
 

 
 

 
 
 

SYLWIA SZAREJKO 
 

O SYBIRZE W ETERZE 
 
 
Mój najukochańszy dziadek zawsze nastrajał swoje małe radyjko (stało 

na stoliku przy jego łóżku). Gdy pojawiał się odgłos, wówczas dla mnie 
specyficzny, wygłaszający słowa: „Uwaga, Uwaga…”, wiedziałam, że zabawy 
nie będzie – Dziadek słuchał. Domyślałam się, że to coś ważnego – nie 
przeszkadzałam. Potem, w każdą niedzielę, gdy spędzałam czas u dziadków, 
słuchałam porannej audycji Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa razem  
z nim. 

Żelazna kurtyna 

II wojna światowa miała decydujący wpływ na ukształtowanie się  
w Europie nowego układu sił politycznych. Decyzje najwyższej rangi, które 
dotyczyły powojennej mapy kontynentu, zapadały przede wszystkim podczas 
konferencji uczestników koalicji antyhitlerowskiej. Spotkania przywódcy ZSRS 
Józefa Stalina, premiera Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla i prezydenta 
USA Franklina Delano Roosevelta, a po jego śmierci Harry’ego Trumana, 
(czyli tzw. Wielkiej Trójki) odbyły się kolejno w Teheranie w 1943 roku oraz  
w Jałcie i Poczdamie w 1945 roku. 

Podczas tych konferencji, bez wiedzy i zgody Polaków, alianci zachodni 
pozwolili Sowietom na włączenie Polski do swojej strefy wpływów  
i „przesunięcie” jej terytorium na zachód i północ. Równocześnie Polska 
straciła na rzecz Sowietów ziemie wschodnie. Między nadbałtyckim 
Szczecinem a Triestem nad Adriatykiem zapadła „żelazna kurtyna”, która 
podzieliła Europę w poprzek

1
. Pod kontrolą Moskwy znalazła się Polska, 

wschodnie Niemcy, Czechosłowacja, Austria, Węgry, Jugosławia, Rumunia  
i Bułgaria. Owa „żelazna kurtyna” oddzielająca blok sowiecki od państw 
zachodnich przyczyniła się do powstania Radia Wolna Europa. Jego głównym 
zadaniem było pokazywanie prawdziwego oblicza komunistycznego 
totalitaryzmu i upowszechnianie idei tzw. wolnego świata. 

Fenomen tego Radia oraz jego polskiej rozgłośni stanowi temat dociekań 
wielu badaczy. Fakt ten nie powinien dziwić, bowiem praca na rzecz kraju 
prowadzona na łamach samodzielnej Rozgłośni Polskiej RWE w Monachium, 
stanowiła wyjątkowy przykład działalności emigracyjnej na wielu płaszczyz-

                                                           
1
 Zob. Przemówienie Winstona Churchilla w Fulton, 5 III 1946 r., https://www. 

e-historia.com.pl/106-historia-w-zrodlach/xx-wiek/swiat-po-ii-wojnie-swiatowej/1423-1-2-
przemowienie-winstona-churchilla-w-fulton-5-iii-1946-r [dostęp: 5 V 2020 r.]. 
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nach, kultywującej jednocześnie piękno polskiej tradycji radiofonii. Rozgłośnia 
Polska swoje nadawanie rozpoczynała codziennie o godzinie 6 rano  
od osiemnastowiecznej pieśni religijnej Franciszka Karpińskiego Kiedy ranne 
wstają zorze, by następnie informować słuchaczy o tym, co faktycznie dzieje się 
zarówno w państwach uciśnionych, jak i tych wolnych. 

Wśród archiwalnych programów radiowych, które można było usłyszeć 
w eterze na falach Rozgłośni Polskiej, od 3 maja 1952 roku do 30 czerwca  
1994 roku, znajduje się wiele nagrań omawiających kwestie sowieckich zbrodni 
dokonanych na obywatelach polskich. Najciekawsze, a zarazem najsmutniejsze 
są te audycje, w których udział wzięli świadkowie tamtych wydarzeń lub ich 
potomkowie. 

„Mówi Radio Wolna Europa…” 

Jan Nowak-Jeziorański to postać, która w polskiej historii zajmuje 
wyjątkowe miejsce. „Janek”, wojenny kurier Komendy Głównej Armii 
Krajowej oraz Rządu Rzeczypospolitej na uchodźstwie, był także przez wiele 
lat dyrektorem Rozgłośni Polskiej RWE. Praca dziennikarska, którą rozumiał 
jako kontynuację wojennej służby na rzecz Polski, była tym, co w wachlarzu 
jego licznych aktywności wydaje się dziś być najbardziej fascynujące. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fot. 1. Jan Nowak-Jeziorański, 1952
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2

 Wszystkie zdjęcia wykorzystane w artykule pochodzą z Narodowego 

Archiwum Cyfrowego. 
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Symboliczne przejęcie radiostacji przez Jana Nowaka-Jeziorańskiego  
od amerykańskiego admirała Harolda Millera nastąpiło w grudniu 1951 roku. 
Od tego momentu, przez ćwierć wieku, pełnił funkcję dyrektora rozgłośni, 
tworząc od podstaw zespół, którego członków niejednokrotnie nazywano 
później „komandosami rzuconymi na pierwszą linię frontu”

3
. To emocjonalne 

określenie nie jest nadużyciem, ponieważ praca w Rozgłośni stanowiła rodzaj 
walki. Już w audycji inaugurującej jej działalność Nowak-Jeziorański 
podkreślił: 

Zespół polski, który zebrał się dziś wokół mikrofonu, składa się z ludzi  
o najróżniejszych przekonaniach i zapatrywaniach politycznych, ale łączy nas  
ta cudowna zmowa, którą daje dążenie do jednego – będziemy informowali Was 
o wszystkich poczynaniach polskich na arenie międzynarodowej. Będziemy 
prowadzili na falach eteru walkę z rusyfikacją i sowietyzacją polskiej kultury, 
walkę z wynaradawianiem młodzieży. Będziemy walczyli z fałszowaniem naszej 
historii i naszych tradycji. Będziemy przedstawiali Wam polską, niezależną myśl 
polityczną, która zdławiona została w ujarzmionym kraju, lecz rozwija się dalej 
swobodnie w warunkach wolności. Będziemy mówili głośno to, czego 
społeczeństwo polskie wypowiedzieć głośno nie może, bo ma knebel na ustach

4
. 

To emocjonalne podejście dziennikarza do przekazywanych treści nie 
powinno dziwić. Podczas inauguracji dyrektor nowej rozgłośni przedstawił 
sześć punktów programowych, z których jasno wynika, jaka postawa i etos 
pracy zostały obrane przez  pracowników radia. Prezentując założenia 
programowe redakcji Nowak-Jeziorański mówił: 

[1.] Będzie to Rozgłośnia Polska. Polacy będą mówili do Polaków o naszych 
polskich sprawach. Nie będzie żadnej prewencyjnej cenzury amerykańskiej. 
Kierownik rozgłośni będzie ostateczną instancją decydującą o przyjęciu lub 
odrzuceniu tekstu. Redaktorzy poszczególnych działów będą mieli pełną 
inicjatywę układania swoich programów pod warunkiem, że będą mieli jasną 
koncepcję, co pragną osiągnąć, przedyskutowaną i uzgodnioną z kierownikiem 
Zespołu. 

[2.] Nie będziemy usiłowali sprawować „rządu dusz” w Polsce. Emigracja 
jest częścią narodu, ale nie może nim zdalnie kierować. Polska jest nad Wisłą,  
a nie nad Tamizą czy Sekwaną. Radio ma służyć społeczeństwu, ma mu 
pomagać. 

[3.] Zadaniem Radia jest walka z propagandą i indoktrynacją, prostowanie 
fałszów, ukazywanie prawdy historycznej, dostarczanie pełnej informacji o tym, 
co dzieje się w Polsce i na świecie. Mamy podtrzymywać opór moralny  
i niezależną myśl. Będziemy wystrzegali się wszystkiego, co mogłoby pchnąć 
społeczeństwo do oporu czynnego albo organizowania się pod ziemią. 

[4.] Będziemy kierowali się troską o bezpieczeństwo słuchaczy. Najlepsza 
audycja nie jest warta ani jednego życia ludzkiego. 

                                                           
3
 R. Januszewski, J. Strękowski, Komandosi zimnej wojny, „Rzeczpospolita” 

[dodatek „Plus Minus”], 20–21 IV 2002 r. 
4
 Wszystkie cytaty wyróżnione w tekście, o ile nie wskazano inaczej, pochodzą  

z audycji radiowych Rozgłośni Polskiej RWE zamieszczonych na portalu internetowym 
Radia Wolności: https://www.polskieradio.pl/68,Radia-Wolnosci [dostęp: 1 V 2020 r.]. 
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[5.] Radio ma być odbiciem różnorodnych, nawet sprzecznych opinii i ocen, 
bo różnice poglądów najbardziej przekonująco demonstrują wolność słowa. 
Będziemy podtrzymywali tradycje wszystkich głównych nurtów politycznych, 
ale nie będzie w naszych programach wzajemnych napaści ani ataków 
personalnych. 

[6.] Każdy ma prawo do swoich poglądów, ale w sprawach zasadniczych takich 

jak niepodległość, demokracja, granice, jesteśmy zgodni i solidarni. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fot. 2. Inauguracja nadawania sygnału przez Rozgłośnię Polską RWE,  
Monachium 1952 

Opracowane przez pierwszego dyrektora założenia programowe 
rozgłośni przyciągnęły do zespołu wybitnych Polaków, którzy wyemigrowali  
z kraju po wrześniu 1939 roku. Współpracę z RWE rozpoczęli zarówno 
dziennikarze, jak i pisarze oraz publicyści. Spośród wielu znaczących nazwisk, 
bezwzględnie należy wymienić: Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, ks. Tadeusza 
Krischke, Zygmunta Nowakowskiego, Romana Palestra, Andrzeja Pomiana, 
Czesława Straszewicza, Wiktora Trościanko, Krystynę Miłotworską czy Jacka 
Kaczmarskiego. 

Rozgłośnia rozpoczęła nadawanie w okresie apogeum stalinowskiego 
terroru w Polsce. Nie powinno więc dziwić, że w audycji inauguracyjnej padły 
słowa dyrektora Rozgłośni wprost odnoszące się do sytuacji Polaków  
za „żelazną kurtyną”:  

Nikt nie może spoglądać z bezpiecznego brzegu, jak na ich oczach konają 
powolną śmiercią w łagrach, obozach i więzieniach bezpieki.  

Było więc odtąd jasne, że audycje dotyczące losów Polaków w ZSRS 
będą zajmowały istotne miejsce na antenie Radia. 
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Wspomniana, godzinna audycja inauguracyjna została nadana 3 maja 
1952 roku o godzinie 11 z siedziby RWE w Monachium. Wówczas w eterze 
 po raz pierwszy zabrzmiały takty mazurka Witaj, majowa jutrzenko,  
a następnie słowa:  

Mówi Radio Wolna Europa – Głos Wolnej Polski [...] Uwaga! Uwaga! 
Mówią Polacy do Polaków!.  

Zgromadzonych przed radioodbiornikami słuchaczy przywitał dzienni-
karz Zbigniew Błażyński. Audycję powtarzano przez całą dobę. 

Relacje bezpośrednich świadków 

Rozgłośnia Polska RWE od początku swojej działalności zapraszała  
do udziału w audycjach świadków historii. Programy radiowe z ich udziałem 
prowadził bardzo często Jan Nowak-Jeziorański, a w latach 80. i 90. XX wieku 
dziennikarka Krystyna Miłotworska. Swoją dziennikarską pracę w polskiej 
rozgłośni rozpoczęła jeszcze w Monachium w 1969 roku i to właśnie jej 
przypadło w udziale prowadzenie jednej z najważniejszych audycji – 
wieczornego programu Fakty wydarzenia opinie. Miłotworska była także 
gospodarzem programów poruszających tematykę obecności Polaków  
na Wschodzie. Prowadziła audycje pod tytułem: Polacy w ZSRR, Polacy  
w Rosji oraz Polacy na Wschodzie Rozmawiała w nich z ludźmi, których 
dotknęły sowieckie represje oraz z osobami zajmującymi się tą tematyką 
naukowo. Do najciekawszych wywiadów dziennikarki, należy zaliczyć  
te, dzięki którym słuchacze mogli szczegółowo poznać losy deportowanych  
do ZSRS w latach 1940–1941.  

Wśród wielu dokonanych przez nią nagrań warto zwrócić uwagę na dwa 
wielogodzinne wywiady z 1988 roku. Pierwszy przeprowadziła z Jackiem 
Machniewiczem – lwowianinem i współpracownikiem RWE. Machniewicz brał 
udział jako ochotnik w obronie Lwowa we wrześniu 1939 roku i szczegółowo 
opowiedział dziennikarce o przebiegu akcji wywózek przeprowadzonych przez 
NKWD. Jako były absolwent lwowskiego Korpusu Kadetów ukrywał się,  
ale bacznie śledził rozwój sytuacji. Opowiadając o zdarzeniach w mieście, 
wspominał także historie swoich znajomych, którzy zostali deportowani. 
Machniewicz omówił przebieg akcji wywózek. Najpierw wieczorami 
parkowano wzdłuż lwowskich ulic szeregi furmanek. Robiono to spokojnie,  
aby nie wzbudzać strachu i podejrzeń. Następnie z samego rana wkraczali 
funkcjonariusze NKWD. Zatrzymanych sadzano na furmanki, którymi 
przewożono ich na stację i umieszczano w wagonach towarowych. Dziennikarz 
opowiedział historię kolegi, który zobaczywszy, że do wywózki szykowana jest 
jego matka oraz siostra z małym dzieckiem, sam zgłosił się do transportu. 
Ponoć przeżył, ale Machniewicz po wojnie już się nigdy z nim nie spotkał... 

Dziennikarz przytoczył także fragment dramatycznego listu, jaki 
otrzymała jego siostra od koleżanki przebywającej na zesłaniu w Kazachstanie. 
W kilku słowach zawarła w nim przerażający dramat kobiecego losu:  

Wyszłam za mąż za jednego miejscowego, aby nie być kochanką czterdziestu.  

Kolejnym rozmówcą Miłotworskiej był Adolf Szutkiewicz – emigrant 
polityczny, były działacz NSZZ „Solidarność” w Szczecinie, który spędził  
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w kołchozie w Kazachstanie pierwszych 16 lat życia. Rozmowa została 
zaprezentowana słuchaczom RWE w 1988 roku. Rozmówca Miłotworskiej 
urodził się w 1940 roku i wraz z matką, dwójką starszych braci oraz dziadkiem 
został deportowany do Kazachstanu. Jego najwcześniejsze wspomnienia  
z pobytu na Sybirze związane są właśnie z dziadkiem, który opiekował się nim 
w czasie, gdy reszta rodziny pracowała w kołchozie. Wychowywał chłopca  
aż do swojej śmierci w 1950 roku. Dziadek był zesłany na Sybir już po raz 
drugi. Najpierw, w 1905 roku, za panowania cara, trafił w okolice Norylska.  
Do Polski wrócił w 1910 roku. Po 30 latach znalazł się na zesłaniu ponownie... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Fot. 3. Siedzą od lewej: Jerzy Kaniewicz, Lechosław Gawlikowski, 
Krystyna Miłotworska, Piotr Mroczek, Monachium, przed 1990 

Szutkiewicz opowiedział Miłotworskiej o swoim pobycie w Kazachstanie 
bardzo szczegółowo, bowiem – jak zaznaczył na początku rozmowy –  
od momentu ukończenia 5 roku życia pamiętał wszystko doskonale. Opisał 
więc m.in.: życie w kołchozie, ciężką pracę na polach bawełny i miejsce swojej 
deportacji. Kołchoz w Kazachstanie, w którym przebywał, był miejscem, dokąd 
trafiali ludzie wielu narodowości. Jak wspominał, co roku pojawiali się tam 
przedstawiciele jakiegoś innego narodu: Koreańczycy, Chińczycy, Gruzini, 
Tatarzy, Niemcy, Karaczajowie, a także Grecy, których przywieziono w latach 
50. XX wieku. Uzupełnieniem radiowej relacji jest książka autorstwa Zygmunta 
Barczyka zatytułowana Dojrzewać na polu bawełny, wydana po raz pierwszy  
w Sztokholmie w 1999 roku, prezentująca losy Szutkiewicza. Sybirak opisuje  
w niej międzynarodowy kołchoz następująco:  

Przybyli na tę swoją wyśnioną planetę pełni nadziei, długo nie trwało, kiedy 
dostali obuchem po głowie. Z początku nic nie zapowiadało tragedii, chodzili 
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rozradowani, jakby Pana Boga za nogi złapali. Jakżeby inaczej, mieszkania 
dostali, przydzielono im po świniaku na rodzinę, po kilka kur i po worku 
kukurydzy na dodatek. […] Ich szczęście trwało dwa dni. Trzeciego ranka 
przyjechali ci z NKWD i krótko wyłożyli im kawę na ławę […] Tylko Gruzini,  
i tylko w pewnych sprawach, potrafili postawić na swoim

5
. 

Według Szutkiewicza, przebywający w tym kołchozie Polacy „żyli  
z samego rozpędu życia, bez zastanawiania się, po co się żyje”

6
. Nie wiedzieli 

ani o możliwości wstąpienia w szeregi Armii Andersa, ani o repatriacji z lat 
1945–1946

7
. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fot. 4. Dział Nasłuchu Rozgłośni Polskiej RWE, Schleißheim, po 1953 

                                                           
5
 Z. Barczyk, Dojrzewać na polu bawełny. Opowieść Adolfa Szutkiewicza, Toruń 

2011, s. 41–42. 
6
 Ibidem, s. 8. 

7
 Rozmówca Miłotworskiej wrócił do kraju dopiero w 1956 r. Zanim w 1983 r. 

wyemigrował do Szwecji, dał się poznać jako jeden z aktywnych uczestników pomocy 
represjonowanym, kolporter wydawnictw opozycyjnych i dostawca materiałów 
poligraficznych dla wydawców prasy podziemnej. Był również współorganizatorem  
i członkiem komitetu strajkowego w Stoczni Szczecińskiej. Wielokrotnie poddawany 
przeszukaniom i przesłuchaniom, był także aresztowany. W 1994 r. został wyróżniony 
Odznaką Honorową Sybiraka, a w 2005 r. także Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi 
Rzeczpospolitej Polskiej. Zmarł w Sztokholmie w 2019 roku. Zob.: www.strefa.se:  
T. Nowakowski, Adolf Szutkiewicz: takiego Go zapamiętamy, https://www.strefa. 
se/2019/01/31/adolf-szutkiewicz-takiego-go-zapamietamy/ oraz Zmarł Adolf Szut-
kiewicz,  https://www.strefa.se/2019/01/22/zmarl-adolf-szutkiewicz/ [dostęp: 20 V 2020 
r.]. Dodatkowo zob.: J. Szutkiewicz, Biało-czerwone goździki i WRON-a. Wspomnienia 
żony internowanego, Toruń 2010. 
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Usłyszeć więcej…  

Powyższe przykłady audycji o losach Polaków na Sybirze, nie wyczerpują 
tematu. Wśród programów radiowych realizowanych przez Rozgłośnię należy 
także wymienić audycje, które zajmowały czas antenowy na samym początku 
funkcjonowania stacji i informowały odbiorców o trudnej do wyobrażenia skali 
sowieckich zbrodni. W radiowych nagraniach brali udział m.in.: gen. Władysław 
Anders, gen. Tadeusz Bór-Komorowski czy mjr Józef Czapski.  

 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fot. 5. Uroczystość zakończenia pracy Rozgłośni Polskiej RWE,  
Poznań, 1994 

Pod koniec lat 80. i  na początku lat 90. XX wieku interesujące audycje 
na temat Sybiru prowadzili Jan Andrzej Stepek i Andrzej Pomian, prezentując 
słuchaczom wybrane fragmenty literatury łagrowej. Dzięki tym audycjom 
odbiorcy mogli zapoznać się z najważniejszymi tytułami, wśród których należy 
wymienić chociażby: Opowiadania kołymskie

8
 Warłama Szałamowa, czy 

wyjątkową publikację W czterdziestym nas Matko na Sybir zesłali. Polska  
a Rosja 1939–42 pod redakcją Ireny Grudzińskiej-Gross i Jana Tomasza 
Grossa

9
, która zawierała wypracowania, napisane przez dzieci w polskich 

szkołach, głównie w Palestynie, a przechowywane w Instytucie Hoovera  
w USA.  

Należy także zwrócić uwagę na autorską audycję Piotra Mitznera 
zatytułowaną Archiwum Wschodnie, którą dziennikarz przygotowywał wraz  

                                                           
8
 Zob.: W. Szałamow, Opowiadania kołymskie, Poznań 2016.  

9
 Zob.: W czterdziestym nas Matko na Sybir zesłali. Polska a Rosja 1939–42, red. 

I. Grudzińska-Gross i J.T. Gross, Warszawa 1989.  
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z Fundacją KARTA i rosyjskim Stowarzyszeniem Memoriał. Współpracujące  
z RWE organizacje pomagały w uzyskaniu dokumentów znajdujących się  
w archiwach na terenie ZSRS. Podczas audycji słuchacze mieli okazję zapoznać 
się z wybranymi przez dziennikarza fragmentami przesłuchań Polaków przez 
funkcjonariuszy NKWD, dokumentacją zawierającą oskarżenia i rozkazy,  
a także ze ściśle tajnymi materiałami przygotowanymi przez kierownictwo 
GUŁagu. Do najciekawszych dokumentów odczytanych na falach rozgłośni 
można zaliczyć m.in.: rozkaz NKWD dotyczący oskarżeń wobec polskich tzw. 
mężów zaufania. Rozkaz skierowany do rozpatrzenia przez kolegium specjalne 
przy NKWD ZSRS zakładał zastosowanie wobec nich kary śmierci przez 
rozstrzelanie, a także konfiskatę mienia. Historie „mężów zaufania” poruszone 
na antenie rozgłośni były materiałem niezwykle wartościowym. Nikt bowiem 
wcześniej nie zebrał wspomnień reprezentantów delegatur ambasady RP  
w Kujbyszewie, którzy udzielali pomocy deportowanym po likwidacji polskich 
przedstawicielstw w 1943 roku. 

20 czerwca 1994 roku 

Rozgłośnia Polska RWE przeniosła się z Monachium do Warszawy  
w 1990 roku. Swoją, już oficjalną działalność w Polsce, prowadziła  
do 20 czerwca 1994 roku, kiedy to nastąpiło jej uroczyste zamknięcie. 
Rozgłośnia, która – cytując słowa jego byłego pracownika  Aleksandra 
Świeykowskiego – na przestrzeni ponad 40 lat „dawała ludziom nadzieję  
i optymizm”

10
, stała się symbolem i źródłem wolnej informacji, kształtując 

zarazem wzór rzetelnego dziennikarstwa. Regularnie zagłuszane, lecz jedno-
cześnie powszechnie słuchane przez Polaków radio, dzięki pracy wyjątkowych  
i oddanych sprawie postaci ukazywało, że odpowiedzialność za słowo oraz 
sumienność to podstawa radiowej misji, która – jak stwierdził w 2012 roku 
ówczesny Prezes Polskiego Radia Andrzej Siezieniewski: „budowała wolną 
Polskę”11

.  
W 2020 roku w serii Opowieści z Sybirem w tle, wydawanej przez 

Muzeum Pamięci Sybiru, została opublikowana książka Sybir w eterze
12

, która 
w sposób popularyzatorki przybliża Czytelnikom tematykę poruszoną  
w niniejszym artykule, ukazując zarazem szerokie pola działalności Rozgłośni 
Polskiej RWE. Celem tego bogato ilustrowanego wydawnictwa jest zapoznanie 
odbiorców z wyjątkową działalnością radia, tworzonego przez wybitnych 
przedstawicieli sztuki dziennikarskiej, a także zachęcenie do odsłuchania 
archiwalnych nagrań, poznania historii polskiej emigracji i uwrażliwienie  
na piękno „tradycji polskiej radiofonii”. 
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