
POLSKI INSTYTUT ŹRÓDŁOWY 

W LUND 

 

 

Lund, dnia 16.IX 1946 r. 

  Paryż 

 

Krystyna Karier przyjmujący protokół asystent Instytutu 

Tajne! 

przepisany 

 zeznanie, opracowane osobiście przez 

Protokół przesłuchania świadka 12 

Staje Pan Stanisław Zabiełło urodzony 20.II.1902 

w Nowym Dworze woj. wileńskie , zawód urzędnik państwowy 

wyznanie rzym.-kat. , imiona rodziców Michał i Maria 

ostatnie miejsce zamieszkania w Polsce Warszawa, ul. Rozbrat 34 m. 12 

obecne miejsce zamieszkania Paryż – 11 rue d’Obligado (XVI) 

 

pouczony o ważności prawdziwych zeznań, oraz o odpowiedzialności i skutkach fałszywych zeznań, 

oświadcza, co następuje: 

przebywałem w obozie koncentracyjnym w – 

w czasie od – do – jako więzień polityczny  

pod numerem – i nosiłem trójkąt koloru  – 

z literą – 

następnie przebywałem w – 

od – do – 

 

 Na pytanie, czy w związku z pobytem, względnie pracą moją w obozie koncentracyjnym mam 

jakieś szczególne wiadomości w przedmiocie organizacji obozu koncentracyjnego, trybu życia i 

warunków pracy więźniów, postępowania z więźniami, pomocy lekarskiej i duchowej oraz warunków 

hygienicznych w obozie, oraz szczególnych wydarzeń, tudzież wszelkiego rodzaju przejawów życia 

więźniów w obozie, podaję, co następuje: 

Zeznanie świadka p. Stanisława Zabiełło obejmuje 13 stron maszynowego pisma i zawiera: 

1. Instrukcje Ostrożność przedsięwzięta w związku z przenikaniem agentów Gestapo do t.zw. „zony 

nieokupowanej” we Francji i później z chwilą wkroczenia wojsk niemieckich na ten teren. 

 Zajęcie przez Niemców ambasady ameryk. – łącznika dla poczty dyplomatycznej polskiej. Niemiecka 

okupacja wojskowa. Ukryta działalność Gestapo. Obietnica odnośnych władz francuskich zawiadomienia 

świadka w razie niebezpieczeństwa aresztowania. Decyzja świadka pozostania na terenie Francji – wyznaczenie 

ewentualnego następcy. Zabezpieczenie finansowe instytucyj [sic] i osób pracujących w terenie. 

2. Aresztowanie świadka, jako „wroga Pétain’a i Laval’a”. Rewizja. Zachowanie się policji francuskiej i 

ukrytych agentów 
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Gestapo. Przewiezienie do więzienia w Moulin i nakaz strzeżenia świadka i traktowania z całą surowością. 

3. Więzienie w Frèsnes [sic] – warunki, dyscyplina, kary, opieka sanitarna, ulgi, biblioteka, paczki, 

wyżywienie, spacery, 8-io miesięczna izolacja. Śledztwo, mające na celu wydobycie ze świadka pewnych 

szczegółów pracy polskiego wywiadu, której poszczególne ogniwa mieli w ręku. Przejęcie przez Niemców 2 

poczt dyplomatycznych. Formalne zeznanie, połączone z podpis. protokółu [sic]. Charakterystyczna rozmowa 

świadka z oficerem kontr-wywiadu niem. do spraw polskich: a) chęć wykorzystania świadka jako agenta 

niemieckiego i wysłannika do Rządu Polskiego w Londynie i b) obietnica zwolnienia za wydanie odezwy, 

wzywającej Polaków we Francji do zaprzestania wszelkich prac konspiracyjnych. Zachowanie się Niemców 

podczas śledztwa. Zmiana metod stosowanych przy śledztwie w Gestapo w Paryżu na gorsze jesienią 1943 r. 

pokoje tortur i sposoby. 

4. Wywiezienie świadka po 14 miesiącach pobytu w więzieniu we Frèsnes do obozu w Compiègne. 

Szereg nazwisk Polaków, zgrupowanych w Compiègne. 

–––––––––––––––– 

  



ODPIS 

POLSKI INSTYTUT ŹRÓDŁOWY 

w  L u n d  

 O d p i s .   

 

S p r a w o z d a n i e  

 

z aresztowania, śledztwa i pobytu w obozie koncentracyjnym 

Stanisława ZABIEŁŁO. 

 

Część I. (POUFNA) 

 

 Wojska niemieckie wkroczyły do t.zw. “zony nieokupowanej” we Francji dnia 12 

listopada 1942 r. Byłem dnia tego w Lyonie, wezwany terminowo przez przybyłego z Kraju 

kuriera, dla załatwienia sprawy dalszego jego wyekspedjowania [sic] przez Pireneje do Anglji. 

Po załatwieniu [dopisek nad tekstem] tego [/dopisek] dałem za pośrednictwem obecnych tam 

moich współpracowników (Kawałkowskiego, Samborskiego itd.) zasadniczą instrukcję dla 

terenu, że wszyscy mają zostać na swych posterunkach i prace mają być nadal kontynuowane z 

zachowaniem jednak jaknajdalej [sic] idącej ostrożności. Nawiasem muszę zaznaczyć, że już 

przed paru miesiącami, t.j. kiedy na terenie zony nieokupowanej pojawili się agenci Gestapo, 

działający pod nazwiskami i z papierami policji francuskiej, nakazałem całkowite przejście do 

pracy tajnej, m.i. chowania i niegromadzenia [sic] archiwów, nie posługiwanie się pocztą 

zwykłą, unikanie wszelkich dokumentów pisanych, przygotowywanie dla personelu 

kierowniczego francuskich dowodów osobistych zastępczych i zapasowych lokali itd. 

 Po załatwieniu spraw w Lyonie, wróciłem natychmiast do Vichy, gdzie zakomunikowano 

mi, że ambasada amerykańska w przededniu wejścia Niemców spaliła naszą ostatnią pocztę 

dyplomatyczną, którą wręczyliśmy im do wysłania jak również ostatnie poczty, otrzymane dla 

nas z Lizbony i Szwajcarji, za wyjątkiem znalezionych tam pieniędzy i paru stacyj radiowych 

nadawczych, przeznaczonych dla naszego wywiadu. Aparaty te zostały wyniesione z mieszkania 

prywatnego amerykańskiego już pod nosem agentów niemieckich przez p. ministrową 

Zdziechowską. Ambasada była w stanie ewakuacji, lecz Sośnicki zakomunikował mi, że ma 

jeszcze rendez-vous w Ambasadzie dla omówienia dalszego funkcjonowania poczty 

dyplomatycznej, ewentualnie przez połudn. Amerykanów. Sośnicki nie wrócił jednak w 

oznaczonej godzinie z tej wizyty. Zarządzona obserwacja zewnętrzna wykazała, że gmach 

Ambasady Amerykańskiej jest już zajęty przez Niemców, nie ulegało więc wątpliwości, iż wpadł 

w ich ręce. Spodziewając się, że lada chwila mogę być aresztowany, wysłałem do mojej willi w 

Chatel Guyon współpracowniczkę moją, p. Marję Krąkowską, z poleceniem natychmiastowego 

zniszczenia znajdujących się tam jeszcze dokumentów podręcznych (księgi kasowe, materjały 

szyfrowe itd.) oraz zabezpieczenia pieniędzy. Sekretarka moja, p. Marja Zajączkowska, 

dokonała spalenia wszystkich dokumentów i schowała pieniądze u Francuza, właściciela mojej 

willi, zamieszkałego w sąsiedztwie. Dzięki temu przyspieszonemu spaleniu dowodów kasowych 

nie jestem dziś w stanie zdać dokładnego sprawozdania z mojej gospodarki pieniężnej na 

terenie Francji do dnia mego aresztowania. 

 

 Na trzeci dzień po swoim zniknięciu, zjawił się u mnie w Vichy Sośnicki komunikując, że 

trafił w ambasadzie amerykańskiej na pułapkę, zastawioną przez kontr-wywiad niemiecki na 

osoby przychodzące do pozostałego jeszcze dla likwidacji spraw sekretarza ambasady U.S.A. 

Dzięki przytomności umysłu tego ostatniego, który widząc wchodzącego Sośnickiego, 

odrazu [sic] powiedział, że już zapóźno [sic] na otrzymanie wiz dyplomatycznych i nie 

znalezienia przy Sośnickim żadnych papierów obciążających, został on tylko przetrzymany i 

wypuszczony z uwagą, iż właściwie jako Polak powinienby [sic] być wydany 
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wydany w ręce Gestapo, ale oni go zwalniają, gdyż wojskowi nie walezą [dopisek nad 

skreśleniem] wojują [/dopisek] z ludnością cywilną, żyjącą spokojnie. Było charakterystyczne, że 

nawet nie zapisali jego nazwiska i adresu. 

 W pierwszym okresie Niemcy zadowolnili [sic] się czysto wojskową okupacją zony 

południowej, pozostawiając nadal całą administrację w rękach francuskich i ograniczając się 

do działania Gestapo pod płaszczykiem, względnie za pośrednictwem policji francuskiej. Nie 

ulegało dla mnie wątpliwości, że ten stan rzeczy wkrótce się zmieni i że w niedługim czasie 

władze niemieckie zainteresują się bliżej działalnością naszą na terenie byłej zony wolnej. 

Chcąc się możliwie zabezpieczyć, zwróciłem się do M.S.Z. francuskiego z tym, że jeżeli zależy 

im na utrzymaniu ze mną nadal kontaktu i na naszej współpracy w administrowaniu setkami 

tysięcy Polaków, znajdujących się we Francji, to muszą mnie możliwie zagwarantować 

bezpieczeństwo, praktycznie biorąc zapewnić w imieniu swoim i min. spraw wewnętrznych, iż 

będę na czas uprzedzony, gdyby Niemcy zażądali zaaresztowania mnie lub moich 

współpracowników oficjalnych (personel kierowniczy byłych biur polskich, kontynuujących 

swą pracę pod firmą francuskiego M.S.Z.). W odpowiedzi na to usłyszałem wiele 

komplimentów [sic] pod moim adresem, wyrazy wdzięczności, że pozostaję z nimi w tak 

ciężkich chwilach, zapewnienie, że ze strony M.S.Z. będę natychmiast uprzedzony o 

jakimkolwiek niebezpieczeństwie i obietnicę, że będą interwenjowali w odpowiednim duchu w 

Min. Spraw. wewnętrznych. Wiedząc jednak, że głos ich tam nic nie znaczy, upewniłem się 

jeszcze ze swej strony w Dep. Polit. M.S.Wewn. i w mojej prefekturze w Clermont Ferrand, że 

zostanę uprzedzony o ewentualnym nakazie aresztowania. 

 W tym czasie otrzymałem ogólnikową wiadomość z Grenoble, iż nadeszła depesza do 

Szwajcarji, że pan minister spraw zagranicznych upoważnia mnie do opuszczenia terenu 

francuskiego, o ilebym uznał, iż grozi mi tam niebezpieczeństwo. Nawiasem dodam, że po moim 

powrocie z niewoli niemieckiej, zastępca szefa naszego wywiadu [dopisek nad tekstem] we Francji 

[/dopisek] zakomunikował mi, że na parę dni przed moim aresztowaniem otrzymał adresowaną 

do mnie depeszę M.S.Z., polecającą mi wyjazd z Francji wraz z mymi najbliższymi 

współpracownikami oraz wyznaczenie następcy. Depesza ta została przekazana do Lyonu dla 

dalszego doręczenia mnie, ale w praktyce już nie otrzymałem jej. 

 Analizując sytuację, powziąłem decyzję pozostania na terenie Francji. Brałem pod 

uwagę fakt, iż dwukrotny wyjazd kierowników naszych placówek w roku 1940 odbił się 

jaknajcięższym echem wśród rzesz nietylko [sic] uchodźtwa [sic], ale i emigracji naszej we 

Francji. Masy te nie orientowały się i nie rozumiały istotnych przyczyn tych wyjazdów, to też 

[sic] reagowały na to poprostu, jako na rzucanie ich bez opieki w momencie krytycznym. 

Pamiętałem ile nas kosztowało swego czasu wysiłku, aby przekonać, iż żale te nie są słuszne 

oraz, że Rząd Polski nadal, w innej formie, opiekę nad nimi kontynuuje i kieruje ich losem. Z 

trudem odbudowany i ugruntowany autorytet urzędów R.P. zostałby niesłychanie silnie i na 

długo podcięty, gdyby aktualna grupa kierująca, znana dobrze przez wszystkich Polaków, 

opuściła Francję w chwili krytycznej i niebezpiecznej. Należało tego uniknąć za wszelką cenę, 

zwłaszcza w momencie, gdy wzywaliśmy ludność polską do ciężkiej i ofiarnej pracy 

konspiracyjno-powstańczej. Diagnoza ta opierała się na licznych, napływających zewsząd 

informacjach, wykazujących, z 
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jakim zaniepokojeniem społeczeństwo polskie śledziło za zachowaniem się moim w tych 

chwilach, i jak nerwowo reagowało na rozchodzące się od czasu do czasu plotki o moim 

wyjeździe. Te zresztą nastroje, łącznie z koniecznością załatwienia szeregu terminowych spraw 

bieżących, skłoniło mnie do uzewnętrzniania się jeszcze przez parę tygodni w terenie, poczym 

dopiero miałem rozpocząć nowy etap pracy już podziemnej. Jako datę wyjazdu z mego 

dotychczasowego oficjalnego miejsca pobytu w Chatel Guyon oznaczyłem dzień 10 grudnia 

1942 r. 

 W międzyczasie załatwiłem sprawę mego następstwa, gdyby z tych czy innych powodów 

nie mógłbym dalej urzędować. Wyznaczyłem p. ministra Tytusa Komarnickiego, komunikując 

o tym moim współpracownikom i uzgodniłem z nim rendez-vous w Grenoble, podczas mej 

zamierzonej podróży. Wybór mój motywowałem następującymi względami. Pan Komarnicki 

był dobrze wprowadzony w sprawy TOPF’u, które stanowiły jeden z podstawowych trzonów 

naszej pracy i gdzie był ostatnio zastępcą sekretarza generalnego. Jako stary urzędnik M.S.Z. 

znał całą naszą organizację, metody pracy, teren i ludzi. Podczas dotychczasowej działalności 

we Francji wykazał sprężystość i charakter. Sądziłem, że osoba jego nie natrafi na sprzeciw w 

Londynie, gdyż pokazywał mi depeszę od swego brata, wówczas członka rządu, w której była 

mowa, iż wchodzi w grę powołanie go dla objęcia jednej z placówek zagranicznych. Biorąc to 

wszystko pod uwagę sądziłem, że będzie miał dosyć autorytetu dla ewentualnego 

kontynuowania mojej roli koordynatora i zwierzchnika wszystkich prac polskich na terenie 

Francji. 

 W tym okresie załatwiłem również szereg spraw finansowych, a mianowicie rozesłałem 

wszystkim subsydjowanym instytucjom i osobom przypadające wypłaty za pierwszy kwartał 

1943 r. oraz dodatkowo trzymiesięczną rezerwę. W ten sposób w momencie mego aresztowania 

cały teren był zaopatrzony w środki finansowe na 6 miesięcy conajmniej [sic], a pozatym 

miałem już ustalone z radcą Houwaltem w Lizbonie przekazywanie przez niego od pierwszego 

stycznia 1943 r. trzech milionów franków miesięcznie drogą oficjalną dla usprawiedliwienia 

legalnych wydatków i budżetu TOPF’u na przyszłość. Pozatym wypłaciłem jednorazowo 

generałowi Kleebergowi 4 miliony franków dla przyspieszenia ewakuacji żołnierzy polskich z 

Francji, oraz dałem 3 miliony franków jako pożyczkę dla szefa wywiadu, który wówczas znalazł 

się w chwilowych trudnościach gotówkowych. Po dokonaniu tych wszystkich wypłat pozostało 

jeszcze w mej dyspozycji koło 17 milionów franków i kilkanaście tysięcy dolarów, 

zdeponowanych w paru różnych miejscach we Francji Południowej. Przypominam, iż w tym 

czasie mój budżet miesięczny wynosił 9 milionów franków. 

 

 Dnia 9 grudnia 1942 r., o godz. 11-ej wieczór, zakończyłem przygotowywania do 

definitywnego mego wyjazdu z Chatel Guyon. Właśnie sekretarka moja, p. Zajączkowska, 

przyniosła mi paczkę z około [dopisek] 3 i [/dopisek] 1/2 miljona franków, wyjętej z kryjówki, 

które miałem wziąć na drogę – gdy rozległo się stukanie do drzwi wejściowych. Domyślając się, 

że to może być tylko policja, Sośnicki zwlekał z otworzeniem drzwi, dając czas Zajączkowskiej 

do spalenia ostatnich notatek i adresów, które były jeszcze w willi. Po wejściu policjanci po 

cywilnemu zapytali, czy tu mieszka Włoch, wymieniając jakieś nazwisko. Na odpowiedź 

Sośnickiego, że to omyłka i że takiego 
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niema [sic], zażądali, aby wszyscy mieszkańcy willi (poza mną: Sośnicki z żoną, Zajączkowska, 

szofer Sawicz z żoną i woźny Ludwiński) zebrali się i przedstawili dowody osobiste. Gdy 

wyszedłszy z łóżka, pokazałem im moją carte d’identité – powiedzieli, nie sprawdzając już 

innych, że moje papiery są nie w porządku i że dla wyjaśnienia muszę się udać z nimi do 

komisarjatu policji. Gdy wykazałem, że moja carte d’identité pour les étrangers jest 

najzupełniej legalna twierdzili, że byłem ostatnio w Grenoble bez obowiązującej przepustki. 

Przedstawiłem im wówczas trzymiesięczne prawo cyrkulacji po całej Francji, t.zw. 

“nieokupowanej”. Wówczas ze zniecierpliwieniem powiedzieli mi, że mam zaraz ubierać się i 

iść z nimi, gdyż muszą to wszystko wyjaśnić w komisarjacie. 

Domyślałem się, że to chodzi o pretekst do aresztowania, zapytałem się z uśmiechem, czy może 

lepiej będzie, żeby wziąć z sobą do komisarjatu walizkę z rzeczami. Skwapliwie przytaknęli, 

doradzając jeszcze wzięcie koca. Zapytałem mego rozmówcę o jego papiery. Pokazał mi 

legitymację, z której okazało się, że mam do czynienia z szefem francuskiej policji tajnej 

BUFFET, dobrze mi znanym ze słyszenia, gdyż wielokrotnie interwenjowałem u niego w 

różnych sprawach przez osoby trzecie. Przypomniał mi to, pilnując mnie przy ubieraniu. 

Zapytałem, dlaczego mnie aresztuje. “Bo jest Pan wrogiem Pétain’a i Laval’a”, odpowiedział. 

 W pewnym momencie nachylił mi się do ucha, aby nie być słyszanym przez innych 

obecnych i zapytał mnie półgłosem, czy mam broń, a potem – czy mam dokumenty. Po mojej 

dwukrotnej odpowiedzi negatywnej, dał głośne polecenie dokonania rewizji w gmachu. 

Zauważyłem odrazu, że część policjantów robi rewizję całkiem powierzchownie, np. nie 

otwierając nawet mojej żelaznej szafy, natomiast paru innych śledzi za tym i poprawia 

niedopatrzenia innych. Korzystając z chwili, gdy byliśmy sami, powiedziałem szefowi policji iż 

w jego otoczeniu są również agenci Gestapo. Popatrzył się na mnie ze zdziwieniem i zapytał, 

skąd ich znam. 

 Ostatecznie rewizja nie dała żadnego rezultatu. Gestapowcy zabrali parę broszur, 

odbitych na powielaczu, z pośród tych, które wydawaliśmy we Francji, a w których zauważyli 

szkice wojskowe. Były to ilustracje do pracy płk. Jaklisza o kampanji wrześniowej. Szef policji 

zabrał natomiast paczkę z [dopisek] 3 i [/dopisek] 1/2 miljonami franków i kilkanaście monet 

złotych. Pieniądze w drobnych odcinkach (koło 1 miljona franków) i koło 650 dolarów ameryk., 

stanowiących depozyt p. Konopskiego, który miałem mu odwieźć do Grenoble, pozostały w 

kasie żelaznej, ale klucze do niej zabrał szef policji. Wszystko to zostało potem zabrane przez 

Gestapo w jednej z dziesięciu dalszych rewizji, które odbyły się w moim mieszkaniu już po 

moim aresztowaniu. 

 Gestapowcy zabrali mój prywatny samochód i zapasowy samochód rządowy, który stał 

w moim garażu, poczem wszyscy razem odjechaliśmy do Vichy, do biura szefa policji 

francuskiej. Tam spisano parę protokółów, w których podałem, że znalezione pieniądze były mi 

pozostawione przez wyjeżdżającą swego czasu Ambasadę na utrzymanie nowo utworzonych 

biur polskich, których byłem generalnym dyrektorem, oraz że część złota jest moją prywatną 

własnością (była rządową), a reszta jest zdeponowanym u mnie spadkiem zmarłego obywatela 

polskiego z Monte Carlo. Dodałem, że proszę o zwrot tych pieniędzy do francuskiego M.S.Z. 

Potem szef policji wyprowadził mnie na  
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dwór, pozostawiając mnie z gestapowcami. 

 Aby zakończyć tę część, chcę zaznaczyć, że szef policji BUFFET, uwięziony wkrótce po 

uwolnieniu Francji, starał się przedstawić na śledztwie zachowanie się swoje przy moim 

aresztowaniu jako niezmiernie życzliwe. Dowodził, że pieniądze zabrał dlatego, aby wyratować 

je od Gestapo, przyczem rzeczywiście zostały one po jakimś czasie, na żądanie sekretarza 

generalnego M.S.Z. francuskiego, p. Rochat, oddane mu dla doręczenia TOPF’owi. Okazało się 

później, że Buffet dostał rozkaz towarzyszenia memu aresztowaniu przez Gestapo bezpośrednio 

od sekretarza stanu w gabinecie Laval’a, admirała PLATON, co rzekomo stało się bez wiedzy 

M.S.Z. i innych komórek M.S.Wewn. Takie czy inne zachowanie się szefa policji tajnej 

francuskiej podczas mego aresztowania nie zmienia faktu, że mógł mnie o tym uprzedzić przez 

osoby trzecie, nie narażając się Niemcom, a jednak tego nie zrobił. Na marginesie dodam, że 

BUFFET został przez sąd francuski skazany na karę śmierci, następnie ułaskawiony przez gen. 

de Gaulle’a za rzekome usługi, oddane poszczególnym członkom Résistance, lecz ostatecznie 

zabity w drodze samosądu w więzieniu przez komunistów. 

 W ten sposób zostałem aresztowany na 12 godzin przed moim wyjazdem, co zresztą było 

rzeczą przypadkową, gdyż o moich zamiarach policja nie wiedziała. 

– – – – – – – – –  

 “Tego się Pan Profesor napewno nie spodziewał”, powiedział szef Gestapo na Francję, 

t.zw. nieokupowaną, SCHÄRRER, zacierając z zadowoleniem ręce i wpychając mnie brutalnie 

do wojskowego samochodu z mundurowym szoferem, poczem założył mnie kajdanki. Okazało 

się potem, że mieli szczegółowe dossier moich personalii, nadesłane z Berlina, skąd przyszedł 

nakaz aresztowania, w którym wykopali skądś, że przed wojną byłem m.i. wykładowcą szkoły 

nauk politycznych. W tych czasach nie było jeszcze więzień czysto niemieckich na terenie 

Połudn. Francji, to też odstawiono mnie natychmiast poprzez istniejącą jeszcze linję 

demarkacyjną do więzienia niemieckiego w MOULIN. Przekazując mnie miejscowemu 

Gestapo, SCHÄRRER przedstawił mnie jako “grubą rybę”. Na zapytanie, czy wobec tego mają 

stosować w stosunku do mnie jakiś lżejszy reżim odpowiedział, że odwrotnie, traktować go 

należy z całą surowością i bardzo pilnie strzec. 

 W więzieniu w MOULIN przebywałem 3 dni w warunkach bardzo ciężkich. Wszystkie 

moje rzeczy zostały zatrzymane przez Gestapo. Dnia 13 grudnia 1942 wieczorem zawieziono 

mnie pod silną eskortą na pociąg paryski, w którym zobaczyłem paru Polaków (m.i. 

Łasińskiego), osadzonych poprzednio w obozie koncentracyjnym w ALBI za posiadanie stacyj 

nadawczych. Zakazano nam surowo rozmawiać ze sobą tak dalece, że gdy urzędnik Związku 

Polaków Obrębski poczęstował mnie papierosem, to rozdzielono nas w oddzielnych 

przedziałach. Nie przeszkodziło to jednak, że gdy nas wieźli z dworca kolejowego w Paryżu do 

więzienia w FRÈSNES w autobusie, to mogliśmy się porozumieć i dałem im instrukcję co do 

dalszego śledztwa, na podstawie wiadomości, które miałem w ich sprawach. We FRÈSNES 

rozdzielono nas całkowicie, przyczem zostałem zamknięty w celi samotnie z instrukcją 

całkowitego izolowania mnie od innych więźniów. 

 FRÈSNES jest najbardziej modern więzieniem francuskim. W porównaniu do innych 

więzień we Francji, które są na poziomie wręcz barbarzyńskim, jest ono stosunkowo wygodne i 

czyste, chociaż izolacja więźniów posunięta 
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jest do ostatnich granic. Wszystkie cele są zasadniczo jedno-osobowe. Nawet spacery odbywają 

się pojedyńczo [sic] w specjalnych klatkach, dosłownie wzorowanych na klatkach dla zwierząt 

w ogrodach zoologicznych. Więzienie to zostało przejęte przez wojsko niemieckie (Wehrmacht), 

które zarezerwowało pewną część dla odbywających areszt żołnierzy; reszta była zajęta przez 

więźniów politycznych, będących pod śledztwem, lub – rzecz niezmiernie rzadka – 

odbywających krótkoterminowe kary. W moim bloku (koło 600 cel) połowa była 

zarezerwowana dla kobiet. Komenda więzienna i straż składały się ze starszych wiekiem, 

względnie odpoczywających po ranach wojskowych. Natomiast więźniowie byli w dyspozycji 

Gestapo, które przepisywało każdemu indiwidualnie [sic] jego reżim, (zaostrzenie lub ulżenie). 

 Dyscyplina była bardzo surowa, lecz naogół [sic] traktowanie sprawiedliwe i nie było 

znęcania się. Bardzo surowe kary stosowano za złamanie przepisów dyscyplinarnych, jak próby 

porozumiewania się między więźniami i z zewnątrz, hałasowanie, brud, przechowywanie 

przedmiotów niedozwolonych, a zwłaszcza materiałów piśmiennych itd. Kary podlegały na 

zawieszeniu lub cofnięciu przyznanych ulg i dochodziły do nadzwyczaj ciężkiego karceru 

(ciemnicy) i bicia przechodzącego do masakrowania. Niejednokrotnie podoficerowie dyżurni, 

chcąc uniknąć kłopotliwych dla nich samych meldunków, karcili winowajców we własnym 

zakresie skórzanym pasem, co więźniowie traktowali jako objaw “przyzwoitości” danego 

nadzorcy. 

 Szwankowała naogół opieka sanitarna, w dużej mierze z winy więźniów francuskich, 

którzy z każdym drobiazgiem zgłaszali się do Izby Chorych. Miało to ten rezultat, że nawet 

rzeczywiście poważnie chorzy nie mogli być tam przyjęci i leczeni. W stosunku do kobiet opieka 

lekarska była lepsza. Dozorcy na ogół nie byli dla nas źli, o ile im się nie robiło kłopotu przez 

wyłamywanie się z dyscypliny. Wyraźnie nie lubili Francuzów za niechlujstwo i 

niesubordynację. Dla nas Polaków byli znacznie bardziej życzliwi tymbardziej, że większość z 

nas mogła się z nimi rozmówić po niemiecku. To też najchętniej z pośród nas dobierali t.zw. 

kalfaktorów, t.zn. służbę porządkową (roznoszenie jedzenia, sprzątanie korytarzy itd.), co było 

wyróżnieniem w męczącej bezczynności, dawało możność zobaczenia innych więźniów i 

lepszego odżywiania. Łatwo było zyskać względy nadzorców prezentami z otrzymywanych 

paczek, a zwłaszcza tytoniem. 

Przyznawane ulgi polegały na pobycie w celach zbiorowych, możność korespondowania, prawie 

otrzymywania paczek albo z bielizną, albo z bielizną i żywnością, upoważnieniu do czytania 

książek, prenumerowania gazet, palenia i do widzenia się z krewnymi. To ostatnie uprawnienie 

istniało tylko teoretycznie. Nawet posiadający takie pozwolenie więzień w praktyce nie mógł 

zobaczyć się z nikim z bliskich poza jakimiś specjalnymi wyjątkami. Przez 14 miesięcy mego 

pobytu w więzieniu słyszałem tylko o trzech takich wypadkach. Pisać wolno było po otrzymaniu 

zasadniczego pozwolenia, raz na 3 tygodnie, następnie raz na 4 tygodnie, po niemiecku i po 

francusku. Można było wówczas otrzymywać korespondencję, teoretycznie bez ograniczenia. W 

praktyce większość listów ginęła po drodze w kolejnych cenzurach, więziennej i sędziego 

śledczego (Gestapo). Na kilkanaście listów, które wysłała moja matka, otrzymałem dwa, a na 5–

6 przeze mnie napisanych, doszedł 1. 

 Gdy się miało prawo do czytania, można było korzystać z książek miejscowej biblioteki. 

Wyglądało to w ten sposób, że raz na tydzień nadzorca 
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odbierał książkę przeczytaną i wrzucał inną. W praktyce dostawało się często tą samą książkę 

po kilka razy, bez formalnej możności protestowania. Przy dobrych stosunkach z mym 

nadzorcą doszedłem po jakimś czasie do tego, że wybierałem sobie książkę jaką chciałem, 

względnie poznawszy moje zainteresowania, podoficer przynosił mi odpowiednie dzieło i to 

nawet prawie codzień. Można było również otrzymywać książki w paczkach, lecz były one 

poprzednio cenzurowane, a po przeczytaniu trzeba było oddać do biblioteki ogólnej. 

 Paczki dla więźniów przychodziły indiwidualnie i zbiorowo. Indywidualne przesyłał 

Francuski Czerwony Krzyż albo od siebie, albo od rodzin raz na dwa tygodnie, początkowo bez 

ograniczeń wagi, następnie teoretycznie 5-kilowe. Naogół tolerowano pełne walizki, niektóre 

ważyły nieraz do 30 kg. Mogły one zawierać, w zależności od uprawnienia odbiorcy, bieliznę, 

żywność, książki i wyroby tytoniowe. Zawartość przesyłek była skrupulatnie kontrolowana. 

Lista przedmiotów zakazanych nie była właściwie nigdy ustalona. Wszystko zależało od 

widzimisię nadzorców. Ten sam przedmiot raz był przyjęty, a drugi raz odrzucony. Więzień 

miał prawo odsyłać swą brudną bieliznę do pralni. – Paczki zbiorowe nadchodziły od 

Francuskiego Czerw. Krzyża i od Quakrów Amerykańskich. Zawierały one 1–2 kg żywności i 

były rozdzielane we własnym zakresie przez administrację więzienną wśród więźniów, którzy 

nie otrzymywali paczek indiwidualnych. Każda z tych instytucyj przesyłała te paczki co dwa 

tygodnie tak, że teoretycznie każdy więzień, nie mający opieki od rodziny, otrzymywał jedną 

raz na tydzień. Naturalnie część ich grzęzła po drodze, w kieszeniach nadzorców, względnie 

komasowała się u więźniów protegowanych. Lecz trzeba przyznać, że komendant więzienia 

ostro karał ujawnione nadużycia. To dożywianie było niezbędne, gdyż wikt więzienny był 

bardziej niż skąpy. 

Składał się z 200 gr. chleba, kawałeczka margaryny czy sera, talerza rzadkiej zupy jarzynowej i 

po kubku kawy rano i wieczorem. Kuchnię prowadziła grupa dawnych więźniów karnych 

francuskich; robili to tak niechlujnie i tyle kradli, że pewnego dnia komendant ich przepędził i 

zastąpił żołnierzami niemieckimi. Od tego czasu jedzenie trochę się poprawiło. 

 Ilość spacerów była zupełnie nieuregulowana. Przez pierwsze 3 miesiące byłem 2–3 razy 

na przechadzce w wyżej wspomnianej klatce. Później takie spacery odbywały się raz na tydzień, 

albo na 10 dni. Osobiście brak ruchu zastępowałem codzienną gimnastyką i chodzeniem wzdłuż 

paro-metrowej celi.  

 W zależności od deczyzji sędziego śledczego więzień mógł być umieszczony, względnie 

potem przeniesiony do celi zbiorowej. Zważywszy, że wszystkie cele były jedno-osobowe, 

umieszczano ich początkowo we dwuch [sic] w takiej celi, następnie po trzech, a pod koniec we 

czterech. Było bardzo ciasno i brakło zwłaszcza latem powietrza, gdyż zamatowanych okien nie 

wolno było otwierać, poza małym oberluftem. Więźniowie jednak uważali naogół takie cele 

zbiorowe za dobrodziejstwo, gdyż większość ludzi nie znosi samotności, a zwłaszcza jednostki 

proste i nieinteligentne. 

 Co do mnie, to pierwsze miesiące miałem bardzo ciężkie, bez żadnych rzeczy osobistych, 

bez zmiany bielizny, mydła, szczotki, bez książek i kawałka papieru. W tych warunkach 

całkowita samotność jest bardzo dolegliwa i można ją zabijać tylko wytężoną i ściśle 

kontrolowaną pracą mózgową. Tak np. “pisałem” książkę w głowie, rozdział za rozdziałem. 

Później jednak, gdy otrzymałem 
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pozwolenie na paczki, miałem wystarczająco żywności, mogłem czytać, a ostatnio nawet palić – 

i prenumerować gazety, to samotność zupełnie mi nie ciążyła i byłem wręcz niezadowolony, gdy 

po 8 miesiącach przeniesiono mnie do celi, gdzie było nas czterech. Na szczęście trafiłem na 

inteligentnych Francuzów, z którymi mogłem jakoś znośnie współżycie ułożyć. Jeden z nich był 

księdzem, który mógł codzień w celi odprawiać Mszę św. 

 Nie potrzebuję dodawać, że pomimo istniejących surowych zakazów, po jakimś czasie 

mogłem wejść w kontakt z większością znajdujących się w tym samym bloku byłych moich 

współpracowników z terenu francuskiego. Muszę podkreślić, że opiekę nad nami pod względem 

przesyłania paczek prowadziła wzorowo p. Anna Bohomolec, siostra naszego kolegi z M.S.Z., 

którą swego czasu wprowadziliśmy do Francuskiego Czerw. Krzyża w Paryżu, jako referentkę 

opieki nad Polakami w Paryżu. Nie mówiąc już o specjalnie troskliwej opiece indiwidualnej 

nademną [sic], dostarczała wszystkim Polakom, o których mogła się dowiedzieć, przedmiotów 

potrzebnych, bądź z funduszów publicznych, bądź komunikując się z rodzinami. 

 W pierwszych czasach mego pobytu w więzieniu najbardziej męczące było oczekiwanie 

na śledztwo, gdyż nie zdawałem sobie zupełnie sprawy, z której strony zostanę zaatakowany, 

jakie oskarżenia i dowody mają przeciwko mnie. A ostatecznie działalność moja była tak 

niezmiernie różnorodna, że trudno mi było naprzód obmyślać i przygotować linię obrony. Nie 

będę taił, iż specjalnie denerwującą była myśl, czy aby siły fizyczne będą wystarczające dla 

nieujawnienia wszystkich tajemnic naszych prac wewnętrznych i zewnętrznych, które były w 

moim posiadaniu. Obawy moje na szczęście okazały się płonne. Pierwsze moje przesłuchania 

odbyły się w końcu stycznia 1943 r. i ciągnęły się, z większymi lub mniejszymi przerwami, do 

późnej jesieni tegoż roku. 

 Już pierwsza rozmowa z oficerem kontrwywiadu niemieckiego, który jak się okazało, 

miał specjalnie powierzone śledzenie za wywiadem polskim we Francji wykazała, że moje 

aresztowanie, które jak już zaznaczyłem, miało miejsce na polecenie Berlina, nosiło charakter 

raczej prewencyjny. Jedyny zarzut konkretny który mi postawili był, że rzekomo miałem 

zamiar nielegalnie przekroczyć granicę Pirenei. Żachnąłem się na to zupełnie szczerze i nie 

trudno mi było wytłumaczyć, że absolutnie nie miałem tego zamiaru i że najwyżej ktoś zupełnie 

poza moimi plecami ewentualność taką dla mnie przygotował. Z akt które widziałem przed 

moim rozmówcą mogłem się bowiem zorientować, iż rzeczywiście jakaś nasza komórka w 

Szwajcarji przygotowała przejście przez Francję i Pireneje grupy 10 Polaków, przyczem moje 

nazwisko figurowało na czele listy. Inne wymienione tam osoby były mi zupełnie nieznane, 

domyślam się, że to byli wojskowi z naszej II dywizji w Szwajcarji. Lista ta trafiła w ręce 

niemieckie i tą drogą sędzia śledczy myślał, że dojdzie do moich kontaktów z organizacją naszą 

szmuglującą Polaków przez granicę. 

 

 Druga i zasadnicza sprawa, która zaraz wypłynęła, to teksty szeregu depesz, 

podpisanych przez niejakiego Rolanda, w których była mowa o ewentualnym moim wyjeździe, 

o wyznaczeniu mnie następcy, o rozmowach względnie o zamierzonych spotkaniach zemną. Z 

tekstów tych wynikało, że w okresie przed moim aresztowaniem Roland był w stałym kontakcie 

ze mną. Sądząc z dossier niemieckiego, depesze te były przewiezione z Francji przez kuriera 

Jerzego do Poselstwa naszego w Bernie, tam z polecenia sekretarza Ryniewicza doręczone do 

zaszyfrowania attaché Nahlikowi i wysłane dalej drogą radiową. Cały później- 
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szy wysiłek śledztwa szedł w kierunku wydobycia odemnie, kto ukrywa się pod pseudonimem 

Rolanda. Według pierwotnych hipotez niemieckich, Roland był szefem wywiadu polskiego we 

Francji i specjalnie im chodziło o jego zdemaskowanie. Nasłuchałem się okazyjnie moc 

komplementów o pracy naszego t.zw. przez nich wywiadu. Wszyscy moi rozmówcy stwierdzali 

w jeden głos, iż jesteśmy daleko lepiej zorganizowani niż Francuzi, a nawet Anglicy, gdyż gdy 

złapią jedno z ogniw francuskich, to odrazu mogą zlikwidować duży łańcuszek, podczas gdy u 

Polaków ogniwo to urywa się zaraz z obu stron i nic nie może ich zmusić do wydania czegoś 

więcej. 

Niemcy posiadali wówczas w ręku 3 takie nasze ogniwa. Pierwsze, to wyżej wspomniane 

depesze. Nie ulega dla mnie wątpliwości, że depesze te dostały się w ich ręce ze Szwajcarji, i to 

od kogoś, kto był swoim domowym człowiekiem w naszym Poselstwie, znającym tajniki 

urzędowania wewnętrznego. Z dalszych przesłuchań moich wynikło, że Niemcy mieli w rękach 

także depesze, które szły tą samą drogą w okresie nawet wcześniejszym, a mianowicie latem 

1942 r. Przypuszczam więc, że ktoś niepożądany miał dostęp nawet do archiwum w naszym 

Poselstwie w Bernie. Ten ktoś nie musiał jednak być tam za dobrze wprowadzony, albo był 

mało inteligentny, bo inaczej z łatwością zidentyfikowałby tego kuriera Jerzego, o którym ciągle 

mnie mówili, a to był rzeczywiście Jerzy Stępowski, ściśle związany z tamtejszym naszym 

Poselstwem. Widziałem w rękach niemieckich depesze podpisane Albin, schwytane również w 

tej drodze w okresie po moim aresztowaniu do marca–kwietnia 1943. Zaznaczam przytem, że 

widziałem tylko te depesze, w których wspomniane było moje nazwisko. Musieli napewno mieć 

szereg innych. 

Drugie ogniwo, które Niemcy mieli, to było tuluskie. Wiedzieli, że w konsulacie naszym w 

Tuluzie, a potem w tamtejszym biurze polskim pracował jako wicekonsul kpt. wywiadu 

Korwin-Szymanowski, oraz znali nazwisko i adres w Marsylji jego szefa, dawno już zresztą 

odwołanego do Londynu. Wiedziałem, że latem 1942 r. komórka współpracownika 

Szymanowskiego, por. Czerniawskiego, została zlikwidowana w Paryżu, co pociągnęło za sobą 

aresztowanie jego samego i licznych Francuzów. Pamiętałem również ucieczkę jego w dość 

tajemniczych okolicznościach, zgłoszenie się jego do mnie do Vichy, gdzie go nie przyjąłem, 

uprzedzając o tym szefa wywiadu. Czerniawski skontaktował się wówczas tylko z 

Szymanowskim w Lyonie i został zaraz wysłany z terenu jako podejrzany. Bez trudności 

mogłem się zorientować, że Niemcy wiedzieli tylko to, co Czerniawski mógł sam wiedzieć i im 

powiedzieć z czasów przed swoim wyjazdem do Paryża. Tak np. nie wiedzieli, że w 

międzyczasie przeniosłem Szymanowskiego do biura w Lyonie, a potem zwekslowałem go do 

aparatury Związku Polaków. Mieli tylko ogólnikowe informacje, że przebywał czas jakiś na 

terenie Lyonu. Stąd aresztowali, jako podejrzanego o szpiegostwo cały personel biura polskiego 

w Tuluzie, podczas gdy nie zrobili tego gdzieindziej. 

Trzecim ogniwem, rozpoznanym przez Niemców, była grupa nicejska wywiadu. Tam dzięki 

niejakiemu Witwickiemu zidentyfikowali rotmistrza Gołogórskiego i pracującego z nim pułk. 

rezerwy wojsk francuskich. Mieli tylko poszlaki, że współpracuje tam dużo Polaków, to też 

zrobili generalną obławę i aresztowali tam większość bardziej znanych Polaków. Byli na tyle 

niezorientowani, że większość czołowych osobistości naszego wywiadu, którzy wówczas wpadli 

im w ręce, wydostali się na wolność bez większych trudności. Sprawa nicejska dała im tylko 

łańcuszek francuski wdół, gdyż wyżej wspomniany 
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pułkownik dał się im nabujać i wzamian [sic] za obietnicę, że nikt nie zostanie stracony, 

przyznał się do winy i wydał nazwiska swoich współpracowników. Rzeczywiście nie stracili 

[dopisek nad skreśleniem] rozstrzelali [/dopisek] nikogo, ale wszyscy powędrowali do obozów 

koncentracyjnych, skąd rzecz prosta mało który wrócił. 

 Moje śledztwo miało na celu, abym ujawnił im organizacyjne więzy, łączące między sobą 

te poszczególne ogniwa i wymienił nazwiska kierowników naszej sieci wywiadowczej. 

Wyobrażali sobie wówczas, iż we Francji istnieje tylko jedna nasza organizacja tajna, która się 

zajmuje zarówno wywiadem, jak ewakuacją tajną i sabotażem. Myśleli, że Roland jest 

pseudonimem Szymanowskiego, a akcję wywiadowczą w Europie kieruje niejaki Piotr z 

Lizbony, na ślad korespondencji którego z Rolandem trafili i wkrótce rozpoznali w nim płk. 

Kowalewskiego. 

Muszę tutaj zaznaczyć, że śledztwo prowadzone było przez Gestapo w sposób wybitnie mało 

inteligentny, trochę lepiej przez kontrwywiad, ale również na niskim poziomie. Bardzo prędko 

przekonałem się, że w przesłuchaniach dominuję ich bez trudności, to też udawało mi się 

zawsze prędko zorientować się, jakim nowym materiałem dysponują, a nawet prowokować ich 

do pokazania go mnie. Dlatego też mogłem sobie pozwolić na świadomie fałszywe inspirowanie i 

utrzymywanie w mylnych hipotezach. 

 W miesiącu marcu 1943 r. doszła nowa sprawa, wynikła z przejęcia przez Gestapo 

dwuch naszych poczt dyplomatycznych wysłanych z Lizbony do Francji. Pierwsza z tych poczt 

była wysłana przez M.S.Z. przed nadejściem wiadomości o moim aresztowaniu, to też pisma 

były adresowane do mnie imiennie, natomiast Lizbona całą pocztę zaadresowała już na trzy 

nazwiska: Dąbrowskiego, Krąkowskiej i prof. Zaleskiego. Lizbona wysłała potem drugą pocztę, 

tak samo zaadresowaną, która trafiła rzeczywiście do rąk prof. Zalewskiego, lecz o tem Gestapo 

wiedziało. Wreszcie trzecia poczta zaadresowana już na nazwisko Komarnicki, Zaleski i 

Montfort (student z Grenoble) była w rękach Gestapo i posłużyła jako haczyk do złapania 

Zaleskiego i Krąkowskiej, którzy oboje jednak z rąk podejrzanych tej poczty nie przyjęli. 

Sprawa tych poczt i znajdujących się tam pism spowodowała aresztowanie grupy studentów 

grenoblańskich z niejakim Wąsem na czele; stąd w Gestapo całe nasze dossier miała tytuł 

“Sprawa Roland–Wąs”, oraz prof. Zalewskiego i p. Krąkowskiej z córką. W pocztach tych były 

m.i. t.zw. wypłaty ministerstwa skarbu (przekazy osób trzecich dla rodzin we Francji). Gestapo 

myślało, że to są listy płacy agentów naszych i dużo mnie trudu kosztowało, aby przekonać 

śledztwo iż tak nie jest, tembardziej że początkowo, nie wiedząc o co chodzi, nie mogłem 

ujawnić faktu tych nielegalnych przekazów. Ostatecznie zostawili tych ludzi w spokoju. 

 Dopiero na początku maja 1943 r. odbyło się w gmachu Gestapo na bulwarze Foche w 

Paryżu (wszystkie inne moje przesłuchania miały miejsce w więzieniu) formalne zeznania [sic], 

połączone z podpisaniem protokółu, zresztą bardzo lakonicznego. Tezą śledztwa było, że jako 

oficjalny kierownik wszystkich prac polskich we Francji musiałem znać szefów roboty 

nielegalnej, o ile sam nie stałem na jej czele. Teza moja, zafiksowana w protokóle była, że jako 

szef szczątkowej legalnej aparatury konsularnej zajmowałem się tylko opieką prawną i 

materialną na [sic] Polakami we Francji i właśnie dzięki temu charakterowi oficjalnemu nie 

mogłem wiedzieć o jakichkolwiek innych pracach; to też, jeżeli ktoś z mego otoczenia nawet 

takie prace prowadził, to skrzętnie się przedemną z tym krył, aby mnie nie kompromitować. Po 

skończonym śledztwie for- 
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formalnym powiedziano mi ustnie, że nie mogą sformułować przeciwko mnie żadnych oskarżeń 

poza jedynie faktem nielegalnych transakcji dewizowych, która to jednak sprawa właściwie ich 

zupełnie nie dotyczy, a najwyżej władz francuskich. 

 W tym okresie Niemcy zaczynali powoli się orientować, że mają do czynienia z paru 

tajnymi sieciami we Francji. Ze złością powiedzieli mi wówczas że Roland nie jest szefem 

wywiadu, a Korwin Szymanowski nie jest Rolandem. Podejrzenia ich zaczęły się zacieśniać koło 

Dąbrowskiego i Kawałkowskiego, a od lipca zatrzymali się definitywnie na Kawałkowskim, 

twierdząc mnie jednak, że już wyjechał do Lizbony. Dopiero w jesieni, dossier to – już wówczas 

bardzo grube – zaopatrzone było w notatkę wstępną, która zaczynała się od słów: 

“Dnia . .X.1942 r. w Londynie odbyła się narada międzyministerjalna, która uchwaliła 

rozpoczęcie przygotowań do prac powstańczych w skupieniach polskich w Europie, przyczem 

na czele tej akcji postawiony został minister spraw wewnętrznych Mikołajczyk, łącznikiem w 

Lizbonie został płk. Kowalewski referentem prac tych na terenie Francji – urzędnik MSZ-u 

Librach, a kierownikiem we Francji – Kawałkowski, któremu zawiózł odpowiednie instrukcje 

kurier specjalny Marian Piotrowski.” Na nieszczęście dalszego ciągu notatki nie znam. 

Zważywszy, że ten początek, za wyjątkiem jednego błędu, który zresztą wiem skąd pochodzi – 

jest ścisły, nie ulega wątpliwości, że odpowiednie informacje zostały zgromadzone przez wywiad 

niemiecki w Londynie, gdyż takie szczegóły, jak data decyzji, której zresztą dziś nie pamiętam, 

nie były nikomu znane na terenie Francji, ani nawet mnie i Kawałkowskiemu. 

 Zasługuje jeszcze na zafiksowanie jedna rozmowa, którą miałem w końcu maja ze 

wspomnianym wyżej oficerem kontrwywiadu niemieckiego do spraw polskich. Przyjechał do 

mnie do FRÈSNES (kilkanaście km od Paryża) i zaczął od stawiania szeregu błahych pytań, nie 

notując nawet moich odpowiedzi. Na marginesie zaznaczam, że metoda niemiecka rozróżniała 

przesłuchania, przy których prowadzący śledztwo robi tylko notatki, i zeznania z których 

sporządza się formalny protokół, podpisywany przez oskarżonego. Wkrótce mój rozmówca 

przeszedł na pogawędkę o bieżącej sytuacji polityczno-wojskowej, w szczególności na sprawy 

rosyjskie, przyczem nasza parogodzinna dyskusja (najkrótsze moje przesłuchanie trwało 5 

godzin, najdłuższe 15 – z przerwą obiadową dla przesłuchującego, ale nie dla mnie), skończyła 

się rozmową o aktualnym wówczas Katyniu. Oficer ten powiedział w pewnym momencie co 

następuje: “Wczoraj rozmawiałem z pana przyjacielem Gołogórskim i on oświadczył mi, że 

gdyby w tej chwili był na wolności, toby się zaraz udał do Londynu, aby przekonać Rząd Polski, 

iż trzeba wszystkie siły skoncentrować przeciwko głównemu wrogowi Polski – Rosji. 

Rzeczywiście my wiemy – ciągnął on dalej, że obecnie w łonie rządu polskiego walczą dwie 

tendencje, anty-niemiecka i anty-rosyjska. Pomyślałem sobie, że coby tam znaczył głos o 

jakiegoś rotmistrza. Gdyby jednak Pan – tu sformułował szereg komplementów co do mojej 

znajomości spraw sowieckich, autorytetu osobistego, zasług itd. – gdyby Pan był teraz w 

Londynie, toby rzeczywiście głos Pana mógł zaważyć na szali.” Przerwałem mu, śmiejąc się, że 

myślałem, iż Niemcy nie uznają rządu polskiego, o którym on ciągle mówi. Odpowiedział mi na 

to porywczo, że przecież po wojnie Polska musi być państwem niezależnym, a jeżeli chcę, to 

może mnie przedstawić oświadczenia w tej materji najbardziej kompetentnych czynników 

niemieckich. Nie zrażając się moją uwagą, że to trochę zapóźno po tem, co się stało w Polsce,  
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namawiał mnie nadal gorąco na wyjazd mówiąc, że Gestapo nic nie może mi udowodnić i że 

moje zwolnienie zależy tylko od jego podpisu, poczym nic nie stoi na przeszkodzie, abym 

wyjechał jako wolny człowiek do Londynu. Odpowiedziałem mu wreszcie, że wolę zostać w 

więzieniu, niż jechać jako ich agent do Londynu. 

 Nie dając za wygrane [sic], poruszył wówczas drugą sprawę, a mianowicie zaczął mi 

znowu tłumaczyć, że mamy zbyt dobrze pracującą organizację tajną we Francji, że on znany 

we Francji i Anglji as wywiadowczy, nie może jej odszyfrować, że wywiad polski musi zniknąć z 

terenu Francji, bo to im przeszkadza. Nie mogąc zlikwidować istotnej sieci, będą musieli 

sięgnąć do środka radykalnego internowania wszystkich Polaków we Francji. Zaczął rozwodzić 

się nad nieszczęściem, jakie to by było dla tych nieszczęśliwych ludzi, których losem tak długo 

się opiekowałem i wzywał, abym ich ratował przed niebezpieczeństwem, proponując ponownie 

zwolnienie mnie, abym mógł dać polecenie zaprzestania wszelkich prac tajnych na terenie 

Francji. Na moje objekcje dodał, że rozumie, iż my Polacy nigdy nie zaprzestaniemy walki, ale 

pocóż to mamy robić na obcym gruncie francuskim. Powiedziałem mu, że propozycja jest dosyć 

naiwna, gdyż chcieliby po moim tropie trafić do tych kierowników prac tajnych, których nie 

mogą złapać, a przecież umówiliśmy się, że ja tych ludzi nie znam. Żachnął się, że jestem dosyć 

inteligentny, aby niepostrzeżenie powiedzieć co trzeba w tłumie setek Polaków, którzy mnie 

będą witali po powrocie, a przyjmując nawet za dobrą monetę moje formalne stanowisko, że 

tych kierowników nie znam, to wystarczy, abym ich zawołał – a napewno się zgłoszą. 

Zakończyłem to krótkim stwierdzeniem, że jeżeli zgłoszę się do nich z takim żądaniem to z dużą 

dozą słuszności wezmą mnie za przekupionego przez Niemców, a więc nie posłuchają. 

 Mój rozmówca nie dał jednak za wygraną, a wobec tego, że przywódzcy [sic] mogą mnie 

rzeczywiście nie posłuchać – w co on zresztą nie wierzy – to twierdził, że mam przed sobą inną 

drogę, a mianowicie wystosowanie odezwy do Polaków we Francji, wzywającej ich do 

zaprzestania wszelkich prac konspiracyjnych, ewentualnie nawet pozostając nadal w więzieniu, 

a oniby już poprzez Szwajcarię odezwę tę rozpowszechnili. Zniecierpliwiony już tym 

wszystkim, odpowiedziałem krótko, że tego nie zrobię i na tym rozmowa się zakończyła. 

 Szereg miesięcy później, gdy moi przyjaciele Francuzi interwenjowali u wysoko 

postawionych osobistości niemieckich o moje zwolnienie, odpowiedziało im Gestapo, że 

odrzuciłem danie słowa honoru, iż zaprzestanę wszelkiej działalności anty-niemieckiej i 

sugerowano, aby poprzez moją matkę ponownie się z tym do mnie zwrócić. Rzecz prosta, nikt 

mnie nawet tego nie śmiał zakomunikować i dowiedziałem się o tym dopiero po moim powrocie 

z niewoli. 

Dla informacji komunikuję, że podałem już płk. Gano, szefowi II. Oddz. Sztabu N.W., 

wszystkie okoliczności i szczegóły śledztwa, które mogą mu być potrzebne dla służbowego 

wykorzystania. 

 Jeżeli chodzi o zachowanie się Niemców w stosunku do mnie, podczas śledztwa, to nie 

było ono jeszcze najgorsze. Ani wobec mnie, ani innych urzędników Konsulatów, którzy 

jednocześnie zemną byli w FRÈSNES, nie zastosowano tortur fizycznych. Muszę tu zaznaczyć, 

że ogólne stosowanie tortur przy śledztwie zostało wprowadzone w Paryżu dopiero w drugiej 

połowie 1943 r., podczas gdy na prowincji praktykowane to było szeroko i dawniej. W Paryżu 

ograniczano się za moich czasów do bicia. Bity był np. prof. Zaleski, gdy mu 

  

[nieczytelny 

podpis] 



  



[stempel] 

POLSKI INSTYTUT ŹRÓDŁOWY 

W LUND 

[/stempel] 

Polski Instytut Źródłowy 

w  L u n d  

– 13 –  

 

Sprawozdanie z aresztowania, śledztwa i pobytu w obozie koncentr. Stanisława ZABIEŁŁY 

 

udowodnili jawne kłamstwa. W jesieni 1943 r. zorganizowało Gestapo w Paryżu szereg 

specjalnych lokali z pokojami dla tortur. M.i. polegało to na rozbieraniu delikwenta do naga, 

wiązaniu rąk i nóg i wrzucaniu do zimnej wanny, a gdy już tonął, wyciągano go dla zadawania 

pytań; w braku zadawalniających odpowiedzi, po kolejnym pobiciu, rzucano znów do wody i 

trwało to czasami do 10 godzin. Drugim wariantem było wprowadzania [sic] więźniów pod 

hermetycznie zamknięty klosz, z którego wypompowywano powietrze. Gdy wpuszczana 

jednocześnie mysz przestawała się ruszać, wyciągano oskarżonego dla zadawania pytań, 

poczym ewentualnie wprowadzano pod klosz ponownie. Nie robiono różnicy w płci i gołe 

kobiety, czasami nawet 70-letnie wędrowały z przed agentów śledczych do sal tortur na oczach 

oczekujących swojej kolejki. Niejednokrotnie torturowano kobiety na oczach bliskich im 

mężczyzn i odwrotnie. Jednym z ulubionych systemów było rozgniatanie genitalji. Muszę 

przyznać, że w ogromnej większości Francuzi, zwłaszcza młodsi, nie wytrzymywali tortur i 

zaczynali mówić już po zwykłym uderzeniu w twarz. “Cóż z tego będę miał – mówili mi nieraz 

naiwnie – że mnie okaleczą.” 

 Oficerowie Gestapo, a zwłaszcza kontrwywiadu, zachowywali się stosunkowo 

przyzwoicie, znacznie gorsi byli podoficerowie i agenci cywilni; w odróżnieniu od starszyzny 

mówili zawsze per “ty”, byli szorstcy i grubiańscy w obejściu. Osobiście wszystkie moje 

przesłuchania miałem dokonywane przez oficerów, za wyjątkiem śledztwa formalnego w 

Paryżu, gdzie miałem do czynienia z tą drugą kategorją. Oficerowie przestrzegali zawsze 

zewnętrznych form grzeczności, jak podawanie ręki, częstowanie papierosami, zapytywanie o 

zdrowie i dezyderaty i stosowali raczej presję moralną. M.i. pokazywali mi nakaz aresztowania 

mojej matki i siostry mówiąc, że los ich jest w moim ręku. Gdy im wreszcie odburknęłem [sic], 

że niech to zrobią, będzie parę Polek więcej w więzieniu i kropka – to wówczas więcej do tego 

nie wracali. Pamiętam, że będąc raz zdenerwowany, długim nudzeniem mnie w jakiejś sprawie, 

powiedziałem badającemu mnie pułkownikowi, że mogą torturować mnie jak chcą, ale więcej 

odpowiadać nie będę. “Ależ Panie Profesorze, niech się Pan uspokoi – usłyszałem w odpowiedzi 

– my chcemy z Panem rozmawiać po przyjacielsku; przecież zajmował Pan za wysokie 

stanowisko, abyśmy w stosunku do Pana stosowali nasze metody.” Przypomniałem to sobie, gdy 

podczas zeznań formalnych w Paryżu mali agenci krzyczeli i grozili mnie, wymachując kijami i 

strzelając mi nad głową z rewolweru. Rzeczywiście było to tylko straszenie. Chciało mi się 

śmiać, gdy parę godzin potem przerwałem długą dyskusję, wstając nieświadomie z gestem 

takim, jakim dawałem swego czasu do zrozumienia nudzącym interesantom, że wizyta jest 

skończona. Gestapowcy wstali instynktownie również, poczem pożegnawszy się, opuściłem ich i 

wróciłem do więzienia. 

– – – – – – – – – 

 Dnia 17 stycznia 1944 r. zostałem wysłany, po 14-tu miesiącach pobytu w więzieniu, z 

dużą grupą 600 więźni [sic] z FRÈSNES do obozu przesyłkowego COMPIÈGNE. W tej samej 

grupie znaleźli się prawie wszyscy Polacy w Francji, aresztowani w ciągu ostatniego roku. Był 

tam prof. Zalewski, sekr. gen. Związku Polaków Kalinowski, b. konsul w Lyonie Mierzyński, 

urzędnicy Konsulatów w Lyonie i Tuluzie: Starzyński, Moroziewicz, Torchalski, 

Wawrzynkiewicz, kierownik okręgu Zw. Polaków Grochowski, ks. dziekan Rogaczewski. W 

COMPIÈGNE koncentrowano wówczas partję koło 5000 więźniów z różnych miejscowości 

Francji dla dalszego ekspedjowania do Niemiec. Trafiłem do trzeciego i ostatniego transportu, z 

którym opuściłem Francję 25 stycznia 1944 r. 

+_+_+_+_+_+_+_+ 

przyjęła Krystyna Karier 
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