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blicystyce Adama Cio kosza, „Zeszyty Prasoznawcze” 2016, nr 4, s. 690–705; L.B. Paszkiewicz, Pierwsza podró  
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K orespondencja Jana Nowaka-Jeziora -

skiego i Adama Cio kosza zajmuje wa ne 

miejsce w spu ci nie epistolograÞ cznej dyrek-

tora Rozg o ni Polskiej Radia Wolna Europa 

ze wzgl du na liczb  listów, czas trwania kore-

spondencji, skal  poruszanych zagadnie  oraz 

wag , jak  Nowak przywi zywa  do opinii swe-

go respondenta2. 

Cio kosz, obok Edwarda Raczy skiego 

i gen. W adys awa Andersa, by  jedn  z osób 

szczególnie cenionych przez Nowaka. „Mia em 

w Londynie trzech wiernych du o ode mnie 

starszych przyjació , a raczej patronów – pisa  

– genera a W adys awa Andersa, ambasado-

ra Edwarda Raczy skiego i Adama Cio kosza 

(…). Cio kosz by  moim wiernym, starszym 

przyjacielem i sojusznikiem, na którego zawsze 

mog em liczy . Raczy skiego i Cio kosza za-

liczam, wraz z Taylorem, do najm drzejszych 

ludzi, jakich w yciu spotka em”3. 

Korespondencja dostarcza wielu dowodów, 

e tak w a nie by o4. Tu  przed ust pieniem ze 

stanowiska dyrektora Rozg o ni pisa  do Cio -

kosza: „(…) zaliczam Pana do najbli szych 
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6 A. Cio kosz, 24 lata pracy J. Nowaka, „Tydzie  Polski” 1975, 20 XII.
7 Wi kszo  listów znajduje si  w Zak adzie Narodowym im. Ossoli skich, natomiast oko o 140 w SPP, przy 

czym trudno orzec, czy s  to wszystkie listy.
8 Teksty audycji Cio kosza od 1940 r., przygotowywanych dla Polskiego Radia w Londynie, BBC oraz RWE, 

znajduj  si  w SPP w Londynie. O intensywno ci wspó pracy Cio kosza z monachijsk  radiostacj  wiadczy licz-

ba audycji nadanych w RWE. Dla przyk adu w latach 1964–1969 wyemitowano na antenie rozg o ni 290 audycji 

z udzia em Cio kosza (1964 r. – 27 audycji, 1965 r. – 25, 1966 r. – 23, 1967 r. – 68, 1968 r. – 66, 1969 r. – 81). 

Obliczenia w asne na podstawie wykazu audycji z udzia em Adama Cio kosza dost pnych w Narodowym Archi-

wum Cyfrowym, kolekcja RWE.
9 Zob. Sylwetki pracowników Rozg o ni Polskiej RWE w Londynie, data emisji 1 VII 1969, Narodowe Archi-

wum Cyfrowe (dalej: NAC), Kolekcja RWE, sygn. 3826/0.

przyjació  i intencj  moj  by o, aby Pan by  

jednym z pierwszych, którzy zostan  zawia-

domieni (…). O mojej decyzji zawiadomi em 

telefonicznie tylko Pana i Raczy skiego”5. 

Cio kosz odwzajemnia  uznanie, co potwierdza 

korespondencja oraz jego wypowiedzi na temat 

Radia i Nowaka. Po jego ust pieniu, w 1975 r., 

pisa : „Przyszli historycy naszej epoki zalicz  

jej [RWE] dzia alno  do najwi kszych osi -

gni  i zas ug emigracji polskiej dla polskiej 

sprawy narodowej”6.

Podstaw  ród ow  artyku u stanowi kore-

spondencja Adama Cio kosza i Jana Nowaka-

-Jeziora skiego zdeponowana w Zak adzie Na-

rodowym im. Ossoli skich (dalej: ZNiO) we 

Wroc awiu oraz Studium Polski Podziemnej 

w Londynie (dalej: SPP). Korpus liczy cznie 

przesz o 350 listów wraz z za cznikami7. Uzu-

pe nieniem korespondencji s  zapisy audycji 

emitowanych na antenie Rozg o ni Polskiej 

RWE (do 1958 r. G osu Wolnej Polski) znajdu-

j ce si  w Narodowym Archiwum Cyfrowym 

w Warszawie (kolekcja RWE) oraz w Studium 

Polski Podziemnej8. 

* * *

Spoiwem relacji mi dzy Nowakiem 

a Cio koszem by a, pomimo ró nych aÞ liacji 

politycznych jej autorów (Cio kosz nale a  do 

Polskiej Partii Socjalistycznej, Nowak – do 

Polskiego Ruchu Wolno ciowego „Niepod-

leg o  i Demokracja”) wspólnota warto ci 

oraz to same rozumienie pryncypiów. Obaj 

pozostawali niez omni w my leniu o wolnej 

Polsce, czy  ich podobny stosunek do sytu-

acji w kraju, podobnie rozumieli poj cie pa-

triotyzmu i s u by ojczy nie. Ka dy z nich, 

cho  innymi metodami, podejmowa  starania, 

by uchroni  Polaków przed mentaln  sowie-

tyzacj . Obaj traktowali to wyzwanie w ka-

tegoriach misji, stwarzaj c sobie narz dzia 

przydatne do jej realizacji. 

Korespondencja daje mo liwo  wgl du 

w ich dzia alno  polityczn , stanowi c klucz 

do zrozumienia motywów post powania w nie-

atwych realiach. Cio kosz liczy  na upadek 

rz dów komunistycznych w Polsce, ufaj c, e 

impuls, który rozsadzi opresyjny system wyj-

dzie ze rodowisk robotniczych9. Po zako cze-

niu II wojny wiatowej zdecydowa  nie wraca  

do Polski, liczy  na szybk  zmian  sytuacji po-



153Adam Cio kosz i Radio Wolna Europa w wietle jego korespondencji…
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11 Tam e, s. 58.
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mnienia, Studium Polski Podziemnej w Londynie (dalej: SPP), Archiwum Adama Cio kosza, sygn. 133/39.
13 L. Cio koszowa, Spojrzenie wstecz…, dz. cyt., s. 305.
14 J. Nowak-Jeziora ski, Kurier z Warszawy, Warszawa–Kraków 1989, s. 212.
15 Szerzej pisze o tym S awomir ukasiewicz, zob. S. ukasiewicz, Jan Nowak-Jeziora ski jako dzia acz PRW 

„NiD” [w:] Jan Nowak-Jeziora ski. Kurier Armii Krajowej. Redaktor Radia Wolna Europa. Polityk, red. P. Mach-

cewicz, R. Habielski, Wroc aw–Warszawa 2011, s. 89–116; ten e, Partia w warunkach emigracji. Dylematy Pol-

skiego Ruchu Wolno ciowego „Niepodleg o  i Demokracja” 1945–1994, Lublin–Warszawa 2014, s. 488–502.
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 Tam e, s. 50. 
17 L. Cio koszowa, Spojrzenie wstecz…, dz. cyt., s. 305.

litycznej i powrót w ci gu kilkunastu lat. Nie 

przypuszcza , e komuni ci b d  rz dzi  prze-

sz o cztery dekady10. 

Z biegiem czasu przywyk  do losu emigran-

ta, ale w okresie bezpo rednio powojennym nie 

czu  si  dobrze poza krajem. W 1946 r. pisa  

do Feliksa Grossa, e w dwudziestoleciu mi -

dzywojennym y  skromnie11. „By o ci ko ale 

by em szcz liwy, naprawd  szcz liwy. Te za  

lata na emigracji by y pod wzgl dem stosunków 

osobistych ca kowitym zaprzeczeniem owej at-

mosfery, jaka mi towarzyszy a przez 20 lat pra-

cy organizacyjnej (…)”12. 

Pierwsze kontakty Cio kosza i Nowaka si -

gaj  czasów wojny. Lidia Cio koszowa wspo-

mina a po latach, e „Adam pozna  go chyba 

jeszcze w czasie wojny, gdy by  kurierem pod-

ziemia”13. W Kurierze z Warszawy nazwisko 

Cio kosza pojawia si  kilkukrotnie. Spotkali si  

w Londynie w 1944 r., kiedy Nowak, po prze-

kazaniu gen. Sosnkowskiemu informacji doty-

cz cych sytuacji w kraju, przeprowadzi  szereg 

rozmów z cz onkami rz du i najwa niejszymi 

polskimi politykami przebywaj cymi na emi-

gracji, w ród których znalaz  si  Cio kosz14. 

Korespondencj  z Nowakiem, obejmuj -

c  okres trzydziestu lat, zdominowa y sprawy 

zwi zane z polityk  i programem RWE. Kon-

takt listowny zosta  nawi zany w pa dzierniku 

1946 r. – obaj przebywali wówczas w Londy-

nie. Nowak stara  si  o wiz  ameryka sk , gdy 

jednak otrzyma  propozycj  pracy w Polskiej 

Sekcji BBC, postanowi  pozosta  na Wyspach. 

W 1947 r. wst pi  do Polskiego Ruchu Wolno-

ciowego „Niepodleg o  i Demokracja”, co 

okaza o si  trampolin  do stanowiska dyrektora 

Rozg o ni Polskiej RWE15. 

Kiedy zosta  dyrektorem G osu Wolnej Pol-

ski (w 1958 r. radiostacja zmieni a nazw  na 

Rozg o ni  Polsk  Radia Wolna Europa), Cio -

kosz udzieli  mu rady w sprawie stylu pracy: 

„By em w moim yciu – powiedzia  – dowódc  

kompanii, by em parlamentarzyst , redakto-

rem, publicyst . Zawsze broni em demokracji, 

ale niech Pan pami ta: dwie funkcje ycia zbio-

rowego nie znosz  kolektywnego kierownictwa 

– dowodzenie wi ksz  lub mniejsz  formacj  

wojskow  oraz redagowanie gazety albo kiero-

wanie radiostacj ”16. 

Wiele wskazuje na to, e Nowak przyj  do 

serca wskazówk  Cio kosza. Prac  w G osie 

Wolnej Polski traktowa  jak dowodzenie forma-

cj  wojskow , o co miano pretensje, zarzucaj c 

mu sk onno ci dyktatorskie. Taki styl zarz dza-

nia nie uszed  uwadze Cio koszowej, która, po-

dobnie jak Cio kosz, by a zwi zana z RWE od 

momentu powstania Rozg o ni. Po latach wspo-

mina a, e cho  Nowak „mia  ostry stosunek 

do pracowników, jak niektórzy mówili – ››ka-

pralski‹‹”, to „(…) by  doskona ym dyrektorem 

(…). Kiedy jednak który  z pracowników mia  

k opoty ludzkie, zdrowotne czy rodzinne, No-

wak robi  wszystko, eby pomóc”17. Cio kosz 

uwa a , e inny styl pracy musia by doprowa-
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18 Uroczysto  po egnania Jana Nowaka w Londynie…, dz. cyt.
19 A. Cio kosz, 24 lata pracy J. Nowaka, „Tydzie  Polski” 1975, 20 XII. 
20 L. Cio koszowa, Spojrzenie wstecz…, dz. cyt., s. 361–362.
21 Podobn  propozycj  otrzyma a Lidia Cio koszowa, która przygotowywa a dla Nowaka-Jeziora skiego pro-

gram „Kartka z kalendarza”, pisa a felietony i bra a udzia  w dyskusjach. W po owie lat 60. ub. wieku otrzyma a 

nawet propozycj  sta ej pracy w RWE oraz przeprowadzki do Monachium, z czego ostatecznie nie skorzysta a, 

zob. L. Cio koszowa, Spojrzenie wstecz…, dz. cyt., s. 304.
22 Spis audycji w RWE z udzia em Cio kosza znajduje si  w Narodowym Archiwum Cyfrowym. 
23 Przywódcy na wygnaniu przemawiaj  do kraju (cz. 14), NAC, Kolekcja RWE, sygn. 57/0.
24 List Jana Nowaka-Jeziora skiego do Adama Cio kosza z 6 VI 1956 r., ZNiO, Archiwum Jana Nowaka-Je-

ziora skiego, Korespondencja, t. 8, Adam i Lidia Cio koszowie.

dzi  radio do ruiny18. W artykule podsumowu-

j cym 24 lata pracy Nowaka usprawiedliwia  

go, pisz c: „(…) szorstko  jest przykrym, za  

nieuchronnym podatkiem sp acanym napi tej, 

nerwowej atmosferze pracy”19. Nawiasem mó-

wi c, tak e Cio kosz prowadzi  taki styl ycia 

i pracy, co przyp aci  zdrowiem20. 

Po pocz tkowej wymianie listów korespon-

dencja na par  lat usta a – zosta a wznowiona 

po inauguracji audycji G osu Wolnej Polski 

z Monachium (3 maja 1952 r.). Najwi cej li-

stów przypada na koniec lat 50. i lata 60. XX 

wieku. Cio kosz kontaktowa  si  wówczas 

z Nowakiem nie tylko jako autor, ale równie  

jako dzia acz polityczny i pisarz historyczny. 

Utrzymywali kontakt korespondencyjny, mimo 

e Nowak nie ufa  poczcie niemieckiej do tego 

stopnia, e najwa niejsze informacje przekazy-

wa  przez swoich pracowników z londy skiego 

studia RWE telefonicznie i osobi cie. Rocznie 

wymieniali od kilku do kilkunastu listów. 

Propozycj  sta ej, cho  niesformalizowa-

nej wspó pracy Nowak z o y  Cio koszowi 

w 1952 r.21. Pierwsza audycja z jego udzia em 

zosta a wyemitowana na prze omie 1952/1953, 

dok adna data emisji jest trudna do ustalenia22. 

W czerwcu 1953 r. Cio kosz przygotowa  prze-

mówienie w ramach cyklu Polscy przywódcy 

przemawiaj  do kraju, po wi cone 23. rocznicy 

mierci Mieczys awa Niedzia kowskiego, dzia-

acza PPS i redaktora „Robotnika” rozstrzela-

nego w Palmirach23.

Od tego czasu by  stale obecny przed mikro-

fonami Radia. Bra  udzia  w najwa niejszych 

audycjach Rozg o ni: wiadkowie historii; 

Polscy przywódcy na wygnaniu przemawia-

j  do kraju; Odwrotna strona medalu; Notatki 

o socjalizmie; Listy do komunisty; Czarno na 

bia ym; Nie rozdzieli nas elazna kurtyna oraz 

w dyskusjach przy okr g ym stole. Przygo-

towywa  programy i gaw dy dla robotników, 

intelektualistów, komunistów oraz m odzie y. 

Ch tnie komentowa  bie ce sprawy politycz-

ne dotycz ce Polski i Wielkiej Brytanii. Dzi ki 

znajomo ci kilku j zyków obcych (m.in. an-

gielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyj-

skiego, jidysz) móg  ledzi  zagraniczn  pra-

s , co przek ada o si  na znajomo  zagadnie  

z zakresu stosunków mi dzynarodowych i poli-

tycznych na wiecie. Sprawozdania Cio kosza 

by y emitowane w Komentarzach dnia, Fak-

tach, wydarzeniach, opiniach, Panoramie dnia, 

Panoramie tygodnia oraz w Kalejdoskopie. By  

autorem lub uczestnikiem audycji historycz-

nych (na temat kampanii wrze niowej, powsta-

nia styczniowego, pierwszej wojny wiatowej, 

gen. W adys awa Sikorskiego, II wojny wia-

towej). By  stale obecny na antenie, w czerwcu 

1956 r. Nowak pisa : „Przypuszczam bowiem, 

e dobrze zdaje Pan sobie spraw , jak cz sto 

w porównaniu z innymi politykami polskimi 

na emigracji i w stosunku do mo liwo ci naszej 

Rozg o ni – Þ gurowa  Pan w naszych progra-

mach (…)”24. 
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25 Na temat podró y zob. szerzej: L.B. Paszkiewicz, Pierwsza podró  Lidii i Adama Cio koszów do USA…, 

dz. cyt., s. 169–195; L. Cio koszowa, Spojrzenie wstecz…, dz. cyt., s. 299–303.
26 List Adama Cio kosza do Jana Nowaka-Jeziora skiego z 25 I 1954 r., ZNiO, Archiwum Jana Nowaka-Je-

ziora skiego, Korespondencja, t. 8, Adam i Lidia Cio koszowie.
27 Tam e.
28 Tam e.
29 J. Nowak, Wojna w eterze, s. 225–226.

Cio kosz z rzadka udziela  Nowakowi rad 

dotycz cych programu RWE. Z koresponden-

cji wy ania si  obraz sumiennego, pracowitego 

i pryncypialnego wspó pracownika Radia i so-

jusznika jego dyrektora.

We wrze niu 1953 r. Adam i Lidia Cio ko-

szowie po raz pierwszy odwiedzili Stany Zjed-

noczone, gdzie go cili na zaproszenie Zwi zku 

Socjalistów Polskich oraz Kongresu Polonii 

Kanadyjskiej25. Podró  trwa a niemal sze  

miesi cy, podczas której Cio kosz wyg asza  

odczyty na wy szych uczelniach oraz zebra-

niach ydowskich organizacji robotniczych 

w Nowym Jorku i Los Angeles, mia  spotka-

nia z dziennikarzami, udzieli  kilku wywiadów 

prasie ameryka skiej, wielokrotnie przemawia  

w radiu (m.in. w G osie Ameryki). Odby  sze-

reg rozmów w Izbie Reprezentantów, Departa-

mencie Stanu, Departamencie Pracy oraz Ko-

mitecie Wolnej Europy. Mówi  o tym, co dzieje 

si  w Polsce, czym jest komunistyczna niewo-

la, terror, stalinizm. W styczniu 1954 r. pisa  do 

Nowaka: „Wsz dzie zapytywano mnie o »G os 

Wolnej Polski« – wsz dzie (zgodnie z mym 

przekonaniem, nabytym w czasie pobytu w Mo-

nachium) dawa em jak najlepsze wiadectwo 

pracy Pana i polskiego zespo u. Mia em z sob  

list z kraju, otrzymany tajnymi drogami (…) 

a w nim zdanie »Radio Wolna Europa jest przez 

wszystkich s uchane entuzjastycznie – przez 

miasto i wie «. Wielokrotnie doczytywa em 

mym rozmówcom to zdanie i – niech mi Pan 

wierzy – sprawia o ono ogromne wra enie”26.

Kiedy 12 lutego 1955 r. Amerykanie rozpo-

cz li operacj  Spotlight, polegaj c  na zrzuce-

niu nad Polsk  z balonów m.in. broszury Za ku-

lisami bezpieki i partii, b d cej zapisem wybra-

nych audycji Józefa wiat y (wysokiego oÞ cera 

MBP, który zbieg  na Zachód), Cio kosz jako 

jeden z nielicznych zosta  o niej powiadomiony 

z wyprzedzeniem. Nowak pisa  wówczas: „Pro-

sz  zatem list niniejszy traktowa , jako dowód 

ca kowitego zaufania (…)”27.  

Akcja balonowa by a odpowiedzi  na wzmo-

one zag uszanie audycji RWE. Podobne, nad-

zorowane przez Departament Stanu USA i CIA, 

by y organizowane nad terytorium Czechos o-

wacji i W gier. Nowak by  przeciwnikiem tego 

rodzaju operacji; jego zdaniem rozbudza y one 

nieuzasadnione nadzieje spo ecze stw, do któ-

rych by y kierowane. W przypadku Polski, nie 

maj c wp ywu na sam  akcj , móg  natomiast 

wspó decydowa  o tre ci przesy anych materia-

ów. Docenia  jej pozytywy, uwa aj c, e ulot-

ki i broszury, mimo e bardziej niebezpieczne 

dla odbiorców ni  audycje radiowe, mog  mie  

wielki wp yw na ich postawy. Jego zdaniem 

broszura wiat y mog a „zniszczy  wp yw 

Partii w ród m odego pokolenia, które nie ma 

mo liwo ci skonfrontowania propagandy ko-

munistycznej z histori  ogl dan  w asnymi 

oczami”28. Po zako czeniu operacji by  zdania, 

e rewelacje wiat y nadawane przez Radio od 

pa dziernika 1954 r. w znacz cy sposób przy-

spieszy y bieg wydarze  w Polsce, pot guj c 

zmiany, do których dosz o w 1956 r.29

W relacjach mi dzy Nowakiem a Cio ko-

szem nie bez znaczenia by o zaanga owanie 

polityczne Cio kosza. W latach 1956–1959 oraz 

1963–1966 Cio kosz pe ni  funkcj  przewodni-

cz cego Egzekutywy Zjednoczenia Narodowe-

go (EZN), cia a o charakterze wykonawczym, 
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powo anego do ycia w 1954 r. przez opozycj  

antyprezydenck . Kiedy akcja balonowa zacz -

a budzi  obawy w ród emigracji, a zarazem sta-

wa o si  oczywiste, e inicjuj cy j  Amerykanie 

bez wzgl du na stanowisko polskie zrealizuj  

powzi ty zamiar, EZN udzieli a poparcia akcji, 

uznaj c j  za „dodatni  akcj  informacyjn  na 

Kraj”. Cio kosz wówczas nie kierowa  jeszcze 

jej pracami, mia  jednak wp yw na stanowisko, 

jakie w sprawie balonów zaj a Tymczasowa 

Rada Jedno ci Narodowej (TRJN), forum ugru-

powa  stanowi cych zaplecze Egzekutywy. 

„Znam równie  – pisa  Nowak – w ogólnych 

zarysach, tre  przysz ego o wiadczenia TRJN 

i wiem, e jego rzeczowy ton jest w wielkiej 

mierze Pana zas ug ”30. Poparcie Cio kosza 

by o tym bardziej cenne, e protest wobec ope-

racji Spotlight og osi  oddzia  TRJN w Stanach 

Zjednoczonych oraz Stanis aw Strzetelski, szef 

redakcji nowojorskiej RWE31.

Korespondencja Nowaka i Cio kosza jest 

wolna od sporów natury zasadniczej. Niekie-

dy dochodzi o do nieporozumie , ale nie na 

tyle powa nych, by mog y powa nie zak óci  

wspó prac . Nieporozumieniem, które sta o si  

tematem korespondencji by o niewyemitowa-

nie przez Radio exposé Cio kosza, przewodni-

cz cego EZN, wyg oszonego na posiedzeniu 

TRJN 22 marca 1956 r. Cio kosz uzna  decyzj  

Nowaka za niezrozumia  i „oczywisty b d”. 

„Moi ameryka scy partnerzy poinformowali 

mnie, e uzna  Pan za w a ciwe zwrócenie si  

ze skarg  na mnie bezpo rednio do Kierownic-

twa Komitetu Wolnej Europy. Wiadomo  ta 

wywo a a moje zdziwienie” – reagowa  Nowak. 

Mia  al do Cio kosza, e sprawa opar a si  

o najwy sze szczeble Komitetu Wolnej Europy, 

b d c przekonany, e „(…) solidarno  narodo-

wa wskazuje na celowo  poruszania wszelkich 

pretensji bezpo rednio mi dzy Polakami przy 

jednoczesnym unikaniu wci gania czynników 

innej narodowo ci”32. Wymiana uwag na ten 

temat trwa a do sierpnia 1956 r. i zako czy a 

si  od o eniem sprawy do ustnego wyja nienia 

oraz zapewnieniem przez Cio kosza o „g bo-

kiej yczliwo ci i jak najbardziej pozytywnej 

ocenie Pana pracy”33.

W tym samym czasie Nowak zabiega  

w Komitecie Wolnej Europy o fundusze na 

wydanie Zarysu dziejów socjalizmu polskiego 

Cio koszów. Jego zdaniem ksi ka stanowi a 

cenne ród o odk amuj ce deformacje, jakim 

by y poddawane dzieje polskiego ruchu socja-

listycznego34. Zanim jeszcze rzecz ukaza a si  

drukiem, zaproponowa  Cio koszowi nagranie 

cyklu pogadanek po wi conych historii pol-

skiego socjalizmu oraz wyszed  z propozycj  

opublikowania ich w wydawanych przez RWE 

miesi cznikach „East Europe” oraz „Hinter 

dem Eisernen Vorhang”. 

Wa ne miejsce w korespondencji i pogl -

dach Nowaka i Cio kosza zajmowa o zagad-

nienie niemieckie, w tym kwestia granicy na 

Odrze i Nysie. Radio mog o informowa  o sta-

nowisku w tej sprawie rodowisk polskich poza 

krajem, zachodniej prasy i wiata polityczne-

go, nie mog o jednak wypowiada  si  we w a-

snym imieniu. Sytuacja taka stwarza a okazj  

do ataków propagandy re imowej usi uj cej 

dowie , e Rozg o nia jest sojusznikiem za-



157Adam Cio kosz i Radio Wolna Europa w wietle jego korespondencji…

35 List Jana Nowaka-Jeziora skiego do Adama Cio kosza z 7 IV 1966 r., ZNiO, Archiwum Jana Nowaka-Je-

ziora skiego, Korespondencja, t. 8, Adam i Lidia Cio koszowie.
36 List Jana Nowaka-Jeziora skiego do Adama Cio kosza z 11 II 1975 r., ZNiO, Archiwum Jana Nowaka-Je-

ziora skiego, Korespondencja, t. 8, Adam i Lidia Cio koszowie.

chodnioniemieckich rodowisk odwetowych. 

W rzeczywisto ci Nowak postulaty powrotu do 

granic z 1937 r. oraz traktowania obszarów po-

o onych na wschód od Odry i Nysy za teryto-

ria tymczasowo wcielone do Polski uznawa  za 

gro ne dla polskich interesów. Od egnywa  si  

od szowinizmu i nie by  przeciwnikiem kontak-

tów polsko-niemieckich, przyjmuj c za punkt 

wyj cia do poprawy relacji uznanie przez RFN 

zachodniej granicy Polski, a wi c wyrzeczenie 

si  przez Bonn roszcze  terytorialnych. Dosz o 

do tego 7 grudnia 1970 r. za spraw  uk adu 

mi dzy PRL a RFN o podstawach normalizacji 

wzajemnych stosunków, w którym potwierdzo-

no nienaruszalno  zachodniej granicy Polski. 

„Uwa am – pisa  do Cio kosza – e dialog pol-

sko-niemiecki le y w naszym interesie jako 

droga prowadz ca do uznania przez wi kszo  

niemieckiego spo ecze stwa granicy na Odrze 

i Nysie (…) Nie jest natomiast rzecz  oboj t-

n  pod czyimi auspicjami dialog ten ma by  

prowadzony i kto ma by  partnerem rozmów. 

Elementy rewizjonistyczne pragn  równie  

wci gn  do rozmów emigracj , ale w ich rozu-

mieniu dialog ma by  posuni ciem taktycznym, 

s u cym osi gni ciom ich w asnych celów, 

które sprzeczne s  z nasz  racj  stanu”35. 

Korespondencja nie pozostawia w tpliwo-

ci, e Nowak by  wyczulony na punkcie kwe-

stii niemieckiej. Z ostro no ci  i sceptycyzmem 

podchodzi  do idei pojednania. By  zdania, e 

w RFN istniej  pr nie dzia aj ce ko a rewizjo-

nistyczne, skupione wokó  rodowisk przesie-

dle czych, które pod szyldem szukania porozu-

mienia polsko-niemieckiego lobbuj  na rzecz 

odzyskania Ziem Zachodnich. Jego nieufno  

bra a si  równie  z ataków pod w asnym adre-

sem, maj cych ród o w niektórych niemiec-

kich gazetach zwi zanych ze skrajn  prawic  

(„Intern-Informationen”) oraz ze Zwi zkiem 

Wysiedle ców („Deutsche Ostdienst”). 

W niemieckich gazetach w 1974 r. ukaza a 

si  seria krytycznych artyku ów pod adresem 

Nowaka, co nie pozostawa o bez zwi zku z ata-

kiem na Rozg o ni  Polsk  RWE prowadzon  

przez III Departament MSW. W lutym 1975 r. 

Nowak donosi  Cio koszowi, e walczy na kil-

ku frontach jednocze nie: „z Amerykanami, 

którzy ulegaj  presji dyplomatycznej id cej 

z Warszawy; z dywersj  komunistyczn  upra-

wian  bezskutecznie w bia y dzie , a kierowan  

z Warszawy przez MSW (…). Trzecim wreszcie 

frontem s  skrajnie prawicowe elementy nie-

mieckie, wywodz ce si  z dawnych rodowisk 

hitlerowskich”36. 

Cio kosz podziela  pogl dy Nowaka w kwe-

stii niemieckiej, by  zdania, e pojednanie mi -

dzy Polakami i Niemcami nie jest mo liwe 

w sytuacji, w której organizacje wysiedle cze 

opowiadaj ce si  za powrotem do granic Rze-

szy z 1937 r. domagaj  si  odszkodowa  od 

w adz PRL za zbrodnie pope nione na wysie-

dlanych Niemcach. Cio kosz krytycznie odnosi  

si  do rozmów prowadzonych przez polski rz d 

na wychod stwie z tymi z polityków niemiec-

kich, którzy utrzymywali kontakty ze rodowi-

skami wysiedle czymi. Pisa  o tym w listach do 

Nowaka, zwraca  na to uwag  w bie cej pu-

blicystyce.

Pocz tkiem akcji skierowanej przeciw No-

wakowi w Niemczech by  artyku , który uka-

za  si  20 wrze nia 1974 r. w „Rheinischer 

Merkur”. Autor, Joachim Görlich, powo uj c 

si  na ksi k  Andrzeja Czechowicza Siedem 

trudnych lat (Warszawa 1973) przytoczy  in-

formacje o wspó pracy Nowaka z Niemcami 
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podczas wojny. Czechowicz, wspó pracow-

nik wywiadu PRL, zatrudniony przez kilka lat 

w Biurze Studiów i Analiz RWE, w 1971 r. 

powróci  do Polski, a jego relacje zosta y wy-

korzystane do akcji dyskredytuj cej Rozg o ni  

i Nowaka. Kampania rozpocz a si  w pierw-

szych miesi cach rz dów Edwarda Gierka, 

a jej za o enia zosta y opracowane przez 

MSW, Biuro Prasy, Wydzia  Propagandy KC 

PZPR oraz G ówny Zarz d Polityczny Woj-

ska Polskiego. W pierwszym wydaniu ksi ki 

Czechowicz oskar y  Nowaka o wspó prac  

z hitlerowcami, przedstawiaj c go jako agenta 

wywiadu niemieckiego – jego misja kurierska 

do Londynu rozpocz ta w 1943 r. mia a by  

przeprowadzona w porozumieniu z Niemcami. 

W drugim wydaniu ksi ki (1974 r.) znalaz o 

si  faksymile volksdeutscha z yrardowa Jo-

hanna Kassnera, który twierdzi , e Nowak by  

w latach 1940–1942 komisarycznym zarz dc  

mienia po ydowskiego. 

Nowak obawia  si , e oskar enia przyczy-

ni  si  do os abienia jego pozycji w Rozg o ni 

i uderz  w Radio, tote  wniós  do s du spraw  

przeciwko redaktorowi naczelnemu „Rheini-

scher Merkur” oraz Görlichowi. Wyrok zosta  

og oszony 2 lipca 1975 r. przez Krajowy S d 

w Kolonii. Zanim do tego dosz o, w lutym 

1975 r. pisa  do Cio kosza, e ataki pod jego 

adresem maj  na celu usuni cie go ze stanowi-

ska dyrektora Radia. „Najgro niejszy jednak 

dla mojej przysz ej dzia alno ci jest atak id cy 

drogami dyplomatycznymi. Zmierza on, bo-

wiem nie tylko do usuni cia mnie, ale tak e do 

unieszkodliwienia Radiostacji”37. 

Koniec korespondencji Cio kosza i Nowaka 

przypada prawdopodobnie na grudzie  1975 r., 

czyli czas po odej ciu Nowaka z Radia. Nowak 

pisa  wówczas o swoich planach, informowa , 

e zamierza zaj  si  pisaniem, a po przerwie 

wróci  do czynnego ycia i s u y  nadal spra-

wie polskiej, trzymaj c si  z daleka od poza-

krajowych rozgrywek personalnych i politycz-

nych38. Nie by  zdecydowany, czy przenie  si  

do Stanów Zjednoczonych, czy pozosta  w Eu-

ropie Zachodniej, nie zamierza  jednak odcho-

dzi  na emerytur . 

Dla Cio kosza decyzja Nowaka oznacza a 

„zmian  posterunku pracy”. „Mówi c szczerze 

Panie Janie – powiedzia  podczas spotkania po-

egnalnego w 1976 r. wyemitowanego na an-

tenie Rozg o ni Polskiej RWE – nie wierz , e 

Pan odejdzie z tej pracy. Wierz , e w Pana y-

ach nie p ynie krew, ale atrament i Pan si  tego 

p ynu ze swoich arterii wyzby  nie potraÞ . Ten 

zawód b dzie Pana ci gn , kusi  i Pan tej po-

kusie ulegnie. Dlatego Pana nie egnamy, Pan 

nie odchodzi z tego zawodu, z pracy dla Polski, 

Pan przechodzi na inne posterunki pracy. To nie 

jest stypa, my nie piszemy panu Janowi zbioro-

wego nekrologu, my tylko egnamy go na jed-

nym etapie pracy, który sko czy  i witamy go 

na nowym etapie pracy. Pan Jan nie odchodzi 

na emerytur ”39. 

Cio kosz, formu uj c taki wniosek na pod-

stawie w asnych do wiadcze , by  zadania, e 

zawód dziennikarza, praca przy mikrofonie 

daj  satysfakcj , której nie daje „ aden trunek, 

adna u ywka, nawet haszysz”40. By  wdzi cz-

ny „za dwa czynniki ycia emigracyjnego”: 

Mo liwo  pracy na rzecz Polski, cho  na ogó  

w trudnych warunkach konieczno ci natychmia-

stowego reagowania na p yn ce z Radia pro by 

o komentarz, wzgl dnie udzia  w dyskusji oraz 
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mo liwo  „ ycia w kraju”, yciem polskim, 

my lenia w sposób, w jaki my l  i czuj  Polacy 

w kraju. „Pa stwo wiedz , jaka to trudna rzecz, 

po trzydziestu latach pobytu na obczy nie y  

w Polsce” – powiedzia  podczas po egnalnego 

spotkania 41. 
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