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Waldemar Piasecki

NIEZNANY RAPORT JANA 
KARSKIEGO

Jan Karski (prawdziwe nazwisko Jan 

Romuald Kozielewski), pseudonim Witold, 

legendarny emisariusz Polskiego Państwa 

Podziemnego, zasłynął dostarczeniem 

Rządowi Rzeczypospolitej Polskiej na 

Uchodźstwie dwóch raportów o sytuacji 

w okupowanej Polsce. Pierwszego w lutym 

1940 roku do Angers we Francji, gdzie znaj-

dowała się wówczas siedziba polskich władz, 

drugiego w listopadzie 1942 do Londynu, 

dokąd władze RP przeniosły się po zajęciu 

Francji przez hitlerowskie Niemcy. Ale był 

jeszcze trzeci…

Raporty z lutego 1940 i z listopada 1942 roku 
zachowały się w  formie maszynopisów w  lon-
dyńskim Instytucie Władysława Sikorskiego 
i  Instytucie Hoovera Uniwersytetu Stanforda, 
któremu Jan Karski przekazał swoje archiwalia. 
Informacja o  trzecim, najwcześniejszym, znala-
zła się w raporcie z 1940 roku. W jego wstępnej 
części, w punkcie „Dane osobowe sprawozdaw-
cy” można przeczytać, że „Witold” z  bratem – 
Marianem Kozielewskim (ukrytym pod kryptoni-
mem „Konrad”) – napisał dla Rządu R.P. w Angers 
obszerny raport o sytuacji w kraju i przesłał go za 
pośrednictwem p. Dawidowicza, charge d’affaires 
jednego z  ościennych państw. Raport ten Rząd 
otrzymał w pierwszych dniach stycznia 1940 r.

 ZAGINIONY, ODNALEZIONY
Jan Karski wielokrotnie w czasie naszej dłu-

goletniej znajomości wspominał o  tym doku-
mencie, wątpił jednak, że kiedykolwiek zostanie 
odnaleziony, skoro nie udało się to przez tyle lat. 
Istotnie, poszukiwania, zarówno za życia profe-
sora, jak i przez kilkanaście lat po jego śmier-
ci w 2000 roku, nie dawały rezultatu. Historia 
bywa jednak (może na szczęście) nieprzewi-

dywalna. Niektóre jej „zaginione” dokumenty 
udaje się odnaleźć przy okazji poszukiwania 
innych. Tak było również w tym przypadku. 

Szukałem w  londyńskim Instytucie 
Sikorskiego listu, który na początku 1940 roku 
skierował do generała Władysława Sikorskiego, 
premiera Rządu RP na Uchodźstwie, członek 
tego gabinetu, generał Kazimierz Sosnkowski. 
Chciałem opublikować go w  pisanej przeze 
mnie biografii Jan Karski. Jedno życie. List powi-
nien znajdować się w  zasobach archiwalnych 
Prezesa Rady Ministrów (PRM) z  1940 roku. 
Przy okazji postanowiłem sprawdzić, czy nie ma 
tam także raportu z grudnia 1939 roku.

W  raporcie z  lutego 1940 roku, złożonym 
przez Kozielewskiego w Anger osobiście, znaj-
dowała się wskazówka, że dokument „grudnio-
wy” zatytułowany jest Sytuacja ogólna w Kraju 
(lub bardzo podobnie) i  nie jest podpisany 
nazwiskiem (co w  warunkach konspiracji 
było oczywiste), ale specyficznie sygnowany: 
„Warszawa w końcu grudnia 1939 r.” - należało 
więc iść tym tropem. 

Jan Karski. Warszawa1935
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Spis zawartości teki archiwalnej PRM nr 
12 zawierał dokument mogący być raportem 
Karskiego. Odpowiadał on dokładnie opisowi 
zawartemu w raporcie lutowym. Nie bez emocji 
porównywałem oba dokumenty. Zgadzało się! 

Miałem oto przed sobą pierwszy, powsta-
ływ końcu grudnia 1939 roku, raport Jana 
Kozielewskiego. Pisał go przy walnym udziale 
swego starszego brata, inspektora (pułkownika) 
Mariana Kozielewskiego, ówczesnego komen-
danta Policji Polskiej w  Warszawie (zwanej – 
granatową), organizatora i  szefa konspiracyj-
nej organizacji wewnątrzpolicyjnej o  nazwie 
Firma Asekuracyjna POL. Przed wojną był 
jednym z  najbardziej znanych wysokich ofi-
cerów Policji Państwowej, m.in. komendan-
tem wojewódzkim w  Nowogródku i  Lwowie, 
a  od 1934 roku komendantem policji miasta 
stołecznego Warszawy. Był także kandydatem 
na komendanta głównego Policji Państwowej.
Po kapitulacji stolicy we wrześniu 1939 roku, 
w porozumieniu z władzami organizującego się 
podziemia, pozostał na swoim stanowisku. To 
Marian Kozielewski zaprzysiągł w  podziemiu 
młodszego brata, gdy ten, po ucieczce z  rąk 
sowieckich i niemieckich, dotarł w początkach 
grudnia 1939 roku do Warszawy.

Marian Kozielewski pozostawał w  kontak-
cie z  Marianem Borzęckim, byłym ministrem 
spraw wewnętrznych (po przewrocie majowym 
1926 roku poza głównym nurtem polityki), 

który na polecenie premiera rządu na emigra-
cji, generała Władysława Sikorskiego, organi-
zował zręby podziemnego państwa polskiego. 
Przedstawił mu młodszego brata, rekomendu-
jąc go jako przyszłego emisariusza. Kozielewski 
miał jechać z  raportem dla rządu Sikorskiego 
w styczniu 1940 roku, jednak pojawiła się moż-
liwość wcześniejszego przekazania dokumen-
tu. Podjął się tego dyplomata jugosłowiański. 
Trzeba było bez zwłoki przystąpić do pisania 
raportu.

Jan Karski tak wspominał to w  rozmowie 
z niżej podpisanym:

– Kiedy raport był już gotowy, Marian powie-
dział mi, jak go przekazać. Miałem pojechać, jak 
gdyby nigdy nic, na Pragę i  tam udać się do 
katedry prawosławnej Świętej Marii Magdaleny, 
którą odwiedzali dyplomaci jugosłowiańscy. 
Następnie pogrążyć się w  modlitwie i  czekać 
na łączniczkę, która zajmie miejsce obok mnie 
i  położy kopertę z  maszynopisem zawiniętą 
w „Nowy Kurier Warszawski”. Kiedy dziewczy-
na wyjdzie z cerkwi, mam udać się w miejsce 
gdzie palone są świece wotywne, na lewo od 
ołtarza. W najbliższej ławce ma siedzieć męż-
czyzna w  jesionce z  kołnierzem z  karakułów, 
a obok leżeć taka sama gazeta jak moja. Mam do 
niego podejść i poprosić o zapałki, aby zapalić 
świeczkę w czyjejś intencji. Biorąc zapałki, mam 
położyć na jego gazecie swoją z maszynopisem. 
Po zapaleniu świecy mam oddać zapałki i wyjść. 
Tyle. Nie pytałem brata, dlaczego sam nie mogę 
jechać z papierami. Odpowiedź znałem: za duże 
ryzyko w razie wpadki. 

Wszystko odbyło się w  zasadzie według 
planu, poza tylko tym, że kiedy podeszła do 
mnie łączniczka, wciąż jeszcze nikogo nie było 
w  ławie koło świec. Modliliśmy się, czekając. 
Po dziesięciu minutach zjawił się odpowiada-
jący opisowi człowiek i  zajął miejsce. Kiedy 
poprosiłem o  zapałki, powiedział po polsku 
ze wschodnim akcentem: „Przepraszam, ale ta 
zima”. Tej zimy faktycznie można było wiele na 
nią zwalić...

Raport trafił następnie do rąk mającego 
jechać wkrótce do Belgradu jugosłowiańskie-
go charge d’affaires w  Warszawie, Dobroslava 
Adamovića. Kierował on ambasadą Jugosławii 
od czerwca 1939 roku, kiedy wyjechał z Polski 
ambasador Aleksander Vukcević, i uchodził za 
człowieka nie tylko Polsce życzliwego, ale dosko-
nale rozumiejącego, że jego kraj też może paść 
ofiarą ekspansji Hitlera. W  Belgradzie raport 
trafić miał do posła RP Kazimierza Dębickiego, 
doświadczonego dyplomaty, szefującego wcze-

Płk. Marian Kozielewski – autor raportu
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śniej polskim ambasadom w  Budapeszcie 
i  Brukseli oraz gabinetowi ministra spraw 
zagranicznych. Następnym etapem był Paryż, 
gdzie pracownik Dębickiego przekazał doku-
ment pracownikowi szefa dyplomacji Augusta 
Zaleskiego. Ten z kolei premierowi.

Zrządzeniem losu Kazimierz Dębicki i  Jan 
Karski spotkali się po wojnie w  jezuickim 
Georgetown University w  Waszyngtonie. Już 
jako pracownicy naukowi amerykańskiej uczel-
ni wspominali dawne czasy. Dębicki ze zdzi-
wieniem skonstatował, że jego obecny kolega 
uczelniany był autorem dokumentu, który on 
otrzymał w  Belgradzie i  natychmiast przesłał 
dalej do Paryża. Dwudziestopięciostronicowy 
raport został podzielony przez jego autorów 
na trzy części. Na pierwszych dziewięciu oma-
wiali sytuację na ziemiach zajętych przez III 
Rzeszę. Strony 10-14 opisywały sytuację na zie-
miach „przejętych” przez Sowiety. Najdłuższa, 
dziesięciostronicowa część dotyczyła sytuacji 
w „Generał-Gubernatorstwie”.

Oto treść raportu.

 ZIEMIE WŁĄCZONE DO III RZESZY 
Kanclerz Adolf Hitler, dekretem z  8 paź-

dziernika 1939 roku, po pięciu tygodniach 
wojny, wcielił do Rzeszy 93 tysiące km2 tery-
torium, czyli niemal czwartą (23,9%) część 
Rzeczypospolitej, z 10 milionami mieszkańców, 
wśród których ludność niemiecka nie przekra-
czała 600 tysięcy. Tereny te zostały podzielone 
na Kraj Warty i Prusy Zachodnie z Gdańskiem, 
resztę dołączono do Prus Wschodnich. Oznacza 
to, że zagarnięto Wielkopolskę z  Poznaniem, 
Pomorze, znaczną część województwa łódzkie-
go z Łodzią, Górny Śląsk i Zagłębie Dąbrowskie, 
zachodnią część województwa krakowskiego, 
północną część województwa warszawskiego 
oraz Suwalszczyznę.

Jan Kozielewski, posługując się fałszywymi 
dokumentami, jeździł w grudniu 1939 roku do 
Poznania i Łodzi. Spotykał się tam z przedsta-
wicielami formującego się podziemia i zdoby-
wał potrzebne informacje. Wraz z wiedzą brata, 
wynikającą ze specyfiki jego pracy i zaangażo-
wania w konspirację, pozwoliło to na sporządze-
nie wiarygodnego obrazu polskiej rzeczywisto-
ści pierwszych miesięcy okupacji.

Ustrój polityczny 
Bracia Kozielewscy pisali: Ziemie anektowane 

(subsydiarnie) przez III Rzeszę otrzymały ustrój 
polityczny niemiecki w najdrobniejszych prawie 
szczegółach. Kadry administracji państwowej 
wypełnił w  dużej mierze element miejscowy 

pochodzenia niemieckiego, deklarujący się jako 
„Volksdeutsch”. (Pod pojęciem „ustrój polityczny 
niemiecki” rozumieć należy nie tylko zewnętrz-
ną jego szatę, ale do gruntu istotne przemiany 
organizacyjno-strukturalne.) Usunięto więc nie 
tylko wszelkie zewnętrzne oznaki polskich władz 
i  urzędów, tudzież urzędników Polaków, ale 
dokonano również odmiennego podziału admi-
nistracyjnego i powołano do życia odmienne wła-
dze i urzędy administracyjne, zrywając z trady-
cją, zwyczajami i potrzebami ludności polskiej.

Dotyczyło to nie tylko samej administra-
cji politycznej, ale także samorządu, służby 
bezpieczeństwa, służby skarbowej, kolejnictwa, 
szkolnictwa i oświaty. Kadry zostały całkowicie 
wymienione na niemieckie, głównie rekrutujące 
się z lokalnej mniejszości oraz Volksdeutschów.

Zagadnienia gospodarcze
Dominuje planowe i  systematyczne rujno-

wanie gospodarstwa narodowego, informował 
raport. Szaleje system rekwizycji. Rabowane są 
nieruchomości i mienie ruchome należące do 
Żydów. Wywłaszczani są bez odszkodowania 
polscy właściciele ziemscy i  chłopi pełnorol-
ni. Zniszczona została działalność wszystkich 
instytucji finansowych i gospodarczych, zarów-
no polskich, jak i  żydowskich. Wstrzymano 
wypłaty aktywów finansowych i  oszczędności 
na czas nieograniczony. Złoty polski wycofa-
ny został z obiegu i traktowany jest jak waluta 
zagraniczna o  wielokroć zaniżonym paryte-
cie wymiany. Gospodarka nastawiona jest na 
zaspokajanie potrzeb strategiczno-wojskowych. 
Potrzebom ludności służy szczątkowa produk-
cja lokalna. Dominuje chaos.

Życie społeczno-polityczne
Rozwiązaniu uległy wszystkie polskie orga-

nizacje społeczne i  polityczne. Inteligencja, 
duchowni, nauczyciele, przedstawiciele wolnych 
zawodów oraz działacze posiadający jakikol-
wiek wpływ lub pozycję w społeczności polskiej 
są masowo wysiedlani do Generalnej Guberni. 



8

Ra
po

rt
 K

ar
sk

ie
go

Akcja ma charakter prewencyjny, ale w  przy-
padku udowodnienia nawet najmniejszej winy, 
karą jest rozstrzelanie lub uwięzienie. Autorzy 
raportu gorzko konstatują, iż cały obszar ziem 
polskich, włączonych do III Rzeszy, jest nieomal 
wypłukany z przewodników – inteligencji. I pod-
sumowują: w powyższych warunkach o polskim 
życiu społeczno-politycznym nawet nie może 
być mowy. Żydów uważa się za wyjętych spod 
prawa, a sama przynależność do rasy semickiej 
stanowi winę karalną. To różni ich sytuację od 
sytuacji Polaków.

Lawinowo rośnie liczba członków NSDAP; 
struktury partii tworzone są na wszystkich 
szczeblach administracji terytorialnej, nawet 
w  niewielkich osadach czy wsiach. Rosną też 
szeregi Volksdeutschów. Przynależność organi-
zacyjna owocuje przywilejami w  zatrudnieniu, 
lepszą płacą, świadczeniami socjalnymi i opieką 
prawną. Korzystają oni ze zrabowanego Polakom 
mienia, a  nawet żywności. Dla przyjezdnych 
NSDAP-owców tworzy się hotele i jadłodajnie. 

Autorzy zwracają jednak uwagę na pewne 
osłabienie tego pędu ku partii, ponieważ wyko-
rzystywany jest on do rejestrowania mężczyzn 
w  wieku 18-45 lat, czyli poborowym. O  ile 
Volksdeutschom mogą podobać się korzyści 
z członkostwa partii, o tyle wizja wcielenia do 
armii z perspektywą wyjazdu na front – mniej.

Wszechobecna na każdym kroku jest pro-
paganda.

Stosunek do ludności: kategorie
Na ziemiach wcielonych funkcjonuje podział 

ludności na trzy kategorie – pełnoprawnych 
Niemców, na poły prawnych Polaków oraz wyję-
tych spod prawa czy nawet nie-ludzi: Żydów. 
Odpowiednio do tego stworzony został system 
przywilejów i represji. Polega m.in. na skróceniu 
czasu, kiedy zakupy artykułów pierwszej potrze-
by mogą robić Polacy (godz. 11-17, wliczając 
w to przerwę obiadową) oraz zupełnym odebra-
niu tego prawa Żydom, którzy muszą o pomoc 
prosić Polaków. W  tramwajach i  autobusach 
Polacy mogą wsiadać i wysiadać tylko tylnymi 
drzwiami. Żydom w ogóle nie wolno z komuni-
kacji miejskiej korzystać. Wszyscy nie-Niemcy 
muszą na ulicy okazywać szacunek umunduro-
wanym Niemcom, odkrywając głowy. Polkom 
zaczepiającym Niemców grozi przymusowe 
skierowanie do pracy w domu publicznym.

Szczególnym rodzajem prześladowań są 
zorganizowane wysiedlenia. Zajmują się tym 
specjalnie sformowane oddziały SS. Dokonują 
najazdów na dzielnice zamieszkiwane przez 
Polaków i  nakazują im opuszczenie domów 

i  mieszkań w  czasie od 20 minut do dwóch 
godzin. Pozwalają na zabranie tylko podstawo-
wej odzieży i okryć oraz 10 marek (20 złotych) 
na osobę. Wypędzonych przewozi się do obozów 
zbiorczych, gdzie przetrzymywani są w okrop-
nych warunkach, a  następnie w  bydlęcych 
wagonach wywożeni do Generalnej Guberni. 
Tam dokwaterowywani są do domostw miej-
scowej ludności. Powoduje to nawet kilkukrotne 
przeludnienie wsi i miasteczek zmuszanych do 
przyjęcia „gości”. Przy okazji wysiedleń Niemcy 
odbierają część dzieci rodzicom, by umieszczać 
je w domach dziecka i germanizować.

Ukoronowaniem bestialstwa są zbiorowe 
egzekucje, dokonywane w większych miastach 
i  miasteczkach. Mają charakter odwetowy, 
Polacy karani są w ten sposób za jakieś „winy” 
wobec Niemców. Eksterminacji poddawani są 
nawet starcy i czternastoletnie dzieci za przyna-
leżność do organizacji harcerskich. Egzekucje są 
zjawiskiem powszechnym, niemal codziennym.

Nastroje i reakcja ludności polskiej
W  tych niezwykle trudnych warunkach 

życia postawa ludności polskiej miast i wsi jest 
niesłychanie korzystna, aż dziw bierze gdzie 
tkwią źródła tej niespożytej odporności i  mocy 
ludu polskiego, pozbawionego swych duchowych 
i  organizacyjnych przewodników – czytamy 
w raporcie. Wśród przyczyn tej postawy auto-
rzy wymieniają przekonanie, że okupacja nie 
będzie trwała wiecznie i nadejdzie wyzwolenie. 
Polacy rozumieją, że wróg, pozbawiając naród 
elit, chce zmusić go do uległości, i nie poddają 
się. Motywacją przetrwania jest niespotykana 
wcześniej nienawiść do Niemiec i ich przywód-
ców. Ma ona charakter powszechny: Przysłania 
nawet rozpamiętywanie przyczyn klęski naro-
dowej, chociaż niepodobna byłoby przemilczać 
powszechnej krytyki i  niechęci do dotychcza-
sowych sterników Państwa. Przy krytycyzmie 
wobec rządzących lud szczególną miłością ota-
cza żołnierza polskiego, co daje najlepsze nadzie-
je na przyszłość.

W raporcie pojawia się prognoza, że w przy-
padku jakichkolwiek zmian zasadniczych, np. 
wycofania się okupantów, zaistnieje duże niebez-
pieczeństwo ze strony żywiołów destrukcyjnych. 
Zapewne była to wizja zarówno przestępstw (np. 
rabunków), jak i  wyobrażalnych po pokonaniu 
wroga przez aliantów walk polsko-polskich. 
Jednak niezależnie od tego autorzy wierzą w bez-
apelacyjne zwycięstwo zdrowego instynktu ludu. 

W katalogu „zjawisk ujemnych” wymieniają 
niesłychanie szerzące się plotkarstwo, tani opty-
mizm, osłabiające w  dużej mierze wytrwałość 
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i  cierpliwość zbiorową”. Sprzyja temu zarówno 
brak prasy (nie biorąc pod uwagę prasy gadzi-
nowej), jak i  radia, poczty, czy jakiegokolwiek 
kontaktu ze światem. Te bowiem zostały przez 
okupanta zlikwidowane.

Uwagi
Dla oddania klimatu i retoryki raportu ten 

punkt wart jest przytoczenia in extenso:
Podkreślić tu należy duży autorytet Rządu 

Polskiego we Francji, ku któremu kierowane są 
wszystkie nadzieje ze względu na jego współ-
działanie z Rządami Francji i Anglii. Wyrazem 
tych nastrojów byłyby tysiączne przykłady 
codziennego życia, obserwowane na każdym 
nieomal kroku – toteż niepodobna ich tutaj 
przytaczać.

Obraz życia Polaków na ziemiach anektowa-
nych przez III Rzeszę jest bez patosu rozpaczliwy.

Miasta na zewnątrz utraciły zupełnie cha-
rakter polski, brak polskich napisów, zniszczone 
pomniki historyczne, zatarte do cna godła pań-
stwowe, zmienione nazwy miast, ulic, instytucyj, 
wszędzie dominujący język niemiecki, przymu-
sowe nauczanie nie tylko w szkołach, ale i fabry-
kach, i  wszystkich innych warsztatach pracy, 
dekorowanie na potworną skalę flagami hitlerow-
skimi miast i  osiedli, roje portretów dygnitarzy 
niemieckich (urzędy, sklepy, ulice), a  obok tego 
pozamykane szkoły polskie ze względu na brak 
sił nauczycielskich, ograniczenie nabożeństw, 
kompletny zanik życia politycznego i społeczne-
go, niewymowna nędza, której na każdym kroku 
towarzyszy upokorzenie i znieważanie najświęt-
szych uczuć narodowych – oto smutna synteza 
w kilku zdaniach.

Jak wspominał po latach Jan Karski, pisząc 
z bratem raport, dyskutowali, na ile powinien on 
mieć charakter suchej, obiektywnej relacji, a na 
ile mogą użyć języka emocji. Jak widać wyżej 
– osiągnęli kompromis.

 SYTUACJA NA ZIEMIACH ZAJĘTYCH PRZEZ 
ZWIĄZEK SOWIECKI

Na mocy niemiecko-sowieckiego ukła-
du o przyjaźni i granicy z 28 września 1939 r. 
Stalin zagarnął ponad 201 tys. km2, czyli 51,6 
procent obszaru II RP z  ponad 13 milionami 
ludzi. Ukraińskiej Socjalistycznej Republice 
Sowieckiej przypadło 90 tys. km2 i  7,5 mln 
ludzi, 105 tys. km2 i niemal 5 mln mieszkań-
ców wchłonęła republika białoruska, litewska 
– około 7 tys. km2 wokół Wilna i samo miasto 
z półmilionową ludnością. Polska utraciła woje-
wództwa: lwowskie, tarnopolskie, stanisławow-
skie, wołyńskie, nowogródzkie i wileńskie. 

Emisariusz Jan Kozielewski miał wiedzę 
z Lwowa (i terenów okolicznych), gdzie dotarł 
w grudniu 1939 roku, posługując się fałszywy-
mi papierami, przeprowadzony przez San pod 
Przemyślem. Pozostałe informacje pochodziły 
ze źródeł Mariana Kozielewskiego.

Oto, co napisali o  tej części podzielonej 
Polski.

Ustrój polityczny
Autorzy raportu pisali:Ustrój polityczny 

został do gruntu zmieniony. Rozbudowano do 
niebywałych rozmiarów pseudo-samorząd, sta-
nowiący od dołu przedłużenie aparatu admini-
stracji państwowej.

Miejsce biurokracji polskiej zajęli nasłani 
z głębi Rosji urzędnicy sowieccy jako kierownicy. 
Kadry urzędników średnich i niższych stanowią 
w  większości miejscowości Żydzi i  miejscowy 
element komunistyczny. Dla okrasy tu i ówdzie 
obsadzono stanowiska burmistrzów i  wójtów 
miejscowymi komunistami do celów demago-
giczno-propagandowych.

Zasadniczym celem administracji sowieckiej 
jest wywrócenie dotychczasowego porządku spo-
łecznego, możliwie drogą pokojową, przy pomo-
cy schlebiania masom, wygrywania ich niechęci 
do sfer dotychczas rządzących i  posiadających, 
i drogą umiejętnie, po cichu i podstępnie stoso-
wanego terroru. 

Zagadnienia gospodarcze
Dokonuje się bezładne, rewolucyjne upań-

stwawianie fabryk, zakładów i  przedsię-
biorstw, a także sklepów czy nawet warsztatów. 
Parcelowane są majątki ziemskie, ale nawet 
większe gospodarstwa rolne. Prywatne kamie-
nice i  domy są przejmowane, a  do większych 
mieszkań dokwaterowywany proletariat. Część 
biedoty miejskiej i wiejskiej traktuje to jako akt 
sprawiedliwości dziejowej i  awans społeczny. 
I nie wiadomo, jakie byłyby tego konsekwencje, 
pisali autorzy raportu, gdyby nie pogarszają-
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ce się z dnia na dzień warunki życia i szalejąca 
drożyzna, które zmuszają ludzi do zajmowania 
się przyziemną codziennością.

Ceny żywności wzrosły o 100-300 procent, 
a  artykułów przemysłowych, w  tym odzieży, 
obuwia, galanterii czy przedmiotów w pojęciu 
sowieckim zbytkownych (np. zegarków, wiecz-
nych piór, zapalniczek, nawet nici) od 300 do 500 
procent. Przeczyło to, zdaniem Kozielewskich, 
stugębnej propagandzie bolszewickiej na temat 
raju sowieckiego oraz panującej w nim niezwykle 
wysokiej stopy życia. Mimo to, część ludności 
dotąd w pewnej mierze upośledzonej jest zado-
wolona i  korzysta pełnymi garściami z  dobro-
dziejstw nowego ustroju. Były to dla autorów 
raportu zjawiska nieoczekiwane, stąd towa-
rzysząca im gorzka konstatacja. Odnotowali 
gospodarcze cofanie się tych ziem i równanie na 
wynędzniałą Rosję. Następuje upadek przemy-
słu, pisali, z rynku znikają wszelkie zasoby, a na 
wytwarzanie nowych nie ma widoków. Tereny, 
które trafiły do bolszewickiego zaboru, wypeł-
nione są po brzegi Żydami. Zarówno zbiegły-
mi z Generalnej Guberni, ziem wcielonych do 
Rzeszy, jak i z Niemiec właściwych. W tej grupie 
żydowskiej przeważa inteligencja, która pasoży-
tuje bez miary i reżimowi splendoru na pewno 
nie przysporzy, a  w  oczach ludności kresowej 
identyfikowana jest z władzą sowiecką.

Życie społeczne i polityczne
Nie istnieje. Uległo zniszczeniu przez 

sowieckiego zaborcę, a  wszelkie, nawet naj-
ostrożniejsze, próby wznowienia go tłumione 
są w zarodku. Co w połączeniu z działalnością 
komunistyczną, popartą niezwykle prężną i sys-
tematyczną propagandą, daje poważne rezultaty. 
Znajduje to odbicie nawet w swoistej nowomo-
wie, gwarze proletariackiej, którą można słyszeć 
nie tylko na ulicach czy w miejscach publicz-
nych, ale nierzadko w gronie rodzinnym [czy] 
przy rozpamiętywaniu klęski narodowej1.

Niewątpliwie ciekawa jest obserwacja, że 
nie tylko Polacy, ale w  większej nawet mierze 
żywioł narodowo-ukraiński podlega niezwykłe-
mu terrorowi graniczącemu z fizyczną likwida-
cją. W jakiejś mierze przeczy to dość powszech-
nej opinii o  masowym poparciu Ukraińców 
dla Sowietów wyzwalających ich spod polskich 
panów. Kolejna uwaga brzmi: jedynie Żydzi 
1 Jan Karski, wspominając misję w sowieckim Lwowie, opowia-

dał mi, jakie zdumienie wywarło na nim zawracanie się do 
niego przez polskich przechodniów w trzeciej osobie, czasem 
z dodatkiem „obywatelu”. Np. „Dawno was pewnie obywatelu 
u na nie było”. Przypominało mu to manierę z czasu rewolucji 
francuskiej, kiedy króla Ludwika XVI zaczęto nazywać „oby-
watelem Kapetem”.

utrzymują się nieomal bez strat na powierzch-
ni życia. Sowieci rozwijają, pisali Kozielewscy, 
misję „dydaktyczną” wobec mniejszości biało-
ruskiej, litewskiej i niemieckiej. Zapewne upa-
trując w nich potencjalnych lojalnych obywateli 
sowieckich. 

Złowieszczo ukazana jest w  raporcie rola 
sowieckiego aparatu bezpieczeństwa, nazy-
wanego „GPU” (w  rzeczywistości nosił już 
nazwę NKWD, Komitet Narodowy Spraw 
Wewnętrznych). Dokonuje on masowych 
aresztowań kończących się zazwyczaj zesła-
niem na roboty w głąb Rosji. Represje wymie-
rzone są przede wszystkim w oficerów Wojska 
Polskiego i Policji Państwowej, sędziów, proku-
ratorów i innych urzędników (w większości już 
wywiezionych). Perfidia działań NKWD pole-
ga na tym, że aresztowania i  zsyłki odbywają 
się dyskretnie, bez rozgłosu. Ludzie po prostu 
„znikają”. Z  jednej strony usypia to czujność 
niezorientowanych, z  drugiej wzbudza strach 
i niepewność tych, którzy już z procederem się 
zetknęli.

Szerokie warstwy są tak sterroryzowane, 
że np. ludność męska miast w  zasadzie prawie 
nie sypia w  domach – czytamy. Nie zauważo-
no zbiorowych egzekucji, poza odosobnionymi 
wypadkami reakcji na nieposłuszeństwo lub też 
rzadkimi wyrokami. Sowieci pacyfikują ludność 
więzieniem i deportacją. Po latach wiadomo, że 
szybko dodali do tego „pacyfikacyjnego” arse-
nału także egzekucje.

Nastroje i reakcja ludności
Nastroje społeczne w miastach są złe, piszą 

autorzy. Ludzie oczekują z utęsknieniem zmian 
w układzie politycznym. Daje się posłuch nie-
wiarygodnym plotkom: Nade wszystko wyczeku-
je się kolejki do deportacji lub więzienia. Jednak 
Polacy zachowują na tym tle – daleko posuniętą 
solidarność i (...) chęć wspomagania się w ciężkiej 
doli. Przejawem zachowywania ducha są krążą-
ce na temat Sowietów żarty i dowcipy.

Inaczej na wsi. Ludność polska jest prak-
tycznie zamknięta, pozbawiona swych przewod-
ników, skazana na oddziaływanie uprawianej 
z żelazną konsekwencja propagandy bolszewic-
kiej. W efekcie jest bezwładna, i w najlepszym 
razie zdezorientowana.

Zagadnienie specjalne
Miarą desperacji Polaków bezradnie błąka-

jących się po ziemiach kresowych, przynagla-
nych nędzą, niewygodami i zimnem, są decyzje 
o  powrocie na tereny zajęte przez Niemców. 
Najczęściej przez „zielona granicę”. Czytaj – 
skuty lodem San.
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Jeno biedota żydowska, w  szczególności rze-
mieślnicy oddychają całą piersią, natomiast inte-
ligencja i sfery posiadające żydowskie, bądź liczą 
na przetrwanie i powrót normalnych (czyli – pol-
skich) warunków życia, bądź szukają możliwości 
urządzenia się w  nowym systemie – czytamy. 
Widać złagodzenie wcześniejszej opinii, kiedy 
entuzjazm wobec Sowietów przypisywany jest 
całej inteligencji żydowskiej; zapewne przesad-
nie. Na ogół obraz ponury i beznadziejny – brzmi 
konkluzja.

Raport przyznaje, że szkoły wszystkich 
stopni są czynne, ale starannie bolszewizowane. 
Teatry i kina pracują, prasa wychodzi. Wszystko 
dostępne dla najszerszych warstw, oczywiście: 
całkowicie na usługach propagandy. Wyjątkiem 
jest film na wysokim poziomie (w  tej uwadze 
odzywa się dusza „nałogowego kinomana”, 
jakim był Jan Kozielewski). Moc druków, ksią-
żek i bibuły propagandowej, za to pociecha reli-
gijna ograniczona, jak gdyby zakonspirowana, 
a kler bezlitośnie uciskany.W raporcie pojawia 
się także informacja: Przed trzema tygodniami 
zlikwidowano komitet kierujący przygotowa-
niami do powstania (przeciw Sowietom) z gene-
rałem Marianem Januszajtisem na czele. Losy 
generała są nieznane2. Wpadkę przypisuje się 
niedostatecznie zorganizowanej pracy konspi-
racyjnej, skazanej w obecnym stanie rzeczy na 
bezwzględną zagładę pomimo pozornie niedosko-
nałej i niedołężnej GPU (NKWD). Pada postu-
lat bardziej profesjonalnej organizacji struktur 
podziemnych. 

 SYTUACJA W GENERAŁ-GUBERNATORSTWIE
Takiej nazwy użyto w  raporcie, jako tłu-

maczenia niemieckiego Generalgouvernement, 
później używano nazwy Generalna Gubernia 
(GG). W  jej skład weszły ziemie niewcielone 
ani do III Rzeszy, ani do Związku Sowieckiego. 
Powierzchnia GG liczyła 95,7 tys. km2, czyli 
czwartą część (24,6 procent) przedwojenne-
go terytorium Rzeczypospolitej; żyło w  niej 
11,2 mln ludności. Składała się z  dystryktów: 
warszawskiego, krakowskiego, lubelskiego 

2 Zapewne wątek ten inspirował Marian Kozielewski. Znali 
się z  Januszajtisem, kiedy ten był wojewodą nowogródzkim 
(1924–1926), zaś starszy Kozielewski tamtejszym komendan-
tem wojewódzkim policji. W 1929 r., czterdziestoletni (!) gen. 
Januszajtis został przeniesiony w  stan spoczynku. We wrze-
śniu 1939 r. zgłosił się do obrony Lwowa, następnie organi-
zował tam konspirację. 27 października 1939 r. aresztowany 
przez NKWD, był więziony we Lwowie, a potem na moskiew-
skiej Łubiance. Został zwolniony po podpisaniu układu Si-
korski-Majski w lipcu 1941 r. i trafił do Londynu. Pełnił tam 
drugorzędne funkcje w dowództwie sił zbrojnych.

i  radomskiego. Jan Kozielewski sytuację w  tej 
części kraju poznał, mieszkając w  Warszawie, 
a  odwiedził także Kraków, Lublin, Radom 
i Kielce. Zapewne jeszcze lepiej orientował się 
w sytuacji GG Marian Kozielewski.

Raport o sytuacji w  GG poprzedzał rodzaj 
patriotyczno-politycznej preambuły. 

Od pierwszej niemal chwili wkroczenia wojsk 
niemieckich do Warszawy, czynione są wciąż 
usiłowania powołania do życia Rządu Polskiego 
w  G. Gubernatorstwie. Według zupełnie praw-
dopodobnych wiadomości propozycje takie czy-
nione były pp. Studnickiemu, prof. Estreicherowi 
i prezydentowi Starzyńskiemu (przed aresztowa-
niem). Każdemu z nich proponowano utworzenie 
Rządu Polskiego pod warunkiem uznania granic 
Protektoratu w drodze deklaracji do społeczeń-
stwa polskiego, wyrzeczenia się w  takiej samej 
deklaracji Rządu Polskiego we Francji i wypowie-
dzenia paktu z Francją i Anglią.

Propozycje te, ku oburzeniu strony niemiec-
kiej, zostały odrzucone, a Studnicki miał rzeko-
mo dowcipnie zauważyć, że przyjąłby propozycje 
między innymi pod warunkiem, że Niemcy wypo-
wiedzą wojnę Sowietom.

Stefan Starzyński był prezydentem 
Warszawy, drugi z  niemieckich kandydatów 

na premiera, Władysław Studnicki3, znanym 
publicystą orientacji proniemieckiej, zaś pro-
fesor Uniwersytetu Jagiellońskiego Stanisław 

3 Władysław Studnicki (1867–1953) – polityk i publicysta (Na-
rodowa Demokracja), zwolennik współpracy z Niemcami. 23 
listopada 1939 r. skierował do Hitlera Memoriał w  sprawie 
odtworzenia Armii Polskiej i  w  sprawie nadchodzącej wojny 
niemiecko-sowieckiej. Proponował odbudowę Wojska Polskie-
go u boku Wehrmachtu. 20 stycznia 1940 r. napisał kolejny Me-
moriał dla Rządu Niemieckiego w sprawie polityki okupacyjnej 
w Polsce, z którym dotarł do Josepha Goebbelsa. Sprzeciwiał 
się terrorowi i represjom wobec Polaków. Aresztowany w lipcu 
1941 r. spędził rok na Pawiaku. W  lipcu 1944 r. wyjechał do 
Austrii, skąd apelował do Niemców o porozumienie z Polakami 
przeciw Sowietom oraz o zwolnienie rodaków z obozów kon-
centracyjnych. Po wojnie osiadł na emigracji, gdzie nadal głosił 
poglądy, iż sojusz niemiecko-polski mógł zapobiec wzrostowi 
siły imperium sowieckiego. Zmarł w Londynie.
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Estreicher4, badaczem prawa niemieckiego 
i jego wpływu na prawodawstwo polskie. Berlin 
uważał ich za „realistów”, z którymi da się dobić 
targu, ale zawiódł się. Dalej raport informował, 
że rozmowy z częścią arystokracji polskiej, rezy-
dującej w Warszawie i Krakowie, wciąż trwają, 
przy tym arystokracja jest widocznie faworyzo-
wana.

Te zabiegi także okazały się nieskuteczne.
Nastrój polityczny
Hitlerowskie zabiegi o wyłonienie „polskiego 

Quislinga”, szumne zapowiedzi, że nastąpi to 
niebawem, oraz fiasko planów wywołały zaam-
barasowanie Niemców i prostackie próby klecenia 
administracji, pisali Kozielewscy. Zmuszeni do 
szukania lojalnych urzędników, zamiast jedy-
nie kontrolować polską administrację kolabo-
racyjną, grzęźli w chaosie prób, błędów i roszad 
personalnych, budując dość osobliwy z punktu 
widzenia organizacyjnego dziwoląg.

Raport informuje, że najwyższą władzę 
w  Gubernatorstwie sprawuje minister Frank 
z  Seyss-Inquartem, jego zastępcą i  ukrytym 
doradcą politycznym Olpińskim.

Hans Frank (1900–1946), nadworny prawnik 
Hitlera mianowany namiestnikiem Generalnej 
Guberni, jest postacią dobrze znaną5. Podobnie 
jak Arthur Seyss-Inquart6 (urodzony w  1892 
roku na Morawach jako Zajtich), wychowany 
w  Wiedniu zwolennik Hitlera, nominowany 
w 1938 roku kanclerzem Austrii po to tylko, aby 
podpisał ustawę o anschlussie Austrii. Inaczej 
jest ze Stefanem Ołpińskim (w raporcie„Olpiń-
ski”), którego życie i działalność do dziś pozo-
staje owiane tajemnicą. Warto przyjrzeć mu się 
bliżej7.

4 Stanisław Estreicher (1869-1939) – prawnik, socjolog, histo-
ryk kultury, rektor UJ. Był jednym z najwybitniejszych eksper-
tów europejskich w  dziedzinie prawa niemieckiego. Liberał, 
który potępił przewrót majowy; przeszedł przez polityczne 
więzienia w  Twierdzy Brzeskiej i  Berezie Kartuskiej. Po od-
mowie rozmów z Niemcami o tworzeniu rządu został aresz-
towany i trafił do obozu Sachsenhausen, gdzie trzy dni przed 
końcem 1939 roku zmarł.

5 Jako generalny gubernator przyczynił sie do eksterminacji na-
rodu żydowskiego i zbrodni ludobójstwa na narodzie polskim, 
a także dewastacji gospodarczej i materialnej Polski i rabunku 
dzieł kultury narodowej. W procesie norymberskim skazany 
na karę śmierci. Wyrok wykonano 16 października 1946 roku.

6 W maju 1940 roku został mianowany namiestnikiem podbi-
tej i okupowanej Holandii.Doprowadził ją do zapaści gospo-
darczej drakońskim obowiązkami kontrybucyjnymi na rzecz 
Rzeszy. Przyczynił się do eksterminacji Żydów holenderskich; 
ze 140 tysięcy mieszkających tam przed wojną, przeżyło 13,5 
tysiąca. Za zbrodnie wojenne przeciw ludzkości skazany w No-
rymberdze na karę śmierci i stracony 16 października 1946 r.

7 Urodził się w 1898 r. w Tarnowie (choć można spotkać także 
daty: 1896 i 1894) w rodzinie krawca. Uczył się w Wiedniu, 
najprawdopodobniej w  szkole salezjańskiej założonej przez 

W 1938 roku opublikował książkę Podnieśmy 
Ją wzwyż. W  przedmowie napisał, że chce 
wykazać grożące nam niebezpieczeństwa i uza-
sadnić konieczność podciągnięcia Polski wzwyż. 
Sygnował książkę pseudonimem „Chwilowo 
niemowa”. Zważywszy na jej treść – ostrożność 
była uzasadniona. Praca była analizą sytuacji 
międzynarodowej i wewnętrznej II RP, otoczo-
nej przez wrogie jej państwa, intensywnie roz-
budowujące potencjał wojenny i  szykujące się 
do agresji. Autor wymieniał Niemcy i ZSRR, ale 
także Słowację. W kontekście globalnym wska-
zywał na zagrożenie japońskie. Polska – pisał 
autor – zdaje się nie dostrzegać tych zagrożeń. 
Padały konkretne postulaty (w tym nacjonaliza-
cja przemysłu zbrojeniowego i handlu bronią), 
jak skutecznie przygotowywać się do wojny, 
która – zdaniem Ołpińskiego – wybuchnie jesie-
nią 1939 roku.

Poziom analiz, wspartych szczegółową wie-
dzą na temat zakupów broni, reorganizacji sił 
zbrojnych, a nawet obsady personalnej poszcze-
gólnych ugrupowań, nie pozostawiał wątpliwo-
ści, że za tą wiedzą musi stać wywiad. 

Książka trafiła na wszystkie ważne biurka 
Rzeczypospolitej i wywołała sensację w elitach 
władzy. Starano się nakład przejąć i  wycofać 
z  rynku. Publikacja wywołała też zaintereso-
wanie Moskwy i Berlina oraz próby ustalenia, 
kim jest autor. A  Pius XI przyznał Stefanowi 
Ołpińskiemu godność szambelana papieskiego. 
Nie wiadomo tylko, czy autor otrzymał god-
ność po napisaniu książki, czy pisał ją już jako 
szambelan8. 

ks. Augusta Hlonda, późniejszego prymasa Polski. Do kraju 
wrócił w 1918 r., w II RP zajmował się zaopatrywaniem woj-
ska w broń, był właścicielem kilku kin i wytwórni filmowej. 
Najprawdopodobniej związał się z  wywiadem. Obracał się 
w kręgach rządowych i producentów broni, utrzymywał bli-
skie związki z  Kościołem, zajmował się dziennikarstwem. 
W  1932 r. oskarżył o  korupcję wiceministra skarbu Stefana 
Starzyńskiego, który rzekomo miał „chronić” interesy pro-
ducentów drożdży w  zamian za łapówki na cele wyborcze 
Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem (BBWR). Został 
oskarżony o zniesławienie i skazany na 10 miesięcy więzienia. 
Kary nie odbył, wyjechał do Berlina, gdzie w 1934 r. założył 
agencję Europa-Press, zajmującą się propagowaniem „przy-
jaźni polsko-niemieckiej”. Używał wtedy zgermanizowanej 
wersji nazwiska Stefan Osten von Olpinski. Spotykał się z mi-
nistrem Józefem Beckiem, korespondował z  Ignacym Pade-
rewskim. Wyjechał do Paryża.

8 Po latach zaczęto dociekać, na ile Watykan pomógł „chwilo-
wemu niemowie” w zbieraniu materiałów. Córka autora, Kry-
styna Ołpińska, twierdziła, że książka, będąca „dzwonem na 
trwogę” dla Polski, miała być przestrogą dla świata przed za-
grożeniami totalitaryzmu komunistycznego i  faszystowskie-
go. W tym sensie za publikacją mogła stać Stolica Apostolska. 
Tajemnicę tę pomogłoby rozwiązać tylko otwarcie archiwów 
watykańskich.
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Nie wiadomo też, gdzie zastał Ołpińskiego 
wybuch wojny. Wiadomo, że pod koniec wrze-
śnia 1939 roku został aresztowany w  Paryżu 
przez francuski kontrwywiad. Podejrzewano go 
o szpiegostwo, zwolniony został w październi-
ku po interwencji generała Sikorskiego. Napisał 
książkę Polska, jej przeznaczenie i  przyszłość, 
przygotował modlitewnik dla wojska i  edy-
cję obrazków maryjnych. Współorganizował 
Komitet Pomocy dla Polskiego Czerwonego 
Krzyża. Pozostawał w stałym kontakcie z pry-
masem Hlondem przebywającym w Rzymie. 

Kiedy w  lutym 1940 roku we Francji zja-
wił się emisariusz Jan Kozielewski z  zasko-
czeniem zobaczył, że wymieniany w  raporcie 
„Olpiński” pracuje dla Sikorskiego, a  nie jako 
„ukryty doradca” Franka w Generalnej Guberni. 
W drugiej wersji raportu, powstałego w Angers, 
ta wersja już się nie pojawi9.

Powróćmy do treści raportu. Autorzy omó-
wili podział administracyjny GG na cztery dys-
trykty z własnymi garnizonami i dowództwami 
wojskowymi. Pisali o  dokonanej przez wła-
dze okupacyjne redukcji liczby starostw, przy 
równoczesnym poszerzeniu zakresu władzy 
starostów. Niekiedy wchodzącej nawet w kom-
petencje wojskowe, co rodziło spory i  zatargi. 
Ale zdecydowanie na czele hierarchii władzy 
znajdowało się Gestapo.

Z  powodu braków kadrowych oraz znajo-
mości realiów, na niższych szczeblach drabi-
ny administracyjnej pozostawiono polskich 
urzędników, nadzorowanych przez Niemców 
i  pozbawionych samodzielności. W  urzędach 
panuje biurokracja i chaos, pisali Kozielewscy, 

9 W maju 1940 Francuzi po raz kolejny zatrzymali Ołpińskiego 
i  internowali. Po napaści Hitlera został ewakuowany na po-
łudnie Francji. Odzyskał wolność na Boże Narodzenie 1940 
r. Pozostał we Francji, nie ewakuując się wraz z władzami do 
Anglii. Pracował w spółce handlowej francuskich znajomych. 
Organizował m.in. dla formowanej w  ZSRR armii generała 
Władysława Andersa dostawę... dewocjonaliów. Część mo-
dlitewników i  obrazków maryjnych została wydrukowana 
po... rosyjsku, w  intencji „nawracania” miejscowego ludu. 
Ambasador w Moskwie, Stanisław Kot, wpadł w panikę i ka-
zał natychmiast przesyłkę spalić. Ostatecznie Stefan Ołpiński 
został aresztowany przez Niemców w lutym 1942 r., a w paź-
dzierniku trafił do KL Auschwitz. Próby wydobycia go z rąk 
Gestapo, podejmowane m.in. przez Księcia Westminsteru, 
najprawdopodobniej na prośbę prymasa Hlonda, nie powio-
dły się. Na początku stycznia 1944 chory na tyfus Ołpiński zo-
stał uśmiercony zastrzykiem fenolu. Jego piętnastomiesięczny 
pobyt w obozie jest otoczony tajemnicą. Ołpiński – zapewne 
ze względu na perfekcyjną znajomość języka i  „niemiecką 
przeszłość” – był przez pewien czas traktowany lepiej niż inni 
więźniowie i uważany w związku z tym za kolaboranta. Hipo-
teza ta pozostanie niepewna, jak i  wiele innych związanych 
z jego życiem. Między innymi, że był potrójnym agentem wy-
wiadów: polskiego, niemieckiego i... watykańskiego. 

co powoduje udrękę interesantów, zmuszonych 
do wielogodzinnego wyczekiwania w  „ogon-
kach”. W  raporcie pada hipoteza, że może to 
być zabiegiem zamierzonym, mającym na celu 
utrudnienie życia ludności i pokazania jej pełnej 
zależności od władzy.

Skomplikowaniu uległy relacje administracji 
z  samorządami miejskimi i  gminnymi. Choć 
samorządy, którym podlega policja, raport 
ocenia wyżej. W  skarbowości czynne są Kasy 
Skarbowe bez Izby Skarbowej i Ministerstwa – 
czytamy. Słowem, pozostawiono tylko urzędy 
bezpośredniego poboru podatkowego: W szkol-
nictwie pełny zastój. Sądy i prokuratura pozba-
wione są formuły prawnej funkcjonowania. 
W  sprawach pomniejszych podejmowane jest 
wyrokowanie doraźne sądów policyjnych pol-
skich, mieszanych niemiecko-polskich, niemiec-
kich z karą cielesną (chłostą) dla kryminalistów 
i żydów [oraz] bezapelacyjnym rozstrzeliwaniem 
dla recydywistów. Niezależnie od tego działają 
doraźne sądy wojenne. 

Zagadnienia gospodarcze
Analizę ekonomiczną rozpoczyna stwierdze-

nie o  braku jakiegokolwiek poczucia prawnego 
w sensie europejskim dla kwestii gospodarczych. 
Tryumfuje prawo zwycięzcy i dziwacznie pojmo-
wanego interesu Niemieckiego Narodu Panów. 
W  praktyce to prawo i  interes określa lokalny 
„dyletant-starosta”. Dotyczy to spraw przemy-
słowych, handlowych, rolniczych, leśnych czy 
majątku państwowego. Starosta jest rodzajem 
lokalnego władcy udzielnego. Likwiduje się 
doszczętnie mienie Żydów, którym wolno posia-
dać majątek nieprzekraczający 2000 złotych 
(bez prawa do wytwarzania) – czytamy. Mienie 
polskie traktowane jest nieco lepiej. Może być 
ono zarekwirowane bez wykupu, pod warun-
kiem, że jest nieodzowne dla całości Narodu 
Niemieckiego. Nawet jednak, gdy dokonywany 
jest wykup, to za ułamek rzeczywistej wartości. 
Taka rabunkowa praktyka prowadzi do niemal 
całkowitej dezorganizacji produkcji przemysło-
wej, handlu i  usług rzemieślniczych, bowiem 
w miejsce likwidowanych firm nic nowego nie 
powstaje, konstatowali autorzy. Do tego poza-
mykane są niemal wszystkie instytucje kredy-
towo-finansowe, a  w  nielicznych utrzymanych 
przy życiu dopływ pieniędzy ograniczony został 
do minimum. W efekcie, przy dotkliwym braku 
złotych polskich życie gospodarcze utknęło 
w  martwym punkcie i  regulowane z  dnia na 
dzień dostarczaniem znikomej ilości fabrykatów 
z Niemiec stanowi obraz ruiny i dewastacji na 
długie lata.
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Szaleje drożyzna, pisali Kozielewscy. 
Podstawowe artykuły podrożały nawet pięcio-
krotnie. Także te objęte sprzedażą kartkową, 
która pokrywa 20 procent potrzeb, kosztują 
o 100-200 procent więcej. Z rynku zniknęły cał-
kowicie tłuszcze, obuwie, węgiel i inne paliwa. 
Transport dostępny dla Polaków został zdezor-
ganizowany do granic ostatecznych. Okupacyjne 
zarządzenia gospodarcze są z  dnia na dzień 
zmieniane, wywołują dezorientację i  rozgory-
czenie, w prostym kierunku zmierzają do wynisz-
czenia i wygłodzenia ludności. Na masową skale 
dokonuje się rabunek na Polsce. Wywozi się 
wszystko, począwszy od zapasów zboża, paszy 
i bydła, a skończywszy na dziełach sztuki i naczy-
niach emaliowanych, bo wszystkiego dotkliwie 
brak w Niemczech. 

Opisany stan rzeczy stanie się przejrzyst-
szym, jeżeli wziąć pod uwagę, że 7/8 ludności 
w miastach, przesyconych wysiedlonymi z ziem 
anektowanych, i ogromna część ludności wiejskiej 
pozostaje bez zasobów, a co najtragiczniejsze, bez 
nadziei poprawy na najbliższą metę – wybrzmie-
wa dramatyczna konkluzja.

Oddzielnie w  raporcie potraktowana jest 
sytuacja Żydów. Autorzy informują, że w dziel-
nicach żydowskich Łodzi, Lublina, Krakowa 
i  Warszawy połowa ludności obłożnie choruje 
trawiona gorączką głodową. Sytuacja jest tak tra-
giczna, że do kuchni mających dożywiać dzieci 
zgłasza się ich ledwie połowa, reszta nie ma siły 
dojść z powodu chorób lub wycieńczenia: Nad 
tymi wielkimi środowiskami zgłodniałych rzesz 
wisi widmo epidemii.

Autorzy raportu zauważają, że nieco lepiej 
dzieje się wśród biedoty polskiej, mogącej liczyć 
na odruch pomocy społecznej i organizacje cha-
rytatywne: Natomiast przestępczość święci w tym 
środowisku tryumfy jak nigdy.

Życie społeczne i polityczne
Wszelkie organizacje, stowarzyszenia, związ-

ki i  towarzystwa zostały zawieszone, pisali 
Kozielewscy. Wyjątkiem są nieliczne o charak-
terze dobroczynnym. Wszystkich przewodników 
politycznych i  społecznych, księży, nauczycieli, 
profesorów, przywódców politycznych (...) na 
wstępie sterroryzowano przez kilkudniowe wię-
zienie, zobowiązując następnie do lojalności 
względem Niemiec. Podejrzanych o szkodzenie 
Niemcom pozostawiono w więzieniach. Są one 
pełne inteligentów, bo takich „win” Niemcy 
dopatrują się notorycznie. Miejsc w  więzie-
niach zaczyna brakować, dlatego okupant 
tworzy nowe. Ale nie trafiają do nich wysyła-
ni kryminaliści. Tych, w przypadku recydywy 

rozstrzeliwuje się, a w przypadku drobniejszych 
przestępstw karze chłostą i wypuszcza. 

Mimo represji, życie społeczne funkcjonu-
je, schodząc do podziemia. Dotyczy to przede 
wszystkim młodzieży miejskiej, wiejskiej i robot-
ników. Podziemie trzyma ludność w  stanie 
ciągłego pogotowia do walki zbrojnej. Jest jed-
nak nie lada wyzwaniem, aby ten element do cna 
zdeterminowany do walki utrzymać w  ryzach 
karności i  posłuszeństwa, gdyż nie ulega wąt-
pliwości, że w  istniejącym stanie rzeczy walka 
byłaby beznadziejna – oceniali autorzy raportu.

Stosunek do ludności
Pojmowanie stosunku do ludności ze strony 

władz okupacyjnych jest analogiczne do sytuacji 
na ziemiach anektowanych.

Te same trzy kategorie ludzi, z których Żydzi 
wyjęci całkowicie z pod prawa. Jedyna różnica 
istnieje w tym, że panuje tu większe onieśmiele-
nie w stosunku do Polaków, szczególnie w dużych 
miastach – a represje, choć bezprzykładne, stoso-
wane, są podstępnie uderzeniami nagłymi, noca-
mi, znienacka, a przy tym skrzętnie ukrywane.

Kozielewscy przywołali przykład godziny 
policyjnej w Warszawie, za której przekrocze-
nie codziennie ginie po 2-5 niewinnych ludzi. 
W przeddzień zakazanego święta 11 listopada 
w ramach demonstracji siły Niemcy zastrzelili 
na ulicach co najmniej 20 młodych Polaków, 
nie pozwalając na usunięcie zwłok aż do końca 
polskiego święta. 

Gdy pod P.K.O. na Jasnej w Warszawie wkład-
cy w ilości kilkuset osób ustawili się z wieczora 
w kolejce, by następnego dnia móc podjąć swoje 
wkłady (kolejki w  tym okresie sięgały po kilka 
tysięcy ludzi, obsługiwanych w  2-3 okienkach) 
to kolumna zmotoryzowanej policji niemieckiej, 
korzystając z zakazu znajdowania się na ulicach 
po godz. 20-tej, najechała znienacka na bezbron-
ny i niewinny tłum, otwierając ogień karabinów 
maszynowych. Pędziła ona bezbronnych w kie-
runku ul. Marszałkowskiej. Na przestrzeni od 
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Jasnej do Marszałkowskiej widniały nazajutrz 
na bruku ślady krwi ludzkiej. Rannych jednak 
i zabitych nie znaleziono, bowiem auta policyjne 
uwiozły ich bezpośrednio po masakrze.

Egzekucje są wykonywane codziennie w roz-
miarach niespotykanych w dziejach – pisali auto-
rzy raportu. 

Egzekucje mają zwykle charakter zbiorowy 
i  ginie w  nich jednorazowo po 50-100 osób. 
Tylko w najmniejszym z sześciu warszawskich 
więzień w ciągu ostatnich kilku tygodni straco-
no z górą 300 osób, pisali dalej. Mordowani to 
w  ogromnej większości ludzie przypadkowo 
schwytani na ulicach. Przeważają wśród nich, 
rzecz naturalna, Żydzi, ale nierzadko ten sam los 
spotyka i Polaków – pada stwierdzenie zapewne 
trafne dla początkowego okresu okupacji, kiedy 
Żydów nie zamykano jeszcze w gettach. I dalej: 
Przestępców-recydywistów [i] chore wenerycznie 
prostytutki rozstrzeliwuje się bez bezpośredniego 
powodu.W raporcie znalazł się także opis odwe-
towej akcji po zabiciu pod Otwockiem dwóch 
żołnierzy niemieckich. Z  okolicznych domów 
i  willi wywleczono 120 mężczyzn, których 
rozstrzelano, a  ciała zostawiono na polu na 
widok publiczny. A  przecież oczywistym było, 
że zabójstwa dokonali bandyci, od których roi 
się w Warszawie – pisali Kozielewscy o bezsen-
sownym terrorze.

Nastroje i reakcja ludności
Mimo takiego stanu rzeczy nastroje wśród 

ludności wszystkich warstw są dodatnie. 
Dlaczego? Wszyscy uważają stan obecny za 
przejściowy i  wierzą, może nazbyt naiwnie, 
że skończy się bardzo prędko. Wiara w  klęskę 
Niemiec jest tu tak powszechna, jak pragnienie 
odzyskania własnego Państwa. Dalej następuje 
informacja, iż coraz częściej słyszy się wyra-
zy niewiary ze strony niemieckich żołnierzy 
w zwycięstwo Niemiec. Co prawda śmiertelnie 
bojących się Gestapo, ale w  sprzyjających 
warunkach (zapewne przy alkoholu) pozwala-
jących sobie na szczerość. Wiadomości o wysy-
łaniu ich na front zachodni przyjmują z  roz-
paczą, zaś z urlopów wracają przygnębieni [i] 
milczący. Zapewne da się w taki stan nastrojów 
uwierzyć. Przygotowania do wojny z Francją 
postrzegane były przez Niemców jeszcze wtedy 
jako większe wyzwanie niż relatywnie łatwe 
zwycięstwo nad Polską. 

W opisie relacji niemieckich żołnierzy z lud-
nością polską dowiadujemy się o będących pra-
wie na porządku dziennym rabunkach, przede 
wszystkim na Żydach. Raport stwierdza, że 
znana z pierwszej wojny armia niemiecka trzy-

mana w bezwzględnych ryzach, obecnie kieruje 
się zasadą zbiorowego i indywidualnego rabun-
ku.

Zagadnienia specjalne
Raport zwraca uwagę na szczególną sytu-

ację mieszkańców Podkarpacia i  Beskidu 
Zachodniego. W pierwszym regionie okupant 
prowadzi intensywną politykę kaptowania 
górali i wmawiania w nich, że należą do rasy ger-
mańskiej. Autorzy przekonują, że Goralenvolk 
znalazł się w obrębie polskiego żywiołu przez 
jakąś pomyłkę historii i wymaga to naprawie-
nia. Niestety akcja Niemców nie pozostaje bez 
pozytywnego odzewu części góralszczyzny, 
ubolewają autorzy. 

W Beskidzie z kolej organizowane są małe 
oddziały liczące do 100 ludzi (sotnie) w wieku 
poborowym, narodowości ukraińskiej. Są one 
szkolone przez instruktorów niemieckich w nie-
znanych celach. Dodając do tego tworzone 
tam także milicje złożone z Łemków, Hucułów 
i  Rusinów, pełniące służbę bezpieczeństwa pod 
kierunkiem oficerów i podoficerów niemieckich 
– oczywistym stanie się, że gra Niemców ma na 
tym terenie jakiś charakter konkretny i irredenty-
styczny w stosunku do Polaków. Co prawda brak 

Charge d'affaires Dobroslav Adamowić – kurier, który prze-
wiózł Raport do Belgradu
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bliższych danych, ale gra dywersyjna Niemców 
jest widoczna.

 ZAKOŃCZENIE
Raport kończy się jednoakapitową konklu-

zją:
Uwagi powyższe, chociaż zredagowane i spi-

sane bardzo pospiesznie (w ciągu jednej nocy) są 
oparte na najbardziej źródłowych danych. Nie 
odbiegają one w niczym od prawdy, a obok tego, 
że zieją zgrozą, stanowią jednocześnie dowód nie-
spożytych sił i wartości Narodu Polskiego, który 
w tych warunkach nie tylko potrafi się ostać, ale 
w  decydującej chwili zdobędzie się na wysiłek 
zerwania nienawistnego jarzma. 

Warszawa, w końcu grudnia 1939 r. 

 ŚWIADECTWO CZASU
Dokument, który udało mi się odnaleźć 

i  zidentyfikować jako napisany przez Jana 
Kozielewskiego i  jego brata Mariana, jest 
ważnym świadectwem działalności legendar-
nego emisariusza Jana Karskiego. Przesuwa 

on datę sporządzenia pierwszego raportu 
o sytuacji w okupowanej Polsce z  lutego 1940 
roku na grudzień 1939. Jest też świadectwem 
czasu wyjątkowo trudnego dla społeczeństwa 
polskiego. Raport pokazuje, jak szybko przy-
stąpiono do budowy państwa podziemnego. 
Pierwsze struktury ruchu oporu zaczęły wyła-
niać się jeszcze przed kapitulacją Warszawy. 
Już 24 września 1939 roku generał Michał 
Karaszewicz-Tokarzewski, najmłodszy generał 
w II RP, rozpoczął tworzenie konspiracyjnego 
wojska. Służba Zwycięstwu Polski szybko pod-
jęła działalność. Nawiązana została łączność 
z rządem w Paryżu, w czym podstawową rolę 
odgrywali kurierzy, a z czasem także emisariu-
sze. Bez wątpienia Jan Kozielewski był jednym 
z najważniejszych.

Dowodem tego jest prezentowany tu raport. 
Na tle innych informacji dostarczanych do 
Francji z  okupowanej Polski wyróżniał się 
usystematyzowaną formą, obejmował całość 
ziem utraconych, zachowywał obiektywny ton 
przekazu, unikając prywatnych opinii czy wręcz 
kontekstów personalnych. Było to połączenie 
narracji uniwersyteckich prac seminaryjnych 
i policyjnych raportów. Obaj autorzy znali się 
na tym dobrze.

Raport znalazł się na początku stycznia 1940 
roku w  Paryżu, gdzie otrzymał go minister 
spraw zagranicznych August Zaleski. Następnie 
trafił do wicepremiera profesora Stanisława 
Kota, najbliższego współpracownika i  osoby 
absolutnego zaufania generała Sikorskiego. Kot 
zaprezentował go szefowi rządu. Przez dłuższy 
czas adresaci nie mieli jasności, kto jest autorem 
dokumentu, choć jego wiarygodność została 
potwierdzona z Warszawy. 

Dopiero kilka tygodni później, przebi-
jając się do Paryża i  Angers, Jan Kozielewski 
ujawnił, kim są autorzy raportu. Indagowany 
w  Budapeszcie przez przedstawicieli polskiej 
„dwójki” o cel misji, powiedział tylko, że zmie-
rza do Sikorskiego i Kota. Konsulowi generalne-
mu zdradził, że rząd jest już w posiadaniu jego 
raportu z grudnia 1939 roku. Weryfikacja tele-
foniczna Budapeszt-Angers potwierdziła wersję 
emisariusza, a  konsul wydał mu paszport na 
dalszą podróż. W Angers, posługując się pamię-
cią i  udostępnionym mu odpisem pierwszego 
raportu, Jan Kozielewski przygotował drugi. 

To jednak już zupełnie inna historia.
Waldemar Piasecki

Gen. Władysław Sikorski, adresat raportu


