieć jeszcze 
jedno. Gdy zostaje się emigrantem politycznym, człowiek 
wierzy w szybki powrót. Nie kieruje się wyłącznie logiką, 
polityczną kalkulacją, ale także pragnieniem powrotu, 
nostalgią. Nikt chyba nie spodziewał się, że odzyskanie 
wolności przyjdzie dopiero za kilkadziesiąt lat i tylko tak 
niewielu doczeka tej chwili.

Wypadki biegły w odwrotnym kierunku. Europę po
dzieliła żelazna kurtyna, poza którą Stalin dysponował 
pełną swobodą działania. W styczniu 1947 sfałszowano 
wybory, Mikołajczyk został usunięty z rządu. Rozgro
miono podziemie. Zaczęło się mówić o zjednoczeniu 
PPS Cyrankiewicza z PPR. Jednym słowem, kraj coraz
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bardziej upodabniał się do stalinowskiego wzorca ustro
jowego.

Tymczasem emigracja niepodległościowa przeżyła 
pierwszy rozłam polityczny.

Prezydent Władysław Raczkiewicz był bardzo chory 
i należało liczyć się z jego rychłą śmiercią. Na mocy 
konstytucji wyznaczał on swego następcę, który obejmo
wał urząd po zgonie urzędującego prezydenta. Na podsta
wie umowy paryskiej z 1939 roku tę prerogatywę jak 
i inne uprawnienia do samodzielnego działania prezydent 
miał wykonywać w porozumieniu z premierem. Następcą 
prezydenta został Tomasz Arciszewski, kandydat pod
ziemnej Rady Jedności Narodowej, wysłany przez nią do 
Londynu w lipcu 1944. Gdy Raczkiewicz rozchorował 
się ciężko i zbliżał się do śmierci, jego otoczenie postano
wiło usunąć Arciszewskiego i mianować na tę funkcję 
Augusta Zaleskiego. Wszystko to odbyło się w bardzo 
nieprzyjemnych okolicznościach. Dnia 26 kwietnia 1947 
Raczkiewicz podpisał nominację dla Zaleskiego, ale jej 
nie ogłosił. Gdy Arciszewski dowiedział się, że Raczkie
wicz wyznaczył na swego następcę Zaleskiego, pojechał 
do prezydenta, ale tam powiedziano mu, że lekarz zabro
nił niepokoić chorego. Arciszewski chciał się dostać do 
Raczkiewicza innymi schodami, ale zauważył go sekre
tarz prezydenta Bogdan Wendorff i - jak sam mi niedaw
no powiedział - nie dopuścił go do prezydenta. Arciszew
skiego dopuszczono do prezydenta dopiero 4 czerwca 
wraz z Andersem, Zaleskim i Tomaszewskim. Prezydent 
był umierający, na temat następstwa mówił chwilami 
niezrozumiale przedstawiając fakty zupełnie sprzecznie. 
Miał pretensję, że akt mianowania Zaleskiego został 
rozesłany przedwcześnie, powiedział, że Arciszewski jest 
nadal następcą prezydenta, ale równocześnie potwierdził, 
że akt z 26 kwietnia jest utrzymany w mocy. Dnia 
6 czerwca Raczkiewicz umarł, a 9 czerwca Zaleski złożył 
przysięgę jako prezydent Rzeczypospolitej.
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Wkrótce potem był u nas stały lekarz prezydenta, któ
ry powiedział, że gdy dano Raczkiewiczowi do podpisa
nia nominację Zaleskiego, był on już nieprzytomny.

Mówi Pani „otoczenie” prezydenta. Kim byli ci lu
dzie?

Masonami. August Zaleski, Tadeusz Tomaszewski, 
Zygmunt Nagórski, Adam Pragier, Adam Tarnowski - 
wszyscy oni byli masonami.

Czy przyznawali się do tego?
Naturalnie, że nie, ale o tym się wiedziało. Toma

szewski kiedyś mi powiedział: „Co piątek w Warszawie 
mieliśmy taką kolację, na którą przychodzili” ... I tu 
zaczął wymieniać nazwiska. Gdy je usłyszałam, powie
działam: „Ależ panie Tadeuszu, przecież to są szczyty 
polskiej masonerii!” Żachnął się: „Pani Lidko, jak pani 
może mówić takie rzeczy!” „A to, że pan jest wielkim 
mistrzem, to też nieprawda?” - przyciskałam go. „Natu
ralnie, że nieprawda” - zaprzeczył.

Mówiono, ie i prezydent Raczkiewicz byt wolnomu- 
larzem.

Tak mówiono, ale trudno byłoby mi to potwierdzić. 
Mówiło się również, że Sikorski należał do masonerii, 
tyle że do innej loży.

A czy pepeesowcy mogli należeć do wolnomular
stwa?

Niektórzy należeli, jak Andrzej Strug czy Stanisław 
Posner albo właśnie Tomaszewski i Pragier. W pierw
szych latach niepodległości Piłsudski kierował ludzi do 
lóż masońskich, by wiedzieć, co się w nich dzieje. Kiedy 
Adam wychodził z wojska w 1921 roku wezwano go do 
kogoś z dowództwa i zaproponowano wstąpienie do loży. 
Odmówił. Powiedział, że nie wejdzie do organizacji,
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w której będzie otrzymywał polecenia od nieznanych mu 
osób.

W otoczeniu, które odsunęło Arciszewskiego i prze
prowadziło nominację Zaleskiego, byli jednak również / 
nie-masoni, na przykład generał Anders. Zaleskiego po-1 
pierali też piłsudczycy.

Piłsudczycy jak dawniej dążyli do odsunięcia stron
nictw politycznych od spraw państwowych. W działal
ności Zaleskiego jako prezydenta to dążenie było coraz 
wyraźniejsze, chociaż szukał on oparcia w opinii demo
kratycznej wolnego świata. A przecież ustrój demokra
tyczny opiera się na partiach politycznych.

Pewnie wielu działaczom Zaleski wydawał się odpo
wiedniejszy na urząd prezydenta, bo był doświadczonym 
dyplomatą. Oceniano, że będzie umiał prowadzić cienką 
grę polityczną, docierać do rządów. Dopiero później 
okazało się, że prezydent ma znaczenie głównie symbolu 
niepodległościowego. Zaleski zaś na symbol faktycznie 
nie za bardzo się nadawał.

Natomiast Arciszewski jak najbardziej mógł być sym
bolem. Miał bohaterski życiorys i w kraju był dobrze zna
ny jako poseł na Sejm, przewodniczący CK W PPS, 
działacz podziemia i antyjałtański premier. Mało kto 
pamiętał, że przed Beckiem ministrem spraw zagranicz
nych był Zaleski. Również dla Zachodu Arciszewski sto
jący na czele emigracji antyjaltańskiej i walczącej z Ro
sją byłby bardziej wiarygodny niż Zaleski. Łatwo było 
powiedzieć, że emigracja z Zaleskim na czele walczy 
z komunizmem, bo komuniści przeprowadzili reformę 
rolną i inne reformy społeczne. Gdyby opozycję antyjał- 
tańską symbolizował Arciszewski, byłby to dla opinii za
chodniej znak, że emigracja jest antykomunistyczna, ale 
nie reakcyjna politycznie i społecznie.
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Trzeba przypomnieć, że opinia świata zachodniego 
była w latach powojennych zorientowana zdecydowanie 
lewicowo. Partie socjaldemokratyczne były potęgami, 
ale takie partie chadeckie przedstawiały się jako lewico
we, tyle ie  chrześcijańsko-lewicowe. Faszyzm jako pra
wicowy ekstremizm kompromitował prawicowość jako 
taką. Ponadto wiele ugrupowań prawicowych kolaboro
wało z okupantami, na przykład we Francji.

Również w Anglii prawica była w odwrocie: wojenny 
zwycięzca Churchill przegrał wybory parlamentarne 
w 1945 r. i władzę sprawowała Labour Party. W tym 
świecie postać polityczna o prawicowej barwie jak Zale
ski nie miała szans na zyskanie szerszej sympatii.

Jak polska emigracja przyjęła Zaleskiego?
Poparły go: Liga Niepodległości Polski, SL-Wolność, 

część Stronnictwa Pracy, kombatanci z Andersem na cze
le. Generał Bór-Komorowski został nowym premierem. 
Stronnictwo Narodowe uznało Zaleskiego, ale ustawiło 
się trochę z boku. Nominacji Zaleskiego nie uznała PPS. 
Pragier został nawet wykluczony z partii, a Tomaszew
skiego zawieszono. Pamiętam ten moment wykluczenia. 
Zebranie odbywało się w mieszkaniu Arciszewskiego. 
Gdy decyzja została podjęta, Pragier wyszedł do drugiego 
pokoju. Po paru minutach poszłam za nim. Weszłam i zo
baczyłam, że ten twardy człowiek płacze. Wkrótce potem 
Pragier i Tomaszewski utworzyli odrębną, liczebnie małą 
grupę Związek Socjalistów Polskich.

Pracowałam jeszcze wtedy w zarządzie „Światpolu” , 
który wydawał pismo Polonia Zagraniczna. Jego roz
syłaniem zajmował się Tadeusz Nowakowski, początku
jący wtedy pisarz, któremu załatwiłam tę posadę. Po 
objęciu prezydentury przez Zaleskiego Bronisław 
Hełczyński jako przewodniczący „Światpolu” dał w tym 
piśmie świąteczne życzenia od nowego prezydenta dla 
Polonii świata. Kiedy to zobaczył Tadeusz, powiedział

274



SPOJRZENIE WSTECZ

Hełczyńskiemu: „Panie prezesie, tego nie było na zarzą
dzie. Będzie wielka awantura. Zwłaszcza pani Lidia 
będzie protestować” . Hełczyński mu odpowiedział: 
„Właśnie chciałem prosić, aby pan nie wysyłał tego nu
meru do pani Lidii” . Tadeusz Nowakowski wyszedł do 
drugiego pokoju, włożył numer do koperty i oczywiście 
mi przysłał. Na najbliższym posiedzeniu zarządu 
zrobiłam awanturę. Doszło nawet do tego, że Paprocki, 
z którym byliśmy w dobrych stosunkach, wyszedł i strze
lił drzwiami. Pomogło to jednak o tyle, że w jednym 
z następnych numerów ukazały się także życzenia Arci
szewskiego dla Polonii.

W końcu czerwca 1947 powstała Koncentracja De
mokratyczna, obejmująca PPS, SD i NiD, czyli ugrupo
wania opozycyjne wobec Zaleskiego.

A w październiku 1947 wydostał się z kraju Mikołaj
czyk. Wkrótce zgłosił się do nas na rozmowę. Była to 
zresztą jego jedyna wizyta w naszym domu. Gdy zadzwo
nił, zeszłam na dół otworzyć drzwi. Powiedziałam mu: 
„Bardzo się cieszę, że udało się panu stamtąd wyrwać, że 
pan żyje i nic złego nie zdarzyło się po drodze” . Odpo
wiedział: „To chyba pani jedna się cieszy, wszyscy inni 
by mnie chętnie zabili” . Zapewniłam go, że choć nadal 
nie zgadzam się z jego polityką, tak źle jeszcze nie jest. 
Naprawdę jednak trochę tak było. Polski Londyn był 
bardzo antymikołajczykowski.

W czasie obiadu opowiadał szczegółowo o konferen
cji moskiewskiej, działalności PSL, akcji wyborczej, nas
trojach w kraju. Nie ukrywał niczego. Bronił swojej poli
tyki. Mówił, że trzeba było podjąć tę próbę, aby wykazać 
istotne zamiary Stalina wobec Polski. Twierdził, że nie 
żałuje jej podjęcia. Rozmawiali też z Adamem, co robić 
dalej na emigracji. Zarysowała się koncepcja zbudowania 
porozumienia obejmującego PPS, PSL i Stronnictwo Pra
cy Popiela. Wszystko to było oczywiście bardzo luźne.
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Na co liczył w tym czasie Mikołajczyk?
Uważał, że ludowcy będą w Polsce potężną siłą anty

komunistyczną. Liczył na przyjazd innych przywódców 
PSL z kraju. Myślał o zdobyciu poparcia Kongresu Polo
nii Amerykańskiej i w ogóle Polonii w Ameryce. Wybie
ra! się w tym celu do Stanów Zjednoczonych. Wiązał też 
nadzieje z Międzynarodówką Chłopską, której centrala 
znajdowała się w Ameryce.

To zbliżenie PPS z Mikołajczykiem może się jednak 
wydać zaskakujące. Należeliście przecież Państwo do 
jego zdecydowanych przeciwników politycznych.

W czasie wojny znaczenie zasadnicze miał stosunek 
do polityki sowieckiej Mikołajczyka. To było główne 
kryterium oceny. W roku 1947, gdy Mikołajczyk znalazł 
się po tej stronie, tamten spór stracił na ostrości, nato
miast najważniejsze stawało się, z jakim programem, pod 
jakimi sztandarami walczy się przeciw komunizmowi 
w Polsce. PSL było partią demokratyczną, chciało reform 
społecznych, od czasów przedwojennych istniały tradycje 
współdziałania socjalistów z ludowcami. Chodziło 
o stworzenie przedstawicielstwa równoważnego dla 
ośrodka Zaleskiego, ale prawdziwie demokratycznego, 
które mogłoby zaproponować program zgodny z duchem 
czasu i atrakcyjny dla kraju.

W dniach 24-30 maja odbyt się w Pont-à-Lesse w Ar- 
denach belgijskich zjazd PPS na Obczyźnie. Dlaczego 
zjazd odbył się właśnie w Belgii?

Bo tam była duża organizacja PPS, wielu polskich ro
botników, mieliśmy więc oparcie organizacyjne. Przyje
chało ponad trzydziestu delegatów z Anglii, Francji, Nie
miec. Byli tam działacze, którzy wojnę spędzili na 
Zachodzie, byli przywódcy podziemnej WRN, którzy 
wydostali się z Polski, jak Tomasz Arciszewski, Zygmunt 
Zaremba i Franciszek Białas, byli działacze, którzy jesz
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cze przed wojną pracowali wśród robotników polskich 
we Francji i w Belgii. Ten zjazd był bardzo ważny. 
Określił linię partii na okres powojennej pracy na emi
gracji, podkreślił niepodległościowe dążenia PPS, odrzu
cił uchwały jałtańskie, poparł prawo Polski do granicy na 
Odrze i Nysie.

Wydaje mi się, że warto przytoczyć jeden ustęp 
uchwały. Ukazuje on przyjmowaną ocenę położenia 
oraz zadania, jakie partia uważała za aktualne aż do 
ostatnich czasów:

„Prowadzić nieustępliwą walkę z imperializmem so
wieckim i jego agenturami w imię odzyskania wolności 
Narodu Polskiego i włączenia go wraz z innymi ujarz
mionymi dziś narodami sowieckiej strefy wpływów z po
wrotem do rodziny wolnych narodów świata...

Poza ciągłym wysiłkiem w kierunku utrzymania od
porności polskich mas wobec zakusów sowieckich, dla 
urzeczywistnienia tego celu PPS winna dalej propago
wać w świecie prawdę o losach narodów ujarzmionych, 
«wyzwolonych» przez Sowiety, i bezpłodność z każdego 
punktu widzenia polityki ugody (appeasementu), dotych
czas znajdującej echo w obozie światowej demokracji 
i międzynarodowego socjalizmu”.

Podobną ocenę położenia sprawy polskiej oraz zada
nia emigracji niepodległościowej miała większość stron
nictw emigracyjnych. PPS opowiadała się za reformami 
społecznymi w duchu przedwojennego programu radom
skiego oraz podziemnego programu Polski Ludowej. 
Wszystkie te reformy mogły być zrealizowane dopiero 
w niepodległym i demokratycznym państwie.

Zjazd wybrał władze partii.
Funkcje Rady Naczelnej miała pełnić Rada Partyj

na, obowiązki zaś dawnego Centralnego Komitetu Wy
konawczego - Centralny Komitet Zagraniczny. Prze
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wodniczącym Rady Partyjnej został Zygmunt Zaremba, 
przewodniczącym CKZ Tomasz Arciszewski.

Pani została członkiem Rady Partyjnej, pan Adam 
wszedł do CKZ, a wkrótce został jego wiceprzewod
niczącym.

W sprawozdaniu z tego zjazdu zamieszczonym  
w „Robotniku Polskim w Wielkiej Brytanii’’ przeczy
tałem, ze zgłosiliście Państwo projekt rezolucji, w której 
była mowa, ze objęcie przez Zaleskiego urzędu prezy
denta zniweczyło dotychczasowe podstawy życia pol
skiego na obczyźnie. Zbudowanie prawdziwie demokra
tycznych podstaw takiej organizacji powinno się odbyć 
w oparciu o porozumienie PPS i PSL. W pół roku póź
niej pakt PPS z PSL i ze Stronnictwem Pracy Popiela 
został zawarty.

Zgodnie z uchwałą w Pont-à-Lesse, w Londynie 
15 listopada 1948 roku przywódcy PPS, PSL i Stronnic
twa Pracy Popiela podpisali deklarację porozumienia. 
Nawiązywała ona do współpracy tych stronnictw w oku
pacyjnej Radzie Jedności Narodowej oraz do manifestu 
programowego tej Rady z 1944 roku. Deklaracja zawie
rała zarys kształtu programowego państwa demokratycz
nego, o jakie trzeba walczyć. Kiedy dziś czyta się ten pro
gram, to wydaje się, że nadal mógłby być aktualny.

Ale to Porozumienie Stronnictw Demokratycznych 
przetrwało tylko rok. Dlaczego?

Między nami a Mikołajczykiem cały czas istniały 
duże różnice. PPS odrzucała postanowienia jałtańskie, 
podczas gdy Mikołajczyk nie chciał potępić Jałty. Starał 
się raczej wskazywać, że postanowienia jałtańskie zostały 
pogwałcone przez Stalina i komunistów. PPS uważała, że 
istnienie ośrodka legalistycznego z prezydentem na czele 
ma duże znaczenie. Nie zamierzaliśmy odcinać się od le
galizmu, odrzucać konstytucji, dzięki której mogły istnieć 
legalne władze polskie na obczyźnie. Chcieliśmy jednak,
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by prezydent szanował również umowę paryską z 1939 
roku, która ograniczała jego prerogatywy. Ta umowa zos
tała pogwałcona w 1947 roku, należało więc do niej po
wrócić. Mikołajczyk natomiast odrzucał konstytucję i bu
dowany w oparciu o nią legalizm.

Emigracja była przyzwyczajona do legalizmu, istnie
nia urzędu prezydenta, rządu i Rady Narodowej. Pomimo 
cofnięcia uznania przez aliantów, życie polityczne, 
a w znacznym stopniu społeczne, układało się wokół 
urzędu prezydenta i rządu. Zachowanie jedności narodo
wej było uznawane za właściwą drogę konsolidacji i wal
ki o obalenie Jałty. Przykładem jedności narodowej była 
koalicja stronnictw podziemia z lat okupacji. O odbudo
waniu takiej koalicji myśleli zwłaszcza działacze, którzy 
przeszli przez podziemie, jak Zaremba, Białas czy ludow
cy Bagiński i Korboński. Obok PPS, PSL i SP w dawnej 
koalicji podziemnej było też Stronnictwo Narodowe. 
Rozpoczęły się więc rozmowy z SN o dołączenie do 
zgrupowania, które byłoby przeciwwagą dla ośrodka Za
leskiego.

SN było dużą siłą na emigracji. W maju 1948 jego 
zjazd zgromadził 800 delegatów, w miesiąc później 
zjazd kontynentalny 400 delegatów.

Stronnictwo Narodowe udzielało początkowo popar
cia Zaleskiemu, ale stosunki popsuły się, gdy w lutym 
1949 Zaleski zdymisjonował gen. Bora-Komorowskiego 
i mianował premierem Tomaszewskiego. Wszyscy minis
trowie Tomaszewskiego byli związani z sanacją. Zaleski 
wyznaczył też Tomaszewskiego na swego następcę. Tego 
dla endeków było już za wiele. Kiedy w czerwcu 1949 
Zaleski mianował nową Radę Narodową, znaleźli się 
w niej prawie sami piłsudczycy z Ligi Niepodległości 
Polski albo z organizacji zbliżonych oraz z maleńkich 
grup, jak PSL-Wolność czy Związek Socjalistów Pragie- 
ra i Tomaszewskiego. Ponadto Zaleski popierany był 
przez masy żołnierskie, jego bowiem osobę uwiarygod
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niała postawa gen. Andersa oraz innych dowódców, któ
rzy udzielali mu wtedy poparcia.

Stronnictwa polityczne powołały do życia konkuren
cyjną wobec ośrodka Zaleskiego Radę Polityczną. Jej 
inauguracyjne posiedzenie odbyło się 20 grudnia 1949 
roku. Widziałem fotografię przedstawiającą to wydarze
nie. W ogromnej sali stoły ustawione w podkowę, a za 
nimi w kilku rzędach przywódcy stronnictw. Było tam 
chyba ponad 100 osób.

Do Rady Politycznej weszło 34 członków i 14 zastę
pców. Reprezentowali oni PPS, Stronnictwo Narodowe, 
NiD, Stronnictwo Pracy Hallera. Weszli też do Rady 
Bagiński i Korboński, działacze PSL oraz kilka osób bez
partyjnych o dużym autorytecie, między innymi gen. Bór- 
Komorowski i Wiktor Sukiennicki - wybitny znawca 
spraw sowieckich. W Radzie było 9 dawnych posłów na 
Sejm, na ogół znanych i doświadczonych: Stroński, Ar
ciszewski, Kwapiński, Bagiński, Berezowski, Bielecki, 
Zdziechowski, Zaremba i Adam. Rada skupiała wiele wy
bitnych indywidualności politycznych.

Pamiętam, że w pewnym momencie tego inauguracyj
nego zebrania nastąpiło poruszenie. Uroczyście wpro
wadzano generała Józefa Hallera. I nagle w tej podniosłej 
atmosferze rozległ się kobiecy głos z drugiego końca sali: 
„To on jeszcze żyje!?”

Przewodniczącym Rady Politycznej został wybrany 
Tomasz Arciszewski. Na czele Wydziału Politycznego, 
który miał kierować bieżącą pracą, stanął Jerzy Zdzie
chowski, minister skarbu w rządach przedmajowych 
i wybitny działacz endecji, ale od wielu lat już bezpartyj
ny. Kierownictwo spraw zagranicznych powierzono Ada
mowi.

Pani została wiceprzewodniczącą Klubu PPS w Ra
dzie. Przewodniczącym był Zygmunt Zaremba. Nato
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miast trudno mówić, by Rada oznaczała odbudowanie 
okupacyjnej koalicji, skoro poza nią pozostawało PSL.

Rada Polityczna stała na stanowisku legalizmu, czyli 
oparcia władz polskich na emigracji o konstytucję kwiet
niową wraz z umową paryską. Mikołajczyk oraz Popiel - 
jak mówiłam - rezygnowali z legalizmu i odrzucali kon
stytucję. Wejście PPS do Rady Politycznej potraktowali 
jako zerwanie porozumienia z nimi. Całą swoją akcję po
lityczną Mikołajczyk przeniósł do Ameryki. W 1950 roku 
utworzył Polski Narodowy Komitet Demokratyczny, ale 
jego partnerem była właściwie tylko niewielka grupa Po
piela i grupka demokratów Stanisława Olszewskiego. Na
tomiast Bagiński i Korboński - znani działacze PSL, 
członkowie jego kierownictwa - weszli do Rady Politycz
nej. PPS miała zresztą do nich cieplejszy stosunek niż do 
Mikołajczyka. Brało się to pewnie stąd, że kiedyś należeli 
oni do PSL-Wyzwolenie, a także stąd, że byli partnerami 
PPS-WRN w czasie okupacji niemieckiej.

Wydaje mi się, że odbudowanie współdziałania głów
nych stronnictw było możliwe dzięki temu, że tak bardzo 
pragnęli tego działacze dawnego podziemia. Oni też od
grywali w Radzie rolę ważniejszą niż politycy przebywa
jący na emigracji od lat. Takie przynajmniej odnosiłam 
wrażenie.

Dnia 25 czerwca 1950 roku wojska komunistycznej 
Korei północnej zaatakowały Koreę południową. Świat 
stanął wobec możliwości wybuchu trzeciej wojny świa
towej. Je sienią 1950 w czasie podróży do USA gen. An
ders przedstawił Amerykanom polskie postulaty: 
odwołanie układów teherańskich i jałtańskich, przywró
cenie uznania rządowi i zawarcie z nim umów politycz
nych, uznanie polskiej granicy wschodniej z 1938 i za
chodniej na Odrze i Nysie.

W to, że nastąpi wybuch wojny, wierzyło wielu ludzi, 
nie tylko Anders. W nadchodzącą wojnę wierzył także
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gen. Sosnkowski, który od roku 1944 przebywał w Ka
nadzie. W 1950 i 1951 roku wygłosił tam szereg od
czytów na ten temat. Na zaproszenie amerykańskich 
czynników rządowych pojechał do Stanów Zjednoczo
nych, gdzie miał kilka referatów na temat przyszłej woj
ny. W końcu listopada 1952 roku, na krótko przed wybo
rami prezydenckimi, Sosnkowski odbył rozmowy z kan
dydatami na urząd prezydenta - Eisenhowerem i Steven- 
sonem. Przedłożył im polskie postulaty i od Eisenhowera 
otrzymał obietnicę wycofania się Ameryki z układu 
jałtańskiego. Obiecano mu także, iż Amerykanie nie będą 
organizowali zbrojnego oporu w Polsce, na czym emi
gracji bardzo zależało.

W tym okresie zaostrzonej sytuacji międzynarodowej 
w Londynie podejmowano próbę zjednoczenia dwóch 
przeciwnych sobie ośrodków politycznych. Generał 
Sosnkowski był w tych staraniach postacią centralną.

Próby takie podejmowano już wcześniej. Misji zjed
noczeniowej podejmował się w 1951 generał Kukieł, 
później profesor Paszkiewicz. Kończyły się one jednak 
niepowodzeniem. W końcu 1952 roku pod naciskiem 
otoczenia, szczególnie piłsudczyków, August Zaleski za
prosił do Londynu gen. Sosnkowskiego, by podjął się 
próby zjednoczenia emigracji. Sosnkowski przedstawił 
zasady, na jakich zjednoczenie miałoby się opierać, 
a 22 grudnia Zaleski ogłosił zamiar wyznaczenia Sosn
kowskiego na następcę prezydenta.

Osoba Sosnkowskiego była na emigracji popularna 
i zgoda na jego kandydaturę przyszła dość szybko. Gene
rał stał na stanowisku, że godność następcy prezydenta 
- a właściwie prezydenta, bo Zaleski miał ustąpić - przyj
mie wtedy, gdy stronnictwa obydwu obozów uzgodnią 
zasady interpretacji konstytucji oraz program polityczny. 
Zaczęły się więc rozmowy między przedstawicielami 
Rady Politycznej i Rady Narodowej. Ostatecznie po prze
szło roku negocjacji 14 marca 1954 został podpisany Akt
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Zjednoczenia. Podpisali go przywódcy Stronnictwa Na
rodowego, PPS, NiD-u, Stronnictwa Pracy, Ligi Nie
podległości Polski, Niezależnej Grupy Społecznej, 
PSL-Odłamu Jedności Narodowej. Wstrzymały się tym
czasowo od podpisania Związek Socjalistów Polskich 
Pragiera, PSL-Wolność Kuncewicza i Klub Ziem 
Wschodnich Stanisława Mackiewicza, czyli trzy małe 
grupy popierające Zaleskiego.

Akt Zjednoczenia był podstawą programową naj
większego ośrodka emigracji politycznej aż do 1972 
roku.

Według słów Arciszewskiego (Robotnik, kwiecień 
1954) ,,Akt Zjednoczenia stoi na gruncie demokracji 
polskiego ustroju państwowego i oparcia go na stronnic
twach politycznych” . Najważniejsze punkty Aktu usta
lały, że: 1. Prezydent powinien wykonywać swe upraw
nienia konstytucyjne w drodze konsultacji stronnictw 
oraz poprzez rząd zgodnie z porozumieniem paryskim. 
2. Rząd będzie odpowiedzialny przed Radą Jedności Na
rodowej. 3. Rada Jedności Narodowej mieć będzie cha
rakter i uprawnienia ciała parlamentarnego i działać 
będzie w zastępstwie izb ustawodawczych. 4. Rada Jed
ności Narodowej składać się będzie z przedstawicieli 
stronnictw i ugrupowań politycznych oraz delegatów 
ważniejszych organizacji społecznych i prawnych repre
zentantów wyznań.

16 maja 1953 roku Zaleski złożył oświadczenie, że 
ustąpi ze stanowiska prezydenta 9 czerwca 1954, czyli po 
upływie siemioletniej kadencji. Wydawało się więc, że 
tego dnia prezydentem zostanie Sosnkowski i nastąpi 
połączenie całej emigracji antyjałtańskiej w oparciu o Akt 
Zjednoczenia. Znałam Zaleskiego dość dobrze i myślę, że 
on po prostu nie wierzył w to, iż stronnictwa zdołają się 
porozumieć. Tylko dlatego zapowiedział ustąpienie.
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Istniało jednak kilka spraw, których uzgodnienie 
było bardzo trudne.

Tak. Po pierwsze, interpretacja konstytucji. Zaleski 
bronił konstytucji w przedwojennym kształcie, stronnic
twa opowiadały się za konstytucją zmienioną przez 
umowę paryską. Po drugie, dzieliła sprawa „jałtań- 
czyków” , czyli Mikołajczyka. Zaleski był przeciwnikiem 
jakiejkolwiek z nim ugody, Sosnkowski raczej też, ale 
widział możliwość pozostawienia furtki, a PPS w tym 
czasie myślała o wejściu PSL do porozumienia. Po trze
cie, istniała różnica co do możliwości uznania - choćby na 
krótko - Zaleskiego jako prezydenta. PPS odmawiała 
wejścia do Rady powołanej przez Zaleskiego, nawet jeśli 
byłoby to związane z szybkim zrzeczeniem się przez nie
go urzędu.

Ale czy w gruncie rzeczy ośrodek Zaleskiego i stron
nictwa Rady Politycznej nie podzieliła sprawa Bergu? 
Czym byl Berg?

Akcja ta była utrzymana w tak ścisłej tajemnicy, że 
ludzie tacy jak Arciszewski i Adam - a cóż dopiero ja - 
nie wiedzieli o niej aż do ukazania się w 1953 roku bro
szury jednego z jej współpracowników, Kazimierza Ty- 
choty. Jak dziś wiadomo, w 1950 roku, w rezultacie tajnej 
umowy między Działem Krajowym Rady Politycznej 
i Amerykanami, powstała w Niemczech polska placówka 
wywiadu, nie wojskowego, a polityczno-społecznego. 
Cała ta akcja, związana z przewidywaniami szybkiego 
wybuchu wojny, była próbą podtrzymania zorganizowa
nego oporu politycznego w kraju. W tę siatkę organiza
cyjną wkradło się UB, nastąpiła w kraju fala aresztowań. 
Cala akcja pociągnęła za sobą duże ofiary. Zwierzchni
kiem tych placówek był szef Działu Krajowego Rady, 
Edward Sojka ze Stronnictwa Narodowego, a jego 
zastępcami byli Franciszek Białas z PPS i Tadeusz Żen- 
czykowski z NiD-u, a więc działacze wojennego podzie
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mia. Patrząc z dzisiejszej perspektywy myślę, że organi
zowania takiej akcji mogli się podjąć ludzie, którzy prze
ważnie wyszli z konspiracji krajowej. Oni bardziej niż my 
- wieloletni emigranci - wierzyli w możliwość odbudowa
nia podziemia pod rządami komunistycznymi i bardziej 
wierzyli w wybuch trzeciej wojny, bo słabiej znali nastro
je społeczeństw zachodnich. Inną psychikę ma bowiem 
człowiek wychodzący z podziemia, a inną człowiek 
dłuższy czas patrzący na politykę światową. Po ukazaniu 
się broszury Tychoty Adam zadzwonił do Zygmunta Za
remby i powiedział mu, żeby napisał wyjaśniający arty
kuł do Robotnika, bo wobec tych zarzutów nie wolno 
milczeć. Zygmunt przyrzekł, że artykuł napisze, a naza
jutrz zatelefonował, że odwołuje obietnicę, bo Białas nie 
zgadza się, by cokolwiek w tej sprawie drukować. Było 
bardzo charakterystyczne, że Białas mógł zabronić, bo 
w hierarchii partyjnej Zaremba stał o wiele wyżej od nie
go·

Zaleski wykorzystał sprawę Bergu do wycofania się 
ze złożonych wcześniej obietnic. Dnia 3 czerwca wydał 
oświadczenie, w którym odrzucił Akt Zjednoczenia oraz 
stwierdził, że nie może mianować Sosnkowskiego swoim 
następcą, zaś 8 czerwca zapowiedział, iż pozostanie na 
urzędzie mimo wcześniejszej zapowiedzi rezygnacji.

Powiedział, że nie znajduje w swoim sumieniu 
możliwości wyznaczenia Sosnkowskiego. Okazało się, że 
prezydentem chciał być aż do śmierci. Ze strony Rady 
Politycznej były zgłaszane Sosnkowskiemu propozycje, 
aby ogłosić go prezydentem, a wtedy Zaleski musiałby 
ustąpić. Sosnkowski jednak się nie godził. Mówił, że nie 
wolno dopuścić, aby było dwóch prezydentów. Wrócił do 
Kanady i później już czynnego udziału w życiu polskiego 
Londynu nie brał.
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Jak zareagowały stronnictwa, które uprzednio już 
Akt Zjednoczenia uzgodniły?

Dnia 31 lipca 1954 odbyło się pierwsze posiedzenie 
Tymczasowej Rady Jedności Narodowej, do jakiej 
weszły stronnictwa, które podpisały Akt Zjednoczenia. 
Zasiadało w niej 40 członków Rady Politycznej, 22 Rady 
Narodowej, 15 przedstawicieli Walnego Zjazdu Zjedno
czenia Polskiego oraz kilkanaście osób reprezentujących 
inne organizacje. Było to rzeczywiście bardzo reprezenta
tywne grono. Wchodzili w jego skład przedstawiciele 
wszystkich ważniejszych stronnictw emigracyjnych: 
PPS, SN, NiD-u, PSL-Odłam Jedności Narodowej, Stron
nictwa Pracy Hallera i Kuśnierza, Ligi Niepodległości 
Polski. Przewodniczącym Rady został Tadeusz Bielecki, 
wybrany jeszcze w kraju przed wojną prezesem Stron
nictwa Narodowego. Kierował on Radą przez cały czas 
jej istnienia aż do 1972 roku i uważam, że był dobrym jej 
przewodniczącym.

Liga Niepodległości Polski popierała dotychczas Za
leskiego.

Tak, ale odstąpiła od niego, gdy odmówił podporząd
kowania się Aktowi Zjednoczenia i przekazania władzy 
Sosnkowskiemu. Przy Zaleskim pozostała tylko mała 
grupa jego zwolenników, między innymi Związek Socja
listów Polskich Pragiera, PSL-Wolność i grupa Cata- 
Mackiewicza. Na początku sierpnia 1954 wymówił Za
leskiemu posłuszeństwo generał Anders i w rezultacie 
Zaleski utracił poparcie znacznej większości komba
tantów. W obozie Zjednoczenia znalazła się także Nieza
leżna Grupa Społeczna, w której było sporo znanych 
działaczy społecznych i kombatanckich.

Pozostał jednak przy Zaleskim między innymi gen. 
Michał Karaszewicz-Tokarzewski, który miał bogatą 
przeszłość legionową, wojskową i polityczną. Przed woj
ną był popularny w środowiskach lewicowych, zwłasz
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cza wśród ludowców, a w 1939 organizował Służbę 
Zwycięstwu Polski, z której wyrosła Armia Krajowa. 
Z nominacji Zaleskiego został w 1954 Naczelnym Wo
dzem.

Tokarzewski - jak każdy generał był popularny, ale 
Anders i Bór-Komorowski znaczyli w kołach wojsko
wych o wiele więcej.

Proponuję jednak, byśmy na chwilę zatrzymali się 
przy osobie gen. Tokarzewskiego.

Osobiście spotkałam go tylko raz, gdy Tomaszewski 
zaprosił nas na obiad wspólnie z Tokarzewskim.

Przed wojną już było wiadome, że był mistykiem 
i działał w Towarzystwie Teozoficznym, które było dość 
rozgałęzione wśród inteligencji. Przypuszczałam, że 
należy do masonerii, bo przyjaźnił się z ludźmi, o których 
też było wiadomo, że są masonami. Zupełnie niedawno 
historyk z kraju pokazał mi dyplom francuskiej loży 
masońskiej wystawiony w 1937 roku na gen. Tokarzew
skiego. Pierwszy i jedyny raz w życiu widziałam podobny 
dokument. To zresztą umocniło mnie w przekonaniu, że 
odsunięcie Arciszewskiego w 1947 zostało dokonane 
przez masonów, w czym Tokarzewski też brał udział. 
Miał on niezwykły dar uzdrawiania ludzi. Kiedyś tu 
w Londynie spotkał na ulicy Wacka Zagórskiego, który 
był ranny w powstaniu i potem często kulał. Tokarzewski 
wziął go do kawiarni i zapytał, co mu jest. Wacek poka
zał, gdzie miał ranę. Generał położył rękę na tym bolą
cym miejscu przez około pół godziny. Ból przeszedł 
zupełnie. Uprzedził jednak, że ból wróci i radził Wacko
wi, by poszedł do znanego mu kręgarza, który nauczył się 
swojej sztuki od jakiegoś Japończyka w obozie jeniec
kim.

Pewnego razu Tokarzewski umówił się ze Stefanią 
Zahorską, że o ustalonej godzinie będzie wysyłał jej fale 
elektryczne. Którejś nocy Stefania z krzykiem zerwała się
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z łóżka wołając Adama Pragiera. Ten wszedł i skonstato
wał, że cała jest naelektryzowana, łącznie z włosami 
i palcami rąk i nóg. Pragier przed studiami prawa ukoń
czył medycynę, więc nie tak łatwo poddawał się podob
nym wrażeniom. Potwierdził jednak, że naprawdę cała 
była naelektryzowana. Okazało się, że Tokarzewski był 
na jakimś przyjęciu, zapomniał o umówionym wysłaniu 
fal i uczynił to z opóźnieniem dopiero po powrocie do 
domu.

Czy te szczególne zdolności Tokarzewskiego były 
w Londynie znane?

Tak, wiedziano o tym.

Czy rozłam 1954 roku na obóz zjednoczenia i obóz 
Zaleskiego przenosił się do organizacji społecznych, jak 
na przykład Stowarzyszenie Kombatantów, lub do orga
nizacji kulturalnych?

Częściowo tak, ale zwolennicy Zaleskiego byli 
w ogromnej mniejszości.

Zaleski próbował wzmocnić swoją pozycję rozpisu
jąc wybory do Rady Rzeczypospolitej. Odbyły się one 
7 listopada 1954 roku.

Może będę stronnicza, ale tak zupełnie nic nie 
pamiętam z tych wyborów, że chyba nie było to porusza
jące wydarzenie.

Głosowało 4661 osób, a więc 1,5% Polaków żyją
cych w Anglii.

No właśnie.
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Tymczasem Rada Jedności Narodowej wyłoniła 
Radę Trzech o kompetencjach kolegialnej głowy 
państwa.

Radę Trzech wybrano 8 sierpnia 1954 roku. Weszli do 
niej: Arciszewski, Anders i Raczyński. Wszyscy trzej 
cieszyli się wielkim autorytetem. Rada Trzech była czyn
nikiem reprezentacyjnym, opartym na zaufaniu najszer
szych warstw emigracji. Każdy miał w niej polityka 
szczególnie sobie bliskiego. Gdy w 1955 roku umarł Ar
ciszewski, na jego miejsce wybrano gen. Bora-Komo- 
rowskiego i był to dobry wybór.

Tomasz Arciszewski zmarł 20 listopada 1955 roku. 
Jak mogłem się zorientować, był on dla Pani osobą 
bliską. Jego portret narysowany przez Feliksa Topol
skiego wisi w Pani pokoju.

Oboje z mężem mieliśmy do niego bliski, uczuciowy 
stosunek. Mówiłam już, że był dla mnie uosobieniem tra
dycji PPS. Był niezwykle dobrym i uczciwym człowie
kiem. Nie kłamał, nie obiecywał, nie kadził. Był też 
skromny, nie przypominał stale o swych zasługach. Przez 
to wszystko był imponujący. Zasłabł na schodach metra, 
gdy jechał na manifestację do Manchesteru. Kiedy przy
jechał ambulans, już nie żył. Policja zawiadomiła konsula 
Poznańskiego, on zaś nas.

Arciszewski reprezentował w Radzie Trzech lewicę 
polską. Generała Bora, który zajął jego miejsce w Ra
dzie Trzech, za człowieka lewicy uznać nie sposób. Czy 
nie nastąpiło więc zwichnięcie reprezentatywności 
Rady?

Generała Bora-Komorowskiego nie można uważać za 
człowieka polityki, chociaż był wyrobiony i nie popełniał 
gaf politycznych, co zdarzało się Andersowi. W Polsce 
komunistycznej o Borze-Komorowskim mówiono nie
stworzone rzeczy, pisano też, iż był konserwatystą albo
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endekiem. To wszystko nieprawda. Znałam go i mogę 
zaświadczyć, że nie był ani nacjonalistą, ani antysemitą, 
a to były sprawdziany endeckości. Tutaj nigdy go z en
decją nie łączono. Określiłabym go jako człowieka cen
trum. Był otoczony legendą powstania, a ponieważ my 
byliśmy całym sercem z Armią Krajową, więc i nasz sto
sunek do Bora był ciepły. A życie państwa Komorow
skich było tu niesłychanie trudne ze względu na chorobę 
młodszego syna.

Natomiast jeśli chodzi o przedstawiciela lewicy, to 
w tym czasie Adam był przez parę lat przewodniczącym 
Egzekutywy Zjednoczenia Narodowego, a więc lewica 
miała w najwyższych władzach swego przedstawiciela.

Egzekutywę Zjednoczenia Narodowego pełniącą 
funkcje rządu powołano 27 sierpnia 1954 roku. Na jej 
czele stanął gen. Roman Odzierzyński, wiceprzewod
niczącym został Adam Ciołkosz. W lutym 1956 mąż Pani 
został przewodniczącym EZN i był nim do 2 marca 1959 
roku, a powtórnie objął przewodnictwo Egzekutywy na 
okres 1963-1966 r.

Muszę jednak zwrócić uwagę na niejasność prawną 
całej tej sytuacji. Emigracja odwoływała się przecież do 
legalizmu, czyli powoływała się na konstytucję kwiet
niową z 1935 roku. Na niej opierała swój mandat konty
nuatora Polski niepodległej. Tymczasem żaden z pow
stałych wtedy organów władzy państwowej nie był 
wymieniony w konstytucji. De iure podstawę konstytu
cyjną miał ośrodek Zaleskiego, ale znaczna większość 
emigracji skupiła się dokoła RJN i Rady Trzech. Jak 
więc to wszystko tłumaczyć?

W naszej opinii konstytucja została złamana w 1947, 
gdy złamano umowę paryską. Większość emigracji 
uznała, że Zaleski łamie konstytucję przedłużając bez 
końca swoją kadencję. I to zmuszało do wybrania Rady 
Trzech. Na Zaleskiego spadała odpowiedzialność za to, 
że legalizm nie był w pełni legalizmem.
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Czy nazwy: Rada Trzech, Egzekutywa Zjednoczenia 
Narodowego, Rada Jedności Narodowej nie były spe
cjalnie tak dobrane, aby brzmiały inaczej niż organy 
władzy zapisane w konstytucji?

Tak. Chodziło o to, by nie tworzyć podwójnych or
ganów konstytucyjnych.

Proponuję, byśmy porozmawiali o programie poli
tycznym emigracji. O jaką Polskę walczyliście?

Walczyliśmy o Polskę niepodległą, niezależną od 
Rosji i niekomunistyczną, ale wyobrażenia, jak to 
państwo ma wyglądać, byty różne. Próbowałam pokazać 
te różnice w mojej pracy Publicystyka polska na emi
gracji. Na pewno inaczej wyobrażał sobie przyszłą 
Polskę Zaleski albo Mackiewicz, a inaczej my, czyli PPS. 
Myśmy walczyli o państwo demokracji parlamentarnej, 
w którym stronnictwa lewicowe miałyby dużo do po
wiedzenia, robotnicy byliby zabezpieczeni przed nędzą, 
byłoby rozbudowane ustawodawstwo społeczne.

A jak wyobrażaliście sobie granice przyszłej Polski?
Byliśmy w obozie legalistycznym, który bronił przed

wojennej granicy wschodniej i powojennej zachodniej. 
PPS uważała, że dopóki trwa układ jałtański, trzeba bro
nić granicy ryskiej z 1921 roku. Gdy Jałta się zawali, 
a Ukraińcy, Białorusini i Litwini odzyskają niepodle
głość, wtedy sprawę granicy wschodniej trzeba będzie 
załatwić bezpośrednio z nimi.

Jak rozumiem, polegało to na zamrożeniu sprawy 
granicy wschodniej do czasu zmiany sytuacji międzyna
rodowej i obalenia komunizmu w Polsce oraz u naszych 
wschodnich sąsiadów. Tymczasem nie zamierzano się 
niczego wyrzekać.

Większość ludzi na emigracji była za utrzymaniem 
granicy zachodniej i za powrotem do przedwojennej
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wschodniej. Wyobrażano sobie, że nadejdzie Polska 
z Wilnem, Lwowem, Szczecinem i Wrocławiem.

Czy bardziej trzeźwo patrzący politycy podejmowali 
próbę oddziaływania na masy emigrantów, by zmieniły 
swój pogląd na sprawę granicy wschodniej?

Proszę Pana, ogromna część emigracji pochodziła 
z tamtych ziem. Mieli do Wilna czy Lwowa szczególny, 
sentymentalny stosunek. To była ich najbliższa ojczyzna. 
W Radzie Jedności Narodowej czy później w Radzie Na
rodowej odbywały się oczywiście dyskusje i często mó
wiono o ziemiach wschodnich, ale żadne rewizje nie były 
możliwe. Uważaliśmy, że Rosja nie ma nic do tych ziem, 
a jest to wyłącznie sprawa między Polakami i Ukraiń
cami, Litwinami, Białorusinami.

Czy podejmowano kontakty z emigracją ukraińską 
lub litewską?

W Londynie istniało Towarzystwo Polsko-Ukraiń
skie, gdzie z polskiej strony prezesem był Kazimierz 
Trembicki, ze strony ukraińskiej Konstanty Zełenko. 
Oboje należeliśmy do tego Towarzystwa. Trembicki był 
piłsudczykiem i zwolennikiem przezwyciężania kon
fliktów między naszymi narodami. Pomagał mu w tej pra
cy wybitny już przed wojną znawca tych zagadnień Sta
nisław Paprocki. Zełenko skończył uniwersytet w Kana
dzie, świetnie mówi po polsku i opowiada się od lat za 
porozumieniem polsko-ukraińskim. Miał zresztą za sobą 
tragiczne przeżycia z czasów wojny. Polacy zabili 
członków jego rodziny, a jego samego ciężko poranili. To 
przeżycie wycisnęło na nim mocne piętno i skłoniło do 
poszukiwania porozumienia między naszymi narodami, 
by takie tragedie już nigdy się nie zdarzyły.

Adam w czasie pobytu w Kanadzie nawiązał stosunki 
z emigracją ukraińską.

Komuniści w kraju przez cale lata przedstawiali taką 
konstrukcję logiczną: Jałta jest zabezpieczeniem grani-
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су na Odrze i Nysie; granicę tę gwarantuje sojusz pol
sko-radziecki, rząd komunistyczny w Warszawie oraz 
istnienie NRD. Gdyby ten układ się załamał, nie da się 
utrzymać granicy na Odrze i Nysie.

My staraliśmy się, aby istniało na świecie zrozumienie 
dla potrzeby niepodległości Polski i jednocześnie zacho
wania granicy na Odrze i Nysie. Staraliśmy się, aby gra
nica ta została uznana przez społeczeństwa, stronnictwa, 
rządy innych państw, a także przez samych Niemców. 
Adam prawie przy każdej okazji bronił granicy na Odrze 
i Nysie. Uważał, że jest to granica bezpieczeństwa Polski 
i musi być utrzymana także po obaleniu Jałty. Jeszcze 
w 1946 roku w memoriale organizacji robotniczych i so- 
cjalistycznych złożonym konferencji paryskiej oraz 
uczestnikom konferencji przygotowującej odbudowanie 
Międzynarodówki Socjalistycznej PPS domagała się 
ostatecznego uznania granicy na Odrze i Nysie. Potem 
przez szereg lat Adam toczył boje z Kurtem Schumache- 
rem i innymi socjalistami niemieckimi, którzy kwestiono
wali polskie prawo do tej granicy.

Ton artykułów Adama Ciołkosza w tych sprawach 
był bardzo twardy. W okresie zimnej wojny, w lipcu 
1949 pisał: „Nie należy się łudzić, klęska nie odmieniła 
dusz niemieckich; w Niemczech szaleje propaganda re
wizjonistyczna. /.../ ten ton będzie się podnosił, poucze
nia będą się ponawiały, żądania będą rosły - a cenę do
godzenia Niemcom zapłacić mieliby w pierwszym  
rzędzie Polacy. Toteż mocarstwa zachodnie dobrze 
uczynią, jeśli definitywnie i bezwarunkowo potwierdzą 
obecną granicę polsko-niemiecką, odbierając tym sa
mym nadzieję propagandzie niemieckiego «Lebensrau- 
mu»” („Robotnik” nr 7 - lipiec 1949).

Adam zwalczał wszelkie próby układania się z rewi
zjonistami niemieckimi i z ziomkowcami, szukania 
wśród nich sprzymierzeńców czy partnerów. W 1951
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roku odbył się Kongres Międzynarodówki Socjalistycz
nej we Frankfurcie nad Menem. Podczas konferencji pre
mier Hesji nazwał terytoria na wschód od Odry i Nysy 
ziemiami niemieckimi. Adam odpowiedział mu bardzo 
ostro, przypominając zbrodnie wojenne w Polsce i życząc 
socjaldemokratom niemieckim, by umieli zwalczać na
cjonalizm także we własnych szeregach. To przemówie
nie wywołało krzyk całej prasy niemieckiej, która je oma
wiała na pierwszych stronach, naturalnie z poiryto
waniem.

Zaraz potem, w sierpniu 1951 roku, Wysoki Komi
sarz Stanów Zjednoczonych w Niemczech John J. Mc- 
Cloy powiedział, że Niemcy mają podstawy do nadziei 
na powrót na ziemie utracone na wschodzie. Tego same
go dnia Schumacher na wielkim wiecu w Berlinie po
wiedział: „Nie ma żadnego niemieckiego rządu i żadne
go niemieckiego stronnictwa, które mogłoby uznać linię 
Odry i Nysy”. Myślę, że taka była logika zimnej wojny. 
Polska malo się w tej grze liczyła. Zachód stawiał na 
Rosję lub na Niemcy. Przygotowując się do konfrontacji 
Z Rosją, stawiano na Niemcy, które były - mimo przegra
nej wojny - potencjalną siłą. Polska nie reprezentowała 
takiego potencjału, a poza tym, mimo wszystko, była po 
tamtej stronie frontu.

Zadaniem emigracji było przeciwstawianie się myśle
niu i tendencjom rewizjonistycznym, szukanie poparcia 
i współpracy sił, które inaczej myślały. Obawa przed 
Niemcami była jeszcze wtedy bardzo duża, pamięć do
piero co minionej wojny świeża. Tendencje, o których 
Pan mówi, występowały, ale nie uważam, by określały 
one politykę Zachodu. Natomiast ta wypowiedź McCloya 
spowodowała wysłanie przez Radę Polityczną memoran
dum do amerykańskiego sekretarza stanu, w którym po
kazywaliśmy niebezpieczeństwo stawiania na Niemcy. 
„Granica Polski na Odrze i Nysie Łużyckiej - pisaliśmy 
w tym memorandum - po usunięciu sowieckiego panowa-
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nia w tej części kontynentu będzie niezbędnym warun
kiem stabilizacji politycznej i gospodarczej zespołu 
państw Europy środkowo-wschodniej, który stanowić 
będzie jeden z podstawowych czynników równowagi 
i bezpieczeństwa wolnej Europy” . Memorandum to wy
stosował do Achersona Adam jako kierownik działu za
granicznego w Wydziale Wykonawczym Rady Politycz
nej. Praw Polski broniliśmy w różnych miejscach 
i sytuacjach - w spotkaniach z politykami, dziennikarza
mi, w artykułach i listach zamieszczanych w zagranicznej 
prasie, w memorandach i oświadczeniach składanych rzą
dom i organizacjom międzynarodowym, a także na forum 
Międzynarodówki Socjalistycznej.

Rolą emigracji było wskazywać na prawdziwy cha
rakter reżimu w Polsce, nadawać rozgłos zbrodniom 
i prześladowaniom, przeciwdziałać propagandzie komu
nistycznej, wyjaśniać pewne sprawy, nalegać na podjęcie 
pewnych działań. Gdy na przykład emigracja broniła gra
nicy na Odrze i Nysie, miało to inną wymowę, niż kiedy 
bronił jej komunistyczny rząd w Warszawie. Pokazywa
no w ten sposób światu, że granicę zachodnią za osta
teczną uważa nie tylko komunistyczna partia, ale również 
stronnictwa niepodległościowe i antyjałtańskie. A zatem 
cały czy prawie cały naród będzie bronił tej granicy.

Proponuję, abyśmy porozmawiali o Międzynarodów
ce Socjalistycznej.

W czasie wojny Adam pracował w Londynie w komi
tecie przygotowującym odbudowanie Międzynarodówki. 
Po wojnie w konferencjach międzynarodowych partii 
socjalistycznych brali udział przedstawiciele koncesjono
wanej PPS, nas nie zapraszali. W 1948 roku PPS Cyran
kiewicza wycofała się ze współpracy z partiami socjalde
mokratycznymi, a wkrótce potem połączyła się z PPR. 
Tymczasem 1 lutego 1948 w Paryżu powstało porozu
mienie socjalistów-emigrantów z krajów podbitych 
przez Stalina. W parę miesięcy później utworzyli oni
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Międzynarodowe Biuro Socjalistyczne. W lipcu 1949 
odbyła się w Londynie konferencja, w której wzięli udział 
przedstawiciele partii polskiej, czechosłowackiej, 
węgierskiej, bułgarskiej i jugosłowiańskiej. Przewodni
czył tej konferencji Adam. Utworzono wtedy Unię Socja
listyczną Europy środkowo-wschodniej, a jej przedstawi
cielami w Międzynarodówce zostali Adam i czeski 
socjalista Vilem Bernard. W trakcie prac zmierzających 
do odbudowania Międzynarodówki Adam pracował w 
komisji, która przygotowywała deklarację zasad socjaliz
mu demokratycznego.

Efekt tych prac, czyli deklaracja frankfurcka z 2 lipca 
1951, byt ważnym punktem ewolucji doktryny socjalde
mokratycznej. Była to deklaracja zadecydowanie antyko
munistyczna. Podkreślano, że socjalizm może być urze
czywistniony tylko poprzez ustrój demokracji parlamen
tarnej. Stwierdzono, że do socjalizmu demokratycznego 
można dojść wychodząc od marksizmu lub innych analiz 
społecznych, a także z zasad religijnych lub humanitar
nych. W ten sposób odrzucano jednolitą bazę światopo
glądową ruchu. Projektując zasady ustroju gospodar
czego położono nacisk na wielość form  własności. 
Państwo powinno jedynie dbać o ogólne planowanie 
gospodarcze, przeciwdziałać możliwości powstania 
scentralizowanego systemu zarządzania. Bezpośrednimi 
celami gospodarczymi socjalizmu nie jest określony mo
del ekonomiczny, ale pełne zatrudnienie, wzrost pro
dukcji, zabezpieczenie społeczne, sprawiedliwy podział 
dochodów i majątków. Ten program stał się podstawą 
wszystkich programów współczesnych partii socjalde
mokratycznych .

Wiele elementów tego programu było już wcześniej 
zapisanych w programach partii socjalistycznych, jak 
podkreślenie drogi parlamentarnej, sprzeciw wobec 
pełnego upaństwowienia, opowiedzenie się za gospo
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darką mieszaną. W PPS marksizm nigdy nie był obowią
zującą doktryną, zawsze byliśmy zwolennikami wolności 
światopoglądu i wolności nauki. Popularność Marksa 
wśród polskich robotników wynikała nie z jego teorii 
ekonomicznych, ale z tego, że w 1864 roku zgłosił 
w I Międzynarodówce wniosek popierający niepodle
głość Polski w przedrozbiorowych granicach. Właśnie 
dlatego portrety Marksa wisiały w Domach Robotni
czych. Program frankfurcki otwierał drogę dla budowania 
teorii i praktyki państwa opiekuńczego i na tym polegało 
jego wielkie znaczenie.

Międzynarodówka Socjalistyczna była miejscem, 
gdzie spotykali się politycy, którzy w swoich krajach zaj
mowali wpływowe stanowiska w parlamentach, rzą
dach, byli ministrami i premierami. Już sam fakt pod
trzymywania przez emigrantów takich kontaktów bardzo 
się liczył. Z kim w tym okresie utrzymywaliście bliższe 
stosunki?

Adam był w bardzo bliskich stosunkach z Morganem 
Phillipsem, sekretarzem generalnym Labour Party i se
kretarzem Międzynarodówki. W okresie naszego konflik
tu z Zygmuntem Zarembą - o czym będziemy jeszcze mó
wić - był po naszej stronie. Spotykał się z dementem 
Attlee, przywódcą Labour Party i nawet razem przema
wiali kiedyś na wiecu w Mediolanie.

Czy kontakty z Attlee miały jakieś praktyczne znacze
nie?

O spotkaniach z Attlee w czasie wojny Adam napisał 
artykuły, które weszły do książki Walka o prawdę. Po 
wojnie główną uwagę Attleego zajmowała niepodległość 
krajów imperium brytyjskiego. Był tym tak bardzo zajęty 
i przejęty, że na problemy Europy środkowej i wschod
niej zwracał dużo mniej uwagi. W konkretnych sprawach 
można było jednak na niego liczyć. Największą nadzieją
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partii brytyjskiej w latach pięćdziesiątych byl Hugh 
Gaitskell, człowiek o szerokich horyzontach. W sprawach 
polskich czy środkowo-europejskich można było na nim 
polegać. Stawiałam go wyżej niż Wilsona, który był 
człowiekiem codziennej praktyki, bardzo pragmatycz
nym w grze politycznej. Był zdolnym premierem, ale 
trudno byłoby w nim znaleźć sympatię dla Polski czy dla 
innych krajów podbitych przez Rosję. W jego rządzie był 
jednak Denis Healey, na którego można było liczyć.

Gdy Pani mówi „można było liczyć*9, to co to właści
wie oznacza?

Mógł coś powiedzieć w parlamencie, napisać artykuł, 
wystąpić na manifestacji, wziąć udział w polskim ob
chodzie. A niekiedy nawet więcej. W 1951 roku wyszła 
książka The curtain fali. A story o f the Socialists in Eas
tern Europe, w której Adam, Węgier Antal Ban i Czech 
Vaclav Majer przedstawili historię partii w ich krajach 
w ciągu ostatnich lat oraz ich zniszczenie przez komu
nistów. Denis Healey napisał tam rozdział Nowe rosyj
skie imperium. Znaczenie miało nie tylko to, co tam napi
sał, ale także fakt, że napisał to w książce wydanej 
wspólnie z socjalistami-emigrantami z tych krajów. 
Gaitskell zaś popierał między innymi polskie prawo do 
granicy na Odrze i Nysie. Bardzo bliskim przyjacielem 
Adama był przewodniczący Międzynarodówki Camille 
Huysmans, powojenny premier Belgii.

A jak układały się stosunki z socjaldemokratami nie
mieckimi?

Z Schumacherem były złe, bo jego stosunek do Polski 
był nieżyczliwy. Z Ollenhauerem, który przejął po nim 
kierownictwo SPD, układało się lepiej. Adam znał go od 
bardzo dawna, razem byli w Socjaldemokratycznej 
Międzynarodówce Młodzieży.
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Czy w kontaktach z SPD pojawiał się problem grani
cy na Odrze i Nysie?

W oficjalnych stosunkach nie, ale tacy działacze jak 
Ollenhauer byliby w stanie zaakceptować tę granicę. Na
tomiast wśród przesiedleńców nawet socjaldemokraci nie 
chcieli jej uznać.

Na przełomie 1953 i 1954 roku byliście Państwo 
przez parę miesięcy w Ameryce.

Pojechaliśmy na zaproszenie Związku Socjalistów 
Polskich, z którym od czasów wojny Adam blisko 
współpracował. W Ameryce nie było wolno zakładać 
partii, których władze znajdowały się poza Stanami Zjed
noczonymi i do których należeliby obywatele innych kra
jów. Zatem PPS nie mogła istnieć w Ameryce. Socjaliści 
więc należeli do Związku Socjalistów Polskich. Była to 
dość liczna stara organizacja polonijna, która bardzo po
magała w sprawach polskich. Mieli oddziały w wielu 
miastach, organizowali zjazdy i demonstracje. Przed woj
ną Związkiem kierował senator Sokołowski, później Frej- 
lich i Penzik. Po wojnie przenieśli się do Ameryki i pra
cowali w Związku Otton Pehr i Romuald Szumski. Adam 
był z nimi w kontakcie i dużo pisywał do wydawanego 
przez Związek Robotnika Polskiego, który redagował Jan 
Trzaska. Mieliśmy więc tam wielu przyjaciół. Po śmierci 
Andrzeja zaprosili nas, żeby nam pomóc dojść do siebie. 
Otrzymaliśmy zaproszenie na pięć miesięcy od Związku 
Socjalistów Polskich i Kongresu Polonii Kanadyjskiej. 
Była to jednak przede wszystkim podróż polityczna, bo 
Adam inaczej nie potrafił. Miał mnóstwo spotkań, 
rozmów, przemówień, konferencji prasowych, odczytów 
na uniwersytetach, wywiadów w gazetach, w radio, a na
wet w zaczynającej się wtedy telewizji. Adam rozmawiał 
z wieloma działaczami amerykańskiego ruchu robotni
czego, między innymi z Normanem Thomosem. Spotykał 
się też z emigrantami z Europy wschodniej. W Nowym
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Jorku i w Kanadzie przemawiał na zgromadzeniach zor
ganizowanych przez Bund. Objechaliśmy ośrodki polo
nijne, gdzie oboje często przemawialiśmy.

Związek Socjalistów pokrył Adamowi koszt podróży 
statkiem, nasi osobiści przyjaciele złożyli się na mój bilet, 
ale zabrakło na powrót. Musiałam zarobić pieniądze 
w Nowym Jorku pogadankami w radio. Zamieszkałam 
u państwa Pehrów. Adam wprowadzi! się do pokoju wy
najętego przez Związek w dość eleganckim hotelu, aby 
mógł tam przyjmować gości na rozmowy polityczne. Do
piero pod koniec pobytu i on przeniósł się do Pehrów.

Byliśmy w Ameryce po raz pierwszy, chcieliśmy więc 
zetknąć się bliżej ze starą Polonią, zwłaszcza robotniczą. 
Pamiętam dobrze Detroit, gdzie byliśmy przyjęci przez 
prezydenta miasta. Jego zastępca zawiózł nas do fabryki 
„Forda” założonej w 1903 roku. Objechaliśmy olbrzymi 
teren fabryki. Wielkie wrażenie zrobiła na nas nowoczes
na technika konstrukcji samochodów. Byliśmy również 
w sekretariacie Związku Robotników Przemysłu Samo
chodowego. Przyjął nas serdecznie jego sekretarz i w cza
sie rozmowy opowiedział interesującą historię. Jako 
osiemnastoletni chłopiec przyjechał do Detroit z Anglii 
w poszukiwaniu pracy. Został przyjęty do fabryki „For
da” . Po około dziesięciu dniach zorientował się, że w fa
bryce nie ma związku zawodowego, co wydało mu się 
dziwne. Przyjechał przecież z Anglii, gdzie związki 
działały od drugiej połowy XIX wieku. Rozpoczął więc 
rozmowy z robotnikami. Po kilku dniach został wezwany 
do dyrektora, który oświadczył mu ostro: zbieraj manatki, 
tu nie Anglia, tu żadnych związków zawodowych nie 
będzie. Ale po chwili zrobiło mu się żal i zapytał: „Ilu 
ludzi zwerbowałeś do związku?” Usłyszał, że pięciu. 
„Wobec tego - odrzekł - wracaj do pracy, tylko pamiętaj, 
że tu są Stany Zjednoczone, a nie Anglia i żadnych 
związków nie będzie” . W wiele lat potem, w czasie na
szego pobytu, trząsł całą fabryką. Podczas naszej roz
mowy zadzwonił telefon. Okazało się, że w jakiejś fabry-
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ce współpracującej z „Fordem” wybuchł strajk. Proszo
no go o natychmiastowe przybycie. Zostawił nas swemu 
zastępcy, który okazał się Polakiem. Tenże w rozmowie 
podkreślił: „Tata mówił, że jak do wsi przyjeżdżał dzie
dzic, to każdy chłop musiał pocałować go w rękę. Tu, 
w Ameryce, nie muszę nikogo po rękach całować” . 
Mówił to z wielką goryczą.

W Salem byliśmy na zgromadzeniu w domu polskich 
organizacji. Działacz miejscowych związków - który się 
nami opiekował i pokazywał nam miasto - posadził nas za 
stołem prezydialnym. Uprzedził nas: „Najpierw ja będę 
mówić” . A potem zwrócił się do zebranych: „Ludzie! Ja 
z naszymi gośćmi byłem przez kilka godzin. Mówię 
wam, takich mądrych to u nas jeszcze nie było. Powie
działem im więc: jak wam w Anglii będzie źle, to przy
jeżdżajcie do Salem, u nas znajdziecie board i serce. No 
co, ludzie, dobrze powiedziałem?” Na to wszyscy zerwa
li się z miejsc i urządzili nam owację. Adam gorąco im 
podziękował, ja nie mogłam przemawiać, bo miałam 
gardło ściśnięte ze wzruszenia.

I podobnie serdecznie, choć inaczej, było w różnych 
miejscowościach. Zapraszano nas do prywatnych domów 
starych emigrantów. Ktoś z naszych towarzyszy uprze
dził mnie, że jeśli dostanę na pożegnanie chusteczkę, a do 
niej będzie przypięty banknot dolarowy, to nie wolno 
banknotu oddawać, gdyż byłaby to obraza.

Nie zapomnę robotnika, który zaprosiwszy nas do sie
bie opowiadał, jak przyjechał do Ameryki z Płocka mając 
przy sobie jedynie pięć rubli carskich, a nie umiał pisać 
ani czytać. Teraz był już starym człowiekiem, mieszkał 
we własnym domku, na stole leżała broszura o hodowli 
róż. Spotkaliśmy innego robotnika, który pochodził 
z Zakliczyna nad Dunajcem. Pokazał nam księgę, w któ
rej notował kolejne przesyłki do Polski. Wysyłał różne 
materiały budowlane, żeby - jak mówił - Zakliczyn był 
piękny.
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Objeżdżaliśmy wiele miast w różnych stanach. Adam 
pojechał nawet do Kalifornii, niestety na moją podróż za
brakło już pieniędzy.

W Filadelfii spędziliśmy trochę czasu ze Zbyszkiem, 
bratem Adama, i jego żoną Krystyną, którzy wyjechali 
z Londynu w 1948 roku. Jak już wspominałam, Zbyszek, 
który był konstruktorem lotniczym, pracował pod 
Filadelfią. Po kilku latach przenieśli się do Kalifornii, 
a w 1960 roku do Seattle, gdzie Zbyszek otrzymał lepsze 
warunki pracy. Niestety, 25 czerwca tegoż samego roku 
wchodząc do mieszkania powiedział żonie, iż bardzo źle 
się czuje. Krysia wezwała ambulans. Zbyszek zmarł 
w drodze do szpitala.

Po pięciu miesiącach wracaliśmy ze Stanów Zjedno
czonych przez Kanadę. Byliśmy tam krótko, tylko na 
zgromadzeniach w trzech miastach, a na zwiedzanie mie
liśmy mało czasu.

Adam Ciołkosz odbył też chyba rozmowy z polityka
mi amerykańskimi?

Tak, odbył konferencje z członkami Izby Reprezen
tantów, miał też spotkanie w Departamencie Stanu.

Odbyt też rozmowy w Komitecie Wolnej Europy. 
Czym był ten Komitet?

Powstał w 1949 roku, jeszcze przed utworzeniem Ra
dia Wolna Europa. Składał się z 50 wybitnych Amery
kanów, wśród których byli Eisenhower i powojenny am
basador w Polsce Bliss-Lane. Komitet miał wspierać 
działalność polityczną emigracji z krajów podbitych 
przez Rosję. Była to oparta na funduszach amerykańskich 
próba podtrzymania działań emigracji, szczególnie inte
lektualnych, wydawniczych i propagandowych. Jednym 
z efektów działań Komitetu było utworzenie Radia Wol
na Europa.

Pewnego dnia Adam spotkał się z prezesem tego Ko
mitetu. Rozmowa przeciągała się, a on nagle zapytał:
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„Czy chciałby pan zobaczyć swoją kartę z CIA w na
szych aktach?” Poszedł do telefonu i w dziesięć minut 
później przyszedł jakiś jegomość z kartą, na której były 
dane Adama: data i miejsce urodzenia, studia, co robił 
w wojsku, w życiu politycznym - wszystko tam było. 
Z tym tylko, że oni nie robili z tego tajemnicy.

W kraju komuniści takie instytucje jak Komitet Wol
nej Europy traktowali jako agentury wywiadu, a w kon
sekwencji instytucje i ludzi z nimi współpracujących też 
ustawiali pod kątem agentury amerykańskiej. Była to nie
prawda. Bez pomocy Komitetu nie mogłyby na przykład 
działać wydawnictwa polskie, przynajmniej w takich roz
miarach. Gdy wydawaliśmy nasz Zarys historii socjaliz
mu, wydawca wiedział, ile egzemplarzy zamówią i opła
cą. Mógł więc dostosować do tego nakład, skalkulować 
koszty.

Była to więc forma dotacji do każdej książki. Opłaco
na część nakładu mogła być przeznaczona na rozdaw
nictwo, z czego Polacy w kraju do ostatnich lat skrzętnie 
korzystali.

Naturalnie nie miało to nic wspólnego z agenturą 
i było niezwykle pożyteczne dla kraju i literatury na emi
gracji. Dawali wsparcie finansowe pismom, dzięki czemu 
mogły one wychodzić. Nie dawali poleceń politycznych, 
nie cenzurowali, nie ingerowali w treść.

Radio Wolna Europa było bardzo potrzebne Polakom 
w kraju i spełniło wielką rolę informowania społeczeń
stwa o tym, czego komuniści nie chcieli dopuścić do pu
blikacji. Zasługi Radia są oczywiste. Ale również emi
gracji Radio bardzo pomogło przetrwać. Chociaż na 
etatach pracowało tam stosunkowo niewiele osób, bardzo 
wielu współpracowało i otrzymywało honoraria za po
szczególne audycje, teksty, udział w dyskusjach. Adam 
właśnie na tej zasadzie zaczął współpracę z nimi i konty
nuował ją przez wiele lat; ja zresztą też.
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Radio Wolna Europa miało swoje studio także 
w Londynie.

Tak, w tutejszym oddziale sekcją produkcyjną kiero
wa! Leopold Kielanowski, a duszą była Włada Majew
ska; kierownikiem sekcji politycznej był Zbigniew 
Racięski. Nowak zaproponował mi bardziej systema
tyczną współpracę - pogadanki rocznicowe związane 
z historią Wielkiej Emigracji i z historią ruchu robotni
czego. Robiłam ten kalendarz przez parę tygodni, aż 
Trościanko, działacz Stronnictwa Narodowego, przepro
wadził skuteczną walkę o likwidację tej audycji. 
Mówiłam jednak potem często o sprawach ruchu robo
tniczego, pisałam recenzje książek, brałam udział w dys
kusjach.

Gdy umarł Jerzy Szyszko-Bohusz, kierownik działu 
robotniczego w Radio, zadzwonił do mnie Nowak z pro
pozycją, abym przyjechała do Monachium i objęła ten 
dział. Zaznaczył, że mogę przyjechać na jak długo chcę, 
nawet na stałe. Nie mogłam jednak pojechać, bo akurat 
pracowałam nad pogadankami historycznymi Zygmunta 
Nowakowskiego, które wyszły w książce Wieczory pod 
dębem. A była to taka trochę honorowa sprawa, bo No
wakowski - kiedy namawiano go, aby wydał drukiem te 
audycje - powiedział: , Jeśli pani Lidia zgodzi się je prze
robić na książkę, to dobrze” . Kiedy umarł, egzekutorzy 
testamentu zwrócili się do mnie i podpisałam umowę. 
Książka wymagała wielkiej roboty, więc o wyjeździe do 
Monachium nie mogło być mowy. Podsunęliśmy jednak 
wtedy Nowakowi Tadeusza Podgórskiego, żołnierza 
AK i członka PPS, który był w bardzo ciężkiej sytuacji 
materialnej. Pracował na nocnej zmianie w fabryce, 
a żona brała chałupniczą pracę do domu. Dla Tadeusza 
Radio było wielką szansą. Początkowo szło mu trudno, 
ale stopniowo się wciągnął i przez kilkanaście lat pro
wadził ten dział, i to bardzo dobrze.
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Czy znaliście Państwo bliżej Jana Nowaka?
Adam poznał go chyba jeszcze w czasie wojny, gdy 

był kurierem podziemia, ja już jako dyrektora Radia. Był 
doskonałym dyrektorem, chociaż miał ostry stosunek do 
pracowników, jak niektórzy mówiłi - „kapralski” . Kiedy 
jednak któryś z pracowników miał kłopoty ludzkie, zdro
wotne czy rodzinne, Nowak robił wszystko, żeby pomóc. 
Nasze stosunki zawsze były dobre. Z biegiem czasu 
powstała między nami głębsza przyjaźń. Działalność No
waka na emigracji, zarówno z okresu Radia Wolna Euro
pa, jak i z czasów ostatnich, zasługuje na wielkie uznanie. 
Wśród pracowników Radia w Monachium mieliśmy wie
lu przyjaciół.

Śmierć Stalina w marcu 1953 roku otworzyła okres 
walki w kierownictwie partii sowieckiej. Następowały 
pierwsze zmiany pozytywne, jak zwolnienie części 
więźniów łagrów i ograniczenie władzy bezpieki. Zmia
ny w Rosji musiały również wywołać zmiany w krajach 
satelickich.

W Polsce jednak pogłębiała się walka z Kościołem. 
Najpierw zamknięto Tygodnik Powszechny, a 26 wrześ
nia uwięziono Prymasa Wyszyńskiego, który siłą charak
teru, odwagą, postawą wobec narzuconych władz zdobył 
sobie zaufanie i popularność. Toteż jego uwięzienie 
wywołało wstrząs zarówno w kraju, jak i na emigracji.

Czy patrząc na odwilż sowiecką Chruszczowa oraz 
na próby pewnego odprężenia w jego polityce zagra
nicznej, liczyliście na jakieś zmiany w Polsce?

Stąd, z emigracji, śledziliśmy z uwagą obrady II Zja
zdu PZPR w Warszawie, który odbywał się w marcu 
1954 roku w obecności i pod kontrolą Chruszczowa. 
I Sekretarzem pozostał jednak Bierut, premierem Cy
rankiewicz, nie zapowiedziano też żadnych istotnych 
zmian prowadzonej polityki. Natomiast z zadowoleniem
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słuchaliśmy nadawanych od września 1954 roku przez 
Radio Wolna Europa audycji zbiegłego z kraju Józefa 
Światły, byłego wicedyrektora X Departamentu Minis
terstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Ujawnione przez 
niego draństwa, zbrodnie, partyjne oszustwa i afery, 
fałszywe obietnice i prawdziwe nastroje ludności, niewąt
pliwie odegrały pozytywną rolę. Budziły ferment w apa
racie władzy i wzmacniały wolę sprzeciwu. Od tych au
dycji zaczęła się ,,odwilż”  w Polsce. Dla nas było 
oczywiste, że naprawdę istotną rolę w walce z istnieją
cym systemem odegrają robotnicy.

Rok 1956 politycznie zaczął się od tajnego referatu 
Chruszczowa na XX Zjeździe KPZR. I Sekretarz sowie
ckiej partii opisywał zbrodnie Stalina. Musiało to 
wywołać poważny ferment we wszystkich partiach ko
munistycznych, dla których od lat Stalin był wodzem 
i bohaterem, a jego kult ważnym spoiwem całego ruchu. 
W Polsce destalinizację przyspieszyła śmierć Bieruta 
12 marca 1956 roku. Jak na te zmiany patrzyła emigra
cja?

Chyba najważniejsze dla nas było zwalnianie wię
źniów politycznych, wśród których byli przedwojenni 
i wojenni znajomi, wielu ludzi z emigracji. W kwietniu 
wydano amnestię zamieniającą kary śmierci na kary 
długoletniego więzienia. Wielu ludzi nawet z dużymi wy
rokami wychodziło - w zasadzie czasowo - ale do więzień 
już nie wracali. Widzieliśmy też z Londynu poruszenie 
wśród inteligencji akademickiej, młodzieży, literatów. 
Powstał Klub Krzywego Koła, w którym później aktyw
nie działali pepeesowcy: Edward Lipiński, Ludwik Cohn, 
Aniela Steinsberg.

Jaki był wasz stosunek do rewizjonizmu i publicysty
ki takich ludzi jak Leszek Kołakowski?

Cieszyli się sympatią, szczególnie gdy w latach póź
niejszych spotykały ich policyjne represje. Były jednak
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też zastrzeżenia wobec rewizjonistów, że to tylko napra
wiacze komunizmu, a emigracja przecież dążyła do oba
lenia komunizmu. My z Adamem czekaliśmy wciąż na 
poruszenie się robotników, bo wiedzieliśmy, że tylko oni 
są silą, która może komunizm obalić.

Rok 1955 kończył okres zimnej wojny. Rosjanie wy
cofali się z Austrii, Chruszczów spotkał się z Eisenhowe
rem oraz pojawił się w wyklętym dotychczas Belgradzie. 
Zmieniał się klimat międzynarodowy, aż w kwietniu 
1956 Chruszczów i Bułganin zjechali w odwiedziny do 
Londynu. Emigracja zorganizowała wtedy wielką de
monstrację sprzeciwu.

Z okazji tej zapowiedzianej wizyty Egzekutywa Zjed
noczenia Narodowego w dniu 10 kwietnia przesłała do 
brytyjskiego ministra spraw zagranicznych notę, która 
między innymi wyrażała nadzieję, że Rząd Jej Królew
skiej Mości będzie domagał się od przedstawicieli Związ
ku Sowieckiego przywrócenia niepodległości całego te
rytorium Polski. Brytyjski minister po raz pierwszy od 
1945 roku przyjął delegację władz emigracyjnych. An
ders i Raczyński przedstawili wtedy polski punkt widze
nia na tę wizytę i na wszystko, co się w Polsce działo. 
22 kwietnia 1956 roku ulicami Londynu przeszedł wielki 
pochód polski, w którym - jak podały gazety - brało 
udział dwadzieścia tysięcy osób, w chwili zaś składania 
wieńców z napisem „Ku czci naszych rodaków, którzy 
zginęli pod komunistycznym terrorem” znalazło się 
wokół pomnika Nieznanego Żołnierza około czterdzieści 
tysięcy osób.

Tu muszę dodać, że po dwóch dniach Adam przyniósł 
wiadomości z Labour Party, które sprawiły nam praw
dziwą przyjemność. 23 kwietnia, a więc nazajutrz po na
szej demonstracji, kierownictwo Labour Party przyjmo
wało gości sowieckich w jednej z sal Izby Gmin. 
W obiedzie brali udział najwybitniejsi przywódcy Partii 
Pracy z Attleem na czele oraz reprezentanci związków
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zawodowych. W czasie obiadu leader Partii Pracy w Izbie 
Gmin - Gaitskell - zwrócił się do Chruszczowa z apelem 
o przywrócenie wolności socjalistom przebywającym 
w więzieniach w Związku Sowieckim i w krajach sateli
ckich. Dodał też, iż sekretarz Komitetu Wykonawczego 
Partii Pracy zamierza dać gościom listę około 150 czo
łowych socjalistów więzionych w krajach satelickich. 
Chruszczów odmówił podjęcia w tej sprawie jakichkol
wiek kroków, twierdząc, że w Związku Sowieckim nie 
ma żadnych socjalistów w więzieniach, co zaś dzieje się 
w krajach satelickich, nie jest jego sprawą. Gdy niektórzy 
laburzyści nadal nalegali, dał im odpowiedź odmowną. 
Sowieccy goście nie ukrywali niezadowolenia, Chrusz
czów parskał gniewem i wyszedł o północy nie podawszy 
ręki gospodarzom. Naturalnie Adam dał bardziej szcze
gółowy opis tego spotkania w majowym numerze Robot
nika.

Dnia 25 czerwca 1956 roku doszło w Poznaniu do 
wielkich demonstracji robotniczych. Władze zareago
wały strzelaniem. Według oficjalnych danych zginęło 
75 osób. Jak odczuła to emigracja?

Emigracja całym sercem stanęła po stronie robot
ników. Rada Jedności Narodowej w Londynie 29 czerw
ca 1956 podjęła jednomyślną uchwałę protestującą, 
oświadczającą między innymi: ,,W manifestacji 
poznańskiej przeciwko nieludzkim warunkom życia wi
dzimy nie tylko akt rozpaczy, ale także samoistny protest 
przeciwko niewoli narodu polskiego... W tej tak pełnej 
tragizmu chwili zjednoczona politycznie i moralnie emi
gracja łączy się z Wami, Rodacy, we wspólnej, nigdy nie
zachwianej woli w dążeniu do odbudowy wolnej Ojczyz
ny” . W związku z wydarzeniami poznańskimi 
Egzekutywa Zjednoczenia Narodowego zapowiedziała 
przesłanie w najbliższych dniach memoriału do rządów 
państw zachodnich, reprezentującego polski punkt widze
nia i polskie postulaty, a także wezwała społeczeństwo

308



SPO JRZEN IE W STEC Z

polskie w wolnym świecie do manifestowania na rzecz 
protestu. W Anglii rozlała się fala takich manifestacji, 
w wielu ośrodkach organizowała je PPS. Pamiętam de
monstrację w Londynie urządzoną 23 lipca wieczorem 
przez Koło PPS oraz przez Związek Robotników i Rze
mieślników pod ambasadą reżymową w czasie odbywają
cego się tam przyjęcia dla korpusu dyplomatycznego i dla 
brytyjskich sympatyków z okazji rocznicy tzw. komitetu 
lubelskiego. Demonstranci przechadzali się przed amba
sadą z afiszami w języku angielskim.

Wypadki poznańskie przyspieszyły proces podziałów 
w PZPR oraz pobudziły falę aktywności oddolnej. Osta
tecznie w październiku 1956 na VIII Plenum szefem par
tii wybrano Władysława Gomułkę.

Symbolem zmiany dotychczasowej polityki było też 
pożegnanie marszałka Rokossowskiego i jego wyjazd do 
Rosji oraz zwolnienie z więzienia Prymasa Wyszyńskie
go, co wywołało w kraju i na emigracji ogromne wraże
nie. Przeprowadzone przez Gomułkę zmiany personalne, 
odwilż w stosunkach Kościół-Państwo, zmiany w związ
kach zawodowych, powstawanie rad robotniczych, po
szerzenie wolności życia akademickiego, literackiego, 
dziennikarskiego, organizacji młodzieżowych, powolne 
przywracanie elementarnej praworządności, wszystko to 
budziło nadzieje co do Gomułki i jego liberalnej polityki.

Trzeba pamiętać, że w tym samym czasie wybuchło 
powstanie węgierskie, które zostało krwawo stłumione 
przez wojska sowieckie. Polacy stali po stronie powstań
ców i organizowali nawet konkretną pomoc, przeważnie 
medyczną.

Jak na emigracji oceniany był przełom październi
kowy?

Emigracja podzieliła się na ludzi „wierzących” 
w Gomułkę i na niewierzących. Ogromną rolę odegrała tu 
Kultura, która ogłosiła, że daje Gomułce pełny kredyt
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zaufania. Juliusz Mieroszewski w swojej publicystyce 
położył akcent na konieczności popierania rewizjonizmu 
komunistycznego. W miarę jak Gomułka wracał na stare 
pozycje, Kultura ten kredyt wycofywała, wreszcie 
całkiem go cofnęła. Myśmy uważali, że Gomułka zawsze 
był komunistą podległym Rosji, tak się kształtował, taki 
był w podziemiu i w latach powojennych. Uważaliśmy, 
że dostał od Moskwy na pewien czas „urlop” od dyktan
da sowieckiego. Później jednak wszystko miało wrócić 
do „normy” .

Proponuję, byśmy się odwołali do artykułów z tamte
go okresu. W grudniu 1956 Adam Ciołkosz pisał w „Ro
botniku” , że nie wolno nie doceniać zmian, które zaszły 
w kraju, ale nie należy też uważać zadań emigracji za 
wyczerpane: ,,Pierwszym obowiązkiem emigracji jest 
mówić prawdę o sytuacji w Polsce, mówić to, czego Kraj 
sam jeszcze nie może powiedzieć; /.../ trzeba kłaść na
cisk na podstawowy postulat niepodległości, to jest na 
całkowite wyjście wojsk sowieckich z Polski, jak i na 
podstawowy postulat wolności, to jest na swobodne wy
bory sejmowe w warunkach umożliwiających swobodę 
wyboru. Zadanie emigracji politycznej będzie zakończo
ne dopiero wtedy, gdy oba te warunki zostaną spełnio- 
ne”.

W tym samym artykule pisał, że tragedia Węgier do
wodzi, iż oswobodzenie się narodów ujarzmionych nie 
jest możliwe własnymi siłami. Konieczna jest pomoc 
zewnętrzna.

Dnia 10 grudnia 1956 w exposé wygłoszonym  
w Tymczasowej Radzie Jedności Narodowej Adam 
Ciołkosz mówił: ,,Pokojowe rozwiązanie problemu 
europejskiego wymaga tedy szeregu decyzji, które wy
mieniam w ich logicznej kolejności: 1 ) uznanie obecnej 
granicy polsko-niemieckiej przez mocarstwa zachodnie; 
2) wycofanie wojsk sowieckich z Polski i z innych krajów
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położonych na zachód od Związku Sowieckiego; 3) zjed
noczenie Niemiec; 4) swobodne wybory w Polsce i we 
wszystkich innych krajach pasa baltycko-czarnomor
skiego'\ Taki plan zakładał jednak kapitulację Związku 
Radzieckiego i jego wycofanie się z Europy środkowej. 
Wydawało się to zupełnie nierealne bez wojny świato
wej, a tej przecież nikt nie chciał.

Ten proces musiał oczywiście potrwać, ale taka per
spektywa się nasuwała. Na tym samym posiedzeniu Rady 
Jedności Narodowej Adam mówił: ,,Droga ustępstw 
i kompromisu z «narodowym komunizmem» zastosowa
na w Polsce, prowadzić musi do dalszego rozluźnienia się 
zależności od Związku Sowieckiego. Droga krwawej re
presji, zastosowana na Węgrzech, także nie prowadzi do 
niczego dobrego dla Związku Sowieckiego; gdyby ten 
system represji został przeniesiony na całość pasa bałty- 
cko-czarnomorskiego, oznaczać musiałby stan perma
nentnej wojny w tym pasie, na co Związek Sowiecki nie 
może sobie pozwolić. Związkowi Sowieckiemu pozostaje 
tylko jedna droga /.../, a mianowicie droga wycofania się 
z pasa bałtycko-czamomorskiego’ ’. Moskwa próbowała 
hamować ten pęd do niezależności i demokracji w 1956 
roku na Węgrzech, w 1968 w Czechosłowacji, w 1981 
w Polsce, ale ostatecznie w roku 1989 Gorbaczow uznał 
za konieczne wycofanie się z tych państw. Tyle jednak, 
że trwało to wiele lat.

Wbrew różnym utartym opiniom Wasza postawa wo
bec polityki Gomułki w latach 1956-57 nie była całkowi
cie negatywna. W 1957 roku, po pierwszych krokach od
wrotowych od Października, Adam Ciołkosz pisał: 
„W świetle późniejszych wydarzeń węgierskich widocz
ne jest, że w istniejących okolicznościach społeczeństwo 
polskie osiągnęło w październiku ub.r. maksimum swo
ich możliwości. Nakazem chwili jest czujność, by nic 
z pozytywnych zdobyczy październikowych nie zostało 
uronione czy odebrane".
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Te słowa przypominają mi ton publicystyki Miero- 
szewskiego.

Nie. Mieroszewski wierzył w ewolucję komunizmu aż 
do jakiejś formy demokracji z wieloma partiami socjalis
tycznymi. Popierał rewizjonistów i nawet chciał ich tutaj 
zapraszać. Nie wierzył w rolę polityczną emigracji, 
wyśmiewał legalizm. Uważał, że wszystkie przedwojen
ne ideologie i stronnictwa bezpowrotnie umarły. Liczy! 
na to, że ewolucja w Polsce jest właściwie nieograniczo
na. Adam pisał, że w Październiku osiągnięto maksimum, 
że bez zmian w sytuacji międzynarodowej, a zwłaszcza 
bez zmian w Rosji, ten proces ewolucji będzie zahamo
wany.

Podobno w Londynie Mieroszewski był nieznany, 
choć przecież tutaj mieszkał.

Nie utrzymywał żadnych stosunków towarzyskich. 
Nie brał udziału w zebraniach, obchodach, wieczorach li
terackich. Nawet nie wiem, jak wyglądał. Gdy umarł 
w 1976 roku, na jego pogrzeb przyszło kilku Polaków. 
Jerzy Giedroyc był wtedy strasznie oburzony, ale to wy
nikło z tego, że nikt go tu właściwie nie znał osobiście. 
Naturalnie, czytano z uwagą jego artykuły. Trzeba tu jed
nak dodać, że jego wpływ i pozycja były w kraju bez 
porównania wyższe niż na emigracji.

Wydarzenia 1956 roku podmyły jednak postawy wie
lu emigrantów. Przez Londyn przetoczyła się fala wy
jazdów, która porwała znane osobistości emigracji. 
Prawdziwym skandalem był wyjazd do Warszawy 
urzędującego przy Zaleskim premiera Hugona Hanke. 
Wylądował on w Warszawie we wrześniu 1955, a więc 
jeszcze przed odwilżą. Niedawno ogłoszone dokumenty 
poświadczają, że od dłuższego czasu był on agentem 
U B .W  czerwcu roku 1956 wrócił do kraju inny, po
przedni premier Zaleskiego: Stanisław Mackiewicz.
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Powrót Mackiewicza był zdumiewający. Przecież ten 
niezmiernie utalentowany publicysta, konserwatysta 
o skrajnie antysowieckich poglądach, był przeciw nawet 
najmniejszym ustępstwom politycznym. Wyrażał to 
zgodnie ze swoim temperamentem - gwałtownie - ataku
jąc Sikorskiego, Mikołajczyka, wszelkich zwolenników 
kompromisu.

Proszę sobie wyobrazić zaskoczenie emigracji. Ry
szard Wraga w całonocnej rozmowie usiłował go odcią
gnąć od zamiaru powrotu, lecz go nie przekonał. Owe 
wyjazdy ludzi z najbliższego otoczenia Zaleskiego bar
dzo poderwały prestiż tego ośrodka.

Trudno mi się nie uśmiechnąć na wspomnienie, że to 
Mackiewicz w jednym ze swoich dawnych artykułów 
nazwał Adama ,,księciem Józefem polskiego socjaliz-

Dodajmy, że w parę lat później wrócił do Polski 
także Jerzy Kuncewicz. Również kilka osobistości 
z kręgu Rady Jedności Narodowej wróciło do kraju: Je
rzy Zdziechowski, Juliusz Poniatowski, Emil Rojek, 
Klaudiusz Hrabyk, Adam Szczypiorski. Reprezentowali 
oni różne stronnictwa oraz ideologie. Powrót nie musiał 
oznaczać zaangażowania po stronie reżimu. Wielu je 
chało z przyczyn osobistych, rodzinnych, unikając po 
powrocie zaangażowań politycznych. Niektórzy 
występowali z krytyką władz PRL.

Wielu wyjeżdżających pisało jednak po powrocie 
obrzydliwe teksty albo obejmowało odpowiednie stano
wiska. Cat-Mackiewicz napisał straszną broszurę Londy- 
niszcze, Hrabyk też się nieźle zasłużył. Odrębną sprawą 
był wyjazd Poniatowskiego, który był wybitnym znawcą 
wsi, a jako przedwojenny minister rolnictwa bardzo 
się przyczynił do przeprowadzenia reformy rolnej. 
Przed swoim powrotem mówił wyraźnie, że celem jego 
wyjazdu jest praca nad reformą rolnictwa, by chłopi
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otrzymali to, co im się należy. Toteż ludzie zorientowani 
politycznie do Poniatowskiego nie mieli pretensji.

Co do Rojka: byl uważany za wybitnego i poważnego 
działacza endecji. Nie miał w sobie zapalczywości, agre
sywności, można z nim było rozmawiać i polemizować.

Ten podział na tle stosunku do Gomułki i sensu po
zostawania na emigracji powstał we wszystkich stronni
ctwach. Trzeba pamiętać, że część ludzi była zmęczona 
emigracją, odzywała się wielka tęsknota za krajem. Ich 
motywy były osobiste, uczuciowe, a do tego znalazło się 
uzasadnienie polityczne, które pozwoliło wrócić.

Wyjazdy spowodowały pewien odpływ łudzi, ale był 
on stosunkowo nieznaczny. Z osób należących do in
stancji kierowniczych emigracji, do władz stronnictw 
i stowarzyszeń, wyjechało może kilkadziesiąt osób. 
Wszystkie dotychczasowe struktury przetrwały. Jest 
rzeczą charakterystyczną, że na czele dwóch równo
ległych gabinetów emigracyjnych przez kilka lat stali 
socjaliści. Mąż Pani był przewodniczącym Egzekutywy 
Zjednoczenia Narodowego, zaś Antoni Pająk premierem 
przy Zaleskim.

Proszę Pana, Rada Jedności Narodowej w lipcu 1956 
podjęła tak zwaną uchwałę interpretacyjną, że wobec nie
dotrzymania przez Zaleskiego umów i zobowiązań, urząd 
prezydenta jest wakujący. Nie uznawaliśmy Zaleskiego 
za prezydenta ani nie uznawaliśmy rządu przez niego 
powołanego. Natomiast co do Pająka, to przed wojną był 
on zwykłym terenowym działaczem niczym się nie wybi
jającym. Był konkurentem Czapińskiego w jego okręgu 
wyborczym, ale to było oczywiście coś niewspółmierne
go - Pająk przy Czapińskim!

Czym zajmował się mąż jako przewodniczący Egze
kutywy Zjednoczenia Narodowego?

Pełnił funkcje premiera, bo Egzekutywa była defacto 
rządem. Adam miał ogromną pomoc w bieżących pra-
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each w Hance Świeżawskiej, bardzo zdolnej i inteligent
nej działaczce Stronnictwa Narodowego. Mimo różnicy 
poglądów mógł zawsze liczyć na jej lojalność. W spra
wach zagranicznych Egzekutywa miała za zadanie utrzy
mywać stosunki ze wszystkimi siłami cudzoziemskimi 
liczącymi się w polityce. Za sprawy zagraniczne odpo
wiadał Jan Starzewski, piłsudczyk, były ambasador 
w Kopenhadze, a prywatnie pierwszy mąż Magdaleny 
Samozwaniec. W Ameryce przedstawicielem Egzeku
tywy był Zbigniew Stypułkowski, endek. Obaj z Ada
mem blisko i dobrze współpracowali. Utrzymywali sto
sunki ze stronnictwami i władzami państw sojuszniczych, 
informowali o tym, co naprawdę dzieje się w kraju. Ten 
plan kilkupunktowy dotyczący odzyskania niezależności 
Polski i Europy środkowej, który Pan przypomniał przed 
chwilą, Adam złożył w listopadzie 1956 w Departamen
cie Stanu. W 1956 założono też pismo Polish Affairs, 
redagowane na wysokim poziomie i przeznaczone dla 
cudzoziemskich sfer politycznych. Jego świetnym redak
torem był Witold Czerwiński, który w Egzekutywie kie
rował działem informacji. W latach 1956-58 stałą rubrykę 
- nie podpisaną - Political Notebook prowadził red. 
K. Smogorzewski.

Kolejny dział pracy to budowanie zaplecza dla ośrod
ka legalistycznego na emigracji. Zajmowali się tym dele
gaci stronnictw i Egzekutywy w różnych krajach, gdzie 
były silne skupiska emigracji. Takie oparcie dawały 
stronnictwa, które były reprezentowane w TRJN oraz 
w jej oddziałach w Stanach Zjednoczonych czy we Fran- 
cji, organizacje społeczne i kombatanckie, jak na 
przykład SPK.

Czy Egzekutywa zajmowała się bezpośrednio spra
wami krajowymi?

Tak. Gdy w 1956 roku Gomułka starał się o pożyczkę 
amerykańską, wielu ludzi na emigracji było temu prze
ciwnych. Adam pojechał do Ameryki i przekonywał, że
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trzeba tę pożyczkę poprzeć, bo ona oznacza pomoc dla 
narodu. W kraju jest nędza i pożyczka będzie służyć 
społeczeństwu.

W styczniu 1957 Adam Ciołkosz pisał w ,,Robotni- 
ku”: ,,Ameryka /.../ nie powinna jej łączyć z żadnymi 
warunkami politycznymi. Pożyczka wzmocni społe
czeństwo polskie gospodarczo i tym samym przybliży 
w Polsce demokrację - czy tego Gomułka chce czy nie”.

No właśnie. Adam opowiadał się również za odda
niem do Warszawy skarbów wawelskich, czemu także 
część emigracji była przeciwna.

Czy pamięta Pani akcję obrony niezależności Biblio
teki Polskiej w Paryżu?

W 1957 roku w związku z podjętą przez Egzekutywę 
Zjednoczenia Narodowego akcją udzielania pomocy 
w walce o niezależność Biblioteki Polskiej w Paryżu miał 
się tam odbyć Kongres Wolnej Kultury Polskiej, ale nie 
doszedł do skutku. W to miejsce odbyły się dwie konfe
rencje wolnej kultury w Nowym Jorku i w Londynie, obie 
zorganizowane własnymi niezależnymi siłami. Konfe
rencja londyńska odbyła się w dniach 22-23 czerwca 
1957 roku w gmachu Instytutu Sikorskiego z inicjatywy 
osiemnastu organizacji społecznych (m.in. Towarzystwa 
Uniwersytetu Robotniczego). Byłam członkiem komitetu 
organizacyjnego. W komisji naukowej, której przewod
niczył gen. Marian Kukieł, Adam miał referat pt. „Kryzys 
ideologii polskiego komunizmu” , który wywołał 
ożywioną dyskusję na bardzo dobrym poziomie. 
Pamiętam, z jakim zainteresowaniem słuchałam tej dys
kusji oraz Adama odpowiedzi. Na końcowym zebraniu 
plenarnym podniesiono bardzo istotną sprawę pod
kreślaną przez profesora Folkierskiego: potrzebę stałego 
organu pomocy wolnej kulturze polskiej. Konferencja ta 
bardzo dobrze udała się zarówno dzięki referentom, jak 
i ze względu na szeroki zasięg tematyki oraz na liczbę
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uczestników. Niedługo potem odbyła się też w Londynie 
konferencja ekonomiczna, dotycząca sytuacji w Polsce.

Sprzed wojny znaliście Państwo Oskara Langego, 
w czasie wojny przebywali tutaj Michał Kalecki 
i Czesław Bobrowski - wszyscy trzej byli wybitnymi eko
nomistami pracującymi wówczas w Polsce nad reformą 
gospodarczą. Czy zetknęliście się z nimi w tym czasie?

Z Langem rozstaliśmy się definitywnie w czasie woj- 
ny, gdy przeszedł na tamtą stronę. Kalecki, gdy był tutaj 
w latach wojny, spotykał się z Adamem, był jakby w or
bicie PPS, ale nie zdecydował się wstąpić do partii. Bo
browski pracował w ministerstwie u Kwapińskiego, 
którego zresztą nie cierpiał. Był dobrym mówcą i dysku
tantem. Lubiłam go. Wrócił do Polski i odegrał tam zaraz 
po wojnie znaczącą rolę. Po wojnie nigdy już nie próbo
wał nawiązać z nami kontaktu. Wszyscy ci, którzy wróci
li i zajmowali tam jakieś stanowiska, bali się nas jak 
ognia. Twierdzili, że w pobliżu naszego domu są agenci, 
którzy fotografują wchodzących do nas ludzi.

Czy jako żona przewodniczącego Egzekutywy od
czuła Pani wyraźną poprawę Waszej sytuacji material
nej?

Pensje w Egzekutywie były arcyskromne i głównie 
pokrywały koszty podróży. Osoby zatrudnione przy pra
cach pomocniczych, na przykład sekretarki, czasem zara
biały lepiej niż ich szefowie, członkowie Egzekutywy. 
Nasza sytuacja materialna była podła jak zawsze, rato
wało nas radio i moje zarobki z przygotowywania cu
dzych książek do druku i ze zwykłej drukarskiej korekty, 
w czym - muszę powiedzieć - wyspecjalizowałam się.

Na początku 1959 roku mąż Pani podał się do dymi
sji ze stanowiska przewodniczącego Egzekutywy. Powo
dem tej decyzji był rozłam w PPS na tle interpretacji wy
darzeń w kraju i stosunku do legalizmu. PPS podzieliła
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się wtedy na 30 lat. Przywódcą jednego odłamu był 
Adam Ciołkosz, a następnie Pani, na czele drugiego stał 
Zygmunt Zaremba, a po jego śmierci Stanisław Wąsik.

Adam i Zygmunt od przedwojennych lat byli 
najbliższymi przyjaciółmi. Obaj z Kazimierzem 
Czapińskim wchodzili do redakcji Światła, miesięcznika 
teoretycznego PPS. Gdy w marcu 1946 Zygmunt wydo
stał się z Polski, wznowił w Paryżu wydawanie Światła. 
Między redagowanym przez Adama Robotnikiem i reda
gowanym przez Zygmunta Światłem nie było różnic poli
tycznych czy ideowych. Robotnik był poświęcony spra
wom bieżącym, dużą wagę przywiązywał do wydarzeń 
w międzynarodowym ruchu robotniczym. Światło było 
pismem teoretycznym, mocno związanym z tradycją pod
ziemną w Polsce. Nie było więc różnic, chociaż pisma 
miały inną specyfikę. W okresie budowania Zjednoczenia 
Zaremba bardzo nalegał na legalistyczną drogę poli
tyczną, może nawet bardziej niż Arciszewski. Adam 
w tym czasie był ostrożniejszy i trochę się obawiał 
współpracy z endekami. Późniejszy atak Zygmunta na le
galizm był zwrotem o 180 stopni.

W lipcu 1957 roku Sekcja Paryska PPS, której 
przywódcą był Zygmunt, postanowiła zgłosić na zbliżają
cym się Zjeździe PPS wnioski, które nakazywały zerwa
nie z legalizmem i zasadą jedności narodowej. Podczas 
zjazdu, który odbył się w końcu września 1957 roku 
w Londynie, wnioski te przepadły.

Jak czytam w sprawozdaniu z tego zjazdu - za pozo
staniem PPS w TRJN głosowało 24 delegatów, przeciw 
16, wstrzymało się trzech. Za utrzymaniem legalizmu 
opowiedziało się 23 delegatów, przeciw 19, wstrzymało 
się dwóch. Opozycja była więc bardzo silna, a przy tym 
zdeterminowana, o czym świadczy wstrzymanie się dele
gatów z Francji od wejścia do władz partyjnych. Prze
wodniczącym Rady Centralnej PPS wybrano Adama
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Ciołkosza, przewodniczącym Centralnego Komitetu Za
granicznego Jana Kwapińskiego.

Zaremba nie chciał się podporządkować podjętym 
uchwałom. Bardzo liczył na reformy Gomułki, wierzył 
w szanse odbudowania PPS w kraju i nie chciał się wią
zać legalizmem i Zjednoczeniem Narodowym. Podobne 
złudzenia miał wtedy NiD, Stronnictwo Demokratyczne, 
Stronnictwo Pracy i PSL-Odłam Jedności Narodowej. 
Rewizje, do których doszedł Zaremba, nie były więc odo
sobnione. W 1958 roku w czasie posiedzeń Rady Jed
ności Narodowej wszyscy mieli o coś pretensje, ciągle się 
sprzeciwiali, głosowali przeciw lub wstrzymywali się od 
głosu. Wreszcie w grudniu 1958 złożyli wniosek, aby 
przeredagować Akt Zjednoczenia i zmienić formułę Rady 
Jedności tak, aby była nie parlamentem na emigracji, lecz 
przedstawicielstwem Polonii w Wielkiej Brytanii. Było 
wiadome, że większość na to się nie zgodzi, chodziło 
więc o rozwalenie Zjednoczenia.

Z wymienionych przez Panią ugrupowań pewnym 
potencjałem ludzi oraz inteligencji dysponował przede 
wszystkim NiD, na czele którego stał Rowmund Piłsud
ski. Już samo nazwisko zwracało na niego uwagę.

Spośród założycieli NiD-u wielu później się wykru
szyło. Nowak i Żenczykowski poszli do Wolnej Europy, 
Bolek Wierzbiański, Piotr Wandycz i Jerzy Lerski poje
chali do Ameryki. Rowmund Piłsudski od początku był 
w ścisłym kierownictwie NiD-u, a od połowy lat pięć
dziesiątych był rzeczywiście osobą decydującą. Spotyka
liśmy się od czasu do czasu, znałam go średnio dobrze. 
Był inteligentny, oczytany, rozmiłowany w sztuce. Był 
bardzo wrażliwy i wyczulony na punkcie własnej osoby. 
Ale miał też poczucie humoru. Kiedyś w przerwie jakie
goś posiedzenia opowiadał mi, że przed wojną wracał sa
mochodem z nadmorskiego uzdrowiska dla dygnitarzy. 
W pewnej chwili zobaczył, że przy drodze stoi auto, 
a przy nim zatroskany człowiek. Zatrzymał się i rozpoz-
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nal, że to Kiepura. Jego auto zepsuło się, więc Rowmund 
zaproponował, że go zabierze do Warszawy. Tuż pod 
Warszawą Kiepura mówi: „Tyle kilometrów przejecha
liśmy i nawet nie przedstawiliśmy się sobie. Kiepura jes
tem” . Na co Rowmund spokojnie: „Piłsudski jestem” . 
Kiepura stracił fason i odrzekł: „Ale ja naprawdę jestem 
Kiepura’ ’.

Rowmund Piłsudski był rzeczywiście krewnym Mar
szałka. Jako przewodniczący NiD-u dużo działał, był 
głównym redaktorem Trybuny i miał na tę grupę ogrom
ny wpływ, choć w kraju nie był znany.

Jak się rozwinął proces rozłamu w PPS?
W grudniu 1958 krajowy Zjazd PPS w Lens we 

Francji podjął uchwałę o wystąpieniu partii ze Zjednocze
nia Narodowego oraz postanowił obsadzić wakujące od 
ogólnego Zjazdu miejsca w Radzie Centralnej. W stycz
niu 1959 odbyło się posiedzenie Rady Centralnej, na któ
rym Zygmunt Zaremba przedstawił wniosek o wycofanie 
członków PPS z Rady Jedności. Uchwała przeszła z taką 
tylko zmianą, że CKZ miał w ciągu sześciu miesięcy do
prowadzić do zerwania związków z legalizmem. Uch
wała ta została podjęta wbrew statutowi, bo wiadomo, że 
decyzje Zjazdu ogólnego są nadrzędne, że Zjazd stał po
nad Radą Centralną. Mimo nadal ważnej uchwały Zjazdu 
z września 1957 Zygmunt swoje wnioski postawił i prze
prowadził dwoma głosami większości. Adam powiedział 
wtedy, że zrzeka się stanowiska przewodniczącego Rady 
Centralnej i w ogóle jej członkostwa oraz ustępuje ze sta
nowiska redaktora Robotnika. Nowym przewodniczącym 
Rady został Zaremba.

Potem Adam, Zygmunt i Artur Szewczyk poszli na 
kolację. Zygmunt powiedział wtedy Adamowi: „Jeżeli 
weźmiesz na siebie akcję likwidacji Rady Trzech jako 
wyrazu legalizmu, to możemy iść razem, jeśli nie, to mu
simy się rozejść” . Adam odmówił, uważając, że Rada 
jest najważniejszym ogniwem jednoczącym emigrację,
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a legalizm jest siłą, która ludzi konsoliduje. Jednocześnie 
jednak, ponieważ utracił poparcie partii, podał się do dy
misji ze stanowiska przewodniczącego Egzekutywy. Jego 
następcą został Witold Czerwiński, zresztą nasz bliski 
przyjaciel.

Na podstawie tych uchwał CKZ PPS przeprowadził 
Z innymi stronnictwami rozmowy o usunięcie legalizmu 
i o renegocjację Aktu Zjednoczenia. Skończyło się to nie
powodzeniem. Dnia 18 grudnia 1959 CKZ PPS oraz 
myślące podobnie NiD, SD Olszewskiego i SP Józefa 
Zywiny podpisały deklarację, że przestają uznawać le
galizm, ale pozostają w TRNJ. Nie wezmą jednak  
udziału w głosowaniu nad składem Rady Trzech, które 
miało odbyć się w styczniu 1960. Następnego dnia na 
posiedzeniu TRJN deklaracja ta została odczytana.

Z naszej strony, czyli Klubu PPS w TRJN Alfred 
Urbański oświadczył, że jak długo PPS jest w TRJN, obo
wiązuje ją Akt Zjednoczenia i weźmiemy udział w wy
borze Rady Trzech. Uchwałę taką nasz Klub podjął pięciu 
głosami przeciw trzem. No i PPS rzeczywiście głosowała 
za utrzymaniem Rady w jej dotychczasowym siadzie: 
Anders - Raczyński - Bór-Komorowski. Wtedy zwycięski 
CKZ postanowił pozbyć się rebeliantów. W styczniu za
wiesili Urbańskiego i oddali go pod sąd partyjny z wnios
kiem o wyrzucenie. W marcu wyrzucili Edwarda Gór- 
nacza. Stosunki były nie do zniesienia. Kwapiński, Stefan 
Grot i inni ludzie z tamtej strony nie przebierali w środ
kach.

Na jednym z posiedzeń OKZ Grot wystąpił wobec 
Adama z nieprawdopodobnymi zarzutami o agenturę, 
o jakieś pieniądze. Adam robił się coraz bledszy, bałam 
się, że znów dostanie zawału serca. Kwapiński, który 
przewodniczył zebraniu, nie reagował. Grot siedział obok 
mnie. W końcu nie wytrzymałam i przerwałam mu: „Ste
fan, co wy mówicie?” Wtedy zaczął mnie przedrzeźniać. 
Wtedy odwróciłam się i go spoliczkowałam, przy tym 
dodałam: „Przepraszam towarzyszy” . Zrobił się skandal.
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Kwapiński zamknął posiedzenie. Wracaliśmy z Pehrem 
do domu. Byl przerażony tym wszystkim. Na drugi dzień 
byłam u Pragiera i Stefanii Zahorskiej, z którymi pomimo 
politycznego rozejścia dwóch Adamów pozostaliśmy 
w przyjaźni. Opowiedziałam im to wszystko. Pragier się 
ucieszył: „Świetnie, tego się po Pani spodziewałem” .

Kwapiński jednak zażądał, żebym przeprosiła Grota. 
Odpowiedziałam, że jeśli Grot na piśmie wycofa wszyst
kie zarzuty, które postawił Adamowi, to ja na tym samym 
kawałku papieru napiszę, że go przepraszam. Kwapiński 
odpowiedział, że on na pewno nie zechce wycofać za
rzutów. Koniec końcem jednak wycofał, a ja na tym sa
mym kawałku papieru przeprosiłam go. Na tym samym 
kawałku, żeby nie mogli oddzielić jednego od drugiego.

27 marca 1960 doszło do próby ugody. Odbyło sie 
spotkanie przywódców obu stron i został sporządzony 
dokument, w którym wszyscy trochę ustąpili. Akt Zjed
noczenia miał nadal obowiązywać, choć w przyszłości 
miał być zrewidowany. Stosunek do instytucji Egzeku
tywy Zjednoczenia Narodowego miał być pozytywny. 
Rada Trzech też miała pozostać. Państwa stanowisko 
zostało więc przyjęte, ale stwierdzono, ze skład klubu 
PPS w TRJN leży wyłącznie w kompetencji CKZ, co 
stwarzało możliwość jego wymienienia. Ten akt podpi
sali Adam Ciołkosz, jan Kwapiński i Stefan Grot. Pod 
dokumentem jest notatka Pani męża, że już po 2 dniach 
za namową Rowmunda Piłsudskiego oni to porozumie
nie zerwali.

31 marca na posiedzeniu TRJN, w którym z ramie
nia CKZ wziął udział Artur Szewczyk, a z innych grup 
frondy: Piłsudski, Żywina, Olszewski i Thugutt uchwalo
no, że do 30 czerwca 1960 r. mandaty przedstawicieli 
stronnictw do Rady mają być odnowione. Wykorzystano 
więc ten punkt porozumienia, który umożliwił zmianę 
składu klubu. Trudno to było odczytać inaczej, jak chęć 
wyeliminowania zwolenników Adama z TRJN. 10 kwie-
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tnia Kwapiński i Grot zażądali od Adama, by podporząd
kował się uchwałom lub wystąpił z TRJN. 11 kwietnia 
1960 r. zostało wysłane pismo CKZ, podpisane przez 
Kwapińskiego i Grota, wydalające Adama Ciołkosza 
z partii. Poszło to piorunem.

Było to bezprawne, bo według statusu powinni byli 
oddać sprawę do sądu partyjnego. Tego dnia zadzwonił 
do nas Stanisław Wąsik i powiedział, że dzwoni z posie
dzenia CKZ, który przystępuje do sprawy Adama. Jeżeli 
Adam zobowiąże się do wystąpienia przeciw Radzie 
Trzech, to cały konflikt uznają za niebyły. Adam odmó
wił likwidowania Rady Trzech. Byłam w drugim pokoju 
i usłyszałam słowa Adama: „Nie szantażujcie mnie” 
i odłożył słuchawkę.

Dnia 16 kwietnia 1960 wyrzucili z partii Panią oraz 
waszych zwolenników - Wacława Zagórskiego, Stanisła
wa Górkę, Romanowa-Głowackiego, Jana Kazimier- 
czaka i Tadeusza Wronę. W papierach po Pani mężu, 
które przeglądałem, znajduje się odpis listu Zygmunta 
Zaremby do CKZ z 14 kwietnia 1960. Ocenia on, że 
stała się rzecz zła i próbuje zaproponować jakieś sposo
by sklejenia rozłamu. Zapowiada zwołanie Rady Cen
tralnej czy nawet je j rozszerzonego posiedzenia, na któ
rym mogłoby dojść do porozumienia. Powstają więc 
pytania: czy spiritus movens tej rozgrywki nie byli kie
rujący CKZ Kwapiński i Grot? Czy Zaremba nie zajmo
wał pojednawczej postawy?

Jeśli Zygmunt tak pisał, to dlatego, że ocenił, iż gro
zi szerszy rozłam. Znając stosunki i ludzi sądzę, że Kwa
piński i Grot nie wyrzuciliby Adama bez porozumienia 
z Zygmuntem. Nie mieliby odwagi. Nawet jeśli pominęli 
sąd partyjny, to nie mogli nie uzgodnić takiej decyzji 
z przewodniczącym Rady Centralnej, której podlegali.

Dlaczego w ciągu tych kilku dni, gdy sytuacja była 
dramatyczna, Zaremba nie przyjechał do Londynu?
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Bo myślę, że jako starszy przyjaciel Adama, sam nie 
chciał go wyrzucać. Wolał, żeby to zrobili inni. Jako 
przewodniczący Rady Centralnej miał prawo, a nawet 
obowiązek, zawiesić tę uchwalę, bo była sprzeczna ze 
statutem. Nie zrobił tego.

Na wspomniany list Zaremby CKZ - czyli w prakty
ce Kwapiński i Grot - odpowiedzieli bez entuzjazmu. 
Godzili się na zwołanie Rady Centralnej, ale stawiali 
szereg warunków trudnych do zrealizowania. Propono
wali warunki wstępne porozumienia z góry wiążące ręce 
waszej stronie. Poza tym w ogóle oceniali, że należy 
położyć akcent nie na porozumienie z Wami, ale na przy
gotowanie następnego zjazdu partii. Rozłam próbowali 
natomiast zażegnać, apelując do obu stron: Włodzimierz 
Sznarbachowski i Michał Gamarnikow z Niemiec oraz 
Otton Pehr z USA.

Pehr, jako prawnik, wiedział, że cała ta akcja z pun
ktu widzenia obowiązującego statutu była bezprawiem. 
Wiedział też, że u podłoża tego, co się dzieje, leży perso
nalna nienawiść Kwapińskiego i Grota do Adama.

Zaraz po wykluczeniu was z partii, a jeszcze przed 
tym proponowanym przez Zarembę posiedzeniem Rady 
Centralnej, CKZ wysłał do Bieleckiego jako przewod
niczącego TRJN list, w którym wystąpił o odwołanie 
z TRJN wszystkich usuniętych z partii oraz wprowadze
nie do Rady 10 nowych członków, wskazanych przez 
CKZ.

23 kwietnia nowo zgłoszeni delegaci przyszli na po
siedzenie TRJN usiedli i uważali, że wszystko jest 
w porządku, że to my powinniśmy wyjść. Bohdan Podo- 
ski, który przewodniczył, wezwał ich do opuszczenia sali, 
ale się nie ruszyli. Zarządził glosowanie radnych i znacz
na większość poparła jego wniosek. Gdy i to nie poskut
kowało, zamknął posiedzenie. Sprawa mandatów PPS 
w TRJN została skierowana do Komisji Weryfikacyjnej
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i ciągnęła się potem przez jakiś czas. Komisja Weryfika
cyjna nie przyjęła nowych delegatów do Rady uważając, 
że miejsca PPS są zajęte przez nas.

Tymczasem już 15 kwietnia powstał Centralny Ko
mitet Odbudowy PPS z Adamem Ciołkoszem na czele. 
Zygmunt Zaremba zwołał na 25 i 26 czerwca 1960 po
siedzenie Rady Centralnej do Londynu. W rozesłanej 
propozycji porządku obrad nie było punktu poświęcone
go zazegnianiu rozłamu. Miało to być rutynowe zebra
nie, a referaty mieli wygłosić wyłącznie delegaci ze stro
ny antylegalistycznej. Gdy działacze z Niemiec: 
Gamarnikow i Czereśniewski zaprotestowali przeciw 
temu, Zaremba im odpowiedział, ze wobec powstania 
CKO zaproszenie grupy Ciołkosza stało się niemożliwe.

Na posiedzeniu Rady Centralnej Tadeusz Podgórski 
proponował, aby uzupełnić porządek dzienny punktem 
dotyczącym rozłamu. I to zostało odrzucone. Wtedy 
Podgórski wyszedł. W swoim referacie Zaremba w ogóle 
przemilczał sprawę rozłamu, wyszła dopiero w dyskusji. 
Listów Gamarnikowa i Czereśniewskiego oraz Pehra 
w ogóle nie odczytano. Do Adama tylko zadzwonili 
w porozumieniu z Zarembą Maxamin i Dobosz. Zapytali, 
czy może się wycofać z robienia rozłamu, czy zamierza 
się odwołać do zjazdu, który odbędzie się w następnym 
roku oraz czy weźmie udział w dyskusji przedzjazdowej 
na łamach prasy partyjnej. Na pierwsze pytanie Adam od
powiedział, że nie robił rozłamu, tylko został wyrzucony 
z partii, na dwa pozostałe odpowiedział „nie” .

Jak można się zorientować z różnych wypowiedzi 
i artykułów Zygmunta Zaremby i Adama Ciołkosza, 
rozłam miał głębokie przyczyny ideowe i stąd jego  
zażegnanie było niesłychanie trudne.

Zygmunt Zaremba od października stawiał na 
wewnętrzne przemiany w kraju i w bloku komunistycz
nym, wierzył w nadejście drugiego etapu, który otworzy
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możliwość niezależnej działalności politycznej w Polsce. 
Liczył na to, że uda się stworzyć w kraju przyczółki dla 
PPS, a może nawet zalegalizować tam partię. Oriento
wał się na ruch rewizjonistyczny w PZPR oraz na socja
listów żyjących w Polsce, a będących gdzieś na pogra
niczu, czy nawet wewnątrz PZPR. Przedstawiał program 
„alternatywy socjalistycznej'', która sprowadzała się do 
postulatu demokratyzacji ustroju komunistycznego 
i wielopartyjności, ale tylko dla kierunków socjalistycz
nych. Program ten był wariantem koncepcji lansowa
nych przez Juliusza Mieroszewskiego, można też znaleźć 
podobieństwa z koncepcjami rewizjonistów krajowych.

Tak, tylko że Mieroszewski wycofał sie z tego, kiedy 
zobaczył dokąd zmierza Gomułka, w którą stronę idzie. 
A Zygmunt liczył na to, że zmiany potoczą się tak, jak to 
miało miejsce dopiero w latach osiemdziesiątych. Wtedy 
nie było warunków do takiej polityki, bo w Rosji jeszcze 
nie działo się nic, co zapowiadałoby zasadnicze zmiany. 
A jedno z drugim było ściśle powiązane. Na tym polegał 
błąd Zygmunta. Przedwcześnie ocenił drogę reform 
wewnętrznych jako drogę do wyzwolenia Polski. Naj
pełniej te swoje poglądy wyłożył w broszurze Cel i dro
ga, którą opublikował w 1963 roku.

W tej broszurze i w innych tekstach Zaremby z tego 
czasu zwraca uwagę pewien pryncypializm ideologicz- 
ny, pogrzebanie kierunków i programów prawicowych, 
niechęć do współdziałania z ugrupowaniami „burżua- 
zyjnymi”. Wyznając takie poglądy Zaremba nie mógł po
godzić się z pozostawieniem PPS w koalicji londyńskiej.

Co więcej, w tymże 1963 roku na Konferencji Socja
listycznej Unii Środkowo-Wschodniej Europy w Amster
damie rzucił wezwanie do podjęcia, na międzynarodową 
skalę, dyskusji pomiędzy socjalistami i komunistami 
i wypracowania aktywnej polityki w stosunku do komu
nizmu. Winna to być polityka - mówił Zaremba - obejmu
jąca całość problemu wynikającego z rozłamu w ruchu
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robotniczym: „Polityka, która określi zadania strategicz
ne, prowadzące do stosunków umożliwiających jeżeli nie 
zagojenie rozłamu, to przynajmniej usunięcie istnieją
cych różnic do takiego rozmiaru, by zagwarantował ucz
ciwą współpracę’ ’.

Adama stanowisko w tej sprawie było ostre i wyraź
ne: ,,Co najważniejsze - pisał - partia socjalistyczna 
współpracująca z komunistami bynajmniej nie jest robot
nikom polskim potrzebna; taką partię już raz uformowali 
Osóbka-Morawski, Szwalbe i Cyrankiewicz i wiadomo, 
czym się to zakończyło. Robotnikom polskim potrzebna 
jest partia socjalistyczna walcząca z komunizmem” .

Na marginesie pragnę dodać, że po konferencji am
sterdamskiej zgłosiło się do Adama w Londynie dwóch 
przedstawicieli, i to poważnych, z ramienia prezydium 
Unii z propozycją, by Adam objął prezesurę Unii na miej
sce Zaremby. Słuchałam tej rozmowy. Adam powiedział 
im: „Nie zgadzam się z Zygmuntem, ale mu tego nie zro
bię” .

Adam zwracał uwagę przede wszystkim na kontr
ofensywę popaździernikową Gomułki i brak poważniej
szych zmian wewnętrznych w bloku radzieckim. Oceniał, 
że w epoce Chruszczowa imperium radzieckie zostało 
przemodelowane tak, że więzy zależności działają spraw
niej i mocniej niż przedtem. Poszerzanie zakresu wolności 
w Polsce może się odbywać tylko na drodze walki przeciw 
PZPR i przeciw Gomułce. Nie należy liczyć na rychłą 
możliwość stworzenia w Polsce autentycznej demokracji, 
a na półdemokrację godzić się i tak nie wolno. Rola emi
gracji więc nie wyczerpała się i jest ona potrzebna także 
jako przedstawicielstwo niezależnej polityki polskiej. Ist
nienie możliwie szerokiej koalicji jest wartością samą 
w sobie, gdyż podnosi powagę przedstawicielstwa emigra- 
cyjnego. Koalicja taka, jeśli ma być szeroka, musi się 
opierać o ogólny program niepodległości i demokracji. 
Zresztą bez niepodległości i demokracji nie będzie też wa
runków dla rozwoju ruchu socjalistycznego w Polsce.
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Czy mimo tych zasadniczych różnic podejmowano 
jednak próby porozumienia?

Tak. Kilkakrotnie. W 1965 roku przyjechał z War
szawy do Paryża Ludek Cohn, nasz przyjaciel jeszcze 
z czasów akademickich, później jeden z założycieli 
KORu. Najpierw Adam, potem ja pojechaliśmy do 
Paryża, żeby się z nim zobaczyć. Prowadził też rozmowy 
z Zygmuntem i jego współpracownikami. Kiedyś Stefan 
Grot powiedział przy Ludku, że Adam jest drugim Mo- 
raczewskim. A jak wiadomo Moraczewski był jednym 
z przywódców prosanacyjnego rozłamu w PPS. Ludek 
strzelił wtedy pięścią w stół i krzyknął: „Zygmunt! Jak ty 
możesz słuchać takich rzeczy!” Doprowadził jednak do 
spotkania Zygmunta z Adamem, ale z pojednania nic nie 
wyszło, bo Zygmunt chciał, żeby Adam zmienił poglądy 
na takie, jakie on reprezentował.

Czy ten rozłam odbił się na reprezentacji PPS 
w Międzynarodówce Socjalistycznej?

Międzynarodówka uznała ich, nie nas. Odpowiadało 
im to, że mogli poprzeć skrzydło liczące na reformy 
i jakąś współpracę z komunistami. Polityka Międzyna
rodówki polegała wtedy na ucieczce w problemy Trze
ciego Świata, co pozwalało nie wypowiadać się w spra
wach wschodnioeuropejskich. Problemy Trzeciego 
Świata były oczywiście ważne, ale przecież można było 
zajmować się nimi, a jednocześnie opowiadać się za od
zyskaniem niepodległości przez kraje europejskie znie
wolone przez Rosję. Ale w Międzynarodówce najwięcej 
do powiedzenia miał wtedy Willy Brandt, który wobec 
komunistów był miękki, wyrozumiały, tłumaczący, rozu
miejący.

W 1964 roku, kiedy odbywał się w Brukseli kongres 
poświęcony 100-leciu Międzynarodówki, zaproszono nas 
oboje, więc pojechaliśmy. W programie był referat Zyg
munta Zaremby. W ostatniej chwili, już w czasie trwania
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Kongresu, powiedzieli mu, że jego referatu nie będzie. 
Bardzo brutalnie i obcesowo to zrobili. Pamiętam, że na 
tym zjeździe ani Zygmunt, ani nikt z jego otoczenia nie 
podszedł do nas, żeby się przywitać.

To znaczy, że byliście w jednej sali, patrzyliście na 
siebie, ale nie doszło do ukłonów i podania rąk?

Tak, to było okropne. Ale oni się tak zachowywali. 
Kiedyś był u nas Stefan Rzeźnik, bardzo zasłużony dzia
łacz PPS z Krakowa. Jechaliśmy z nim razem do lekarza 
i na stacji kolejki spotkaliśmy Białasa, który znał też Ste
fana z czasów konspiracji. Białas nam się nie ukłonił. 
W autobusie spotkałam kiedyś Kwapińskiego. I on rów
nież się nie ukłonił.

Powiedziała Pani, że odbudowaliście partię.
Zostało przy nas bardzo wielu ludzi i tu w Anglii, 

i w Niemczech, a także związek Socjalistów Polskich 
w Ameryce. Pozostanie w Radzie Jedności Narodowej 
dawało nam też pewne oparcie i pozycję. Zwolennicy Za
remby opierali swoją organizację głównie o emigrantów 
z Francji i Belgii, chociaż mieli też trochę ludzi w Anglii. 
Redaktorem Robotnika był Ryszard Zakrzewski, kierow
nik księgami SPK. My powołaliśmy do życia pismo na 
wyższym poziomie Lewy Nurt pod redakcją historyka Jó
zefa Żmigrodzkiego. W latach 1966 - 1970 wyszły trzy 
grube zeszyty. Naszym pismem bardziej popularnym był 
kwartalnik Zew wydawany od roku 1970 przez Sekcję 
Londyńską. Adam pisywał też sporo do Robotnika Pol
skiego w Nowym Jorku, który nas popierał.

Czy trwała rywalizacja, polemiki, czy to się jakoś 
ułożyło?

Rywalizacja trwała, polemiki były ciągłe, były też 
napaści. Oni ogłaszali napastliwe artykuły i wydawali 
ulotki pełne wyzwisk i nieprawdopodobnych zarzu
tów. Później obchody pierwszomajowe oni urządzali
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w POS Ku, my w Instytucie Sikorskiego i zawsze byliśmy 
niespokojni, gdzie będzie więcej ludzi.

Ten rewizjonizm w stosunku do klasycznej - że tak 
powiem - koncepcji emigracyjnej reprezentowały różne 
środowiska, nie tylko PPS Zaremby, czyli NiD. Podobną 
linię, zainspirowaną publicystyką Mieroszewskiego, 
wyrażała grupa «Kontynentów», gdzie skupiło się grono 
młodzieży emigracyjnej. Patronował im Zbigniew Gra
bowski. Grupa «Kontynentów» wyrażała poglądy bliskie 
socjalizmowi. Rewizjonizm, ale wywodzący się z założeń 
ideologii endeckiej, był cechą paryskich «Horyzontów», 
redagowanych przez Witolda Olszewskiego.

Z tym pismem związany był też Giertych, wieloletni 
wróg w obozie endeckim Tadeusza Bieleckiego, tropiciel 
spisków masonów i piłsudczyków.

Istniały pewne problemy z kwartalnikiem «Oficyna 
Poetów» wydawanym przez Krystynę i Czesława Bed
narczyków.

Byli zwolennikami „otwarcia na kraj” i ten kwartal
nik uzyskał w Polsce debit. Nasze stosunki były poprzed
nio bardzo dobre, drukowaliśmy u nich, ale kiedy poszli 
na kompromisy, to się trochę zepsuły. Pewnego razu 
przyszli jednak do Adama z tym, że dostali od władz PRL 
order, ale nie chcą go przyjąć i nie wiedzą, co mają zro
bić. Adam na to, że jeśli orderu nie przyjmą, to i debit 
mogą stracić. W końcu Adam poradził, żeby dali płatne 
ogłoszenie w Dzienniku, że odmawiają przyjęcia orderu. 
Tak też zrobili, a debit stracili.

Z emigracyjnych wydawców kryzys niezłomności 
przechodził też Bolesław Świderski, który krótko przed 
swą śmiercią wrócił do kraju.

Gdy jedną nogą był już w Polsce, kombatanci ode
brali mu prowadzenie księgami.
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Kryzys postaw obejmował więc ludzi różnych po
glądów, nie tylko PPS Zaremby. W 1961 zjazd tej partii 
w Brukseli postanowił wycofać swoich przedstawicieli 
z TRJN. W 1962 roku NiD, PSL-OJN, SP i SD wezwały 
do bojkotu wyborów przeprowadzanych do Rady Jed
ności Narodowej. W wyborach tych wzięło udział 
14 tysięcy osób, czyli 20% Polaków przebywających 
w Anglii. Do obsadzenia w wyborach było 30 man
datów. Podzielili się nimi kombatanci (17) oraz endecy 
(13). Opozycja wycofała się z Rady i utworzyła Fede
rację Ruchów Demokratycznych, inspirowaną przez 
NiD. Natomiast w Radzie Jedności Narodowej reprezen
towane były przede wszystkim Liga Niepodległości Pol
ski, czyli pilsudczycy, Stronnictwo Narodowe, PPS kie
rowana przez męża oraz Niezależna Grupa Społeczna. 
Czym była ta Grupa?

Byli to przeważnie działacze kombatanccy i harcer
scy, mocno związani z Andersem. Przewodzili im Zyg
munt Szadkowski, Stefan Soboniewski, Kazimierz Sab
bat. Jako organizacja byli pozbawieni wyraźnych 
poglądów politycznych poza ogólną postawą niepodle
głościową i demokratyczną.

W styczniu 1962 roku mąż Pani stanął powtórnie na 
czele Egzekutywy Zjednoczenia Narodowego. Kierował 
nią do końca 1966 r. W tym czasie w kraju doszło do 
pierwszych czynnych wystąpień opozycyjnych intelek
tualistów oraz do wielkiej kampanii propagandowej 
wokół Listu biskupów polskich do niemieckich.

Tak, w obu sprawach Egzekutywa się wypowie
działa. Odbyło się specjalne posiedzenie Rady Jedności 
dotyczące Ziem Zachodnich.

W dniach 19-21 maja 1966 r. odbył się w Londynie 
Światowy Zjazd Polski Walczącej. Został zwołany przez 
Egzekutywę Zjednoczenia Narodowego w Londynie 
w okresie, kiedy je j przewodniczącym był Pani mąż.
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Pani była członkiem powołanej przez Egzekutywę 
w sierpniu 1965 roku Komisji Przygotowawczej, która 
zbierała się pod przewodnictwem Kazimierza Sabbata. 
Jaki był cel tego Zjazdu?

Miał skonsolidować emigrację w walce przeciw rzą
dom komunistycznym w Polsce, być manifestacją wobec 
obcych, przemówić do rządów i narodów wolnego świata 
w imieniu zniewolonego przez Jałtę narodu polskiego 
jako jego rzecznik i powiernik.

W Zjeździe brało udział 290 delegatów z całego 
świata. Otwarcia Zjazdu dokonał w imieniu Egzekutywy 
Zjednoczenia Narodowego Kazimierz Sabbat. Zjazd wy
brał swym przewodniczącym mego męża. Zagajając 
Zjazd, Adam mówił m.in.: „Demokratyczny sposób 
myślenia i demokratyczne formy działania stały się ko
niecznością narodu polskiego, wyniesioną z długich lat 
twardej walki z totalizmem faszyzmu i hitleryzmu, a po
tem totalizmem komunistycznym i sowieckim. Ten de- 
mokratyzm celów i metod jest integracyjną cechą na
szych poczynań emigracyjnych, będzie też cechował pra
ce naszego Zjazdu’ ’.

Referaty na Zjeździe wygłosili: płk. Marian Czar
necki (Paryż): „Sprawa Polski w świecie współczes
nym” ; Antoni Dargas (Londyn): „Sytuacja w kraju” ; 
Kazimierz Sabbat (Londyn): „Zadania emigracji” ; Ry
szard Kaczorowski (Londyn): „Młodzież polska na Ob
czyźnie” . W obradach komisyjnych brałam udział w Ko
misji Spraw Emigracyjnych, której przewodniczył red. 
Paweł Hęciak, a jego zastępcami byłam ja i prof. Bro
nisław Hełczyński.

Uchwały Zjazdu obejmowały m.in.: sytuację w Pol
sce, sprawę Polski w świecie współczesnym, problem sa
modzielności myśli i akcji politycznej emigracji oraz 
kwestię wolności Polaków w Rosji.

W dniu następnym, tj. 22 maja, uczestnicy Zjazdu 
wzięli gremialnie udział w uroczystościach 1000-lecia
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Polski Chrześcijańskiej na stadionie White City w Londy
nie, na które przybyło 40 000 osób. Nadeszły depesze od 
papieża Pawła VI i prymasa Wyszyńskiego z Polski. 
Przybył też prymas Anglii i wygłosił przemówienie.

Z inicjatywy Pani męża z początkiem 1966 r. posta
nowiono zwołać do Londynu Kongres Współczesnej 
Nauki i Kultury Polskiej na Obczyźnie.

Inicjatywę tę podjęła Egzekutywa Adama, a nastę
pnie przejęła kolejna Egzekutywa Kazimierza Sabbata. 
Powołał on Komitet Organizacyjny dla przygotowania 
Zjazdu, który odbył się w dniach 9-12 września 1970 r. 
Przewodniczącym Komitetu był prof. Roman Wajda, ja 
byłam jego członkiem. Protektorat nad Zjazdem objęły 
polskie emigracyjne instytucje naukowe, fundacje, towa
rzystwa społeczno-kulturalne, związki i zrzeszenia 
działające w różnych krajach Europy. Zjechało się na 
własny koszt ponad 400 naukowców i działaczy kultural
nych ze wszystkich bez mała krajów Europy Zachodniej, 
ze Stanów Zjednoczonych i z Kanady. W uchwałach 
Zjazdu m. in. podkreślono stanowczy protest przeciwko 
cenzurze i obroży doktrynalnej nałożonej na naukę i kul
turę w Polsce oraz protest przeciwko niedopuszczaniu do 
kraju książek i wydawnictw polskich na emigracji. Odda
no hołd ludziom nauki i pracownikom kultury w Polsce, 
którzy pracować muszą w warunkach intelektualnego ter
roru. Uczczono pamięć Pawła Jasienicy, ostatniej ofiary 
tego systemu. Dzięki pomocy finansowej Fundacji Lanc- 
korońskich wydano drukiem I tom zawierający 82 prace 
naukowe ze Zjazdu. Wymienione uchwały Fundacja 
uznała za ,,zbyt wiecowe”  i odmówiła sfinansowania 
tomu II, który miał zawierać przebieg Zjazdu, dyskusje 
komisyjne i ogólną oraz właściwe uchwały. Pamiętam tę 
sprawę dobrze z Komitetu Organizacyjnego, gdzie prof. 
Wajda i O. Mirewicz, ja i inni członkowie na próżno sta
raliśmy się przekonać przedstawicieli Fundacji. Tom II 
nie wyszedł.

333



LIDIA C IO LK O SZO W A

Dnia 24 sierpnia 1966 r. umarł generał Bór-Komo
rowski, członek Rady Trzech.

Jego śmierć wymagała przeprowadzenia uzupełnia
jących wyborów do Rady Trzech. We wstępnych rozmo
wach wszyscy godzili się na gen. Romana Odzierzyńskie- 
go, ale on odmówił kandydowania. Wtedy PPS wysunęła 
Adama, a Stronnictwo Narodowe Zygmunta Berezow
skiego. W listopadzie odbyło się głosowanie, ale żaden 
z nich nie otrzymał potrzebnej większości. Druga tura 
miała się odbyć w grudniu. Endecy wycofali Berezow
skiego, natomiast Anders przez kombatantów, takich jak 
Soboniewski i Szadkowski, uprosił Odzierzyńskiego, 
żeby kandydował. Sytuacja była trudna, Odzierzyński nie 
zgodził się przecież przedtem wystąpić jako uzgodniony 
kandydat stronnictw włącznie z PPS, a teraz zgodził się 
kandydować przeciw PPS. W głosowaniu część Nieza
leżnej Grupy Społecznej głosowała na Adama, większość 
na Odzierzyńskiego, którego też poparli endecy. Odzie
rzyński zwyciężył.

Następnego dnia Adam ustąpił ze stanowiska prze
wodniczącego Egzekutywy. We wcześniejszych rozmo
wach Anders mówił, że nie chce, by Adam wszedł do 
Rady Trzech, bo jest najlepszym przewodniczącym Egze
kutywy i powinien nim nadal zostać. Jego porażka wy
borcza była jednak dowodem braku zaufania i nie mógł 
pozostać na czele Egzekutywy, jeśli nawet Anders tak so
bie wyobrażał.

Spotkałem się z poglądem, że reżyserem porażki 
Adama Ciołkosza był Tadeusz Bielecki.

Nie wydaje mi się. Bielecki był przewodniczącym 
Rady Jedności i z Adamem jako przewodniczącym Egze
kutywy spotykał się co parę dni. Był bardzo lojalnym 
partnerem. Jeśli nie chciał się na coś zgodzić, mówił to 
wyraźnie. Ale jeżeli już się zgodził, to nawet jeśli miał 
kłopoty w swoim stronnictwie, zobowiązań dotrzymy
wał.
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Natomiast z Andersem stosunki były luźniejsze 
i chłodniejsze. Jeszcze w 1944 roku, po dymisji gen. 
Sosnkowskiego ze stanowiska Naczelnego Wodza, An
ders bardzo chciał objąć to stanowisko. Myśmy jednak 
byli przeciwni. Uważaliśmy, że Naczelnym Wodzem po
winien zostać gen. Bór-Komorowski, dowódca Powsta
nia Warszawskiego. Anders był człowiekiem mało wyro
bionym politycznie. W czasach, gdy Adam kierował 
Egzekutywą, Anders wygłosił w Manchesterze publiczne 
przemówienie, w którym dyktatora Hiszpanii, gen. Fran
co, nazwał wzorem wodza. Gdy nadeszło sprawozdanie 
z tego zebrania, Adam powiedział Andersowi: „Konsty
tucyjnie ja odpowiadam za pana generała przemówienia. 
Proszę więc, żeby przygotowane do wygłoszenia przemó
wienia polityczne dawał mi pan generał do przeczyta
nia” . Anders się oburzył, ale potem, gdy miał przema
wiać, niekiedy przysyłał Adamowi tekst do przejrzenia.

Miał on jednak wielką popularność. Był może naj
popularniejszym człowiekiem na emigracji.

Większość tej emigracji to byli żołnierze. Kochali 
Andersa, bo ich wyciągnął z „ziemi niewoli” . Był wybit
nym dowódcą i miał bardzo dobry stosunek do żołnierzy, 
bardzo o nich dbał. Jego popularność przetrwała wiele lat. 
Ale był człowiekiem o wybitnie prawicowym nastawie
niu i politycznie żył w świecie złudzeń.

Czy była Pani bardzo przygnębiona faktem wycofa
nia się męża z Egzekutywy?

Proszę Pana, z góry wiedziałam, że Anders go utrąci. 
Dziwiłam się natomiast Odzierzyńskiemu, który miał 
opinię człowieka spokojnego i trzymającego się z dala od 
intryg.

Po wycofaniu się z aktywnej działalności bieżącej, 
mąż wrócił do pracy publicystyczno-naukowej. W 1968 r. 
ukazała się jego kolejna książka: „Socjalizm na zacho
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dzie Europy. Czternaście dróg do socjalizmu", która 
była antologią tekstów socjaldemokratów zachodnich 
przedstawiających ideowy i polityczny rozwój partii 
w ich krajach na przestrzeni wielu dziesięcioleci. Adam 
Ciołkosz przetłumaczył i złożył te teksty, opatrzył je  
przedmową i dodatkowymi wyjaśnieniami. Jest to do 
dziś najpoważniejsza w języku polskim książka o za
chodniej socjaldemokracji.

Adam chciał pokazać ewolucję ideową ruchu socja
listycznego dokonującą się pod wpływem nowych 
doświadczeń i przeobrażeń politycznych, społecznych, 
technologicznych.

Koniec lat 60-tych przyniósł nowe wystąpienia 
w Polsce: Marzec i Grudzień. O Marcu pan Adam napi
sał obszerny artykuł w „Lewym Nurcie" pt.: „Wyższy 
szczebel faszyzmu". Tytuł oddaje jego pogląd na ewo
lucję PZPR w tym okresie. W zakończeniu tego artykułu 
czytamy zdanie: „Doświadczenia marcowych wydarzeń 
uczą, że najbardziej nawet ofiarna walka młodzieży stu
denckiej nie da wyników, jeśli jej nie wesprą robotnicy".

Rok 1968 to także Praska Wiosna i interwencja 
wojsk Paktu Warszawskiego w Czechosłowacji. Jaki był 
Wasz stosunek do czechosłowackiej odnowy, którą robi
li przecież komuniści?

Wystarczyło, że oni podważali totalitarny ustrój ko
munistyczny. Mieliśmy więc do nich sympatię. Ale też 
byliśmy prawie pewni, że Rosja im nie pozwoli iść tą 
drogą, że zareaguje wojskowo i będzie chciała stłumić re
formy siłą. Gdy wojska sowieckie weszły, Adam zapro
ponował Raczyńskiemu zorganizowanie demonstracji 
przeciwko udziałowi Polski w inwazji. Raczyński się 
zgodził. Adam zadzwonił na policję i zapytał, kto wydaje 
zezwolenia na demonstracje w Hyde Parku. Usłyszał, że 
Hyde Park podlega departamentowi budownictwa, więc 
tam trzeba zadzwonić i poinformować się, kiedy jest wol
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ny. Jeśli zaś chodzi o pochód, to nie trzeba żadnych poz
woleń. Na drugi dzień tenże urzędnik zadzwonił i zapytał, 
jakimi ulicami pochód będzie szedł, to oni zarządzą, by te 
ulice były wolne. Był to na co dzień przykład angielskiej 
demokracji.

24 sierpnia odbyło sie zgromadzenie w Hyde Parku, 
na którym Adam przemawiał. Potem uformował się po
chód i ruszył pod polską ambasadę, gdzie przemówił Ra
czyński. Demonstranci głośno protestowali i śpiewali. 
W ambasadzie wszystkie okna były szczelnie zamknięte. 
Pod drzwiami tylko stała policja angielska i pilnowała 
spokojnego przebiegu.

Widziałem zdjęcie przedstawiające czoło tego po
chodu. W środku szedł Edward Raczyński, po jego bo
kach Pani i mąż. Kiedy poznała Pani ambasadora Ra
czyńskiego?

W czasie wojny, ale bliższych stosunków wtedy nie 
utrzymywaliśmy. Natomiast po wojnie wywiązał się 
pomiędzy Raczyńskim i mężem stosunek głębokiego sza
cunku i przyjaźni. Różnili się poglądami na różne sprawy, 
ale bardzo dobrze ze sobą współpracowali. Raczyński to 
demokrata, człowiek wszechstronnie wykształcony, 
głęboko tolerancyjny, bardzo biegły dyplomata. Jego oso
biste kontakty i znajomości bardzo pomagały w załatwia
niu różnych spraw, naturalnie do granicy, którą wyzna
czała polityka międzynarodowa Anglii. Emigracja 
odnosiła się do niego z wielkim zaufaniem i szacunkiem.

W końcu łat 60-tych emigracja weszła w stadium 
wewnętrznego kryzysu spowodowanego śmiercią wielu 
znanych przywódców - w 1965 r. umarł Michał 
Grażyński, przywódca Ligi Niepodległościowej, w 1966 
Stanisław Mikołajczyk, wcześniej opuszczony zresztą 
przez swych dawnych współpracowników, w 1967 
Zygmunt Zaremba, w 1969 gen. Sosnkowski, w 1970 
gen. Anders. Równocześnie od 1967 r. od udziału
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w Zjednoczeniu coraz wyraźniej usuwało się Stronnic
two Narodowe. Co prawda, gdy w listopadzie 1968 gen. 
Odzierzyński ustąpił z Rady Trzech, endecy przeprowa
dzili swego kandydata, Stanisława Mgle ja.

PPS wystawiła wtedy kandydaturę pani Wandy 
Pełczyńskiej, ale Anders był jej przeciwny. Pamiętam, że 
przyszłam wtedy do Ogniska i w drzwiach spotkałam 
księcia Eugeniusza Lubomirskiego, który był adiutantem 
Andersa. Zapytał mnie: „Jak pani myśli, kto wejdzie do 
Rady Trzech?” Powiedziałam, że pani Pełczyńska. Na to 
usłyszałam: „O mój Boże, generał Anders się nie zgo
dzi” .

Mg lej przeszedł większością jednego głosu, ale już 
w grudniu 1969 odbyły się nowe wybory do Rady 
Trzech. Obok Andersa i Raczyńskiego został wybrany 
Alfred Urbański, przewodniczący Klubu PPS w Radzie. 
W pół roku później umarł Anders.

Na jego miejce wybrano w październiku 1970 r. gen. 
Stanisława Kopańskiego.

Przy dużej zmienności w Radzie Trzech bardziej 
stabilna była Egzekutywa Zjednoczenia Narodowego, 
na czele której od 1967 do 1972 stał Kazimierz Sabbat.

Sabbata poznałam niedługo po wojnie jako 
przywódcę starszego harcerstwa. Zwrócił się do mnie, 
abym wygłosiła do nich odczyt o historii i tradycji PPS. 
Miałam ten odczyt i pamiętam, że odbyła się później 
namiętna dyskusja. Następnie przez lata nie widzieliśmy 
się. Gdy nastąpiło zjednoczenie w 1954 roku i powstała 
Egzekutywa gen. Odzierzyńskiego, weszli do niej mąż 
i Sabbat. Blisko tam ze sobą współpracowali i z tej 
współpracy wyrosła przyjaźń. Sabbatowie mieszkali nie
daleko nas razem z generałową Sulikową, teściową Sab
bata i często tam do nich chodziliśmy. Spotykali się 
u nich dawni harcerze, panowała w ich domu harcerska
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atmosfera. Potrafili usiąść na podłodze, jakby wokół 
ogniska, i śpiewać pieśni harcerskie. Kiedyś poszliśmy na 
kolację do nich z Gustawem Herlingiem-Grudzińskim. 
Był zdumiony, gdy zobaczył tych dorosłych i starszych 
panów na podłodze śpiewających; patrzył i głosu nie 
mógł wydobyć. Mój mąż miał w młodości rangę harcerza 
Rzeczypospolitej, więc na niego takie rzeczy działały 
uczuciowo - lubił je.

Sabbat był dużo młodszy od Adama i jego pokolenia 
polityków. Ale - jak sam przyznawał - dużo się od nich 
nauczył. Był niewątpliwie przekonanym demokratą, blis
ko współpracował z PPS. Jako jeden z przywódców Nie
zależnej Grupy Społecznej był nam dużo bliższy niż So- 
boniewski czy Szadkowski.

Jako prezes Egzekutywy, a później prezydent, umiał 
utrzymać niepodległościową linię emigracji oraz 
jedność narodową. Jego dużą zasługą było doprowadze
nie do zjednoczenia dwu istniejących obok siebie 
ośrodków politycznych po śmierci Zaleskiego.

Kazik Sabbat, szczególnie po śmierci Adama, 
należał do moich najbliższych przyjaciół. Jak napisałam 
we wspomnieniu o nim w Kulturze, Sabbat był przede 
wszystkim człowiekiem wiernym. Wiernym w rodzinie, 
w przyjaźni i w życiu publicznym. Wytworzyła się 
między nami atmosfera prawie rodzinna, która objęła też 
żonę, dzieci i wnuki Kazika. Po śmierci Adama 
spędzałam z nimi każdą niedzielę.

Wspomniała Pani Zjednoczenie. August Zaleski 
umarł 7 kwietnia 1972 roku. Jego wyznaczonym  
zastępcą był Stanisław Ostrowski, przedwojenny prezy
dent Lwowa. Gdy objął urząd, w ciągu paru tygodni 
nastąpiło zjednoczenie.

Utworzono Komisję Tymczasową Okręgu Przejścio
wego, na czele której stanął Pragier. Bardzo mu zależało 
na tym, aby zakończyć swoją działalność polityczną ta
kim akcentem. Wszak był on jednym z twórców
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największego rozłamu na emigracji powstałego przez od
sunięcie Arciszewskiego i zamianowanie prezydentem 
RP Augusta Zaleskiego przez umierającego Prezydenta 
Raczkiewieża. Chciał choć w ten sposób swój straszliwy 
błąd naprawić. W lipcu 1972 Rada Trzech rozwiązała 
Radę Jedności Narodowej, zdymisjonowała Egzekutywę 
i przekazała swoje uprawnienia Prezydentowi Ostrow
skiemu.

Prezydent powołał wtedy rząd złożony z obu 
ośrodków. Premierem został Alfred Urbański. Zasady 
porozumienia zostały formalnie spisane 15 września 
1972, a przyjęte w listopadzie - w Akcie Pojednania. 
Podstawą działania władz emigracyjnych miała być 
konstytucja kwietniowa z uwzględnieniem odrzucanej 
przez Zaleskiego umowy paryskiej, tj. oświadczenia 
przez Raczkiewicza z dnia 30 listopada przyjętej przez 
niego wykładni. Funkcję parlamentu emigracyjnego 
miała pełnić Rada Narodowa, która w części pochodziła 
z nominacji stronnictw, w części z nominacji prezydenta, 
w części z wyborów.

W trójpodziale emigracyjnych władz ciałem parla
mentarnym była Rada Narodowa.

Od 1978 jej przewodniczącym był Zygmunt Szad
kowski. Wiceprzewodniczącymi reprezentanci wszyst
kich Klubów, sekretarzem jest Halina Martinowa. Ja 
byłam wiceprzewodniczącą Rady PPS.

W skład Rady Narodowej wchodzili przedstawiciele 
stronnictw, nominad Prezydenta, ale część członków 
pochodziła z wyboru.

W głosowaniu miał uczestniczyć każdy, kto się 
uważał za Polaka, nawet jeśli miał angielski paszport. 
Adam, ja i wielu ludzi na emigracji nie przyjęliśmy oby
watelstwa angielskiego, żyliśmy cały czas na prawach 
udchodźców, mieliśmy paszporty travel documents. Ale 
część ludzi przyjęła obywatelstwo brytyjskie, no i obywa
telami angielskimi są młodzi, już tu urodzeni. W głoso
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waniu mogło uczestniczyć także młodsze pokolenie, jeśli 
poczuwało się do łączności z Polską.

Jakie były kompetencje Rady Narodowej?
Uchwalała budżet rządu, powoływała Najwyższą 

Izbę Kontroli dla sprawdzania wydatków. Miała komisje 
spraw zagranicznych, krajową, emigracyjną, finansową. 
Plenarne posiedzenia odbywały się mniej więcej co kwar
tał, ale jeśli rząd lub prezydent mieli wydać ważne 
oświadczenie, musiało ono uzyskać aprobatę Rady.

Oddziały Rady Narodowej istniały też w Niem
czech, Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. Wchodzili 
do niej przedstawiciele stronnictw polskich uznających 
legalizm.

Przez kilka lat prezydentury Stanisława Ostrow
skiego premierem był Alfred Urbański, postać w kraju 
zupełnie nieznana.

Był adwokatem, absolwentem Uniwersytetu 
Wileńskiego, przeszedł zesłanie w Rosji. Po przybyciu do 
Londynu pracował w Ministerstwie Opieki Społecznej, 
po wojnie wszedł do władz PPS. Podczas rozłamu pozo
stał z nami i stał na czele Klubu PPS w TRJN. Był 
człowiekiem inteligentnym, przyzwoitym, dobrych in
tencji, średnio wyrobionym politycznie, ale zaufanym. 
Pamiętam charakterystyczny moment, gdy został premie
rem, minister Borczyk, też pepeesowiec, przy okazji ja
kichś trudności powiedział mu: „Porozum się z Ciołko- 
szem, bo sam nie dasz sobie z tym rady’ ’. Na to Urbański: 
„Kto jest premierem? Ja czy Adam?” Jako premier łago
dził jednak konflikty.

W prasie krajowej napisano o nim raz jeden, gdy 
w 1975 czy 1976 przyjął w Londynie Herberta Czaję ze 
związku niemieckich wysiedleńców.

To spotkanie zorganizował Jerzy Gawenda, minister 
spraw zagranicznych w jego rządzie. Zrobiła się wtedy
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wielka awantura o kontakty z nimi. Adam miał z Urbań
skim ostrą rozmowę. ,,Co mieliśmy zrobić, kiedy już 
przyjechał?” - powiedział Urbański. A Adam: „Kazać 
mu wyjść! A jak pan chciał inaczej, to trzeba go było 
zrzucić ze schodów” . Adam zwalczał wszelkie kontakty 
z niemieckimi rewizjonistami, próby szukania wśród nich 
sprzymierzeńców czy partnerów.

Przewodniczącym Rady Narodowej od chwili je j 
powołania w r. 1972 był Franciszek Wilk, działacz PSL.

Do obozu zjednoczenia przyłączył się w 1969 roku, 
a w 1970 zdołał doprowadzić do porozumienia z PSL- 
Wolność i scalenia tego odłamu ruchu ludowego.

A jakie były źródła finansowania władz emigracyj
nych?

W 1949 r. został utworzony Skarb Narodowy, które
go wiele oddziałów powstało potem w Anglii i we wszy
stkich krajach, gdzie byli Polacy. Organizowano zbiórki 
na Skarb, a z niego fundowano różne przedsięwzięcia. 
Z początku na czele Skarbu Narodowego stał gen. An
ders, a potem Ludwik Łubieński. Ja zresztą też wcho
dziłam do Głównej Komisji Skarbu Narodowego, która 
liczyła kilkanaście osób. Zawsze w październiku organi
zowane były zbiórki w wielu krajach; najwięcej zresztą 
zbierało się w Anglii. Po potrąceniu kosztów, zebrane 
sumy przekazywano do Głównej Komisji, która 70-75% 
oddawała na utrzymanie i wydatki Rządu, reszta zosta
wała w okręgach.

Zjednoczenie 1972 r. było jednak tylko częściowe. 
Prezydenta i obóz legalistyczny popierały: Liga Niepod
ległości Polski, Niezależna Grupa Społeczna, PPS wa
szego odłamu, PSL Wilka oraz z dawnego obozu zamko
wego - Niezależny Ruch Społeczny, Stronnictwo 
Chrześcijańskiej Demokracji, Związek Socjalistów Pol
skich. Po pewnym czasie dołączył też jeden z odłamów 
Stronnictwa Pracy. Poza Zjednoczeniem pozostawał
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NiD, który wszakże uznawał Prezydenta, choć nie Rząd 
i Radę, PPS kierowana przez Stanisława Wąsika, PSL ze 
Stanisławem Bańczykiem na czele, Stronnictwo Pracy 
Karola Popiela oraz - co było chyba szczególnie dotkli
we - Stronnictwo Narodowe.

Endecy odrzucili wtedy legalizm i utworzyli Polskie 
Zjednoczenie Narodowe wspólnie ze Stronnictwem Pra
cy Tadeusza Drzewickiego. Po paru latach jednak Drze
wicki przeszedł do ośrodka legalistycznego i Stronnictwo 
Narodowe pozostało już samo. Te zmiany wiązały się też 
z odejściem od czynnej polityki Tadeusza Bieleckiego 
i przejęciem spraw Stronnictwa przez Antoniego Darga- 
sa.

Bielecki był z pewnością jedną z wybitnych postaci 
emigracji. Kierował Stronnictwem przez 30 lat. Czy 
mogłaby go Pani scharakteryzować?

Myślę, że jego autorytet brał się stąd, że po studiach 
był osobistym sekretarzem Dmowskiego i przez szereg 
lat jego najbliższym współpracownikiem. A w tym ruchu 
bardzo się to liczyło. Był człowiekiem o spokojnym uspo
sobieniu, ale wewnętrzne sprawy załatwiał bardzo ener
gicznie, czego dowodem było usunięcie w 1942 r. Seydy 
i Komamickiego ze Stronnictwa oraz niedopuszczenie do 
niego ONR-owców. Jako mówca nie był błyskotliwy, ale 
jego przemówienia były solidnie zbudowane. Jako publi
cysta zbierał fakty, dawał własną ocenę, ale brakowało 
mu szerszych perspektyw. Wasiutyński jako publicysta 
bił go błyskotliwością i temperamentem.

Gdy przyjechał do Anglii miał opinię wroga demo
kracji. Z  okresu międzywojennego miał na swoim koncie 
wiele wystąpień antysemickich. Czy to się u niego zmie
niło?

Na emigracji nie widziałam u niego żadnych 
zewnętrznych przejawów antysemityzmu. Poniekąd był
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tu w przyjaźni z niektórymi ludźmi żydowskiego pocho
dzenia, więc myślę, że pewnie bardzo na niego wpłynęły 
zbrodnie hitlerowskie. Myślę, że to w nim tkwiło i nie 
powtórzyłby własnych przedwojennych przemówień. 
Zresztą pobyt w Anglii bardzo wpłynął na sposób myśle
nia i bycia różnych ludzi i ugrupowań, także endeków. 
Uznanie potrzeby jedności narodowej w polityce sprzy
jało lepszym stosunkom między stronnictwami i wypra
cowaniu kultury demokratycznej. Politycznych różnic - 
wzorem Anglików - nie przenosiło się na stosunki osobis
te. Chociaż czasem było to trudne. Gdy Bielecki prze
szedł na emeryturę, Stronnictwo Narodowe wydało ko
lację pożegnalną. Zapytali Bieleckiego, czy chciałby 
kogoś zaprosić od siebie. Dał listę 5 osób - my oboje, 
Sabbatowie, Teresa Affeltowicz, która była sekretarką 
Rady Jedności, gdy Bielecki był przewodniczącym. Z tej 
listy komitet organizacyjny nas skreślił. Tak po cichu ci 
młodzi uważali, że Bielecki oddał SN „w pakt” PPS, 
czyli nam, co było zupełnie śmieszne.

Czy to znaczy, Że stosunki z endekami stały się zno
wu złe?

Tak powiedzieć nie mogę, ale kontakty były rzadkie. 
Gdy umarł Bielecki, poszłam oczywiście na jego po
grzeb. Weszłam do kościoła. Zobaczył mnie Józef Płoski 
i podprowadził bardzo blisko trumny i ołtarza. Podzie
liłam się z nim wątpliwościami co do miejsca na fronto
wej ławce, ale skwitował to: „przecież wiadomo, że 
Państwo byli w przyjaźni” .

Kiedy w 1990 roku przyjechał do Londynu minister 
Hall, przewodniczący Rady Narodowej Szadkowski zor
ganizował mu spotkanie z działaczami politycznymi 
różnych stronnictw. Pytałam później Szadkowskiego, ja
kie Hall wyniósł wrażenia. Powiedział mi, że Hall był 
zdumiony tym, że konflikty ideowe i polityczne nie rzutu
ją na stosunki osobiste. Hall zauważył, że na początku 
spotkania Dargas zapytał: ,A  pani Lidii nie ma?” Potem,
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przy obiedzie, zwracałam się do niego per „panie Anto
ni” , a on do mnie „pani Lidio” . Ta ludzka życzliwość 
i wzajemna grzeczność politycznych przeciwników zro
biła na Hallu wrażenie. Może wśród nas takie stosunki 
ułożyły się na skutek naszego długiego pobytu w Anglii.

W książce Anders spieszony Ewa Berberyusz w wy
wiadzie ze mną napisała o mojej przyjaźni z Dargasem. 
Pomyliła sobie Dargasa z Bieleckim. Spotykałam się 
z nim na takim czy innym zebraniu, przy takiej czy innej 
pracy politycznej, czasem się z nim zgadzałam, czasem 
nie, ale to nie była przyjaźń. Nasze stosunki doskonale 
oddaje powyższy ustęp z konferencji z Hallem.
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ROZDZIAŁ VII

MIĘDZY EMIGRACJĄ A KRAJEM





Przejdźmy do problemu Państwa kontaktów z kra
jem.

Zmieniali się ludzie i drogi porozumiewania, ale nie 
było takiego okresu, w którym ustałaby nasza łączność 
z krajem. Nawet w okresie stalinowskim, w czasach naj
gorętszego terroru, przychodzili do nas ludzie z kraju, 
zdając sobie w pełni sprawę, czym im to groziło. Natural
nie, odbywało się to w najściślejszej tajemnicy. 
Pamiętam, przyszedł kiedyś obcy człowiek, który jak 
okazało się, był dzieckiem u mnie na kolonii przed wojną. 
Urwał się po ciemku, z oficjalnej delegacji. Zabrał plik 
bibuły do kraju.

Gdy czyta się „Robotnika” z 1956 roku i następnych 
lat łatwo zauważyć, że należał do najlepiej poinformo
wanych o wydarzeniach w Polsce pism emigracyjnych.

Naturalnie. Ja nawet nie znam wszytkich dróg porozu
miewania się i wszystkich ludzi, z którymi Adam jakoś 
korespondował lub potajemnie z nimi się widywał, gdy 
byli w Londynie. O Adamie żartowano, ze gdyby był mi
nistrem komunikacji, to plan jazdy pociągów byłby tajny. 
Taki był ostrożny. W czasie wojny, kiedy nie było go 
w domu, a ja też wychodziłam, musiałam zabierać ze 
sobą teczkę z korespondencją z podziemną WRN. Nie 
wolno było mi jej zostawić. Taki był Adam w stosunkach 
z konspiracją.

Ludwik Cohn w swoich zapiskach (wydrukowanych 
w „Krytyce”, nr 17)pisze, że Szturm de Sztrem utrzymy
wał korespondencyjny - ale bez pośrednictwa poczty - 
kontakt z Zarembą, Cohn z Wami. Poza tym Józef 
Stopnicki, znany wtedy adwokat i przedwojenny oraz
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okupacyjny działacz PPS, który po 1956 roku kilka razy 
wyjeżdżał za granicę, wysyłał do Was listy informacyjne
0 sytuacji oraz poglądach i życzeniach działaczy w kra
ju. Ludwik Cohn pisze, że istniało przez wiele lat niefor
malne „koło” skupiające grupę działaczy WRN - oprócz 
wymienionych ju ż , należeli do niego Stefan Zbrożyna
1 Julian Maliniak.

Takich grup było więcej. Stefan Rzeźnik z Krakowa 
zachował pepeesowską postawę, a - wykorzystując znajo
mość z Cyrankiewiczem z lat przedwojennych i okupa
cyjnych - załatwiał mnóstwo spraw ludzkich. Jeździł do 
Cyrankiewicza żeby załatwić komuś rentę albo mieszka
nie, albo sanatorium, albo jakieś lekarstwa. Stefan był też 
w kontakcie z nami i parę razy przyjeżdżał do nas z kraju. 
Za drugim czy trzecim pobytem powiedział: , Józek pro
si, by Pani przyjechała jako jego gość. Adam może lepiej 
nie, ale Pani. On gwarantuje bezpieczeństwo” . Byłam tą 
propozycją zaskoczona i zdumiona. „Czy wyście zwario
wali, po tym wszystkim co się stało, po procesie Pużaka 
i jego śmierci w więzieniu? Ja mam jechać jako gość Cy
rankiewicza?” Po chwili namysłu przyznał mi rację, do
dając: ,Jak my mogliśmy o tym nie pomyśleć?”

Mówiliśmy poprzednio o nadziejach, jakie Juliusz 
Mieroszewski czy Zygmunt Zaremba wiązali z ruchem 
rewizjonistycznym w partii. Czy wyście nie liczyli na po
zytywny efekt takich działań jak publicystyka „Po Pros
tu”, ferment, który wnosił Leszek Kołakowski?

Grupa Po Prostu to byli młodzi ludzie. Nasz stosunek 
do Po Prostu, Kołakowskiego, Kuronia, Modzelewskiego 
był bardzo pozytywny. Liczyliśmy na nich, oni wyraźnie 
odchodzili od komunizmu. Natomiast Schaffowi absolut
nie nie wierzyliśmy. Mąż wydał broszurę o Schaffie Gra
nice odwagi myślenia, gdzie dowodził, że myśli on kon
sekwentnie tylko do pewnego punktu, po czym dokonuje 
zwrotu, aby pogodzić swój wywód z wymaganiami partii.
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Znalazłem w Państwa bibliotece broszurę poświę
coną „Listowi 34” oraz tłumaczenie angielskie i nie
mieckie ,,Listu otwartego” Kuronia i Modzelewskiego. 
List ten, jak wiadomo, wywołał znaczny rezonans wśród 
zachodnich socjalistów ze względu na ich krytyczny sto
sunek do marksizmu. Jaki był Wasz stosunek do nich?

Podziwialiśmy odwagę tego wystąpienia, jak i potem 
ich zachowanie się w sądzie, a Adam bronił ich gorąco 
w Radio Wolna Europa.

W marcu 1968 roku Andrzej Stypułkowski zadzwonił 
i powiedział, że studenci idą na gmach partii. Adam 
popłakał się przez telefon. Na ten ruch studencki patrzy
liśmy z głęboką sympatią, jaką mogą mieć starzy ludzie, 
kiedy widzą, że młodzi idą tą samą drogą. Wierzyliśmy 
też, że to poruszenie wywoła ruch robotników. W artyku
le podsumowującym wystąpienia studenckie Adam napi
sał, że uczą one, iż „najbardziej nawet ofiarna walka 
młodzieży studenckiej nie da wyników, jeśli jej nie wes
prą robotnicy” .

A książki krajowe? Jaki był do nich stosunek?
O stosunku do Słonimskiego już mówiłam. Przeciwko 

Ossowskim też nikt by nie powiedział złego słowa. 
Niesłychanie popularne były tu książki Pawła Jasienicy. 
Sama cieszyłam się każdym jego tomem. Był to 
niezwykły pisarz historyczny i znakomity popularyzator. 
Gdy umarł, w Ognisku odbyła się wielka akademia, na 
której przemawiali: Ojciec Mirewicz, generał Kukieł jako 
historyk, generał Pełczyński w imieniu AK, ktoś ze 
Związku Pisarzy, Leopold Kielanowski i ja.

Na prośbę ówczesnego redaktora Michała Chmielow- 
ca z góry obiecałam dać moje przemówienie do Wiado
mości. Tymczasem na dzień czy na dwa przed akademią 
ukazał się w Wiadomościach artykuł Józefa Mackiewi
cza z nieprzytomnymi atakami na Jasienicę, przy tym
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z powołaniem się na Gomułkę. Zadzwoniłam do Chmie- 
lowca i powiedziałam, że robienie z Gomułki świadka 
przeciw Jasienicy w niepodległościowym piśmie emigra
cyjnym wydaje mi się niedopuszczalne. Dlatego uprze
dzam go, że zaprotestuję na akademii i tym samym zwal
niam go od drukowania mojego przemówienia. Przyjął 
moje oświadczenie, ale mimo to postanowił przemówie
nie wydrukować. Na wstępie mego przemówienia mocno 
i wyraźnie potępiłam przemówienie Gomułki i artykuł 
Mackiewicza. Sala przyjęła to gorąco. Przed atakami bro
nili Jasienicę także gen. Pełczyński i Ojciec Jerzy Mire- 
wicz, który go znał z dawnych czasów. W Wiadomoś
ciach po wydrukowaniu mego przemówienia wywiązała 
się ostra polemika. Józef Mackiewicz odpowiedział 
niezwykle zajadle i agresywnie, na co ja ostro zareago
wałam, wywołując dalszy atak Mackiewicza. Chmielo
wiec zamknął dyskusję, nie drukując mojej odpowiedzi.

A co Pani w ogóle sądzi o Józefie Mackiewiczu?
Wiadomo, że otrzymał wyrok za współpracę od lipca 

1941 roku z Gońcem Codziennym, gazetą kolaboracyjną 
w czasie okupacji niemieckiej w Wilnie. Sprawa ta nie
jednokrotnie wywoływała poruszenie. Moim zdaniem 
słusznie napisał Jerzy Malewski (Włodzimierz Bolecki) 
na zakończenie dyskusji toczonej na ten temat w Pulsie: 
jeśli Mackiewicza uznać za agenta, to za agentów trzeba 
też uznać tych, którzy pracowali w redakcji Czerwonego 
Sztandaru we Lwowie pod sowiecką okupacją. Józef 
Mackiewicz był na pewno dobrym pisarzem. W jego pi
sarstwie zauważyłam taką cechę: gdy opisuje życie w An
glii, postacie są martwe. Gdy pisze o Kresach, o Polesiu, 
ludzie żyją, las pachnie, rzekę się czuje i słyszy. To jest 
niezwykle charakterystyczne dla jego prozy. Umiał bar
dzo plastycznie oddać ziemię, za którą tęsknił i dla której 
żył. Jego książki polityczne były dobrze napisane, choć 
z ich tezami absolutnie nie mogliśmy się zgodzić.
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Chciałbym zapytać Panią o kogoś bardzo odmienne
go: kiedy poznaliście Państwo Władysława Bartoszew
skiego?

Przyprowadzili go do nas Państwo Pełczyńscy. Wan
da Pełczyńska, która w Powstaniu Warszawskim straciła 
syna, trochę mu matkowała. Pan Władysław był nam 
bardzo bliski. Myślę, że dorobek jego życia jest co naj
mniej tak ważny jak jego pisarstwo. Jestem z nim w przy
jaźni do dziś. W Londynie ufundowano nagrodę dla pi
sarza, który najbardziej przyczynił się do poprawy 
stosunków polsko-żydowskich i oddano ją w ręce jury 
Wiadomości. Nagrodę podzielono - połowę otrzy
mał Adam, jako autor z emigracji, połowę pan Włady
sław z kraju. Miało to miejsce w gomułkowskich czasach, 
kiedy takie rzeczy były bardzo źle widziane przez władze 
krajowe. A mimo to Bartoszewski otwartą kartką, podpi
saną imieniem i nazwiskiem, na nasz domowy adres napi
sał, jak bardzo cieszy się z otrzymania tej nagrody. Cie
szy się tym bardziej, że dostał ją wspólnie z Adamem, co 
jest dla niego wielkim zaszczytem. Taki był i jest do dziś 
Bartoszewski. Nie sposób nie darzyć go głębokim sza
cunkiem dla jego pracy, odwagi i postawy moralnej.

Ludzie pokolenia AK mieli dla emigracji inne uczu
cia i inny do niej stosunek niż młodzież wychowana już 
po wojnie. Dla bardzo wielu młodych ludzi działających 
nawet w opozycji, przeciwnych reżimowi, emigracja le
galisty czna była czymś anachronicznym. Przykładem ta
kiego stosunku może być artykuł Macieja Kozłowskiego 
(Jana Matisa) zamieszczony w paryskiej „Kulturze” 
w 1969 r. Kozłowski należał do grupy „taterników”, 
którzy przemycali książki z emigracji do kraju i za tę 
działalność odsiedział parę lat w więzieniu. Otóż 
Kozłowski napisał: „Polak przyjeżdżający z kraju do 
stolicy Wielkiej Brytanii i obserwujący środowisko emi
gracyjne (...) czuje się jakby w wehikule czasu przenie
siony został do Polski lat trzydziestych. (...) Dobrze
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jeszcze, jeśli pomyśli o nich z sentymentem, jak starzy 
górale o cysorzu (...). W tej sytuacji propaganda krajo
wa nie ma zbyt wiele do roboty. Nic więc dziwnego, że 
tak zwanej emigracji londyńskiej poświęca bardzo nie
wiele uwagi, a nawet zdobywa się na większą wyrozu
miałość nii vox populi. W walce o rząd dusz nie jest to 
żaden przeciwnik”. Myślę, że ta opinia dość dobrze od
daje pogląd wielu działaczy opozycji krajowej w latach 
sześćdziesiątych.

Jak Pan wie, Kultura zwalczała ośrodek londyński. 
Człowiek, który miał kontakty z Kulturą i potem przyje
chał do Londynu, nie miał szacunku dla tutejszej emi
gracji, a pokpiwał sobie tak, ja to robił Kozłowski w cyto
wanym przez Pana artykule. W tym samym jednak czasie 
PPS miała kontakty z ludźmi w kraju i nie przypadkiem, 
gdy powstał KOR, to na 14 jego założycieli, czterech 
było pepeesowcami. Byli z nami w kontakcie, chociaż 
o tych kontaktach nikt nie mógł wiedzieć - to była konspi
racja. Dlatego tylko ktoś, kto patrzył powierzchownie, 
mógł pisać tak jak Kozłowski.

Po Grudniu 1970 roku Adam Ciołkosz wydał bro
szurę „Polska wciąż na wulkanie ”, gdzie następująco 
ocenił to, co się stało: „Zło tkwi w ustroju monopartyj- 
nej, totalitarnej dyktatury, zło tkwi w dyktaturze. Stała 
się ona przeszkodą na drodze do materialnego, ducho
wego i moralnego postępu klasy robotniczej, musi więc 
być przez klasę robotniczą zwalczana i wreszcie - obalo
na. Przejście klasy robotniczej do walki z partią komu
nistyczną stanowi przełom o historycznym znaczeniu”.

Po Marcu 1968 roku na Zachód przybyło grono 
młodych ludzi o lewicowych tradycjach, pragnących 
walczyć nadal z dyktaturą PZPR. Skupili się głównie 
wokół A n ek su ”.

Gdy byli jeszcze w Szwecji nawiązali kontakt z mę
żem. Gdy przenieśli się do Anglii, stosunki rozluźniły się.

354



SPO JR ZEN IE W STEC Z

Środowisko Aneksu było dużo ważniejsze z punktu wi
dzenia kraju niż emigracji. Tutaj większego wpływu nie 
mieli. Aneks był interesujący, posiadał ciekawych 
współpracowników, dużo tłumaczeń z literatury obcej, co 
też było plusem. Był to jednak typ pisma elitarnego, wy
magającego wykształcenia i dużego oczytania w literatu
rze politycznej i socjologicznej. Ludzie interesujący się 
myślą polityczną czytywali Aneks, ale do masy emi
grantów, kombatantów pismo to nie miało dojścia.

Później Eugeniusz Smolar dostał pracę w BBC i kilka 
lat temu został kierownikiem Sekcji Polskiej. Pod jego 
kierownictwem ta Sekcja bardzo zmieniła charakter, 
przyjęto do pracy wielu nowych ludzi, przeważnie 
właśnie z nowej emigracji.

Czy spotykaliście się z Leszkiem Kołakowskim? Wy
emigrował po Marcu i jest profesorem Oxfordu.

Kołakowskiego poznaliśmy na wspomnianym już 
przeze mnie wieczorze Słonimskiego. Potem był u nas 
w domu raz z propozycją jakiejś deklaracji. I to wszystko. 
Kiedy wyszedł pierwszy tom jego Głównych nurtów 
marksizmu oraz gdy dał do druku zakończenie tomu III, 
Adam chyba na dwa tygodnie przed śmiercią - napisał re
cenzję. Kołakowski przysłał wtedy serdeczny, nawet 
wzruszający list z podziękowaniem, że mimo tak ciężkiej 
choroby znalazł siłę i czas, żeby to przeczytać i napisać 
recenzję. Ale żadnych bliższych stosunków czy spotkań 
nie było zupełnie.

W połowie lat 70-tych rozpoczęła się zorganizowana 
działalność opozycyjna w kraju: 5 grudnia 1975 r. 
ogłoszono list 59 intelektualistów, sprzeciwiających się 
przygotowanym przez partię poprawkom do konstytucji. 
Na emigracji ogłoszono wtedy listy solidarnościowe 
z protestującymi w kraju. Również Państwo podpisaliś
cie list solidarnościowy z „Memoriałem 59” . Jaki był 
wasz stosunek do uaktywnionej opozycji?
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Naturalnie jak najbardziej pozytywny; ucieszyliśmy 
się tym wystąpieniem, szczególnie że wśród 59 sygnata
riuszy memoriału krajowego znaleźliśmy kilku najbliż
szych nam dawnych przyjaciół pepeesowskich, jak Anto
ni Pajdak, Ludwik Cohn, Aniela Steinsbergowa. 
W Londynie kilka organizacji rozesłało apele solidarnoś
ciowe. O ile pamiętam, akcję tę podpisał Związek Pisarzy 
Polskich na Obczyźnie, wydając 15 stycznia 1976 r. Ko
munikat Specjalny, który nam przysłali i w którym czyta
my: „Poniżej podajemy tekst, który zostanie przez nas 
opublikowany w emigracyjnej prasie wraz z podpisami 
pisarzy solidaryzujących się z krajowym wystąpieniem.

Dnia 5 grudnia 1975 roku został w kraju zredagowany 
memoriał nawiązujący do projektowanej zmiany konsty
tucji i stający w obronie podstawowych praw obywatel
skich: wolności sumienia i praktyk religijnych, wolności 
pracy, wolności słowa i informacji, wolności nauki. Me
moriał podpisało 59 przedstawicieli sztuki i nauki w Pol
sce.

Wyrażamy pełną solidarność z tym wystąpieniem idą
cym po linii walki narodu polskiego o prawo do swobod
nego rozwoju kulturalnego, politycznego i gospodarcze
go” . O ile pamiętam, właśnie ten apel Związku Pisarzy 
oboje podpisaliśmy.

Mniej więcej w grudniu 1975 roku (nie pamiętam 
dokładnej daty) przyjechał do Londynu Kisielewski, któ
ry w zatłoczonej sali Ogniska miał odczyt pt.: , Jak widzę 
przyszłość Polski?” , omawiający wydarzenia w Polsce 
i ich konsekwencje. Był to okres, w którym Kisielewski 
podkreślał konieczność żądania reform prowadzących do 
„finlandyzacji” Polski. Natomiast na odzyskanie suwe
renności i niepodległości Polski - mówił - nie ma wa
runków. W dyskusji, o ile pamiętam, pierwszy zabrał głos 
Bielecki, który przekonywał, że zamiast żądać finlandy- 
zacji, należy wszystkie wysiłki kierować ku pełnej nie
podległości. Adam powiedział, że: „Walka o Polskę roze
gra się i rozstrzygnie w Polsce i inaczej być nie może.
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Obecnego systemu rządzenia nie da się w jego istocie po
prawić; jest on chory i nie da się go uleczyć, trzeba go 
w całości usunąć i zniszczyć jego polityczną nadbudowę. 
Kto to może uczynić? Mogą to zrobić tylko robotnicy - 
nie dlatego, że są ludźmi ulepionymi z lepszej gliny, lecz 
dlatego, że warunki bytu zmuszają ich do solidarności 
i walki” .

Nazajutrz Kisielewski był u nas na kolacji. Uśmie
liśmy się, bo przyjechał autem ambasadorskim. Był prze
miły, naturalnie z żywą inteligencją, po swojemu kpiący 
i jak zwykle bardzo interesujący. Nie pominęliśmy odczy
tu w Ognisku. Kisielewski po przyjacielsku zaatakował 
Adama, mówiąc: „Panie Adamie, pan wie, jak my w kra
ju pana kochamy, jak się z pana zdaniem i oceną liczymy, 
ale z tymi robotnikami to się pan całkowicie myli. To nie 
są robotnicy, jakich pan miał przed wojną, to są ludzie ze 
wsi, nie znający dawnych tradycji - niech mi pan wierzy, 
na nich liczyć nie można” . Tymczasem kilka miesięcy 
potem, bo w czerwcu 1976 r., po propozycji rządowej 
podwyżki cen żywności, kraj odpowiedział strajkami.

W Radomiu, Ursusie doszło do poważnych zaburzeń. 
Podwyżki odwołano, ale wobec robotników zastosowa
no bardzo brutalne represje. Wystąpienia czerwcowe 
oraz fakty represji wywołały silny rezonans w kraju, cze
go wyrazem było powstanie KORu. Sprawy te wywołały 
oddźwięk także na emigracji. Czy dla Pani i męża była 
to znacząca cezura w relacjach z krajem?

Wbrew poglądom wielu emigrantów politycznych 
żyliśmy przekonaniem, że robotnicy są tą siłą, bez której 
nie obali się dyktatury komunistycznej. Powstanie KORu 
(Komitetu Obrony Robotników) było dla nas wielkim 
przeżyciem. Wśród pierwszych 14 sygnatariuszy 
z założycielskiego apelu KORu z 23 września 1976 r. 
mieliśmy kilku osobistych przyjaciół - pepeesowców, 
którzy szybko nawiązali kontakt z Adamem. Niech mi 
wolno będzie przytoczyć ich nazwiska, tym bardziej, że
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wkład ich pracy był wielki: Ludwik Cohn, Antoni Pajdak, 
Aniela Steinsbergowa, Adam Szczypiorski, prof. Edward 
Lipiński. Do innych mieliśmy zaufanie, oparte na ich 
działalności w ruchu oporu, choć osobiście ich wtedy nie 
znaliśmy.

Dla Adama współpraca z KORem i na rzecz KORu 
była ostatnią przed jego śmiercią akcją powiązaną z ro
botnikami.

Bardzo szybko, bo już 8 października 1976 r. pow
stał w Londynie Obywatelski Komitet Zbiórki na Pomoc 
Ofiarom Wydarzeń Czerwcowych.

Przyjechał wtedy z Warszawy do Adama znany nam 
już dawniej Stanisław Poznański. Był w czasie wojny 
żołnierzem AK, więźniem obozu niemieckiego, człowie
kiem bardzo ideowym i szlachetnym. Pracował jako 
dziennikarz w Stolicy, gdzie zajmował się sprawami za
bytków, pamiątek narodowych. Później był inicjatorem 
i współtwórcą Muzeum Hymnu Narodowego w Będomi- 
nie. Przyjechał wtedy jako wysłannik KORu z prośbą, by 
zorganizować pomoc materialną dla akcji Komitetu. 
Adam porozumiał się z Raczyńskim w sprawie powołania 
do życia Komitetu Pomocy Robotnikom w Polsce: Ra
czyński zgodził się być jego prezesem, a Adam został 
jego zastępcą.

Czy może warto przypomnieć nazwiska członków 
Komitetu?

Obok Raczyńskiego, do Komitetu wchodzili: Adam 
Ciołkosz, Witold Czerwiński, Mikołaj Dolanowski, Ma
ria Leśniakowa, Artur Rymkiewicz, Franciszek Wilk, 
Andrzej Zakrzewski, Tadeusz Zawadzki-Żenczykowski, 
ks. Karol Zieliński.

Dnia 25 października Główna Komisja Skarbu Naro
dowego wystąpiła do Polaków w świecie o przeprowa
dzenie zbiórki na pomoc dla robotników i KORu. Apel 
spotkał się z niezwykłym odzewem.
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W latach późniejszych ten Komitet przekształcony 
został w Fundusz Pomocy Krajowi i dalej wspierał 
działania opozycyjne. Po śmierci Adama zostałam człon
kiem Komitetu.

Adam jeszcze doczekał się z wielką radością wiado
mości z kraju, że od września 1977 roku działacze KORu 
rozpoczęli wydawanie Robotnika.

W grudniu 1976 był w Londynie Adam Michnik. 
Przyjechał na Zachód już po wydarzeniach czerwcowych 
w Radomiu i w Ursusie oraz po powstaniu KORu, dla 
zorganizowania pomocy na rzecz Komitetu.

Miał bardzo udany odczyt w POSKu, tam go 
poznałam. Umówił się z nami chyba na następny dzień 
i spóźnił się przeszło 2 godziny. Miał go przyprowadzić 
Sulik, ale coś mu wypadło i powierzył go Jankowi Cho
dakowskiemu. Tymczasem Janek zabrał Michnika do 
pubu, siedzieli tam, gadali i przyszedł do nas strasznie 
spóźniony. Adam był bardzo zły. Czasu było mało i roz
mowa trwała krótko. Mówili o hiszpańskich komisjach 
robotniczych, które działały pod koniec ery Franco, a któ
re Michnikowi i jego przyjaciołom bardzo wtedy cho
dziły po głowach jako pomysły ruchu robotniczego 
w Polsce. Mąż miał do tych rad robotniczych dużo mniej 
entuzjastyczny stosunek i tłumaczył mu swoje poglądy.

Na drugi dzień zadzwonił, przepraszał za spóźnienie 
i chciał nas zaprosić na obiad. Wyperswadowałam mu ten 
obiad i namówiłam, żeby przyszedł jeszcze raz. Wtedy 
odbył drugą rozmowę z Adamem, ale ja mało w niej 
uczestniczyłam, bo miałam jakąś pilną robotę.

Zasługi Michnika są wielkie w dalszej i bliższej 
przeszłości, a wydawana przez niego Gazeta Wyborcza 
jest świetną gazetą, bardzo żywo robioną. Daje wiado
mości z kraju i ze świata, może ją czytać człowiek o wy
bitnym wyrobieniu politycznym i człowiek bez takiego 
wyrobienia. Rzadko udaje się stworzyć taki typ dzienni
ka. Naturalnie nie sam Michnik robi to pismo; jest to 
zasługą zespołu, z którego zresztą prawie nikogo nie
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znam, z wyjątkiem Heleny Łuczywo, którą poznałam 
w Londynie. Kiedy przyszła do mnie jeszcze w okresie 
nielegalnych Wolnych Związków Zawodowych, gdy była 
redaktorką tajnego Robotnika i bardzo się tą wizytą cie
szyłam; drugą jest Wanda Zwinogrodzka, wybitna recen- 
zentka teatralna w tym zespole.

W pierwszej rozmowie ze Zwinogrodzką dogadałyś
my się, że jej dziadek przed wojną był znanym działa
czem w Zarządzie Związku Zawodowego Kolejarzy 
(ZZK) i PPS w Warszawie. I tak się złożyło, że w archi
wum Adama mieliśmy duży zbiór ich przedwojennego 
pisma Kolejarz Związkowiec. Okazało się, że w wielu 
numerach były jego przemówienia i artykuły oraz notatki
0 jego pracy organizacyjnej. Przed powrotem do War
szawy skopiowała sobie duży zbiór tych materiałów i ten 
wzruszający prezent przywiozła matce do domu. A dla 
mnie po dziś dzień takie niespodziewane zetkniecie się 
z cieniami tego naszego dawnego życia jest głębokim 
wzruszeniem. Pewnie jestem zbyt sentymentalna.

Żadnych stosunków późniejszych z Michnikiem, na
wet za życia Adama, nie mieliśmy. Nigdy go potem nie 
widziałam (ale Gazetę Wyborczą dostaję w podarunku). 
Z jego obecnymi poglądami politycznymi trudno byłoby 
mi się pogodzić; czasem z radością czytam jakieś jego 
oświadczenie lub artykuł przypominający dawnego 
Michnika.

Kiedy poznali Państwo Jana Józefa Lipskiego?
Jan Józef Lipski z panią Marutą przyszli do nas 

w ostatnich miesiącach życia mego męża, w roku 1978. 
Choć nie znaliśmy go osobiście, wiele o nim wiedzie
liśmy, bo przecież Lipski był przez długie lata znanym 
działaczem opozycji demokratycznej i współzałożycie
lem KORu. Przyjęliśmy ich oboje otwartym sercem. 
Lipski zdobył nas sobie gruntownie nie tylko inteligencją
1 zasobem wiadomości, które przywiózł z Polski, ale 
przede wszystkim głębią uczucia, z jaką podchodził do
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robotników Ursusa czy Radomia, gdy o tych strajkach 
mówił. Wtedy narodziła się nasza przyjaźń, która prze
trwała śmierć Adama i pogłębiała się przez coraz bliższą 
naszą współpracę. Każdorazowa jego i pani Maruty wizy
ta w Londynie w coraz dłuższych rozmowach wskazy
wała, że ideowo zbliża się do socjalizmu niepodległościo
wego, demokratycznego i wolnościowego, to jest do PPS. 
W kilka lat potem Jan Józef Lipski powołał do życia PPS 
w kraju.

W jednym z ostatnich artykułów pod charaktery
stycznym tytułem „My pow rócim y” Adam Ciołkosz 
pisał: „Rola emigracji politycznej polskiej, takie emi
gracji socjalistycznej zmalała, chociaż jej użyteczność 
wzrosła. Jej rola zmalała, gdyż krystalizują się w kraju 
nowe metody i nowe ośrodki działania politycznego. Jej 
użyteczność wzrosła, gdyż wciąż tylko emigracja może 
być przekaźnikiem tego, co podziemnie dojrzewa i na
rasta w Polsce. (...). We właściwym czasie demokracja 
polska na miejscu w kraju wyłoni ze swego łona tymcza
sowe instytucje suwerenne, po czym swobodnie wybrana 
konstytuanta nada Polsce odpowiadający jej ustrój” .

To, co powiedziałam powyżej o PPS Lipskiego, 
całkowicie odpowiada słowom Adama o dalszej roli emi
gracji politycznej i socjalistycznej.

W latach siedemdziesiątych mąż Pani nie brał już tak 
czynnego udziału w życiu politycznym, za to jeszcze 
więcej obowiązków spadało na Panią - opieka nad cho
rym mężem, pilnowanie spraw partyjnych.

Adam chorował od dawna, przeszedł parę zawałów 
serca, ale się nie poddawał. Po pierwszym z zawałów, lata 
temu, zadzwonił do mnie ze szpitala, żebym przyjechała, 
bo wraca do domu. Pielęgniarce powiedział, że w nocy 
musi jechać do Strasburga na konferencję. Ona 
przerażona sprowadziła lekarza, który kategorycznie 
zabronił mu gdziekolwiek jechać. Kazał przez kilka
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miesięcy prowadzić życie rekonwalescenta. Zapowie
dział mi też, żebym męża pilnowała. Przywiozłam go do 
domu i zaraz zaczął się pakować. Nie pomogły prośby 
i tłumaczenia. W nocy pojechał, wygłosił ostre przemó
wienie, starł się z Niemcami w sprawie granicy na Odrze 
i Nysie i wrócił w znakomitym humorze, po czym zaraz 
wziął się do roboty, jakby żadnego zawału nie było. Taki 
był i nikt nic nie mógł na to poradzić.

Przy czwartym zawale lekarz wezwał ambulans, żeby 
go zabrać do szpitala. Adam oświadczył, że musi mi 
jeszcze coś podyktować. Przyjechał ambulans, a on jesz
cze dyktował. Dwóch pielęgniarzy weszło na górę z no
szami. Kazał im zaczekać, aż skończy. Stali, czekali i roz
glądali się po pokoju. Nasze ściany są obłożone 
książkami. Jeden z nich zapytał, czy Adam przeczytał to 
wszystko. Kiedy potwierdziłam, że mniej więcej tak, 
usłyszałam: „To nic dziwnego, że jest chory” . Mimo tra
gizmu sytuacji, wybuchnęłam śmiechem.

Po wyjściu ze szpitala wywoziłam go do specjalnego 
domu wypoczynkowego na tydzień czy dwa. Zawsze 
bardzo mu to nie odpowiadało, siłą trzeba go tam było 
trzymać.

Ale gazety chyba musiała Pani dosyłać?
Naturalnie. Nie mógł się obyć bez gazet. Gdy miał 

pięć lat, nauczył się czytać na gazetach i jako chłopiec 
marzył, żeby mieć gazety z całego świata.

Krótko przed śmiercią pan Adam otrzymał nagrodę 
Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie. Czy mogłaby 
Pani trochę o tym opowiedzieć?

26 września 1978 r. odbyło się w Londynie wręczenie 
przyznanej Adamowi przez Związek Pisarzy Polskich na 
Obczyźnie nagrody „za całokształt twórczości’ ’. Z powo
du choroby Adam nie mógł być obecny na zebraniu. Wo
bec tego podyktował mi swoje przemówienie, które na 
uroczystości odczytałam. Uzasadnienie nagrody wygłosił
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z ramienia Związku Pisarzy znany poeta i dramaturg 
Bronisław Przyłuski, człowiek ogromnie nam bliski. 
W przemówieniu swoim mówiąc o Adamie podkreślił 
m.in.: ,,Swoją postawą, rozeznaniem politycznym 
i działalnością zdobywa sobie uznanie kompatriotów jak 
i uchodźców spod najazdu hitlerowskiego i mir w brytyj
skich kołach politycznych - co pozwala mu wyzyskać 
swoje stosunki na rzecz walki o wolność kraju” .

Adam zaś dziękując członkom jury, mówił: „Pisar
stwo moje było przede wszystkim pisarstwem politycz
nym, tym samym polemicznym, a więc pisarstwem wal
ki. Stwierdzone tym samym zostało przez jury, że 
literatura emigracyjna, a w każdym razie publicystyka 
emigracyjna, jeśli ma spełnić swój obowiązek wobec na
rodu - winna być literaturą walczącą, a dla literatury wal
ki nie ma spoczynku, póki naród nie osiągnie celów, jakie 
przed nim historia stawia. W zależności od sytuacji histo
rycznej, zadania stojące przed literaturą polityczną mogą 
rosnąć lub maleć; są z reguły tym większe, im większy 
ogrom narodowego nieszczęścia. Lecz ucieczki od tego 
obowiązku literatura polska nie znała, nie zna i znać nie 
może” .

Czy mąż Pani w tym ostatnim okresie swego życia 
zdawał sobie sprawę z tego, że jego praca się kończy?

Pracował do końca, choć już był bardzo chory. Co 
parę dni przychodziła Włada Majewska i nagrywała au
dycje dla Radia Wolna Europa. Naturalnie nie szło mu już 
tak jak trzeba, wiedział o tym i denerwował się. Ona 
z niezwykłą cierpliwością i dobrocią uspokajała go, pow
tarzała nagranie i zapewniała, że wszystko wyczyści, 
zmontuje, aby było dobrze. I naprawdę skrupulatnie przy
gotowywała te audycje, by było wszystko tak, jak być po
winno. Tylko dzięki niej Adam mógł pracować do końca 
- jestem jej za to głęboko wdzięczna.

W tym ostatnim okresie wizyty ludzi z kraju mnożyły 
się z dnia na dzień. We wrześniu byli u nas Poznańscy
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z Warszawy, bardzo z nami zaprzyjaźnieni. Adam po
wiedział mi wtedy: „To ostatni ludzie z kraju, których 
jeszcze widzę” . Zjawiła się też dziennikarka Janina Za
krzewska z prośbą o wywiad dla podziemnego Zapisu. 
Powiedział jej w rozmowie: „Gdy przyjdzie czas, to 
choćby pieszo wrócę do kraju” .

Kiedy było już bardzo źle, przyszedł lekarz i powie
dział, że weźmie go do szpitala. Zeszłam z nim potem na 
dół i zapytałam, na jak długo może go szpital uratować. 
„Na dwa, trzy dni” - odpowiedział. Uznałam, że w takim 
razie lepiej, by został w domu, żeby umarł wśród swoich 
książek, papierów, przy mnie.

Ostatnim człowiekiem, który z nim rozmawiał, 
był Wojciech Karpiński, późniejszy wybitny współpra
cownik Zeszytów Literackich w Paryżu, który przyjechał 
z Polski. W pewnej chwili zabrałam go do kuchni, żeby 
Adam mógł odpocząć. Ale Adam zdenerwował się, pro
sił, żeby wrócił. Chciał choć w myślach być w kraju. Kar
piński został więc do późna.

W nocy, koło 2 czy 3 godziny Adam zaczął rzęzić. 
Była u nas wtedy bardzo nam bliska Marta Niepokoy- 
czycka. Zadzwoniła po doktora. Przyjechał natychmiast 
i powiedział, że to już koniec. Tej nocy Adam umarł.

Był dzień 1 października 1978 r. - dzień śmierci?
Oboje byliśmy w bardzo bliskich stosunkach z Ojcami 

Jezuitami: O. Jerzym Mirewiczem i Superiorem Tadeu
szem Spornym. O. Sporny omówił ze mną sprawę po
grzebu. Adam zastrzegł sobie, żeby nie było żadnych 
przemówień i abym dopilnowała, żeby go po śmierci nie 
odznaczyli żadnym orderem.

Dlaczego nie chciał odznaczeń?
W PPS panował etos, aby przyjmować tylko odzna

czenia bojowe, nie brać orderów za pracę polityczną czy 
społeczną.
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Podobnie ja nie przyjęłam propozycji orderu Polonia 
Restituía, przyznanego mi kilka lat potem przez prezy
denta Kaczorowskiego.

Egzekwie żałobne w kaplicy na cmentarzu Putney 
Vale odprawił Ojciec Sporny. Przy trumnie stał sztandar 
PPS. Było mnóstwo ludzi.

Na akademii żałobnej, zorganizowanej w Ognisku 
Polskim przez przyjaciół zmarłego pod przewodnictwem 
Prez. Raczyńskiego, przemawiał Kazimierz Sabbat, Oj
ciec Mirewicz, przedstawiciele Rady Narodowej, PPS 
i inni. Myślę, że warto odnotować ustęp z przemówienia 
O. Mirewicza: „Nastały czasy dziwne, ale i dobre dla na
szej społeczności emigracyjnej, jeżeli jezuita bez obawy 
wywołania zgorszenia może wziąć udział w wieczorze 
poświęconym pamięci wybitnego przywódcy socjalistów 
i mówić o przyjaźni. Wprawdzie to słowo nie padło nigdy 
między nami - znaliśmy się jednak i spotykali w jego zna
ku i atmosferze” .

Urnę z popiołami pochowaliśmy w grobie Andrzeja. 
Po pewnym czasie przyjęłam chrzest u Ojców Jezuitów.

W ciągu kilku ostatnich lat przed śmiercią Adama 
zmarły obie moje siostry i brat.

Zostałam sama.

Sama, ale wśród przyjaciół. W Pani domu właściwie 
codziennie ktoś gości, często przychodzą dwie, trzy, 
cztery osoby dziennie. Telefon dzwoni co chwilę.

To prawda - nie tylko starzy, bo ze względu na mój 
przeciągły wiek, wymarli wcześniej. Nasi serdeczni przy
jaciele - towarzysze z PPS, z wcześniejszych lat emigra
cyjnych, którzy w najgorszych chwilach byli z nami, wy
marli.

Po śmierci Adama wielką serdecznością otoczyli mnie 
Hania i Kazik Sabbatowie, Tadeusz Podgórski, Witold 
Ryser-Szymański i Zbyszek Scholtz, Marta Niepokoy- 
czycka, Krystyna Griffith Jones, Halina Martinowa, Tere
sa Affeltowiczowa, Janka Smogorzewska, później Basia
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Gazdzik. Ale po kilku latach Kazik, Witold, Tadeusz 
i Zbyszek odeszli. Najbliższymi mi ludźmi byli i są moja 
bratowa przebywająca w Ameryce, Krysia Ciołkoszowa 
i Gustaw Herling-Grudziński stale mieszkający w Nea
polu.

Gdy mówię o przyjaciołach muszę z czułością wspo
mnieć Krystynę Marek, córkę wybitnego posła i przy
wódcy PPS, Zygmunta Marka, która mieszkała w Szwaj
carii, była znanym i cenionym profesorem prawa 
międzynarodowego, oraz jego najbliższą od czasów uni
wersyteckich koleżankę Krystynę Munk McDonald, le
karkę znaną w Edynburgu. Wspomniałam je już w tej 
książce kilkakrotnie. Niestety, gdy tę książkę już 
kończyłam, Krystyna Marek umarła.

Przybyły mi też młode przyjaciółki z emigracji po sta
nie wojennym, a także absolwentki lub studentki uniwer
sytetu: lekarka Anna Młynik Szmid, Basia Chojnacka, 
obecnie kierowniczka Domu Dziecka w Warszawie, Jus
tyna Duriasz, stypendystka w Nowym Jorku i jej siostra 
studentka prawa z Warszawy.

Po śmierci Adama za największy swój obowiązek 
uznałam uporządkowanie jego archiwum i naszej biblio
teki, nie tylko ze względów uczuciowych. Zdawałam so
bie sprawę, jaką te zbiory mają wartość dla przyszłych 
historyków, którzy będą badać naszą emigrację. Ogromną 
pracę włożyła w to najbardziej do tego przygotowana po 
studiach bibliotekarsko-archiwalnych w Anglii Krystyna 
Broniatowska Griffith Jones, osoba bardzo mi bliska, 
którą już kilkakrotnie wspominałam. Archiwum zawiera 
ponad 100 grubych tek, obejmujących oddzielnie kores
pondencję i działalność Adama, materiały zebrane przez 
nas do dalszych tomów historii socjalizmu polskiego 
(niestety już przez nas nie napisanych z powodu śmierci 
Adama), katalogi artykułów Adama. Po mojej śmierci ar
chiwum pozostanie w Instytucie Polskim im. gen. Sikor
skiego; biblioteka na podstawie porozumienia Instytutu 
z Biblioteką Jagiellońską pojedzie do Krakowa, jako
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odrębny księgozbiór naszego imienia. Choć w ten sposób 
wrócimy do Krakowa.

Archiwum zawiera też mnóstwo roczników prasy 
polskiej i obcej, zwłaszcza socjalistycznej, ale jeszcze nie 
skatalogowanej. Ku mojej radości wielu młodych histo
ryków, przeważnie z kraju, z tych wszystkich materiałów 
korzystało. Stąd moi młodzi przyjaciele, jak między inny
mi Pan.

Dużo pracy włożyłam w wydanie wyboru Adama 
artykułów. W pięć lat po jego śmierci, w r. 1983 nakła
dem wydawnictwa „Polonia” w Londynie, prowadzone
go wówczas przez Jana Chodakowskiego, wyszła Walka 
o prawdę, wybór artykułów 1940-1978. Wyboru dokonał 
znakomity dziennikarz Witold Ryser-Szymański, piękną 
przedmowę napisał Gustaw Herling-Grudziński. Troski 
było dość, o czym świadczy umieszczone na wstępnej 
stronicy podziękowanie wydawnictwa dla Polish-Ameri
can Labour Council (Chicago) za pomoc finansową przy 
wydaniu tej książki. Cieszyliśmy się bardzo dobrym 
przyjęciem książki przez czytelników, czego świadec
twem było drugie jej wydanie w roku 1989.

Czy śmierć Adama Ciołkosza i powyższe prace , 
o których Pani mówi, wpłynęły na ograniczenie Pani 
działalności politycznej?

Wręcz odwrotnie. Choć bardzo nie dorównywałam 
Adamowi, musiałam wziąć na siebie więcej pracy za nas 
dwoje, zarówno w działalności politycznej obozu legali- 
stycznego, jak i w życiu PPS.

Przewodniczącym Centralnego Komitetu Zagranicz
nego PPS został jeszcze za życia Pani męża Tadeusz 
Podgórski.

W 1977 r. Adam poczuł się już tak źle, że przekazał 
przewodnictwo Centralnego Komitetu Tadeuszowi 
Podgórskiemu, a sam pozostał honorowym przewod
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niczącym partii. Spośród młodszych działaczy Tadeusz 
był jednym z naszych najbliższych. Od 1942 r. żołnierz, 
a potem podporucznik Armii Krajowej, dwukrotnie ranny 
w Powstaniu Warszawskim, był w latach 1945-46 w II 
Korpusie we Włoszech. Przez dwadzieścia powojennych 
łat pracował jako robotnik fabryczny na nocnych szych
tach. Wstąpił do PPS, szybko wyrastał na świetnego 
działacza.

Był dobrym mówcą i publicystą. W roku 1965, kiedy 
umarł kierownik działu robotniczego Radia Wolna Euro
pa, Nowak zaproponował mi objęcie tego stanowiska 
jeżeli nie na stałe, to choćby na krótszy okres. Nie 
mogłam zostawić Adama samego w Londynie, więc obo
je zaproponowaliśmy Nowakowi Tadeusza. Po pewnych 
wahaniach, Nowak zgodził się i Podgórski od roku 1965 
przez 20 lat był w Radiu Wolna Europa. Przeniósł się do 
Monachium z żoną i dwiema córkami. Gdy przyjeż
dżaliśmy do Monachium na własne audycje radiowe, 
byliśmy ich gośćmi, a przyjaźń rosła. Tadeusz jako 
działacz PPS rozwinął stosunki z nowymi emigrantami 
z Polski, przeważnie działaczami „Solidarności” , robot
nikami i inteligentami; na nich oparł i z nimi budował co
raz silniejszą PPS w Niemczech. Stworzył też i redago
wał PPS Przemiany.

Po śmierci Adama został już formalnie na Zjeździe 
w Kolonii w 1982 r. wybrany przewodniczącym Central
nego Komitetu PPS. W roku 1985 przeszedł na emeryturę 
i wrócił do Anglii.

W 1979 r. po siedmioletniej kadencji ustąpił Prezy
dent Stanislaw Ostrowski.

Prezydenturę objął ku wielkiemu zadowoleniu PPS 
Edward Raczyński. Na premiera Raczyński powołał Ka
zimierza Sabbata. Nasz odłam PPS udzielił mu całkowi
tego poparcia, podobnie jak większość Rady Narodowej.
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Był to okres coraz dynamiczniejszych inicjatyw opo
zycyjnych w kraju. Czy odbiło się to w życiu politycznym 
emigracji?

1 września 1979 roku odbywał się w Londynie Świa
towy Zjazd Polaków. Należałam do Komitetu Organiza
cyjnego Zjazdu. Doszło w nim do charakterystycznej 
różnicy zdań, i to między bliskimi mi ludźmi z Sabbatem 
na czele. Zjazd miał mieć nazwę taką, jak i poprzedni: 
Światowy Zjazd Polski Walczącej. Wystąpiłam z wnios
kiem o zmianę nazwy ze względu na sytuację w kraju 
i zaproponowałam nazwę Światowy Zjazd Łączności 
z Walczącym Krajem, bo przecież czasy się zmieniły. Po 
dość ożywionej polemice, przyjęto nazwę Światowy 
Zjazd Jedności z Walczącym Krajem.

Na Zjeździe miałam mieć referat pt.: „Wizja przyszłej 
Polski w podziemnej prasie krajowej” . Wtedy Jędrzej 
Giertych napisał w swoim czasopiśmie, że chociaż jestem 
wykształcona, to jednak ponieważ jestem marksistką, 
ateistką i Bóg wie czym jeszcze, więc nie mogę mieć re
feratu na Światowym Zjeździe Polaków. Do referatu 
przygotowałam się porządnie, dzięki pomocy kilku 
członków Komisji Krajowej, pomiędzy których podzieli
liśmy prasę krajową i każdy z nich na posiedzeniu Ko
misji zrelacjonował zasadnicze poglądy przeczytanych 
przez siebie pism. Referat mój dzięki temu mógł oprzeć 
się na znacznie szerszym materiale. Wbrew Giertychowi 
referat jednak wygłosiłam i na wniosek delegatów na 
Zjazd został on nawet wydany drukiem.

Swoją drogą Giertych był przeciwnikiem powstają
cej w kraju opozycji. Podejrzewał w tym intrygę ma
sonów, piłsudczyków, namawiał do układania się z Ros
ją-

Endecy w ogóle bardzo nieprzychylnie patrzyli na 
KOR i inne grupy opozycyjne. Może tylko Wojciech Wa- 
siutyński wyłamywał się spod tego, ale on był zawsze
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bardzo nieortodoksyjnym endekiem. W związku ze 
wspomnianym Światowym Zjazdem Jedności z Walczą
cym Krajem miałam śmieszne przeżycie. W Kulturze 
z października tegoż roku (1979) ukazało się sprawozda
nie Był Zjazd, gdzie wyczytałam m. in.: „Pierwszy referat 
przypadł w udziale żarliwej oratorce p. Lidii Ciołkoszo- 
wej. Dokonała w nim rzeczowej analizy poglądów, pos
taw i polemik z niezależnej prasy krajowej. (...). Żywioło
wy aplauz i natychmiastowe propozycje opublikowania 
pracy, wydają się świadczyć nie tylko o gremialnym uz
naniu dla solidnej roboty, ale także o głodzie podstawo
wej informacji o sprawach krajowych” . Pod artykułem 
podpisany był Jan Dołęga. Próbowałam się dowiedzieć, 
kto to jest, ale bezskutecznie. W kilka lat po śmierci Ada
ma poznałam Jana Chodakowskiego, który przyszedł 
z Leszkiem Szarugą, by namówić mnie na wydanie na
szych, to jest Adama i moich, pogadanek radiowych. 
W prowadzonym przez Jana wydawnictwie ,,Puls”  
wyszła niewielka książka Niepodległość i socjalizm  
1835-1945. Audycje radiowe (Londyn 1989). W Polsce, 
w podziemiu, książka ta miała parę wydań, co oczywiście 
bardzo mnie cieszyło. Nasza przyjaźń z Jankiem stawała 
się coraz bliższa. Upłynęło jednak wiele lat, nim dowie
działam się, że sprawozdawca ze Zjazdu - Jan Dołęga, to 
Jan Chodakowski.

Często też mówię, że Gustaw Herling-Grudziński od 
tak dawna przez nas kochany, to mój przybrany syn, a Ja
nek Chodakowski - mój przywłaszczony wnuk.

Latem 1980 r. przeszła przez Polskę fala strajków, 
Z których narodziła się ,,Solidarność”. Jak na powstanie 
tego wielkiego ruchu społecznego reagowała emigra
cja?

Masowo poparła „Solidarność” . W tym poparciu 
wybiło się po raz pierwszy na taką skalę, z radością prze
ze mnie obserwowane, podjęcie akcji politycznej przez 
młodych z drugiego pokolenia emigracyjnego. Jeszcze
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w trakcie strajku gdańskiego powstała z ich inicjatywy 
polsko-brytyjska organizacja „Polish Solidarity Campai
gn”  dla „Solidarności”  w Polsce i do prowadzenia 
kontaktów pomiędzy brytyjskimi TUC (Trade Union 
Congress) i wrześniowymi związkami zawodowymi 
w Polsce. Przez lata 1980-81 organizowano przyjazdy 
polskich solidarnościowców do Anglii. Na czele „Polish 
Solidarity Campaign” stali Wanda Kościałkowska i Wik
tor Moszczyński. Na wieść o wprowadzeniu w Polsce sta
nu wojennego (w nocy z 12/13 grudnia 1981 r.), o aresz
towaniach, strajkach podziemnych, obozach i więzie
niach PSC zorganizowała największą brytyjską demon
strację na rzecz Polski w Hyde Parku, na której było 
50 000 ludzi.

W PSC nastąpił rozłam: część członków wystąpiła 
z PSC z powodu rzekomo zbyt lewicowego jej charakteru 
i powołali do życia „Solidarity with Solidarność” z Ta
deuszem Jarskim na czele. Przez następne 10 lat obie or
ganizacje działały oddzielnie, ale niektóre akcje organi
zowały wspólnie.

Oprócz tych dwóch istniała jeszcze przez jakiś czas 
Grupa Robocza „Solidarności” złożona z nowych emi
grantów. Powołała ona Biuro Informacyjne NSZZ „Soli
darności” , które stało się oficjalną reprezentacją na 
Wielką Brytanię „Solidarności” krajowej i wydawało 
biuletyn w języku angielskim o stosunkach w kraju. Na 
czele stał Marek Garztecki.

W okresie legalnego działania „Solidarności ” oraz 
po zniesieniu stanu wojennego, zwłaszcza od połowy lat 
80-tych przez Londyn przewinęło się wiele znanych pos
taci krajowej opozycji.

Ku mojej radości, wielu z nich do mnie przychodziło. 
Początkowo nawet dziwiłam się trochę, dlaczego szukają 
ze mną kontaktu. Może - myślałam - szukają u mnie 
wspomnień o Adamie, może chcą pomówić z ostatnią 
żyjącą osobą z przedwojennych naczelnych władz PPS.
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Kiedyś pewna działaczka „Solidarności” tłumaczyła mi: 
„My szukamy naszych korzeni” .

Pamięć się starzeje i nie wiem, czy potrafię wymienić 
wszystkich. Była u mnie Anna Walentynowicz, którą 
przyprowadził mi Janusz Onyszkiewicz, rozmowa z nią 
wywarła na mnie wielkie wrażenie, może dlatego, że tak 
mi przypominała przedwojenne działaczki fabryczne 
z PPS. Byli Joanna i Andrzej Gwiazdowie, Leszek Mo
czulski z żoną, Zofia i Zbigniew Romaszewscy, Czesław 
Bielecki, Kornel Morawiecki, Władysław Frasyniuk, 
Waldemar Kuczyński, prof. Jan Kielanowski, Tadeusz 
Mazowiecki, Antoni Macierewicz, Piotr Naimski, Witold 
Lis Olszewski. Nie wymieniam ludzi powiązanych daw
niej z PPS, bo to było naturalne. Byli to więc ludzie 
o bardzo różnych poglądach ideowo-politycznych, a nie
raz niezgodnych z moimi. Wielu z nich miało odczyty 
lub spotkania w POSKu, na których byłam, ale także roz
mowy „domowe” , w których gorąco spieraliśmy się. Te 
wizyty były dla mnie wzruszające, ale i pouczające jako 
dla działaczki politycznej. Ale to przez nich, dzięki nim 
Polska była bliżej.

W lutym 1985 roku z inicjatywy Rządu RP w Londy
nie, zorganizowano ,,Ty dzień Jałtański” . Czy według 
Pani była to inicjatywa udana?

Wydaje mi się, że dobrym posunięciem organiza
torów tej imprezy było ogłoszenie wspólnego antyjał- 
tańskiego oświadczenia wolnych przedstawicieli Cze
chosłowacji (Rev. dr Jan Lang S.L.), Węgier (Michael 
John Teleki), Rumunii (łon Ratu), Polski (Edward Ra
czyński, Kazimierz Sabbat). Na pewno wywołał on 
w prasie i opinii publicznej o wiele większe zaintereso
wanie, niż gdyby był podpisany tylko przez Polskę. Po
nad 230 posłów do Izby Gmin podpisało projekt uchwały 
potępiającej ten pakt. W uchwale tej czytamy: „Izba po
piera pokojowe wysiłki tych narodów dla odzyska
nia swych praw i wzywa rząd Jej Królewskiej Mości
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w 40 rocznicę protokołów jałtańskich, by zadeklarował, 
że nie uznaje podziału Europy na strefy wpływów i po
twierdza prawo narodów Europy Środkowej i Wschod
niej do prawdziwego samostanowienia” . Zwracała 
uwagę rekordowa ilość zebranych podpisów w tego ro
dzaju wniosku parlamentarnym. Akcję tę organizował Sir 
Bernard Braine, prezes „British Solidarity with Poland 
Campaign” .

W ramach „Tygodnia Jałtańskiego” odbyły się: Eku
meniczna Msza święta w intencji ofiar Jałty, wielki 
międzynarodowy wiec protestacyjny pod pomnikiem 
Jałtańskim, gdzie m. in. przemawiał poseł do Izby Gmin, 
wnuk Winstona Churchilla, sygnatariusza układu 
jałtańskiego; zebranie publiczne organizowane przez 
Zjednoczenie Polskie, gdzie w imieniu Polski przemawiał 
prof. Leszek Kołakowski. Odbyło się też specjalne po
siedzenie Rady Narodowej RP z referatem premiera Ka
zimierza Sabbata. W dyskusji, w imieniu Klubu PPS, 
przypomniałam szczególną rolę, jaką odegrał rząd To
masza Arciszewskiego, określając go jako „rząd protestu 
narodowego’ ’.

Znaczącym dla polskiego Londynu wydarzeniem byt 
też Kongres Kultury Polskiej.

Odbył się w dniach 14-20  września 1985 r. z inicja
tywy Rządu RP na Uchodźstwie i Polskiego Towarzy
stwa Naukowego na Obczyźnie, pod patronatem Edwarda 
Raczyńskiego. Pracami Komitetu Organizacyjnego kiero
wał prof. Edward Szczepanik. W Kongresie wzięło udział 
ponad 300 osób z 20 krajów wolnego świata. Wielu 
poważnych naukowców, specjalistów z różnych działów 
nauki, wygłosiło referaty na sesjach plenarnych i komi
syjnych, wydanych drukiem w poszczególnych tomach 
już po Kongresie. Inauguracyjne, krótkie przemówienie 
wygłosił Prezydent Raczyński, z którego, myślę, warto 
zanotować fragment: „Dla nas, to jest dial Polski gnę
bionej, rabowanej i dręczonej od 46 lat - kultura ma
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szczególne znaczenie i ogromną cenę. To tarcza ochronna 
przeciw nieustającej ofensywie chytrego i brutalnego są
siada - to tak jak miecz w wojnie ideologicznej...”

Kongres byl udaną imprezą, która wniosła dużo życia 
w polskie środowisko w Londynie. Niestety, byłam wte
dy chora i nie mogłam w nim brać udziału.

W 1987 roku nastąpiło połączenie podzielonej 
w 1959 r. PPS oraz wznowienie działalności PPS w kra
ju. Jak do tego doszło?

Wypadki w kraju, silny opór robotników, zupełna 
zmiana sytuacji w porównaniu z okresem naszego 
rozłamu na emigracji, skłaniały kierownictwa obu 
odłamów do zjednoczenia partii. Dawni przeciwnicy 
form legalistycznych rozumieli, że w nowej sytuacji 
mogą one być pomocne w walce o obalenie dyktatury ko
munistycznej. Na pewno decyzję o likwidacji rozłamu 
przyspieszyły przygotowania do powołania PPS w kraju. 
Byłam przecież w bliskich stosunkach z Janem Józefem 
Lipskim i znałam jego plany budowy PPS, o których 
mówił jeszcze przed śmiercią Adama. Jako przewod
nicząca Rady Naczelnej PPS (naszego odłamu) przy po
mocy naszych działaczy w Anglii - Tadeusza Podgórskie
go, Zbigniewa Scholtza, Włodzimierza Olejnika, 
z Niemiec - Jacka Kowalskiego, Bohdana Żurka, Włodzi
mierza Sznarbachowskiego, a także Juliana Saka i innych 
ze Stanów Zjednoczonych, robiliśmy wszystko, by 
rozłam zlikwidować i by powstająca w kraju PPS miała 
oparcie w jednolitej partii na emigracji. Na szczęście po
dobne dążenia dominowały w drugim odłamie, kierowa
nym przez Stanisława Wąsika i Ryszarda Zakrzewskiego.

W czasie naszych przygotowań dotknął nas, niestety, 
wielki cios - 5 sierpnia 1986 r. umarł na zawał serca Ta
deusz Podgórski. PPS straciła wybitnego przywódcę, a ja  
bliskiego przyjaciela.

Chcieliśmy, aby połączenie nastąpiło w listopadzie 
1987 roku, w 95 rocznicę powstania partii. Referendum
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w sprawie połączenia przeprowadzone w czerwcu tegoż 
roku wśród członków centralnych władz obu grup, dało 
pozytywne wyniki.

Tymczasem 15 listopada 1987 r. w Warszawie 
powołano do życia Polską Partię Socjalistyczną.

Pamiętam ten dzień. Siedzieliśmy ze Stanisławem 
Wąsikiem u mnie w pokoju nad deklaracją ideową, którą 
przygotowywaliśmy na Zjazd połączeniowy. Nagle za
dzwonił telefon. Odebrałam, po drugiej stronie był Jan 
Józef Lipski. Usłyszałam: „Powołaliśmy w kraju PPS” . 
Najpierw się popłakałam, potem szczęśliwa weszłam do 
pokoju i powiedziałam: „Możemy zwijać manatki. PPS 
powstała w Polsce’ ’.

Odbyliśmy jednak nasz połączeniowy Zjazd 21 
i 22 listopada w Bem vied w Bawarii. Delegaci przyjecha
li z Austrii, RFN, Francji, Anglii, Szwajcarii, Włoch, 
Szwecji, Australii i Stanów Zjednoczonych. Przybyło 104 
zweryfikowanych delegatów i 11 terenowych mężów 
zaufania. W większości byli to ludzie młodzi, z ostatniej 
fali uchodźczej, o doświadczeniach wyniesionych z „So
lidarności” . Licznie przybyli także goście, reprezentują
cy partie socjalistyczne z Europy Środkowo-Wschodniej, 
SPD, inne polskie stronnictwa i ugrupowania emigracyj
ne, a także dziennikarze.

Otworzyliśmy Zjazd: ja i Stanisław Wąsik, a więc do
tychczasowi przywódcy obu grup. Największą niespo
dziankę sprawił mi świetnym przemówieniem wybitny 
pisarz, Tadeusz Nowakowski. Obrady objęły: mój referat 
- „Historia PPS” oraz referaty wprowadzające do dys
kusji w komisjach: w tematykę krajową (Stefan Trzciński 
i Wiesław Wawrzyniak), sprawy międzynarodowe (Sta
nisław Wąsik i Włodzimierz Sznarbachowski), problemy 
emigracji niepodległościowej (Zbigniew Scholtz i Ry
szard Zakrzewski). Podaję nazwiska, żeby zwrócić uwagę 
na to, że każdy temat wprowadzany był przez referentów,
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którzy reprezentowali dwa łączące się odłamy, co warte 
podkreślenia.

Zjazd odbył się w atmosferze wywołanej powołaniem 
PPS w Polsce. Byliśmy pełni nadziei na ścisłą współpracę 
między zjednoczoną już PPS na emigracji i PPS krajową.

Cieszyłam się, że ten długoletni rozłam w PPS emi
gracyjnej skończył się i że polityczne nasze stanowisko 
zwyciężyło. Ale do dziś, nawet po latach, nie umiem za
pomnieć bólu i krzywdy sprawionej Adamowi i innym 
najwierniejszym pepeesowcom przez usunięcie ich z PPS 
nie ze względów politycznych, lecz przez zwyczajną, 
brutalną nienawiść ludzką.

Czy połączona PPS emigracyjna weszła do ośrodka 
legałistycznego ?

Tak. Stanisław Wąsik, który został przewodniczącym 
Centralnego Komitetu Zagranicznego, wszedł do Rady 
Narodowej; Ryszard Zakrzewski został ministrem. Z na
szej grupy w Rządzie był nadal Zbigniew Scholtz, a ja 
przewodniczyłam Radzie Naczelnej i byłam wiceprze
wodniczącą Rady Narodowej.

Krajowa PPS działała jako odrębna partia. Pomaga
liśmy im, jak tylko było można. Szybko jednak doszło 
u nich do rozłamu. Kiedy policja weszła na jedno z ze
brań, zatrzymała na kilka godzin Lipskiego i kilku blis
kich mu działaczy, pozostali przenieśli zebranie w inne 
miejsce, po czym wykorzystując nieobecność zatrzyma
nych, przyjęli bardzo radykalne uchwały, obce tradycji 
i ideologii PPS. Po zwolnieniu z aresztu Lipski i jego 
współpracownicy, oburzeni treścią uchwał i sposobem 
ich przeprowadzenia, złożyli swoje mandaty. Partia się 
rozbiła.

Moim zdaniem, główną przyczyną rozłamu były 
różnice pokoleniowe. Ci młodzi ludzie, wychowani pod 
dyktaturą komunistyczną, nie mieli skrystalizowanych 
poglądów, a szukając ich zbliżali się do anarchosyndyka- 
lizmu. W następnych latach działały w kraju trzy zwal
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czające się grupy. Tu, na emigracji, także byli działacze, 
którzy utrzymywali kontakt tylko z jedną grupą, 
zasłużonego zresztą dla „Solidarności” Józefa Piniora, 
a potem Piotra Ikonowicza, albo tylko z grupą Grzegorza 
liki, albo - i tych była większość - z grupą Lipskiego. Dla 
władz PPS na emigracji partnerem była PPS Jana Józefa 
Lipskiego.

Rok 1987 był dla Pani ważny także osobiście. Ob
chodziła Pani swoje 85 urodziny.

Z tej okazji na „Zamku” urządzono duże przyjęcie, na 
które przybyło wielu przedstawicieli emigracyjnego 
życia politycznego, społecznego, kulturalnego, a także 
duże grono moich bliskich przyjaciół i nawet młodych 
emigrantów, co bardzo mnie ucieszyło. Przemawiali 
b. Prez. Raczyński, Prez. Sabbat, premier prof. Szczepa
nik, przew. Rady Narodowej Szadkowski, min. Scholtz 
i Inka Nowotna, wybitna działaczka społeczna. Przemó
wienia, jak na każdej takiej uroczystości, pełne były naj
większej życzliwości i przeceniania mojej osoby. Naj
bardziej jestem wdzięczna za tyle dobrych słów o moim 
zmarłym mężu, a także o synu, którego pamięć została 
odświeżona niedawno przez nowe angielskie i amery
kańskie wydanie książki Gustawa Herlinga-Grudzińskie- 
go Inny świat w świetnym tłumaczeniu Andrzeja.

Chciałam dodać, że miesiąc wcześniej pojechałam 
pod opieką Jana Chodakowskiego do Neapolu na uro
czystość siedemdziesięciolecia Gustawa Herlinga-Gru- 
dzińskiego. Uroczystość odbyła się w ich prześlicznym 
ogrodzie, skąd roztacza się widok na morze i na daleki 
Wezuwiusz. Od lat duża, oprawiona fotografia tego 
ogrodu stoi na moim biurku. Gości było wielu, 
przeważnie Włochów, ale byli też Polacy, zarówno z kra
ju jak i z emigracji, przyjaciele i najbliższa rodzina. Dużo 
wtedy Gustaw zaznał miłości, solidarności i zasłużonego 
uznania. Zostałam u Lidii i Gustawa kilkanaście dni,

377



LID IA  C IO ŁK O SZO  W  A

żyjąc wspomnieniami wspólnych z Adamem dawnych tu 
moich pobytów.

Byt to mój ostatni pobyt w Neapolu. Od pogrzebu 
Adama, Gustaw był u mnie w Londynie trzy razy, dopóki 
sam nie zaczął chorować. Ale najbliższa nasza przyjaźń 
trwa.

Wydarzenia w Polsce biegły w tym czasie bardzo 
szybko. W 1988 roku przetoczyły się przez Polskę dwie 
fale strajkowe, na początku 1989 roku rozpoczęły się 
rozmowy Okrągłego Stołu, w marcu podpisano kontrakt, 
nastąpiła relegalizacja „Solidarności”, a w czerwcu 
wybory. We wrześniu na czele pierwszego niekomunis
tycznego rządu stanął Tadeusz Mazowiecki, którego 
poznała Pani dwa lata wcześniej.

Kiedy był w Londynie w 1987 roku zadzwonił do 
mnie i umówiliśmy się u mnie. Wiedziałam, że był redak
torem Więzi i przewodniczącym Komisji Ekspertów „So
lidarności” . Umówiliśmy się na godzinę trzecią. Okolicz
ności tej wizyty były zabawne. Przyszedł o trzeciej, 
rozmawialiśmy, a o czwartej ktoś zadzwonił do drzwi. 
Powiedziałam, że pójdę zobaczyć, ale Mazowiecki mnie 
powstrzymał. Wyjaśnił, że to pewnie dzwoni ktoś, kto 
miał go ode mnie odebrać. „Dobrze - mówię - ja otworzę, 
on wejdzie i panowie pojadą” . Na to Mazowiecki: „ Ja 
proponuję co innego, to zależy od Pani zgody. Czy zga
dza się Pani, żebym go poprosił, aby przyjechał ponownie 
za dwie godziny?” Zgodziłam się więcej niż chętnie.

O czym rozmawialiście?
O wszystkim: o tym, co się dzieje w kraju, jak ułożą 

się stosunki na emigracji, nawet o jego synach. Tylko do 
kilku ludzi w życiu o odmiennych poglądach miałam taki 
stosunek jak do Mazowieckiego. Gdy się z nim rozma
wia, w człowieku rośnie głębokie zaufanie. Ponowne 
spotkanie miałam z nim, gdy już jako premier przyjechał 
do Londynu na zaproszenie rządu brytyjskiego, na dwa
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dni w grudniu 1989 roku. W godzinę po jego przylocie 
miałam telefon od konsula: „Pan premier pyta, kiedy 
może się z Panią zobaczyć” . Z układu jego zajęć wyni
kało, że przyjadę na wczesne śniadanie do hotelu, w któ
rym premier się zatrzymał, że będziemy mieli tylko 
pół godziny czasu, bo potem musi być u Raczyńskiego, 
gdzie będzie czekać telewizja. Śniadanie zjedliśmy z pre
mierem w jego pokoju, gdzie wszystko było już przygoto
wane, porozmawialiśmy gruntownie, nawet załatwiliśmy 
pewne sprawy konkretne.

Z premierem Mazowieckim widziała się Pani jeszcze 
raz, gdy była w Warszawie w październiku 1990?

Zaprosił mnie do swego gabinetu, gdzie urzędował. 
Przy kawie rozmowa była ciekawa i miła. Uśmiałam 
się bardzo, gdy mi powiedział, że następnym gościem jest 
ambasador sowiecki.

Zasadniczym zmianom sytuacji w Polsce towarzy
szyła też zmiana warty w Londynie. Dnia 14 lipca 
1989 r., kiedy w Warszawie Sejm wybierał na prezyden
ta Wojciecha Jaruzelskiego, w Londynie umarł prezy
dent Kazimierz Sabbat.

Kazik Sabbat umarł nagle, wracając z pracy na „Zam
ku” do domu. Wraz z żoną byli przez trzy uprzednie ty
godnie w Ameryce, gdzie Sabbat wykładał w Bolder Uni
versity w Colorado, a potem przez tydzień w Waszyngto
nie, gdzie przeprowadzał rozmowy z politykami amery
kańskimi. Po prostu serce nie wytrzymało przemęczenia. 
Był to poważny cios dla emigracyjnego życia polityczne
go, gdyż sprawował swój urząd z wielkim poczuciem od
powiedzialności.

Bardzo przeżyłam śmierć Sabbata. Po śmierci Adama 
był jednym z najbliższych mi ludzi. Większe wspomnie
nie o nim napisałam w Kulturze.
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Prezydentem Rzeczypospolitej na emigracji został 
wtedy Ryszard Kaczorowski.

Tej samej nocy odbyło się na „Zamku” jego zaprzy
siężenie; wśród kilkunastu osób tam obecnych byłam i ja, 
jako wiceprzewodniczącą Rady Narodowej. Kaczorowski 
był ministrem spraw krajowych w rządzie prof. Edwarda 
Szczepanika. Na emigracji Kaczorowski znany był prze
de wszystkim jako wieloletni Naczelnik Harcerzy i prze
wodniczący ZHP.

W przełomowych przemianach w kraju, rozpoczętych 
w 1989 r., PPS właściwie nie uczestniczyła. Była partią 
marginalną w polskim życiu politycznym. Jednym z po
wodów tego niepowodzenia było zapewne organizacyjne 
rozbicie PPS na kilka odłamów.

Wczesną wiosną 1989 r. podjęliśmy wysiłki, by zjed
noczyć struktury PPS w kraju i na emigracji. Uwieńcze
niem trwających długo rozmów było zwołanie XXV 
Kongresu PPS w Warszawie 27-29 października 1990 r. 
W maju tego roku powołaliśmy Komisję Kongresową, 
do której weszli przedstawiciele PPS Lipskiego, PPS liki, 
PPS-Rewolucja Demokratyczna Ikonowicza oraz PPS 
emigracyjnej. Komisja przygotowała projekt statutu oraz 
program przyszłej zjednoczonej partii.

Muszę w tym miejscu wspomnieć mego bliskiego 
przyjaciela Zbigniewa Scholtza, wiceprezesa Centralnego 
Komitetu PPS i członka rządu na emigracji, który odegrał 
dużą rolę w tych pracach zjednoczeniowych. Był to 
człowiek zasłużony dla Polski jako żołnierz oraz w pracy 
społecznej, a przy tym bardzo wykształcony. Poznałam 
go stosunkowo późno, a głęboka przyjaźń między nami 
rozwijała się już po śmierci Adama. Niestety, tak bardzo 
zaangażowany w jednoczenie PPS na emigracji, nie 
doczekał Kongresu w Warszawie. Umarł w czerwcu 
1990 roku.

W dniach 8-9 września 1990 roku w Witten w RFN 
odbyło się ostatnie posiedzenie Rady Naczelnej PPS na
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emigracji, które miało się ustosunkować do wyników 
prac Komisji Kongresowej.

Przewodniczyłam tym obradom. Rada podkreśliła 
niedopuszczalność rokowań połączeniowych z organi
zacjami postkomunistycznymi oraz z tzw. odnowio
ną PPS założoną przez Edwarda Osóbkę-Morawskiego. 
Rada Naczelna potwierdziła też nasze mandaty na 
Kongres w Warszawie.

Czy łatwo decydowała się Pani na podróż do Polski?
Opuściłam Polskę w kwietniu 1940 roku, a więc od 

tego czasu upłynęło 50 lat. Byłam już starą kobietą 
i bałam się, że powrót do kraju rozłoży mnie uczuciowo. 
Tęskniłam za Polską strasznie, a jednocześnie 
wiedziałam, że ta podróż ożywi wszystkie ubiegłe 
nieszczęścia, staną przede mną twarze utraconych naj
bliższych. Bałam się Kongresu, że nie wytrzymam go 
nerwowo i uczuciowo. Przypominałam sobie dawne Kon
gresy, dawnych przywódców, najbliższych przyjaciół. 
Było mi smutno, że na tym Kongresie nie będzie Adama. 
Byłam więc bliska postanowienia, aby nie jechać. Zmie
niłam zamiar po zebraniu Rady Naczelnej w Niemczech, 
o którym mówiłam. Przedstawiciele krajowych grup 
przyjechali też z nastawieniem „ci starzy z emigracji” , 
a wyjechali jako nasi przyjaciele. Widziałam ich stosunek 
do mnie, jak łagodnieli pod moim wpływem. I to mnie 
trochę złamało. Zaczęły się też prośby i nalegania z kraju, 
żebym przyjechała. No, i uległam.

Pojechałam z Jolą Sabbatówną, która jest lekarką, 
wiec czułam się pewniej. Nie spodziewałam się przywita
nia tak wielkiego na lotnisku. Gdy wysiadłam z samolotu, 
zobaczyłam wielu, wielu ludzi z Janem Józefem Lipskim 
na czele, a więc pepeesowców, i to niezwykle serdecz
nych. Wprowadzono mnie do bliskiego budynku, gdzie 
były kamery telewizyjne, aparaty radiowe i wielu dzien
nikarzy życzliwych i łagodnych, którzy zasypali mnie
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pytaniami na temat Kongresu. Jeszcze bardziej zrobiło mi 
się ciężko, że Adam takiej chwili nie doczekał.

W wywiadach akcentowała Pani różnicę między so
cjalizmem i komunizmem.

Uważałam, że to jest koniecznością tym bardziej, że 
w PPS należałam do działaczy zwalczających komu
nistów usilnie i przeciwstawiających się wszelkim ten
dencjom jednolitofrontowym.

Na Kongresie połączeniowym PPS wygłosiła pani 
godzinne przemówienie z pamięci na stojąco.

To kwestia rutyny. Za naszych czasów nie było jesz
cze mikrofonów, trzeba więc było mówić głośno i dobit
nie. Przemawialiśmy często na rynkach, placach, pod 
gołym niebem - trudno było siedzieć na krześle; byli
byśmy niewidoczni dla słuchaczy. Czy wyobraża pan so
bie Daszyńskiego przemawiającego na siedząco pod Mic
kiewiczem na Rynku w Krakowie?

Gdy pojawiły się mikrofony, oboje z Adamem stara
liśmy się ich unikać. Gdy mówiło się do ludzi wprost, 
inna była z nimi łączność, inna więź. Do dziś nie umiem 
przemawiać siedząc. Miałam już 90 lat, gdy na wieczorze 
u Ks. Pallotynów w Paryżu prowadzący ze mną wywiad 
Jakub Karpiński zapytał mnie: „Gdybyśmy przysunęli 
krzesło bliżej stołu i prosili, żeby Pani usiadła, zrobiłaby 
to Pani?” Ze śmiechem odpowiedziałam: „na pewno 
nie” . Na Kongresie PPS miałam referat o historii partii. 
Mówiłam, jakie były cele partii, co udało się osiągnąć, 
a co zostało do osiągnięcia.

Czy myśli Pani, że ruch socjalistyczny może odegrać 
istotną rolę w życiu politycznym Polski?

Przez lata całe na emigracji zdawaliśmy sobie sprawę, 
jakie trudności będzie miała PPS z tego, że dla wielu lu
dzi w Polsce, jak i w wielu krajach postkomunistycznych
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słowo „socjalizm” właśnie oznacza to, co było tam przez 
ostatnie 45 lat. Komuniści skradli nam godła, sztandary, 
pieśni. Zafałszowali historię ruchu robotniczego, przypi
sując sobie wszelkie zasługi. Głosili przy tym, że stwo
rzony przez nich system, to „socjalizm realny” .

Jeśli Polska ma być państwem demokratycznym, musi 
mieć życie polityczne oparte na prawicy, centrum i lewi
cy. Demokracja parlamentarna musi być budowana 
w oparciu o stronnictwa, które mają wyraźne programy, 
tak jak jest to na Zachodzie. Trudno budować demokrację 
na różnych ruchach i porozumieniach, które unikają jed
noznaczności ideowej i społeczeństwo nie wie, czego 
może się po nich spodziewać. Uważamy, że tradycyjną 
siłą polskiej lewicy jest PPS.

Wszyscy mówimy, że chcemy budować demokrację. 
Dlaczego jest ona - Pani zdaniem - tak ważna i cenna?

Nasz stosunek do demokracji nigdy nie podlegał wąt
pliwości. Widzieliśmy różne niedomogi demokracji, ale 
zawsze uważaliśmy, ze lepszego systemu rządów nikt nie 
wymyślił. Demokracja parlamentarna jest naszym zda
niem związana z niepodległością Polski. Tylko ona może 
zapewnić zespolenie narodu zorganizowanego w różnych 
stronnictwach, stowarzyszeniach, związkach i wokół 
różnych programów. Daje ona narodowi możliwość kon
kretnego wpływu na politykę kraju. W demokracji parla
mentarnej naród może wypowiedzieć swe żądania i zro
zumieć swoje obowiązki bez narzucania mu ich z góry. 
Nawet jeśli najbardziej zasłużone jednostki chciałyby 
wprowadzić rządy autorytarne, będę broniła demokracji.

Zaraz po zakończeniu wojny, latem 1945 roku odby
wały się w Anglii wybory. Churchill miał niesłychaną po
pularność, wszyscy wiedzieli, że bez niego Anglia by tej 
wojny nie wygrała. Przez myśl mu pewnie nie przeszło, 
że może przegrać wybory. Ale przegrał. Ludzie uznali, że 
Churchill byl świetnym przywódcą na czas wojny, ale na 
czas pokoju i odbudowy trzeba szukać innego. To był
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jeden z momentów, kiedy czuliśmy wielki szacunek dla 
angielskiej demokracji, że można przywódcy oddać cale 
uznanie, docenić jego zasługi, ale że podlega on tym sa
mym regułom, co wszyscy inni i może być odsunięty od 
władzy.

Jaką drogę widzi Pani dla ugruntowania demokra
tycznego ustroju w Polsce?

We wszystkich wystąpieniach podkreślałam, że naj
pierw powinny odbyć się wolne wybory parlamentarne, 
uchwalona konstytucja, a potem wybory prezydenckie. 
W ten sposób zostaną ustalone dokładnie uprawnienia 
Sejmu, Senatu, rządu i prezydenta, zabezpieczające de
mokrację parlamentarną przed rządami autorytarnymi 
prezydenta lub wszechwładzą rządu czy rozpasaniem par
lamentu ponad swoje uprawnienia. Przez prawie 50 lat 
emigracja polityczna, legalistyczna stała na stanowisku, 
że jej misja będzie zakończona po przeprowadzeniu wol
nych, pięcioprzymiotnikowych wyborów do parlamentu.

Jak wiadomo, w Polsce stało się odwrotnie: etapem 
pierwszym były wybory prezydenckie.

Odwrócenie tej kolejności było, moim zdaniem, 
nieszczęśliwe. Nie tylko mogło wywołać, ale wywołało 
i wywołuje ciągłe trudności, uderza w podstawowe zasa
dy demokracji, utrudnia wzajemne stosunki władz parla
mentarnych i urzędu prezydenckiego i może doprowadzić 
do rządów autorytarnych.

Czy myśli Pani, że należy podtrzymywać tradycyjne 
nazwy stronnictw znanych z okresu Drugiej Rzeczypos
politej?

Uważam, że należy wracać do dawnych nazw i tra
dycji. Trzeba natomiast zmieniać programy w zależności 
od aktualnych warunków politycznych, społecznych, 
gospodarczych. Nie może program z roku 1937 obowią
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zywać w roku 1990. Natomiast nazwę PPS - która miała 
tak wielki wkład w życie narodu, i której tradycja była tak 
pełna ofiarności i bohaterstwa - trzeba utrzymać. PPS na
rodziła się w 1892 roku. Nie ma drugiego stronnictwa po
litycznego w Polsce, które by przez 100 lat nie zmieniło 
nazwy, a mimo to utrzymywało się w życiu politycznym 
jako dość wyraźna siła.

Czy nie boi się Pani, że ta wspaniała tradycja może 
być wypaczona przez ludzi młodych, niedoświadczo
nych, startujących dopiero w życiu publicznym?

W każdym stronnictwie były i są takie obawy. Emi
gracja włączyła się do procesu jednoczenia i wywiera 
moderujący wpływ. Myślę, że jeśli demokracja w Polsce 
się utrzyma, nie dojdzie do rządów autorytarnych, to 
pójście młodych przeciwko demokracji parlamentarnej 
jest mało prawdopodobne.

Niektórzy dziś twierdzą, że na lewicę w postkomuni
stycznej Polsce w ogóle nie ma miejsca, że trzeba wyko
rzenić lewicowe myślenie.

Jeśli tak mówią, to nie są demokratami, ale totalista- 
mi.

Słyszy się, że trzeba dążyć do pełnej prywatyzacji 
wszystkich dziedzin życia gospodarczego.

Uważam, że skrajna prywatyzacja jest tak samo 
szkodliwa jak skrajna etatyzacja. Jesteśmy zwolennikami 
własności prywatnej, samorządowej, spółdzielczej, ale 
uważamy także utrzymanie interwencji państwa 
w niektórych dziedzinach za potrzebne. Są takie prze
mysły, jak zbrojeniowy, lub usługi takie, jak poczta lub 
kolejnictwo, które powinny pozostać w rękach państwa.

Nie widzę sensu prywatyzowania gazowni czy elek
trowni, które powinny być we władaniu samorządów. Ale
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- oczywiście - bardzo wiele mniejszych zakładów powin
no przejść w ręce prywatne.

Dawny kanon socjalizmu - pełne upaństwowienie, czy 
potem pełne uspołecznienie - okazał się niesłuszny. Ale 
niesłuszny jest też dogmat, że wszystko należy sprywaty
zować. Powinniśmy zmierzać do gospodarki mieszanej.

Czy Pani zdaniem ważniejsze jest kryterium racjo
nalności gospodarczej, czy kryterium sprawiedliwości 
społecznej?

Racjonalna gospodarka musi się liczyć ze względami 
sprawiedliwości społecznej, inaczej kraj i życie gospo
darcze narażone jest na rewolucyjne wstrząsy. Rozwój 
gospodarczy nie musi być zaprzeczeniem sprawiedli
wości społecznej. Kierujący gospodarką muszą nauczyć 
się uwzględniać potrzeby pracowników, jeśli wszystko 
nie ma się wywrócić. Nawet przy bardzo silnych tenden
cjach prywatyzacyjnych to, co stanowi wykwit socjaliz
mu, czyli państwo opiekuńcze, jest nie do cofnięcia. Lu
dzie nie dadzą sobie tego odebrać. Te prawa socjalne 
i instytucje opieki społecznej mają swoje zakorzenienie 
jeszcze w Polsce przedwojennej, a istniały także w Polsce 
powojennej. Tych praw ludzie nie pozwolą sobie ode
brać.

Jakie wrażenie zrobiła na Pani Polska oglądana po 
50 latach?

Muszę powiedzieć, że bardzo mało widziałam. Byłam 
tylko kilka dni. Przyjechałam w celach politycznych 
i byłam zajęta głównie na konferencjach, rozmawiałam 
z wieloma ludźmi, udzieliłam kilku większych i kilku 
małych wywiadów prasowych i radiowych, odwiedziłam 
kilka zaprzyjaźnionych ze mną od dawna osób. Uczucio
wo przeżyłam głęboko Kongres PPS. Mimo głębokiego 
zadowolenia ze zjednoczenia PPS i z osiągnięć politycz
nych, nie umiałam oderwać się od przeszłości, od wspo
mnień o najbliższych ludziach z dawnych Kongresów;

386



SPO JR ZEN IE W STECZ

brak Adama odczuwałam bardzo boleśnie, choć dawni 
pepeesowcy, ci, co przeżyli, otoczyli mnie największą 
serdecznością i życzliwością; razem wspominaliśmy 
dawnych przyjaciół. Nowi, przeważnie dużo młodsi, ob
darzali mnie najbardziej przyjaznym szacunkiem i naj
bliższym koleżeństwem, honorami ponad miarę. Spe
cjalną uchwałą zostałam wybrana dożywotnią honorową 
przewodniczącą partii, z prawem uczestnictwa w posie
dzeniach Rady Naczelnej z głosem stanowiącym. Atmos
fera Kongresu głównie dzięki przewodnictwu Jana Józefa 
Lipskiego była taka, że opuszczałam Warszawę z wdzię
cznością.

Wielką niespodziankę sprawił mi Bolesław Sulik, 
szwagier Kazimierza Sabbata, reżyser filmowy, którego 
oboje blisko znaliśmy w Londynie. Gdy Polska odzyskała 
wolność, przeniósł się do kraju. Zaprosił mnie do swoje
go domku w Falenicy na spotkanie ze swoimi najbliższy
mi przyjaciółmi, których zasługi w ruchu oporu podzi
wiałam od lat. Byli to: Jacek Kuroń, prof. Bronisław 
Geremek, Henryk Wujec, Władysław Frasyniuk, Zbi
gniew Bujak (z którym w Warszawie odbyłam dłuższą 
i dobrą rozmowę, ale nie jestem pewna, czy on był tam 
u Bolka) oraz kilka kobiet z tegoż środowiska (naturalnie 
wszystkich nazwisk nie pamiętam). Dla mnie najważniej
szy był ich stosunek do mnie: czułam się między nimi, 
jakbym ich znała od lat. W naszych rozmowach prze
ważały tematy polityczne, i to aktualne; tak zwana 
różnica pokoleniowa, jak i różnice spojrzenia : kraj - emi
gracja większych trudności nie wywoływały.

Opuszczałam Warszawę z wdzięcznością. Ale prawie 
jej nie widziałam - byłam tylko na Starym Mieście 
i w Łazienkach, dokąd zawiózł mnie reżyser Krzysztof 
Lang i ekipa telewizyjna, przygotowująca większy film 
o mnie.

Stare Miasto jest śliczne, Łazienki prześliczne, ale 
reżyser przez cały czas rozmawiał ze mną o tym, co mu 
było do filmu potrzebne; film objął także moje życie na
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emigracji i wykończony został w Londynie. Wyświetlono 
go później w warszawskim niedzielnym programie tele
wizyjnym Polacy.

Przez 50 lat tęskniłam nie do Warszawy, tylko do Kra
kowa. Byłam w nim jednak tylko dwa dni. Naturalnie 
byłam na Rynku i w Sukiennicach. W domu Polonii przy 
ulicy Grodzkiej miałam wywiad radiowy i duże, dobre, 
żywe zebranie. W Czasie krakowskim Józef Opalski 
sprawozdanie swe zakończył słowami: ,¿ariiwe wystą
pienie tej drobnej, a tak pełnej siły starszej pani, która 
jako studentka UJ poznała w 1920 r. swego późniejszego 
męża, Adama Ciołkosza - robi wielkie wrażenie. Przed 
70 laty połknęła wraz z ideami PPS bakcyla demokracji. 
Na zawsze” .

Przed zebraniem chciałam pójść przed dom, gdzie 
mieszkaliśmy przy ul. Kremerowskiej i do mego Colle
gium Uniwersytetu Jagiellońskiego na Plantach, ale osta
tecznie nie poszłam, bo bałam się, że będę płakać, co mi 
utrudni przemawianie na zebraniu. Do Tamowa nie poje
chałam, bo właśnie odbywało się tam zgromadzenie 
przedwyborcze Wałęsy.

Czy nie żal było Pani wracać do Londynu?
Przez te wszystkie lata marzyliśmy, żeby wrócić do 

kraju. Ale to przyszło tak późno, że niestety mało kto 
z nas, starych ludzi, może powrócić na stałe. Tylu ludzi 
nie doczekało powrotu, a tak straszliwie tęsknili. Mam 
szczęście, że Polska odzyskała wolność, że może od cza
su do czasu będę mogła pojechać tam choć na krótko. Ale 
czy mi sił starczy?

Nawet pozostając w Londynie - jestem w kraju. Pocz
ta przynosi Gazetę Wyborczą, Tygodnik Solidarność, Ty
godnik Powszechny i listy, listy, listy od ludzi, których 
nie znam, ale są bliscy, bo by nie pisali. Ktoś podrzuci lub 
wyśle najnowsze książki. Wizyty gości krajowych, tych 
dawnych i nowych wciąż trwają, coraz więcej młodych. 
Telefony z Warszawy w nocy lub nad ranem podrywają,
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pobudzają troskę o sprawy PPS czy podobne, związane 
z tym, co się dzieje w kraju, a co wciąż wypełnia mi 
życie.

Patrząc z perspektywy lat na przebytą drogę, jak oce
nia Pani dorobek waszej emigracji?

Jest to duży dorobek. Nikt z nas nie był przygotowany 
na to, że zostanie poza Polską. Wiele osób przeżywało 
osobiste tragedie, rozdzielenie rodzin, dzieci. Wielu żyło 
w biedzie. Wszystko to jednak przetrwaliśmy wierząc, że 
emigracja jest potrzebna. Naturalnie, jedne rzeczy były 
robione lepiej, inne gorzej, jak to zwykle bywa w życiu 
społecznym czy politycznym. Jeśli jednak spojrzeć na 
całość dorobku kulturalnego, wydawniczego, społeczne
go, charytatywnego, politycznego, to trzeba dać ocenę 
dodatnią. W czasach, gdy kraj nie mógł mówić, gdy pano
wała tam twarda dyktatura, polski głos o wolność, nie
podległość i sprawiedliwość najpełniej mógł się rozlegać 
na emigracji, a przez emigrację - na świecie. Dzięki niej 
Polska, ta niedyplomatyczna, ale codzienna, zbliżyła się 
do Zachodu i wraz z tradycją kombatancką może ułatwić 
jej duchowe, kulturalne i istotne wejście do Zjednoczonej 
Europy.
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Borczyk 341
Borkowska Wanda 227
Borwicz Michał 142
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Broniewski Władysław 118
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Brzozowski Stanislaw 24
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Budzyński Wiktor 240
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Bujnowski Józef 235
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Cekiera Stanislaw 114,115
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Czapski Józef 224 
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Czarnecki Stefan 116 
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Czarnocki Jan 218 
Czarski Wacław 177 
Czechowicz 59,156 
Czereśniewski 325 
Czerwieniec Stefan 85 
Czerwińska Jadwiga 242 
Czerwiński Witold 210,255,315,321,358 
Czikiel 37
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Czuchnowski Marian 118,146 
Czuma Andrzej 60 
Ćwiklińska Mieczysława 258 
Dalton Hugh 200 
Dan Teodor 153 
Danilewicz Maria 236,237 
Daniłowski Gustaw 24,43,66 
Dargas Antoni 220,332,343,344,345 
Daszyński Ignacy 25,26,39,43,55,59,66,108, 

123,132,229,382 
Daumanowa Teofila 216 
Dąbrowska Maria 132 
Dąbrowski Jarosław 45 
Dąbrowski Roman 45 
Delmar Irena 241 
Dembicka Maria 216 
Dembiński Henryk 102,105,106,118 
Dembiński Ryszard 238 
Deutscher Izaak 194-199 
Diamand Herman 123,142 
Dłużewski Wojciech 223 
Dmowski Roman 29,49,190,343

Dobosz 325
Doboszyński Adam 120 
Dobrowolski Kazimierz 56 
Dolanowski Mikołaj 269,358 
Dolfuss Engelbert 153 
Dolían Patrick J. 180 
Domańska Jadwiga 240 
Dowbór-Muśnicki Józef 175 
Drewnowski Jan 235
Drobner Bolesław 102,107-111,116,117,122 
Drzewicki Tadeusz 343 
Drzewiecki Stefan 179 
Dubanowiczowa Magdalena 216 
Dubois Kazimiera 62,69,103 
Dubois Stanisław 40, 62, 63, 67, 68, 91, 100, 

102,103,143 
Duriasz Krystyna 366 
Dusza Józef 91 
Dygat Krystyna 241 
Dzik -Jurasz Krystyna 217 
Dżilas Milovan 231,232 
Eisenhower Dwight David 282,302,307 
Erlich Henryk 122,123,180,186,187 
Estreicher Stanisław 31 
Falter Alfred 161 
Fidler Anna 179 
Filipowicz Alicja 214 
Floyar-Rajchman Henryk 269 
Folkierski Władysław 173,236,316 
Franco Bahamonde Francisco 335,359 
Frasyniuk Władysław 372,387 
Frejlich Józef 155,299 
Gaitskell Hugh 297,298,308 
Galewski 191 
Galsworthy John 133 
Gałczyński Konstanty Ildefons 133 
Gamamikow Michał 324,325 
Garztecki Marek 371 
Gaulle Charles de 184 
Gawenda Jerzy 235,341 
Gazdzik Barbara 366 
Geremek Bronisław 387 
Gergowicz Zofia 216 
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Giedroyc Jerzy 209,224,225,233,312 
Giergielewicz Mieczysław 177 
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Górka Stanislaw 323 
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Grabowski Zbigniew 330 
Grabski Stanisław 190,191,264 
Granas Romana 26,140 
Grażyński Michał 72,135,269,337 
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Griffith Jim 180
Griffith-Jones Krystyna 365,366 
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Gross Feliks 32,181
Gross Jan Tomasz 187
Gross Zygmunt 32,46,60
Grot Stefan 321-324,328
Gruszkowska Izabela 214
Grydzewski Mieczysław 162,210,221
Grylowski Stanislaw 146
Grzecznarowski Józef 50,81,92,126
Gwiazda Andrzej 372
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Haecker Emil 45
Hall Aleksander 344,345
Haller Józef 175,268,270,280,286
Haluch Franciszek 146,189
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Hausner Artur 142,146
Hausnerowa Jadwiga 216
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Heinrich Władysław 31
Heisdorf Helena 178
Hełczyński Bronisław 177,274,275,332 
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Hertz Zofia 224
Hertz Aleksander 181
Hertz Zygmunt 224
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Hołówko Tadeusz 22,78

Horbaczewska Irena 251 
Horka 219
Hrabyk Klaudiusz 33,34,313
Hryniewiecki Jerzy 269
Huysmans Camille 180,183,184,298
Ikonowicz Piotr 377,380
lik Grzegorz 377,380
Iwańska Alicja 235
Jagodziński Zdzisław 237
Januszajtis Anna 215,216
Jarski Tadeusz 371
Jasienica Paweł 333,351,352
Jasieński Bruno 64
Jasińska Janina 242
Jaruzelski Wojciech 176,379
Jastrzębowski Wojciech 177
Jaworowski Rajmund 40,50,132
Jeleński Konstanty 224
Jeremicz Fabian 157
Jeżewski Bohdan 256
Jędrychowska Anna 105
Jędrychowski Stefan 102,105,106
Jędrzejowiczowa Cezaria 249
Jędrzejewicz Wacław 269
Jędrykiewicz 91
Jordan Zbigniew 228,269
Józewski Henryk 141
Jóźwiak Franciszek 158
Junosza-Stępowski Kazimierz 27
Kaczorowski Ryszard 332,265,380
Kaczyński Zygmunt ks. 264
Kalecki Michał 317
Kallenbach Józef 30
Kamieniecki Andrzej 249
Karpiński Jakub 13,382
Karpiński Wojciech 364
Karski Jan 188,189
Kautsky Karl 24
Kazimierczak Jan 323
Kenig Marian 163
Kielanowski Jan 372
Kielanowski Leopold 240,241,304,351
Kiepura Jan 220
Kiemik Władysław 62,69,120
Kirken Leszek 218,219
Kisielewski Józef 222
Kisielewski Stefan 356,357
Kitajewicz Lola 242
Klemensiewicz Zygmunt 50
Klibański Ignacy 180
Klimecki Tadeusz 196
Klott 114
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Kłuszyńska Dorota 92,142 
Koc Adam 176
Kołakowski Leszek 306,350,355,373 
Komamicki Wacław 234,343 
Komorowska Irena 216,255 
Komorowski Tadeusz Bór 205, 238, 255, 268, 

274,279,280,287,289,290,324,334,335 
Konopnicka Maria 19,24 
Kopciński Stefan 21,28,39 
Kopański Stanislaw 338 
Korboński Stefan 279-281 
Korczak Janusz 85 
Korian Tola 242 
Kossakowska Danuta 216 
Kossowska Stefania 221,245,246 
Kostek-Biemacki Wacław 62,135 
Kościalkowska Wanda 371 
Kościałkowski Stanislaw 112,169,229 
Kościuszko Tadeusz 259 
Kot Stanislaw 30,39,154,158,159,173,264 
Kowalska Anna 118 
Kowalski Jacek 374 
Kowalewski Władysław 223 
Kowalewska Regina 242 
Kowalski Włodzimierz T. 176 
Kozłowski Maciej (Matis Jan) 353,354 
Krajewski W. 242 
Kraszewski Józef Ignacy 178 
Kropacz Karol 129 
Kropiwnicki J. 242 
Krupska Maria 217 
Kruczkowski Leon 106,118 
Krzyżanowski Adam 31 
Kuczyński Waldemar 372 
Kujawska Janina 217
Kukieł Marian 24,234,237,238,282,316,351 
Kulczycki Jerzy 223 
Kuncewiczowa Maria 62 
Kuncewicz Jerzy 162,269,283,313 
Kunicki Stanisław 32 
Kunicki Ryszard 129 
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Lawiński Ludwik 242 
Lenin Włodzimierz 98,101,104,232 
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Lipiński Edward 306,358 
Lipiński Wacław 33
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Lubomirski Eugeniusz 338 
Luksemburg Róża 231,232 
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Łubieńska Róża 85 
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Malinowski Władysław 32,181,265 
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Marek Zygmunt 37,39,55,59,113,123,366 
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Mastek Mieczysław 69,142,146,189, 
Matuszewski Ignacy 269 
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Mazowiecki Tadeusz 372,378,379 
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McCloy John J. 294 
Mglej Stanisław 338 
Michnik Adam 359,360 
Milewski Wacław 238,239 
Miller Jan Nepomucen 21 
Mickiewicz Adam 27,43 
Michałowski 71 
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Modrzeńska Janina 241 
Modrzeński Wacław 241 
Modzelewski Karol 350,351 
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Moraczewski Jędrzej 50,104,122,123,328 
Morawiecki Kornel 372 
Moszczyński Wiktor 371 
Mrozowiczowa Jadwiga 247 
Morrison Herbert 168,185 
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Nałkowska Zofia 258 
Namier L.B. 188 
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Oak Liston M. 180
Odzierzyński Roman 290,334,335,338
Okrzeja Stefan 40
Olechnowicz Józef 223
Olejnik Włodzimierz 374
Ollenhauer Erich 184,298,299
Olszewski Stanisław 269,281,321,322,330
Olszewski Witold Lis 372
Onyszkiewicz Janusz 372
Opalski Józef, 388
Oppmanowa Regina 238
Orzeszkowa Eliza 21,178
Osóbka-Morawski Edward 181,266,327,381
Ossowscy Maria i Stanisław 355
Ostrowski Stanislaw 339-341,368
Paderewski Ignacy Jan 120
Pająk Antoni 314
Pajdak Antoni 129,356,358
Pański Antoni 151
Papier Aleksander 109
Paprocki Stanisław 177,234,275,292
Parker John 180
Paszkiewicz Mieczysław 235,282 
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Pawlikowska Maria 133 
Pawłowiczowa Józefa 91 
Pawłowiczowa Maria 91 
Pehr Otton 189, 199, 222, 299, 300, 322, 324, 

325
Pełczyńska W anda 205,213,214,216,248,255, 

338,353
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Penzik 299 
Pétain Philippe 158 
Philips Morgan 297 
Piasecki 114,115 
Piasecki Bolesław 176 
Philip André 185 
Piątkowski H. 178 
Pieracki Bronisław 78,124 
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Piestrzyński Ryszard 220 
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Piłsudski Józef 22,24,26,33,39,48-51,55,59,
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Piłsudski Rowmund 220,269,319,320,322 
Piotrowska Krystyna 162,208,302 
Piotrowski Zygmunt 142,144,145-147 
Piwowar Lech 118 
Plater Emilia 22 
Płoski Józef 344
Pobóg-Malinowski Władysław 234 
Podgórski Tadeusz 304,325,367,368,374 
Podoski Bogdan 269,324 
Polewka Adam 118 
Polusówna Stefania 111 
Pollak Oskar 184 
Pol lak Oskar 184 
Pomian Andrzej 269 
Poniatowski Juliusz 205,235,313,314 
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Prauss Zofia 50 
Prawdzic-Szlaska Wanda 216 
Poniatowska Krystyna 209 
Próchnik Adam 102,106,107 
Przybyś 108,109,111 
Przyluski Bronislaw 250,363 
Putek Józef 62 
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Pużak Kazimierz 68, 100-102, 105-108, 124 
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Racięski Zbigniew 304
Raczkiewicz Władysław 143, 156, 161, 173, 

177,190,192,255,271,272,340 
Raczkiewiczowa Jadwiga 249 
Raczyński Edward 199,212,235,244,248,289, 

307, 321,336-338, 358, 365, 368, 372, 373, 
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Radulski Wacław 240 
Radzik 91
Rappaport Emil Stanislaw 91 
Rataj Maciej 68 
Ratu łon 372 
Reńska Barbara 241 
Rettinger Józef 161 
Rewkowski 241 
Rodziewiczówna Maria 178

Roja Bolesław 96,139 
Rojek Emil 313,314 
Rojek Marian 220 
Rokossowski Konstanty 309 
Romanow-Glowacki 323 
Romaszewski Zbigniew 372 
Rusinek Zygmunt 269 
Roosevelt Franklin Delano 189 
Rowid Henryk 31,95 
Russel Bertrand 151,210 
Rozencwajg 93 
Rydz-Śmigły Edward 135 
Rymkiewicz Artur 358 
Ryser-Szymański Witold 365,367 
Rysiewicz Adam 129 
Rzeźnik Stefan 129,329,350 
Rzymowski Wincenty 118 
Sabbat Jolanta 381
Sabbat Kazimierz 251,255, 331-333, 338, 339, 

344,365,368,372,373,377,379,387 
Sak Julian 374 
Sakowski Juliusz 219 
Samozwaniec Magdalena 315 
Sas-Skowroński Mieczysław 235 
Schaetzel Tadeusz 269 
Schaff Adam 350
Scholtz Zbigniew 365,374-377,380 
Schumacher Kurt 293,294,298 
Seyda Marian 173,343 
Severin Alf 184 
Sieroszewski Wacław 24 
Sikorska Helena 248
Sikorski Władysław 11,120,143,154,156-158, 

161, 168-171, 173, 189, 191-193, 210, 255, 
272,313

Singer Bernard 195 
Sit 91
Skalak Bronisław 142,146,189,199 
Skibianka Barbara (Wysocka Barba ra) 178 
Skladkowski Felicjan Sławoj 135 
Skwarczyński Adam 22,104 
Skwirut Edward 91,94 
Slesser Henry 180
Słonimski Antoni 133,222, 230,231, 244,245, 

351,355
Słowacki Juliusz 30 
Smogorzewska Janina 365 
Smogorzewski Kazimierz 49,258 
Smolar Eugeniusz 355 
Soboniewski Stefan 331,334,339 
Sobieski Wacław 30 
Sojka Edward 284
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Sokołowski 299 
Sołżenicyn Aleksander 211 
Sopicki Stanisław 268 
Sosnkowska Jadwiga 176 
Sosnkowski Kazimierz 135, 171, 173-176, 197, 

282-286,335,337 
Spasowski Władysław 99 
Spengler Oswald 41 
Sporny Tadeusz SJ 258,364,365 
Stahl Zdzisław 48,49
Stalin Józef 101, 104, 106, 146, 171, 185, 187, 

192, 194,195, 197, 205, 211,232, 263, 270, 
275,278,295,305 

Stanclik 36
Stańczyk Jan 155,156,158,162,192,193,199, 

264
Starzewski Jan 315 
Starzyński Stefan 82,188 
Steinsbergowa Aniela 306,356,358 
Stempowski Jerzy 224 
Stevenson Addlai Eving 282 
Stopnicki Józef 349
Stroński Stanisław 168,196,210,235,280 
Strug Andrzej 24,43,68,278 
Stypulkowski Andrzej 224,233,234,237,351 
Stypulkowski Zbigniew 315 
Suchcitz Andrzej 239 
Sukiennicki Wiktor 234,280 
Sulik Bolesław 359,387 
Sutherland Mary 182,185,253,265 
Swianiewicz Stanislaw 234 
Szadkowski Zygmunt 331, 334, 339, 340, 344, 

377
Szapiro Jerzy 179
Szaruga Leszek 370
Szczaniecka Kinga 216
Szczepanik Edward 374,377,380
Szczerkowski Antoni 59,83
Sczypiorski Adam 313,358
Szczyrek Jan 142,189,199,264
Szela Jakub 64,65
Szerer Emanuel 151
Szerer Mieczysław 218
Szewczyk Artur 101,320,322
Szturm de Sztrem Edward 349
Szumski Romuald 55,65,91,108,109,111,299
Szwarcbart 159
Szymański Roman 32,103,143 
Sznarbachowski Włodzimierz 176, 324, 374, 

375
Szwalbe Stanislaw 327 
Szyszko-Bohusz Jerzy 304

Śledziński Ludwik 50 
Śliwiński Artur 178 
Światło Józef 306 
Świeżawska Hanna 315 
Święcicka Jadwiga 250 
Święcicka Urszula 242 
Świderski Bolesław 224,228,229,330 
Świtalski Kazimierz 11,112,114 
Talarek Stanisław 146 
Tarnowski Adam 174,199,272 
Teleki Michael John 372 
Terlecki Tymon 219,228,229,269 
Thomas Norman 299 
Thugutt Stanisław Józef 322 
Tokarzewski Karaszewicz Michał Tadeusz 205, 

286-288
Tokarski Jan 222
Tomaszewski Tadeusz 155,171, 172, 174, 271, 

272,274,279,287 
Topinek Wilhelm 51,55 
Topiński Jan 32 
Topolski Feliks 197,289 
Traugutt Romuald 194 
Trembicki Kazimierz 292 
Tretiak Józef 30 
Trocki Lew 197 
Trościanko Wiktor 304 
Trzaska Jan 22,299 
Trzciński Stefan 375 
Tuwim Julian 18,133 
Tychota Kazimierz 284,285 
Tyli Mieczysław 143 
Urbański Alfred 321,338,340-342 
Vansittart 183
Wachowicz Henryk 101,102 
Wajda Roman 245,246,333 
Walentynowicz Anna 372 
Walker Patrick Gordon 182,253 
Wałęsa Lech 388 
Wandycz Piotr 319 
Wańkowicz Melchior 243,244 
Wasilewski Leon 103,104 
Wasilewska Wanda 102, 103, 118, 142, 143, 

146,147
Wasiutyński Wojciech 220,343,369 
Wasserberger Ryszard 32 
Wat Aleksander 229-231 
Wawrzyniak Wiesław 375 
Wąsik Stanisław 318,323,343,374-376 
Weberowa Henryka 178 
Weintraub Wiktor 210,235 
Weissberg-Cybulski Aleksander 231-233
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Wendorff Bogdan 271 
Werfel Roman 232
Weychert-Szymanowska Władysława 19 
Węgierko Aleksander 46 
Węgrzyn Józef 27 
Wielhorski Władysław 235 
Wielopolska Maria Jehanne 178 
Wierzbiański Bolesław 177,179,269,319 
Wierzyński Kazimierz 133 
Wilk Franciszek 220,342,358 
Wilkowa Adela 216 
Wilkowa Elżbieta 215,216 
Wilson Harold 298 
Winawer Bruno 42
Witos Stanislaw 36-38, 48, 49, 55, 59, 62, 63, 

67-69,120,131 
Wohnout Wiesław 45 
Wojeński Teofil 21 
Worcell Stanisław 256 
Woszczyna 91 
Woszczyńscy 67 
Wójtecki Wojciech 241,242 
Wysocka Stanisława 27 
Wraga Ryszard (Niezbrzycki Jerzy) 104,313 
Wrona Stanisław 33,60 
Wrona Tadeusz 323 
Wróblewski Walery 229 
Wujec Henryk 387
Wyszyński Stefan, prymas Polski 215,305,309, 

333
Zabielska Janina 237 
Zagórski Ignacy 151
Zagórski Wacław 141,15!, 219,241,287,323 
Zahorska Stefania 158,162,166,191,192,221,

229,258,287,322 
Zakrzewska Janina 364 
Zakrzewski Andrzej 358 
Zakrzewski Ryszard 39,220,329,374-376 
Zaleński Adam 91
Zaleski August 171, 173, 174, 193, 194, 221, 

240, 271-276, 278-280, 282-286, 288, 290, 
291,312-314,318,319,339,340 

Zamoyska Elżbieta 216 
Zaremba Paweł 220,234 
Zaremba Zygmunt 59 ,60 ,68 ,77 , 79, 107, 128, 

130, 172, 222, 226, 268, 276, 278-280, 285, 
297,320,323-328,330,321,337,349,350 

Zarembina 180 
Zbrożyna Stefan 350 
Zbyszewski Wacław 219,240 
Zdziechowski Jerzy 280,313 
Zegadłowicz Emil 118 
Zelenko Konstanty 292 
Zieberman 159 
Zięciakiewicz S. 242 
Zieliński Karol ks. 358 
Zwinogrodzka Wanda 360 
Zygieibojm Szmul 153,185,188 
Żenczykowski Tadeusz 269,284,319,358 
Żeromski Stefan 24,43,44,51,259 
Żmigrodzki Józef 329 
Żuławski Marek 180
Żuławski Zygmunt 49, 92, 93, 107, 125, 126, 
266,267
Żurek Bohdan 374 
Żywina Józef 321,322
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