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Ryszard Oleszkowicz

Witold Pasek, Bolesáawa Kontryma Īycie zuchwaáe.
Biogra¿a Īoánierza i policjanta 1898-1953,
Warszawa 2006, Fronda, s. 384
Majorowi Bolesáawowi Kontrymowi nie dane byáo przejĞü po zakoĔczonej sáuĪbie
na zasáuĪoną emeryturĊ mundurową. Curriculum vitae bohatera recenzowanej publikacji
zakoĔczyá kat 2 stycznia 1953 r. w wiĊzieniua na ul. Rakowieckiej 37 w Warszawie, w imieniu ludowej sprawiedliwoĞci. Dla majora Kontryma (ps. „ĩmudzin”, „Biaáy”, „Gustaw”,
„Bielski”, „Cichocki” vel „Bolesáaw Konopacki”) dewizą Īycia nie byá tzw. ĞwiĊty spokój – byá on bowiem m.in. o¿cerem armii carskiej, uáanem II Korpusu Polskiego, o¿cerem bolszewickiej Armii Czerwonej, szpiegiem rezydentury polskiego wywiadu wojskowego w Moskwie, funkcjonariuszem polskiej StraĪy Granicznej, wyróĪniającym siĊ o¿cerem wywiadu politycznego („defy”) policji paĔstwowej II RP, po wrzeĞniu 1939 r., o¿cerem Wojska Polskiego walczącym w Norwegii i Francji, a nastĊpnie cichociemnym. Po
zrzuceniu do Polski zostaá dowódcą w organizacji dywersyjnej AK „Wachlarz”, nastĊpnie szefem SáuĪby ĝledczej w policji Polskiego PaĔstwa Podziemnego, dowódcą oddziaáu
w Powstaniu Warszawskim, a póĨniej Īoánierzem gen. Maczka. Kilkakrotnie uciekaá
z uwiĊzienia. Mój ojciec nienawidziá nudy i rutyny. Staraá siĊ, by jego Īycie byáo ekscytujące i urozmaicone. By byáo to Īycie zuchwaáe (z wypowiedzi syna Bolesáawa Kontryma
– Wáadysáawa1). Wywalcz jej wolnoĞü lub zgiĔ2 – takie wezwanie „ĩmudzin” przeczytaá
w sali gáównej oĞrodka Audley End, gdzie cichociemni odbywali kurs odprawowy przed
wylotem z Wielkiej Brytanii na tereny okupowanej Polski3.
ĩyciorysem Kontryma moĪna z powodzeniem obdarzyü kilka osób, a ich biogra¿e stanowiáyby niepowtarzalny materiaá na atrakcyjne scenariusze ¿lmów sensacyjnych. Fabuáy tych produkcji zostawiáyby zapewne daleko w tyle zarówno popularny
serial peerelowskiej kinematogra¿i o dokonaniach sowieckiego agenta w niemieckiej
Abwehrze4, jak i ¿lmy o przygodach agenta jej Królewskiej MoĞci5. Na podstawie biogra¿i „ĩmudzina” moĪna wykáadaü dzieje Polski i Europy I poáowy XX wieku.
1
W. Pasek, Bolesáawa Kontryma Īycie zuchwaáe. Biogra¿a Īoánierza i policjanta 1898-1953, Warszawa
2006, Stowarzyszenie Kulturalne Fronda, s. 10.
2
S. Starba-Baáuk, Byáem cichociemnym…, Warszawa 2007, Askon.
3
Audley End (krypt. STS 4) – Polski OĞrodek Wyszkolenia Oddziaáu Specjalnego Sztabu Naczelnego
Wodza. Zob. J. Tucholski, Cichociemni, Warszawa 1988, Instytut Wydawniczy PAX, s. 75: zob. S. Starba-Baáuk, Byáem cichociemnym…, s. 151.
4
Serial szpiegowski o Hansie Klossie – agencie J-23, pt. Stawka wiĊksza niĪ Īycie, prod. Zespoáy Filmowe
„Syrena”, 1967-1968, scen. Andrzej Szypulski, Zbigniew Safjan.
5
Cykl ¿lmowy o Jamesie Bondzie – agencie 007; prod. EON Productions, 1962-2008. Postaü stworzona
przez pisarza Iana Fleminga (w czasie II wojny Ğwiatowej sáuĪyá w brytyjskiej Navy Intelligence Division)
w powieĞci Cassino Royale (1953). Nota bene, pisząc pierwszą powieĞü szpiegowską o Bondzie, Fleming
wykorzystaá elementy biogra¿i Polki, Krystyny Skarbek (1908-1952), asa brytyjskiego wywiadu w Special
Operations Executive (SOE), która podczas II wojny Ğwiatowej przeprowadzaáa brawurowe akcje m.in.
w okupowanej Polsce, Francji i Kairze. Skarbek zostaáa odznaczona Orderem Imperium Brytyjskiego; zob.:
M. Masson, Christine. SOE Agent & Churchil’s favourite Spy, UK 2005, Brown Book Group; polski przekáad:
M.Masson, Krystyna. Ulubiona agentka Churchila, Warszawa 2007, Wydawnictwo KsiąĪkowe „Twój Styl”.
Zob. równieĪ: J. Larecki, Krystyna Skarbek. Agentka o wielu twarzach, Warszawa 2008, KsiąĪka i Wiedza.
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Witold Pasek6 badaá Īycie majora Kontryma blisko 15 lat. Rezultatem poszukiwaĔ naukowych staáa siĊ praca doktorska obroniona na Wydziale Nauk Historycznych
i Spoáecznych Uniwersytetu Kardynaáa Stefana WyszyĔskiego w Warszawie, na której
podstawie w 2006 r. opublikowaá recenzowaną pozycjĊ.
KsiąĪka podzielona jest na osiem rozdziaáów. Zawiera ponadto WstĊp i ZakoĔczenie
oraz bibliogra¿Ċ i indeks osób. Rozdziaáy podzielono bardzo przejrzyĞcie, wedáug cezur
okreĞlających poszczególne etapy biogra¿i bohatera: rozdziaá pierwszy dotyczący lat
1898-1922; drugi – 1922-1939; trzeci – 1939-1942; czwarty – 1942-1944; piąty – 1944;
szósty – 1944-1948; siódmy – 1948-1952; ósmy – 1952-1953. KaĪdy zawiera podtytuáy okreĞlające treĞü, np.: Rozdziaá drugi – 1922-1939. Studia w Akademii Wojskowej
w Moskwie. DziaáalnoĞü wywiadowcza. PodróĪ na Kaukaz. Ucieczka z Rosji. SáuĪba
w StraĪy Granicznej i w Policji PaĔstwowej.
W ekscytującym Īyciu Kontryma znajduje odbicie praktycznie wiĊkszoĞü waĪnych zdarzeĔ skomplikowanej historii Europy lat 1915-19537. Wypada przedstawiü najwaĪniejsze jego etapy zaprezentowane szczegóáowo w publikacji Paska .
Bolesáaw Kontrym urodziá siĊ 27 sierpnia 1898 r. w Zaturce na Woáyniu. Jego
dziadek, Tadeusz, byá uczestnikiem powstania styczniowego z 1863 r. Wedáug przekazów rodzinnych, w pamiĊtniku pisanym na zesáaniu Tadeusz Kontrym pozostawiá
taką oto wskazówkĊ: Rzemiosáa wojennego uczyü siĊ trzeba, i to najlepiej od wroga,
by zgáĊbiü jego strategiĊ i pokonaü go póĨniej jego wáasną bronią8. Ojciec „ĩmudzina”,
Wáadysáaw, dosáuĪyá siĊ w armii carskiej stopnia puákownika jako dowódca 11
Czurgujskego Puáku Uáanów. W 1909 r. rodzice oddali dziesiĊcioletniego Bolesáawa do
carskiego Korpusu Kadetów w Jarosáawiu nad Woágą. PiĊtnowany tu jako „Lach”, po
jednej z awantur zostaá w 1915 r. z Korpusu wyrzucony. Zgáosiá siĊ wiĊc do armii carskiej na ochotnika; przyjĊto go dopiero po ponownym zgáoszeniu siĊ w lecie 1915 r.,
poniewaĪ musiaá ukoĔczyü 16 lat. W grudniu 1915 r. z wynikiem celującym ukoĔczyá
szkoáĊ chorąĪych. Promowano go na chorąĪego (praporszczyka). W maju 1916 r. wyruszyá na front I wojny Ğwiatowej jako dowódca roty uzupeánieĔ. Do wrzeĞnia tego roku
peániá funkcjĊ adiutanta w sztabie 3 batalionu 127 puáku piechoty naleĪącego do 32
Dywizji Piechoty 9 Armii. NastĊpnie, na wáasną proĞbĊ, zostaá przeniesiony do peánienia sáuĪby wywiadowczej. W listopadzie otrzymaá stopieĔ podporucznika. Od stycznia
do grudnia 1917 r. byá dowódcą zwiadu konnego w 660 puáku piechoty 165 DP. W latach
1916-1917, wraz ze wspomnianymi jednostkami armii carskiej, walczyá w Karpatach.
Nie byá przeciĊtnym Īoánierzem – w uznaniu postawy na polu walki otrzymaá awans
na porucznika oraz ordery Ğw. Stanisáawa 3 klasy, Ğw. Anny 4 klasy i Īoánierski order
Ğw. Jerzego 4 klasy.
6

Witold Pasek, ur. 1967 r., absolwent dziennikarstwa, z zawodu ekspert ds. zarządzania kryzysowego.
Bolesáaw Kontrym wymieniany byá wczeĞniej m.in. w nastĊpujących publikacjach: T. Strzembosz,
Oddziaáy szturmowe konspiracyjnej Warszawy 1939-1944, wyd. II rozsz. i popr., Warszawa 1983, PWN,
s. 12, 337, 338; C. Chlebowski, „Wachlarz”. Monogra¿a wydzielonej organizacji dywersyjnej Armii
Krajowej, wrzesieĔ 1941 - marzec 1943, Warszawa 1983, PAX, s. 56, 61, 62,107, 108, 111, 112, 117, 125, 288,
301, 302, 306, 307, G-197; W. Grabowski, Delegatura Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Kraj, Warszawa
1995, Instytut Wydawniczy PAX, s. 78, 80; PrzestĊpstwa sĊdziów i prokuratorów w Polsce lat 1944 - 1956,
pod red. W. Kuleszy i A. RzepliĔskiego, Warszawa 2001, IPN, s. 86, 87, 91, 94-96, 98-102 – o torturach
i drĊczeniu Kontryma w „Ğledztwie” MBP, 104, 105, 107, 108; Powstanie Warszawskie w 1944 r. w dokumentach z archiwów sáuĪb specjalnych. Wybór dokumentów pod red. P. Miereckiego i W. Christoforowa,
Warszawa–Moskwa 2007, IPN, MSWiA RP, Instytut Rosyjskiej Historii RAN, Zarząd Rejestracji i Zasobu
FSB FR, s. 363, 367 – biogram, 943.
8
W. Pasek, Bolesáawa Kontryma Īycie…, s. 20.
7
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SáuĪba w carskiej armii koĔczy siĊ nagle: na przeáomie 1917 i 1918 r. Kontrym doáączyá do polskich oddziaáów w Besarabii, gdzie walczyá jako kawalerzysta II Korpusu
Polskiego. Nie zachowaáy siĊ informacje dotyczące powodów tej zmiany oraz zgody na
obniĪenie szarĪy: Proponowano mi jako o¿cerowi wstąpiü do kompanii o¿cerskiej, ale
peániáem funkcjĊ szeregowca, gdyĪ zrzekáem siĊ swego stopnia – pisaá póĨniej w Īyciorysie. W maju 1918 r. w szeregach 5 puáku uáanów uczestniczyá w bitwie z Niemcami pod
Kaniowem9. Dostaá siĊ tam do niemieckiej niewoli, z której po krótkim czasie ucieká. W
Īyciorysie podawaá, Īe przebywaá nastĊpnie u matki w Wiatce, po czym zostaá aresztowany przez bolszewików, którzy wcielili go do Armii Czerwonej. Nie udaáo siĊ dotychczas zwery¿kowaü, równieĪ Paskowi, tego fragmentu bioga¿i Kontryma.
W oddziaáach Armii Czerwonej Kontrym robi báyskawiczną karierĊ: walcząc
w obronie bolszewickiego przewrotu z „interwencją paĔstw obcych”, w tym o odzyskanie Archangielska, zostaá kolejno dowódcą batalionu, puáku i wreszcie brygady
(28 Brygada Strzelców Armii Czerwonej). W 1921 r. zostaá dwukrotnie odznaczony
Orderem Czerwonego Sztandaru. W uzasadnieniu wniosku zapisano: (…) wspaniale
wypeániá swe zadanie bojowe zajmując poáudniowo-wschodnią czĊĞü gminy tarasowskiej. Przy tym on jako pierwszy szedá na czele swego oddziaáu do wielokrotnych ataków
na bagnety i pokazywaá wahającym siĊ, bywaáo, czerwonoarmistom przykáad odwagi
i Īoánierskiego mĊstwa. W tym okresie zawará (10 maja 1919 r.) w Starej Russie związek maáĪeĔski z máodszą o dwa lata Iją Nikoáajewą. Dnia 10 paĨdziernika 1920 r. urodziá im siĊ syn Wáadysáaw. Bolesáaw Kontrym, zauroczony, jak sam wspominaá, komunizmem, zostaá bohaterem rewolucji paĨdziernikowej i wojny domowej w Rosji – trzykrotnie odznaczano go Orderem Czerwonego Sztandaru. W 1920 r. záoĪyá podanie
o przyjĊcie do WKP(b). PrzyjĊtego juĪ do partii , okoáo 1921 r. cofniĊto na okres kandydacki, po prawdopodobnym odkryciu jego szlacheckich korzeni. Bardzo go to rozczarowaáo i, jak wspominaá, zniechĊciáo do idei bolszewickiej. W 1920 r. ruszyá
z Armią Czerwoną na PolskĊ, osáaniaá odwrót wojsk Tuchaczewskiego spod Warszawy.
NastĊpnie, jako kombryg10 Armii Czerwonej, pacy¿kowaá bunty cháopskie w Rosji.
W listopadzie 1921 r. zostaá skierowany do Akademii Sztabu Generalnego w Moskwie.
W Moskwie zamieszkaá wraz z Īoną w domu sáuchaczy akademii; tu odnalazá go w lutym 1922 r. jego szwagier Wiktor Przecáawski (przybyá z Polski z Misją
Repatriacyjną Dzieá Sztuki), który usilnie zachĊcaá go do powrotu do Polski. Z inicjatywy szwagra doszáo w tym czasie do spotkania Kontryma z ppák. dypl. Romualdem
Wolikowskim, I attaché wojskowym w Poselstwie RP w Moskwie, szefem rezydentury polskiego wywiadu wojskowego w Rosji sowieckiej11. Wolikowski, w budynku
Poselstwa Polskiego, zwerbowaá Kontryma do wspóápracy z polskim wywiadem wojskowym. Ustalono, Īe kolejne spotkania odbywaü siĊ bĊdą raz w miesiącu. Rezydenturze
moskiewskiej podlegaáy wówczas takĪe inne placówki na terenie Rosji, w związku
z czym od kwietnia 1921 r. otrzymaáa ona wzmocnienie w osobach trzech, dziaáają9

Bitwa pod Kaniowem (Ukraina), 11 maja 1918 r.; pomiĊdzy walczącymi po stronie Imperium Rosyjskiego
oddziaáami II Korpusu Polskiego pod dowództw. gen. Józefa Hallera, a oddziaáami niemieckimi pod
dowództw. gen. Georga Zierholda. Oddziaáy polskie zaskoczone przez Niemców, po bohaterskiej obronie,
záoĪyáy broĔ.
10
Dowódca brygady. Ranga wojskowa uĪywana w Armii Czerwonej do 1940 r., odpowiednik generaáa
brygady.
11
Zob.: A. PepáoĔski, Wywiad polski na ZSRR 1921-1939, Warszawa 1996, Bellona; o ppák. R. Wolikowskim
na s.: 32, 56, 81, 89, 93-96, 239. Por. takĪe: A. Misiuk, SáuĪby specjalne II Rzeczpospolitej, Warszawa 1998,
Bellona.
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cych pod przykryciem (praca w misji repatriacyjnej), o¿cerów wywiadu. Byli to: kpt.
Kotwicz-DobrzaĔski, kpt. BiegaĔski i ppor. Niedziaákowski. W sierpniu 1921 r. przybyá
dodatkowo por. Misiurewicz, który zostaá póĨniej o¿cerem prowadzącym Kontryma12.
Zadaniem tego ostatniego byáo dostarczanie wszelkich informacji na temat organizacji Akademii Wojskowej w Moskwie oraz Armii Czerwonej13. Kontrym ze swej strony
poprosiá o jak najszybsze przerzucenie Īony i syna do Polski, co teĪ zostaáo potajemnie
wykonane w czerwcu 1922 r. (wrócili z transportem repatriantów).
Kontrym wspóápracowaá z polskim wywiadem wojskowym do sierpnia 1922 r.
Przekazaá Wolikowskiemu szczegóáy dotyczące funkcjonowania moskiewskiej
Akademii Wojskowej, dyslokacji jednostek Armii Czerwonej, materiaáy sowieckiego
wywiadu o wojskach polskich oraz szczegóáowe mapy topogra¿czne rejonu Moskwy14.
W lecie 1922 r. zadanie rozpoznania dyslokacji sowieckich jednostek wojskowych na
Kaukazie, przy granicy z Turcją. Odwiedziá wtedy swego brata Konstantego Kontryma,
który leczyá siĊ na Krymie (w wyniku káótni maáĪeĔskiej strzeliá sobie, niecelnie,
w serce). Konstantego, peániącego funkcje dowódcze w Armii Czerwonej, usiáowaá
nakáoniü do powrotu do Polski, a byü moĪe równieĪ do wspóápracy z polskim wywiadem wojskowym.
Po wykonaniu zadania Bolesáaw Kontrym zgáosiá Wolikowskiemu zamiar wyjazdu
do Polski. Wobec jego niechĊci (zapewne wynikającej z zamiarów dalszej wspóápracy
z ocenianym jako cenne Ĩródáem) zameldowaá, Īe podejrzewa, iĪ jest pod obserwacją sowieckiego kontrwywiadu. W związku z tym otrzymaá polecenie zamelinowania siĊ, a nastĊpnie wyjazdu do polskiego konsulatu w MiĔsku. Pojawiá siĊ tu w pierwszych dniach grudnia 1922 r.; z 10 rublami w záocie i otrzymaną od konsula pieczĊcią
na jedwabiu (którą miaá pokazaü polskim pogranicznikom) zgáosiá siĊ do zaufanej jadáodajni w Kojdanowie – punktu zbornego polskich przemytników. Stąd „zaufany” przemytnik, za ruble w záocie, zawiózá Kontryma do granicy.
Okres 1921-1922, uwypukla Pasek, wnosi najwiĊcej wątpliwoĞci i niejasnoĞci do
Īyciorysu Kontryma. W publikacjach sowieckich z tego okresu oraz w udostĊpnionych
archiwaliach autor nie natra¿á na informacjie uznania Kontryma – który de facto zdezerterowaá z Armii Czerwonej – za dezertera czy teĪ szpiega (w tym drugim przypadku
zwykle skazywano w ZSRR zaocznie na Ğmierü). Zachowane dokumenty traktują natomiast Kontryma jako wspóápracownika sowieckiego wywiadu wojskowego, co wiĊcej,
wymieniany byá on w gronie 467 pracowników operacyjnych GRU w latach 1917-1945.
Kontryma nie zdegradowano, nie pozbawiono odznaczeĔ, a jego rodzina, w tym
brat Konstanty, Īyáa spokojnie w ZSRR. W sowieckich dokumentach zapisano m.in.
(…) od grudnia 1922 znajdowaá siĊ w Polsce. Odnotowano teĪ w tychĪe dokumentach
W. Pasek, Bolesáawa Kontryma Īycie…, s. 63.
Polski wywiad wojskowy II RP najaktywniej dziaáaá przeciwko Niemcom i Rosji, co byáo naturalną
konsekwencją poáoĪenia geopolitycznego oraz ówczesnych uwarunkowaĔ politycznych. Jednak w latach
1922-1933 najwiĊksze zainteresowanie skierowane byáo na wschód – wg sporządzanych wtedy ocen i analiz gáówne zagroĪenie dla Polski páynĊáo ze strony komunistycznej Rosji. Patrz: A. PepáoĔski, Wywiad polski na ZSRR…, s. 5 i nast. zob. równieĪ: A. PepáoĔski, Wywiad w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920,
Warszawa 1999, Bellona.
14
Wedáug raportu ppák. Wolikowskiego z 21 kwietnia 1921 r., moskiewska placówka polskiego wywiadu
wojskowego dysponowaáa kilkoma páatnymi agentami, w tym mającymi dostĊp do tajnych dokumentów
Armii Czerwonej agentami o pseudonimach „Kamieniecki”, „Pietkiewicz” i „Alfred”. Oprócz nich placówka utrzymywaáa kontakt z 9 nieopáacanymi kon¿dentami. Wolikowski informowaá równieĪ CentralĊ,
Īe rozpocząá dziaáania zmierzające do uzyskiwania Ĩródáowych informacji z poszczególnych Oddziaáów
Sztabu Generalnego Armii Czerwonej; A. PepáoĔski, Wywiad polski na ZSRR…, s. 94-95.
12
13
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bez wiĊkszych przekáamaĔ póĨniejszą karierĊ Kontryma w II RP oraz jego losy podczas
II wojny Ğwiatowej. Bardziej zagadkowe, co podkreĞla Pasek, są wzmianki dotyczące
jego aresztowania i stracenia w komunistycznej Polsce. OkreĞlono je jako (…) poddanie
represjom w ZSRR. ħródáa radzieckie odnotowaáy takĪe i to, Īe Kontrym zostaá póĨniej
zrehabilitowany (jeszcze w okresie PRL). Autor recenzowanej biogra¿i szczegóáowo i
wnikliwie prezentuje Ĩródáa, zwáaszcza sowieckie, które mogáyby wskazywaü na niejednoznacznoĞü postawy Kontryma i pozwoliáy traktowaü go jako agenta. Podwójnego?
Pracującego w rzeczywistoĞci dla Moskwy czy dla Warszawy? Pasek nie dysponowaá
jednoznacznym materiaáem Ĩródáowym, który pozwoliáby udzieliü odpowiedzi na to
pytanie. Jednak sam wywód, ukáadany ze strzĊpów dostĊpnych materiaáów, jest moĪe
nawet bardziej ekscytujący, niĪ ewentualne konkludowanie faktów.
Dalsze koleje losu Kontryma obejmują sáuĪbĊ w polskich formacjach mundurowych II RP. Po pojawieniu siĊ w Polsce, Bolesáaw Kontrym byá przez kilka dni przesáuchiwany w Centralnej Ekspozyturze Oddziaáu II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
Po zakomunikowaniu mu przez gen. Józefa Rybaka15, ówczesnego II zastĊpcĊ Szefa
Sztabu Generalnego, Īe w wojsku nie zostanie wykorzystany, tra¿á do formacji granicznych16. SáuĪbĊ na wschodnich rubieĪach rozpocząá w gorącym okresie. Od kwietnia 1921 r. do kwietnia 1924 r. odnotowano 259 wypadów sowieckich band dywersyjnych – „wyzwolicieli ludu pracującego” – na teren Polski. Jeden z incydentów wydarzyá siĊ na obszarze podlegáym posterunkowi Policji Granicznej w RubieĪowicach,
gdzie Kontrymowi powierzono funkcjĊ zastĊpcy dowódcy. Wkrótce po tym zaginąá
jeden z jego podkomendnych, a wywiad ustaliá, Īe znajduje siĊ on w wiĊzieniu NKWD
w MiĔsku. DzieĔ po otrzymaniu tej wiadomoĞci Kontrym poinformowaá przeáoĪonych, Īe po polskiej stronie granicy zatrzymano „patrol radziecki” w skáadzie: 1 o¿cer
i 4 szeregowców oraz zaproponowaá pertraktacje mające na celu wymianĊ policjanta
za Rosjan. Strona sowiecka „z oburzeniem” odniosáa siĊ do tej propozycji informując,
Īe wyĪej wymienieni to nie patrol, lecz peána obsada posterunku granicznego, zaskoczona w nocy i uprowadzona bez wystrzaáu, z workami na gáowach, za polską granicĊ.
Po kilku tygodniach pertraktacje zakoĔczyáy siĊ pomyĞlnie, tj. wymianą Īoánierzy,
a Kontrym otrzymaá szablĊ o¿cerską z wygrawerowanym napisem: Wybawiony swemu
Wybawicielowi.
Po kolejnej reorganizacji formacji granicznych (listopad 1924 r.), Kontrym
zostaá przyjĊty do policji i objąá stanowisko komendanta posterunku w ZwieĔcu. Od
tego momentu rozpocząá karierĊ stricte policyjną, peániąc kolejno funkcje kierownicze i naczelnikowskie w pionie Ğledczym; byá takĪe komendantem powiatowym
w Szczuczynie koáo Lidy (wszystkie funkcje peánione przez Kontryma w policji Pasek
wymienia na s. 81 recenzowanej pozycji). Jednak przede wszystkim najaktywniej
dziaáaá wówczas w tajnej Policji Politycznej, potocznie nazywanej „defensywą” lub
w skrócie „defą”.
15
Gen. Józef Rybak (1882-1953), podczas wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r. byá dowódcą Grupy
Operacyjnej w 3 Armii (IV-VII 1920) i szefem sztabu 4 Armii (VII-X 1920). W paĨdzierniku 1920 r. zostaá
szefem delegacji Wojska Polskiego w Komisji Porozumiewawczej w Baranowiczach i Rozjemczej w MiĔsku.
Zob.: P. Stawecki, Sáownik Generaáów Wojska Polskiego 1918-1939, Warszawa 1994, Bellona, s.302.
16
Wschodnia granica paĔstwa byáa chroniona kolejno przez nastĊpujące formacje: 1921-1922 Bataliony
Celne (podlegáe Ministerstwu Spraw Wojskowych), 1922-1923 StraĪ Graniczna (podlegáa MSW), 19231924 ochrona granicy pozostawaáa w gestii Policji PaĔstwowej. W latach 1924-1939 ochroną granicy zajmowaá siĊ Korpus Ochrony Pogranicza; zob.: H. Dominiczak, Granica wschodnia Rzeczypospolitej Polskiej
w latach 1919-1939, Warszawa 1992, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 45-47.
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Tajna Policja Polityczna byáa wyspecjalizowaną sáuĪbą, której gáównym zadaniem
byá monitoring caáoksztaátu Īycia spoáecznego i politycznego w Polsce oraz Ğciganie
sprawców przestĊpstw antypaĔstwowych, w szczególnoĞci osobników podejrzewanych
o dziaáalnoĞü wywrotową – zwáaszcza szpiegostwo, komunizowanie oraz szerzenie szeroko rozumianej akcji antypaĔstwowej17. Zarówno w okresie przed przewrotem majowym w 1926 r., jak i póĨniej, aĪ do 1939 r., Policja Polityczna byáa kilkakrotnie kompleksowo reorganizowana. Poza zmianami w strukturze i zakresie dziaáania, zmieniane
byáy równieĪ zasady podporządkowania jej wáadzom administracyjnym. Zmieniaáy siĊ
takĪe jej nazwy – Defensywa Polityczna, SáuĪba Informacyjna, Policja Polityczna,
a w latach 1926-1939 – Departament Polityczny MSW18.
NajwaĪniejszym obszarem zainteresowania Kontryma w „de¿e” byáo zwalczanie
organizacji komunistycznych, co dwie dekady stanie siĊ gáównym zarzutem w Ğledztwie i „procesie”. Akt oskarĪenia zatwierdzony w lutym 1952 r. przez Anatola Fejgina,
dyrektora Departamentu ĝledczego MBP, wymienia wiĊkszoĞü dokonaĔ Kontryma
w walce z wywrotową dziaáalnoĞcią komunistyczną przed II wojną Ğwiatową. A za to po
1945 r. nie byáo zmiáowania: (…) oskarĪam Kontryma Bolesáawa (…) o to, Īe I. w okresie od 1925 do wrzeĞnia 1939 r. na terenie województwa nowogrodzkiego, brzeskiego,
lubelskiego, biaáostockiego i wileĔskiego idąc na rĊkĊ ruchowi faszystowskiemu, dziaáaá
w zakresie rozstrzygania w sprawach publicznych na szkodĊ Narodu Polskiego, przyczyniając siĊ do rozbicia rewolucyjnego ruchu robotniczego i drĊczenia dziaáaczy
komunistycznych, przebywających w aresztach lub wiĊzieniach z powodu ich dziaáalnoĞci politycznej, przez to, Īe (…) kierowaá pracami podlegáych mu jednostek policyjnych,
którym wydawaá polecenia i wytyczne w kierunku rozpracowywania organizacji komunistycznych, posiadaá w tych organizacjach prowokatorów i agentów, z którymi osobiĞcie utrzymywaá kontakty i odbieraá od nich meldunki z przeprowadzonych rozpracowaĔ
organizacji komunistycznych oraz udzielaá im wskazówek do dalszej pracy po tej linii,
w wyniku czego zostaáy zlikwidowane miĊdzy innymi Komitet Miejski Komunistycznej
Partii Zachodniej Biaáorusi (KPZB) w Baranowiczach, Komitet Rejonowy w Moáczadzi
k. Baranowicz, Komitet Rejonowy KPZB w KoĞciniewie-ĩyrowicach pod Sáoniem,
Komitety Rejonowe Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy (KPZU) w Kamienicy
ĩyrowieckiej, Maáorycie, Domaczewie, Mokranach, Czernawczycach, KamieĔcu
Litewskim i Wysoko-Litewskim w powiecie brzeskim, trzy kolejne Komitety Miejskie
KPZB w Biaáymstoku, oraz aresztowaĔ: dziaáacze Walentyna Najdus, Kapáan ĩenia,
Malarewicz Lila, jej mąĪ i Piotr Sáucki oraz inni, przeciwko którym prowadziá on osobiĞcie dochodzenia, wymuszając od nich zeznania przy uĪyciu siáy ¿zycznej, a nastĊpnie wystĊpując jako Ğwiadek dowodowy na rozprawach przeciwko nim spowodowaá, Īe
wiĊkszoĞü z nich zostaáa skazana na dáugoletnie wiĊzienie19.

17

A. PepáoĔski, Policja PaĔstwowa w systemie organów bezpieczeĔstwa Drugiej Rzeczypospolitej,
Szczytno 1991, Wydawnictwo WSPol. w Szczytnie, s. 102-103.
18
J. Larecki, Wielki leksykon sáuĪb specjalnych Ğwiata, Warszawa 2007, KsiąĪka i Wiedza. Hasáo: policja polityczna II Rzeczpospolitej Polskiej, s. 503-505. Struktury policji politycznej zaczĊto tworzyü jeszcze
przed odzyskaniem przez PolskĊ niepodlegáoĞci; pierwszym organem o takim charakterze byá powoáany
we wrzeĞniu 1918 r. przez RadĊ Regencyjną tajny tzw. Oddziaá Korespondentów. Inspektorat Defensywy
Politycznej utworzono w Komendzie Gáównej PP 16 X 1919 r.
19
Archiwum Instytutu PamiĊci Narodowej (A IPN), sygn. IPN GK 317/812; Akta sprawy przeciwko
Bolesáawowi Kontrymowi, k. 3-4. Inne materiaáy dot. Kontryma w IPN to m.in.: obszerne protokoáy zeznaĔ;
IPN BU 0 1236/1290; IPN BU 0 1230-129.
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Na stronach 80-96 Pasek przedstawia szczegóáowo dziaáalnoĞü Kontryma
w „de¿e” i wszystkie jego sukcesy w zwalczaniu ukrytej agentury sowieckiej, jaką bez
Īadnej wątpliwoĞci byáy organizacje komunistyczne. Na uwagĊ zasáuguje prowadzone
przez Kontryma i podlegáych mu funkcjonariuszy, we wspóádziaáaniu z Ekspozyturą
II Oddziaáu w Wilnie, Ğledztwo dotyczące tzw. záotej serii. W jednej z gmin powiatu
Grajewo skradziono 100 czystych blankietów dowodów osobistych. Sprawie nie nadano
rozgáosu, a „defa” na podstawie ksiąĪek meldunkowych wytypowaáa i ujĊáa licznych
agentów wywiadu sowieckiego (kradzieĪy na zamówienie wywiadu ZSRR dokonali
miejscowi komuniĞci).
W okresie 1928-1939 Kontrym otrzymaá kolejne awanse (po ukoĔczeniu Szkoáy
O¿cerów Policji PaĔstwowej). W 1934 r. awansowaá na komisarza. Odznaczono go równieĪ Srebrnym KrzyĪem Zasáugi (1935 r.), medalem 10-lecia NiepodlegáoĞci oraz medalem za 10 lat sáuĪby.
Po wybuchu II wojny Ğwiatowej Bolesáaw Kontrym, jako wysokiej rangi funkcjonariusz policji, nie otrzymaá przydziaáu mobilizacyjnego. W chaosie, po zajĊciu ziem
polskich przez Niemcy i ZSRR, odbieraá sprzeczne rozkazy i polecenia od przeáoĪonych, by ostatecznie przekroczyü (19 wrzeĞnia) wraz z innymi policjantami granicĊ
z Litwą i tam zostaü internowanym. Po otrzymaniu w paĨdzierniku 1939 r. informacji, Īe we Francji gen. Wáadysáaw Sikorski tworzy Wojsko Polskie, wraz z kilkoma
o¿cerami wywiadu natychmiast zorganizowaá ucieczkĊ z obozu (6 osób, w tym jego
syn Wáadysáaw). Uciekinierzy rozpoczĊli emocjonującą podróĪ via Kowno, Tallin,
Sztokholm, Bergen w Norwegii, nastĊpnie Newcastle i Londyn. Stamtąd attaché ambasady polskiej wyprawiá ich do Francji. W Sztabie Naczelnego Wodza w ParyĪu Kontrym
zameldowaá siĊ 10 grudnia 1939 r.
We Francji – po pozytywnym zwery¿kowaniu jego stopnia wojskowego (w czym
dopomógá mu przebywający we Francji pák Romuald Wolikowski) – Kontrym otrzymaá przydziaá do Samodzielnej Brygady Strzelców PodhalaĔskich, w której objąá
dowództwo najpierw plutonu, a nastĊpnie zostaá zastĊpcą dowódcy kompanii. W okresie maj-czerwiec 1940 r. walczyá w kampanii norweskiej, za co dwukrotnie odznaczano go KrzyĪem Walecznych. Po powrocie do Francji, Brygada – wobec báyskawicznych postĊpów wojsk niemieckich i chaosu organizacyjnego – zostaáa rozwiązana,
a Īoánierzom nakazano ewakuacjĊ do strefy nieokupowanej. Kontrym przedostaá siĊ do
Tuluzy. Od lipca do wrzeĞnia 1940 r. kierowaá w Marsylii Dziaáem Wizowym Placówki
Ewakuacyjnej, po czym zmuszony zostaá do zameldowania siĊ w obozie dla internowanych Camp de Carpiagne. Po kilku dniach jednak ucieká z obozu i przeprowadziá kilkuosobową grupĊ podo¿cerów lotników przez granicĊ francusko-hiszpaĔską. Grupa
podróĪowaáa nastĊpnie pociągiem przez HiszpaniĊ i PortugaliĊ (Barcelona–Madryt–
Lizbona). W stolicy Portugalii uciekinierzy przesiedli siĊ na statek King of Mexico, którym popáynĊli do Gibraltaru. Stąd – po sformowaniu siĊ konwoju – popáynĊli z kolei do
Liverpoolu, do którego dotarli z początkiem listopada 1940 r.
W Wielkiej Brytanii Bolesáaw Kontrym skierowany zostaá do formowanych
w Szkocji oddziaáów polskich. W styczniu 1941 r. powróciá do macierzystej jednostki –
Samodzielnej Brygady Strzelców PodhalaĔskich, gdzie objąá dowództwo 3 kompanii 1 baonu. W poáowie 1941 r., w odpowiedzi na zapotrzebowanie zgáoszone przez
pák. Madejskiego ze sztabu Naczelnego Wodza, Kontrym zgáasza siĊ na ochotnika
na kurs cichociemnych. Przechodzi kolejno kursy: szturmowo-strzelecki, spadochronowy, radiowy oraz dywersyjny. Po kursie odprawowym, na którym uczono skoczków
konspiracyjnych legend, oraz záoĪeniu przysiĊgi wg roty Armii Krajowej, skierowano

244

PRZEGLĄD BEZPIECZEēSTWA WEWNĉTRZNEGO 5/11

Kontryma (byá w skáadzie jednej z piĊciu ekip) do Stavange pod Londynem, na tzw. stacjĊ wyczekiwania. Na potrzeby konspiracji obraá sobie pseudonim „ĩmudzin” (inspirując siĊ ludowym wileĔskim powiedzonkiem: Kiedy gadzina ukąsi ĩmudzina, od jadu
ĩmudzina zdycha gadzina). Po trudnoĞciach z organizacją lotów, ekipy, które nie wyleciaáy, skierowano do nowo otwartej bazy Audley End. „ĩmudzin” przeszedá tam jeszcze
jedno szkolenie – z dywersji kolejowej. W lipcu 1942 r. wznowiono loty i zrzuty skoczków. W dniu 1 wrzeĞnia 1942 r. ekipĊ „Smallpox”, w której obok Kontryma byáo jeszcze
piĊciu cichociemnych, przerzucono czterosilnikowym Halifaxem do Polski, a nastĊpnej
nocy zrzucono w okolicach Grójca.
Cichociemnych przyjmowaáa placówka AK krypt. „Rogi”. DotkniĊcie przez kaĪdego ze skoczków ziemi byáo równoznaczne z awansem na wyĪszy stopieĔ o¿cerski.
Dowódca placówki przyjąá od kaĪdego pasy ze záotem i dolarami (na potrzeby dziaáalnoĞci AK), komisyjnie odebraá zrzucane zasobniki z bronią i sprzĊtem. Skoczków poinformowano, Īe mają przejĞü kilka kilometrów do stacji w Zalesiu, skąd powinni udaü siĊ do
Warszawy i zgáosiü w wyznaczonych lokalach konspiracyjnych. Kontrym dotará do stacji,
kupiá tytoĔ do fajki, po czym, lekcewaĪąc wszelkie zasady obowiązujące w konspiracji,
pojechaá do Wilanowa zobaczyü siĊ z matką. Do punktu kontaktowego tra¿á z nastĊpną
grupą. Stamtąd przerzucono go do kolejnych lokali, aby przed podjĊciem wáaĞciwej pracy
konspiracyjnej przeszedá okres aklimatyzacji i adaptacji.
Lata 1942-1944 to dziaáalnoĞü Kontryma w konspiracji oraz udziaá w Powstaniu
Warszawskim (Pasek przedstawia to bardzo szczegóáowo na s. 117-230). Z kolejnego
etapu jego Īyciorysu wynika, Īe „ĩmudzin” w peáni zaangaĪowaá siĊ w funkcjonowanie
Polskiego PaĔstwa Podziemnego – fenomenu tych czasów. Polskie PaĔstwo Podziemne
byáo zjawiskiem wyjątkowym w skali okupowanej przez Niemców Europy, to znaczy
na obszarze od Moskwy po kanaá La Manche. Oto w kraju poddanym presji okupacji,
o wiele silniejszej, niĪ w krajach Europy Zachodniej i ĝrodkowej, a równie okrutnej jak
na terenach ZSSR, w kraju zagroĪonym biologiczną zagáadą i w którym zamordowano
kilka milionów jego obywateli, potra¿ono stworzyü w Podziemiu, w ciągu trzech lat,
sprawnie funkcjonujący system paĔstwowy. PaĔstwo podziemne, które dziĊki swemu
autorytetowi miaáo rzeczywisty, codzienny wpáyw na poczynania i postawy duĪej czĊĞci obywateli II Rzeczypospolitej20. Bolesáaw Kontrym aktywnie uczestniczyá w latach
1942-1944 w budowaniu autorytetu tegoĪ PaĔstwa. Pierwszym jego zadaniem byáa
dywersja: najpierw w Odcinku III wydzielonej organizacji dywersyjnej ZWZ-AK
krypt. „Wachlarz”21, a nastĊpnie w okrĊgu poleskim w BrzeĞciu (szef dywersji). Dalej
„ĩmudzina” odkomenderowano z AK do dyspozycji Delegatury Rządu na Kraj, aby,
wykorzystując swoje doĞwiadczenie, zorganizowaá tutaj nabór kadr i kursy sáuĪby Ğledczej w PaĔstwowym Korpusie BezpieczeĔstwa (PKB byá czĊĞcią Departamentu Spraw
WewnĊtrznych Delegatury). W PKB Kontrym zostaá zastĊpcą Gáównego Inspektora;
peániá równoczeĞnie funkcjĊ naczelnika UrzĊdu ĝledczego.
Z waĪniejszych, kluczowych wydarzeĔ w biogra¿i „ĩmudzina” z tego okresu,
na uwagĊ zasáugują podejmowane przez niego (w tym czasie uĪywaá równieĪ pseudonimów „Bielski” i „Cichocki”) dziaáania mające na celu zaáoĪenie organizacji zwal20

T. Strzembosz, Rzeczpospolita podziemna. SpoáeczeĔstwo polskie a paĔstwo podziemne 1939-1945,
Warszawa 2000, Krupski i S-ka, s. 7.
21
Zasadniczym celem utworzonej latem 1941 r. organizacji byáo prowadzenie dywersji na szlakach aprowizacyjnych armii niemieckiej walczącej w ZSRR oraz organizowanie osáony dla planowanego na ziemiach
polskich powszechnego powstania zbrojnego; zob.: C. Chlebowski, „Wachlarz”. Monogra¿a wydzielonej
organizacji dywersyjnej Armii Krajowej; wrzesieĔ 1941-marzec 1943, Warszawa 1943, PAX.
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czającej áapownictwo, donosicielstwo i szmalcownictwo oraz likwidującej kon¿dentów gestapo i bandytyzm w szeregach organizacji podziemnych. ZaáoĪona przez
Kontryma organizacja „Start” zajmowaáa siĊ gáównie tymi problemami. I tutaj pojawia siĊ kolejna zagadka w biogra¿i Kontryma, który swym zastĊpcą w „Starcie”
mianowaá kapitana Wáodzimierza Lechowicza – przed wojną o¿cera polskiego
wywiadu, m.in. w Samodzielnym Referacie przy Dowództwie OkrĊgu Korpusu, de
facto sowieckiego szpiega ulokowanego w Oddziale II Sztabu Generalnego, a nastĊpnie w strukturach AK i paĔstwa podziemnego22. Jako aktywny dziaáacz podziemnego
Stronnictwa Demokratycznego Lechowicz znalazá siĊ w czasie wojny w strukturach
Delegaturze Rządu, skąd – wyznaczony osobiĞcie przez Kontryma – zająá siĊ organizacją „Startu” w Warszawie. Lechowicz byá juĪ w tym czasie dáugoletnim wspóápracownikiem sowieckiego wywiadu, oddanym o¿cerem kontrwywiadu Sztabu Gáównego
Gwardii Ludowej i „prawą rĊką” Mariana Spychalskiego – szefa Sztabu Gáównego GL
(który przed 1939 r. ulokowaá Lechowicza w Oddziale II Sztabu Generalnego WP). To
na polecenie Spychalskiego, w lutym 1944 r., czáonkowie Gwardii Ludowej, wspóádziaáając z gestapo, opanowali tajne archiwum (archiwum i kartotekĊ antykomunistyczną)
Delegatury Rządu na Kraj przy ul. PoznaĔskiej 37 w Warszawie. NastĊpnie czĊĞü
akt przekazali Niemcom oraz zatrzymali czáonków Delegatury i AK, których potem
wymordowali lub wydali niemieckiemu gestapo23. W rozpracowaniu siedziby archiwum
Spychalskiemu pomagaá Bogusáaw Hrynkiewicz, czáonek zarządu organizacji „Miecz i
Páug”, równoczeĞnie wspóápracownik Abwehry, gestapo i wywiadu sowieckiego24. Do
wyjaĞnienia sprawy tegoĪ napadu Kontrym wyznaczyá Lechowicza. DostĊpne dokumenty nie pozwoliáy autorowi recenzowanej pozycji na udzielenie odpowiedzi na pytania pojawiające siĊ w odniesieniu do ówczesnych kontaktów Kontrym – Lechowicz.
Równolegle do „Startu”, Kontrym organizowaá oddziaá osáonowy Delegatury
Rządu na Kraj (Oddziaá Dyspozycyjny Wydziaáu BezpieczeĔstwa), dziaáający pod
kryptonimami „Sztafeta” i „Podkowa” Oddziaá ten skáadaá siĊ z trzech druĪyn, liczyá
okoáo 40 Īoánierzy i posiadaá wáasny patrol sanitarny. Jego Īoánierze byli wyposaĪeni
przez „ĩmudzina” w bardzo dobre faászywe dokumenty, wystawiane przez komórki
legalizacyjne na metrykach zmaráych mieszkaĔców Warszawy. „ĩmudzin” wraz z podkomendnymi wykonaá 25 akcji likwidacyjnych szmalcowników, kon¿dentów gestapo,
zdrajców i ludzi związanych z niemieckim aparatem terroru – na mocy wyroków podziemnych wydanych przez cywilne i wojskowe sądy specjalne.
DziaáalnoĞü Kontryma w czasie Powstania Warszawskiego, co podkreĞla
Pasek, jest najmniej udokumentowanym okresem jego Īycia. Mimo to autorowi udaáo
siĊ zebraü wiele dotychczas niepublikowanych informacji do biogra¿i bohatera ksiąĪki.
22

Zob. m.in.: M. Korkuü, Wáodzimierz Lechowicz – „O przeszáoĞci nigdy nie mówi…”, Dodatek historyczny
IPN nr 9/2009 (28), „Nasz Dziennik”, Nr 226 (3547), 25.09.2009, s. VI – VIII.
23
J. Marszalec, Zdobycie Archiwum Delegatury Rządu przez AL i gestapo, „Biuletyn IPN”, Nr 3-4 (62-63),
marzec-kwiecieĔ 2006, s. 27-35.
24
Ruch „Miecz i Páug” – konspiracyjna organizacja polityczno-wojskowa utworzona w 1939 r. przez dziaáaczy chrzeĞcijaĔsko-narodowych. Najsilniejsze struktury dziaáaáy w Warszawie i okolicy, w Krakowskiem,
na Pomorzu i na Podlasiu. Organizacja prowadziáa gáĊboki wywiad antyniemiecki i antykomunistyczny.
Wywiad okrĊgu pomorskiego „MiP” zdobyá plany niemieckiego oĞrodka doĞwiadczalnego w Peenemünde.
Wobec ujawnienia przez kontrwywiad AK, iĪ kilku czoáowych dziaáaczy „MiP” to agenci gestapo, organizacjĊ odizolowano od struktur podziemnych oraz przeprowadzono akcjĊ likwidacji ujawnionych agentów
(18 IX 1943 r.), w tym przewodniczącego Rady Naczelnej Anatola Sáowikowskiego. Zob.: B. Chrzanowski,
„Miecz i Páug” (Zjednoczone Organizacje ”Miecz i Páug”) na Pomorzu w latach okupacji niemieckiej
1939-1945, ToruĔ 1997, Fundacja „Archiwum Pomorskie Armii Krajowej”.
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Przede wszystkim Pasek analizuje obszar terytorialny, za który odpowiadaá dowodzony przez Kontryma oddziaá „Podkowy”. Autor zadaje równieĪ pytanie, dlaczego
„ĩmudzin” znalazá siĊ w okresie Powstania w sáuĪbie liniowej, skoro miaá peániü funkcje, do których przygotowywaá siebie i podlegáych sobie funkcjonariuszy PaĔstwowego
Korpusu BezpieczeĔstwa. Konstatacje autora, przywoáującego opinie takĪe innych
historyków, zmierzają w kierunku uznania takiego stanu rzeczy (de facto, montowane
duĪym nakáadem siá i Ğrodków struktury policji cywilnej rozpadáy siĊ po 1 sierpnia
1944 r.) za wynik (…) duĪego temperamentu tego o¿cera, który uwaĪaá, Īe w powstaniu naleĪy walczyü z bronią w rĊku. Problemem byáo takĪe „podwójne podporządkowanie” „ĩmudzina” – Delegatowi Rządu na Kraj (jako kierownika SáuĪby ĝledczej)
oraz Komendzie Gáównej AK (jako dowódcy oddziaáu „Sztafety/Podkowy”). Oddziaá
Kontryma liczący 35 Īoánierzy uzbrojony byá w jeden karabin i kilka pistoletów. Bohater
ksiąĪki rozpocząá powstanie punktualnie o godzinie 17.00 – wyszedá na balkon kamienicy przy ul. Dąbrowskiego, gdzie swój rejon koncentracji miaá oddziaá „Podkowy”,
i otworzyá do Īandarmów niemieckich ogieĔ z kolta, przywiezionego jeszcze z Anglii.
Wywiązaáa siĊ strzelanina, podczas której zostaá postrzelony w áokieü.
Od początku powstania Kontrym miaá jednak powaĪne wątpliwoĞci co do szans
jego powodzenia. W czasie Ğledztwa zeznaá: OsobiĞcie nie widziaáem najmniejszych
szans powodzenia powstania, jeszcze przed jego rozpoczĊciem. Miaáem bowiem sposobnoĞü przekonaü siĊ 27 lipca, [ogáoszenie pierwszego pogotowia bojowego – przyp.
aut. art.] jak i gdzie są uzbrojone poszczególne oddziaáy, a jak ciĊĪkie miaáy wykonaü
zadania, a z drugiej strony jak licha byáa organizacja i kontrola w AK, jeĞli dopuĞciáa
do takiej sytuacji (…) Od pierwszych chwil powstania byáem nastawiony pesymistycznie, co do jego wyniku, widząc zachowanie siĊ Niemców wobec ludnoĞci cywilnej, byáem
przekonany, Īe trzeba bĊdzie zginąü25.
W nocy z 3 na 4 sierpnia 1944 r. Kontrym dowodziá kolejnym szturmem na budynek „PAST-y”. JuĪ na początku szturmu zostaá dwukrotnie ranny i oddaá dowództwo. Szturm nie powiódá siĊ. Po tygodniu spĊdzonym w szpitalu, w schronach gmachu
PKO, wróciá do walki. Dowodziá plutonem „Podkowa” w róĪnych miejscach dziaáaĔ.
W dniu 27 sierpnia 1944 r. za wykazaną odwagĊ w walce otrzymaá KrzyĪ Walecznych,
a 12 wrzeĞnia po raz kolejny zostaá ranny – postrzelono go w okolice oka. Po tygodniu
wyszedá ze szpitala (z czarną opaską na oku), a pierwszą jego decyzją byá rozkaz zniszczenia niemieckiego bunkra, z którego do niego strzelano. Po 20 wrzeĞnia, za dokonania w czasie Powstania, otrzymaá KrzyĪ Srebrny Orderu Virtuti Militari (V klasy).
Awansowano go równieĪ do stopnia majora. Po raz czwarty zostaá raniony 27 wrzeĞnia
(postrzaá uda).
Po kapitulacji Powstania, na wyraĨne i „rygorystyczne” (jak wspomina Wáadysáaw
Kontrym) polecenie dowództwa, „ĩmudzin” poszedá do niewoli. Po pobytach w kilku
obozach przejĞciowych, na początku stycznia znalazá siĊ wraz ze swymi Īoánierzami
w OÀagu IID w Grossborn (Borne Sulinowo). Po tygodniu ucieká z obozu, jednak ujĊty
przez niemiecką ĪandarmeriĊ, tra¿á do kolejnego obozu, tym razem w Sandbostel.
W czasie ewakuacji obozu do Lubeki zbiegá wraz z synem po raz trzeci. Podczas „maáego
rozpoznania” Kontrym, nie mając Īadnych dokumentów, przeszedá liniĊ frontu i uzyskaá informacjĊ o stacjonowaniu najbliĪszych polskich oddziaáów. NastĊpnego dnia
29 kwietnia 1945 r., zameldowaá siĊ w Papenburgu u pák. Wáadysáawa Deca, dowódcy
III Brygady Strzelców 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisáawa Maczka. Natychmiast doáą25

A IPN, 0330/8, t.3, Zeznanie záoĪone wáasnorĊcznie dn. 13 sierpnia 1949 roku.
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czyá do swej jednostki (z 1939 r.) i objąá stanowisko dowódcy kompanii. Ze wspomnieĔ
syna Wáadysáawa: [po tygodniu] odnalazá nas Ojciec. Przyjechaá jeepem, w mundurze z jednym czarnym naramiennikiem – 1 Dyw. Pancernej gen. Maczka. Po zakoĔczeniu dziaáaĔ wojennych w czerwcu 1945 r., kompania dowodzona przez Bolesáawa
Kontryma zostaáa przeniesiona w rejon Papenburga, gdzie peániáa funkcjĊ garnizonu
okupacyjnego.
Wobec niewielkiej wagi zadaĔ natury stricte wojskowej, Kontrym ustaliá z dowództwem Dywizji, Īe jego kompania bĊdzie „kompanią sportową”. Od tego czasu wszystkich Īoánierzy, którzy dobrze grali w piákĊ, przenoszono „do Kontryma”. Na rezultaty
nie trzeba byáo dáugo czekaü: „jedenastka Kontryma” ogrywaáa kolejno wszystkie druĪyny poszczególnych jednostek brytyjskiej armii okupacyjnej. W Brukseli wygraáa 2:1
z reprezentacją narodową Belgii. Pierwsza przegrana to mecz z reprezentacją caáej brytyjskiej armii okupacyjnej.
Intensywne zajĊcia sportowe doprowadziáy do odnowienia siĊ ran u Kontryma; na
jesieni 1945 r. przez miesiąc przebywaá w szpitalu. Po zakoĔczeniu leczenia otrzymaá
odznaczenia: srebrną gwiazdĊ francuskiego „Croix de Guerre”, Honorową OdznakĊ
za rany z czterema gwiazdkami, angielskie odznaczenia „Campaign Star” oraz „The
War Medal 1939-45”. Dwukrotnie odznaczono go takĪe Medalem Wojska. Odebraá
równieĪ, przyznane wczeĞniej, odznaki i legitymacje Zwykáego i Bojowego Znaku
Spadochronowego.
W dniu 17 maja 1945 r., po umówionym sygnale przesáanym przez syna Wáadysáawa,
major Bolesáaw Kontrym powróciá do Polski pierwszym transportem repatriacyjnym
Īoánierzy gen. Maczka. Udaá siĊ do Olsztyna, gdzie po raz pierwszy po 25 latach spotkaá siĊ z bratem Konstantym. NastĊpnie wystąpiá o rozwód z Īoną Iją i uzyskaá go,
po czym 31 lipca 1947 r. sformalizowaá związek z „wojenną Īoną” Wandą Tupczyną.
Zwery¿kowaá, nie bez trudnoĞci, swoją przedwojenną sáuĪbĊ w policji oraz zameldowaá siĊ w Rejonowej Komendzie UzupeánieĔ w Warszawie. Po powrocie Kontryma
do komunistycznej Polski, jego dobra passa w Īyciu zakoĔczyáa siĊ. Miaá problemy
ze znalezieniem pracy; pojawiający siĊ po raz kolejny w biogra¿i Kontryma sowiecki
szpieg Wáodzimierz Lechowicz, bĊdący wówczas ministrem aprowizacji, potraktowaá
go wynioĞle. Pomocy udzieliá mu dopiero Franciszek Stemler (z Delegatury Rządu na
Kraj), a w komunistycznej rzeczywistoĞci po 1945 r. – dyrektor ¿nansowy Centralnego
Zarządu PaĔstwowego Przemysáu Fermentacyjnego. Zaáatwiá Kontrymowi stanowisko Naczelnika Wydziaáu Ogólnego CZPPF, nawet z przydziaáem sáuĪbowego mieszkania. Kontrym zacząá udzielaü siĊ spoáecznie: zostaá przewodniczącym Koáa PrzyjaĨni
Polsko-Radzieckiej i bywaá na zebraniach koáa PPR-u (byá bezpartyjny). O jego osobĊ
zabiega PPS. W poáowie 1948 r. w CZPPF rozeszáy siĊ pogáoski, Īe Kontrym obejmie
posadĊ w Ministerstwie BezpieczeĔstwa Publicznego (MBP).
W rzeczywistoĞci jednak atmosfera wokóá Kontryma coraz bardziej siĊ zagĊszczaáa. W tym czasie interesowaáy siĊ nim, niezaleĪnie od siebie, Grupa Specjalna MBP
(kierowany przez Fejgina zaląĪek póĨniejszego X Departamentu MBP). Kontrym byá
jedną z pierwszych osób rozpracowywanych przez tĊ GrupĊ oraz przez Gáówny Zarząd
Informacji WP. Funkcjonariusze MBP interesowali siĊ Kontrymem gáównie z powodów zwalczania przez niego ruchu komunistycznego przed wojną (chciano go równieĪ
wykorzystaü w rozgrywce o wáadzĊ w PPR, w tzw. sprawie Lechowicza26). Z kolei
26

Zdobyte przez Niemców we wrzeĞniu 1939 r. archiwa przedwojennego Oddziaáu II oraz policyjnej „defy”
przetrwaáy wojnĊ w stanie nienaruszonym w GdaĔsku-Oliwie i po przejĊciu przez ArmiĊ Czerwoną zostaáy
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bĊdąca przedáuĪeniem sáuĪb sowieckich w Polsce wojskowa Informacja zajmowaáa siĊ
„ĩmudzinem” w związku z jego dziaáalnoĞcią wywiadowczą przeciwko ZSRR, dezercją z Armii Czerwonej oraz z uwagi na brata Konstantego.
W komunistycznej rzeczywistoĞci, jaka zapanowaáa w Polsce od 1945 r., nikt
nie mógá czuü siĊ bezpiecznie; Īadne zasáugi nie chroniáy przed wiĊzieniem ani przed
wyrokiem Ğmierci. Aresztowaniu Kontryma nie mógá zapobiec nawet brat Konstanty,
sowiecki generaá oddelegowany do Wojska Polskiego. Jesienią 1948 r. wezwano go
zresztą do natychmiastowego wyjazdu wraz z rodziną z Polski.
Funkcjonariusze MBP aresztowali majora Bolesáawa Kontryma ps. „ĩmudzin”
w biurze CZPPF w dniu 13 paĨdziernika 1948 r. W tym samym dniu aresztowano równieĪ wieloletniego wspóápracownika sowieckiego wywiadu Wáodzimierza Lechowicza
(podwáadnego Kontryma z PaĔstwowego Korpusu BezpieczeĔstwa) wówczas posáa na
sejm, ministra w rządzie. Zeznania Lechowicza i Kontryma miaáy posáuĪyü do aresztowania Wáadysáawa Gomuáki i Mariana Spychalskiego.
Brama komunistycznego wiĊzienia zatrzasnĊáa siĊ za majorem Kontrymem
na 5 lat. Najpierw przetrzymywano go i torturowano w willi UB krypt. „Spacer”
w Miedzeszynie, która de facto byáa „tajnym aresztem Ğledczym”. ZnĊcano siĊ nad
nim ¿zycznie i psychicznie, usiáując wydobyü jak najwiĊcej informacji oraz nakáoniü
go do nieprawdziwych zeznaĔ. Na skutek nieustannego maltretowania Kontrym przez
5 miesiĊcy przebywaá w wiĊziennym szpitalu. ĝledczy wiele miesiĊcy usiáowali go
„rozmiĊkczyü”, m.in. poprzez sugerowanie, iĪ caáoĞü kierownictwa zarówno AK, jak i
Delegatury byáa powiązana z gestapo, wspóápracowaáa (…) aby siĊ uchroniü, wiĊc nie
warto ich broniü podczas przesáuchaĔ. Pasek wnikliwie analizuje, czy Kontrym zaáamaá
siĊ pod wpáywem stosowanych w Ğledztwie wyra¿nowanych tortur.
Nie miejsce tu na szczegóáowe przedstawianie przebiegu caáego Ğledztwa przeciwko Kontrymowi; bardzo dokáadnie czyni to Pasek w recenzowanej pracy. DoĞü
wspomnieü, Īe sprawa nieuchronnie zmierzaáa do tragicznego ¿naáu. W dniu 5 grudnia 1951 r. Ğledztwo zostaáo o¿cjalnie zakoĔczone, a 14 lutego 1952 r. akt oskarĪenia
skierowano do sądu. Byá to typowy „produkt” MBP stworzony na zapotrzebowanie.
Pomimo trzyletniego Ğledztwa, nie udaáo siĊ bowiem zebraü wystarczającego materiaáu do skazania Kontryma. Akt stanowiá zlepek fragmentów protokoáów przesáuchaĔ, nie silono siĊ nawet na zaprezentowanie jakichkolwiek dowodów rzekomej winy
Kontryma, poniewaĪ nie byáy one potrzebne. „ObroĔcą” Kontryma z urzĊdu zostaá etatowy obroĔca w tego typu procesach – Mieczysáaw (MojĪesz) MaĞlanko. Proces rozpocząá siĊ 13 czerwca 1952 r., a wyrok (ustalony wczeĞniej w MBP) ogáoszono 26
czerwca. Bolesáawa Kontryma skazano na karĊ áączną w postaci kary Ğmierci, z pozbawieniem praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze oraz z przepadkiem caáego mienia. Sąd „áaskawie” uniewinniá „ĩmudzina” od zarzutów kierowania likwidacjami dziaáaczy lewicowych przez oddziaáy „Sztafety/Podkowy” oraz przekazywania Niemcom informacji dotyczących „dziaáaczy lewicowych”. Apelacja zostaáa
negatywnie rozpatrzona 9 paĨdziernika 1952 r. Rozpaczliwe listy syna i Īony wysyáane do Bolesáawa Bieruta, jak równieĪ proĞby samego Kontryma pozostaáy bez echa.
W dniu 27 grudnia 1952 r. Rada PaĔstwa podjĊáa decyzjĊ o nieskorzystaniu z prawa
áaski. DecyzjĊ tĊ przekazano 31 grudnia 1952 r. Sądowi Wojewódzkiemu. Wyrok – przez
przekazane funkcjonariuszom MBP – Fejginowi i Romkowskiemu. Uzyskane przez nich aktywa operacyjne,
w tym informacje dot. osoby Lechowicza miaáy zostaü potraktowane instrumentalnie, w rozgrywce przeciwko Gomuáce i Spychalskiemu. W. Pasek, Bolesáawa Kontryma Īycie…, s. 249 i 252.
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powieszenie – wykonano 2 stycznia 1953 r. pomiĊdzy godz. 20.00 a 20.30. Ciaáa rodzinie nie wydano; najprawdopodobniej niejaki „ĝlepy OleĞ” wywiózá zwáoki Kontryma
jednokonną furką i pogrzebaá na tzw. áączce, pod murem na Powązkach27.
Na marginesie naleĪy dodaü, Īe sowiecki szpieg Lechowicz, który przez wiele
lat dawaá Sowietom moĪliwoĞü bardzo szerokiej penetracji struktur AK, przekazaá im
wiele tajemnic Polskiego PaĔstwa Podziemnego oraz wprowadziá kolejnych szpiegów
w akowskie struktury, po aresztowaniu przeszedá równieĪ gehennĊ Ğledztwa MBP,
zmuszany (na kanwie walki z Gomuáką i Spychalskim) do zeznaĔ w Ğledztwie osobiĞcie moderowanym przez Bieruta. Jednak jakĪe inne od losu Kontryma byáy jego
dalsze dzieje. Lechowicz (który zresztą sam przyznaá w Ğledztwie, Īe jest sowieckim
agentem) zostaá skazany w poáowie 1955 r. na 15 lat wiĊzienia. Na wolnoĞü wyszedá
2 maja 1956 r. Tra¿á natychmiast na salony – byá posáem na sejm PRL (nieprzerwanie w latach 1957–1972), wiceprzewodniczącym Związku Bojowników o WolnoĞü
i DemokracjĊ, redaktorem naczelnym „Kuriera Polskiego”, ambasadorem PRL
w Holandii. Zmará jako emeryt, w dobrobycie i peerelowskich splendorach w listopadzie 1986 r.28
Syn Wáadysáaw Kontrym zabiegaá o rehabilitacjĊ ojca juĪ w 1956 r. Po decyzji
Sądu NajwyĪszego uchylającej wyrok sprawĊ rozpatrzono ponownie 3 grudnia 1957 r.
Bolesáawa Kontryma uniewinniono od zarzucanych mu przestĊpstw. Wobec totalnego
baáaganu panującego w aktach sprawy – w tym braku protokoáu wykonania kary Ğmierci
oraz na podstawie poszlak wynikających z wiĊziennych listów Kontryma, jego syn usiáowaá dociekaü, czy wyrok na ojcu zostaá faktycznie wykonany. Zestawiá równieĪ listĊ osób
odpowiedzialnych za tortury, skazanie i zamordowanie ojca. Lista ta – zawierająca 27
nazwisk – zamyka ostatni rozdziaá recenzowanej pozycji.
Jak napisaá autor we WstĊpie, podstawową wadą wczeĞniej publikowanych biogra¿i Kontryma (w tym artykuáów i reportaĪy autora) byáa ich wtórnoĞü w odniesieniu do
zasadniczego Ĩródáa, na którym siĊ opieraáy – czyli relacji syna, Wáadysáawa. (…) caáy
czas miaáem wraĪenie, Īe Bolesáaw Kontrym (…) jest zbyt schematyczny, dwuwymiarowy;
bohaterski i godny podziwu, ale bez ludzkiego oblicza. Zacząáem gromadziü materiaáy,
które umoĪliwiáyby dodanie tej postaci swego rodzaju „trzeciego wymiaru” – pokazanie jej
w sposób mniej pomnikowy, ale za to barwniejszy, oddający takĪe rozterki i wahania zwykáego czáowieka, a nie tylko odwagĊ o¿cera, kawalera Orderu Virtuti Militari.
Autor relacjonuje dotarcie do kolejnych, nieznanych wczeĞniej, Īródeá, w tym odnalezionych w Instytucie PamiĊci Narodowej oraz udostĊpnionych mu dopiero w 2005 r.
materiaáów z archiwów radzieckich i rosyjskich. We WstĊpie przedstawiá teĪ zasadnicze
problemy badawcze, które wymagaáy, jego zdaniem, bardziej pogáĊbionego rozpoznania,
z wykorzystaniem wyników prowadzonych kwerend archiwalnych. Analizowane w
ksiąĪce zagadnienia objĊáy:
1) aktywnoĞü Bolesáawa Kontryma w Rosji sowieckiej w latach 1918-1921, jego sáuĪbĊ
w Armii Czerwonej, osobisty stosunek do rewolucji i komunizmu oraz przyczyny
ucieczki do Polski,
2) dziaáalnoĞü Kontryma na rzecz wywiadu polskiego przeciwko Związkowi
Sowieckiemu,
3) dziaáania „ĩmudzina” w konspiracji i jego rolĊ w Powstaniu Warszawskim,

27
28

Por.: S. Krupa, X Pawilon. Wspomnienia AK-owca ze Ğledztwa na Rakowieckiej, Warszawa 1990, Omnipress.
M. Korkuü, Wáodzimierz Lechowicz – „O przeszáoĞci nigdy nie mówi…”
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4) aresztowanie, przebieg Ğledztwa i procesu, wykonanie kary Ğmierci na Kontrymie
oraz niejasnoĞci z tym związane.
DogáĊbne zapoznanie siĊ z recenzowaną pozycją pozwala stwierdziü, iĪ wynik
zmagaĔ autora z nieáatwą biogra¿ą Bolesáawa Kontryma oraz wszelkimi jej niuansami
naleĪy uznaü za pozytywny. KaĪdy rozdziaá jest bogato udokumentowany, z licznymi
odniesieniami tak do materiaáów Ĩródáowych, jak i literatury przedmiotu. Sam wywód
dotyczący losów oraz motywów postĊpowania postaci prowadzony jest ze swadą
i w przekonujący sposób. Czytelnikowi nasuwają siĊ wprawdzie w wielu miejscach
pytania dotyczące „zakrĊtów” w Īyciu Kontryma, jednak nie jest to dziwne, gdy spojrzy siĊ na tĊ biogra¿Ċ z perspektywy dewizy „Īycia zuchwaáego”.
KsiąĪka Paska, wydana w formacie A-5, liczy 384 strony. Wydrukowano ją na
dobrym papierze, jest szyta, posiada twardą, lakierowana okáadkĊ. Tekst zostaá záoĪony i záamany bardzo starannie. TreĞü gáówną wzbogacają przypisy, które wskazują na ogrom pracy wáoĪonej przez autora w wery¿kacjĊ Īyciorysu bohatera. Szata
gra¿czna zarówno tekstu, jak i okáadki, zasáuguje na pozytywną ocenĊ. Nie zabrakáo bogatej bibliogra¿i (wraz z odniesieniami do linków internetowych) oraz indeksu
osób (uwzglĊdniającego nazwiska i pseudonimy). Niewątpliwym minusem jest brak
jakiegokolwiek materiaáu ilustracyjnego; jedyną fotogra¿Ċ Kontryma zamieĞciá gra¿k na okáadce ksiąĪki. Szkoda, Īe wydawca wraz z autorem nie pokusili siĊ o doáączenie choü jednej wkáadki zdjĊciowej, w tekĞcie bądĨ na koĔcu publikacji. TĊ niewątpliwą stratĊ Pasek uzupeániá w wydanej równolegle (2006 r.) w cyklu Biblioteka
Armii Krajowej – Dowódcy Oddziaáów Armii Krajowej pozycji pt. „ĩmudzin”. Bolesáaw
Kontrym 1898-1953, która jest 123-stronicowym skrótem recenzowanej pozycji29. Tam
wáaĞnie zamieĞciá 52 zdjĊcia – od fotogra¿i Kontryma, poprzez reprodukcje dokumentów (ksiąĪeczki wojskowe, listy, ankiety), fotogra¿e odznaczeĔ, aĪ po fotokopie
dokumentów z procesu oraz akt zgonu. Gdyby choü czĊĞü z tych ilustracji znalazáa siĊ
w ksiąĪce, z pewnoĞcią by ją w istotny sposób wzbogaciáa.
Ogólnie recenzowaną pozycjĊ naleĪy oceniü bardzo wysoko. Bolesáawa Kontryma
Īycie zuchwaáe to nie tylko ksiąĪka dla wąskiego grona historyków badających dzieje
Polski XX wieku. MoĪna ją poleciü kaĪdemu, a z pewnoĞcią tym, dla których zapewnianie bezpieczeĔstwa Rzeczpospolitej powinno polegaü na czymĞ wiĊcej, niĪ tylko na
monitorowaniu certy¿kowanego systemu komputerowego oraz zabezpieczaniu szafy
metalowej zamkiem szyfrowym.

29
W. Pasek, „ĩmudzin”. Bolesáaw Kontrym 1898-1953, Warszawa 2006, ĝwiatowy Związek ĩoánierzy
Armii Krajowej i O¿cyna Wydawnicza RYTM.

