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70 ROCZNICA 
ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ

Artykuł ten zacznę słowami Marii Dąbrowskiej, które zapisała 
w swoim dzienniczku 18 stycznia 1945 roku: 

pomyśleć – dziś rano jeszcze byli tu Niemcy, a wieczorem jeste-
śmy już pod okupacją bolszewików.

Niemcy opuścili Pruszków w nocy z 17 na 18 stycznia. 
Uciekając, wysadzili pruszkowską elektrownię. 
Niestety, musimy przyznać rację naszej pisarce: Nastąpiło wy-

zwolenie spod ludobójczej okupacji niemieckiej, nie otrzymaliśmy 
jednak wolności, zamiast oczekiwanej wolności otrzymaliśmy 
nowe zniewolenie pod moskiewską kuratelą komunistycznej dyk-
tatury.

Nie będę pisała o tym, czyja to wina i czy można było sprawę 
polską rozwiązać inaczej…

 Zanim zakończyła się wojna przeżyliśmy liczne aresztowa-
nia… 

W marcu 1945 roku Pruszków przeżył aresztowanie 16 przed-
stawicieli naszego rządu. 

W „Przeglądzie” nr 1/2014 pisałam o procesie, jaki odbył się 
w Moskwie w czerwcu 1954 roku. W 70 rocznicę aresztowania 
pragnę jeszcze przypomnieć parę faktów. Zacznę wstrząsającym 
wierszem Kazimierza Wierzyńskiego – „Na proces moskiewski”
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 Oskarżajcie nas wszystkich, nie tylko szesnastu,
 Sądźcie poległych w grobie, to też winowajcy,
  Sądźcie szkielet, co z wojny pozostał się miastu,
 Gdy wyście jeszcze z diabłem kumali się, zdrajcy.
Oskarżcie także wolność, nieznane wam słowo.
Ten odwieczny zabobon, co zawsze nas dzieli,
Cały kraj polski weźcie, zamknijcie go w celi
I wprowadźcie pod sztykiem na salę sądową,
 I choć wyrok spiszecie w ciemnicach swych na dnie,
 By w kremlińskiej go potem ujawnić asyście,
 Jeszcze ten, kto jest wolny, bez trudu odgadnie,
 Że zbrodniarzem w tej sali nie my, ale wyście.
My przyjmiemy wasz werdykt. Nie zdoła was zawieść
Polska pamięć i długie pokoleń wspomnienia,
Bo cokolwiek się stanie, jak świat się pozmienia
Niezmienna wasza przemoc i gwałt i nienawiść.
 Lecz kto wolny, a myśli, że z oczu odpędzi 
 Upiora waszych jaskiń, bagienny wasz opar,
 Błądzi, bo moskiewskiego świat uląkł się sędzi,
 Wolnych w walce opuścił, ciemiężcę ich poparł.
I osądził się hańbą i skazał sam siebie,
Uciekłszy od rozumu, szaleńczy trybunał,
I z diabłem się na polskich mogiłach pokumał
I potępiony będzie na ziemi i na niebie. 
 
Uważam, że najlepiej poznamy sytuację w marcu 1945 roku, 

gdy przytoczymy słowa ministra Adama Bienia: 

Któregoś dnia, w pierwszej połowie marca na posiedzeniu Kra-
jowej Rady Ministrów niespodziewanie zjawił się Okulicki i czyta 
napisany po rosyjsku list, który otrzymał od pułkownika wojsk 
NKWD Pimionowa za pośrednictwem osoby dziś mu już nie znanej. 
W liście tym Pimionow zaprasza generała Okulickiego na rozmowę, 
której celem będzie uregulowanie stosunków między armią sowiec-
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ką i Armią Krajową. Pułkownik Pimionow słowem honoru oficera 
sowieckiego zapewnia generałowi Okulickiemu pełne bezpieczeń-
stwo (…) Okulicki pyta nas wprost, jak ma się odnieść do śmiałej 
inicjatywy sowieckiej. Sam on nie kryje swej głębokiej nieufności: 
był już więźniem NKWD, siedział w moskiewskiej Łubiance, zna 
ich podstępne i mściwe metody, zwolniono go w lecie 1941 na 
skutek „amnestii dla Polaków”, boi się, że „po raz drugi” już go 
nie wypuszczą. Wszyscy jednogłośnie tłumaczymy Okulickiemu, że 
wobec tak uroczystej gwarancji, jego obawy nie są uzasadnione. 
Byłem wśród tych, którzy go wtedy przekonywali, i żyję teraz ciągle 
z poczuciem krzywdy, którą mu wyrządziłem.” [str. 141]

Po spotkaniu Okulicki przyszedł pełen dobrych myśli. Dnia 
następnego rozmawia z Pimionowem Delegat (Jan Stanisław Jan-
kowski – red.) W trakcie tej rozmowy ustalono, że z Pimionowem 
będą rozmawiali przedstawiciele wszystkich stronnictw Jedności i, 
że rozmowy te będą wstępem do szerszej konferencji reprezentantów 
Polski Podziemnej z generałem Iwanowem, szefem sztabu armii 
sowieckiej, operującej na tutejszym froncie.

W czasie wstępnych rozmów przedstawiciele naszego rządu 
domagali się szerokiej konferencji na wysokim szczeblu z udziałem 
przedstawicieli całej Polski Podziemnej z naszej strony oraz re-
prezentatywnych przedstawicieli kompetentnych sowieckich władz 
państwowych. Wszyscy żądamy możliwości wyjazdu do Londynu, by 
tam, w porozumieniu z prezydentem Raczkiewiczem doprowadzić 
do utworzenia przewidzianego w Jałcie rządu zgodnie z przepisami 
konstytucji polskiej.

Pułkownik Pimionow, bez wahania, zgadza się na wszystko. 
Prosi zatem o nasze dane personalne w celu przygotowania pasz-
portów zagranicznych.

Spotkanie 16 członków naszego rządu z przedstawicielami 
władz sowieckich ustalono na środę 28 marca 1945 godz. 12.00. 
Punkt zborny – kwatera pułkownika Pimionowa w Pruszkowie. 
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Rano 27 marca Delegat, Okulicki i Pużak udali się na jeszcze 
jedno spotkanie z Pimionowem. 

Wieczorem 27 marca mieli się wszyscy spotkać w Warszawie, 
chcieli uzgodnić swoje stanowisko. Gdy okazało się, że na spotka-
nie nie przyszli trzej koledzy (Delegat, Okulicki i Pużak), zaczęli 
niepokoić się. Ktoś dostarczył im list. Anonimowy autor napisał, 
że będą wszyscy aresztowani.

Mimo niepokoju i zdenerwowania wszyscy następnego dnia 
spotkali się w siedzibie Pimionowa w Pruszkowie przy ul. Pęcic-
kiej (obecnie Armii Krajowej). Nie przybyli: Delegat, Okulicki 
i Pużak. 

Po krótkiej rozmowie członkowie naszego rządu zostają prze-
wiezieni samochodem do Włoch, gdzie otrzymują kolację. 

Żyjemy na pograniczu jakiejś cudacznie uprzejmej gościny i za-
woalowanego kryminału.(…) Nie spostrzegłem wtedy i nie wie-
działem, że piwnice obu domów pełne były uwięzionych żołnierzy 
Armii Krajowej, pracowników Delegatury Rządu i niezależnych 
stronnictw politycznych polskich…

Rano, pod opieką bardzo uprzejmego generała zostali wszyscy 
przewiezieni na lotnisko i zaproszeni do samolotu. Siedział już 
w nim Aleksander Zwierzyński, aresztowany wcześniej. O jego 
zwolnienie upominała się nasza „Szenastka” w rozmowach z Pi-
mionowem. Ucieszyli się, że ten warunek został spełniony. Zwie-
rzyński nie okazywał radości – zbiedzony, wystraszony, okutany 
w odzież wymiętą, wysmotruchaną. [str.147] 

Konferencja miała się odbyć w Radomiu. w kwaterze generała 
Iwanowa. Adam Bień, zorientowawszy się, że samolot nie leci 
na południe, lecz na wschód, poprosił towarzyszącego im majora 
o wyjaśnienie tej sytuacji. 

Major z uśmiechem i uprzejmością lekko nadmierną, odpowia-
da: – Tak, panowie, lecicie do Moskwy. Do towarzysza Stalina! Czyż 
nie lepiej konferować nie z jakimś tam generałem Iwanowem, ale 
z samym towarzyszem Stalinem?... Za chwilę major, z uprzejmością 
niemal serdeczną, ale trochę jakby szyderczą, pyta znowu:
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– Czy w drogę tak daleką zabraliście, panowie, garść ziemi 
ojczystej?... [str.147]

Samolot nie lądował w Moskwie – major tłumaczył, że to wina 
pogody i wylądują dalej.

 (…) O pełnym już mroku samolot nasz gwałtownie obniża lot, 
ostro hamuje i, jak wielki pocisk z łoskotem wali się w śnieg jakiegoś 
nieprzejrzanego pustkowia. Gwałtowny wstrząs. Cisza…

Drzwi kabiny załogi otwierają się z trzaskiem. Staje przed nami 
pilot (…) Ręce dygocą. Pilot krzyczy prawie, że paliwa miał już 
tylko na 20 minut lotu… [str.147]

Wszyscy przewiezieni są pociągiem do Moskwy, ze stacji wiozą 
ich samochodami – do Łubianki. Jadą osobno. Adam Bień z Kazimie-
rzem Kobylańskim.Rosjanie już nie wysilają się na uprzejmość

Gdy wychodzimy z samochodu Natychmiast, od tyłu, zwala 
się na nas potężna siła: brzuchy nasze oraz twarze przygniata 
plackiem do ściany... Stoimy przy ścianie… Ta sama siła wpycha 
nas najpierw w drzwi wejściowe, a potem – w ciemną i ciasną ko-
mórkę – szafę. Drzwiczki z trzaskiem zamyka na klucz. Ciemność. 
Cisza. Kilka minut trwamy tak i nie mówimy do siebie ani słowa. 
Drzwi otwarto znowu. Dwa umundurowane olbrzymy wyciągają 
mnie z szafy. Kobylański wzdycha: – koniec… [str. 149]

Panowie wepchnięci są do sali, w której przeprowadzono z wy-
rafinowaną precyzją rewizję całego ciała.

Wszyscy aresztowani umieszeni byli w celach, Adam Bień był 
w celi 57.

Do celi przyszedł żołnierz – ponura twarz Azjaty rozjaśniła 
się smutnym uśmiechem… niechże pan się nie martwi: Taki już 
los…

Życzliwość tego strażnika, jak napisał Adam Bień, była pro-
mykiem światła w nowym życiu. Co dostali na pierwszy obiad? 
Kapuśniak, ugotowany na ogonach i łbach śledziowych – 450 gram 
chleba (porcja dobowa), kostka cukru – na dwie doby. Wyposażenie 
dobowe – to kawałek papieru toaletowego wielkości karty do gry 
i kawałek mydła wielkości połowy pudełka od zapałek.
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Jedzenie, jak widać z tego opisu, nie najlepsze. Rano o 6-tej 
wyprowadzano więźniów do łazienki, która była większa od celi.

Więźniowie byli wyprowadzani pojedynczo – łazienka była 
zamykana na klucz. Tego samego dnia, a była to Wielka Sobota 
31 marca przenoszą Bienia do mniejszej celi nr 125. Nie wiem, 
jakim sposobem minister Bień ukrył zapałki. Z dwóch zapałek 
zrobił maleńki krzyżyk wiążąc te zapałki nitką wyszarpniętą z ma-
teraca. Krzyżyk umieszcza w szparze w tynku, którą znalazł nad 
oknem.

Pisze: Mały ten krzyżyk staje się dla mnie zdławionego, zgnę-
bionego, samotnego, otoczonego kłamstwem, nienawiścią i pod-
stępem – staje się uosobieniem dobra, przyjaźni i prawdy, budzi 
we mnie ducha niepodległego i przekornego. Przez kilka miesięcy 
spędzonych w tej celi krzyż ów był moim przyjacielem, był kimś, 
kto w samotności towarzyszył mi przyjaźnie i nieodstępnie…

Przesłuchania odbywały się nocą… 
W dniach 18 – 21 czerwca 1945 odbył się proces przed Kole-

gium Wojskowym Sądu Najwyższego ZSRR. Sąd ten był bezpraw-
ny, pojmani Polacy – to obywatele polscy. Działali oni na terenie 
państwa polskiego, czyny ich – dobre czy złe – mogą być sądzone 
tylko przez sądy polskie. Porwani Polacy byli sądzeni przez zawi-
sły sąd rosyjski za ich politykę sprzeczną z interesem Rosji. Tu, 
w Rosji, bez przeszkód mogli na nich wywrzeć zemstę.

Prokurator, który prowadził sprawę, czynił to spokojnie i z umia-
rem (R. Rudienko).

O wyrokach i zarzutach pisałam w „Przeglądzie” nr 1 
(89)/2014.

Po ogłoszeniu wyroków rozdzielono osądzonych Polaków. 
W dość niezwykły sposób Bień „akustycznie” obserwował losy 
Okulickiego.

26 czerwca – trzecia rocznica pierwszej komunii córki Bienia. 
Pod wpływem wspomnień zaczął nucić piosenkę „Serce w pleca-
ku” – usłyszał wyraźnie, po polsku:

 – Jaka piękna pogoda!...
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– Kto mówi? Kto mówi?
– Tu Kobra, tu Kobra! 
To był Okulicki. Jego pseudonim. Bień odpowiedział też swoim 

pseudonimem: –Tu Sędzia, tu Sędzia. Okazało się, że okna obu cel 
są na tym samym pionie – fale dźwiękowe płynęły bez przeszkód. 
Jak mogli przeoczyć taką rzecz „spece łubiańskiej izolacji”. Oku-
licki pewnego dnia został, co przewidział, przeniesiony do innej 
celi. Był to początek lipca. Bienia przeniesiono także – w celi 
nr 63 zastał swych kolegów wicepremiera Jana Stanisława Jan-
kowskiego i ministra Stanisława Jasiukowicza. W październiku 
przyprowadzono do celi ministra Antoniego Pajdaka (też 5 lat). 
Po procesie otrzymali lepsze jedzenie, mogli otwierać okno, byli 
wyprowadzanie na spacery. Otrzymywali nie tylko książki, ale 
i gazety. Jasiukowicz kochał muzykę. Bień często gwizdał ulubio-
ne arcydzieła muzyczne – zaprzyjaźnili się. W roku 1946 odszedł 
z celi chory Jasiukowicz (czerwiec 1946 r.) – przepadł na zawsze. 
Na pytanie, co dzieje się z ministrem, odpowiedział dyżurny, że 
jest on chory i pewnie jest już w kraju.

Interesował ich więzień przebywający w celi obok. Zoriento-
wali się, że pomiędzy ich celą i 62 istnieje akustyka, która dość 
dokładnie pozwalała słyszeć kroki i stuknięcia w podłogę. Byli 
pewni, że w celi 62 jest ktoś młody. Pewnego dnia Bień wystukał 
obcasem takt mazurka.

Usłyszeli wystukiwaną melodię mazurka. Zorientowali się, że 
w celi obok znajduje się Okulicki. Wystukali ilość lat kary. Okulicki 
wystukał dziesięć razy.

W czasie tym generał, co dzień wieczorem, usiłuje nam coś 
powiedzieć. Puka do nas: jedenaście razy po trzy szybkie puknię-
cia, a potem, po chwili – jedno puknięcie – bardzo silne. Trwa to 
długo. Powtarza się wiele razy. Rozumiemy, że to coś bardzo waż-
nego. (…) Postanawiam wreszcie do generała napisać list, choć nie 
mamy przyborów do pisania(…) Ołówek zastąpiła tuba od pasty 
do zębów. Papier zaoszczędziliśmy przy najbliższym pisaniu listów. 
Napisałem więc do generała list, podając mu alfabet, w którym 
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litery zastąpiłem cyframi. Wskazałem również, w którym miejscu 
w łazience będziemy ukrywali listy. Pierwszy ów list, mocno zwi-
nięty i zawiązany białą nitką wsadziłem do pustej tuby po paście do 
zębów. „Przesyłkę” tę zamierzałem „posłać” do Okulickiego przez 
kucharza. Biorąc od niego obiad z tacy, miałem zamiar wrzucić ją 
do stojącej tuż obok zupy generała. [str.184] 

Był 23 grudnia 1946 roku – wieczór. List nigdy nie został wy-
słany. Ranek 24 – Wigilia. Po rannej gimnastce, którą wykonywali 
każdego dnia, zaległa cisza.

I wśród wigilijnej owej ciszy, o godzinie 11-tej drzwi celi genera-
ła ze zwykłym zgrzytem otworzyły się nagle, krótko coś do generała 
powiedziano i drzwi zamknięto. Słyszeliśmy wszystko (z wyjątkiem 
treści rozmowy, której nie było słychać nigdy). Byliśmy pewni, że 
generałowi w zwykły sposób zapowiedziano spacer. Nic podobnego: 
Natychmiast po zamknięciu drzwi generał z całej siły zaczął walić 
pięściami w dzielącą nas ścianę, a nie w podłogę, jak to czynił 
zwykle. Było jasne, że w życiu generała następuje coś bardzo waż-
nego, ale nie wiedzieliśmy, co. Za chwilę drzwi celi jego znowu się 
rozwarły i generał z głośno manifestowanym brutalnym hałasem, 
mocnymi krokami, wyszedł, nigdy nie wrócił i nigdy na Łubiance 
nie dostrzegliśmy potem śladu Jego istnienia. [str. 184]

Po zakończeniu kary ci, którzy przeżyli, zostali pociągiem przy-
wiezieni do Warszawy. Trzej przedstawiciele naszego rządu nie 
wrócili.

Okresy wymierzonych kar upłynęły:
Ministra Jasiukowicza – 28.III.1950 r.
Wicepremiera Jankowskiego – 28.III.1953 r.
Generała Okulickiego – 28.III.1955 r.

Nie wiadomo, co z nimi się stało. Jeśli nie żyją, gdzie znajdują 
się ich groby.
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Zakończę słowami ministra Adama Bienia: 
Oto są pytania, które stoją przed każdym Polakiem i przed całym 

narodem polskim. 
Pytania te stoją zatem również przed  k a ż d y m  rządem 

polskim i od rządu tego wymagają i spodziewają się odpowiedzi. 
[str.184-185]

[wykorzystano fragmenty z książki Adama Bienia – „Bóg jest 
wyżej, dom jest dalej” wyd. Przedświt – drugi obieg]

Jak mamy obchodzić rocznicę zakończenia drugiej wojny?


