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Konrad W. Tatarowski
Uniwersytet Łódzki

Słowo jako oręż. Uwagi o pisarstwie  
i działalności Jana Nowaka-Jeziorańskiego

W swoim wystąpieniu skupię się na pisarstwie Jana Nowaka-Jeziorańskiego, autora Kuriera 
z Warszawy i dwóch tomów wspomnień z okresu pracy w Radiu Wolna Europa (Wojna w eterze, 
Polska z oddali), a także ośmiu książek o charakterze publicystycznym, na które składają się 
skrypty jego wystąpień radiowych, artykuły przedrukowane z prasy emigracyjnej i krajowej, 
wywiady z nim przeprowadzone, teksty oficjalnych wystąpień na różnych uroczystościach. Nie-
które z nich zostały opublikowane osobno, jak broszura 63 days. The story of the Warsaw Rising1, 
czy wykład wygłoszony na zaproszenie Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w czerwcu 1995 
roku2. Do tego trzeba dodać opublikowaną w niezależnym „drugim obiegu” przez wydawnictwo 
„Głos” w 1983 roku broszurę Zamach na papieża, stanowiącą przedruk artykułu Nowaka-Jezio-
rańskiego z paryskiej „Kultury” (nr 5 z 1983 r.)3, a także opublikowane w opracowaniu Dobro-
sławy Platt tomy korespondencji Jana Nowaka z Jerzym Giedroyciem oraz  wybór dokumentów 
i listów w dwujęzycznej, polsko-angielskiej książce Polska droga do NATO4. 

Trzeba jednak zaznaczyć, że mówimy tu o dziele człowieka, którego pisarstwo integral-
nie złączne jest z jego działalnością polityczną i obywatelską. Dla którego słowo – którym 
posługiwał się z mistrzowską precyzją – było orężem, narzędziem walki, używanym w imię 
obrony wyznawanych wartości, dla wspólnego dobra.  Wskażemy zatem również na krąg 
owych wartości, czy – inaczej mówiąc – celów, którym owo pisarstwo miało służyć. 

Pisarstwo i polityka

Twórczość literacko-wspomnieniowa i publicystyczna była bowiem dla Nowaka-Jeziorań-
skiego zarówno aktem zawodowej samorealizacji – jak dla każdego pisarza czy reportera – jak 
i narzędziem politycznej walki i perswazji. Mówił o sobie: Nigdy się nie zastanawiałem czy 
jestem dziennikarzem czy politykiem. Dziennikarz może być politykiem, jeśli nie ogranicza się 
do reportażu, do informowania, do opisywania rzeczywistości, a chce świadomie wpływać na 
rzeczywistość. Ja osobiście wolałbym nazwać siebie zawodowym działaczem niepodległościo-
wym, bo właściwie to już stało się moim zawodem. Ale byłem redaktorem naczelnym, stojąc 
na czele rozgłośni Radia Wolna Europa, przedtem byłem dziennikarzem polskiej sekcji BBC; 

1 63 Days. The Story of the Warsaw Rising, by One Who Fought in it; Foreword by Rose Macaulay. 
Speech delivered at the Caxton Hall, Thursday, February 16th, 1945,  by Jan Novak, Lieutenant, Polish 
Home Army, at a meeting arranged by: The British League for European Freedom.

2 J. Nowak-Jeziorański, Polska po komunizmie / Poland After Communism, Kraków, 1995. 
3 Zob. J. Kamińska [W. i W. Chojnaccy] , Bibliografia publikacji podziemnych w Polsce 13. XII. 1981 

– VI.1986, Paryż, 1986, s. 313. Tam też wykaz wznowień książek J. Nowaka-Jeziorańskiego (Kurier 
z Warszawy, wyd. „Krąg”, 1982, Polska pozostała sobą, wyd. NOWA, 1981, wyd. CDN, 1983, Wojna 
w eterze, wyd. „Krąg”, 1985, wyd. „Przedświt”, 1986). W 1979 roku Kurier z Warszawy został opublikowany 
przez wydawnictwo NOWA. 

4 J. Nowak-Jeziorański, J. Giedroyc, Listy 1952-1998, Wybór, opracowanie i wstęp D. Platt, Wrocław, 
2001; J. Nowak-Jeziorański, Polska droga do NATO. Listy, dokumentacje, publikacje. Wybór i opracowanie 
D. Platt, Wrocław 2006 (wydanie dwujęzyczne, polsko-angielskie). 
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raczej publicystą, niż dziennikarzem. Ale chyba, jeśli już muszę wybierać między określeniami 
polityka czy dziennikarza, to wolałbym z dwojga złego - polityk, bo przez całe życie powojenne 
starałem się oddziaływać na rzeczywistość, będąc w pełni świadomym celów, którym służę, 
i środków, którymi pragnę się posługiwać5. 

Wyboru wspomnianej wyżej drogi życiowej, wyrastającej z wojennych doświadczeń, do-
konał w pierwszych latach powojennych. Pisał o tym we wspomnieniowej  Wojnie w eterze: 
Dziwnym zrządzeniem Opatrzności miałem odtąd kontynuować wojenne zadanie łącznika mię-
dzy światem zachodnim a Polską. Z tą różnicą, że w latach Podziemia była to łączność sekret-
na, ograniczona do wąskiego grona ludzi z kręgu władzy po obu stronach linii frontu, a obec-
nie zdobywałem możność bezpośredniego, choć jednostronnego, kontaktu z milionami ludzi6.  
Pisał też nieco dalej: Mogłem z łatwością uzyskać stypendium brytyjskie i wrócić do pracy na-
ukowej, przerwanej przez wojnę. Jednakże po pięciu burzliwych latach bardzo czynnego życia 
nie byłem w stanie wycofać się z walki i uznać, że wszystko się skończyło. W podobny sposób 
myślała na emigracji większość mojego pokolenia7. 

Sięgając do klasycznej książki Maxa Webera8, można skonstatować, że polityka bardziej była 
jego powołaniem niż zawodem. A zaangażowanie w tę sferę aktywności było konsekwencją ról, 
które w życiu pełnił i dążenia do realizacji celów, które sobie założył. A ponieważ przekraczały 
one horyzont jednostkowych oczekiwań i prywatnych spełnień, bez wejścia w orbitę wielkiej 
polityki pozostałyby one jedynie ideą, marzeniem. A to pozostawałoby w sprzeczności z jego 
temperamentem człowieka czynu i walki. Celnie ujęła ten rys osobowości Nowaka-Jeziorańskie-
go Barbara Toruńczyk: Jego uczynność i potrzeba życia w służbie Polski była przejawem patrio-
tyzmu, zmysłu obywatelskiego, ale też cechą osobistą, wynikłą z przemożnej potrzeby działania. 
Sprawy publiczne przeżywał jako sprawy własne, intymne9, a także Zbigniew Brzeziński, który 
wspominając postać długoletniego dyrektora Rozgłośni Polskiej RWE, powiedział: Był wspa-
niałym połączeniem romantyzmu z politycznym realizmem, mądrości i emocji intelektualnych, 
pasji i osobistej lojalności10. Aktywność w sferze polityki była nie tyle jego celem i sposobem 
na realizację życiowych ambicji – ile narzędziem na drodze do realizacji określonych wartości. 

Wybrał zatem pracę dziennikarską w BBC, która dawała możliwość, jak pisał: bezpośred-
niego, choć jednostronnego, kontaktu z milionami ludzi. W tym okresie – pod koniec lat 40. 
– z zainteresowaniem śledził rosnącą aktywność Stanów Zjednoczonych w polityce świato-
wej. W marcu 1949 r. wystosował memoriał do senatora Johna Fostera Dullesa, w którym 
zawarł myśl, że wszelkie próby organizowania ruchu podziemnego albo oporu zbrojnego za 
„żelazną kurtyną” z góry skazane są na klęskę. Należy natomiast podtrzymywać opór moralny 
przy pomocy takiego instrumentu wojny ideologicznej, jak radio11. Opracował też dłuższy tekst 
o sposobach zwalczania organizacji podziemnych przez gestapo i NKWD, który przekazał 
Ambasadzie USA w Londynie. W jego konkluzji zalecał – jak pisze – podtrzymywanie tylko 
moralnego i biernego oporu, który nie wymaga form zorganizowanej działalności narażającej 
ludzi na nieuniknione zniszczenie12. 

5 J. Nowak-Jeziorański, Na obczyźnie nie ma pełni życia...,„Kontakt”, nr 9/1987, s. 65. Jest to zapis 
wypowiedzi z filmu Andrzeja Wolskiego, „Emisariusze”. 

6 J. Nowak-Jeziorański, Wojna w eterze, Kraków, 2000, s. 9. 
7 Ibidem, s.10. 
8 M. Weber, Polityka jako zawód i powołanie, Warszawa, 1989.
9 B. Toruńczyk, Wysłannik zapomnianej tradycji [w:] Jan Nowak-Jeziorański. Głos Wolnej Europy (red. 

B. Toruńczyk), Warszawa 2005, s. 60. 
10 Z, Brzeziński, „In memoriam” Jana Nowaka-Jeziorańskiego, ibidem, s.63. 
11 J. Nowak-Jeziorański, Wojna w eterze, op. cit., s.22. 
12 Ibidem, s.22. 
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Jak z tego widać, już pod koniec lat 40. ubiegłego stulecia, Jan Nowak-Jeziorański miał 
sformułowane główne założenia swojego programu politycznego – używam tego określenia za 
Maxem Weberem, dla którego działalność polityczna rozpoczyna się od motywów działania, 
a towarzyszy temu walka o pozyskiwanie sojuszników i zbiorowego zaplecza13. Sojuszników 
znalazł w Stanach Zjednoczonych, gdzie 1 czerwca 1949 r. grupa amerykańskich polityków 
utworzyła Komitet do Spraw Wolnej Europy, w konsekwencji czego utworzono Radio Wolna 
Europa, zaś zbiorowe zaplecze na emigracji, gdzie po wojnie znalazła się znaczna część pol-
skich przedwojennych elit intelektualnych i politycznych. Znaleźliśmy się w ten sposób u źró-
deł nieco późniejszej działalności Jan Nowaka-Jeziorańskiego w roli dyrektora Głosu Wolnej 
Polski RWE. By odnaleźć początki jego pisarstwa, musimy się jednak cofnąć o kilka lat. 

Dziennikarskie początki

Okres dziennikarskiej i pisarskiej zawodowej aktywności Jana Nowaka obejmuje ponad 
pół wieku (od pracy w rozgłośni polskiej BBC, którą podjął w 1948 roku, aż po ostatnie mie-
siące życia: zmarł 21.01.2005 r. w Warszawie). Jako młody człowiek o zacięciu reporterskim 
debiutował wszakże znacznie wcześniej, jeszcze jako uczeń Gimnazjum Adama Mickiewicza 
w Warszawie, kiedy po harcerskiej wyprawie do Pragi i Zaolzia jego relację opublikował ilu-
strowany tygodnik „Siedem Dni”. O swoich początkach dziennikarskich Zdzisław Jeziorański 
pisał w Kurierze z Warszawy: Zachęcony sukcesem wysłałem po „Operacji Zaolzie” utrzymane 
w sensacyjnej formie sprawozdanie do krakowskiego „IKC” i znacznie poważniejszy artykuł 
poświęcony Polakom na Śląsku Zaolziańskim do warszawskiego „Tygodnika Ilustrowanego”. 
Tak wyglądały moje dziennikarskie debiuty14.   

W prasie konspiracyjnej, jako publicysta, pierwszy artykuł opublikował na początku 1940 
roku. Nawiązał wtedy współpracę z podziemną organizacją „Tajna Armia Polska”, która wyda-
wała pismo „Znak”. Jak wspomina: Był to mój podziemny debiut15, napisał tam artykuł z okazji 
Święta 3 Maja. Z okresu Powstania Warszawskiego datują się początki jego pracy dziennikar-
sko-informacyjnej. W powstańczym radiu „Błyskawica” redagował (we współpracy z Adamem 
Truszkowskim) audycje dla zachodnich aliantów, nadawane w języku angielskim. 8 sierpnia 
1944 została nadana pierwsza z nich. Składała się z wiadomości i krótkiego komentarza. Boha-
terska i krótkotrwała działalność powstańczej rozgłośni nie przyniosła jednak oczekiwanych ko-
rzyści. Jak pisał Nowak-Jeziorański: Była małą, brzęczącą pszczółką. Miała zaledwie sto watów. 
(...) daremnie słuchaliśmy tego wieczoru Londynu w nadziei, że powróci stamtąd echo naszej 
audycji. To samo powtórzyło się nazajutrz i w dni następne. Żadnego echa16.

Kurier i ambasador sprawy polskiej: Londyn

Jednym z pierwszych publicznych wystąpień porucznika Jana Nowaka w roli emisariusza 
polskiego państwa podziemnego – i to od razu na najwyższym politycznym szczeblu – było 
przemówienie wygłoszone w brytyjskiej Izbie Gmin 10 lutego 1944 r.17, w czasie jego pierw-

13 M. Weber, Polityka jako zawód i powołanie, op. cit., s.52-53.
14 J. Nowak-Jeziorański, Kurier z Warszawy, Kraków 2005, s. 17.
15 Ibidem, s. 39.
16 Ibidem, s. 331. 
17 Jego pełny tekst, w tłumaczeniu na język polski, opublikowany jest w aneksie do: J. Nowak-

Jeziorański, Kurier z Warszawy, op. cit., s.495-497. 
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szej wyprawy kurierskiej do Londynu. Został tam zaproszony, wraz z Janem Karskim, przez 
Angielsko-Polski Komitet Parlamentarny. Jak pisze w Kurierze z Warszawy: Karski mówił 
o strukturze polskiego państwa podziemnego, ja zaś o aktualnej sytuacji w kraju, działaniach 
wojskowych Armii Krajowej, wzrastającym natężeniu niemieckiego terroru i potrzebie wspar-
cia naszej walki przez pomoc z zewnątrz18. W okresie kurierskich wypraw do Londynu wystę-
pował też w programie BBC i publikował w prasie brytyjskiej19. 

Warto zatrzymać się nieco dłużej przy wspomnianym na początku przemówieniu kapitana 
Jana Nowaka, wygłoszonym w londyńskim Caxton Hall 16 lutego 1945 r. Zostało ono opubli-
kowane w broszurowym, liczącym 24 strony wydaniu, zawierającym również fragmenty wy-
stąpienia Madame Novak z 21.02.1945 r. Tematem wystąpień obojga oficerów Armii Krajo-
wej (Jadwiga Nowak-Jeziorańska, z domu Wolska, miała stopień porucznika), przybyłych do 
Londynu 22 stycznia 1945 r., było Powstanie Warszawskie. Mówili o nim jako jego uczestnicy 
i zarazem naoczni świadkowie. Nieuniknione zatem były akcenty emocjonalne, wynikające 
z przyjęcia osobistej perspektywy narracyjnej. Takie zresztą musiały być również oczekiwania 
publiczności, zgromadzonej w Caxton Hall. 

Przemówienie Nowaka zostało umieszczone w omawianej broszurze zapewne w całości 
(skróty nie są zaznaczone, a zajmuje ono prawie 20 stron dość gęstego tekstu) i jest ono świa-
dectwem zarówno oratorskiego talentu autora, jak i znajomości retorycznych reguł, rządzących 
takimi wystąpieniami. Przede wszystkim  Nowak miał pełną świadomość tego, do jakiego się 
zwraca audytorium. Miał mówić do mieszkańców jedynej stolicy europejskiej (nie licząc Mo-
skwy), która oparła się agresji III Rzeszy. Rozpoczął  zatem: I am indeed grateful to you all for 
allowing me to give you an account of one of the most tragic events in this war – the battle of 
Warsaw. And I am proud to speak about Warsaw to you in London, the great city whose walls 
have withstood the savage impetus of would-be world conquerors20. 

W dalszej części przemówienia przedstawił siebie jako kuriera, który był łącznikiem między 
walczącą Polską a stolicami zachodnimi, oraz omówił etapy walki prowadzonej przez polskie pod-
ziemie zbrojne z hitlerowskim okupantem. Przedstawił założenia akcji „Burza”, która miała na celu 
zapewnienie aktywnego współdziałania Armii Krajowej z Armią Czerwoną przy wyzwalaniu War-
szawy i innych największych polskich miast. Mówił o obecności oddziałów sowieckich po drugiej 
stronie Wisły oraz wezwaniach do ludności Warszawy o stawianie czynnego oporu niemieckiemu 
okupantowi, płynących z audycji „Związku Patriotów” w moskiewskim radiu i z radiostacji „Ko-
ściuszko” w dniach poprzedzających podjęcie decyzji o rozpoczęciu walk w stolicy. 

Następnie, dzień po dniu, relacjonował przebieg Powstania Warszawskiego podając fakty 
i wzbogacając je o osobiste obserwacje. Relacja obejmowała całe teatrum wydarzeń, pokazy-
wała obraz walk, ich dynamikę, rosnącą przewagę Niemców, wynikającą przede wszystkim 
z braków w uzbrojeniu i wsparcia dla działań powstańczych z zewnątrz, a równocześnie impo-
nowała szczegółowością opisów. Punkt widzenia uczestnika i naocznego świadka wzmacniał 
jej wiarygodność i temperaturę emocjonalną. 

Oto dwa fragmenty z końcowej części przemówienia Jana Nowaka w Caxton Hall. Pierw-
szy jest charakterystyczny dla perspektywy narracyjnej świadka (I saw – widziałem): I saw 
paralytics dying from strokes one the way. I saw a woman, three days after childbirth, im-

18 Ibidem, s.233. 
19 12.III.1944 r. w audycji BBC Postscript after 9 o’clock news nadano anonimową pogadankę „oficera 

polskiego ruchu podziemnego”, What friendship means in Poland, opublikowaną następnie w tygodniku 
“The Listener” 16.III.1944 r. 26.V.1945 r. londyński “Time and Tide” opublikował artykuł Jana Nowaka 
o aresztowaniu przez NKWD 16 przywódców Polskiego Państwa Podziemnego, The Arrested Polish Leaders.

20 63 Days. The Story of the Warsaw Rising, op. cit., s. 5. 
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ploring the passes-by to carry her. I saw lost children crying for their parents. And not one of 
those people had the least idea what their fate was to be21. Drugi fragment, chociaż utrzymany 
w konwencji opisowej, poprzez wprowadzenie elementów sakralnych (kościół, Chrystus, krzyż) 
zderzonych z obrazem ruin i zniszczenia, oddziałuje na wrażliwość słuchacza (czy czytelnika), 
a w ostatnim zdaniu ujawnia emocje i wrażliwość mówiącego: Passing through rows of mines, 
our glaze fell on a destroyed church. In the surrounding desolation, by some miracle stood on 
untouched statue of Christ. He was carrying His cross to Calvary. His hand was uplifted as 
though He was blessing Warsaw. This is my last memory of the Polish capital22. Fragment ten 
mógłby stanowić punkt wyjścia do analizy walorów literackich języka Jana Nowaka, co w tym 
miejscu jedynie sygnalizuję. 

Temat Powstania Warszawskiego należy do najczęściej poruszanych w pisarstwie Nowaka-
-Jeziorańskiego. Jemu też poświęcił publikację, którą można uznać za jego debiut książko-
wy – myślę tu o broszurze Rosja wobec Powstania Warszawskiego23, którą opublikował pod 
konspiracyjnym pseudonimem Jan Zych, z przedmową gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego. 
Autor, choć pisał o sprawach bolesnych i ciągle żywych dla czytelników, polskiej społeczności 
przebywającej w powojennym Londynie, przyjął w niej bardziej perspektywę historyka, niż 
aktywnego współuczestnika tragicznych wydarzeń, utrzymując narrację w stylistyce powścią-
gliwej i rzeczowej. 

Inauguracja RWE: emocjonalność i retoryczny rygor

Odnajdujemy jednak w publicystyce Nowaka-Jezorańskiego, zwłaszcza w jego pierwszych 
wystąpieniach radiowych, również tony emocjonalne. Pierwszy tom jego publicystyki, Pol-
ska droga ku wolności 1952-1973, złożony wyłącznie z tekstów wystąpień przed mikrofonem 
Rozgłośni Polskiej RWE, otwiera inauguracyjne przemówienie, Na otwarcie Rozgłośni Pol-
skiej z 3.V.1952 r. Podniosły (i chwilami emocjonalny) ton tamtego wystąpienia usprawie-
dliwiony był jednak okolicznościami, w jakich był wygłaszany. Zarówno sytuacją samego 
autora, zespołu, w imieniu którego przemawiał, jak i sytuacją jego słuchaczy w kraju, pod-
danych opresyjnej, totalitarnej dyktaturze: Grono Polaków, którzy wraz ze mną stają do tego 
doniosłego zadania, może dziś przemawiać do swych braci za Żelazną Kurtyną we własnym, 
polskim imieniu. Od tej chwili przestajemy być uchodźcami odciętymi od Ojczyzny. Zdobywa-
my możność czynnego udziału w życiu społeczeństwa polskiego. Nasze głosy rozlegać się będą 
po całym kraju, jak Polska długa i szeroka, niosąc polską myśl, wolną i swobodną24. 

Ten głos, przenikający przez żelazną kurtynę, przywracał właściwe znaczenia takim sło-
wom jak „wolność” i „niewola”, „prawda” i „kłamstwo”, przypominał narodową tradycję, 
sens pojęć „niepodległości” i „demokracji”, był głosem przywracającym nadzieję i godność, 
rzec by można – odświeżającym pamięć, którą rządzący krajem namiestnicy Moskwy usiłowali 
zniszczyć, by zbudować nową odmianę człowieka - homo sovieticus25. 

21 Ibidem, s. 20.
22 Ibidem, s. 21. 
23 J. Zych, Rosja wobec Powstania Warszawskiego, Londyn, 1947. „Przegląd Polski” informował 

o ukazaniu się broszury w listopadzie 1946 r. (zob. Osiem misji Kuriera z Warszawy, oprac. A.K. Kunert, 
Z. Kunert, współpr. Z. Walkowski, Warszawa, 2005, s. 68).

24 J. Z. Nowak-Jeziorański, Polska droga ku wolności 1952-1973, Londyn 1974, s. 13.
25 W znaczeniu, jakie nadał temu pojęciu Józef Tischner: „homo sovieticus” to zniewolony przez system 

komunistyczny klient komunizmu – żywił się towarami, jakie komunizm mu oferował (J. Tischner, Etyka 
solidarności oraz Homo Societicus, Kraków 2005, s.141)
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Były w tym przemówieniu akcenty emocjonalne, ale nie pojawił się żaden, charakterystycz-
ny dla „języka propagandy” czy „nowomowy” element zacierania czy zamazywania znaczeń, 
co Michał Głowiński26 nazwał „luźną semantyką”, żaden element rytualności czy arbitralności 
w kształtowaniu znaczeń. Jest to język prosty, przejrzysty, sięgający do mocnych rozróżnień 
prawdy i kłamstwa, dobra i zła, szkicujący obraz świata zapewne dychotomiczny i pozba-
wiony odcieni szarości – ale nie zakłamujący obrazu rzeczywistości i korespondujący z prze-
świadczeniami większości ówczesnych mieszkańców PRL.

Emocjonalności tonu wypowiedzi towarzyszyła myśl programowa, która była jednym 
z drogowskazów działalności Rozgłośni przez cały okres jej istnienia: Mówi wam wraża 
propaganda, że pchamy was do czynnego oporu, do zorganizowania się w podziemiu, do 
wystąpień zbrojnych. Fałsz! (...) Ta walka toczy się przede wszystkim w duszach polskich 
i w czterech ścianach polskich domostw. Walka o uratowanie dzieci wyrastających w bol-
szewickiej szkole, walka z podstępnym niszczeniem całej naszej narodowej spuścizny, walka 
w obronie wiary, walka ze wschodnim barbarzyństwem, które usiłuje dusze polskie zatruć 
nienawiścią27.

Jest to tekst znakomicie skonstruowany z punktu widzenia retorycznego, oparty na opo-
zycyjnych, kontrastowych zestawieniach, z jasnym i klarownym przesłaniem na końcu, nio-
sącym nadzieję: Rodacy! Gdziekolwiek jesteście – pamiętajcie: Polska żyje, Polska walczy, 
Polska zwycięży!28. A poza tym, przy emocjonalności tonu, bogaty informacyjnie, szkicujący 
zbiorowy portret nadawcy komunikatu, jego cele i zamierzenia programowe. 

„Kurier z Warszawy” – niefikcjonalna powieść,  
pamiętnikarskie arcydzieło 

Nieco więcej miejsca pragnę poświęcić jedynej w dorobku pisarskim Jana Nowaka-Jezio-
rańskiego pozycji literackiej, Kurierowi z Warszawy, książce napisanej w alpejskiej miejsco-
wości Pass Thurn między 1 stycznia 1976 r.29, a Niedzielą Palmową, 3 kwietnia 1977 r.30 
W pierwszoosobowej narracji  odnajdujemy w niej, zgodnie z kanonami gatunkowymi pamięt-
nikarstwa (i autobiografistyki), portret autora od wczesnego dzieciństwa po dzień zakończenia 
II Wojny Światowej – na szerokim tle społecznym, kulturalnym, politycznym. Przynosi też 
ona oceny minionych zdarzeń, czasem zapewne kontrowersyjne, formułowane przez autora po 
latach, w czasie spisywania wspomnień. Dominuje jednostkowy, subiektywny punkt widzenia 
w sposobie opisywania zdarzeń, ludzi i miejsc. 

O wartości artystycznej Kuriera z Warszawy decydują takie cechy narracji Nowaka-Je-
ziorańskiego, jak umiejętność nasycenia świata przedstawionego tej niefikcjonalnej powie-
ści szczegółem i konkretem, co zbliża ją w niektórych fragmentach do reportażu: Po chwili 
wszedł ten sam mężczyzna, który poprzedniego dnia pouczał jeńców. Gestapowiec poderwał 
się sprężyście na widok oficera AK i w postawie zasadniczej wysłuchał wyroku skazującego go 
jako obywatela polskiego na śmierć za zdradę główną i inne zbrodnie. Odpowiednie paragrafy 
kodeksu karnego zostały mu odczytane. Zapytano, czy chce księdza. Nie odpowiedział. Zwrócił 
się natomiast do dziewczyny i przekazał jej po polsku jakieś osobiste zlecenie. Z tych kilku słów 

26 M. Głowiński, Nowomowa (Rekonesans) [w:] Nowomowa po polsku, Warszawa, 1990. 
27 J. Z. Nowak-Jeziorański, Polska droga ku wolności..., op. cit., s. 16.
28 Ibidem, s.17. 
29 Zob. J. Nowak-Jeziorański, Greta [w:] Polska z bliska, Kraków 2005, s.199.
30 J. Nowak-Jeziorański, Kurier z Warszawy, op. cit., s.436.
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można się było zorientować, że łączy oboje coś więcej niż przypadkowa znajomość uliczna. 
Związano mu ręce, włożono na głowę esesmańską czapkę z trupią czaszką i sprowadzono po 
schodach do ogródka. Sporo ludzi, ciekawych egzekucji, rzuciło się do okna. Nie minęła minu-
ta, gdy rozległ się trzask trzech kolejnych strzałów31. 

Zaletą narratora–autora w omawianej książce jest, na co zwrócił uwagę w przedmowie do 
Kuriera z Warszawy Edward Raczyński, że pozostając w centrum świata przestawionego, bę-
dąc jego sprawcą i kreatorem, patrzy nań jak gdyby z zewnątrz. Opisywani ludzie i zdarzenia 
wysuwają się na pierwszy plan, spychając niejako autora do roli komentatora (częściej) bądź 
tylko obserwatora (jak w zacytowanym epizodzie). Na czoło wysuwa się warstwa historyczno-
-dokumentacyjna, często przywoływana przez Nowaka-Jeziorańskiego, która świat przedsta-
wiony utworu mocniej osadza w historycznych realiach, a oceny i opinie narratora wzmacnia 
i uwiarygodnia. Trzeba tu zresztą dodać, że Kurier z Warszawy zaopatrzony został w obszer-
ny aneks, zawierający depesze, raporty i opracowania z okresu II wojny światowej, w tym 
dokumenty z wypraw kurierskich Nowaka, jego meldunki (m.in. O działalności partyzantki 
sowieckiej, PPR i Gwardii Ludowej z 17.12.1943 r.), sprawozdania, listy, tekst odczytu wygło-
szonego w brytyjskiej Izbie Gmin 10.02. 1944 r.

Utrwalenie samego wydarzenia i osób w nich uczestniczących często nabiera większej wagi 
niż autoprezentacja autora. Jan Nowak obszernie przytacza treść rozmów, zwłaszcza z polity-
kami z rządu emigracyjnego i przywódcami polskiego państwa podziemnego, dbając o odtwo-
rzenie atmosfery i realiów, w jakich się odbywały. Wzbogaca je o własne obserwacje, refleksje 
i spostrzeżenia, często zaskakujące i wprowadzające do wspomnieniowej narracji nowy, arty-
styczny wymiar. 

Oto końcowa część relacji z pierwszego spotkania emisariusza – porucznika Nowaka z ge-
nerałem Kazimierzem Sosnkowskim, z językowo-stylistycznym zabiegiem powtórzenia po-
czątkowego i końcowego fragmentu:  W pewnym momencie zaczęło mi się wydawać, że ja to 
już wszystko na pewno kiedyś widziałem: i ten pokój w kłębach dymu i tego starszego, dostoj-
nego pana w generalskim mundurze bez pasa, w pantoflach, w nie wyprasowanych spodniach, 
ćmiącego papierosa za papierosem i charakterystycznym ruchem podnoszącego górną wargę 
pokrytą krótkim, siwym wąsem. Czyżbym pod wpływem zmęczenia uległ przywidzeniu? Nagle 
przeszło mi przez głowę błyskawiczne skojarzenie. Tak jest! Ktoś mi to opowiadał albo gdzieś 
o tym czytałem. O tym, jak w pierwszych miesiącach czy latach po odzyskaniu niepodległości 
Naczelnik Państwa zapraszał do Belwederu pewnego polityka, sadzał go na kanapie, a sam 
monologował chodząc tam i z powrotem po pokoju w mundurze bez pasa, w nie uprasowanych 
spodniach, w pantoflach, paląc papierosy jeden za drugim i charakterystycznym dla niego ru-
chem podnosząc w górę wąsiska. Sosnkowski bezwiednie imituje swego Komendanta32. 

Faktograficznej relacji z rozbudowanymi partiami dialogowymi towarzyszą zwięzłe, za-
pewne celne, charakterystyki postaci, z którymi autor-narrator się spotykał. Długi dystans cza-
sowy pomiędzy omawianymi zdarzeniami a momentem ich spisywania zapewne przyczynił 
się do tego, że ich opis, często implikujący czy sugerujący ocenę, sprawia wrażenie „chłod-
nego” i „zdystansowanego”. W każdym razie, co widać w przytoczonym wyżej fragmencie, 
punkt widzenia narratora wykracza poza perspektywę podwładnego (kuriera – porucznika), 
który mówi o swoim przełożonym (generale, Wodzu Naczelnym). Albo o premierze rządu RP 
na uchodźstwie, co możemy prześledzić w następnym fragmencie.

Nowak-Jeziorański porównuje w nim postaci obu wymienionych polityków: Sosnkowski, 
gdyby ubrać go w delię i w kontusz, wyglądałby jak hetman żywcem zdjęty ze starego portretu. 

31 Ibidem, s. 325. 
32 Ibidem, s. 200. 
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Mikołajczyk, mały, krępy, łysy, był typowym okazem polskiego chłopa, którego zewnętrznej ogła-
dy nauczyło życie i obcowanie z ludźmi. Sosnkowski miał duży dar wysławiania, mówił z namy-
słem i powoli, mimo to płynnie i precyzyjnie. Mikołajczyk myślał i wysławiał się logicznie, ale 
jakby z trudnością i z typowym twardym, poznańskim akcentem. Zacięte, małe usta, skupiony, 
zamknięty w sobie wyraz twarzy zdradzały człowieka o wielkim uporze, zaciętości i woli33. 

Niektóre przytoczone w Kurierze z Warszawy rozmowy (tych nie przytaczam, odsyłając czy-
telnika do tekstu omawianej książki34) sprawiają wrażenie, jakby były odtworzeniem stenogra-
ficznie sporządzanych zapisów, a przecież wiadomo, że to niemożliwe, bo Nowak nie występo-
wał w nich w charakterze dziennikarza, tylko kuriera i pośrednika, którego obowiązywały ściśle 
konspiracyjne reguły. Wszystkie informacje i refleksje musiał magazynować w pamięci. Jak to 
się stało, że ponad trzydzieści lat po opisywanych zdarzeniach ich bohater potrafił je odzwier-
ciedlić z takim autentyzmem i precyzją? Odpowiedzi udzielił sam Jan Nowak w słowie „Od 
autora”: Po zakończeniu mojej misji utrwaliłem swe wspomnienia na gorąco, dyktując je an-
gielskiej stenotypistce z przeznaczeniem dla obcego czytelnika (z zamiaru tego zrezygnował po 
ukazaniu się książki gen. Bór-Komorowskiego The Secret Army – dop. KWT). W późniejszych 
latach zanadto byłem zajęty chwilą bieżącą, by móc powracać do przeszłości. Stało się to możli-
we dopiero po opuszczeniu Radia Wolna Europa. Zachowany długi angielski stenogram, zapiski, 
notatki, sprawozdania, kalendarzyki, zaproszenia – w połączeniu z dotyczącymi mnie depeszami 
i dokumentami w Studium Polski Podziemnej, Instytucie im. Gen. Sikorskiego i w angielskich 
archiwach (...) pozwoliły na odtworzenie nazwisk, dat, faktów oraz ich chronologii35. 

W niektórych miejscach faktograficzny charakter przekazu wzmacnia Nowak-Jeziorański 
nadając mu charakter dziennych raportów. Do tej formy narracyjnej sięga w VII części Kuriera 
z Warszawy, kiedy zbliża się moment decyzji rozstrzygających o rozpoczęciu Powstania War-
szawskiego oraz w pierwszych dniach walk (zapisy datowane od środy 26 lipca do 4 sierpnia, 
oraz później 2 września i 5 września).

Fragmenty, które świadczą o świadomym „wycofaniu” podmiotu mówiącego na pozycje 
obserwatora bądź komentatora w celu wyeksponowania elementów opisywanej rzeczywisto-
ści (świata przestawionego) splatają się w narracji Nowaka-Jeziorańskiego z typowym dla 
literatury autobiograficznej dążeniem do sportretowania samego siebie, do autoprezentacji. 

Nieheroiczny bohater w heroicznych sytuacjach 

Typ bohatera, którego można opisać na podstawie Kuriera z Warszawy nie ma nic wspól-
nego z Jamesem Bondem czy odważnym komandosem, który dzięki sprawności i bojowemu 
wyszkoleniu pokonuje całe gromady przeciwników. Nie oznacza to  rezygnacji z obrony war-
tości, którym pragnie służyć – by je zrealizować sięga jednak po inne  metody i środki. 

Narrator, bohater Kuriera z Warszawy, przystępuje do walki konspiracyjnej z przeko-
nania, że tak – w „sytuacji granicznej” jak by to określił Karl Jaspers, czy w „ważnym 
momencie historii”, według terminologii Maxa Webera – postąpić należy. Wybiera, jako 
zdemobilizowany żołnierz kampanii wrześniowej, drogę walki czynnej, bo innego wy-
boru w tej sytuacji nie miał. Trafia do Akcji „N”, dywersyjno-propagandowej placówki 

33 Ibidem, s. 201. 
34 Swoje najważniejsze rozmowy z przywódcami Polski Podziemnej, z przedstawicielami rządu RP 

w Londynie i czołowymi politykami brytyjskimi Jan Nowak-Jeziorański zaznacza w szczegółowym „Spisie 
treści” do Kuriera z Warszawy.

35 Ibidem, s. 9. 



11

Zawsze dla Polski – ku pożytkowi wspólnemu

AK, gdzie nie trzeba używać broni ani wykazywać się szczególną sprawnością fizyczną. 
W dość krótkim czasie zdobywa zaufanie dowództwa Armii Podziemnej i staje się jej 
emisariuszem, mężem zaufania. 

Przyjrzyjmy się teraz, jak kreślił nieheroiczny wizerunek samego siebie, a przy okazji ota-
czającej go rzeczywistości, w omawianej niefikcjonalnej powieści. Rozpoczniemy od reali-
stycznego, kreślonego bez żadnej „taryfy ulgowej”, obrazu kampanii wrześniowej oglądanej 
z punktu widzenia plutonowego podchorążego Zdzisława Jeziorańskiego, który przed 1 wrze-
śnia 1939 roku zgłosił się do Dubina koło Częstochowy do 2 Dywizjonu Artylerii Konnej. 
Po trzech dniach znalazł się w ośrodku zapasowym artylerii konnej w Zamościu. W sytuacji 
panującego bałaganu i chaosu, żołnierze podejmują wędrówkę w poszukiwaniu oddziału, do 
którego można by się przyłączyć, by podjąć walkę z agresorem. Wydaje nam się, że przeży-
wamy rozdziały „Ogniem i mieczem, kiedy to Zagłoba przedzierał się z Halszką przez kraj 
zalany pożarem wojny kozackiej36. Nad Bugiem niedaleko Włodzimierza udaje im się odnaleźć 
gotowe do walki oddziały wojska polskiego. Dowodzi nimi kpt. Herdegen, który trzeźwo oce-
nia sytuację: Długo im się nie oprzemy – mówi Herdegen – ale strzelając ogniem na wprost 
wyrządzimy duże szkody. Oficerów i żołnierzy możemy mieć, ilu chcemy. Wystarczy wysłać 
żandarmów na drogę i zatrzymać. Brakuje dział, sprzętu i amunicji. Nie mam nawet porządnej 
lornetki37. 15 września podchorąży Jeziorański po raz pierwszy ma możliwość uczestniczenia 
w bezpośredniej walce z Niemcami. Dostaje polecenie udania się z patrolem na drugą stronę 
rzeki Ług, dopływu Bugu. 

Tam dostaje się do niewoli w okolicznościach dość groteskowych. Wydał rozkaz: Ska-
czemy przez pole. Biegiem za mną! – ale nikt z patrolu go nie posłuchał. Jak czytamy da-
lej: Wybiegam z zarośli, nie oglądając się, pewny, że pociągnę za sobą tamtych czterech. 
Jestem już w połowie pola – żaden z żołnierzy nie ruszył się38. Ostrzeliwany przez oddział 
wroga ukrywa się w stercie siana w chłopskiej zagrodzie. Wieczorem Niemcy zatrzymali 
się tam na nocleg. Jeden z żołnierzy – jak wspomina Nowak –  chce zagarnąć słomę i na-
trafia na mnie rękoma. Wrzask przerażenia. Odpychając go z całej siły, wyskakuję ze sterty 
i skaczę w górę, usiłując chwycić się rękami krawędzi muru. Nie udaje się, jest za wysoki. 
Upadam na wznak39.

Finał tej historii również odbiega od scenariusza heroicznej epopei. Podchorążemu Je-
ziorańskiemu, wraz z kilkoma jeńcami, udaje się uciec z pociągu przewożącego jeńców 
do Rzeszy: Dolatujemy do zabudowań. Ludzie zbudzeni strzelaniną wyglądają przez okna. 
Wpadam do pierwszej sieni. Nie mogę złapać tchu, wydobywam z siebie tylko pojedyncze 
słowa: ... Niemcy... uciekliśmy z pociągu. (...) Jakaś potężna, stara baba w koszuli i w ka-
ftanie bez słowa wpycha mnie do izby i do ciepłego łóżka, nakrywa olbrzymią pierzyną. Po 
chwili mam na sobie potworny ciężar. Czuję, że się duszę, ale nie mogę spod pierzyny wołać: 
ratunku! (...) Po kilkunastu minutach widocznie doszła do wniosku, że niebezpieczeństwo 
minęło. Straszliwy ciężar ustępuje. Wydobywam się spod pierzyny, siadam na łóżku. Przede 
mną - wpatrzona we mnie cała rodzina. – Dziękuję bardzo – wykrztusiłem, z ulgą biorąc 
głęboki wdech. Ufff, udało się40. 

Podobnych przypadków ocaleń, zbiegów okoliczności, szczęśliwych trafów, które poma-
gały bohaterowi w najtrudniejszych sytuacjach jest w Kurierze z Warszawy znacznie więcej. 

36 Ibidem, s. 23. 
37 Ibidem, s. 24. 
38 Ibidem, s. 25. 
39 Ibidem, s. 26. 
40 Ibidem, s.33. 
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W jednym z wywiadów, których udzielił pod koniec życia, stwierdził: No, byłem odważny, 
rzeczywiście, tak jak tysiące innych. Ale przecież całe moje życie wojenne to łańcuch cudow-
nych ocaleń. Kiedyś usiłowałem zrobić sobie listę sytuacji, w których ocalałem cudem, i... nie 
mogłem się ich doliczyć41.

Narrator Kuriera z Warszawy, będąc człowiekiem odważnym i wielokrotnie  narażając wła-
sne życie, nie był typem herosa nadającego się na bohatera sensacyjnego filmu. Nie miał do 
tego ani przygotowania, ani predyspozycji. Szkolenie do zrzutu spadochronowego nad Polskę, 
po zakończeniu pierwszej misji kurierskiej w Londynie, zakończyło się upadkiem i złamaniem 
ręki42. W czasie przeprawy do Szwajcarii po upadku Powstania Warszawskiego okazało się, 
że nie potrafi jeździć na rowerze. Pisał o tym z dużym poczuciem humoru: przez całe życie 
miałem antytalent do sportów wszelkiego rodzaju. Nie nauczyłem się nigdy jeździć na rowerze. 
Hans usiłuje wieźć mnie na ramie swojego roweru, ale po pięćdziesięciu metrach rezygnuje. 
Jestem za ciężki a rower za słaby43. 

W tej sytuacji, by wyjść cało z różnych niebezpieczeństw, należało szukać innych sposobów. 
Oto co Nowak pisał o sobie i innych uczestnikach Akcji „N”: Przeżywaliśmy najbardziej fa-
scynującą przygodę, wciągnięci w wielką grę, gdzie stawką – jak u frontowego żołnierza – było 
własne życie, ale bronią pomysłowość w oszukaniu przeciwnika i w umiejętnym omijaniu nie-
bezpieczeństwa44. A zatem – nie walka wręcz, oko w oko z wrogiem, ale spryt i przebiegłość. 
Zgodnie z zasadą, że „w walce trzeba być lisem i lwem”. Tak toczona walka również wymaga-
ła wielkiej odwagi, a wiele osób przypłaciło ją życiem – i im właśnie Nowak-Jeziorański oddał 
hołd na kartach swojej książki, przypomniał imiona, nazwiska, pseudonimy. 

Podsumowując tę część rozważań, dotyczących jedynej literackiej pozycji w dorobku No-
waka-Jeziorańskiego, nasuwa mi się refleksja związana z porównaniem Kuriera z Warszawy 
z pisarstwem ulubionego autora Nowaka – Henryka Sienkiewicza. Pomysł do takich porów-
nań podsuwa sam Jeziorański, wskazując na Trylogię jako swoją ukochaną lekturę, oraz sięga-
jąc w narracji Kuriera z Warszawy do Sienkiewiczowskich motywów. 

Który zatem z sienkiewiczowskich bohaterów mógłby zostać patronem i wzorem dla boha-
tera omawianej książki? Kandydatów widzę dwóch: pierwszy to Jan Skrzetuski, wydostający 
się z oblężonego Zbaraża by sprowadzić pomoc dla jego obrońców – analogia do kurierskich 
wypraw Nowaka nasuwa się tu jako oczywista. Drugi – to Onufry Zagłoba, używający chętniej 
rozumu i fortelu, niż szabli, a przy tym niezłomnie wierny wyznawanym wartościom i ludziom, 
z którymi czuł się związany. Ten drugi zwłaszcza, obdarzony nieprzeciętną inteligencją i zdolno-
ściami dyplomatycznymi, mógłby, jak sądzę, patronować również późniejszej działalności Jana 
Nowaka-Jeziorańskiego. 

A jakie wnioski z tak skonstruowanej, nieheroicznej  postaci bohatera Kuriera z Warszawy 
mogą nasunąć się czytelnikowi tego utworu, zwłaszcza młodemu, bo on ma być podstawowym 
jego adresatem, zgodnie z intencją wyrażoną w słowie „Od Autora”? Wydaje mi się, że tak skon-
struowany portret bohatera wzmacnia jego wiarygodność, a także zawiera w sobie ważne prze-
słanie: żeby zostać bohaterem nie musisz być ani siłaczem ani karateką ani demonem szybkości 
– wystarczy usilne przekonanie, że służysz dobrej sprawie i Herbertowska odrobina koniecznej 
odwagi45, by temu wyzwaniu sprostać, licząc przy tym na własny rozum, pomoc innych ludzi 
oraz ... opiekę Opatrzności. 

41 J. Nowak-Jeziorański, Polska z bliska, op. cit., s.15. 
42 Zob. Kurier z Warszawy, s. 265 – 267. 
43 Ibidem, s. 394. 
44 Ibidem, s. 68. 
45 Z wiersza Z. Herberta, Potęga smaku.
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Wojna w eterze – historia spersonifikowana

O ile Kuriera z Warszawy zaliczyliśmy do literackiego kanonu klasycznego pamiętnikarstwa, 
to w przypadku radiowych wspomnień Nowaka-Jeziorańskiego taka klasyfikacja byłaby wąt-
pliwa. Sam autor we wstępie do Wojny w eterze określa swą książkę jako osobiste wspomnienia 
splecione z kroniką historycznych wydarzeń46. Dużo miejsca w jego radiowych wspomnieniach 
zajmuje dokumentacja, zwłaszcza częstokroć przywoływana i omawiana służbowa korespon-
dencja z amerykańskimi zwierzchnikami, cytaty z prasy emigracyjnej, krajowej i zachodniej, 
listy wymieniane z licznym kręgiem znajomych z Polski i z Zachodu, fragmenty audycji radio-
wych (własnych i innych autorów), zapiski z dziennika Eugeniusza Romiszewskiego, etc. 

Wojna w eterze obejmuje okres od niedzieli 22 lutego 1948 roku, kiedy brytyjska BBC wy-
emitowała godzinną audycję dokumentalną Courier from Warsaw autorstwa Majorie Banks47 
do przełomu października i listopada 1956 r., tragicznego finału powstania węgierskiego. Pol-
ska z oddali rozpoczyna się od rozdziału Po październiku 1956 roku a kończy wraz z odej-
ściem Jana Nowaka-Jeziorańskiego na radiową emeryturę z końcem 1975 r. Zawiera wszakże 
w późniejszych wydaniach krajowych, w przedostatnim rozdziale, fragment zatytułowany Nie-
oczekiwany epilog, w którym autor pisze o swoim powrocie do kraju w 1989 r. Do obu tomów 
radiowych wspomnień dołączone są listy nazwisk pracowników Rozgłośni Polskiej RWE oraz 
ułożone chronologicznie daty wydarzeń, które znalazły odbicie w audycjach i historii RWE. 

W wielu partiach omawianych pozycji pamiętnikarską narrację pierwszoosobową zastępu-
je podmiot zbiorowy (Nasze audycje były dotychczas adresowane głównie do „wewnętrznej 
emigracji”. Obecnie stanęliśmy wobec pytania, jak się odnieść do opozycji48) lub bezosobowy, 
zobiektywizowany tok rozważań, charakterystyczny dla publicystyki. Nowak-Jeziorański wy-
mienionymi formami narracji posługuje się bardzo sprawnie, zestawia i przeplata je ze sobą 
– często dla siebie pozostawiając ostatnie słowo. Jest równocześnie uczestnikiem i obserwato-
rem wydarzeń, wykonawcą określonych zaleceń i ich współtwórcą, dziennikarzem i strategiem, 
który kreśli scenariusze rozwoju sytuacji w kraju i na świecie, wyznaczając w nich kierowanej 
przez siebie Rozgłośni radiowej określone miejsce.

Radiowe wspomnienia Nowaka stanowią też swoiste repetytorium z historii Polski (w sze-
rokim kontekście polityki światowej, a zwłaszcza relacji między Stanami Zjednoczonymi 
a Związkiem Radzieckim, czy szerzej: między światem demokracji zachodnich a krajami ko-
munistycznymi) od połowy XX wieku po rok 1976. Wydarzeń oglądanych z punktu widzenia 
obserwatora, znającego ich źródła, przyczyny i skutki – i błyskotliwego komentatora, który 
opiera swoje opinie na szerokiej wiedzy, znajomości faktycznego stanu rzeczy oraz ugrunto-
wanych przekonaniach, osadzonych w mocno zakorzenionym systemie wartości. 

Kluczowe pojęcia w świecie wartości Jana Nowaka-Jeziorańskiego 

Szerzej rozwinąłem ten temat w innym miejscu49, tutaj, z konieczności, ograniczę się jedy-
nie do kilku przykładów zaczerpniętych z publicznych wystąpień i tekstów opublikowanych 

46 J. Nowak-Jeziorański, Wojna w eterze, op. cit., s. 5.
47 22.II.1948 roku BBC nadało godzinne słuchowisko  o wojennych losach „kuriera z Warszawy” (Courier 

from Warsow) autorstwa Marjorie Banks. Jak pisał Nowak: Moją rolę grał aktor, lecz na zakończenie 
stanąłem przed mikrofonem, aby własnym słowem i głosem zamknąć słuchowisko. Zadedykowałem je 
poległym kolegom (...), Kurier z Warszawy, op. cit., s.140. 

48 Wojna w eterze, s. 230.
49 W książce Aksjologia i polityka w pisarstwie i działalności Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Łódź, 2010.
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przez Jana Nowaka-Jeziorańskiego już po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Często 
bezpośrednio nawiązywał w nich do kwestii wartości, czasem w formie polemik, również  
z ludźmi wcześniej związanymi z opozycją demokratyczną, jak Adam Michnik, Antoni Paw-
lak, czy Teresa Bogucka. Wyrażenia aksjologicznie nacechowane były tam podane „wprost”, 
bezpośrednio, miały charakter deklaratywny. Kluczowy charakter w świecie wartości auto-
ra Kuriera z Warszawy miały, sięgając do terminologii Józefa Tischnera, wartości po ludzku 
święte50, takie jak ojczyzna, naród, patriotyzm, i takie pojęcia jak wolność, czy prawda (przede 
wszystkim w znaczeniu: prawda historyczna). 

W swoim pisarstwie i działalności pozostawał on przeciwnikiem historycznego i moral-
nego relatywizmu, broniąc systemu wartości, wyrosłego na fundamentach chrześcijaństwa 
i konstytuującego zachodnią cywilizację i kulturę, której częścią była i jest Polska. W naj-
pełniejszy sposób swoje przekonania aksjologiczne i ich źródła ujął Jan Nowak-Jeziorański 
w czasie wykładu na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie podczas uroczystości nadania 
mu doktoratu honoris causa 17 czerwca 2000 r. Wspólny system wartości, na którego straży 
ma stać Kraków i Uniwersytet Jagielloński, wywodził z historii i narodowych doświadczeń. 
Obecnie, jak stwierdził, jest on zagrożony, zarówno z zewnątrz jak i od wewnątrz: Zagroże-
niem z zewnątrz jest postępująca globalizacja kultury masowej, albo, jeśli kto woli, standary-
zacja wzorców naśladowanych pod każdą długością i szerokością geograficzną51, od wewnątrz 
zaś to zagrożenie stanowi zanik wspólnego fundamentu wartości, osadzonego o wiele głębiej 
niż najostrzejsze nawet różnice polityczne. Tym fundamentem [są – dop. KWT] wspólne kryte-
ria dobra i zła, patriotyzmu i zaprzaństwa, zasługi i zdrady, wspólne pojmowanie tego, co było 
i jest wolnością i niewolą, suwerennością i niepodległością52.

W jednym z  pierwszych swoich publicznych wystąpień w Polsce po niemal półwiecznej 
nieobecności, w przemówieniu Na otwarcie Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w 1990 
r.  na czele wartości, które pragnął przekazać młodemu pokoleniu Nowak-Jeziorański postawił 
„patriotyzm bez wrogości”, który wywodził z nauk własnej matki. Jak wspominał: wbijała 
nam do głowy, że rozbrat z nauką chrześcijańską następuje tam, gdzie własny naród przeciw-
stawiamy innym, a więc tam, gdzie miłość dla swoich przeradza się we wrogość, nienawiść 
czy pogardę wobec innych53. Adam Mickiewicz zawarł tę myśl w krótkim zdaniu: „Kto mówi 
o interesie jednego narodu – staje się wrogiem wolności”54. W dalszej części tego wystąpie-
nia rozwinął swoje rozumienie patriotyzmu w epoce tworzącej się wspólnoty europejskiej, 
nawiązując do koncepcji Europy ojczyzn generała de Gaulle’a i wskazując, że: Patriotyzm, 
który we własnej wspólnocie narodowej widzi organiczną część wspólnoty europejskiej czy 
ogólnoludzkiej, nie może prowadzić do roztopienia własnego, odrębnego dziedzictwa w jakiejś 
bezkształtnej, kosmopolitycznej masie (...) wspólnota europejska tylko wtedy będzie zdrowa 
i silna, gdy zachowana zostanie ta potężna więź, jaką jest przywiązanie do własnej ojczyzny55. 

50 Zob. J. Tischner, Myślenie według wartości, op. cit. Co prawda Jan Nowak był człowiekiem religijnym, 
i dla niego były to zapewne „wartości święte”, ale w obszarze publicznej debaty podstaw swojej wiary nie 
używał w roli argumentu. 

51 J. Nowak-Jeziorański, Fakty, wydarzenia, opinie, Warszaw 2001, s. 213. 
52 Ibidem, s. 214. 
53 Warto tu zwrócić uwagę na zbieżność argumentacji Nowaka-Jeziorańskiego z rozważaniami Jana 

Pawła II: Charakterystyczne dla nacjonalizmu jest bowiem to, że uznaje tylko dobro własnego narodu i tylko 
do niego dąży, nie licząc się z prawami innych. Patriotyzm natomiast, jako miłość ojczyzny, przyznaje 
wszystkim innym narodom takie samo prawo jak własnemu, a zatem jest drogą do uporządkowanej miłości 
społecznej – Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci, Kraków 2005, s. 73. 

54 J. Nowak-Jeziorański, W poszukiwaniu nadziei, Warszawa 1993, s. 255. 
55 Ibidem, s. 256. 
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Używając metafory, można by powiedzieć, że romans z Polską był dla autora wymienio-
nych książek dozgonnym sakramentem, wyzwaniem, aktem wiary, nadziei i miłości. I to za-
pewne miał na myśli, kiedy pod koniec życia na pytanie: Co z perspektywy lat postrzega Pan 
jako najważniejsze w życiu? – odpowiedział: Mieć misję i cel...  Wiedzieć, po co się żyje, po co 
pracuje, po co ryzykuje. Mieć cały czas poczucie, że służy się swojemu powołaniu, które jest 
sprecyzowane i wiadomo na czym polega. To najważniejsze...56.

* * * 

Publikacje zwarte Jana Nowaka-Jeziorańskiego  
(w kolejności chronologicznej)

63 Days. The Story of the Warsaw Rising, by One Who Fought in it; Foreword by Rose 
Macaulay. Speech delivered at the Caxton Hall, Thursday, February 16th, 1945, by Jan Novak, 
Lieutenant, Polish Home Army, at a meeting arranged by: The British League for European 
Freedom. 

J. Zych, Rosja wobec Powstania Warszawskiego, Londyn, 1947.
J. Z. Nowak-Jeziorański, Polska droga ku wolności 1952-1973, Londyn, 1974.
J. Nowak-Jeziorański, Kurier z Warszawy, Kraków, 2005 (I wydanie: Londyn, 1978).
J. Nowak (Z. Jeziorański), Polska pozostała sobą, Londyn 1980.
J. Nowak-Jeziorański, Wojna w eterze, Kraków 2000, dodruk 2006 (zawiera dwa tomy 

wspomnień radiowych, t. I, Wojna w eterze, I wydanie: Londyn, 1986, t. II, Polska z oddali, 
Londyn, 1988)  

J. Nowak-Jeziorański, W poszukiwaniu nadziei, Warszawa, 1993
J. Nowak-Jeziorański, Rozmowy o Polsce, Warszawa, 1995.
J. Nowak-Jeziorański, Polska po komunizmie / Poland After Communism. Wykład w Auli 

Collegium Novum wygłoszony na zaproszenie Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w czerw-
cu 1995 r.(wydanie dwujęzyczne, po polsku i angielsku), Kraków 1995.

J. Nowak-Jeziorański, Polska wczoraj, dziś i jutro, Warszawa, 1999.  
J. Nowak-Jeziorański, Fakty, wydarzenia, opinie, Warszawa, 2001. 
J. Nowak-Jeziorański, Polska z bliska, Kraków, 2005.  
J. Nowak-Jeziorański, J. Giedroyc, Listy 1952-1998, Wybór, opracowanie i wstęp D. Platt, 

Wrocław, 2001; 
J. Nowak-Jeziorański, Polska droga do NATO. Listy, dokumentacje, publikacje. Wybór 

i opracowanie D. Platt, Wrocław 2006 (wydanie dwujęzyczne, polsko-angielskie).

56 J. Nowak-Jeziorański, Polska z bliska, op. cit., s. 38.
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Andrzej Krzeczunowicz

Pierwsza ekipa Radia Wolna Europa

Jestem, jak mi się zdaje, jednym z ostatnich pracowników RWE, który znał osobiście 
pierwszą, niejako założycielską ekipę rozgłośni. O niej pragnę mówić ponieważ była to grupa 
wybitnych ludzi, obecnie prawie już zapomnianych,

Komitet Wolnej Europy powstał w USA już w 1949 r. z myślą prowadzenia wojny psycho-
logicznej przeciw rosnącemu zagrożeniu ze strony sowieckiego komunizmu. Prędko uznano, 
że wyborną bronią w tej wojnie będzie radio i już w lecie 1950 r. rozpoczęto nadawanie audy-
cji do Czechosłowacji, Polski i Węgier. Pierwsza polska ekipa radiowa z siedzibą w Nowym 
Jorku pod kierownictwem Leszka Bodeńskiego, dawnego pracownika Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych, a po nim przedwojennego dziennikarza Stanisława Strzetelskiego, składała się 
z kilkunastu osób, wśród których byli między innymi wybitni poeci Jan Lechoń i Kazimierz 
Wierzyński. Jednakże środki, jakimi ta ekipa dysponowała, były mizerne. Przygotowywano 
mniej więcej pół godziny programu dziennie, nagrywanego na taśmę magnetyczną i wysyła-
nego samolotem do Niemiec, skąd szedł w eter przy pomocy słabiutkiego nadajnika. Rzecz 
jasna, wykluczało to omawianie tematyki aktualnej.

Pierwszym przełomem była budowa w 1952 r. potężnego nadajnika krótkofalowego pod Li-
zboną, umożliwiającego precyzyjne nakierowanie sygnału radiowego na tereny docelowe. Jed-
nocześnie dyrekcja amerykańska postanowiła umiejscowić redakcję europejską w Monachium 
i zaangażowała pracownika polskiej sekcji BBC, kuriera AK i uczestnika Powstania Warszaw-
skiego, Jana Nowaka-Jeziorańskiego na stanowisko jej szefa. Pierwsza audycja polska w nowej 
postaci poszła na antenę 3 maja I952 r., rozpoczynając się od melodii Witaj majowa jutrzenko 
i przemówienia Nowaka. Ostatnie słowa tego przemówienia brzmiały: Polska żyje, Polska wal-
czy, Polska zwycięży. Nadały one ton czterdziestoletniej działalności radiostacji.

Ten pierwszy uroczysty dzień poprzedziły dość długie przygotowania. Już przed końcem po-
przedniego, 1951 roku, zaczęli przybywać do Monachium zaangażowani do rozgłośni pracowni-
cy. Zostali ulokowani w nieistniejącym już dziś hotelu Regina w samym śródmieściu, jednocze-
śnie wykańczany był na skraju wielkiego Parku Angielskiego nowy budynek radiostacji. Rzecz 
ciekawa, był on tak pomyślany, że z chwilą zmiany przeznaczenia mógł być przekształcony 
w szpital. Inaczej mówiąc, już wtedy liczono się z tym, że Radio może kiedyś spełnić swoje za-
danie i stać się niepotrzebnym. Tak też się stało, jak wiemy, ale budynek nie jest dziś szpitalem, 
tylko częścią uniwersytetu monachijskiego i gości między innymi wydział politologii.

Przez parę miesięcy pierwsza ekipa przyswajała sobie nowe warunki pracy, prowadząc tak 
zwane dry runs, niejako „suchą zaprawę” Przez ten pierwszy, wstępny okres, Nowak kom-
pletował też zespół rozgłośni. Zadanie nie było łatwe. Obowiązywały trzy główne kryteria 
selekcji: fachowość dziennikarska, w miarę możności radiowa; rekomendacja stronnictw poli-
tycznych tworzących trzon obozu niepodległościowego z siedzibą w Londynie, ale też po czę-
ści w USA; i wreszcie zgoda dyrekcji amerykańskiej. Dobrze nam znana gotowość Polaków 
do partyjnych swarów, dodatkowo spotęgowana pobytem na emigracji, której końca nie było 
widać, znacznie komplikowała zadanie nowego dyrektora.

Jednocześnie rozgłośnia była w trudnej sytuacji. Zarzucano jej bezprawne używanie nazwy 
Głos wolnej Polski, bo przecież była instytucją amerykańską, a nie polską. Jednakże nazwę tę 
narzuciły czynniki amerykańskie. Następnie, w siedem zaledwie lat po zakończeniu morder-
czej wojny, wielu ludziom nie pasował fakt, że audycje do Polski nadaje się z terenu Niemiec. 
Była to wprawdzie amerykańska strefa okupacyjna, ale z czasem propaganda komunistyczna 



17

Zawsze dla Polski – ku pożytkowi wspólnemu

nie omieszkała wykorzystać tej okoliczności dla swoich celów. Wreszcie, establishment poli-
tyczny emigracji domagał się udziału w formułowaniu wytycznych programowych. Powstała 
nawet jakaś komisja konsultacyjna, ale jej prace nie dały właściwie żadnych wyników i szyb-
ko znikła z. horyzontu.

Jednakże rozgłośnia cieszyła się różnymi atutami. Jej zespół posiadał wiedzę o sytuacji 
w Polsce i w Europie Wschodniej niewymiernie przekraczającą możliwości speców od tych 
spraw w Waszyngtonie czy Nowym Jorku.  Ośrodki kierownicze za oceanem ze swej strony 
znacznie wzmocniły całe przedsięwzięcie, dbając o solidne bazy finansowe. Wielkim atutem 
okazała się zarazem osobowość i dynamika Jana Nowaka, który swym niemal nieomylnym 
instynktem politycznym, zdolnością łączenia pryncypialności z elastycznością, prędko zdobył 
sobie status partnera, a nie podwładnego dyrekcji amerykańskiej. Takiego statusu nie miał ża-
den inny szef sekcji językowej RWE.

Szczęśliwym zbiegiem okoliczności w drugim roku istnienia Radia uciekł na zachód 
wyższy oficer bezpieki PRL, Józef Światło. Około stu audycji w cyklu zatytułowanym Za 
kulisami bezpieki i partii wywołało w Polsce sensację. Z jednej strony doszło wtedy do 
gruntownej czystki w skompromitowanym aparacie bezpieczeństwa, z drugiej zaś ustaliła 
się reputacja Wolnej Europy jako źródło solidnych informacji, zdolnych przebić się przez 
żelazną kurtynę cenzury.

Rzecz jasna sukcesy rozgłośni byłyby niemożliwe bez niesłabnącego wkładu współpracow-
ników Jana Nowaka. Ta pierwsza ekipa składała się ze znakomitości w różnych dziedzinach 
publicystyki, polityki, kultury i nauki. Aby zadośćuczynić ich zasługom trzeba by wyliczyć co 
najmniej 60 nazwisk. Z względu na brak czasu ograniczę się do mniej więcej połowy tej liczby, 
zaznaczając jednocześnie, że każdy, kto się tym interesuje, winien zaglądnąć do wspomnień 
radiowych samego Nowaka, zatytułowanych Wojna w eterze.

Zacznijmy więc ten krótki przegląd od wieloletniego zastępcy szefa, Tadeusza Zawadzkie-
go-Żenczykowskiego. Przed wojną był najmłodszym posłem na Sejm RP, działaczem Ozonu 
(Obozu Zjednoczenia Narodowego). W czasie wojny wyróżnił się czołowym udziałem w „Ak-
cji N” Armii Krajowej, siejącej dezinformację wśród okupantów niemieckich. Zawadzki był 
chodzącą encyklopedią, znal na pamięć życiorysy działaczy politycznych, tak przedwojen-
nych jak komunistycznych. Podobnie jak Nowak został w wolnej Polsce odznaczony Orderem 
Orła Białego.

Zygmunt Michałowski, następca Nowaka w I976 r., wcześniej był pracownikiem Mini-
sterstwa Sprawa Zagranicznych Rządu na Uchodźstwie, człowiekiem o wielkim wyrobieniu 
politycznym. Jego główne cechy to spokój i dobry humor, rzadkie charakterystyki na takim 
stanowisku. Był świetnym lingwistą i przez sporo lat pracował w naszym biurze paryskim. 

Michał Gamarnikow, który został później zastępcą dyrektora, był sybirakiem i, o dziwo, 
przekonanym marksistą, w wersji poprzedzającej wypaczenia Lenina i Stalina, to znaczy 
w wersji domagającej się sprawiedliwości społecznej. Jego specjalnością była ekonomia.

Wśród redaktorów niewątpliwie najbardziej błyskotliwym kolegą był powieściopisarz Ta-
deusz Nowakowski, kacetowiec, niezrównany gawędziarz, sypiący z rękawa cytatami, w póź-
niejszych latach nasz główny reporter papieski.

Mieliśmy jeszcze w zespole w tych pierwszych latach dwóch innych świetnych pisarzy: 
Gustawa Herlinga-Grudzińskiego i Czesława Straszewicza. Herling zabawił w Monachium 
tylko przez kilka lat, poczym ożenił się z córką wielkiego filozofa włoskiego Benedetto Croce 
i wyprowadził się do Neapolu, a częściowo także do Maisons-Laffitte. Straszewicz przybył do 
nas z dalekiej Argentyny jako Turysta z bocianich gniazd i był prawdziwą ozdobą programu 
kulturalnego. W tej samej dziedzinie wybitną rolę odegrał znany na arenie międzynarodowej 
kompozytor Roman Palester, erudyta parający się też krytyką literacką.
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Radiowców przedwojennych mieliśmy sporą grupę. Wiktor Trościanko, nasz czołowy pole-
mista, był z Radia Wilno; Zdzisław Marynowski, autor słuchowisk, które potrafił pisać błyska-
wicznie na zamówienie na każdy temat, był z Radia Poznań; Wojtek Trojanowski był słynnym 
przedwojennym reporterem sportowym i olimpijczykiem; Stanisław Zadrożny, pisarz maryni-
styczny, odegrał czołową rolę w Radiostacji Powstania Warszawskiego.

Wybitną przeszłość polityczną miał Tadeusz Katelbach, senator, piłsudczyk, znawca spraw 
litewskich. Obecnie Aleksander Świeykowski jest drugim naszym senatorem, jeśli wolno tak 
powiedzieć, choć już po ukończeniu kariery radiowej.

Szczególnie wyróżniającą się osobistością z tamtych kresów był Wiktor Sukiennicki, pro-
fesor Uniwersytetu Stefana Batorego, wielki autorytet w sprawach rosyjskich. Kiedy zmarł 
Stalin, Sukiennicki zawołał tego samego dnia do mikrofonu w czasie dyskusji okrągłego stołu 
swym charakterystycznym akcentem kresowym: Umarł Gruz-in, zobaczycie, teraz wszystko 
na niego zwalą za te wszystkie zbrodnie. Stał się tym samym pierwszym prorokiem destalini-
zacji. Kiedy odszedł na emeryturę, oferowano mu  od razu stanowisko w Hoover Institution 
Uniwersytetu Stanford w Kalifornii, posiadającej skarby takie jak archiwum carskiej Ochrany.

Tadeusz Chciuk-Celt, ludowiec, mikołajczykowiec, był w czasie wojny białym kurierem. 
Tym którzy żywią i bronią, chłopom polskim, szczęść Boże – tak zaczynały się wszystkie jego 
audycje, które przejął później wymieniony już Olek Świeykowski.

Ksiądz Tadeusz Kirschke, nasz radiowy kapelan, kacetowiec, był w najtrudniejszych cza-
sach naszym dyskretnym łącznikiem z Episkopatem Polskim. Prowadził audycje religijne 
i dbał o dobry moralny ton zespołu. 

Zbigniew Jordan, świetny socjolog, został później profesorem filozofii w Kanadzie; Kry-
styna Marek, córka działacza PPS Zygmunta Marka, który był kontrkandydatem Ignacego 
Mościckiego na prezydenta RP w 1926 r., została profesorem wyższej uczelni spraw między-
narodowych w Genewie; Andrzej Pomian (prawdziwe nazwisko: Bohdan Sałaciński), z za-
wodu prawnik, był kurierem w czasie wojny, później historykiem Armii Krajowej; Wojciech 
Wasiutyński, rozważny publicysta endecki; Zbigniew Błażyński, dwójkarz z czasu wojny i au-
tor cyklu wywiadów z Józefem Światło; Marek Święcicki, początkowo w dyrekcji, później 
w Głosie Ameryki; Marian Piotrowski, ludowiec, później profesor uniwersytecki w USA; Mi-
chał Tyszkiewicz, wdowiec po słynnej Ordonce, za pan brat z całym przedwojennym światem 
artystycznym Warszawy; Antoni Tarnowski, który odszedł na stanowisko attaché prasowego 
ambasady USA w Hadze; Paweł Zdziechowski, powieściopisarz ( piszący w  języku francu-
skim), bratanek znanego ekonomisty Jerzego Zdziechowskiego: ci wszyscy dawni koledzy to 
tylko mała próbka talentu zgromadzonego w 1952 r. przez Jana Nowaka-Jeziorańskiego. 

Żeby zamknąć tę zbyt krótką listę wymienię jeszcze przedwojennego adwokata wileńskie-
go, Stanisława Kodzia. Urodził się w Petersburgu i był tam za czasów carskich w korpusie 
paziów. Kiedy przyszła rewolucja bolszewicka, grupa tych paziów zawiązała spisek, mający 
na celu zgładzenie Lenina. Do oddania fatalnego strzału wybrano lub wylosowano Stanisława 
Kodzia. Z przyczyn od niego niezależnych nie nadarzyła się odpowiednia okazja. Proszę sobie 
wyobrazić jak inaczej historia by się potoczyła, gdyby Kodziowi udał się jego zamiar!

Jak wspomniałem, lista uczestników pierwszej ekipy RWE jest znacznie dłuższa. Wszyscy 
oni przyczynili się walnie do historycznego sukcesu rozgłośni i wszyscy zasługują na naszą 
wdzięczną pamięć.
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Zespół kierowniczy rozgłośni polskiej RWE 
za czasów Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Silnik powinien być nie tylko dobry, ale przede wszystkim dobrze dotarty, powiedziałby 
Wojciech Trojanowski. Pierwszy zespół kierowniczy dyrektora Rozgłośni Polskiej RWE Jana 
Nowaka-Jeziorańskiego w Monachium był wprawdzie dobry, ale był to niedotarty składak, 
a nie składany ręcznie wysokiej klasy silnik.

Właśnie dlatego wspólna praca Jana Nowaka, jego pierwszego zastępcy Marka Święcic-
kiego, młodego wiekiem, ale już starego dziennikarskiego wygi, mistrza reportażu oraz ad-
ministratora rozgłośni, Jarosława Łuby – finansisty, który zdobył doświadczenie w otoczeniu 
anglosaskim, pracując w różnych instytucjach rządu RP w Londynie, zakończyła się kraksą 
w 1955 roku. Trudno tu kogokolwiek winić. Warunki działania były początkowo bardziej niż 
skomplikowane, ambicje i kwalifikacje dyrektora i jego zdolnego zastępcy równie wysokie 
choć odmienne, a otoczenie amerykańskie nie zawsze dawało jednoznaczne sygnały.

Szkoda, że przy okazji odszedł z RWE Zbigniew Błażyński, jeden z najzdolniejszych 
redaktorów Rozgłośni Polskiej, do tego o historycznych zasługach. On to bowiem stworzył 
cykl audycji z wicedyrektorem X Departamentu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publiczne-
go, Józefem Światłą, uznawany z czasem za największy sukces programowy RWE podczas 
zimnej wojny. 

To powiedziawszy możemy powrócić do historii Rozgłośni Polskiej, tego wyścigu z cza-
sem, który – by jeszcze przez chwilę pozostać przy słownictwie Wojciecha Trojanowskiego 
– nie był wyścigiem kolarskim, gdzie jest lider w żółtej koszulce, czołówka i bezkształtny 
peleton, ale raczej przypominał grę zespołu piłki nożnej. Bramkę strzela jeden, ale do zwycię-
stwa przyczynia się właściwa strategia i precyzyjna gra całego zespołu.

Dopiero drugi zespół kierowniczy w Monachium sprawdził się w praktyce i przez kil-
kanaście następnych lat zapewnił stabilizację, konieczną dla efektywnej pracy. Składał się 
z Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Tadeusza Żenczykowskiego-Zawadzkiego i Karola Wagnera-
-Pieńkowskiego oraz kilku dalszych osób, o których mowa będzie za chwilę. Dyrektor skupiał 
uwagę na obronie interesów Rozgłośni Polskiej w łonie RWE i na kwestiach strategicznych, 
Żenczykowski, który z czasem stał się jego oficjalnym zastępcą, kierował codzienną pracą roz-
głośni, nadzorując szczególnie sprawy krajowe. Jednocześnie starał się w miarę możliwości 
łagodzić wewnętrzne konflikty, których stroną był często właśnie J. Nowak-Jeziorański. Karol 
Wagner-Pieńkowski, wybitny specjalista radiowy, dyrektor Radia Polskiego w Londynie pod-
czas wojny, a później kierownik polskich audycji Radia Madryt, znany i ceniony przez Pry-
masa Polski kardynała Wyszyńskiego, stał się kierownikiem Rozgłośni po odejściu Stanisława 
Strzetelskiego, dyrektora Sekcji Polskiej RWE w Nowym Jorku, ale co bardziej istotne był też 
ważnym i lojalnym źródłem informacji o tym, co się dzieje w amerykańskiej dyrekcji RWE 
po drugiej stronie Atlantyku. Michał Gamarnikow pełnił rolę sekretarza redakcji, a dyrektora 
wspomagali też później jego asystenci: historyk z zamiłowania Paweł Zaremba i Zygmunt 
Michałowski, późniejszy następca Jana Nowaka-Jezioranskiego.

Żenczykowski dołączył do zespołu dopiero późną jesienią 1954 jako starszy redaktor, od 
roku następnego był odpowiedzialny za sprawy krajowe, a dopiero od 1959 był oficjalnie 
mianowany pierwszym zastępcą dyrektora Rozgłośni Polskiej. Niezależnie od swej funkcji 
formalnej Żenczykowski był od samego początku postacią w zespole dominującą. To zresztą 
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wyjaśnia dlaczego ówczesny oficjalny zastępca dyrektora rozgłośni, Marek Święcicki, poczuł 
się zagrożony, niezależnie od tego, że Żenczykowski osobiście nie dawał ku temu powodów.

Żenczykowski był wówczas najwybitniejszym żyjącym specjalistą polskim od spraw 
propagandy, dysponował olbrzymią wiedzą o historii i sytuacji w kraju, opartą o własne 
wojenne i już powojenne doświadczenia (zagrożony aresztowaniem opuścił bowiem Polskę 
dopiero w listopadzie 1945). Wiedza ta wynikała m.in. także z dostępu do archiwum spraw 
krajowych, które z pomocą żony stworzył już po wojnie w Londynie. Był dobrym organiza-
torem. Miał doskonałą pamięć, w tym pamięć do nazwisk, był więc w czasach, gdy jeszcze 
nie było komputerów jednoosobowym zespołem badawczym i chodzącą bazą danych o apa-
racie władzy w PRL. Miał przy tym nieposzlakowaną opinię, był postacią charyzmatyczną, 
dowódcą gotowym pójść w ogień, gdy trzeba było bronić podwładnego. Był spokojny, cier-
pliwy, do tego co unikalne wśród szefów – miał też poczucie humoru, które pomagało stwo-
rzyć bardziej koleżeńską atmosferę i rozładowywać napięcia. Te wszystkie jego cechy były 
idealnym uzupełnieniem charakteru dyrektora Rozgłośni Polskiej. Był również – jak latarnia 
morska – punktem orientacyjnym dla wielu ludzi w Polsce, pragnących podzielić się z RWE 
ważną informacją, ale zdających sobie sprawę ze związanego z tym ryzyka. Wiedzieli oni, 
że Żenczykowski, który próbę ogniową przeszedł w Polsce w AK–owskiej konspiracji, jest 
jak opoka.

Nie jest przypadkiem, że dopiero po przyjściu T. Żenczykowskiego do Rozgłośni Polskiej 
RWE udało się z czasem stworzyć sprawnie działający system przekazywania informacji i ma-
teriałów z kraju do Wolnej Europy. Władysław Bartoszewski – bo o niego tu chodzi – po raz 
pierwszy spotkał się z nim w warunkach konspiracyjnych w 1963 roku. Od tego czasu Bar-
toszewski przekazywał do Wolnej Europy informacje i materiały z kraju – o sytuacji w śro-
dowiskach naukowych, katolikach, w partii, o represjach. Pomagali mu jego dawni współpra-
cownicy z czasów wojennej konspiracji w Armii Krajowej. Paweł Machcewicz w swej pracy 
„Monachijska menażeria”. Walka z Radiem Wolna Europa 1950–1989 stwierdza: 

Trudno oprzeć się wrażeniu, że było to swego rodzaju sprzysiężenie byłych akowców i człon-
ków powojennej konspiracji niepodległościowej, którzy swoją walkę o wolną Polskę kontynu-
owali w innych czasach i innymi metodami. Odwoływali się jednak do tego samego etosu 
i wzajemnego zaufania opartego na wspólnym doświadczeniu.1 

W latach 1939–1945 Żenczykowski pełnił bowiem trzy unikalne funkcje: był szefem Akcji 
„N”, antyniemieckiej dywersji psychologicznej, kierownikiem Wydziału Propagandy Mobili-
zacyjnej (kryptonim „Rój”), który przygotowywał aparat propagandy AK na okres powstania 
powszechnego (z chwilą wybuchu Powstania Warszawskiego Żenczykowski objął kierownic-
two Wydziału Propagandy BiP–u) oraz kierownikiem Wydziału (bądź też Podwydziału) „R” 
BiP–u KG AK – zwanego też w literaturze „Antyk”, którego zadaniem było prowadzenie 
propagandy antykomunistycznej.

Jan Nowak-Jeziorański po latach tak wspominał lata wspólnej radiowej pracy z Żenczy-
kowskim: Tadeusz był nie tyle moim zastępcą, co partnerem. Nie da się w pełni ocenić wkładu 
Żenczykowskiego do zbiorowego wysiłku polskiego zespołu RWE. Był wśród nas najlepszym 
znawcą spraw krajowych. Organizował i nadzorował pracę nad programem, a w chwilach 
krytycznych okazał się niezastąpiony w mobilizowaniu solidarnego frontu wobec Amerykanów. 
Mogłem polegać na jego doświadczeniu i radach2. 

1 Machcewicz Paweł, „Monachijska menażeria”. Walka z Radiem Wolna Europa 1950–1989, 
Warszawa: PAN ISP, 2007, s. 229-230.

2 Nowak–Jezioranski Jan, Człowiek czynu [Tadeusz Zawadzki–Żenczykowski], „Tygodnik 
Powszechny” nr. 15, 13.4.1997.
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Karol Wagner-Pieńkowski, trzeci członek radiowego triumwiratu, znany był ze swej 
skromności i dyskrecji, lubił raczej ogrywać rolę szarej eminencji. Rozpoczął radiową ka-
rierę już w 1930 roku, gdy zaczął pisać audycje dla Polskiego Radia w Warszawie, 5 lat póź-
niej został zawodowym spikerem Polskiego Radia. Jako mistrz radiowych tekstów, poliglota 
władający 7 językami (znał angielski, francuski, niemiecki, portugalski, rosyjski, hiszpański 
i rumuński) przeszedł do programów Polskiego Radia dla zagranicy i od 1938 był ich kie-
rownikiem. 

Jako kierownik programu Polskiego Radia, nadawanego do Niemiec, odpowiadał na kie-
rowaną przez Goebbelsa antypolską propagandę hitlerowską. J. Nowak-Jeziorański po latach 
przypomniał, że: Dla Wagnera wojna rozpoczęła się na rok przez jej wybuchem. Jego prawdzi-
we nazwisko Karol Pieńkowski znalazło się na samej górze niemieckiej listy proskrypcyjnej, 
ale na szczęście gestapo już go nie znalazło w Warszawie3. 

Zwolniony ze służby wojskowej, był we wrześniu 1939 ewakuowany z Warszawy wraz 
z biurem premiera RP. Po opuszczeniu Polski w 1939, pragnąc chronić swą matkę, która ukry-
wała się w kraju przed Niemcami, Karol Pieńkowski zmienił już w Rumunii nazwisko na 
Karol Wagner. Z Rumunii wyjechał do Francji i tam pracował w Radiu Polskim. Po upadku 
Francji ewakuowany do Wielkiej Brytanii. W grudniu 1942 r. powołany był do Ministerstwa 
Informacji i Dokumentacji (MID) pełnił funkcje: łącznika MID z kierownictwem BBC, za-
stępcy dyrektora Radia Polskiego w Londynie i później jego dyrektora.

Pierwszym dyrektorem Radia Polskiego był pisarz i historyk Józef Kisielewski (1905–1966), 
drugim Janusz Meissner (1901– 1978) pilot i znany pisarz, a trzecim i ostatnim od lipca 1943 
do lipca 1945 r. (cofnięcia uznania dla rządu RP na Uchodźstwie w Londynie) właśnie Karol 
Wagner-Pieńkowski.

Jan Nowak-Jeziorański wspominał: Na tym stanowisku [Wagner] walczył z bezceremonial-
ną, podwójną cenzurą brytyjską: wojskową i polityczną. Cenzurowane były nie tylko audycje 
redagowane przez polski zespół, ale także przemówienia prezydenta Raczkiewicza, premiera 
i ministrów. Wagner toczył z Anglikami homeryckie boje o każde słowo wykazując nieustępli-
wość zręcznie maskowaną układnymi manierami. Umiał także wyprowadzać w pole angiel-
skich cenzorów...4  

Warto podkreślić, że Radio Polskie w Londynie wykonywało wówczas jednocześnie aż 
trzy ważne funkcje. Dział Programowy Radia Polskiego nadawał od 1942 własny program 
na falach BBC, natomiast mało dotychczas znany, czy raczej zupełnie nieznany szerszemu 
ogółowi Dział Zagraniczny Radia Polskiego, przygotowywał specjalny serwis informacyjny 
dla Sekcji Polskiej BBC oraz inny serwis dla anglojęzycznego programu BBC. Oprócz tego 
Dział Zagraniczny Radia Polskiego tworzył specjalny serwis dla polskojęzycznych audycji, 
tzw. Polskich Godzin Radiowych, nadawanych przez różne stacje w Stanach Zjednoczonych. 
Działalność Działu Zagranicznego przypominała więc raczej Departament Radiowy Minister-
stwa niż pracę rozgłośni radiowej.

Od grudnia 1942 jako zastępca Dyrektora Radia Polskiego Karol Wagner był odpowie-
dzialny właśnie za Dział Zagraniczny. Do ważnych zadań tego działu należało zbieranie wia-
domości oraz informacji krajowych i wszelkich tematów polskich dla audycji polskich BBC, 
korzystając z takich źródeł jak doniesienia Polskiej Agencji Telegraficznej (PAT) oraz informa-
cje Ministerstwa Spraw Wewnętrznych RP, otrzymującego dane bezpośrednio z Kraju, analizy 
i opracowania, źródła wojskowe oraz z prasy konspiracyjnej. Dział ten sprawdzał również 
otrzymane informacje, uzgadniał je i czuwał nad wykorzystaniem ich przez redaktorów BBC.

3 Nowak–Jeziorański Jan, Karol Wagner nie żyje, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 23.1.1988.
4 Ibidem.
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W maju 1945 r. w związku ze spodziewanym uznaniem przez aliantów Tymczasowego 
Rządu Jedności Narodowej w Warszawie Wagner wyjechał na kontynent europejski badając 
w imieniu rządu RP w Londynie możliwość utworzenia antykomunistycznej radiostacji, która 
nadawałaby program do kraju w języku polskim. Po wielu trudnościach program taki zaczęło 
nadawać Radio Madryt. Kierownikiem Sekcji Polskiej Radio National de Espana został mia-
nowany Karol Wagner. 

Jan Nowak-Jeziorański tak napisał o tym wydarzeniu: Aż wreszcie w r 1949 rozpoczął Wa-
gner nadawanie audycji polskich z Madrytu./.../ I oto stała się rzecz nadzwyczajna. W ciągu 
kilku miesięcy Polskie radio Madryt pod kierunkiem Wagnera, pobiło dwóch gigantów: BBC 
i Głos Ameryki, stając się na kilka lat najbardziej popularną stacją w Polsce.5 

Rozgłośnia  Radiowa w Madrycie (Radio National de Espana) nadawała program w języku 
polskim od 12.1.1949 do 20.12.1975 r. 

Jan Nowak-Jeziorański ujawnił, że po raz pierwszy zaproponował Karolowi Wagnerowi 
pracę w RWE w Monachium w chwili tworzenia Rozgłośni Polskiej w 1952, ale nie chciał on 
opuścić swej placówki. Zgodził się dopiero w trzy lata później, gdy w marcu 1955 po długo-
trwałym konflikcie z Janem Nowakiem-Jeziorańskim, ustąpił dotychczasowy Dyrektor Sekcji 
Polskiej RWE, Stanisław Strzetelski; jego funkcja była równorzędna funkcji J. Nowaka-Jezio-
ranskiego w Monachium. Strzetelski kierował Sekcją Polską RWE w Nowym Jorku, a Nowak-
-Jeziorański Rozgłośnią Polską w Monachium.

Po rezygnacji Strzetelskiego dyrektor Rozgłośni Polskiej mianował Karola Wagnera-Pień-
kowskiego kierownikiem Biura Nowojorskiego Rozgłośni Polskiej RWE. Od tej pory program 
Sekcji Polskiej RWE w Nowym Jorku podlegał Dyrektorowi Rozgłośni Polskiej w Mona-
chium i był z nią w pełni zintegrowany. 

Lata później, w 1974 roku, Biuro w Nowym Jorku zamknięto na dwa lata i Wagner-Pieńkow-
ski, przeniesiony do Monachium, objął funkcję asystenta dyrektora Rozgłośni Polskiej RWE.

Andrzej Pomian po latach wspominał go tak: Znał znakomicie historię i literaturę pol-
ską./.../ Był ogromnie pracowity i przesiadywał długo w biurze. Był człowiekiem wielkiej kultu-
ry. Orientował się bardzo dobrze w sprawach politycznych. Należał do najinteligentniejszych 
ludzi jakich kiedykolwiek spotkałem.6 

Na emeryturę Wagner przeszedł 30.4.1979 r., ale wyjechał do Włoch, obejmując bardzo 
ważną misję reprezentanta Rozgłośni Polskiej RWE w Rzymie i przy Watykanie. Był osobą 
ustosunkowaną, powszechnie znaną i cieszącą się wielkim autorytetem, mającą dostęp tak do 
przedstawicieli Episkopatu Polski, przyjeżdżających do Rzymu, jak i do ważnych osobistości 
z Kurii Rzymskiej. Odegrał znaczącą rolę jako pośrednik pomiędzy Kościołem a dyrekcją 
Rozgłośni Polskiej RWE.

Wagner wychowywał się na Kijowszczyźnie, gdzie mieszkali jego rodzice, do szkół chodził 
w Kijowie. Jego rodzina przyjechała do Warszawy w 1919 roku i tu ukończył Gimnazjum im. 
Adama Mickiewicza (do tego samego gimnazjum chodził młodszy od niego Jan Nowak-Je-
ziorański), a następnie studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas 
studiów działał w Stowarzyszeniu Młodzieży Katolickiej  „Odrodzenie” i tam  poznał później-
szego kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski, który od 1926 r. też był członkiem 
„Odrodzenia” i w latach następnych brał żywy udział w jego działalności. 

Ta informacja jest mało znana. Pomaga zrozumieć dlaczego właśnie Wagner, któremu ufał 
Prymas Polski Kardynał Wyszyński, cieszył się tak wielkim autorytetem w dość przecież her-

5 Ibidem.
6 Pomian Andrzej, Moje przyjaźnie i znajomości w Rozgłośni Polskiej w Monachium, „Przegląd 

Polski” tygodniowy dodatek literacko–społeczny „Nowego Dziennika”, Nowy Jork, 3.5.2002.
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metycznym środowisku nie tylko Episkopatu Polski, ale Kurii Rzymskiej i Watykanu. Usto-
sunkowanie Wagnera w Stolicy Apostolskiej było na wagę złota, szczególnie w czasach, gdy 
w Polsce wprowadzono w 1981 stan wojenny, a kierowanie Rozgłośną Polską RWE przejął 
nowy dyrektor Zdzisław Najder. Te szczególne zasługi Karola Wagnera wielokrotnie podkre-
ślali Zdzisław Najder i jego następca Marek Łatyński.

Ważną, ale zapewne niedocenianą rolę odgrywał w tym zespole kierowniczym Michał Ga-
marnikow, używający na antenie pseudonimu „Michał Górecki” – w chwili wybuchu wojny w  
1939 r. student drugiego roku prawa na UW w Warszawie, po wkroczeniu wojsk sowieckich na 
Ziemie Wschodnie RP wywieziony do łagru na Syberii, później żołnierz Armii Polskiej gen. 
Andersa w Rosji, artylerzysta w 1 Pułku Artylerii Pomiarowej – wykrywała ona stanowiska ar-
tylerii przeciwnika. Przeszedł on cały szlak bojowy od Azji Środkowej do Monte Cassino. Po 
demobilizacji ukończył Glasgow and West of Scotland Commercial College, a jednocześnie 
ekonomię jako ekstern na Uniwersytecie Londyńskim. Jan Nowak-Jeziorański tak pisał o jego 
roli w zespole Rozgłośni Polskiej, przy okazji wyjaśniając system pracy: 

Rozmiary codziennej, obowiązkowej lektury były tak duże, że nie podołałbym bez „szefa 
sztabu”, który przeprowadzał selekcję, wyławiał rzeczy najważniejsze, referował wydarze-
nia dnia. Był nim nieprzerwanie od roku 1956 Michał Gamarnikow, prawdziwy tytan pracy. 
Kiedy o ósmej rano przechodziłem korytarzem do mego pokoju, Gamarnikow już siedział za 
biurkiem, wertując szybko ogromny materiał płynący z centralnej  redakcji dziennika radio-
wego, z nasłuchu i z prasy krajowej. W półtorej godziny później był gotów, by referować na 
konferencji „sztabu” w moim pokoju, najważniejsze wydarzenia ubiegłej doby i proponować 
wybór tematów oraz zajęć redaktorów. /.../ Nie znał wypoczynku. W każdą niedzielę wertował 
materiały i przywoził mi je wieczorem do domu./.../ Zorganizował własne podręczne archiwum 
(półki zajmowały cała powierzchnie 3 długich ścian sali konferencyjnej – dod. LG), które ry-
walizowało z naszym biurem studiów.7 

Gamarnikow awansował w 1962 roku na stanowiska redaktora zatwierdzającego programy 
do emisji, a od roku 1967 był asystentem dyrektora Rozgłośni Polskiej.

Z czasem do tego zespołu kierowniczego dołączył Zygmunt Michałowski, przeniesiony 
w 1960 roku  z Paryża. Był początkowo redaktorem Działu Programowego Rozgłośni Polskiej 
RWE, z czasem sprawował funkcje kierownicze, m.in. od 1967 asystenta dyrektora, a po przej-
ściu T. Żenczykowskiego-Zawadzkiego na emeryturę pierwszego zastępcy dyrektora Rozgło-
śni Polskiej (od 1972). 

Po wkroczeniu 17 września 1939 r. wojsk sowieckich na Ziemie Wschodnie Rzeczypospo-
litej Michałowski przedostał się w październiku 1939 przez Rumunię do Francji i wstąpił do 
tworzonej tam Armii Polskiej. Brał udział w kampanii francuskiej w 1940 r., po klęsce Francji 
ewakuowany do Wielkiej Brytanii służył w 3 szwadronie I Batalionu Strzelców im. 14 Pułku 
Ułanów Jazłowieckich (który 4 lata później powrócił do swej historycznej nazwy 14 Pułk Uła-
nów Jazłowieckich, już w ramach 1 Dywizji Pancernej gen. Maczka). 

Michałowski, uzyskawszy urlop z wojska, sfinalizował rozpoczęte w Polsce na UJ studia 
prawnicze, uzyskując w 1944 na Polskim  Wydziale Prawa przy Uniwersytecie w Oksfor-
dzie tytuł magistra. Oddelegowany z wojska do służby dyplomatycznej ukończył kurs dy-
plomatyczno–konsularny i przeszedł praktykę w MSZ w Londynie. Po wyzwoleniu Belgii, 
gdy otwarto tam Poselstwo RP, pełnił funkcję Attaché Poselstwa do czasu cofnięcia uznania 
dyplomatycznego dla rządu RP w Londynie. 

7 Nowak-Jeziorański Jan, Wojna w eterze, Londyn Odnowa, 1985–1988, wydanie krajowe 
[zawierające sygnatury dokumentów z archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Ossolineum we 
Wrocławiu] Kraków 2000, Wydawnictwo Znak, s. 491.
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Gdy w Monachium utworzono w 1952 r. europejską siedzibę Radia Wolna Europa, podjął 
w styczniu 1954 pracę biurze terenowym RWE w Berlinie Zachodnim jako reporter Działu 
Studiów i Analiz.  Po kilku miesiącach zdecydował jednak powrócić do Paryża. Michałowski 
pracował w Paryżu początkowo jako reporter polskiego Działu Studiów i Analiz, a jego prawą 
ręką stał się z czasem Maciej Morawski. Później był też korespondentem Rozgłośni Polskiej 
RWE w Paryżu.

O Michałowskim jako swoim zastępcy Jan Nowak-Jezioranski pisał:...Zygmunt Michałow-
ski, jeden z najinteligentniejszych i najzdolniejszych ludzi, jakich udało mi się znaleźć.8 (Wojna 
w eterze, str. 491)

Spośród świadectw o radiowym życiu Michałowskiego na szczególną uwagę zasługuje opi-
nia Andrzeja Pomiana: Zygmunt Michałowski /../ Na pozór  snobistyczny, nonszalancki arysto-
krata, był w gruncie rzeczy ogromnie pracowity. Zdolny komentator, należał do nielicznych  na 
emigracji bardzo dobrych znawców Zachodu i jego polityki. Nie zajmował się jej bezwzględną, 
krzykliwą krytyką, tak zwykłą w polskich kołach w Londynie i Paryżu. Starał się ją zrozumieć 
w całym jej cynizmie na tle jej długiej tradycji tego samego typu. I wyciągał z niej trudne wnio-
ski dla nas na przyszłość 9 . 

Ostatnim członkiem zespołu kierowniczego J. Nowaka-Jezioranskiego w Rozgłośni Pol-
skiej RWE w Monachium był Paweł Zaremba, historyk z zamiłowania, urodzony w Petersbur-
gu, wychowany w Polsce, uczestnik kampanii wrześniowej, ranny podczas bitwy nad Bzurą, 
wykładowca języka angielskiego i francuskiego w zajęciach samokształceniowych oficerów 
polskich, więzionych w Oflagu w Murnau w Bawarii.

Przez wiele lat współpracował z Londynu z Rozgłośnią Polską RWE, ale pracę etatową 
w Rozgłośni Polskiej RWE w Monachium podjął dopiero w 1967 r., początkowo jako redak-
tor, trzy lata później wszedł do zespołu kierowniczego Rozgłośni Polskiej RWE, a od 1972 był 
asystentem dyrektora Rozgłośni. Autor m. in. Historii dwudziestolecia (1918–1939), redaktor 
pisma RWE „Na Antenie”, słabej kondycji zdrowotnej, zmarł w 1979 r.

Marek Łatyński wspominał go tak: Przyszły kronikarz rozgłośni znajdzie ślady jego pracy 
– redaktora, inspiratora, doradcy – w skryptach setek audycji, o historii, o polityce, o kultu-
rze./../ [Zaremba] był również urodzonym dziennikarzem i potrafił napisać szybko i ciekawie 
o każdej niemal sprawie świata, w którym żyjemy. /../ Pomagały mu sprawna pamięć i oszała-
miająca erudycja, wiedza, która mogła onieśmielać współpracujących z nim.10 

Postać ostatnia, pojawiająca się we wspomnieniach czasem anegdotycznej natury, to Ad-
ministrator Rozgłośni, dr Cezary Szulczewski, następca Jarosława Łuby. Był poznaniakiem 
z krwi i kości, urzędował przez lata w kantorku, stworzonym poprzez przegrodzenie korytarza, 
tuż obok gabinetu dyrektora Rozgłośni. Piszę o tym, gdyż to maleńkie pomieszczenie świad-
czyło najlepiej o skromności Administratora. Polonista, działacz Związku Obrony Kresów 
Zachodnich, uczestnik kampanii wrześniowej, później kampanii francuskiej 1940 w Dolnej 
Lotaryngii, internowany w Szwajcarii, był sprawny, dobrze zorganizowany i oszczędny, to 
dzięki niemu Nowak-Jeziorański mógł nie myśleć o wielu sprawach finansowo-organizacyj-
nych Rozgłośni, koncentrując się na kwestiach bardziej istotnych.

Członkowie drugiego, stabilnego już zespołu kierowniczego Rozgłośni Polskiej RWE byli 
podczas wojny żołnierzami: Armii Krajowej, Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, jeden spę-

8 Ibidem.
9 Pomian Andrzej, Moje przyjaźnie i znajomości w Rozgłośni Polskiej w Monachium, „Przegląd 

Polski” tygodniowy dodatek literacko–społeczny „Nowego Dziennika” Nowy Jork, 3.5.2002.
10 Łatyński Marek, Zamiast wstępu (w: Zaremba Paweł (do druku przygotował Marek Łatyński), 

Historia dwudziestolecia (1918–1939). Tom 1, Paryż Instytut Literacki, 1981 s.7–9
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dził wojnę w obozie jenieckim. Trzech z nich – J. Nowak-Jeziorański, T. Żenczykowski i Z. 
Michałowski było członkami Polskiego Ruchu Wolnościowego „Niepodległość i Demokracja” 
(PRW „NiD”), M. Gamarnikow – PPS–u na Obczyźnie, K. Wagner-Pieńkowski, P. Zaremba 
i C. Szulczewski byli bezpartyjni. Łączyła ich jednak wspólna Sprawa, większa niż Rozgłośnia 
Polska RWE: to była busola wskazująca kierunek wspólnego działania.
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Zdzisław Najder

Jan Nowak-Jeziorański poza Radiem: 1976-1985

Będziemy dziś mówili o postaci pomnikowej. Takiego miejsca w naszej historii nikt nie 
odbierze Zdzisławowi Jeziorańskiemu, znanemu powszechnie jako Jan Nowak-Jeziorański. 
Postaram się jednak, jako naukowiec z zawodu, mówić nie o pomniku, ale o żywym człowie-
ku, którego zdarzyło mi się dość dobrze poznać. I ten człowiek zasługuje na porządną nauko-
wą biografię. Imponująca zgromadzonym materiałem książka Jarosława Kurskiego ukazuje 
postać wieloletniego dyrektora Rozgłośni Polskiej RWE głównie z perspektywy jego samego. 
Ale Pan Jan był za życia, niemal do końca, postacią  budzącą silne kontrowersje. Niektóre ła-
two i zasadnie można przypisać zazdrości – postawie jemu samemu wcale nie obcej. 

Ale trudno przypisać zazdrości trwałą (i odwzajemnianą) niechęć drugiego Polaka z tegoż 
pokolenia, który też zbudował instytucję o znaczeniu ogólno-narodowym: Jerzego Giedroycia. 
Trudno posądzać o zazdrość Jana Karskiego: on także Pana Jana nie lubił i w tym wypadku 
wzajemna niechęć, nie tylko osobista, ale ideologiczna, przyniosła niestety niewymierne szko-
dy międzynarodowej reputacji Polski. Obchodząc rok Jana Nowaka-Jeziorańskiego musimy 
sobie zdawać sprawę, że jest on autorytetem tylko dla nas, Polaków. Karski zaś stał się sym-
bolem Polski dla całego świata. 

Początki rozgłośni, którą Pan Jan kierował, są chyba mało zbadane. Nazywała się początko-
wo Głosem Wolnej Polski: kto pamięta, że jej pierwszym kierownikiem był Stanisław Strzetel-
ski? Został zastąpiony przez Nowaka-Jeziorańskiego, z którym Amerykanie łatwiej wówczas 
dochodzili do porozumienia. Wiele środowiskowych animozji przetrwało przez długie zimno-
wojenne lata. 

Nowak zrozumiał natychmiast znaczenie istnienia polskiej rozgłośni , jak może stać się po-
tężnym narzędziem oddziaływania na społeczeństwo polskie, odcięte kordonem granicznym 
i cenzurą od wiadomości nie tylko o zagranicy, ale przede wszystkim o sobie. I przez dwa-
dzieścia pięć lat poświęcał wszystkie siły umacnianiu tego narzędzia. Wymagało to utrwalenia 
zaplecza politycznego w USA. To zaplecze dzieliło się z grubsza na kręgi CIA, we wczesnym 
okresie powojennym bardzo wpływowe i skłonne do aktywizmu, oraz na Kongres i opinię 
publiczną. Emigracyjny działacz polityczny, który miał otwarty dostęp do „swoich” reprezen-
tantów w Kongresie, stawał na o wiele silniejszej pozycji niż bezpaństwowiec. Pan Jan, po 
wahaniach i ociąganiu się, przyjął obywatelstwo amerykańskie, wzorem Zbigniewa Brzeziń-
skiego, warszawiaka, który wojnę spędził w Kanadzie. Pani Wisia, żona i bezcenna podpora 
życiowa Nowaka, do końca życia miała papiery uchodźcy. 

Dwie cechy osobowości Pana Jana wybijają się moim zdaniem na czoło: patriotyzm i pra-
cowitość. Kochał Polskę i chciał jej służyć. Kochał ją tak mocno, że utożsamiał swoją osobistą 
wizję Polski z jej państwowymi interesami – i był gotów walczyć z osobistymi przeciwnikami 
w imieniu Polski właśnie. Skłaniał go do tego i własny, bardzo impetyczny temperament. We 
wspomnieniu pośmiertnym, ogłoszonym w Nowym Jorku, odwołałem się do cytatu z Mic-
kiewicza: Wielkie serca, Aldono, są jak ule zbyt wielkie. Miód ich wypełnić nie może. Miewał 
więc porywy niechęci, nawet wrogości. Jacek Kurski odsłania czytelnikom fakt lekceważą-
cego, instrumentalnego traktowania własnej żony. Przy posiłkach w domu Nowaków bywało 
to bardzo krępujące dla gości: Pan Jan mówił chętnie na wszystkie tematy, ale żony nigdy do 
głosu nie dopuszczał. A skoro tak traktował własną żonę – cóż się dziwić, że był skłonny do 
instrumentalnego traktowania innych. W polu mojej osobistej obserwacji spośród licznych 
wspólnych znajomych nigdy się na to nie odważał tylko wobec Zbigniewa Brzezińskiego. 
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Pracowity był niebywale: w jego pokoleniu dorównali mu tylko Jerzy Giedroyc i Włady-
sław Pobóg-Malinowski, skromny tytan pracy, rzetelny historyk. Od Giedroycia różnił Nowa-
ka i wybuchowy temperament i fakt, że nie był intelektualistą. Na rozwijające się wydarzenia 
patrzył zwykle czas jakiś nadal w kategoriach tego, co już swoim zdaniem znał; jeżeli miał 
jakąś wizję przyszłej Polski, to chował ją w sercu. Faktu integracji europejskiej nigdy nie 
przyjął do świadomości. 

Poznałem go na początku 1972 roku w Stanach Zjednoczonych (pracowałem wówczas  
w Stanford University) w domu mojego bliskiego przyjaciela, Marka Walickiego. Marek uciekł 
z Polski przez zieloną granicę w roku 1949 i pracował przez 17 lat w RWE. Pan Jan przecho-
dził wówczas w Monachium bardzo trudny okres, opisany przez niego w Polsce w oddali, 
pogarszającej się sytuacji finansowej i politycznej Radia, narastających konfliktów wśród pra-
cowników. Rozmawialiśmy jednak głównie o sytuacji w Polsce, o zagrożeniach, jakie stwarza 
poczucie „naszej małej stabilizacji” – moim zdaniem groźniejsze, niż jady komunizmu. Umó-
wiliśmy się, że będę do niego telefonował, kiedy tylko zdarzy mi się wyjechać za granicę. 
Udało się to aż cztery razy, a to dzięki licznym konferencjom conradowskim, związanych z 50. 
rocznicą śmierci pisarza, przypadającą w 1974 r. 

W maju 1976 r. ogłoszony został w Londynie program Polskiego Porozumienia Niepod-
ległościowego. Przyciągnął wiele uwagi. Pan Jan znał już oczywiście ten dokument, kiedy 
w marcu 1977, dwa lata po jego dymisji, udało nam się (moja żona znała oboje Nowaków z lat 
czterdziestych w Londynie) odwiedzić ich w podgórskim domku w Pass Thurn, w Austrii. 
Pisał tam Kuriera z Warszawy, ale żył sprawami kraju, gdzie nagle przyspieszył rozwój wyda-
rzeń. O tym głównie rozmawialiśmy. Nie ukrywałem przed Nowakiem swojej roli w PPN. On 
zaś nie ukrywał narastającej troski o losy Radia, które nie radziło sobie dobrze ze zmieniającą 
się sytuacją – zwłaszcza w obliczu niechętnej postawy Departamentu Stanu, nie przewidujące-
go zmian w obozie komunistycznym.

Rok później dostałem znakomite stypendium naukowe, związane z moją nową książką 
o Conradzie-Korzeniowskim. Nie były to pieniądze, ale możliwość zamieszkania na 6 tygodni 
w pałacowych warunkach i pięknym miejscu, w Bellagio nad jeziorem Como. Miałem tam 
czas również na prace niezwiązane z książką, no i możliwość swobodnego korespondowania. 
10 lutego 1978 r. Nowak napisał list z prośbą o wsparcie go w zabiegach mających zapobiec, 
by Richard Davies, dotychczasowy ambasador USA w Warszawie, który uważał Gierka za 
męża opatrznościowego [i] był zdecydowanym przeciwnikiem zarówno RWE jak i opozycji, 
został szefem radiostacji RWE i Swobody. Jego nominacja oznaczałaby całkowite unieszkodli-
wienie obu radiostacji. Nie wiem, czyje działania zaważyły, ale Davies nominacji nie dostał. 
Trzy lata później kajał się przede mną za naiwność…

Po drodze, gdzieś na obrzeżach Monachium, spotkałem się z następcą Nowaka, Zygmun-
tem Michałowskim. W cytowanym już liście Nowak pisał do mnie: Zygmunt M. był bardzo 
rad ze spotkania z moim imiennikiem. Myślę, że ten kontakt będzie z pożytkiem dla obu stron. 
Prawdę mówiąc, stosunki między nami nie stały się nigdy bliskie: zbyt się chyba różniliśmy 
i usposobieniem i poglądami. Ale w swoim liście Pan Jan poruszył inny, bardzo dla niego cha-
rakterystyczny wątek. Otóż ten ofiarny patriota nie tylko dbał na odległość o „swoje” RWE, 
ale był gotów poświęcać uwagę, czas i energię także innym inicjatywom niepodległościowym, 
niezwiązanym z niczyimi interesami. Tak się stało z Polskim Porozumieniem Niepodległo-
ściowym, którego teksty docierały do niego od maja 1976 przez „Kulturę”: proszę pamiętać, 
że macie w mojej osobie „tajnego” ambasadora, który chce Wam pomagać po cichu, bez 
rozgłosu i nie jest spragniony „zasług”. Drugą taką inicjatywą było „Północno-amerykańskie 
Studium Spraw Polskich”, pomysł wypracowany już w roku 1974 podczas rozmów z moim 
przyjacielem (a potem jednym z „mężów zaufania” PPN), Jerzym Lerskim. Jerzy był starszym 
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kolegą Nowaka z AK, kurierem Komendy Głównej do Londynu; mimo różnic poglądów – 
Jerzy był socjaldemokratą – pozostawali na odległość w bliskiej przyjaźni. W 1976 r. Lerski 
chciał jakoś spleść Studium z PPN. Ale, jak pisał Nowak 5 kwietnia 1978, on sam musiał 
działać w pojedynkę, bo tutejsi (tj. waszyngtońscy) dwaj przedstawiciele Studium zamiast 
pomagać raczej przeszkadzają. Współzawodnictwo o to, na czyje konto mają być zapisane 
„zasługi” stanowi bakcyl niszczący każdą ideową współpracę zespołową. Lerskiego usunięto 
z przewodnictwa Rady Studium.

W tymże liście Nowak apelował o namówienie Flory Lewis, sławnej publicystki New York 
Timesa i starej przyjaciółki mojej żony, by skrytykowała blokowanie przez Departament Sta-
nu rozpatrywanego przez Kongres powołania fundacji, poświęconej obronie praw człowieka. 
Przejmował się niepokojącymi wiadomościami eskalacji akcji policyjnej przeciwko opozycji. 
I nie tylko przejmował, starał się coś zrobić. Przesłał mi kopię proponowanego oświadczenia, 
a list zakończył całkiem niespodzianie propozycją: myślę, że byłby Pan idealnym kandydatem 
na zastępcę mego następcy. 

To pozostało przez następne trzy i pół roku głównym tematem jego listów i rozmów ze mną. 
Przekonywał o potrzebie zasilenia RWE przez nowych ludzi: instrument, który mam na myśli, 
zagrożony jest atrofią o ile Wy w kraju nie przyjdziecie z pomocą. Mój następca pozostawiony 
wyłącznie własnym siłom załamie się fizycznie i psychicznie w bardzo krótkim czasie. Znacze-
nie tej roboty jest moim zdaniem zupełnie niedoceniane przez środowiska polityczne w kraju 
(list z 28 IV 1979).

Jednocześnie Nowak w każdym liście chwalił teksty PPN: wasze opracowania są coraz 
lepsze i coraz głębsze. … Wspaniałe było pod każdym względem wasze orędzie w rocznicę 
niepodległości (tj. ogłoszony w listopadzie tekst „1918-1978”, nasza dwudziesta piąta publi-
kacja).  Nie wiem, czy Pan Jan zdawał sobie sprawę, że pochwały tego, co robiłem dla PPN 
– a był to rodzaj działalności, w którym czułem się najlepiej – były najsilniejszym kontrargu-
mentem przeciw przejściu do RWE. Nie chciałem emigrować i nie miałem pojęcia, czy podo-
łam zupełnie sobie obcym obowiązkom. 

Tu chyba dobry moment na uwagę ogólną: słowo wasze, które utożsamiało adresata jako 
„człowieka PPN”, było w liście Nowaka nietypowym błędem. Zwykle stosował starannie 
konspiracyjne, akowskie zasady. Zupełnie inaczej pisywał Giedroyc, którego listy musiałem 
często niszczyć, bo wspominał innych ludzi. Dodam jeszcze, że niedościgłym ideałem tajnej 
roboty był prezes PAN-u Aleksander Gieysztor. NIGDY nie porozumiewał się ze mną bezpo-
średnio – więc ani u niego, ani u mnie nie zostawał kompromitujący ślad. 

Wydarzeniem, które wpłynęło na moją postawę była wpadka w grudniu 1978 r. Mój oks-
fordzki kolega, Steve Gallup, wówczas dyplomata amerykański, odwiedził mnie podczas pry-
watnej wizyty w Warszawie. Dałem mu list do Leszka Kołakowskiego, jednego z „mężów 
zaufania” PPN. Nie było tam niczego tajnego, poza dowodem, że się w sprawie PPN-u poro-
zumiewamy. Steve nie zawiadomił (jak powinien był) ambasady USA, został przeszukany na 
lotnisku i znaleziono u niego mój list. Zadzwonił tegoż wieczora z Wiednia i w nocy usunę-
liśmy z żoną z mieszkania wszystkie kompromitujące przedmioty. Ale już w ciągu paru dni 
założono mi podsłuch w przewodzie kominowym i uruchomiono punkt obserwacyjny w domu 
po drugiej stronie ulicy. Na szczęście nie przydzielono mi stałego ogona samochodowego, 
tylko dwukrotnie przekłuwano opony i płatano inne figle. 

Nowak zaczął używać grudniowej wpadki jako walnego argumentu za moim wyjazdem 
za granicę. Bezwiednie współdziałał tu z Giedroyciem. Tymczasem w gronie kierowniczym 
PPN postanowiliśmy już na jesieni 1977 r. przyjrzeć się staranniej programom RWE. Rezul-
tatem był dosyć krytyczny tekst, nie do publikacji (ukazał się dopiero w 1990), który Leszek 
Kołakowski przekazał Kulturze i Nowakowi. Giedroyc na polskie programy RWE (których 
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skądinąd prawie nigdy nie słuchał) miał pogląd negatywny. Nowaka nasz tekst jakoś jeszcze 
bardziej zachęcił. A kiedy w marcu 1980 r. powtórzyłem swoje grymaszenia: program Radia 
był moim zdaniem oderwany od współczesnej europejskiej rzeczywistości, komentarze zbyt 
prymitywne i jadowite, Pan Jan natychmiast odpisał: zmartwiło mnie to, co Pan pisze o RWE. 
Jak Pan wie, nie jestem już zupełnie związany z tą instytucją, ale daleki jestem od Schadenfreu-
de mając nieustannie na uwadze żywotne interesy społeczeństwa, a zwłaszcza opozycji. Radio 
i KOR są przedmiotem zażartej nagonki, którą prowadzi grupa Moczulskiego. […] Radio rze-
czywiście poważnie osłabło na skutek poważnych cięć budżetowych i redukcji personalnych, 
które zdemoralizowały zespoły redakcyjne.(…) Jeżeli jednak zastrzyk wzmacniający nie przyj-
dzie z Polski – to prędzej czy później ten instrument zostanie wyeliminowany i dopiero wtedy 
– poniewczasie – zorientujecie się w jego znaczeniu (list z 9 kwietnia 1980 r.).

W rozmowach telefonicznych (proszę dzwonić na collect call 703 354 0747, najlepiej przed 
godz. ósmą rano naszego czasu) używał argumentacji bardziej emocjonalnej: jeżeli się rozleci, 
nie będzie Pan mógł patrzeć na swoją twarz przy goleniu. Nigdy mi niczego wprost nie zapro-
ponował: naganianą zwierzynę wystawiał komu innemu, świadomie pełnił wobec Radia rolę 
pomocniczą. 4 kwietnia 1980 r. zawiadomił mnie, że przekazał mój numer telefonu w Rzymie 
(byłem tam bodaj tydzień) Ralphowi Waltersowi, nowemu szefowi połączonych RWE i Swo-
body. Ten z kolei przekazał mnie w ręce nowego, bardzo energicznego szefa RWE, Anglika 
Jima Browna. I Jim oblegał mnie z daleka przez kolejne półtora roku. Wyznaję, bez skruchy, 
że nie uległem perswazjom i groźbom. 

Decyzję o moim pozostaniu za granicą podjął za mnie generał Jaruzelski: 16 grudnia 1981 
w Londynie dowiedziałem się, że w Warszawie czeka mnie areszt i proces o PPN.

Od Jana Nowaka zdążyłem już się nauczyć przynajmniej jednego: szacunku do trwałej 
instytucji publicznej, do polskiego narzędzia działania. Lekcja przydała mi się później, kiedy 
w 1987 byłem zmuszony podać się do dymisji jako dyrektor Rozgłośni Polskiej RWE, z powo-
du brutalnych nacisków politycznych amerykańskiego zwierzchnictwa. Choć moje ustąpienie 
Jerzy Urban przyjął jako zwycięstwo – starałem się odejść minimalnie szkodząc samej insty-
tucji, która była wówczas w złych rękach.
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Jan Nowak-Jeziorański  
– Jego miejsce we współczesnej historii Polski

Jan Nowak-Jeziorański łączył w swoim życiu różne role: członka niepodległościowej kon-
spiracji w czasie wojny, dziennikarza i redaktora, polityka, i to zarówno walczącego przeciwko 
komunistycznej dyktaturze, jak i działającego w realiach demokratycznych – Stanów Zjedno-
czonych, polskiej emigracji na Zachodzie oraz  Polski po 1989 r., czy wreszcie pisarza – au-
tora wspomnień, które weszły do kanonu polskiego piśmiennictwa w tej dziedzinie,  a także 
cenionych opracowań historycznych.  Najdłuższa karta w jego życiu to niewątpliwie dzienni-
karstwo, najpierw w  brytyjskim radiu BBC, a następnie przez ponad dwa dziesięciolecia – od 
1952 do 1975 roku – w Radiu Wolna Europa w Monachium.

W tej ostatniej roli współtworzył zjawisko wyjątkowe w historii mediów, nie tylko polskich: 
rozgłośnię prowadzoną przez emigrantów, instytucjonalnie kierowaną przez Amerykanów 
i przez nich finansowaną, ale utrzymującą bliski, często codzienny  kontakt z milionami słucha-
czy w Polsce. Nowakowi-Jeziorańskiemu udało się dokonać rzeczy niezwykłej: stworzyć pro-
fesjonalny zespół radiowy, który mimo znacznej odległości, istnienia żelaznej kurtyny i stałego 
przeciwdziałania służb specjalnych bloku radzieckiego, uzyskiwał szczegółowe i aktualne wia-
domości o sytuacji w kraju, potrafił przygotowywać codzienne audycje, które dla wielu Polaków 
były najważniejszą alternatywą dla oficjalnego obiegu informacyjnego i propagandowego.

Okres II wojny światowej i pierwsze lata powojenne

Jan Nowak (Zdzisław Jeziorański) brał udział w Akcji „N”, czyli działaniach Biura Infor-
macji i Propagandy ZWZ–AK, których celem było osłabienie morale i sianie dezorientacji 
w szeregach niemieckich żołnierzy i członków okupacyjnej administracji. Polegała przede 
wszystkim na rozpowszechnianiu „fałszywek” – ulotek i pism, udających wytwory nieistnie-
jących, rzekomo konspiracyjnych antyhitlerowskich organizacji. Największe  wojenne doko-
nania Jana Nowaka to przede wszystkim jednak jego misje kurierskie. Pierwsza, w kwietniu 
1943 roku, prowadziła przez Gdynię do Sztokholmu. Głównym celem było zorganizowanie 
– i sprawdzenie – nowej trasy kurierskiej, ale dla Nowaka ważne było także przekazanie do 
Londynu informacji na temat Akcji „N”, w którą był zaangażowany. 

Kolejna misja była znacznie ważniejsza: w listopadzie 1943 r. dotarł najpierw znowu do 
Sztokholmu,  a następnie do Londynu, gdzie raport na temat polskiego podziemia i  sytuacji 
w okupowanym kraju przedstawił najważniejszym polskim politykom, m.in. premierowi Mi-
kołajczykowi i prezydentowi Raczkiewiczowi, Naczelnemu Wodzowi gen. K. Sosnkowskie-
mu, jak również wielu znaczącym brytyjskimi osobistościom, z szefem dyplomacji Anthony 
Edenem na czele. Do Polski powrócił w lipcu 1944 roku w ramach operacji „Most III”, do 
Warszawy dotarł tuż przed wybuchem Powstania. Po jego kapitulacji w styczniu 1945 r. dotarł 
z powrotem do Londynu, przewożąc wiele ważnych dokumentów i informacji od Komendanta 
Głównego AK i Delegata Rządu, przede wszystkim na temat Powstania, m.in. na temat podję-
cia decyzji o jego rozpoczęciu1. 

1 Na temat Nowaka-Jeziorańskiego jako kuriera zob. przede wszystkim:  Władysław Bułhak, Misje Jana 
Nowaka-Jeziorańskiego jako emisariusza politycznego w latach 1943–1945 i jego konflikt z doradcą Churchilla 
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Po zakończeniu wojny Jan Nowak-Jeziorański angażuje się w działania Polskiego Ruchu 
Niepodległościowego „Niepodległość i Demokracja”, ugrupowania emigracyjnego utwo-
rzonego przez polityków młodszego pokolenia, uważających się za spadkobierców tradycji 
piłsudczykowskiej, choć odrzucających jej komponent autorytarny. Wkrótce potem podej-
muje też pracę w sekcji polskiej BBC, co będzie ważnym krokiem – ze względu na zyskanie 
doświadczenia radiowego – na drodze ku objęciu kierownictwa polskiej sekcji Radia Wolna 
Europa2.

Początki Radia Wolna Europa i jego polskiej sekcji

Gdy w 1950 r. amerykański Komitet Wolnej Europy rozpoczął nadawanie audycji do kra-
jów za „żelazną kurtyną”, zdawano sobie sprawę, że będzie to inne radio niż Głos Ameryki 
czy BBC. Do swoich rodaków mieli przemawiać własnym głosem emigranci, a nie zachodnie 
rządy. Nikt jednak nie mógł przypuszczać, że już po upływie kilku lat „Wolna Europa” zacznie 
odgrywać tak dużą rolę w życiu społeczeństw bloku radzieckiego, stając się podstawowym 
źródłem niezależnych informacji. W polskim przypadku była jeszcze czymś więcej. Przez 
kilka dziesięcioleci wywierała znaczący wpływ na sytuację w kraju, zarówno na nastroje spo-
łeczeństwa, jak i poglądy rządzącej elity partyjnej, była jednocześnie namiastką wolnych me-
diów i głosem jawnej opozycji. 

Twórcą znaczenia polskiej sekcji Radia Wolna Europa, człowiekiem który odcisnął na niej 
najmocniejsze piętno, był Jan Nowak-Jeziorański. Przez niemal ćwierć wieku – od maja 1952 
do końca 1975 r. – żelazną ręką kierował monachijską rozgłośnią, co zresztą w nieuchronny 
sposób przysparzało mu wielu wrogów zarówno w społeczności emigracyjnej, jak i w samym 
radiowym zespole. Ten okres to kilka epok zarówno w historii Polski, jak i w światowej poli-
tyce. Kiedy Nowak-Jeziorański przyjeżdżał do Monachium, na Kremlu  rządził Stalin, trwała 
wojna w Korei, a perspektywa wybuchu III. wojny światowej wydawała się realna. Gdy od-
chodził, królowała détente i powszechne były nadzieje na demokratyczną, pokojową ewolucję 
komunistycznego imperium. Fenomen Nowaka-Jeziorańskiego polegał na umiejętności odna-
lezienia się w zmieniających się warunkach politycznych, łączeniu daleko posuniętej elastycz-
ności  z pryncypialnością – co zbliżało go zresztą do Jerzego Giedroycia. 

Pod koniec lat 40. ubiegłego wieku w amerykańskiej administracji narastało przekonanie, 
że należy podjąć bardziej stanowcze niż dotąd działania osłabiające radziecką kontrolę nad 
świeżo opanowanymi krajami Europy Środkowo–Wschodniej. Temu celowi miało służyć 
wspieranie podziemnych ruchów (w przypadku Polski przede wszystkim współpraca z tzw. V 
Komendą WiN, która okazała się tworem Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego), wspie-
ranie antykomunistycznych emigrantów w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej, 
a także działania propagandowe wobec społeczeństw za „żelazną kurtyną”, które miały pod-
trzymywać ducha oporu i spowolnić proces ich sowietyzacji3. Na przełomie lat 40. i 50. mi-
nionego stulecia jednym z kluczowych pojęć stosowanych przez Waszyngton do zarysowania 

mjr Desmondem Mortonem, w: Jan Nowak-Jeziorański. Kurier Armii Krajowej, redaktor Radia Wolna Europa, 
polityk, redakcja naukowa: Paweł Machcewicz, Rafał Habielski, Wrocław–Warszawa 2011, s. 14–58.  

2 Związki Nowaka-Jeziorańskiego z PRW „NID” omawia Sławomir Łukasiewicz: Jan Nowak-Jeziorański 
jako działacz PRW „NiD”, w: Jan Nowak-Jeziorański. Kurier Armii Krajowej, redaktor Radia Wolna Europa, 
polityk…, s. 89–118. 

3 Zob. Andrzej Mania, The National Security Council i amerykańska polityka wobec Europy Wschodniej 
1945–1960, Kraków 1994; P. Machcewicz, Polska i Europa Wschodnia w polityce Stanów Zjednoczonych 
w latach 1947–1956, XI Powszechny Zjazd Historyków Polskich, „Pamiętnik” [rok], t. 3, cz. 2, s. 141–150. 
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celów i metod amerykańskiej polityki wobec krajów satelickich ZSRR była tzw. wojna psy-
chologiczna (psychological wafare). Według Rady Bezpieczeństwa Narodowego, ciała przy 
prezydencie koordynującego sprawy polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, było to: Planowe 
użycie propagandy i innych działań poza walką zbrojną, które poprzez przekazywanie infor-
macji i idei mają na celu kształtowanie opinii zagranicznych środowisk zgodnie z narodowymi 
interesami [Stanów Zjednoczonych]4. 

Wojna psychologiczna miała być obszarem ofensywnych działań wobec bloku komuni-
stycznego, osłabiających kontrolę Moskwy nad niedawno pozyskanymi obszarami i narodami 
w Europie Środkowo–Wschodniej.  Problem polegał na tym, że oficjalne instytucje rządowe, 
jak np. podlegający Departamentowi Stanu Głos Ameryki, miały skrępowane ręce. Trudno 
było prowadzić agresywną propagandę dyskredytującą reżimy komunistyczne w krajach sate-
lickich, zarazem utrzymując z nimi stosunki dyplomatyczne. Wyjściu z tej kłopotliwej sytuacji 
miało służyć powołanie w czerwcu 1949 r. Komitetu Wolnej Europy. Był on formalnie organi-
zacją utworzoną przez prywatnych obywateli, w rzeczywistości zaś powstałą z inspiracji i pod 
patronatem Departamentu Stanu i Centralnej Agencji Wywiadowczej (Central Intelligence 
Agency, CIA). Od tej ostatniej pochodziła większość funduszy nowej organizacji. 

Komitet Wolnej Europy otwarcie mógł głosić hasła uwolnienia wschodnich Europejczyków 
spod „radzieckiego jarzma”. Nie musiał też unikać bliskiego współdziałania z antykomunistycz-
nymi emigrantami, dość kłopotliwego dla Departamentu Stanu. Już w pierwszej deklaracji nowo 
utworzonej organizacji zapowiadano wsparcie dla demokratycznych liderów z Europy Środko-
wo–Wschodniej, zarówno w ich działaniach w „wolnym świecie”, jak i docieraniu przez nich 
– na falach radiowych – do ludności krajów za „żelazną kurtyną”. Głównym instrumentem pro-
pagandowym nowej organizacji stało się Radio Wolna Europa5. Zadaniem Radia Wolna Europa 
jest zapobiec, a przynajmniej przeciwdziałać duchowej, gospodarczej i militarnej integracji na-
rodów Europy Wschodniej w ramach bloku radzieckiego” – głosiło pierwsze zdanie pierwszych 
wytycznych programowych opracowanych dla nowego radia przez Komitet Wolnej Europy6.

Nowa rozgłośnia miała większą swobodę w atakowaniu komunistycznych reżimów niż rzą-
dowy Głos Ameryki czy BBC, niezależne od rządu brytyjskiego, ale będące oficjalną publicz-
ną instytucją. W założeniu RWE było radiem emigrantów, którzy mieli we własnym imieniu 
występować na jego falach i nawiązywać kontakt z rodakami w podbitych krajach. W pierwot-
nych koncepcjach amerykańskich audycje miały być przygotowywane i firmowane przez tzw. 
komitety narodowe, czyli struktury reprezentujące środowiska emigracyjne z poszczególnych 
krajów. Okazało się to niemożliwe ze względu na permanentne spory w środowiskach wy-
chodźczych (nie tylko polskich)7. 

Emisja audycji,  początkowo tylko półgodzinnych,  rozpoczęła się latem 1950 r. – 4 lipca 
do Czechosłowacji, 4 sierpnia do Polski i na Węgry – z niewielkiego nadajnika w amerykań-
skiej strefie okupacyjnej w Niemczech. Przez pierwsze dwa lata audycje były przygotowywa-
ne i nagrywane w Nowym Jorku, a taśmy z nagraniami przesyłane do Niemiec, co w oczywisty 
sposób ograniczało możliwość podejmowania aktualnych tematów. Pierwszym szefem sekcji 
polskiej w Nowym Jorku był Lesław Bodeński, były pracownik Ministerstwa Spraw Zagra-
nicznych. W 1951 r. zastąpił go na tym stanowisku Stanisław Strzetelski, przedwojenny dzien-

4 Truman Library, Psychological Strategy Group, box 14, 091.412, Section 1. 
5 Na temat genezy KWE i RWE zob. Sig Mickelson, America’s Other Voice. The Story of Radio Free 

Europe and Radio Liberty, New York 1983.
6 Columbia University, Lehman Suite and Papers, Rare Book and Manuscript Library, Frank Altschul 

Papers, Oragnizations, 475, Policy Guidance memorandum No 1, 15 IX 1950 r. 
7 P. Machcewicz, Emigracja w polityce międzynarodowej, Warszawa 1999 [Druga Wielka Emigracja 

1945–1990, cz. 2], s. 45–57.
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nikarz. Udało mu się rozbudować polski zespół, który skupił kilkunastu stałych pracowników 
i szerokie grono często wybitnych współpracowników ze środowisk emigracyjnych w Stanach 
Zjednoczonych. Należeli do niego m.in. Jan Lechoń i Kazimierz Wierzyński8. 

W 1952 r. Komitet Wolnej Europy uruchomił cztery potężne nadajniki w Portugalii, co w spo-
sób radykalny zwiększyło możliwości docierania – na falach krótkich – do słuchaczy za „żela-
zną kurtyną”9. W Monachium, w budynku położonym w wielkim parku miejskim  Englischer 
Garten (Ogrodzie Angielskim), rozpoczęły działalność zespoły radiowe przygotowujące audycje 
do poszczególnych krajów satelickich. Polska sekcja rozpoczęła działalność 3 maja 1952 r. To 
wtedy właśnie na czele monachijskiej sekcji stanął Jan Nowak–Jeziorański. Na jego nominację 
wpływ miało zapewne i doświadczenie zawodowe i jego polityczne „umocowanie”. Ameryka-
nom na stanowisko dyrektora rekomendowała go Rada Polityczna, skupiająca najważniejsze 
partie emigracyjne10. Do 1955 r. sekcja monachijska i nowojorska działały równolegle. Zespół 
amerykański miał przygotowywać materiały na tematy międzynarodowe i przeglądy prasy za-
chodniej, redakcja kierowana przez Nowaka-Jeziorańskiego skupiała się na sprawach kraju, do 
którego znacznie było bliżej z Monachium niż ze wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczo-
nych. W 1955 r. ten dualizm niesłużący spójności programu zakończył się – sekcja nowojorska 
została podporządkowana Nowakowi-Jeziorańskiemu11. 

Między polską emigracją a amerykańskimi zwierzchnikami

Początki monachijskiej rozgłośni nie były wcale łatwe i nie zapowiadały wielkiej roli, jaką 
Wolna Europa odegra w historii Polski. Jan Nowak-Jeziorański zawieszony był między ame-
rykańskimi zwierzchnikami i polskimi środowiskami emigracyjnymi, które starały się uzy-
skać dominujący wpływ zarówno na obsadę personalną rozgłośni, jak i jej linię programową. 
Nowak-Jeziorański lawirował między nimi a amerykańskimi zwierzchnikami.  Tych ostatnich 
przestrzegał przed groźbą upolitycznienia Radia i sparaliżowania go przez partyjne swary. Ale 
gdy było trzeba, umiejętnie mobilizował emigracyjną opinię i Polonię w USA, by wymusić 
określone posunięcia na Amerykanach lub – przeciwnie – powstrzymać ich  przed podejmo-
waniem szkodliwych decyzji. 

 Środowiska emigracyjne od początku zdawały sobie sprawę z politycznej wagi, jaką ma 
obecność na falach radiowych docierających do Polski. Radio amerykańskie jest w stanie „wy-
budować” w kraju nawet całkiem nieznanego człowieka [...] i jest może decydującą bronią, 
jeśli chodzi o wpływy na kraj. Jeśli wziąć na przykład minioną wojnę, to Sikorski, Mikołajczyk 
i inni byliby wraz ze swą polityką prawie nieznani w kraju, gdyby nie audycje BBC – oceniał 
w 1950 r. jeden z czołowych polityków emigracyjnych Stefan Korboński12. 

Amerykanie i sam Nowak-Jeziorański z oczywistych powodów byli zainteresowani 
współpracą z najważniejszymi ugrupowaniami emigracyjnymi. Szef polskiej sekcji przy-
znaje w swoich wspomnieniach, że przyjął do pracy wielu ludzi rekomendowanych przez 
partie polityczne, dbając przy tym o zachowanie parytetu13. Amerykanie starali się też 

8 Marek Rudzki, Polska sekcja Radia Wolna Europa w Nowym Jorku, „Zeszyty Historyczne” 2000, z. 133, 
s. 185–190.

9 S. Mickelson, America’s Other Voice..., s. 43–50. 
10 P. Machcewicz, Emigracja w polityce międzynarodowej..., s. 57. 
11 Jan Nowak-Jeziorański, Wojna w eterze. Wspomnienia, t. 1: 1948–1956, Londyn 1986, s. 52. 
12 Hoover Institution, S. Korboński, box 19. List Stefana Korbońskiego do Wydziału Wykonawczego 

Rady Politycznej, 20 IV 1950 r.
13 J. Nowak, Wojna w eterze..., s. 46–48.
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stworzyć mechanizm konsultacji programowych. Zwrócili się do głównych ugrupowań 
emigracyjnych z ofertą ustanowienia radiowego ciała doradczego. Miało w nim zasiadać 
po trzech przedstawicieli Rady Politycznej i związanego ze Stanisławem Mikołajczykiem 
Polskiego Narodowego Komitetu Demokratycznego oraz jedna osoba zbliżona do rządu 
RP w Londynie. Projekt ten upadł ze względu na niemożność osiągnięcia porozumienia 
między głównymi odłamami polskiej emigracji. Ostatecznie w październiku 1952 r. po-
wstała komisja doradcza (advisory committee), stworzona nie na bazie ugrupowań poli-
tycznych, ale przez indywidualne zaproszenie polityków reprezentujących poszczególne 
ugrupowania14. Na pierwszym posiedzeniu komisji ustalono, że będzie ona miała dostęp do 
instrukcji radiowych oraz do tekstów wszystkich audycji, a swoje sugestie będzie przed-
stawiać na co– dwutygodniowych spotkaniach z amerykańskim kierownictwem radia15. 

Realny wpływ komisji doradczej działającej w Nowym Jorku na treść audycji przygoto-
wywanych w większej części w Monachium musiał być z natury rzeczy ograniczony. Przede 
wszystkim jednak ani amerykańskie kierownictwo, ani sam Nowak-Jeziorański, współpracy 
ze środowiskami emigracyjnymi nie rozumieli jako oddania w ich ręce decyzji o redagowaniu 
nadawanych do kraju programów. Z punktu widzenia polityków emigracyjnych, często wy-
stępujących przed mikrofonami RWE i docierających w ten sposób do słuchaczy w kraju, nie 
spełniły się nadzieje, że będą oni kształtować treść nadawanych przez RWE programów, czy 
nawet uzyskają „dominujący wpływ na radio”, jak planował w 1950 r. St. Korboński. 

Zarówno PNKD, jak i Rada Polityczna wielokrotnie zgłaszały postulat uzgadniania z nimi 
polskich programów, ale nie przynosiło to większego odzewu. Radio używa zapowiedzi, iż jest 
głosem Wolnej Polski, wtedy gdy Przedstawicielstwo nie tylko nie ma wpływu na przygoto-
wanie instrukcji politycznych dla polskiego działu, ale nawet te instrukcje są trzymane przed 
nim w tajemnicy, i tylko okazyjnie ten czy inny członek Przedstawicielstwa ma z nimi możność 
się zapoznać – oceniał Korboński w kwietniu 1952 r.16. Podobne zastrzeżenia zostały zawarte 
w oficjalnym memorandum Przedstawicielstwa Rady Politycznej, skierowanym na ręce pre-
zesa KWE. Argumentowano w nim, że RWE jest odbierane przez słuchaczy w kraju jako głos 
polskiej emigracji, podczas gdy w rzeczywistości nie ma ona na radio żadnego wpływu17. 

Do krytyki pod adresem radia, koncentrującej się przede wszystkim na nieuprawnionym 
używaniu przez niego nazwy Głos Wolnej Polski, a także nadawaniu z niemieckiej ziemi, 
przyłączyła się znaczna część emigracyjnej opinii publicznej: rząd w Londynie, Związek 
Dziennikarzy, najbardziej wpływowe pisma. Endecka „Myśl Polska” pisała o podszywaniu się 
pod nie swój tytuł, ponieważ nie jest to [...] radiostacja polska, lecz amerykańska18. Krytyczne 
głosy publikowane były także na łamach paryskiej „Kultury”, a ich wspólnym wątkiem był 
powszechnie podnoszony w emigracyjnych środowiskach zarzut, że jest to rozgłośnia amery-
kańska występująca w imieniu Polaków19. 

14 Hoover Institution, S. Mikołajczyk, box 19, Notatka Stanisława Mikołajczyka w sprawie komisji doradczej 
[październik 1952 r.]; ibidem, List Bolesława Biegi do Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL, 17 X 1952 r. 

15 Hoover Institution, S. Korbonski, box 19, Polish Advisory Committee. Minutes of the First Meeting, 
16 X 1952 r.

16 Hoover Institution, S. Korboński, box 19, List Stefana Korbońskiego do Wydziału Wykonawczego 
Rady Politycznej, 9 IV 1952 r. 

17 Hoover Institution, S. Korboński, box 19, Memorandum do Harolda Millera, prezesa RWE, 9 IV 1952 r.
18 „Myśl Polska”, 15 V 1952. 
19 Zob. Londyńczyk [J. Mieroszewski], Głos Wolnej Polski, „Kultura” 1952, nr 6; Z. Nagórski jr, Sprawa 

polska w USA,  „Kultura” 1952, nr 11. Odpowiedź Jana Nowaka-Jeziorańskiego i Stanisława Strzetelskiego 
w: „Kultura” 1953, nr 1; kolejne głosy krytyczne: J. Jasieńczyk, Agitować czy propagować,  „Kultura” 1953, 
nr 10; K. Hrabyk,  „Kultura” 1953, nr 11. 
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Rozczarowanie i krytykę ze strony emigracyjnych środowisk politycznych można  
uznać za najlepszy dowód, że dyrektorowi polskiej sekcji RWE udało się w ciągu kilku lat 
uzyskać od nich niezależność, co wcale nie było oczywiste w momencie tworzenia roz-
głośni.   Już po kilku latach monachijski zespół stał się najbardziej znaczącym ośrodkiem 
polskiej emigracji. Jako jedyny dysponował rzeczywistym wpływem na masową opinię 
w kraju, najlepszą wiedzą o panującej tam sytuacji (poprzez stały monitoring krajowego 
radia, prasy, rozmowy z przybyszami zza żelaznej kurtyny), możliwościami finansowy-
mi nieporównywalnymi z innymi wychodźczymi instytucjami, a także dostępem do krę-
gów kształtujących amerykańską politykę wobec Polski. Nie ma ośrodka politycznego 
na emigracji, który by prowadził wszechstronną i przemyślaną politykę na kraj. W tej 
sytuacji – moim zdaniem – takim ośrodkiem powinien stać się polski zespół w Free Euro-
pe – przekonywał Nowaka-Jeziorańskiego Jerzy Giedroyc w 1955 r.20. Nowak-Jeziorański 
nie poszedł jednak w kierunku  sugerowanym  przez redaktora „Kultury”. Uważał, że zna-
czenie kierowanej przez niego rozgłośni znacznie wykracza ponad horyzont emigracyjnej 
polityki, a o rzeczywistej pozycji radia będzie decydowało to, w jakim stopniu uda mu 
się utrzymywać kontakt z krajowymi słuchaczami, a także wpływać na politykę Stanów 
Zjednoczonych wobec Polski.

Nowak-Jeziorański zdawał sobie sprawę, że realizacja obu tych celów wymaga uzy-
skania przez niego statusu nie tylko podwładnego, lecz także partnera amerykańskich 
zwierzchników rozgłośni. Ci ostatni w pierwszych latach istnienia rozgłośni deklarowali 
publicznie oddanie jej w ręce emigrantów zza żelaznej kurtyny, ale w rzeczywistości nie 
wyrzekali się w żadnym razie zamiaru kształtowania programów. Na tym „froncie” walki 
o autonomię Nowak–Jeziorański starał się wykorzystywać brak jednoznacznie sprecyzo-
wanych i skutecznych mechanizmów kształtowania i kontroli programu rozgłośni ze stro-
ny amerykańskich nadzorców. Mechanizmy działania Komitetu Wolnej Europy i samego 
radia – zwłaszcza w pierwszych latach ich istnienia – były bardzo nieprzejrzyste. Ogólny 
nadzór nad nimi sprawowały Departament Stanu oraz CIA (ta ostatnia m.in. przez wyzna-
czanie budżetu), jednak w codziennym funkcjonowaniu kierownictwo KWE dysponowało 
znaczną swobodą21. Dział radiowy Komitetu, mieszczący się w Nowym Jorku, przygoto-
wywał wskazówki (instrukcje) programowe (policy guidance) dla całej rozgłośni bądź jej 
poszczególnych sekcji. O linii RWE decydował jednak w większym stopniu działający 
w Monachium „doradca polityczny” (political adviser), którym w latach 50. XX w. był 
ambitny i rzutki William Griffith. Wreszcie istotną rolę odgrywało nastawienie samego 
zespołu radiowego, a przede wszystkim jego szefa. Jan Nowak-Jeziorański zdołał sobie 
wywalczyć (zwłaszcza od 1955 r., kiedy po odejściu Strzetelskiego objął kierownictwo 
nad całością polskiej sekcji) autonomię nieporównywalną z żadnym innym kierownikiem 
narodowej rozgłośni, co przyznają sami Amerykanie pracujący w RWE22. Trzeba też pa-

20 List J. Giedroycia do J. Nowaka-Jeziorańskiego z 22 marca 1955 r., archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. 
Autor korzystał z archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego w 1998 r., kiedy znajdowało się ono jeszcze w jego 
domu w Annandale pod Waszyngtonem. Dlatego też nie są podawane późniejsze sygnatury, nadane po 
przekazaniu spuścizny Nowaka-Jeziorańskiego do wrocławskiego „Ossolineum”. 

21 S. Mickelson, America’s Other Voice..., s. 40; Relacja Jamesa McCargara, w latach 1955–1958 
wysokiego urzędnika KWE – europejskiego dyrektora programów politycznych w ramach Exiles Division, 
Waszyngton, marzec 1998 r. 

22 Rozmowa autora z Williamem Griffithem, w latach 1951–1958 doradcą politycznym RWE w Monachium, 
Budapeszt, wrzesień 1996 r.; Rozmowy autora z Paulem Henze, zastępcą głównego doradcy politycznego 
w Monachium, Waszyngton, maj 1998 r., Stanford, październik 2004 r.; Rozmowy autora z A. Rossem Johnsonem, 
dyrektorem RWE w latach 1988–1991, w latach 1966–1969 asystentem politycznym ds. Polski (policy assistant 
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miętać, że niełatwo byłoby w pełni kontrolować – nawet gdyby amerykańskie kierownic-
two przejawiało taką wolę – wiele godzin audycji przygotowywanych codziennie przez 
polską sekcję, w znacznej części ad hoc, w odpowiedzi na rozgrywające się wydarzenia. 
Zwłaszcza że Amerykanie nie stosowali cenzury prewencyjnej, z wyjątkiem tematu gra-
nicy na Odrze i Nysie.

Nie należy oczywiście przeceniać niezależności Nowaka-Jeziorańskiego, który cały 
czas musiał prowadzić zręczną grę, starając się realizować jak najwięcej swoich koncepcji, 
a jednocześnie uznawać amerykańskie zwierzchnictwo i przyjmować do wiadomości, że 
w pewnych sprawach nie może zmienić zapadających ponad jego głową decyzji. W niektó-
rych fundamentalnych kwestiach decydowały po prostu interesy polityki amerykańskiej. 
Tak było w przypadku kluczowej z polskiego punktu widzenia sprawie granicy na Odrze 
i Nysie, bodaj najbardziej kontrowersyjnej w stosunkach z amerykańskim kierownictwem 
radia i Komitetu. Wynikało to z nieuznawania przez Stany Zjednoczone aż do początku lat 
70. minionego wieku ostatecznego charakteru granicy na Odrze i Nysie. W praktyce sposób 
odnoszenia się na falach radiowych do granicy polsko–niemieckiej ustalił Nowak-Jezio-
rański, który zawarł nieformalne porozumienie z Griffithem: zespół redakcyjny miał nie 
być zmuszany do zajmowania stanowiska niezgodnego z polskim interesem, a Głos Wolnej 
Polski w ogóle nie wypowiadał się w tej sprawie we własnym imieniu. O granicy mogli się 
za to w sposób nieskrępowany wyrażać polscy przywódcy występujący w RWE. Wszystkie 
wypowiedzi w tej kwestii były przed emisją przedkładane do zatwierdzenia amerykańskie-
mu kierownictwu radia, co nie dotyczyło żadnych innych tematów23.

Od Józefa Światły do „partyzantów”

W ciągu kilku pierwszych lat działalności Głos Wolnej Polski zyskał w kraju szerokie grono 
słuchaczy, a także autorytet stacji wiarygodnej, będącej w bliskim kontakcie z krajem, szybko 
reagującej na najświeższe wydarzenia. Kamieniami milowymi w budowaniu pozycji przez 
nową rozgłośnię były z jednej strony kampania propagandowa w związku z ucieczką na Za-
chód Józefa Światły, rozpoczęta jesienią 1954 r., z drugiej zaś – zaangażowanie polskiej sekcji 
RWE w popieranie „odwilży” i Października. Tak bliska łączność z krajem i działania zmie-
rzające do bezpośredniego kształtowania biegu wydarzeń stanowiły o wyjątkowości Wolnej 
Europy na tle innych zagranicznych rozgłośni, które ani nie miały tak dobrej orientacji w kra-
jowej rzeczywistości, ani nie angażowały się w nią tak głęboko. 

We wrześniu 1955 r. Nowak zebrał cały zespół redakcyjny na dwudniowym spotkaniu poza 
Monachium, aby przedyskutować, jakie stanowisko powinno zająć RWE wobec „odwilży” 
w kraju. Podjęto decyzję o wsparciu ewolucyjnej drogi destalinizacji i tych sił w aparacie władzy 
i środowiskach opiniotwórczych, które opowiadają się za wewnętrzną liberalizacją i zwiększe-
niem autonomii wobec Moskwy. Powinny one cały czas czuć nacisk mas domagających się 
demokratyzacji. Głos Wolnej Polski był – jak pisał Nowak-Jeziorański do Lewisa Gallantiera 
w memorandum podsumowującym programową naradę polskiego zespołu – jedyną siłą zdol-
ną przekształcić niezorganizowane masy we wspólny front walki przeciw komunizmowi, hamo-

for Poland), Stanford, październik 2004 r., Waszyngton, luty 2006 r.; Rozmowa autora z Johnem P. Matthewsem, 
pracownikiem RWE w latach 60. ubiegłego wieku, Warszawa, październik 1996 r. 

23 J. Nowak, Wojna w eterze..., s. 35, 96; zob. także wytyczne KWE dotyczące granicy na Odrze 
i Nysie: Eisenhower Library, CD Jackson Papers, box 80, NCFE–RFE–German Problem, RFE Oder–Neisse 
Policy, 30 X 1952 r. 
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wał sowietyzację i proponował zatomizowanemu społeczeństwu sensowny program polityczny. 
Warto przytoczyć jeszcze jeden fragment tego dokumentu, który pokazuje, jak wielką wagę do 
działalności radia przywiązywał Nowak-Jeziorański. Gdyby niezależne rozgłośnie radiowe mię-
dzy 1917 a 1945 r. nadawały audycje do ludności Związku Radzieckiego, świadomość ludzi wy-
chowanych po rewolucji byłaby prawdopodobnie zupełnie inna niż dzisiaj24.

Orientacja Nowaka-Jeziorańskiego i polskiej sekcji RWE na ewolucyjne zmiany została 
wystawiona na próbę w październiku 1956 r., kiedy kraj znalazł się w stanie rewolucyjne-
go wrzenia. W swoich audycjach RWE wzywało Polaków do umiarkowania, przekonując, 
że niepodległość i demokracja to cele dalekosiężne, do których można dochodzić stopnio-
wo, a zmiany wprowadzone po VIII Plenum PZPR niewątpliwie są krokiem we właściwym 
kierunku. Przypominano tragedię Powstania Warszawskiego i przestrzegano przed radykali-
zmem, który może doprowadzić do rozlewu krwi, radzieckiej interwencji i zaprzepaszczenia 
dotychczasowych zdobyczy25.

Zupełnie inne stanowisko wobec rewolucyjnych wydarzeń w październiku 1956 r. zajął 
Głos Wolnych Węgier. Węgierska sekcja RWE atakowała Imre Nagya, odpowiednika Go-
mułki, przypominała, że jest komunistą, podważała jego wolę przeprowadzenia rzeczywistej 
demokratyzacji i uniezależnienia od Moskwy. De facto osłabiała jego autorytet i sugerowała 
Węgrom, że cele maksymalne znajdują się w zasięgu ręki. Kres tym nadziejom położyła druga 
interwencja radziecka, która rozpoczęła się 4 listopada 1956 r. Radio Wolna Europa było po 
niej oskarżane o współodpowiedzialność za klęskę węgierskiego powstania i rozlew krwi. Ko-
mitet Wolnej Europy, administracja amerykańska, a nawet rządy europejskie publicznie bro-
niły radia, ale ujawniona niedawno wewnętrzna analiza programów Głosu Wolnych Węgier, 
przeprowadzona przez głównego doradcę politycznego RWE Williama Griffitha, potwierdzi-
ła przynajmniej część zarzutów. Transkrypty audycji zostały też w ostatnich latach poddane 
analizie przez węgierskich historyków. Głos Wolnych Węgier emitował m.in. programy na 
temat skutecznej taktyki w walkach ulicznych z czołgami, metod prowadzenia wojny party-
zanckiej oraz zapewniał o rzekomej słabości wojsk radzieckich. W radiowych omówieniach 
prasy światowej sugerowano, że zbrojna pomoc amerykańska dla powstańców jest bardzo 
prawdopodobna26.

Nieostrożność i radykalizm Głosu Wolnych Węgier w korzystnym świetle stawiały spo-
kojne, ewolucyjne nastawienie Głosu Wolnej Polski w krytycznych dniach Października. 
Ta linia Nowaka-Jeziorańskiego była w pełni zgodna ze stanowiskiem władz amerykań-

24 Archiwum Jana Nowaka [dalej: AJN], Memorandum do Lewisa Galantiere’a, 3 X 1955 r.; rozwinięcie 
tych poglądów w innym, niedatowanym, memorandum z tego samego okresu: Remarks on Our Tactics 
During the „Thaw” (Liberalization of the Course) in Poland. O naradzie programowej i nowej taktyce 
Nowak-Jeziorański pisał także w swoich wspomnieniach: Wojna w eterze..., s. 221–224.

25 Więcej na temat linii programowej Głosu Wolnej Polski w 1956 r. w: P. Machcewicz, Emigracja 
w polityce międzynarodowej..., s. 146–148; zob. także J. Nowak–Jeziorański, Wojna w eterze..., s. 251–265. 

26 Memorandum from William Griffith to Richard Condon, Policy Review of Free Hungary Programming, 
23 October–23 November, December 5, 1956 [w:] The Hidden History of Hungary 1956. A Compendium 
of Declassified Documents, wyd. C. Bekes, M. Byrne, C.F. Ostermann, Washington DC–Budapest 1996. 
Na temat roli węgierskiej sekcji RWE i zarzutów wobec niej zob. Allan A. Michie, Voices through the Iron 
Curtain. The Radio Free Europe Story, New York 1963, s. 248–255; Laszlo Borhi, Hungary in the Cold 
War1945–1956. Between the United States and the Soviet Union, Budapest–New York 2004, s. 282–285; 
Charles Gati, Stracone złudzenia. Moskwa, Waszyngton i Budapeszt wobec powstania węgierskiego 1956 
roku, Warszawa 2006; Anne–Chantal Lepeuple, Radio Europe Libre et le soulèvement hongrois de 1956, 
„Revue d’histoire moderne et contemporaine” 2000, nr 47 , s. 177–195; M. Nelson, War of the Black 
Heavens..., s. 72–84. 
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skich wobec polskich przemian, które zostały uznane w Waszyngtonie za wielką szansę na 
rozpoczęcie procesu demokratyzacji i rozluźniania zależności od Moskwy nie tylko przez 
Warszawę, lecz także inne reżimy satelickie27. Z tego powodu Nowak-Jeziorański nie musiał 
przekonywać amerykańskich polityków do ostrożności i umiaru, ale niewątpliwie ostrożne 
stanowisko polskiej sekcji RWE było także – a może przede wszystkim – wynikiem jego 
własnych politycznych przemyśleń i kalkulacji. Anegdotyczną ilustracją politycznej linii 
Nowaka-Jeziorańskiego bezpośrednio po Październiku ‘56 może być wizyta redaktorów 
tygodnika Po prostu w Monachium na przełomie lutego i marca 1957 r. Krytykowali oni 
RWE za popieranie Gomułki i niedostatecznie silne domaganie się dalszej demokratyzacji. 
Odpowiedź Nowaka-Jeziorańskiego i jego współpracowników z RWE zanotował w rapor-
cie przekazanym potem władzom w Warszawie jeden z uczestników spotkania. Mieli oni 
wyrazić obawy, iż niektóre pisma („Po prostu”, „Przegląd Kulturalny”) i niektóre audycje 
Radia Warszawskiego oraz dyskusje szczególnie w kołach intelektualnych są zbyt radykalne 
i mogą spowodować „agresję” (interwencję radzieckich sił zbrojnych). [...] Wszyscy zgod-
nie twierdzą, że ton naszej prasy, szczególnie „Po prostu” jest wyzywający pod adresem 
Związku Radzieckiego, krajów demokracji ludowej, jak również „konserwy” partyjnej, że 
„Po prostu” i koła do niego zbliżone w odpowiednim czasie pomogły Gomułce, ale w chwili 
obecnej mu przeszkadzają i robią „antypolską robotę”. Twierdzą, że w każdym państwie jest 
kontrola prasy i uznają za szkodliwe ataki „Po prostu” na nią. W wywodach odczuwało się 
apel, a nawet błagania o łagodniejszy ton i mniej radykalne postulaty28.

Reperkusje klęski węgierskiej i związanych z nią oskarżeń pod adresem Wolnej Europy 
uderzyły jednak także w polską sekcję. Najmniej bolesna była zmiana nazwy – z Głosu Wolnej 
Polski na Rozgłośnię Polską RWE, co miało eliminować zarzuty, że radio przemawia w imie-
niu emigrantów czy jakiejkolwiek grupy politycznej, podkreślać jego czysto informacyjny 
charakter. Analogicznym zmianom podlegały nazwy innych narodowych sekcji RWE. W roz-
mowach z amerykańskim kierownictwem radia Nowak-Jeziorański podnosił argument, że słu-
chacze przywykli już do używanej od kilku lat nazwy, ale nie zdecydował się kruszyć o tę spra-
wę kopii, uznając, że dla polskiej sekcji nie jest ona pierwszoplanowa. Swoje znacznie miał 
też fakt, że poprzednia nazwa wcale nie została wybrana przez Polaków, ale narzucona przez 
Amerykanów29. Tak czy inaczej zmiana nazwy była symbolicznym wyrazem nowej roli RWE. 
Rozgłośnia utworzona jako forum oddziaływania antykomunistycznych emigrantów na ich 
kraje, teraz demonstracyjnie zrywała z nimi więzy. W wytycznych dla polskiej sekcji z 1960 
r. stwierdzano, że RWE nie powinna przemawiać jako rozgłośnia emigracyjna, a w analogicz-
nym dokumencie z 1964 r. mówiono wprost, że w audycjach należy unikać wąskich punktów 
widzenia, zwłaszcza emigrantów30. 

Znacznie groźniejsze były próby ustanowienia ze strony amerykańskiego kierownictwa 
KWE i RWE kontroli nadawanych audycji. Domagał się tego Departament Stanu, powołując 
się na problemy, jakie Stanom Zjednoczonym przyniosły programy Głosu Wolnych Węgier 
w październiku i listopadzie 1956 r. Tym razem opór Nowaka-Jeziorańskiego i jego zespołu był 

27 Zob. porównanie linii programowej Głosu Wolnej Polski i Głosu Wolnych Węgier w 1956 r.:  
P. Machcewicz, Radio Wolna Europa wobec wydarzeń w Polsce i na Węgrzech jesienią 1956 roku,  [w:] 
Październik 1956. Początek erozji systemu, pod red. Marka Jabłonowskiego i Stanisława Stępki, Pułtusk 
2007, s. 181–203.

28 Archiwum Akt Nowych, 237/VII–2795, Notatka dotycząca spotkania części delegacji ZSP 
z przedstawicielami polskiej sekcji Radia Wolna Europa, 3 IV 1957. 

29 J. Nowak-Jeziorański, Polska z oddali. Wspomnienia, t. 2: 1956–1976, Kraków 1992, s. 52–53.
30 Hoover Institution, RFE/RL, Corporate Records, box 444.4, RFE Broadcasting Policy Toward Poland, 

13 I 1960 r.; ibidem, FEC Policy for RFE Broadcasting Toward Poland, 20 VIII 1964 r.
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bardzo twardy. Sformułowano nawet groźbę zbiorowej dymisji pracowników polskiej sekcji, 
co byłoby dla Amerykanów nie lada problemem politycznym i propagandowym. Jednocześnie 
Nowak-Jeziorański wykorzystał wszystkie swoje kontakty i zbudowany w poprzednich latach 
autorytet do przekonywania strony amerykańskiej, że wprowadzenie cenzury prewencyjnej, 
czyli odebranie z rąk polskich decydującego wpływu na kształt programu, ubezwłasnowol-
niłoby polski zespół i odebrałoby rozgłośni wiarygodność w kraju. W rezultacie uderzyłoby 
to w amerykańskie interesy, osłabiając jeden z najważniejszych instrumentów oddziaływania 
Stanów Zjednoczonych w „zimnej wojnie”. Przyspieszyłoby też w Polsce odwrót od Paź-
dziernika, bo tylko oddolny nacisk społeczny, wspierany przez audycje cieszącej się dużym 
autorytetem rozgłośni, hamował – zdaniem Nowaka-Jeziorańskiego – władze w ich dążeniach 
do likwidacji swobód wywalczonych w 1956 r. 

Szef polskiej sekcji wziął w 1958 r. udział w spotkaniach Nowym Jorku i Waszyngtonie, na któ-
rych przedstawiał swoje argumenty w obecności kierownictwa KWE, urzędników administracji, 
CIA. Ostatecznie Amerykanie zrezygnowali z wprowadzenia cenzury prewencyjnej, zadowalając 
się możliwością kontroli skryptów audycji po ich nadaniu i ewentualnym wyciąganiu konsekwen-
cji w przypadkach naruszania przyjętej linii programowej. Konflikt z 1958 r. dobrze pokazuje z jed-
nej strony narastającą tendencję ze strony amerykańskiego kierownictwa do zacieśnienia kontroli 
nad narodowymi sekcjami RWE, z drugiej – możliwość manewru i oporu ze strony tych ostatnich. 
W przypadku sekcji polskiej Nowak-Jeziorański mógł opierać się zarówno na solidarności ogrom-
nej większości polskiego zespołu, jak i na własnej, coraz mocniejszej w opinii Amerykanów pozy-
cji, wynikającej m.in. z umiarkowanej i elastycznej postawy zajętej w 1956 r.31.

Już wkrótce doszło jednak do kolejnego bardzo poważnego konfliktu, tym razem wokół 
sposobu prezentowania przez polską sekcję RWE sprawy granicy na Odrze i Nysie Łużyc-
kiej. W styczniu 1960 r. wprowadzono nowe wytyczne, które zmieniały dotychczasowy modus 
vivendi, wypracowany kilka lat wcześniej między polskim zespołem a stroną amerykańską. 
Zawężały one i tak bardzo niewielkie pole manewru, jakie Rozgłośnia Polska miała w tej 
sprawie. Według nowych wytycznych można było przytaczać jedynie oświadczenia rządów 
i osobistości rządowych, i to tylko po uprzednim uzyskaniu zgody monachijskiego kierownic-
twa radia. Nowak-Jeziorański wymógł, by do tej kategorii zaliczać także przywódców Polonii 
amerykańskiej i kilkunastu czołowych działaczy emigracyjnych – pod warunkiem, że wypo-
wiedzi nie będą krytyczne wobec stanowiska rządów zachodnich. W praktyce nadanie ich 
wymagało każdorazowej zgody nie tylko amerykańskiego kierownictwa RWE w Monachium 
czy nawet KWE w Waszyngtonie, lecz przede wszystkim administracji waszyngtońskiej32. 
Zgodnie z zasadą obiektywnej informacji – pisał Nowak-Jeziorański w liście do gen. Wła-
dysława Andersa – mamy obowiązek podawać w naszym „Dzienniku Radiowym” wszystkie 
ważniejsze wypowiedzi w sprawie granic, nie wyłączając wypowiedzi niemieckich oraz prze-
mówień, not itd. Gomułki i jego reżimu. Równocześnie nadanie polskich wypowiedzi pocho-
dzących od czynników niekomunistycznych jest uniemożliwiane i wymaga każdorazowej zgody 
Departamentu Stanu, który z reguły jej odmawia. Wytworzyła się sytuacja, w której przez nasze 
milczenie dopomagamy komunistom do wywołania wrażenia, że tylko oni występują w obronie 
żywotnych interesów Polski33. 

31 Por. opis we wspomnieniach Nowaka-Jeziorańskiego Polska z oddali..., 52–64. Obszerna analiza tego 
konfliktu, z wykorzystaniem amerykańskich dokumentów, w książce Jakuba Tyszkiewicza Otwarte okno 
w „żelaznej kurtynie”. Polityka administracji prezydenta Eisenhowera wobec Polski (październik 1956–
styczeń 1961), Wrocław 2003, s. 320–322.

32 J. Nowak-Jeziorański, Polska z oddali..., s. 98–100.
33 Instytut Polski i Muzeum im. Gen. W. Sikorskiego w Londynie, Kolekcja Generała Andersa, XXXV, 

List Jana Nowaka-Jeziorańskiego do Władysława Andersa, 13 X 1960 r.
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Wykorzystywała to oczywiście komunistyczna propaganda, dla której granica na Odrze 
i Nysie była dogodnym pretekstem do ataków na Wolną Europę. Kryzys wybuchł z całą siłą, 
gdy w październiku 1960 r. Departament Stanu nie wyraził zgody na nadanie przez Rozgłośnię 
Polską przemówienia przewodniczącego Kongresu Polonii Amerykańskiej Karola Rozmarka 
oraz rezolucji uchwalonej przez tę najważniejszą polską organizację w Stanach Zjednoczo-
nych. W odpowiedzi wszyscy pracownicy polskiej sekcji solidarnie zagrozili dymisją, a No-
wak-Jeziorański zwracał się o pomoc i interwencję do wszystkich sojuszników RWE na grun-
cie amerykańskim oraz oczywiście do środowisk polonijnych i emigracyjnych. Departament 
Stanu ostatecznie ustąpił, na co wpływ zapewne miała tocząca się kampania prezydencka, 
w której kilka milionów głosów wyborców polskiego pochodzenia nie było bez znaczenia dla 
administracji republikańskiej. Granica na Odrze i Nysie pozostała jednak w następnych latach 
głównym przedmiotem sporów między polskim zespołem a stroną amerykańską34. Nowak-
-Jeziorański co jakiś czas próbował poszerzyć możliwości podejmowania problemu granicy 
przez Rozgłośnię Polską, występował do amerykańskiego kierownictwa radia z memoriałami 
w tej sprawie, ale zasadnicza zmiana nastąpiła dopiero po grudniu 1970 r., kiedy granicę na 
Odrze i Nysie formalnie uznała Republika Federalna Niemiec, a wkrótce po niej – także Stany 
Zjednoczone i inne mocarstwa zachodnie35. 

Stanowczość Nowaka-Jeziorańskiego i jego zdolność do mobilizowania zarówno polskiego 
zespołu, jak i wielu zewnętrznych wpływowych postaci i środowisk sprawiały, że kolejni amery-
kańscy dyrektorzy RWE i urzędnicy KWE musieli liczyć się z jego zdaniem. Z czasem wyrobił 
sobie też pozycję wybitnego znawcy spraw polskich i wschodnioeuropejskich, autorytetu i cen-
nego źródła wiedzy o sytuacji za „żelazną kurtyną” dla często zmieniających się amerykańskich 
zwierzchników, nierzadko ludzi przypadkowych, bez głębszej znajomości problemów bloku ra-
dzieckiego36. Już w pierwszych latach swojego dyrektorowania zdołał przekonać Amerykanów, 
żeby w ramach tzw. akcji balonowych, kiedy to przerzucano tą drogą za żelazną kurtynę miliony 
ulotek, do Polski nie wysyłano wezwań do podejmowania oporu wobec władz komunistycznych. 
Działania takie w latach 1953–1956 realizowano na ogromną skalę wobec Czechosłowacji i Wę-
gier. Nowak–Jeziorański skutecznie argumentował, że w Polsce mogłoby to doprowadzić do 
niekontrolowanych wybuchów. Polska akcja balonowa ograniczyła się do wysyłania rewelacji 
Józefa Światły, a następnie innego uciekiniera Seweryna Bialera, Folwarku zwierzęcego George-
’a Orwella oraz biuletynu „Wolnej Europy” z przeglądem światowych wydarzeń37.

Gdy przegląda się spuściznę Nowaka–Jeziorańskiego (we wrocławskim „Ossolineum”) czy 
też archiwa amerykańskiego managementu RWE (w Instytucie Hoovera w Stanford), uderza 
ogromna liczba memorandów, które w najrozmaitszych sprawach szef polskiej sekcji kierował 
do swoich zwierzchników. Oceniał sytuację w Polsce i innych krajach bloku, prognozował 
rozwój wydarzeń, formułował sugestie programowe. Wiele z tego było potem uwzględnianie 
w oficjalnych wytycznych dla Radia. „Brak jasno określonej polityki amerykańskiej miał do-
tychczas jedną dobrą stronę, a mianowicie pozwalał mi w ciągu ubiegłych lat ustalać własną li-
nię polityczną bez pytania się kogokolwiek o zgodę” – pisał w 1974 r. do Jerzego Giedroycia38. 
Jeśli była w tym przesada, to nie tak duża jak na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać.

34 Zob. J. Nowak-Jeziorański, Polska z oddali..., s. 101–108; P. Machcewicz, Emigracja..., s. 180–182; J. 
Tyszkiewicz, Otwarte okno..., s. 340–342. 

35 Przykładem tych starań może być memorandum Nowaka-Jeziorańskiego do dyrektora RWE Ralpha 
Waltera z 17 VIII 1966 r. (Hoover Institution, RFE/RL, Corporate Records, box 444.4).

36 Rozmowy autora z W. Griffithem, P. Henze, A.R. Johnsonem, zob. przyp. 73.
37 P. Machcewicz, Emigracja…, s. 112–122. 
38 Jan Nowak–Jeziorański, Jerzy Giedroyc, Listy 1952–1998,  wybór, wstęp i oprac. D. Platt, Wrocław 

2001, s. 371.
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Dobitnym przykładem wywierania przez Nowaka bardzo silnego wpływu na linię audycji 
– niekiedy nie do końca w zgodzie ze stanowiskiem amerykańskiego kierownictwa radia – 
była ocena „partyzantów”, frakcji w komunistycznym aparacie władzy związanej z Mieczy-
sławem Moczarem, wpływowym wiceministrem, a następnie (od 1964 r.) ministrem spraw 
wewnętrznych. W 1962 r. szef polskiej sekcji uzyskał wiarygodne informacje, że ta właśnie 
grupa rośnie w siłę, eliminuje z wielu stanowisk dawnych „puławian” i zmierza do zaostrze-
nia kursu w polityce wewnętrznej. W lipcu 1962 r. Rozgłośnia Polska nadała cykl audycji 
demaskujących „partyzantów”39. Nowak-Jeziorański wysyłał do amerykańskich zwierzch-
ników obszerne memoranda, w których opisywał działania grupy Moczara i wskazywał za-
grożenia, jakie się z nią wiążą40. 

Eksponowanie zagrożenia ze strony „partyzantów” wywołało silny sprzeciw Departa-
mentu Stanu, który początkowo twierdził, że nie ma nawet niepodważalnych dowodów 
na istnienie takiej frakcji41. Daleko idącą rezerwę w tej kwestii przejawiało też amery-
kańskie kierownictwo rozgłośni. W Specjalnych wytycznych na temat polskich „party-
zantów” stawiano pytanie, czy taka frakcja działa w PZPR w zorganizowany sposób, 
a zwłaszcza czy rzeczywiście występuje przeciwko Gomułce. Zalecano, by nie nagła-
śniać nadmiernie informacji o domniemanej frakcji „partyzantów”, a koncentrować się 
raczej na rzeczowym informowaniu o wydarzeniach w Polsce i w samej partii42. Mimo 
to przez całe lata 60. minionego stulecia audycje Rozgłośni Polskiej RWE zdominował 
wątek „partyzantów”: ostrzeżenia przed nimi, wskazywanie w aparacie władzy i środo-
wiskach opiniotwórczych kolejnych osób związanych z Moczarem, spekulacje na temat 
ich zamierzeń. Druga strona, czyli elita władzy PRL, pilnie śledziła audycje nadawa-
ne przez Wolną Europę, a sam minister spraw wewnętrznych dobrze rozumiał, jak po-
ważnego przeciwnika ma w osobie Nowaka-Jeziorańskiego. O wojnie wydanej MSW 
i personalnie ministrowi Moczarowi ze strony Rozgłośni Polskiej RWE mówiły wprost 
liczne dokumenty Służby Bezpieczeństwa. Była to wojna prowadzona nie tyle przez 
amerykańskie kierownictwo Wolnej Europy, co przez szefa jej polskiej sekcji. Cała ta 
sprawa pokazuje, jak mocną pozycję wyrobił sobie Nowak-Jeziorański po kilkunastu 
latach sprawowania swojej funkcji. Ubocznym skutkiem takiej koncentracji na walce 
z „partyzantami” były zresztą podziały w polskim zespole. Niektórzy jego znaczący 
członkowie, jak Wiktor Trościanko, uważali, że „narodowy komunizm” proponowany 
przez grupę Moczara może być korzystnym kierunkiem ewolucji PRL. Na margine-
sie można zauważyć, że do tej pory historycy zastanawiają się, czy Nowak-Jeziorański 
nie przyczynił się do stworzenia pokutującego do dzisiaj mitu na temat „partyzantów”, 
przeceniając znaczenie ambitnego ministra spraw wewnętrznych i odrębność jego zwo-
lenników od reszty gomułkowskiej elity władzy. 

39 W swoich wspomnieniach Nowak-Jeziorański (Polska z oddali…, s. 268) błędnie podaje rok 1963 
jako początek kampanii RWE przeciw „partyzantom”. W jego spuściźnie w Zakładzie im. Ossolińskich we 
Wrocławiu znajdują się skrypty audycji poświęconych grupie Moczara, wyemitowanych w 1962 r. (Zakład 
im. Ossolińskich, Jan Nowak-Jeziorański [dalej: JNJ], 37/99/3, Teczka „Moczar”). Sprawie tej poświęciłem 
osobny artykuł. Zob. P. Machcewicz, Radio Wolna Europa i „partyzanci”, [w:] Od Piłsudskiego do Wałęsy. 
Studia z dziejów Polski w XX wieku, Warszawa 2008, s. 248–261. 

40 JNJ, 37/99/3, J. Nowak, Factionalism in the Polish United Workers Party, 11 XII 1963 r. 
41 J. Nowak-Jeziorański, Polska z oddali…, s. 269.
42 Hoover Institution, RFE/RL, Corporate Records, box 444.4, Special Guidance on Polish „Partisans”, 2 

X 1963 r. W tym samym folderze inne dokumenty amerykańskiego kierownictwa RWE, pokazujące dystans 
wobec poglądów Nowaka na temat „partyzantów”. 
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„Wróg publiczny” numer jeden

Kilkanaście miesięcy po Październiku Nowak-Jeziorański – podobnie jak Giedroyc – wy-
cofał się z poparcia dla Gomułki i powrócił do bezpardonowej krytyki władz PRL, zwłaszcza 
wszystkich posunięć ograniczających swobody wywalczone przez społeczeństwo w 1956 r.  Na 
dobrych kilkanaście lat – aż do pojawienia się w kraju zorganizowanej opozycji – stał się dla 
władz w Warszawie wrogiem numer jeden. Zdumiewa skala wysiłków wkładanych przez róż-
ne struktury aparatu władzy (zwłaszcza bezpiekę) w próby propagandowego dyskredytowania 
Jana Nowaka-Jeziorańskiego i jego rozgłośni czy też agenturalnego zinfiltrowania monachij-
skiego zespołu, rozniecania wewnętrznych konfliktów, wywierania psychologicznego nacisku 
na samego dyrektora i najważniejszych redaktorów. Walkę z tzw. dywersją ideologiczno–po-
lityczną (przez co rozumiano głównie RWE i paryską Kulturę) Gomułka ogłaszał publicznie 
jednym z głównych zadań władz PRL, a „rozpracowanie” tych środowisk w wewnętrznych 
dokumentach wywiadu stawiano na równi z działaniami wobec obcych służb specjalnych. 
RWE postrzegano jako głównego inspiratora opozycyjnych protestów (np. Listu 34), jak rów-
nież konspiracyjnych grup młodzieżowych, które według SB miały się formować pod wpły-
wem słuchania monachijskiej rozgłośni. MSW przeprowadziło pierwsze badania sondażowe 
na temat słuchalności zachodnich rozgłośni. W 1965 r. zebrano w sposób poufny informacje 
od osób reprezentujących różne środowiska społeczne z województw wrocławskiego, poznań-
skiego, krakowskiego, warszawskiego oraz Łodzi. Wynikało z nich, że zachodnich radiostacji 
(„głównie RWE”) słucha ok. 1/3 Polaków (7738 osób na ok. 23 tys. przebadanych). W tym 
samym czasie MSW alarmowało kierownictwo partii, iż w wielu rejonach Polski słyszalność 
Rozgłośni Polskiego Radia jest bardzo słaba, podczas gdy słyszalność RWE jest dobra. „Ba-
dania sondażowe” prowadzone przez SB urągały wszelkim standardom stosowanym przez 
profesjonalne ośrodki socjologiczne, ale paradoksalnie za pewne potwierdzenie ich wyników 
można uznać dane uzyskane w pierwszym sondażu (poufnym, na potrzeby elity władzy) prze-
prowadzonym w 1969 r. przez Ośrodek Badania Opinii Publicznej. Według OBOP Radia Wol-
na Europa miało wówczas słuchać 20% Polaków, co jest wynikiem wręcz znakomitym, także 
według dzisiejszych kryteriów43.

Nowakowi-Jeziorańskiemu niewątpliwie udało się stworzyć rozgłośnię, która docierała do 
milionów Polaków, wpływała na ich myślenie o politycznej rzeczywistości, skutecznie przeła-
mując monopol informacyjny komunistycznych władz. Wysiłki podejmowane przez te ostat-
nie dla zwalczania monachijskiej rozgłośni były więc z ich punktu widzenia w pełni uzasad-
nioną próbą przeciwdziałania istotnemu zagrożeniu dla stabilności systemu rządów. Nie ma tu 
miejsca na opisywanie historii zmagań między Wolną Europą a władzami PRL, poświęciłem 
temu zagadnieniu całą książkę44. Niewątpliwie aż do końca sprawowania przez Nowaka-Je-
ziorańskiego funkcji dyrektora Rozgłośni Polskiej RWE trudno byłoby wskazać innego prze-
ciwnika, który byłby przez władze komunistyczne zwalczany z równą konsekwencją i energią 
przez tak długi czas. Długotrwałe i niezwykle pomysłowe próby zdyskredytowania jego osoby 
(m.in. poprzez rozpowszechnianie oskarżeń o rzekomą kolaborację z niemieckim okupantem 
w czasie wojny) były niewątpliwie jedną z najszerzej zakrojonych „akcji dezintegracyjnych” 
prowadzonych przez PRL–owski wywiad w całej jego historii. 

* * * 

43 Zob. omówienie badań OBOP prowadzonych cyklicznie do końca istnienia PRL w: Jolanta Hajdasz, 
Szczekaczka, czyli Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa, Poznań  2006, s. 249–281.

44 P. Machcewicz, „Monachijska menażeria”. Walka z Radiem Wolna Europa 1950–1989, Warszawa 2007.
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W 1975 r. Nowak zrezygnował z kierowania Rozgłośnią Polską,  nie godząc się na cięcia 
budżetowe i zwalnianie pracowników. „Wolna Europa” była wówczas przedmiotem ostrej kry-
tyki wielu środowisk w Stanach Zjednoczonych,  które widziały w niej „zimnowojenny relikt”  
i  przeszkodę w polityce „odprężenia”. Dla polskiej sekcji RWE oznaczało to, po pierwsze, 
nasilające się ingerencje w program w celu ograniczenia treści, które mogły być drażniące dla 
władz w Warszawie, po drugie, daleko idącą redukcję personelu, którego rozmiary, według 
Amerykanów, powinny zostać dostosowane do nowej epoki odprężenia w stosunkach między 
Wschodem i Zachodem. Rola rozgłośni miała się zmniejszyć wobec – jak zakładano – per-
spektywy znacznego ograniczenia barier w przepływie informacji i wymianie idei45. Nowak 
był człowiekiem z zupełnie innej epoki i nawet przy swojej elastyczności nie pasował  do wizji 
układania dobrych stosunków z Moskwą i stolicami krajów satelickich, jaką wówczas żywiła 
znacząca część amerykańskiego establishmentu. 

Pewne znaczenie w podjęciu decyzji o odejściu miały też dla Nowaka – o czym pisze 
w swoich wspomnieniach – narastające konflikty w zespole, nad którymi coraz trudniej było 
mu zapanować. Wzniecanie i podsycanie wewnętrznych konfliktów w monachijskim zespole 
radiowym było jednym z naczelnych celów PRL–owskich służb specjalnych. Nie wydaje się, 
jednak, by to ich wpływ był w tym przypadku decydujący. Nowak w latach siedemdziesiątych  
nie mógł już liczyć na poparcie i pełną lojalność ogromnej większości swych pracowników, 
które były tak kluczowe w walce o zachowanie autonomii polskiej sekcji w drugiej połowie 
lat pięćdziesiątych i na początku lat sześćdziesiątych. Z jednej strony wynikało to z niezado-
wolenia i urazów na skutek autokratycznego, a niekiedy wręcz brutalnego,  stylu sprawowania 
przywództwa przez Nowaka. To, co przez długie lata było atutem dyrektora, pozwalającym 
mu uczynić  z polskiej rozgłośni bardzo skuteczny instrument polityczny i medialny, z czasem 
stworzyło jednak znaczący potencjał niezadowolenia, z którym i sam Nowak i amerykańskie 
kierownictwo radia musieli  się w końcu liczyć. Z drugiej strony, chodziło o rzeczywiste róż-
nice polityczne i ideowe: narastający sprzeciw części zespołu wobec koncentrowania się pol-
skiej sekcji na walce z „partyzantami” czy zatrudniania w niej osób, które wyjechały z Polski 
po marcu 1968 r., w wielu przypadkach pracujących wcześniej w peerelowskich środkach 
masowego przekazu, członków  PZPR. 

* * * 

Jeśli miałbym szukać jednego określenia,  najtrafniej oddającego fenomen Nowaka, powie-
działbym, że bardzo umiejętnie łączył funkcję  redaktora  z rolą  polityka. Trudno je zresztą  
rozdzielić analizując jego działania w ciągu ponad dwóch dziesięcioleci, gdy kierował polską 
sekcją Wolnej Europy. W pierwszej roli  wywierał silny wpływ na kształt najważniejszych 
programów radiowych, zwłaszcza w przełomowych dla Polski momentach, jak Październik 
56`, czy w trakcie całej kampanii przeciwko „partyzantom”.  W dużej mierze jego zasługą było 
stworzenie modelu radia, które utrzymywało bardzo bliski kontakt ze słuchaczami, z jednej 
strony korzystało ze stałego dopływu szczegółowych informacji o różnych aspektach krajowej 
rzeczywistości, z drugiej, oferowało ludziom w kraju audycje, które dotyczyły tych spraw, któ-
re ich najbardziej interesowały, odnosiły się do ich  codziennego  życia. To duża sztuka, biorąc 
pod uwagę oddalenie od Polski. 

45 Takie przyczyny swojego odejścia Nowak-Jeziorański wymienia zarówno w swoich wspomnieniach 
(Polska z oddali…, s. 414–435), jak i pismach kierowanych w 1975 r. do swych amerykańskich 
zwierzchników (Zakład Narodowy im. Ossolińskich, JNJ, 44/99; 54/99/2, Pisma Jana Nowaka do Ralpha 
E. Waltera z 8 i 9 X 1975 r.). 
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W  roli polityka  – którą będzie kontynuował po odejściu z RWE jako konsultant Rady 
Bezpieczeństwa Narodowego w Waszyngtonie – Nowak potrafił uzyskiwać dla wielu swo-
ich koncepcji akceptację i wsparcie amerykańskich zwierzchników, bez których rozgłośnia 
nie powstałaby i nie mogła funkcjonować. W pierwszym okresie działalności Wolnej Europy 
wielkiej zręczności wymagało z kolei ułożenie poprawnych stosunków z różnorodnymi śro-
dowiskami polskiej emigracji, które chciały wywierać wpływ na rozgłośnię. Nowak umiał 
realizować własną wizję walcząc na wielu frontach, przekonywać do swoich racji, a gdy było 
trzeba – narzucać je z całą siłą i uporem, nie unikając sporów i otwartych konfliktów. Mimo 
fizycznego oddalenia, był cały czas bardzo blisko krajowych spraw, wywierał realny wpływ 
– jak niewiele innych osób – na sytuację nas Wisłą. Członkowie Biura Politycznego pilnie 
czytywali nasłuchy audycji RWE, zastanawiali się nad tym jak Wolna Europa skomentuje ich 
decyzje. Opozycja mogła zaistnieć w masowym odbiorze wtedy, gdy Polacy słuchali  o jej 
działalności  w audycjach nadawanych z Monachium. Zwykli ludzie mogli z Wolnej Europy 
uzyskać informacje niedostępne gdzieindziej, co pomagało zachowywać wewnętrzną auto-
nomię wobec systemu politycznego z jego agresywną propagandą i ekspansywną ideologią. 
Niewiele było w XX–wiecznej historii Polski postaci takiego formatu, ludzi, którym udałoby 
się zostawić po sobie tak wyraźny ślad.
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Jan Nowak Jeziorański w wyobraźni słuchacza 
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa

Życie Jana Nowaka w sposób naturalny dzieli się na trzy etapy. 
Pierwszy, opisany w „Kurierze z Warszawy” to okres dzieciństwa, młodości, kampanii 

wrześniowej, okupacji – akcji „N” i misji kurierskich, poprzez Powstanie Warszawskie, radio 
Błyskawicę, aż po fatalny, przygnębiający moment Victoria Day, kiedy pijane ze szczęścia 
tłumy Londyńczyków wiwatują pod pałacem Buckingham. Jednak w triumfalnej defiladzie 
zwycięstwa brakuje polskich żołnierzy. Nowak samotny pośród tłumów – przedstawiciel naro-
du formalnie zwycięskiego, de facto pozostawionego samemu sobie w sowieckiej strefie wpły-
wów, widzi oczyma wyobraźni inną defiladę, przyjaciół poległych w Powstaniu Warszawskim, 
zamęczonych na Gestapo, straconych , zmarłych z wycieńczenia w obozach koncentracyjnych, 
defiladę zdruzgotanego pokolenia. Takim obrazem kończy się Kurier z Warszawy, pierwszy 
tom wspomnień Jan Nowaka.

Etap drugi – to czas opisany w Wojnie w eterze i w Polsce z oddali. Czas emigracji w Wielkiej 
Brytanii, pracy w BBC, a od 1952 r. na stanowisku dyrektora RP RWE, właściwie stworzenie tej 
rozgłośni od podstaw, aż do odejścia na emeryturę 31 grudnia 1975. Odejścia przedwczesnego, 
będącego skutkiem ubeckiej nagonki. Bezpieka rozpowszechniała wszak falsyfikaty dokumentów 
jakoby Nowak był hitlerowskim kolaborantem. Potwarze, choć absurdalne, chętnie podchwyty-
wane były przez wrogów Nowaka, zresztą jest tak aż do dziś. Nękany przez wewnętrzną agenturę, 
zmuszony ze względów budżetowych do redukcji, po 24 latach odchodzi z radia. Nie będę własny-
mi rękami niszczył tego, co budowałem przez tyle lat – zwierzał się Jerzemu Giedroyciowi. 

I wreszcie etap trzeci, od 1976 r. do śmierci 21 stycznia 2005 r., zaczyna się w alpejskim 
domku na Przełęczy Thurn. Tam pisze Kuriera z Warszawy, potem przenosi się do Waszyng-
tonu. W USA prowadzi skuteczny lobbing na rzecz Polski i przeciwstawia się realnym pró-
bom ograniczenia budżetu lub wręcz likwidacji Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. To 
wówczas Nowak, wypróbowany przyjaciel Zbigniewa Brzezińskiego, zostaje konsultantem 
w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego USA i jednym z dyrektorów Kongresu Polonii Ame-
rykańskiej. 29 sierpnia 1989 r. po raz pierwszy od 45 lat przyjechał do Polski na zaproszenie 
Lecha Wałęsy. Drżąc ze wzruszenia schodził po trapie samolotu witany przez warszawiaków 
i delegację parlamentarzystów z Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego (OKP). Od tamtej 
chwili bywał tu regularnie dzieląc czas między Warszawą a Waszyngtonem. Odznaczony zo-
stał amerykańskim Medalem Wolności i polskim orderem Orła Białego. Po przyjeździe do 
Polski spadł na niego deszcz zaszczytów. 

Na ostatnie trzy lata życia zjechał do kraju na stałe i zamieszkał przy ulicy Czerniakow-
skiej, sto metrów od dawnego rodzinnego domu, z którego wyruszył na wojenną tułaczkę. 
Okres ten nie został przez niego opisany, choć zamierzał to zrobić, a nawet zaczął wspomnie-
nia pod znamiennym tytułem Dzwon wolności. Nie napisał ich, może dlatego, że zabrakło 
Jadwigi z Wolskich Jeziorańskiej, „Grety”, jego żony, powierniczki, przyjaciółki, maszynistki, 
szefowej dwuosobowej placówki AK na wygnaniu! Bez niej owa placówka przestała działać.

Jaki był Jan Nowak  Jeziorański w wyobraźni słuchacza  RP RWE, po drugiej stronie żela-
znej kurtyny?

Cóż, był rok 1978. W RWE czytano właśnie fragmenty Kuriera z Warszawy. Tkwiłem 
z uchem przy lampowym radiu mimo zagłuszarek, wpatrzony w magiczne zielone oko. Łowi-
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łem każde słowo. Miałem piętnaście lat i przepełniała mnie zapiekła złość do losu, że ominęła 
mnie okupacyjna epopeja i zryw Powstania Warszawskiego. Gdy wreszcie zdobyłem wydany 
przez wydawnictwo Nowa bezdebitowy egzemplarz książki zapadłem na dwie noce. Ta lektura 
wywarła zasadniczy wpływ na całe moje życie. Oto pojawił się ktoś, kto był wzorem, kogo 
pragnęło się naśladować. 

Urodziłem się i wychowałem w Gdańsku. Ilekroć Radio Wolna Europa wymieniała na-
zwę mego miasta, a okazji ku temu było wiele, odczuwałem rozpierającą dumę. Grudzień 70, 
czy Sierpień 80 rozgrywały się przecież na ulicach mojego miasta. Szczegółowo informowała 
o tych wydarzeniach RWE, przez co stała się dla mnie rozgłośnia bliską, niemal jak lokalne 
radio. Sam widziałem w czasie strajku roku 80-ego siedzących na murach stoczniowców słu-
chających RWE z radia tranzystorowego. Wraz z bratem odczuwaliśmy w stanie wojennym 
euforię, zwłaszcza gdy w audycjach młodzieżowych na falach eteru wracały do nas materiały, 
które poprzez różnych pośredników wysyłaliśmy do Monachium.

I wreszcie stało się. Poleciałem do Stanów Zjednoczonych, na Światowy Zlot Harcerstwa 
Polskiego do Rising Sun. Nowak zjawił się tam 21 sierpnia 1988. Jego charakterystyczną 
lśniąca jak kula bilardowa głowę spostrzegłem w tłumie natychmiast. Wiedziony jakąś nie-
widzialną siłą wmieszałem się między emigracyjnych notabli i wypaliłem: – Panie Kapitanie, 
przyjechałem z Polski, moim marzeniem, było Pana poznać. 

Od tej chwili nie odstępowałem go na krok. A Nowak z chęcią poświęcał mi swój czas. 
W zlocie uczestniczył Prezydent Polski na Uchodźstwie Kazimierz Sabbat, przedstawiciele 
Kongresu Polonii Amerykańskiej... ale miałem wrażenie, że niewiele Nowaka obchodziły te 
emigracyjne tuzy. Oto miał przed sobą grupę młodzieży z Polski, która niebawem wracała 
do kraju. Z nami rozmawiał i z nami spędzał czas. Kraj, Polska tylko to się liczyło. Spacero-
waliśmy po lesie, a on mówił: proszę, niech druh pyta. Pytałem więc o jego misje kurierskie, 
o Mikołajczyka, Sosnkowskiego, o Powstanie Warszawskie i jego spóźniony raport, o RWE 
i politykę amerykańską wobec Polski. Czułem się tak, jak zapewne czuł się on będąc w moim 
wieku i rozmawiając ze swymi moralnymi przewodnikami, którzy zastępowali mu przedwcze-
śnie zmarłego Ojca. Myślę tu o Eugeniuszu Kwiatkowskim i o profesorze Edwardzie Taylorze. 
Nie miałem żadnych referencji, dlatego tym bardziej uderzający był ojcowski stosunek do 
nieznanego chłopaka z Polski.

Opowiadałem o gdańskiej opozycji, Ruchu Młodej Polski, gdańskiej podziemnej „Solidarno-
ści” i Bogdanie Borusewiczu. Pod wieczór wyjął z samochodu swą ostatnią książkę Polska z od-
dali i zadedykował  ją: Druhowi Jarosławowi Kurskiemu z pierwszej linii frontu – Szczęść Boże, 
Czuwaj. Nie czułem się na pierwszej linii, zwłaszcza że w tym czasie właśnie trwał w Stoczni 
Gdańskiej strajk, który przygotowywał grunt pod rokowania Okrągłego Stołu. Nowak powtarzał:  
wy tam w Polsce jesteście w okopach, a my tu na emigracji jesteśmy co najwyżej waszym zaple-
czem. Możemy was tylko wspierać, podawać amunicję, lobbować na rzecz Polski, ale wszystko, 
co najważniejsze dzieje się tam nad Wisłą i spoczywa na waszych ramionach. 

Było mi jakoś niezręcznie. Oto słowa te wypowiadał człowiek, który wpisał się do Pante-
onu narodowych bohaterów – do smarkacza z Polski, który patriotyzmu uczył się od niego!

Ale taki właśnie był Nowak. 
Po pierwsze, nie przeceniał roli emigracji. Polska dla niego pozostawała nad Wisłą. Szano-

wał owszem, ale miał polityczny dystans wobec wszystkich londyńskich „legalizmów”. Roz-
mawiało się z nim tak, jakby nigdy z Polski nie wyjechał, był przeciwieństwem emigranta opi-
sanego w eseju Adama Michnika Niezłomny z Londynu. Żywo interesował się krajem. Czytał 
codziennie prasówkę i biuletyn nasłuchu rozgłośni warszawskich. Mówił: byłem zawieszony 
nad Warszawą, Gdańskiem czy Wrocławiem. O tym co się stanie z Polską zdecydują  rodacy 
w kraju, a nie tu na emigracji.
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Po drugie, był antykomunistą, ale nie antykomunistą zaślepionym, dogmatycznym. W jego 
oczach sama przynależność do partii nie dyskwalifikowała. Dwóch jego najbliższych przyja-
ciół ze szkolnej ławy to Jan Kott, wybitny literaturoznawca, szekspirolog, który był wierzącym 
komunistą, oraz Ryszard Matuszewski – niewierzący członek partii. Obaj byli informatorami 
Nowaka i spotykali się z nim po kryjomu, wiele ryzykując. Nowak, by lepiej zrozumieć cha-
rakter walk frakcyjnych na szczytach władzy, spotykał się z Adamem Rapackim, ministrem 
spraw zagranicznych PRL i z Oskarem Lange, członkiem Komitetu Centralnego PZPR i Rady 
Państwa PRL. To oni go uwrażliwiali na to, jak niebezpieczna i szkodliwa jest frakcja tzw. 
partyzantów Mieczysława Moczara.

Stefan Kisielewski przyjechał do RWE i przekonał Nowaka, że rzeczywisty ferment wy-
chodzi z wewnątrz partii. Zauważył, że tak wielka część wartościowych ludzi  zaangażowała 
się w komunizm, iż nie można tego lekceważyć. Przecież w 1956 roku wielkimi postaciami 
nie byli krystalicznie czyści antykomuniści jak Tyrmand, tylko właśnie zbuntowani komuni-
ści:  środowisko Po prostu, Lechosław Goździk, Leszek Kołakowski, Krzysztof Pomian, czy 
Wiktor Woroszylski. Potem  – Jacek Kuroń, Karol Modzelewski, a w 1968 r. środowisko ko-
mandosów: Adam Michnik, Barbara Toruńczyk, Seweryn Blumsztajn i wielu innych 

Po trzecie, Nowak przejawiał realizm polityczny i posiadał wyczucie racji stanu. 
Cechy te znakomicie ujawniły się w konflikcie z częścią zespołu  w sprawie podpułkownika 

Józefa Światły zbiegłego do Berlina Zachodniego, dygnitarza bezpieki, zaufanego Bieruta. 
Nowak zdał sobie sprawę, że ujawnienie w eterze ekskluzywnej wiedzy Światły będzie podło-
żeniem bomby pod fundamenty stalinizmu w Polsce. Zespół zaś uważał, że udzielanie anteny 
zbrodniarzowi jest niemoralne, bo równoznaczne z jego rehabilitacją. Ale to Nowak miał rację 
i postawił na swoim: 141 audycji Światły stały się początkiem końca stalinizmu w Polsce.

Nowak z przerażeniem patrzył, jak koledzy z sekcji węgierskiej w 1956 roku podgrzewają 
nastroje i wzywają do powstania, strajku generalnego i aktów sabotażu – łudząc Węgrów ame-
rykańską pomocą. Miał w pamięci hekatombę Powstania Warszawskiego i za nic w świecie nie 
chciał powtórki. A Warszawa była beczką prochu. RWE udzieliło kredytu zaufania reformatorom 
z frakcji tzw. Puławian, podobnie zresztą jak uwolniony z Komańczy Prymas Stefan Wyszyński, 
który wręcz wezwał do głosowania na Gomułkę. W Warszawie nie polała się ani kropla krwi.

Nowak wreszcie poparł podpisany przez I sekretarza KC PZPR Władysława Gomułkę 
z Willy Brandt’em traktat gwarantujący granice na Odrze i Nysie. Mówił na antenie, że Go-
mułka postąpił zgodnie z polską racją stanu. 

Jakich przekonań był Jan Nowak – Jeziorański?
To moim zdaniem amalgamat najlepszych wątków polskiej tradycji politycznej, a jedno-

cześnie amalgamat pełen sprzeczności. To i endek i piłsudczyk. Wychowany w domu, w któ-
rym głosowało się na listę endecką, ale wobec mniejszości narodowych zwolennik polityki 
asymilacji „państwowej”, nigdy asymilacji „narodowej”, wolny od choćby najmniejszego an-
tysemityzmu, jednak tak jak narodowi demokraci – myślący strategicznie i realistycznie. 

Narodowy demokrata poprzez wpływ profesora Edwarda Taylora, piłsudczyk poprzez 
wpływ wicepremiera Eugeniusza Kwiatkowskiego, budowniczego Gdyni i COP.

To jednocześnie romantyk i pozytywista. Romantyk, który utożsamił się z Powstaniem 
Warszawskim, który budował barykady i śpiewał Warszawiankę, ale jednocześnie w głębi du-
szy uważał Powstanie za kolosalną tragedię narodową, a wysłania 30 sierpnia na pewną rzeź 
oddziału por. Janusza Domańskiego, „Janusza”, na Placu Grzybowskim, co zostało opisane 
w Kurierze z Warszawy, do końca życia nie wybaczył pułkownikowi Antoniemu Chruścielowi, 
„Monterowi”.

Nowak był wolny od wszelkiej nacjonalistycznej tromtadracji. Kierował się interesem na-
rodowym i państwowym. Bez żadnej kwestii był demokratą i patriotą w najlepszym sensie 



48

Biuro Analiz i Dokumentacji, Zespół Analiz i Opracowań Tematycznych

tego słowa. Odwrotnością przyprawianej Mu przez propagandę PRL „gęby”. Nie był psem 
łańcuchowym amerykańskiego imperializmu, a niezależnym polskim politykiem, wykorzystu-
jącym dla polskiego interesu amerykańskich sojuszników.

Przez ostatnie sześćdziesiąt lat życia dzień zaczynał o szóstej rano od wysłuchania wszyst-
kich możliwych radiowych i telewizyjnych wiadomości oraz lektury gazet. Jak radar wychwy-
tywał wszelkie oznaki niekorzystnego dla Polski biegu zdarzeń. Potem brał za telefon i dzwo-
nił do prezydentów, premierów, senatorów, publicystów, dyktował listy i memoranda. Nowak 
cały czas niepokoił się tym, co dzieje się w Polsce i powtarzał, że największym niebezpieczeń-
stwem dla Polski są sami Polacy: boję się polskiego przerostu indywidualizmu, tego, że każdy 
Polak to minister bez teki. Niczego się nie nauczyliśmy. Przecież dlatego straciliśmy niepodle-
głość, że szlachta nie chciała płacić podatków na obronę. Boję się naszego charakteru, który 
wolność zamienia w anarchię, i anarchii, która doprowadza do upadku państwa. Największą 
moją troską jest, by Polacy wytrzymali własny sukces, by odnieśli zwycięstwo nad samymi 
sobą, tak jak zwyciężyli, uchwalając Konstytucję 3 maja. Tylko że wtedy było już za późno. Dziś 
chodzi o to, by nad swoimi dziedzicznymi wadami zwyciężyć na czas!
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