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LIST STEFANA KALINOWSKIEGO DO CZŁONKÓW
 KOMITETU CENTRALNEGO POLSKIEJ ZJEDNOCZONEJ 

PARTII ROBOTNICZEJ (30 LISTOPADA 1956 R.)

W AAN w zbiorze KC PZPR w Warszawie, sygn. LVIII-1071 znajdują się ksera 
dwóch bardzo interesujących dokumentów autorstwa Stefana Kalinowskiego 
– listów kierowanych do2: pierwszy do Sekretariatu KC Polskiej Zjednoczonej 
Partii Robotniczej (30.11.1956 r.), a drugi kierowany do I sekretarza KC PZPR 
Edwarda Gierka (28.11.1979 r.). W skierowanym do Gierka, Kalinowski żalił 
się, że ze względu na to, iż w czasie, gdy był Prokuratorem Generalnym PRL 
podejmował działania wbrew woli Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, 
a niekiedy i Jakuba Bermana, przygotowywano na niego zamach, a jego wyko-

1  Teczka nie zawiera paginacji, została skompletowana na początku lat 80. XX w., znaj-
dują się w niej dokumenty i opracowania dotyczące wyjaśnienia przyczyn kryzysów w Polsce 
Ludowej. Stąd też numeracja przywoływanych w tym wydaniu materiałów odnosi się do nu-
merów stron dokumentów, a nie całej teczki.

2  Stefan Kalinowski, Prokurator Generalny PRL w latach 1950–1956. Całe swoje do-
rosłe życie związał z komunizmem. W czasie II wojny światowej znalazł się na terenie 
Związku Radzieckiego i tam wstąpił do Związku Patriotów Polskich w 1943. Po wstąpie-
niu do armii Berlinga został klasycznym politrukiem, czyli oficerem do spraw polityczno- 
-wychowawczych, a w praktyce indoktrynował żołnierzy 1 Dyw. im. Tadeusza Kościusz-
ki. Po wojnie pełnił ważne funkcje w komunistycznym aparacie administracyjnym, z któ-
rych najważniejszą była funkcja Prokuratora Generalnego. Był też aktywnym działaczem 
PPR i PZPR, a także takich organizacji, jak ZBoWiD oraz TPPR. W aparacie partyjnym 
dochrapał się stanowiska w CKKP PZPR, w której zasiadał do 1971 r. Posłował też do 
komunistycznych centralnych organów ustawodawczych, najpierw KRN (1945–1947), 
a potem Sejmu PRL (1952–1958). Był profesorem prawa Uniwersytetu Warszawskiego, 
co jest o tyle ważne, iż pokazuje konstytuowanie się tzw. elit naukowych PRL i później-
szych.
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nawcą miał być Andrzej Ludwik Szenborn – szef ówczesnego Warszawskiego 
Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. W liście do Gierka Ka-
linowski pisze, że nie wolno mu o tym nie wspomnieć ze względów partyjnych, 
jak i państwowych3. Kalinowski o zamachu na swoje życie dowiedział się bez-
pośrednio od jego organizatora, podczas ich wspólnego pobytu w październi-
ku 1977 r. w Leningradzie. Szenborn wskazał też, że zamach miał się dokonać 
na polecenie Bermana. Kalinowski miał zginąć w wypadku samochodowym. 
Szenborn, informując Kalinowskiego o zamachu, jednocześnie zastrzegł, że 
gdyby go ktokolwiek spytał go, czy tak rzeczywiście było, to się wszystkiego 
wyprze. Kalinowski w liście do Gierka napisał, że Szenborn miał stwierdzić: 
„Czyż nie zdajecie sobie sprawy jak długie ręce mają jeszcze u nas pewne gru-
py”4. Do zamachu nie doszło, ale jak pisze Kalinowski – powołując się na Szen-
bora – wbrew woli inspiratorów. Ale o tym miałby powiedzieć Gierkowi tylko 
niedoszły zamachowiec5.

Były stalinowski Prokurator Generalny ewentualne przyczyny zamierzone-
go zamachu na jego życie wiązał z zajmowanym przez niego pryncypialnym 
stanowiskiem. Ale nie dodawał, co chyba jest dzisiaj oczywiste, że pryncy-
pialnym ze względu na przestrzeganie komunistycznego prawa. Kalinowski 
stwierdzał, iż sprzeciwiał się wprowadzanym w śledztwach zasadom przesłu-
chiwania podejrzanych i świadków, kierownictwa b. MBP (wymieniał tu: Sta-
nisława Radkiewicza, Romana Romkowskiego, Mieczysława Mietkowskiego) 
„i popierającemu koncepcję Radkiewicza, niepraworządnego, a bardzo często 
zbrodniczego działania byłego sekretarza KC i członka BP PZPR – Jakuba Ber-
mana”6.

Jako przykłady wydarzeń, które mogłyby zaważyć na decyzji o zamachu 
na Kalinowskiego przytaczał on: 1. Sprawę płk. WP z wojsk pancernych nazwi-
skiem Rode7, który został skazany na karę śmierci, którą wykonano, przez sąd 

3  S. Kalinowski, List do I sekretarza KC PZPR tow. Edwarda Gierka, s. 1, AAN, KC PZPR 
w Warszawie, sygn. LVIII/107

4  Ibidem, s. 1.
5  Ibidem, s. 2.
6  Ibidem.
7  Płk Aleksander Rode, przedwojenny oficer artylerii, który wojnę spędził w niemiec-

kim oflagu. Po wojnie wstąpił do komunistycznego Ludowego Wojska Polskiego, w któ-
rym powierzono mu ważne funkcje. Ostatnim jego awansem było stanowisko starszego 
inspektora broni pancernej w Głównym Inspektoracie Wyszkolenia Bojowego. Oznacza 
to, że do pewnego momentu akceptował stosunki panujące w komunistycznym wojsku 
i dzięki temu awansował do stopnia pułkownika. W lipcu 1952 r. został zwolniony z woj-
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wojskowy pod zarzutem o szpiegostwo8. Jak twierdził Kalinowski, Rode skaza-
no – bowiem sprawę zbadał na skutek dramatycznej interwencji córki i żony 
pułkownika – wbrew jakimkolwiek poszlakom, a tym bardziej dowodom. Ka-
linowski o sprawie poinformował Bieruta, czym „rozpętał burzę” i doprowa-
dził do wściekłości Bermana, który zasugerował mu, iż bez jego wiedzy taki 
wyrok nie mógłby być wydany9; 2. Sprawę Wiesława Sobierajskiego – dyrektora 
w departamencie MSZ10, który przez 5 lat przebywał w więzieniu, a śledztwo 
nie posuwało się do przodu. Interweniowała w tej sprawie żona Sobierajskiego 
u Ochaba, który zażądał od Kalinowskiego zbadania sprawy. W wyniku docho-
dzenia przeprowadzonego przez Kalinowskiego – Sobierajski został zwolniony 
z więzienia, co również wywołało niezadowolenie Bermana. Okazało się bo-
wiem, że sprawę Sobierajskiego zamierzano wykorzystać przeciwko Gomułce 
i Spychalskiemu. Kalinowski płaczliwie zdradzał Gierkowi: „Rozmowy z Ja-
kubem Bermanem, a następnie z tow. Bierutem były tak na mnie napastliwe, 
przy jednoczesnym oskarżaniu mnie, prokuratora generalnego o «trzymanie 
z wrogami», że byłem bliski samobójstwa. Na podstawie wypowiedzi Jakuba 
Bermana i tow. Bieruta z jednobrzmiących zwrotów zdawałem sobie sprawę, że 
inspiratorami takiej mnie oceny byli min. Radkiewicz i wicemin. Romkowski”11; 
3. Sprawa Gomułki – gdy Kalinowski dowiedział się „na mieście”, że Władysław 
Gomułka został aresztowany, spytał o to Bermana. Ten mu odpowiedział, iż nie 
– ale jest izolowany. Wówczas Kalinowski odrzekł, że w polskim prawie nie ma 
instytucji „izolacji” jako środka pozbawienia obywatela wolności. Ostatecznie 
Berman zabronił Kalinowskiemu zajmowania się tą sprawą12; 4. Sprawę kata-
strofy w kopalni „Barbara Wyzwolenie”13. Śledztwo prowadzone przez MBP 
zostało ukierunkowane na dywersję i sabotaż – inspirowane związkami z NRF. 
W sprawie tej aresztowano kilkadziesiąt osób. Ale wg wspomnianego Prokura-
tora Generalnego, prokuratura ustaliła, iż tragedia była efektem zaniedbania. 

ska i wkrótce aresztowany. W śledztwie – toczonym obok głównego wątku przeciwko 
generałowi Tatarowi – był torturowany psychicznie i fizycznie. Oskarżony o zawiązanie 
organizacji oficerów broni pancernej przeciwko systemowi, dążenie do obalenia władzy 
ludowej i szpiegostwo, przyznał się i został skazany na karę śmierci, którą wykonano.

8  S. Kalinowski, op.cit., s. 2.
9  Ibidem, s. 3.

10  Był m.in. ambasadorem PRL w Rumunii, po tym jak go zwolniono z więzienia.
11  S. Kalinowski, op.cit., s. 4.
12  Ibidem, s. 5.
13  Wydarzyła się 21 marca 1954 r. i była jedną z największych katastrof górniczych w Pol-

sce po II wojnie światowej. Szacuje się, że zginęło w niej ok. 100 osób.
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Kalinowski miał zlecić zwolnienie aresztowanych. Z oceną tą – wg relacji Kali-
nowskiego – nie zgadzał się Radkiewicz, który chciał nadać sprawie charakter 
polityczny i przysłonić rabunkowy charakter eksploatacji węgla. Radkiewicz 
poskarżył się telefonicznie Bierutowi, który – wg Kalinowskiego – jak zwykle 
go zrugał, a potem był wielokrotnie wzywany na posiedzenie BP, na którym 
był atakowany przez Bermana za brak świadomości politycznej. Na posiedze-
nia te był też zapraszany Gierek, który jako jedyny miał rzekomo stawać po 
stronie Kalinowskiego. Sprawa zakończyła się uchwałą BP KC PZPR w sprawie 
bezpieczeństwa w kopalniach, co tłumaczono jako prestiżową porażkę MBP14; 
5. Rzekomy brak zgody prokuratury na aresztowanie członków rodzin ryba-
ków, którzy zbiegli za granicę, a czego domagało się MBP i Berman15. W tej 
sprawie – jak się okazuje z listu do Gierka – Bierut podzielił stanowisko Kali-
nowskiego, co zaostrzyło nienawiść do niego ze strony Radkiewicza i Berma-
na16; 6. Kategoryczny protest Kalinowskiego wobec bicia więźniów śledczych 
w więzieniach i aresztach bezpieczeństwa – który jako Prokurator Generalny 
miał złożyć na ręce min. Radkiewicza. Kalinowski pisał, że obraca się to prze-
ciwko władzy komunistycznej, „kompromituje nasze organa ścigania i daje 
pożywkę nieprzychylnym adwokatom na rozprawach sądowych. Odbija się 
echem w audycjach radia Wolnej Europy”. Radkiewicz miał wezwać wówczas 
wszystkich wiceministrów, poinformował ich o żądaniu Prokuratora General-
nego i buńczucznie oświadczył; „biliśmy, bijemy i bić będziemy”17; 7. Sprzeci-
wianie się przeciw rozpasaniu w kierownictwie MBP, przy aprobacie członka 
BP Bermana, czego dowodem miało być przedstawione przez Kalinowskiego 
zdarzenie z udziałem Romkowskiego. Gdy podczas jednej z licznych odpraw 
Kalinowski poruszył kwestię wymuszania „samooskarżających zeznań, bicia 
w toku śledztwa”, wicemin. Romkowski miał powiedzieć do Prokuratora Ge-
neralnego; „masz szczęście, że ani jednego dnia podczas okupacji niemieckiej 
nie byłeś na ziemiach polskich. Po czym wyjął plik oryginalnych dokumentów 
gestapowskich, oryginalne pieczęcie. Można by było na ciebie sprokurować 

14  S. Kalinowski, op.cit., s. 5–7.
15  Od 1948 r. miały miejsce liczne ucieczki rybaków do Szwecji i innych krajów nadbał-

tyckich. Władze – nie tylko ze względów gospodarczych, ale i propagandowych (przecież było 
to dla wizerunku Polski Ludowej niezwykle szkodliwe – jako kraju sprawiedliwości społecz-
nej powszechnego dobrobytu) – podjęły działania mające na celu im przeciwdziałanie. Jedną 
z form było zastraszanie rybaków i ich rodzin przez wprowadzenie tzw. odpowiedzialności 
zbiorowej.

16  S. Kalinowski, op.cit., s. 7.
17  Ibidem, s. 7–8.
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wiele zeznań, które potwierdziliby świadkowie, którzy na każde nasze zapo-
trzebowanie zeznają to, co chcemy”18. Podobnie wg Kalinowskiego postępo-
wał wicemin. Mietkowski, który chronił w swoim ministerstwie przestępców 
gospodarczych i otwarcie się do tego przyznawał, stwierdzając, iż umieją oni 
dobrze pracować, w przeciwieństwie do tych, którzy nie kradną19. Podobnie 
postępowali dyrektorzy departamentów operacyjnych MBP: Brystygierowa, 
Różański, Fejgin, Kratki, Czaplicki i inni. Miała o tym świadczyć tzw. „akcja 
P”, czyli praworządność. Miała ona polegać na bezwzględnym przestrzeganiu 
przepisów kodeksu karnego, co wynikało z uchwał Sekretariatu BP KC PZPR. 
Gdy Kalinowski miał powoływać się na te uchwały, wymienieni dyrektorzy 
odpowiadali, iż będą działać tak, jak dotychczas, twierdząc, „że te uchwały to 
jest taki pic”20; 8. Sprawa płk. Jana Zabawskiego, szefa WUBP we Wrocławiu. 
Przetrzymywał on bezprawnie w areszcie podejrzanych. Prokurator wojewódz-
ki złożył na niego skargę, popartą przez Kalinowskiego i Kalinowski odwołał 
się do MBP, ale to nic nie dało. Wówczas skierował się do Bieruta, który poparł 
stanowisko Prokuratora Generalnego21.

Kalinowski w liście do Gierka informuje, że o planowanym na siebie za-
machu poinformował też Stefana Olszowskiego, który poradził mu udoku-
mentowanie sprawy i przekazanie mu dokładniejszych informacji: Stanisława 
Pawlaka – zastępcę przewodniczącego Centralnej Komisji Kontroli Partyjnej 
PZPR; zastępcę Kierownika Wydziału Administracyjnego KC PZPR Józefa 
Ostasia. Tym samym zaasekurował się, iż szersze grono działaczy partyjnych 
wie o jego problemie. 

W ostatnich słowach Kalinowski zwracał się do Gierka z prośbą o wyja-
śnienie sprawy, jednocześnie powołując się na swoje zasługi dla ruchu robot-
niczego, m.in. członkowstwo w KPP. Zadawał pytanie czy chodziło o usunięcie 
świadka wielu czynów kompromitujących organy bezpieczeństwa publiczne-
go, lekceważących uchwały kierownictwa partii. „Sprawa ta jest niezmiernie 
groźnym ostrzeżeniem dla każdego okresu naszej partii i państwa ludowe-
go. Ostrzeżeniem przed możliwością powtórzenia się wypaczeń i wynaturzeń 
organów wykonawczych państwa nienależycie kontrolowanych przez partię 
i konstytucyjnie powołane, niezależne od władzy wykonawczej, organa kon-
troli oraz konstytucyjnie powołany organ do strzeżenia praworządności ludo-

18  Ibidem, s. 8.
19  Ibidem, s. 8–9.
20  Ibidem, s. 9–10.
21  Ibidem, s. 10.
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wej”22 . Odpis pisma do Gierka Kalinowski przesłał: Henrykowi Jabłońskiemu, 
Stanisławowi Kani, Stefanowi Olszowskiemu i Lucjanowi Czubińskiemu23.

Z całości listu do Gierka jednoznacznie wynika, iż tylko Kalinowski stał na 
gruncie niezależności Prokuratury, a źródłem wszelkiego zła w peerelowskim 
systemie prawa było Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego i Berman. Do 
pisma do Gierka dołączony był dokument (ksero): List Kalinowskiego do człon-
ków Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (30 listopa-
da 1956 r.), składający się z 12 stron, z których była parafowana przez Kalinow-
skiego. Ten właśnie dokument stanowi materiał źródłowy, z którym wypada 
zapoznać historyków, gdyż daje on obraz stosunków panujących w systemie 
prawa i bezpieczeństwa publicznego w Polsce Ludowej. Oczywiście do listu 
tego należy podchodzić bardzo ostrożnie, ponieważ ma on na celu obronę 
samego siebie. Kalinowski 20 kwietnia 1956 r. został zwolniony ze stanowiska 
Prokuratora Generalnego PRL i w roku następnym uznanym za winnego prze-
stępczych metod stosowanych przez aparat sądowy. Jednak nic specjalnie złe-
go się mu nie stało – był posłem na Sejm PRL, a potem robił karierę w różnych 
komunistycznych instytucjach, a nawet został profesorem na Uniwersytecie 
Warszawskim, autorem wykorzystywanego na studiach podręcznika z prawa 
karnego. Poniżej przedstawiony jest ten list Kalinowskiego.

List Stefana Kalinowskiego do członków Komitetu Centralnego Polskiej 
Zjednoczonej Partii Robotniczej (30 listopada 1956 r.)24.

„Czuję się w obowiązku złożyć wyjaśnienie Komitetowi Centralnemu w spra-
wie przebiegu mej pracy w prokuratorze. Zdaję sobie sprawę z tego, że nie zdo-
łałem w zabezpieczyć w pełni wykonanie powierzonych mi zadań. W okresie 
pełnienia przeze mnie funkcji prokuratora generalnego miały miejsce brutalne 
fakty łamania praworządności w organach bezpieczeństwa publicznego i infor-
macji wojskowej. Były również poważne niedomagania w zakresie nadzoru pro-
kuratury nad śledztwem. Należy ujawnić źródła tych błędów i wypaczeń, aby 
przyczynić się do zapobieżenia w przyszłości podobnym faktom.

22  Ibidem, s. 12. 
23  Ibidem, s. 13.
24  AAN, KC PZPR w Warszawie, sygn. LVIII-107, teczka bez paginacji. W przyto-

czonym dokumencie zachowano oryginalną składnię, styl i ortografię. Treść tego listu 
jednoznacznie kompromituj ówczesne władze, stąd nie został on upubliczniony nawet 
w środowisku działaczy partyjnych.
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Analizując błędy w pracy prokuratury nie można pominąć stosunku instan-
cji partyjnych do prokuratury. Bardzo wiele bowiem zależało od pojmowania 
i realizowania partyjnego kierowania organami wymiaru sprawiedliwości. 
Dziś wydaje się być dla każdego z nas oczywiste, że w minionym okresie partia 
nasza nie prowadziła konsekwentnej i zdecydowanej walki o ugruntowanie 
ludowej praworządności, że nie wyciągała w porę odpowiednich wniosków od 
góry do dołu wobec faktów ujawnionego bezprawia. 

Były wprawdzie uchwały w sprawie Gryfic, Drawska, Lublina – lecz miały 
one niestety wszelkie znamiona kampanijności, a nie konsekwentnej i zdecy-
dowanej woli dokopania się do źródeł tych zjawisk i walki z nimi.

Kiedy wyłaniały się trudności gospodarcze, kiedy stwierdzano, że wróg się 
aktywizuje, wówczas nie wnikano w złożone przyczyny obserwowanych zjawisk, 
a wkraczano na drogę łatwizny poprzez nacisk administracyjny, przez masową 
represję, w której widziano jedyny środek do poprawy sytuacji. Jaskrawym wy-
razem tych szkodliwych tendencji była tzw. akcja „K” na przełomie 1950–1951 r. 
(wówczas powstała nowa prokuratura), kiedy kierownictwo partyjne zleciło 
aresztowanie kilku tysięcy osób (około czterech tysięcy) przez aparat bezpie-
czeństwa bez zgody i wiedzy prokuratury. Na pozbawienie człowieka wolności 
nie było wymagane wówczas postanowienie prokuratora, kontrole prokuratury 
uznano za niepotrzebną.

Kiedy po upływie pewnego czasu na skutek wielu listów, które do proku-
ratury napływały w sprawie aresztowanych (o których my nie wiedzieliśmy), 
wysunęliśmy zastrzeżenia, na które otrzymaliśmy następującą odpowiedź od 
t. Bermana, że „nie rozumiemy walki klasowej i zadań dyktatury proletariatu, 
że nie powinniśmy przeszkadzać bezpieczeństwu w jego pracy”.

Jasnym jest to, że postawiona wobec faktów masowych aresztowań przez 
aparat bezpieczeństwa – prokuratura w początku swego istnienia była ze-
pchnięta na dalszy plan, że sposób przeprowadzenia akcji „K” sprzyjał do-
konywaniu aresztów przez aparat bezpieczeństwa bez żadnej kontroli, bez 
dostatecznych materiałów, a często załatwiał porachunki osobiste względnie 
wypełniał plan narzuconej mu z góry liczby aresztowanych. Dowiedziałem się 
w 1955 r., że Olsztyn robił wypady do warszawskiego województwa, gdyż na 
swoim terenie zabrakło mu ludzi do aresztów.

Stosowane również na polecenie kierownictwa partyjnego w szerokim zakre-
sie sankcje karne w celu zabezpieczenia obowiązkowych dostaw naruszały pod-
stawy sojuszu robotniczo – chłopskiego i podważały poczucie praworządności. 
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Cóż warte były wówczas zalecenia przestrzegania praworządności w poszcze-
gólnych sprawach, kiedy równocześnie kazano nam stosować masowo areszty 
wobec chłopów, którzy nie dostawili na czas zboża. Kazano stosować areszt tam, 
gdzie nie było przestępstwa. A gdy tow. Zambrowski próbował protestować na 
naradzie I sekretarzy KW, to tow. Bierut odpowiedział mu: Nie komplikujcie 
prostych spraw”, a tow. Berman na tejże naradzie powiedział, że „wam się chce 
wygodnego życia, narażacie kraj na wprowadzenie kartek na chleb”.

Wytyczne, aby aresztować chłopów wg spisów przekazanych nam przez MO 
do prokuratury oraz wymyślania, że jeszcze aktywnie nie włączyliśmy się do 
skupu zboża, oto co usłyszeliśmy od t. Bieruta na naradzie I sekretarzy KW. 
Nawet sprzeciw jednego z członków BP obecnego na naradzie – t. Zambrow-
skiego nie odniósł wówczas pożądanego skutku, a cóż dopiero mówić o naszym 
sprzeciwie.

Należy zdawać sobie z tego sprawę, jak wielce ujemny wpływ na młody 
aparat prokuratury miały te różne „akcje”. Nie pomagało to w wychowywaniu 
aparatu prokuratorskiego w duchu pryncypialności i poszanowania prawa.

Nie będę się dłużej zatrzymywał na rzeczach powszechnie znanych o kie-
rowaniu sądami i prokuraturą po przez pryzmat organów bezpieczeństwa, jak 
również za ich pośrednictwem. Przecież w każdym sporze z bezpieczeństwem 
– prokuratura przegrywała, nie było poparcia dla nas, co rozzuchwalało nie-
których pracowników bezpieczeństwa publicznego, co w bardzo wielu wypad-
kach nadużywano, powołując się na to, że partia tak chce, że to jest polecenie 
partii – wypływało to z priorytetu władz bezpieczeństwa, które jak wiemy, były 
nad państwem i partią. Przykład. Przy wymianie pieniędzy w 1950 r. zebrano 
w Sali Rady Państwa członków KC i Rządu, a bezpieczeństwo odebrało od 
wszystkich podpisy i nie wypuszczało w czasie obrad.

Wiara w słuszność twierdzeń, że zaostrza się walka klasowa w miarę budo-
wania socjalizmu, że wzrastają wymogi do prokuratury w związku z zaostrzającą 
się walką klasową, że dyktatura proletariatu ma swoje niepisane prawa, którymi 
się trzeba kierować, że każde odchylenie przeradza się nieuchronnie w agentu-
rę imperialistyczną – przekonywały nas o słuszności przyznanych większych 
uprawnień i przywilejów organom bezpieczeństwa i przytępiały naszą czujność 
w zakresie objęcia skuteczniejszym nadzorem organów bezpieczeństwa publicz-
nego.

To wszystko rzutowało na niewłaściwe ustawienie aparatu wymiaru sprawie-
dliwości (sądów i prokuratury w systemie władzy i administracji państwowej.



294 Józef Brynkus

Jeśli się doda do tego, że bezpieczeństwo publiczne (MBP) było dla kie-
rownictwa partyjnego (względnie dla poszczególnych t. tow. z kierownictwa) 
okiem i uchem dla całego życia w Polsce, to jasnym się stanie, że nie mogło 
być inaczej z wymiarem sprawiedliwości – że nie darzono zaufaniem ani pro-
kuratury, ani sądów. Jeżeli nawet wyniknął tu i ówdzie spór lub prokuratura 
poddawała w wątpliwość stanowisko organów bezpieczeństwa publicznego, to 
z reguły decydowało stanowisko bezpieczeństwa publicznego, a nie nasze.

Niedostateczne zrozumienie roli i zadań prokuratury, brak dostateczne-
go hartu, utożsamianie dyrektyw otrzymywanych od poszczególnych ttow. 
z kierownictwa partyjnego z linią partii (na co wpływała postawa tych ttow., 
którzy uważali swe stanowisko za stanowisko partii i nie dopuszczali do żadnej 
wymiany poglądów, a cóż dopiero sprzeciwów) – wszystko to prowadziło do 
naszej bezsilności a przez to do zaistnienia poważnych błędów w pracy pro-
kuratury.

Wszelkie próby wzmocnienia nadzoru prokuratorskiego nie tylko nie na-
potykały na opór ze strony poszczególnych ogniw aparatu bezpieczeństwa pu-
blicznego („co wierzycie wrogom a nie nam!” – „to jest prowokacja w stosunku 
do bezpieczeństwa publicznego” itp.), lecz też były nieprzychylnie przyjmowane 
przez niektórych ttow. z kierownictwa partyjnego t. Bieruta, t. Bermana, którzy 
potępiali samodzielne decyzje prokuratury tylko z tego powodu, że nie były one 
uzgadniane uprzednio z organami bezpieczeństwa publicznego. Niektórzy ttow. 
z kierownictwa partyjnego t. Bierut, t. Berman z reguły dawali wiarę i przychy-
lali się do wniosków bezpieczeństwa publicznego, jeśli były one odmienne od 
wniosków prokuratury, a krytyka wówczas organów bezpieczeństwa publiczne-
go była traktowana jako podważanie podstaw dyktatury proletariatu. 

Przestrzeganie praworządności w organach bezpieczeństwa publicznego 
załamywało się jak kolejna akcja, która minie i dlatego walkę o praworządność 
nazywano „akcją P” i podśmiewywano się z nie w całym b. MBP – że „akcja 
P” przeminie jak każda inna, traktowano ją niepoważnie i uważano, że jest 
to taktycznie posunięcie, bo gdyby miało obowiązywać na serio i na stałe, to 
przeszkadzałoby w zwalczaniu wroga. Jasnym jest, że jeśli w kierownictwie 
MBP były takie nastroje i tak oceniano krajowe odprawy pracowników bezpie-
czeństwa publicznego, to nie mogło przynieść to żadnej poprawy w metodach 
pracy tych organów.

Przy czym powszechną rzeczą było okłamywanie prokuratury, niedołączanie 
do akt sprawy ważnych dokumentów mających istotne znaczenie dla sprawy, 
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nakłanianie więźniów aby nie mówili tego co chcieliby powiedzieć w obecności 
prokuratora, a tylko to, co mają powiedzieć, „przygotowywani” bez wiedzy pro-
kuratora i sądu podejrzanych, świadków, przebiegu rozprawy – jednym słowem 
całej reżyserii rozprawy, jeśli była zgoda kierownictwa partyjnego na przepro-
wadzenie publicznej rozprawy (w sprawach politycznych). Akty oskarżenia były 
pisane przez organa bezpieczeństwa publicznego przy pomocy niektórych ttow. 
z frontu ideologicznego (tow. Werfel i inni) celem politycznego podsumowa-
nia i uzasadnienia aktu oskarżenia. Wszystko to jak już wspomniałem odsuwa-
ło na dalszy plan prokuraturę i robiło z niej niezbędny przydatek do organów 
bezpieczeństwa publicznego (z uwagi na formalną stronę procesu. To samo do-
tyczyło sądów. Sędziowie w tego rodzaju sprawach, tak jak to widzę obecnie, 
byli niezbędną wizualną stroną tej reżyserii, tego spektaklu bez udziału których 
(sędziów) nie mógłby zakończyć się z góry uplanowany, obmyślany, nagięty do 
z góry założonej koncepcji – końcowy etap sprawy – rozprawa i wyrok.

Znamienny pod względem lekceważenia prokuratury przez niektórych 
ttow. z kierownictwa partyjnego i braku chęci do wciągnięcia prokuratury do 
nadzoru nad organami bezpieczeństwa publicznego był przebieg prac Komisji 
Biura Politycznego KC pod przewodnictwem tow. Mazura powołanej w 1949 
czy 1950 r. dla zbadania metod śledztwa w sprawie Jaroszewicza – Lechowi-
cza. Sprawa ta była wówczas pod formalnym nadzorem Naczelnej Prokuratu-
ry Wojskowej, której uniemożliwiono nawet wglądu do akt, nie mówiąc już 
o przesłuchaniu podejrzanych, którzy byli ukryci w zakonspirowanym miej-
scu (Miedzeszyn) przed prokuraturą. 

Ani NPW ani b. prokuratura nic nie wiedziały o istnieniu Komisji, ani też 
nic nie wiedziały o wynikach pracy tej komisji. Dla mnie nie ulega wątpliwości, 
że już wówczas Komisja BP stwierdziła poważne nadużycia w śledztwie, które 
zatajono przed prokuraturą. Nic dziwnego, że wówczas nie mogła się dowie-
dzieć o wynikach prac tej Komisji prokuratura, skoro jak mi dzisiaj wiadomo 
zatajano wyniki pracy tej Komisji nawet przed Komitetem Centralnym, czy 
może też przed całym Biurem Politycznym.

Nasuwa się pytanie, dlaczego t. Mazur, który był przewodniczącym Komisji, 
która musiała ujawnić istotne wypaczenia czy nadużycia w śledztwie (śmierć 
Bercyka, śmierć Dobrzyńskiego – torturowanie więźniów Miedzeszyńskich) 
nie zaalarmował partii (BP czy też KC), co musiałoby spowodować zaniecha-
nie tego rodzaju praktyk, a konsekwentna walka z tym już wówczas niewąt-
pliwie zapobiegłaby podobnym praktykom w przyszłości. W tych warunkach 
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trudno się dziwić, że prokuratury o tym nie powiadomiono, że prokuratury 
nie włączono dościgania winnych przestępstw, skoro zatajano to nawet przed 
KC, a może i przed całym BP.

Z kolei pracownicy b. MBP wiedzieli o pracy Komisji BP (a nie mogli nie 
wiedzieć) i wiedzieli również o tym, że żadnych konsekwencji w stosunku do 
nich nie wyciąga się, to mogli dojść tylko do jednego wniosku – kierownictwo 
partyjne aprobuje tego rodzaju metody, a takie stwierdzenie mogło być tylko 
zachętą do dalszych zbrodniczych praktyk przez te organy wówczas stosowa-
nych i dalszego nie liczenia się z prokuraturą.

I dlatego nie mogę zgodzić się ze stwierdzeniem tow. Bermana, zawartym 
w jego oświadczeniu, że ograniczenie się wówczas do odsunięcia Różańskiego 
od spraw szczególnie ważnych, było to tylko krok niekonsekwentny i niedo-
stateczny. Moim zdaniem był to przejaw tolerancyjnego ustosunkowania się 
do nadużyć w aparacie bezpieczeństwa publicznego – aprobaty tego, co się tam 
wówczas działo. Tow. Berman na VIII Plenum KC oświadczył, że „Komisja BP 
nie zdołała wyświetlić wielu rzeczy”. Albo jedno – albo drugie. Jeśli Komisja BP 
nie zdołała wyświetlić wielu rzeczy, to za co zdjęto Różańskiego? Jeśli zdaniem 
tow. Bermana Komisja BP nie zdołała wyświetlić wielu rzeczy, to dlaczego on 
sam i inni ttow. z BP nie dołożyli wszelkich starań, aby Komisja BP wyjaśniła 
do końca wszystko i aby zostały wyciągnięte już wówczas do końca wszystkie 
wnioski, to znaczy aparat bezpieczeństwa poddany od góry do dołu kontroli 
partyjnej i w zakresie śledztwa faktycznemu nadzorowi prokuratury. Aby już 
wówczas zaalarmować całą partię o tego rodzaju nadużyciach i wypowiedzieć 
zdecydowaną walkę temu stanowi rzeczy. Jestem przekonany o tym, że gdyby 
już wówczas w 1950 r., jak powstawała prokuratura, należycie zareagowano na 
ten stan w bezpieczeństwie publicznym, to na pewno można byłoby uniknąć 
wielu szkodliwych następstw w przyszłości.

O tym, że pracowała taka Komisja pod przewodnictwem tow. Mazura do-
wiedziałem się dopiero w końcu 1954 r., tj. w tym czasie, kiedy została wyło-
niona druga Komisja BP z udziałem tow. Mazura dla zbadania nadużyć w or-
ganach bezpieczeństwa publicznego. Byłem członkiem tej drugiej Komisji 
i chociaż kilkakrotnie domagałem się o materiały z poprzedniej Komisji nie 
otrzymałem ich, a gdy wyniki pracy drugiej komisji były przedstawione na 
Biurze Politycznym nie uważano za potrzebne wezwanie i wysłuchanie mnie 
jako członka komisji, gdyż miałem wówczas odrębne zdanie odnośnie zgło-
szonych wniosków. Faktycznym przewodniczącym Komisji był tow. Jóźwiak.
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O obłudnym stosunku do prokuratury ze strony niektórych członków kie-
rownictwa partyjnego (t. Bierut, Berman, Mazur) może świadczyć następujący 
fakt. W połowie 1953 r. wezwano mnie i polecono abyśmy zaczęli kontrolować 
więzienia i areszty w całym kraju, a zatajono przed nami więzienie w Miedze-
szynie, gdzie działy się największe bezeceństwa. Przecież o istnieniu Miedze-
szyna na pewno wiedziała część ttow. z kierownictwa partyjnego, to czemu nie 
ujawniono przed prokuraturą, względnie nie polecono ujawnić przed proku-
raturą tego więzienia?

Dlatego, że więzienie takie było potrzebne niektórym ttow. z kierownictwa 
partyjnego, aby móc przechowywać tam ludzi niewiernych i aby nikt poza bezpie-
czeństwem o tym nie wiedział. Przecież w areszcie tym przez kilka lat „izolowany” 
był tow. Gomułka. A na zapytania moje skierowane do tow. Bieruta i Bermana 
o tow. Gomułkę, otrzymałem odpowiedź „nie wasza sprawa, nie wtrącajcie się”

Przecież w Miedzeszynie przebywał przez kilka lat Field o istnieniu któ-
rego prokuratura dowiedziała się dopiero w końcu 1954 r. jak zaczął przez 
radio mówić Światło. Niejednokrotnie w aktach innych spraw przechodziło 
to nazwisko (Field), a prokuratorzy zwracali się do b. MBP aby nam wskaza-
no, gdzie przebywa Field, to wówczas zbywano nas milczeniem lub różnymi 
akcjami – obecnie jest dla mnie jasnym, że skoro kierownictwo partyjne kon-
spirowało przed prokuraturą pewne sprawy, to o tym musieli wiedzieć ttow. 
z bezpieczeństwa publicznego i ich stosunek do nas nie mógł być inny.

To samo w sprawie Hrynkiewicza. Na pewno kierownictwo partyjne (tow. 
Bierut, Berman, Mazur) wiedziało o kilkuletnim przebywaniu w więzieniu 
t. Hrynkiewicza bez sankcji prokuratora – wiedziało, gdyż bez ich wiedzy bez-
pieczeństwo na własne ryzyko (przypuszczam tak) nie mogło trzymać czło-
wieka. Przecież jeżeli miały miejsce tego rodzaju wypadki, że przed prokura-
turą zatajano pewne sprawy, które prowadziło bezpieczeństwo, to jasnym jest, 
że nie mogło być mowy o rzeczywistym nadzorze prokuratury nad śledztwem 
i aresztami – było to wynikiem obłudnego stosunku niektórych ttow. z kierow-
nictwa partyjnego do prokuratury.

A gdy już później sami natknęliśmy się na szereg faktów stosowania niedo-
zwolonych metod w śledztwie organów bezpieczeństwa i informacji wojsko-
wej – przekazywałem te sygnały i skargi tow. Bierutowi i Mazurowi. Jeszcze 
w 1953 r. zgłosiliśmy wniosek o powołanie komicji KC dla zbadania metod 
w śledztwie stosowanych przez organa bezpieczeństwa publicznego. Niektóre 
sprawy były badane (Rzeszów), ale żeby generalnie zbadać te sprawy od góry 
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do dołu nie zezwolono nam ani też nic o tym nie wiem, żeby Komisja KC zo-
stała dla tych spraw powołana i zajmowała się tymi sprawami.

Tryb rozpoznawania poszczególnych spraw sądowych (jawnie, tajnie) nie 
był decydowany przez prokuraturę. Sprawy o przestępstwa antypaństwowe 
z reguły rozpatrywane były przez sady wojskowe przy drzwiach zamkniętych 
b. często bez udziału obrońcy. Sądy powszechne zaczęły rozpatrywać sprawy 
o faszyzację i kolaborację, w których śledztwo prowadziły organy bezpieczeń-
stwa publicznego już w 1949 r. tj. wówczas, gdy nie było wydzielonej prokura-
tury a nadzór prokuratora podlegał Ministerstwu Sprawiedliwości.

Po powołaniu do życia Generalnej Prokuratury (w końcu 1950 r.) kontynu-
owano zgłaszanie wniosków o rozpoznawanie niektórych spraw tego rodzaju 
(art. 277 kpk) przy drzwiach zamkniętych. wynikało to z ogólnego kierunku 
w sprawach polityki kryminalnej, kiedy to na rozpoznanie sprawy politycznej 
w trybie jawnym z udziałem publiczności trzeba było uzyskać zgodę z kierow-
nictwa partyjnego (ttow. Bierut, Berman,). Dla przykładu sprawy Lechowicza, 
Jaroszewicza, Hrynkiewicza omawiano szczegółowo przez ttow. z kierownic-
twa partyjnego (Bierut, Berman) przed skierowaniem tych spraw do sądu. 
Ustalano dokładnie skład sędziowski, prokuraturę, obrońcę, wysokość wymie-
rzonej kary, itd. (to wszystko miało miejsce pod koniec 1955 r.).

Przytłaczająca część spraw politycznych ze względu na swą właściwość roz-
poznawały sądy wojskowe. Na te sprawy Prokuratura Generalna nie miała żad-
nego wpływu, gdyż śledztwa w tych sprawach prowadziły organy informacji 
wojskowej, które nadzorowała Naczelna Prokuratura Wojskowa. Wprawdzie 
Naczelny Prokurator Wojskowy był z-ca moim, ale to tylko formalnie, a w rze-
czywistości nie mogłem sprawować nadzoru na pracą NPW, gdyż do tego przy-
czynili się ttow. z kierownictwa partyjnego (t. Bierut, Berman i Ochab), którzy 
bezpośrednio omawiali poszczególne sprawy z NPW.-ym (sprawa tow. Komara 
i innych) i w ten sposób odsuwali mnie od tych spraw. Dla przykładu mogę po-
dać, że gdy w sprawach pochodnych od sprawy Tatara – tow. Zarakowski udzielił 
kilku skazanym na dożywocie oficerom – 1 – rocznej przerwy w odbywaniu kary 
(po zbadaniu spraw i przyjściu do wniosku, że zostali niesłusznie skazani), to 
wówczas t. Bierut wezwał do siebie (bez mego udziału) zrugał go za to i zakazał 
mu udzielania przerwy w odbywaniu kar bez zgody tow. Bieruta.

Przebieg rehabilitacji osób niewinnie skazanych natrafiał na bardzo duże 
zahamowania nawet po III Plenum. Nie było to łatwe, gdyż bez zgody ttow 
z kierownictwa partyjnego (ttow. Bierut, Berman, Mazur, Ochab) nie mogliśmy 
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sprawy umorzyć, ani wnieść rewizji na korzyść skazanego w wypadku kiedy po 
żmudnym badaniu doszliśmy do wniosku, że trzeba rehabilitować człowieka. 
O niektóre sprawy długo należało zabiegać zanim zapadła ostateczna decy-
zja. Na szczególne trudności natrafialiśmy przy stawaniu spraw wojskowych. 
Pamiętam kiedyś zadzwonił do mnie tow. Cyrankiewicz z poleceniem, abym 
zajął się osobiście sprawą skazanego na śmierć (wyrok wykonany) płk Rode. 
Sprawę dokładnie przeczytałem i zadzwoniłem do tow. Bieruta, że człowieka 
został niewinnie skazany i stracony – prosiłem go wówczas, aby możliwie jak 
najpilniej zapoznał się ze sprawą i zezwolił na wystąpienie do sądu o rehabilita-
cję pośmiertną. tow. Bierut mocno się na mnie oburzył, zaczął mi przemawiać 
do rozsądku, że przecież trudno wymagać aby szpieg dał oprócz przyznania się 
jeszcze dowody swojej działalności szpiegowskie, że w życiu tak nie jest, żeby-
śmy szpiega ze wszystkimi dowodami łapali i wiele innych. Ja powiedziałem, 
że ze sprawą dokładnie zapoznałem się, że poza oskarżeniem i obciążający-
mi zeznaniami świadków nic nie ma w sprawie, że nabrałem przekonania, że 
trzeba rehabilitować człowieka – prosiłem t. Bieruta, aby sam przeczytał akta 
i zezwolił na wystąpienie o rehabilitację. Przesłałem akta, a później kilkakrot-
nie się o nie upomniałem, gdyż t. Bierut trzymał je u siebie kilka miesięcy, co 
rzeczywiście uniemożliwiło nadanie biegu sprawie.

W wyniku żmudnych badań doszliśmy z t. Zarakowskim do wniosku, że spra-
wa spisku w wojsku i szpiegostwa oparta jest na sfingowanych materiałach i że na-
leży kilkudziesięciu (ponad 80) skazanych oficerów, a w tej licznie 19 straconych 
rehabilitować. W tym czasie została powołana przez BP Komisja pod przewod-
nictwem tow. Zawadzkiego, której sukcesywnie przedkładaliśmy nasze wnioski 
o rehabilitację skazanych. I wówczas to (początek obecnego roku) wezwał mnie do 
siebie tow. Berman i powiedział, abym nie stawiał wniosków o rehabilitacje przed 
Komisja BP, gdyż stawiam tę Komisję w trudnej sytuacji, że ja nie widzę jak należy 
racji stanu, że przecież należy ostrzej widzieć te sprawy, a nie tylko pod katem 
wymiaru sprawiedliwości itp. Mimo tej rozmowy wnosiłem na Komisji o pełną 
rehabilitację osób, co do których byłem przekonany, że są niewinnie skazane.

Po zakończeniu prac Komisji tow. Zawadzki powiedział do mnie „życzę 
wam, abyście do końca życia bronili słusznych spraw, tak, jak robiliście to w tych 
sprawach”.

Przecież w ostatnim okresie było tak ciężko, gdyż żaden z sekretarzy KC czy 
członków BP nie chciał podjąć się decydowania w sprawach, które nadzorowa-
ła prokuratura bez wiedzy czy zgody tow. Bieruta.
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Pamiętam jak w sprawie swego męża zwróciła się do tow. Ochaba ob. So-
bierajska. wówczas to tow. Ochab polecił mi, abym zbadał sprawę Sobierajskie-
go i przedstawił mu swoje wnioski. Po kilku dniach przedstawiłem wniosek, 
że Sobierajskiego należy zwolnic z więzienia, a sprawę umorzyć. Tow. Ochab 
zgodził się z moim wnioskiem i przesłał sprawę ze swoją rezolucją do tow. 
Mazura, któremu podlegała prokuratura. Tow. Mazur również zgodził się 
z moimi wnioskami. Dałem polecenie zwolnienia z więzienia Sobierajskiego 
i umorzenia sprawy – działo się to pod koniec ubiegłego roku i dokumenty 
w tej sprawie na pewno znajdują się w prokuraturze. Po pewnym czasie, na 
początku tego roku, gdy przedstawiałem przed tow. Bierutem sprawę t. Spy-
chalskiego zapytał mnie wówczas o sprawę Sobierajskiego – powiedziałem, że 
został zwolniony, a sprawa umorzona. Bardzo się rozłościł t. Bierut i krzyczał, 
że on sobie zastrzegł do swojej decyzji wszystkie te sprawy, jak ja mogłem bez 
niego to zrobi ć – powołałem się wówczas na zgodę 2 sekretarzy KC, że prze-
cież nie będę go pytał, jeśli moje stanowisko podziela 2 sekretarzy KC – jeszcze 
bardziej się rozzłościł, a na drugi dzień zadzwonił do mnie tow. Ochab, abym 
mu przysłał wszystkie poprzedniki w sprawie Sobierajskiego, gdyż bardzo mu 
są potrzebne. Posłałem i domyśliłem się, że miał wiele przykrości od t. Bieruta 
z tą sprawą. 

Gdy w roku ubiegłym w sprawie tow. Spychalskiego ośmieliłem się mieć 
własne stanowisko – przekonywałem t. Bieruta, że nie ma tam nielegalnej or-
ganizacji, ani też kolaboracji a może ewentualnie brać pod uwagę przekrocze-
nie lub też niedopełnienie obowiązków, to wówczas t. Bierut zbeształ mnie, że 
trzymam z wrogami, że trzeba się temu bliżej przyjrzeć, że to staje się podej-
rzane itp. tak, że nie wiedziałem po prostu co z sobą zrobić.

W ubiegłych latach miałem odrębne stanowisko od t. Bieruta nie pamiętam 
już w jakiej sprawie i prosiłem go, aby nie przesądzał sprawy, aby ją postawił na 
instancji partyjnej – wówczas tow. Bierut strasznie oburzył się na mnie i powie-
dział „cóż to, ja dla was nie jestem instancja partyjną”. Swoim postępowaniem 
doprowadził do tego, że go się bałem, a widocznie wiedział o tym tow. Berman, 
bo gdy się ociągałem z wykonaniem jego polecenia odnośnie represjonowania 
rodzin marynarzy, którzy uciekli do Szwecji, gdyż na to brak podstaw – krzy-
czał do mnie przez telefon „radzę Wam jak najszybciej aresztować te rodziny, 
bo będzie źle z wami, gdy się o tym dowie tow. Tomasz”.

Pamiętam jeszcze taki fakt, który miał miejsce w roku ubiegłym czy też 
w tym roku, kiedy to przyszli do mnie ttow. z komitetu ds. bezpieczeństwa 



301List Stefana Kalinowskiego do członków Komitetu Centralnego...

z projektem jakiejś instrukcji, gdzie ręką tow. Bieruta było napisane, że zatrzy-
mać można obywatela powyżej 48 godzin (60 czy 70 już nie pamiętam) (do-
kument na pewno się zachował) bez postanowienia prokuratora. Energicznie 
zaprotestowałem, pokazałem ttow. z bezpieczeństwa odpowiedni przepis Kon-
stytucji i powiedziałem, ze na to w żadnym wypadku zgodzić się nie można bez 
względu na to kto to sugeruje – że jest wbrew Konstytucji. Nie chcę komento-
wać podanych faktów, mówią one same za siebie. Albo przykład jak się u nas 
naginało sprawy dla z góry obranych koncepcji. Na wiosnę 1954 r. wybuchł 
groźny pożar na kopalni „Barbara – Wyzwolenie” – zginęło kilkudziesięciu 
górników. Ukazał się komunikat w gazetach, że pożar jest aktem dywersji wro-
giej agentury imperialistycznej. Bez zasięgnięcia opinii czy zdania prokuratu-
ry w tej sprawie podano taki komunikat przez radio i prasę. Wyjechałem zaraz 
na miejsce katastrofy – nadzorowałem i prowadziłem śledztwo w tej sprawie. 
Do tej pory nie wiem kto się na mnie poskarżył to t. Bieruta, wiem tylko jedno, 
że któregoś dnia strasznie mnie zbeształ przez telefon, za to, że nie rozumiem 
jak wielkie znaczenie dla kraju ma właśnie ta sprawa, że przeszkadzam bezpie-
czeństwu w śledztwie, że nie doceniam działalności wroga itp., itp.

Po żmudnym śledztwie umorzyłem sprawę i wypuścili ludzi na wolność – 
prokuratura sporządziła obszerną analizę zebranego w śledztwie materiału, 
z którego wynikało, ż przyczyną pożaru były poważne zaniedbania w prze-
strzeganiu przepisów bhp oraz złe urządzenia wentylacyjne i przeciwpożaro-
we – a nie dywersja.

Czuje się w obowiązku nadmienić, że nigdy nie zabiegałem o wyznaczenie 
mnie na to stanowisko, że w sprawie tej nigdy nie byłem pytany ani konsul-
towany – przyjąłem nominacje jako zdyscyplinowany członek partii, którego 
darzy się tak wielkim zaufaniem. Przy zdejmowaniu mnie z tego stanowiska 
tow. Zawadzki oświadczył mi: „BP ma do was pełne zaufanie, nie mamy do 
was pretensji, wiemy w jakich warunkach pracowaliście, wiemy, że nic więcej 
nie mogliście zrobić”.

Sobie mam przede wszystkim do zarzucenia to, że ni potrafiłem dostatecz-
nie konsekwentnie przeciwstawić się narzucanej mi woli, z którą się nie zga-
dzałem wielokrotnie, a gdy doszedłem do wniosku, że nie na wiele przyda się 
sprzeciw powinienem był odjeść kilka lat temu bez względu na konsekwencje 
– w tym widzę swoją największą winę, ponieważ pozostając na tym stanowisku 
stałem się wykonawcą dyrektyw i poleceń, które z kolei składały się na system 
minionego okresu.
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Robiłem nieudolne próby, aby praca prokuratury była rozpatrzona na in-
stancji partyjnej – może tam mógłbym wypowiedzieć swoje zdanie – niestety 
przez ponad 5 lat pracy mojej w prokuraturze do rozpatrzenia na instancji 
partyjnej pracy prokuratury nie doszło. Nie doczekałem się również kontroli 
prokuratury po linii państwowej – przez Radę Państwa, której prokuratura 
podlega.

W ostatnich latach coraz natarczywiej występowałem z różnymi sprawami 
z większym lub mniejszym powodzeniem. Miałem zamiar wystąpić na akty-
wie listopadowym w 1954 r. piętnując organy bezpieczeństwa publicznego, 
ale tow. Bierut wezwał mnie do siebie na kilka godzin przed rozpoczęciem 
aktywu i zabronił mi mówić tak jak chciałem i nakazał mi mówić w obronie 
bezpieczeństwa!!!

Po III Plenum zajmowałem bardziej aktywne stanowisko w przyspieszaniu 
rozpoznania zawiłych spraw, a tam gdzie doszedłem do przekonania, że ludzie 
są niewinnie skazani domagałem się bardziej natarczywie ich rehabilitacji. 
Wszystko to jednak było mało w stosunku do wymogów burzliwie rozwijają-
cego się życia.

Z pewnością wszystkiego nie wyczerpałem w tym piśmie, ale starałem się 
najbardziej obiektywnie przedstawić miniony okres dotyczący mojej pracy. 
uważam, że pisząc spełniam swój obowiązek, gdyż może to przyczynić się do 
pełniejszego naświetlenia systemu ubiegłego okresu”.


