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MOJE MIASTO EMIGRANCI

Władysław Kawecki urodził się w 1898 r.  
w miejscowości Łowce w powiecie jaro-
sławskim. Ukończył szkoły powszechne  
i studia wyższe. Z zawodu był dziennika-
rzem. W czasie I wojny światowej walczył  
w Legionach Polskich. W 1918 r. po odzyska-
niu niepodległości podjął służbę w Żandar-
merii Wojskowej. Brał aktywny udział wojnie 
polsko-bolszewickiej. Po jej zakończeniu 
kontynuował służbę w strukturach Żandar-
merii WP. W 1924 r. został przeniesiony do re-
zerwy. Zajął się wówczas dziennikarstwem. 
Pracował w redakcjach: „Targi Wschodnie”, 
„Gazeta Poranna”, „Dziennik Poznański”,  
„Postęp”, „Polska Zachodnia” oraz w kon-
cernie „Dom Prasy” na terenie Katowic. Tam 
nawiązał współpracę z Ekspozyturą II Od-
działu SG (wywiad II RP). Na chwilę przed 
wybuchem II wojny światowej pracował  
w Budapeszcie w charakterze koresponden-
ta wojennego.
Brał udział w wojnie obronnej Polski, w trak-
cie której dostał się do niewoli. Udało mu 
się zbiec z obozu do Krakowa. Tam podjął 
działalność konspiracyjną w Związku Walki 
Zbrojnej. Równolegle pracował w gadzi-
nowych redakcjach „Ilustrowanego Kuriera 
Codziennego” i „Telepress”. W 1942 r. został 
aresztowany przez Gestapo i osadzony  
w więzieniu przy ul. Montelupich. Podczas 
przesłuchań załamał się i podjął współpracę 
z Gestapo. Następnie po wpłaceniu łapów-
ki został wypuszczony z więzienia i wrócił 
do pracy w redakcji „Telepress”. W dniu 13 
kwietnia 1943 r. po upublicznieniu infor-
macji o masowych grobach żołnierzy i ofi-
cerów Wojska Polskiego w lesie katyńskim 
przez blisko tydzień brał udział w pracach 
ekshumacyjnych. Po powrocie do Krakowa 
radio Moskwa ogłosiło publicznie, że został 
skazany w ZSRS zaocznie na karę śmier-
ci. W obawie przed jej wykonaniem został 
przerzucony przez władze okupacyjne na 
stanowisko redaktora rozgłośni „Wanda”  
w Rzymie. We Włoszech zajmował się propa-
gandą wymierzoną przeciwko II Korpusowi. 
Po przełamaniu frontu południowego uciekł 
na teren Austrii, gdzie został aresztowany 
i umieszczony w obozie koncentracyjnym.  

Ł U K A S Z  W O L A K  – dr, historyk i dokumentalista, absolwent Uniwer-
sytetu Wrocławskiego. Były pracownik Oddziału IPN we Wrocławiu oraz Centrum im. 
Willy’ego Brandta UWr. Uczestnik Centralnego Projektu Badawczego IPN pt. „Polska 
emigracja polityczna w latach 1939–1990”. Kontynuuje  badania związane z polskimi 
uchodźcami w Niemczech po II wojnie światowej, których wyniki w części publikuje na 
popularnonaukowym blogu: (http://uchodzcywniemczech.pl). Zainteresowania ba-
dawcze: Polacy w Niemczech po 1945 r., polskie organizacje emigracyjne po II wojnie 
światowej, działacze emigracyjni w Niemczech po 1945 r., tajne służby PRL.

rzecz o Władysławie Kaweckim
Z chwilą wyzwolenia przez aliantów przedo-
stał się do miejsca stacjonowania II Korpu-
su we Włoszech, gdzie został rozpoznany  
i aresztowany za kolaborację. Wyrokiem sądu 
Polskich Sił Zbrojnych skazany na więzienie. 
Po jego opuszczeniu ponownie aresztowany 
przez władze brytyjskie. Więzienie opuścił 
dopiero w 1947 r.
Nie wiadomo, jak przedostał się na teren 
okupowanych Niemiec. W drugiej połowie 
lat 40-tych znalazł się w Würzburgu. Tam 
otrzymał posadę kierownika obozu dla di-
pisów. Z chwilą powstania Zjednoczenia 
Polskich Uchodźców zaangażował się w po-
wstanie Ogniska ZPU na terenie tego miasta. 
Przez szereg lat był jego prezesem. W latach 
50-tych dwukrotnie stawał przed amery-
kańskimi komisjami badającymi Zbrodnię 
Katyńską. W międzyczasie podjął pracę  
w strukturach amerykańskiego kontrwywia-
du wojskowego (ang. Counter Intelligence 
Corps), urzędu ochrony konstytucji (niem. 
Bundesamt für Verfassungsschutz) i delega-
ta Komitetu Wolnej Europy. W pracy pod-
legał bezpośrednio kierownictwu Büro für 
heimatvertriebene Ausländer w Düsseldorfie. 
Jego głównym zadaniem było przesłuchiwa-
nie nowo przybyłych uchodźców do obozów  

Valka-Lager i Zirndorf. Dostarczał również 
informacje o stanie obozów oraz jego miesz-
kańcach i prowadził działalność wywiadow-
czą przeciwko PRL. W 1957 r. nawiązał kontakt 
z wywiadem PRL, ale ostatecznie nie doszło 
do współpracy. Z początkiem lat 60-tych zde-
cydował się podjąć współpracę z kontrwy-
wiadem wojskowym PRL pod pseudonimem  
„Hill”. W jej wyniku przekazał informacje  
o ponad 300 osobach ze środowiska uchodź-
ców w RFN, w tym o Polakach, Ukraińcach, 
Rosjanach, Czechosłowakach, Rumunach, 
Bułgarach. Na jego długiej liście znaleźli się 
pracownicy Radia Wolna Europa, PAIRC, PKI, 
ZPU, SPK, ZP „Zgoda”, ZPwN „Rodło”, Kompa-
nii Wartowniczych oraz polscy duszpasterze. 
Na łamach prasy emigracyjnej ujawniono 
jego kolaborację w czasie okupacji Polski. 
Większość jego kolegów w tym prezes ZPU 
podchodziło do tych informacji z dystansem. 
W 1967 r. pod zarzutem szpiegostwa został 
aresztowany przez kontrwywiad RFN na trzy 
miesiące. Po tej wpadce kontrwywiad PRL 
zrezygnował z jego dalszych usług. Pozosta-
wiony z problemami i bez pracy zmarł nagle 
w 1972 r. w Würzburgu.
(więcej na blogu: http://uchodzcywniem-
czech.pl) dr Łukasz Wolak

Pod wpływem obchodów rocznicowych 
w Katyniu zdecydowałem się przedstawić 
sylwetkę jednego z bardziej 
kontrowersyjnych działaczy Zjednoczenia 
Polskich Uchodźców, którego losy jawią 
się jako pasmo nieustannych wyborów – 
trudnych wyborów. Ponadto w jego 
osobie łączy się wiele elementów 
wspólnych dla powojennego środowiska 
polskich uchodźców w RFN. To również 
jedyny znany mi działacz tego środowiska, 
który w 1943 r. uczestniczył w pracach 
ekshumacyjnych masowych grobów 
w lesie katyńskim. Kolaborant, 

szpieg,
bohater?

Władysław Kawecki (Foto: IPN)


