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Część I

Przedstawiony referat stanowi w  swoim zamierzeniu jedynie próbę ukazania problemu, 
jakim było nawiązanie współpracy wywiadowczej pomiędzy Polakami a Czechami i  Słowakami, 
w  kontekście nieuchronnie zbliżającego się zagrożenia wojennego w  1939  r. Nie wyczerpuje on 
jednak tematu, bowiem w  zamierzony sposób pomija aspekty polityczno-wojskowe, by w  ten 
sposób uwypuklić kwestię praktycznej kooperacji służb obu wywiadów po upadku Czecho-Sło-
wacji w  marcu 1939  r. Druga część referatu przedstawia działalność dwóch młodych ofi cerów 
czeskich, poruczników Miloslava Kašpara i  Arnošta Valentego, którzy po zajęciu przez Niemcy 
Czech i  Moraw pełnili służbę w  słowackiej Bratysławie. Liczyli na szybki wybuch wojny i  jako 
pierwsi czechosłowaccy wojskowi przedostali się na teren Rzeczpospolitej, gdzie rozpoczęli 
współpracę z  Oddziałem II Sztabu Głównego Wojska Polskiego.

Jeszcze wcześniej do Polski zaczęła napływać ludność cywilna. Od jesieni 1938 r., po zaję-
ciu przez Niemcy Sudetów, granicę zaczęli przekraczać Żydzi oraz Niemcy i  Austriacy związani 
przede wszystkim ze środowiskami lewicowymi, którzy wcześniej wyemigrowali do Czechosło-
wacji. Z biegiem czasu zaczęli napływać czechosłowaccy działacze polityczni, którzy z  Polski 
udawali się dalej na emigrację na Zachód. Wśród takich osób był między innymi ks. Jan Šrámek 
(późniejszy premier emigracyjnego rządu czechosłowackiego) czy senator Vojta Beneš (brat 
prezydenta Edvarda Beneša).

Po utworzeniu Protektoratu Czech i  Moraw poselstwo i  konsulat czesko-słowacki w  War-
szawie i  w Krakowie odmówiły zdania swoich placówek przedstawicielom Niemiec. Na początku 
kwietnia powstało w  Krakowie Stowarzyszenie Emigrantów Czechosłowackich. Pod koniec tego 
samego miesiąca zawiązała się również w  Krakowie tzw. Grupa Wojskowa (Vojenská skupina). 
Do Polski (dzięki pomocy polskich dyplomatów) przybył najwyższy stopniem czechosłowacki 
dowódca wojskowy – generał Lev Prchala (druga połowa maja 1939 r.). Niebawem na terenie 
Rzeczpospolitej znalazł się również podpułkownik Ludvík Svoboda (w okresie komunistycznym 
prezydent Czechosłowacji), który stanął na czele Grupy Wojskowej. 

Coraz liczniej napływali żołnierze i  cywile gotowi do wzięcia udziału w  wojnie przeciw 
III Rzeszy. Granicę przekraczali w  dużej mierze drogą kolejową przez Śląsk Zaolziański. Poma-
gali im w  tym czescy i  polscy kolejarze oraz podziemna organizacja czeska – Obrona Narodu 
(Obrána národa)1. Emigracyjne władze czechosłowackie w  porozumieniu z  władzami polskimi 
porozumiały się z  rządem francuskim, dzięki czemu czechosłowaccy wojskowi transportowani 
byli polskimi statkami do Francji, gdzie wstępowali do Legii Cudzoziemskiej. W ten sposób 
przedostało się na Zachód ponad 1150 czeskich i  słowackich żołnierzy.

Nie wszyscy jednak byli zwolennikami ewakuacji do Francji. Generał Prchala i  ppłk. Svo-
boda opowiadali się za pozostaniem na terenie Rzeczpospolitej i  utworzeniem formacji woj-
skowej u boku armii polskiej. Dla tych żołnierzy utworzono obóz w  podkrakowskich Bronowi-
cach Małych. W końcu sierpnia 1939  r. został on przeniesiony do Leśnej pod Baranowiczami, 
gdzie przetransportowano ponad 600 osób. Na nowe miejsce żołnierze przybyli rano 1 września. 

1 Obrána národa, nielegalna czeska organizacja wojskowa działająca na terenie Protektoratu Czech i  Moraw. 
Jej struktury zaczęły funkcjonować od lata 1939  r. Początkowym celem działań miało być przygotowanie powstania 
zbrojnego przeciwko okupantowi. Ze względu na brak możliwości przeprowadzenia szerszej akcji zbrojnej skupiono się 
na działalności wywiadowczej i  dywersyjno-sabotażowej (między innymi przeprowadzono zamachy bombowe w  Berli-
nie). Zajmowano się również organizacją przerzutów osób na Zachód. Kierownictwo organizacji utrzymywało kontakt 
z  czechosłowackim rządem emigracyjnym w  Londynie. Po udanym zamachu na Reinharda Heydricha w  1942  r. została 
rozbita i  praktycznie zlikwidowana.
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W  Bronowicach pozostała ponad stuosobowa grupa, którą dowodził kpt. František Divoký2. 
Jej zadaniem była dalsza organizacja jednostek zasilanych przez przybywających emigrantów. 
Ponadto do armii polskiej przyjęto prawie stu lotników czechosłowackich, których skierowano 
do Centrum Wyszkolenia Lotniczego w  Dęblinie. W planach zamierzano utworzyć z  tej grupy 
Czechosłowacką Eskadrę Lotniczą.

Poczucie nieuchronności niemieckiej agresji na Polskę spowodowało zmianę stosunku 
polskiego rządu do przebywających na terenie naszego kraju żołnierzy czeskich i  słowackich. 
3 września ogłoszono w  radiu, że z  dniem 1 września 1939  r. prezydent Ignacy Mościcki na 
wniosek ministra spraw wojskowych gen. Kasprzyckiego wydał dekret o  utworzeniu Legionów 
Czeskiego i  Słowackiego w  Polsce3. Ofi cjalnie na czele Legionu stanął gen. Prchala. W praktyce 
dowodził nim przebywający w  tym czasie w  obozie w  Leśnej ppłk Svoboda. Polskim dowódcą 
obozu był ppłk Karol Zborowski, zaś ofi cerem łącznikowym mjr Henryk Smotrecki. Wciąż 
napływali nowi ochotnicy. Byli wśród nich wołyńscy Czesi – obywatele polscy. Nadal prowa-
dzono szkolenie wojskowe i  ćwiczenia, aż do 11 września, kiedy to nastąpiła ewakuacja obozu. 
W momencie opuszczenia obozu jego stan wynosił 682 osoby (w tym 129 ofi cerów)4. Żołnierze 
przesuwali się ku granicy rumuńskiej, pełniąc jednocześnie działania obrony przeciwlotniczej. 
Pod Tarnopolem pojawiły się pierwsze ofi ary niemieckiego ostrzału. Śmiertelnie ranny został 
plutonowy Vítězslav Grünbaum. 

17 września 1939  r. czechosłowacka jednostka dostała się do sowieckiej niewoli. Przez 
Kamieniec Podolski żołnierze dostali się do obozu internowania w  Jarmolińcach5.

Utworzenie Grupy Wojskowej, a następnie Legionu Czechosłowackiego nie było jedynym 
przykładem nawiązanej po wydarzeniach z  marca 1939  r. polsko-czechosłowackiej współpracy 
o  charakterze wojskowym. 14 marca, na dzień przed wkroczeniem wojsk niemieckich do Pragi, 
nastąpiła ewakuacja do Londynu grupy ofi cerów czechosłowackiego wywiadu wojskowego, 

2 
W polskiej literaturze błędnie podawane jest nazwisko Diveky. Oddział ten po wybuchu wojny przedostał się do 

Rumunii, gdzie został internowany.
3 

Bardziej znaną nazwą jest Legion Czechosłowacki, używanym terminem w  literaturze jest również Legion Cze-
chów i  Słowaków. Użycie nazwy Legionów Czeskiego i  Słowackiego (która prawdopodobnie była ustalona jeszcze przed 
1 września) związane była z  obawą użycia terminu „czechosłowacki” w  nazwie, co mogłoby wywołać niechęć wśród 
słowackich ochotników oraz protesty ze strony przedstawicieli państwa słowackiego. Tymczasem Ladislav Szathmáry, 
poseł słowacki w  Warszawie, zaraz po wybuchu wojny uznał swój kraj za okupowany przez III Rzeszę i  przyłączył się 
do czechosłowackiego ruchu oporu.

4 
Vojenský ústřední archiv – Vojenský historický archiv Praha (dalej: VÚA–VHA Praha), fond Polský legion, s. 69.

5 
Szerzej na temat Legionu Czechosłowackiego m.in.: L. Svoboda, Deník z  doby válečné (červen 1939 – leden 

1943), Praha 2008; R. Kopecký, Československý odboj v Polsku v  r. 1939, Rotterdam 1958; J. Němeček (ed.), Zpráva 
škpt. Jana Krčka o  československém legionu v Polsku, „Historie a vojenství” 1993, č. 2; J. Friedl, Na jedné frontě. Vztachy 
československé a polské armády za druhé světové války, Praha 2005; J. Kozeński, Uchodźcy czechosłowaccy w  Polsce 
w  1939 r., „Przegląd Zachodni” 1965, nr 1; J. Kupliński, Polsko-czechosłowackie kontakty wojskowe od wiosny 1938 do 
jesieni 1939 roku, Gdańsk 1977; L. Kudrna, Formování československého zahraničního odboje v prvním roce okupace, 
„Pamět’ a dějiny” 2009, č. 3; J. Němeček, Československo-polské vztahy na počátku 2 světove válký, „Český časopis 
historický” 2002, č. 2; D. Nývltová, Legion Čechů a Slováků v Polsku v  r. 1939, „Historie a vojenství” 1966, č.  1; Z.  Or-
lik, Losy czechosłowackich uchodźców wojskowych w  Polsce w  1939 r., „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1976, nr  4; 
J.A. Radomski, Legion Czechów i  Słowaków oraz Legion Węgierski w  kampanii jesiennej na Podkarpaciu [w:] Dzieje 
Podkarpacia, t. IV, Krosno 2000; idem, Udział Legionu Czechosłowackiego we wrześniu 1939 roku, „Studia Historyczne” 
1985, z. 1; J. Váňa, J. Rail, Českoslovenští letci v polské obranné válce 1939, Praha 2003; O. Vaněk, Účast’ Slovákov 
v  začiatkoch protifašistického odboja v Pol’sku (marec–september 1939), „Vojenská história” 1997, č. 2; P.  Wandycz, 
Emigracja czechosłowacka w  Polsce, „Kultura” 1960, nr 4.
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na czele z  jej szefem płk. Františkiem Moravcem6. Już z  terenu Wielkiej Brytanii strona cze-
chosłowacka postanowiła odświeżyć kontakty z  wywiadem polskim, które zawieszone były od 
połowy lat trzydziestych7. Pierwszym wyrazem tych prób było spotkanie mjr. dypl. Tadeusza 
Szumowskiego8, kierownika Referatu „Zachód” Oddziału II Sztabu Głównego WP z  ppłk. Pro-
kopem Kumpoštem9, czechosłowackim attaché wojskowym w  Warszawie, który po wydarze-
niach marcowych pozostał w  Polsce oraz z  jego zastępcą mjr. Alexandrem Fritscherem10. Czesi 

6 
František Moravec (1895–1966), płk/gen., szef wywiadu czechosłowackiego. Podczas I wojny światowej na 

froncie wschodnim. Jako podporucznik dostał się do niewoli rosyjskiej, następnie wstąpił do jednostek serbskich. Brał 
udział w  walkach w  Dobrudży oraz Rumunii. Od marca 1918 r. w  jednostkach czechosłowackich we Francji i  Włoszech. 
Pod koniec 1918  r. wrócił do Czechosłowacji, biorąc udział w  walkach z  Węgrami. W 1928  r. ukończył Wyższą Szkołę 
Wojskową w  Pradze, po czym został awansowany do stopnia majora. Od 1934  r. w  Sztabie Głównym. W 1937  r. zastęp-
ca szefa Oddziału II (wywiadowczego) w  stopniu pułkownika. Miał wpływ na pozyskanie do współpracy agenturalnej 
funkcjonariusza Abwehry Paula Thümmela, odpowiedzialnego za tworzenie niemieckiej sieci wywiadowczej na terenie 
Czechosłowacji. Od stycznia 1939  r. pełnił funkcję tymczasowego szefa Oddziału II. 14 marca 1939  r. (dzień przed wkro-
czeniem wojsk niemieckich na tereny Czech i  Moraw) wraz z  grupą współpracowników i  najważniejszymi materiałami 
dotyczącymi pracy wywiadowczej odleciał do Londynu. Stamtąd zaczęto kierować siecią wywiadowczą w  Protektoracie, 
odnawiając kontakty m.in. z  Thümmelem. W sierpniu 1940  r. stanął na czele centrali wywiadowczej działającej w  ra-
mach emigracyjnego czechosłowackiego Ministerstwa Obrony Narodowej. Pełnił istotną rolę w  planowaniu zamachu na 
Reinharda Heydricha, do którego doszło w  maju 1942  r. W 1944  r. awansowany do stopnia generała brygady. Po wojnie 
wrócił do Czechosłowacji. Po przewrocie komunistycznym w  1948  r. znalazł się w  Zachodnich Niemczech, działając 
w  ramach współpracy wywiadowczej ze Stanami Zjednoczonymi przeciwko reżimowi komunistycznemu w  Czechosło-
wacji. Kawaler Orderu Polonia Restituta oraz najwyższych odznaczeń brytyjskich i  amerykańskich.

7 
Zob. D. Dąbrowski, Organizacja wywiadu polskiego na terenie Czechosłowacji w  1938 roku. Zarys problemu 

badawczego, „Východočeské listy historické” 2008, nr 25.
8 

Tadeusz Szumowski (1899–1971), mjr/ppłk dypl. Od 1935 ofi cer Oddziału II SG. W latach 1936–1939 attaché 
w  Poselstwie RP w  Sztokholmie, gdzie stał na czele placówki wywiadowczej „Sajgon”. Od 19 III do 27 VIII 1939  r. szef 
Referatu „Zachód” Wydziału Wywiadowczego Oddziału II SG. Następnie przeniesiony do Berna w  Szwajcarii, gdzie od 
września 1939  r. miał kierować tamtejszą placówką wywiadu polskiego. Za tak szybką zmianę stanowiska obciążał kierow-
nictwo wywiadu, które marginalizowało niemieckie zagrożenie inwazji na Polskę. W swoich raportach w  czasie wojny i  po 
niej nie szczędził krytyki wobec części kadry kierowniczej wywiadu i  władz RP. Podczas wojny w  Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych rządu na uchodźctwie (szef Wydziału Personalnego oraz Działu Ogólnego). Od lutego 1940  r. do końca 
wojny w  Ambasadzie RP w  Londynie (sekretarz, następnie radca), jednocześnie pełnił również funkcje szefa Wydziału 
Spraw Specjalnych MON (1943–44) oraz attaché wojskowego RP przy emigracyjnym rządzie czechosłowackim w  Lon-
dynie (październik 1940 – lipiec 1945 r.). Wrócił do kraju, więziony przez władze komunistyczne.

9 
Prokop Kumpošt (1894–1959), attaché wojskowy Czechosłowacji w  Polsce. Podczas I wojny światowej ofi cer na 

froncie włoskim. Pierwszy wojskowy attaché czechosłowacki w  Rumunii (od 1920 r.). W Bukareszcie ukończył Wyższą 
Szkołę Wojenną. W latach 1924–1937 na różnych stanowiskach wojskowych w  kraju. M.in. od 1934 r. szef wydziału  C 
(zagranicznego) czechosłowackiego II Oddziału. Pod koniec kwietnia 1937  r. objął stanowisko attaché wojskowego 
w  Warszawie. W lipcu 1938  r. awansowany do stopnia pułkownika. Po upadku Czecho-Słowacji odmówił powrotu do 
Pragi i  kontynuował swoją misję w  Polsce (w związku z  tą decyzją w  sierpniu 1939 r. został na niego wydany przez 
III Rzeszę list gończy). Zaangażował się w  tworzenie jednostek czeskich i  słowackich uchodźców wojskowych u boku 
polskiej armii. Po wybuchu wojny dołączył ze swoimi współpracownikami do polskiego Sztabu Głównego, z  którym 
17 września przekroczył rumuńską granicę. W Rumunii kontynuował działalność wywiadowczo-konspiracyjną do czasu 
aresztowania przez członków Żelaznej Gwardii październiku 1940  r. Jeszcze w  tym samym miesiącu zwolniony na mocy 
decyzji gen. Antonescu wyjechał do Turcji, następnie do Egiptu. W Kairze pełnił funkcję ofi cera łącznikowego przy 
brytyjskim dowództwie wojskowym na Środkowym Wschodzie. Od listopada 1942  r. znajdował się w  Jerozolimie. We 
wrześniu 1944 w  Londynie jako szef wydziału organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej. W połowie maja 1945  r. 
wrócił do Pragi, awansowany na generała brygady. W okresie komunistycznym zdegradowany do stopnia szeregowca, 
przymusowo wysiedlony z  Pragi na prowincję, gdzie pracował jako stróż nocny. Po 1989  r. rehabilitowany. Odznaczony 
Krzyżem Komandorskim Orderu Polonia Restituta.

10 
Alexander Josef Fritscher (1895–?), ofi cer wywiadu czechosłowackiego. Podczas I wojny światowej brał udział 

w  walkach na froncie serbskim. W 1918  r. wstąpił do armii czechosłowackiej we Francji. Od 1936  r. w  wywiadzie 
czechosłowackim. W styczniu 1939  r. objął funkcję zastępcy attaché wojskowego w  RP (w stopniu majora). Na terenie 
Polski przebywał do końca września 1939  r. Podczas wojny pełnił funkcję ofi cera wywiadu czechosłowackiego w  Paryżu, 
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przekazali stronie polskiej informację przekazaną przez swoich przełożonych w  Londynie na 
temat gotowości do nawiązania współpracy11.

W tym celu 9 maja 1939  r. przybył do Warszawy major Josef Bartík, który pełnił funkcję 
szefa wydziału obrony w  czechosłowackim Oddziale II (wywiadowczym) Sztabu Głównego12. 
Przywiózł ze sobą m.in. cztery radiostacje dla tworzonej w  tym czasie organizacji, która w  swoim 
zamierzeniu miała odpowiadać za prowadzenie akcji sabotażowych i  dywersyjnych na terenie 
Protektoratu13 oraz list swojego przełożonego płk. Moravca do płk. Mariana Smoleńskiego, szefa 
Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego. Podczas spotkania, w  którym ponadto brał 
udział ppłk Kumpošt, zgłoszona została propozycja udziału żołnierzy czechosłowackich u boku 
lub w  składzie wojsk polskich w  przypadku wybuchu wojny z  Niemcami. Czesi deklarowali 
ponadto przekazanie posiadanych materiałów informacyjnych na temat jednostek armii niemiec-
kiej dyslokowanych w  Czechach i  na Morawach, ich sile, wielkości, uzbrojeniu, których źródła 
pochodziły z  Protektoratu, jak i  z  Niemiec. Dodatkowo zobowiązywali się do zorganizowania 
i  przeprowadzania akcji sabotażowo-dywersyjnych na terenie Protektoratu. W zamian strona 
czechosłowacka poprosiła o  zgodę na formowanie własnych jednostek wojskowych w  Polsce, 
które ze względów konspiracyjnych działałyby pod przykrywką obozów pracy. Oddziały te miały 
być dowodzone przez ofi cerów czechosłowackich. Apelowano o  przyjęcie specjalistów z  lot-
nictwa, artylerii przeciwlotniczej, broni pancernej, artylerii ciężkiej, ofi cerów i  podofi cerów do 
armii polskiej do czasu, kiedy będą mogły być tworzone większe jednostki czechosłowackie. 
Zabiegano o  ułatwienie wojskowym czeskim i  słowackim przekraczanie granicy bez ryzyka od-
rzucenia z  powrotem i  gromadzenie ich w  jakimś punkcie przejściowym w  celu dokonania se-
lekcji. Proszono także o  ułatwienie łączności z  krajem poprzez zgodę na ustawienie w  poselstwie 

Belgradzie, Hajfi e i  Kairze. Po powrocie do Czechosłowacji pozostał w  wojsku (w 1946  r. zmienił nazwisko na Fryček). 
W 1949  r. przeniesiony w  stan spoczynku. Kawaler Orderu Polonia Restituta.

11 
Instytut Polski i  Muzeum im. Gen. Sikorskiego w  Londynie (dalej IPMS), Relacje z  Kampanii 1939  r. Oddział 

II Sztabu NW, sygn. B.I.6i, Protokół z  przesłuchania mjr. dypl. Tadeusza Szymańskiego, k. 142.
12 

Josef Bartík (1897–1968), ofi cer wywiadu czechosłowackiego. Podczas I wojny światowej na froncie włoskim. 
Od 1919  r. w  stopniu kapitana pełnił funkcję referenta na Rumunię i  Włochy w  Oddziale Wywiadowczym (II) czecho-
słowackiego Sztabu Głównego. Od stycznia 1935  r. szef sekcji obrony Oddziału II. Posiadał istotne zasługi w  rozwoju 
kontrwywiadu czechosłowackiego. 14 III 1939  r. (dzień przed wkroczeniem Niemców na tereny Czech) wyleciał z  grupą 
ofi cerów wywiadu na czele z  płk. F. Moravcem do Londynu. Od maja 1939  r. zajmował się nawiązaniem i  rozwojem 
kontaktów wywiadowczych z  wywiadem polskim. Od listopada 1939 do połowy 1940  r. we Francji, następnie w  Wiel-
kiej Brytanii, zajmując kierownicze stanowiska w  czechosłowackich służbach wywiadowczych. Po wojnie wrócił do 
Czechosłowacji, gdzie początkowo pełnił funkcję naczelnika wydziału wywiadu politycznego przy ministerstwie spraw 
wewnętrznych, następnie w  ministerstwie obrony narodowej. W sierpniu 1945  r. awansowany na stopień generała bry-
gady. Po przejęciu władzy przez komunistów w  1948  r. został aresztowany. W 1965  r. rehabilitowany. Zmarł w  1968  r. 
w  Pradze. Bartík należał do zwolenników polsko-czechosłowackiej współpracy wywiadowczej. Postawa taka wynikała 
m.in. z  jego osobistych przedwojennych doświadczeń i  znajomości z  mjr. Jerzym Krzymowskim, który stał na czele 
utworzonej w  1930  r. przy Poselstwie RP w  Pradze placówki ofi cerskiej „Olaf” i  spełniać miał funkcję ofi cera łączni-
kowego między centralami wywiadu obu państw w  okresie ich wzajemnej współpracy (do połowy lat trzydziestych). 
Mjr Krzymowski pośredniczył w  1933 r. w  pomocy uwolnienia aresztowanego w  tym czasie w  Wiedniu Bartíka, który 
prowadził tam obowiązki wywiadowcze. Poselstwo RP w  Wiedniu użyczyć miało czechosłowackiemu ofi cerowi azylu na 
terenie swojej placówki i  wydać mu polski paszport dyplomatyczny w  celu jego bezpiecznego powrotu do Pragi. Kilka 
miesięcy później dzięki Bartíkowi (działającemu wbrew decyzji i  wiedzy czechosłowackich władz politycznych) polski 
wywiad uzyskał wgląd do co najmniej kilkusetstronicowego zbioru dokumentów – tzw. archiwum Senyka, stanowiące 
podstawę oskarżenia liderów Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów podczas procesu zamachowców ministra Pierac-
kiego. Jozef Bartík był Kawalerem Orderu Polonia Restituta.

13 
K. Pacner, Československo v zvláštních službach. Pohledy do historie československých výzvědných služeb 

1914–1989, díl II: 1939–1945, Praha 2002, s. 93.
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czesko-słowackim radiostacji nadawczej oraz umożliwienie propagandy radiowej i  ulotkowej, 
jak również wysyłania i  przyjmowania depesz szyfrowych14.

W geście dobrej woli mjr Bartík wręczył płk. Smoleńskiemu niemiecką tajną instrukcję sa-
botażowo-dywersyjną dla mniejszości niemieckiej żyjącej poza granicami III Rzeszy, dotyczącą 
działań piątej kolumny na wypadek wojny. Ponadto poinformował, że polski szyfr dyploma-
tyczny jest znany Niemcom. Informacja na temat złamania polskiego szyfru dyplomatycznego 
została natychmiast przekazana ministrowi Beckowi, jednak została zlekceważona przez władze 
polskie15.

Oferta Czechów została zreferowana gen. Wacławowi Stachiewiczowi, szefowi Sztabu 
Głównego WP. Przystał on jedynie na zezwolenie na przekraczanie granicy przez żołnierzy 
czechosłowackich (do 300 osób miesięcznie) oraz na rozpoczęcie współpracy wywiadowczo-dy-
wersyjnej16. Pomimo niespełnienia wszystkich postulatów strona czechosłowacka zaakceptowała 
polską odpowiedź i  rozpoczęła przekazywanie informacji wywiadowczych z  terenu Protektoratu. 
Granica została otwarta, w  istocie skorzystało z  niej więcej niż 300 osób miesięcznie, co podyk-
towane było względami humanitarnymi. W ten sposób w  Polsce znalazło się m.in. 15  wyższych 
ofi cerów czechosłowackich17.

W celu usprawnienia współpracy wywiadowczej m.in. ppłk. Kumpoštowi i  mjr. Fritsche-
rowi wystawiono dokumenty polskie18. Do koordynacji działań wyznaczony został polski ofi cer 
łącznikowy. Był nim mjr Bronisław Gorgolewski19. Współpraca dotyczyć miała trzech zagadnień: 
ewakuacji byłych wojskowych czechosłowackich do Polski, wykorzystania czeskiej sieci wywia-
dowczej na terenie Czech i  Moraw oraz organizacji dywersji i  sabotażu na terenie Protektoratu 
i  Słowacji. Tymi ostatnimi problemami zajmować się mieli ze strony polskiej ofi cerowie Ekspo-
zytury 2. Oddziału II SG (odpowiedzialnej za sprawy dywersji pozafrontowej i  przygotowania 
do wojny) – mjr Edmund Charaszkiewicz oraz mjr Feliks Ankerstein20.

 Kolejna wizyta mjr. Bartíka w  Polsce miała miejsce w  czerwcu 1939  r. M.in. innymi 
19  czerwca spotkał się on z  szefem Wydziału Wywiadowczego Oddziału II SG płk. Stefanem 
Meyerem, który zaproponował intensyfi kację współpracy wywiadowczej. Chodziło o  włączenie 

14 
J. Gebhart, J. Kuklík, Československo-polské vojenské zpravodajské styky na jaře a v létě roku 1939, „Historie 

a  vojenství” 1992, č. 2, s. 76–77.
15 

Informacje na ten temat przynosi powojenny raport mjr. Szumowskiego „Polski szyfr dyplomatyczny 1921–1944”, 
Zob. Polski szyfr dyplomatyczny zdekonspirowany przez Niemców, oprac. J. Bury, „Polski Przegląd Dyplomatyczny” 
2007, nr 6, s. 120–122. W tych, jak i  innych sprawozdaniach Szumowski myli daty niektórych wydarzeń, m.in. dotyczą-
cych terminu wizyt mjr. Bartíka w  Polsce.

16 
IPMS, Relacje z  Kampanii 1939  r. Oddział II Sztabu NW, sygn. B.I.6i, Protokół z  przesłuchania mjr. dypl. Tade-

usza Szymańskiego, k. 143; J. Kupliński, op. cit., s. 173.
17 Ibidem, s. 174.
18 

IPMS, Relacje z  Kampanii 1939  r. Oddział II Sztabu NW, sygn. B.I.6i, protokół z  przesłuchania mjr. dypl. Tade-
usza Szymańskiego, k. 144.

19 
Bogusław Gorgolewski (1895–1965), mjr/ppłk. Od połowy lat dwudziestych w  Oddziale II SG, m.in. w  Ekspo-

zyturze nr 3 w  Bydgoszczy oraz w  Referacie „Zachód”. W latach 1934–1936 jako attaché Poselstwa RP w  Sztokholmie 
kierował placówką wywiadowczą „Krystyna” nastawioną przeciw Niemcom. Od 1936  r. szef Referatu Kontrwywiadu 
Zaczepnego w  Referacie „Zachód”. Po wybuchu wojny internowany w  Rumunii. Następnie we Francji i  Wielkiej Bry-
tanii, gdzie od listopada 1943  r. pełnił funkcję szefa Wydziału Wywiadu Obronnego (kontrwywiadu) w  dowództwie 
Jednostek Wojska (do listopada 1945). Po wojnie pozostał w  Wielkiej Brytanii, zmarł w  Londynie. Odznaczony m.in. 
czechosłowackim Orderem Białego Lwa IV kl. Okres pracy jako ofi cera łącznikowego z  czechosłowackim ośrodkiem 
wojskowym w  Polsce oceniał krytycznie, zwracając uwagę na zbyt późno wydaną zgodę przez stronę polską na kon-
traktowanie czechosłowackich specjalistów wojskowych w  polskiej armii (głównie lotników i  techników lotniczych).

20 
IPMS, Relacje z  Kampanii 1939  r. Oddział II Sztabu NW, sygn. B.I.6e, relacja Bogusława Gorgolewskiego, 

k.  565–566, 626–627.
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działających na terenie Polski pracowników wywiadu czechosłowackiego pod „opiekę” pol-
skiego Oddziału II. Otóż już wczesną wiosną na terenie Polski organizowała się czeska centrala 
wywiadowcza o  kryptonimie „Drak”. Do jej zadań należało gromadzenie informacji na temat 
III  Rzeszy dzięki przybywającym do Polski uciekinierom z  Protektoratu i  własnej sieci agentu-
ralnej w  Niemczech. Uzyskane informacje drogą radiową lub poprzez kurierów przekazywano 
kierownictwu wywiadu czechosłowackiego w  Londynie. Centrala ta utrzymywała kontakt z  wy-
wiadem polskim. Propozycja płk. Meyera miała ułatwić działania członków centrali21. Organiza-
cja posiadała swoich eksponentów w  Cieszynie (skąd utrzymywano kontakt z  agentami z  terenu 
Ostrawy i  okolic), Katowicach (z kontaktami na pracowników kolei na Morawach i  planowanymi 
na Słowacji) oraz w  Bielsku (kontakty na Słowację)22. Najważniejsza komórka centrali „Drak” 
umieszczona była w  Krakowie. Działał w  niej wspominany mjr Fritscher, który zajmował się 
utrzymywaniem kontaktu z  ruchem oporu z  terenu byłej Czechosłowacji i  działalnością wywia-
dowczą oraz ppłk Alois Fišera23, odpowiedzialny za prowadzenie kartoteki wywiadowczej oraz 
przesłuchiwanie ochotników wojskowych24.

Obok organizacji wywiadowczej, jaką był „Drak”, podjęto się organizacji podległej jej 
jednostki, tym razem o  charakterze dywersyjno-sabotażowym. Opatrzono ją kryptonimem „Pe-
run”. Ekspozytura 2. Oddziału II miała wątpliwości co do możliwości organizacji przez nią 
tego typu prac. Przygotowywała ona w  tym czasie plan dywersji pozafrontowej na pograniczu 
z  Niemcami, gdzie prowadzono współpracę m.in. z  przedstawicielami mniejszości serbołużyc-
kiej25, Słowacją (opierano się na przedstawicielach mniejszości polskiej ze Spiszu i  Orawy), Litwą 
oraz w  Gdańsku. Dysponowano również grupami na Łotwie i  Rumunii. Mjr Ankerstein, zastępca 
Szefa Ekspozytury 2. (która jeszcze w  1938  r. prowadziła działalność dywersyjną na Zaolziu 
i  Rusi Podkarpackiej), początkowo sceptycznie oceniał możliwość wykorzystania do działań na 
terenie Czech miejscowego ruchu oporu26. Swoje zdanie zmienił  najprawdopodobniej w  lipcu, 
kiedy z  misją do Protektoratu wysłał swojego wysłannika – por. Stanisława Machnickiego27. 

21 
J. Friedl, op. cit., s. 84.

22 
Archiv bezpečnostních složek Praha (dalej: ABS Praha), sygn. 302-89-1, Zpráva Poseidona, 3 VIII 1939 r., k. 27.

23 
Alois Fišera (1897–1981), ofi cer czechosłowacki. Podczas I wojny światowej na frontach Rosji i  Dobrudży. Po 

wstąpieniu do Legionu Czechosłowackiego brał udział w  walkach w  Galicji Wschodniej (m.in. pod Zborowem) oraz 
z  bolszewikami na Syberii. Do kraju powrócił w  1920  r. w  stopniu kapitana. Pełnił służbę w  jednostkach piechoty górskiej 
na Słowacji. W 1933  r. awansowany do stopnia majora (w 1937  r. – podpułkownika). Pełnił stanowisko wykładowcy 
taktyki na Wyższej Szkole Wojennej w  Pradze, następnie m.in. naczelnika sztabu 12. DP w  Swalawie na Rusi Podkar-
packiej. Od połowy czerwca 1939  r. w  Polsce. W końcu sierpnia wyjechał do Rumunii, potem do Wielkiej Brytanii 
i  Francji, gdzie powołany został na szefa sztabu 1. Czechosłowackiej Dywizji Piechoty. Po ponownym przybyciu do 
Wielkiej Brytanii wykonywał służbę w  czechosłowackim Ministerstwie Obrony Narodowej, był wykładowcą w  polskich 
szkołach wojskowych w  Londynie i  Peebles (Szkocja). Od połowy 1943  r. ustanowiony wojskowym attaché przy rządzie 
Belgii i  Luksemburga w  Londynie, jak również (w okresie od lutego do grudnia 1944 r.) przy rządzie polskim. W  stopniu 
pułkownika powrócił do ojczyzny. Jeszcze w  1945 r. awansowany do stopnia generała. W następnym roku wyjechał 
do Moskwy, gdzie odbył kurs w  Wyższej Akademii Sztabu Generalnego. W 1948  r. powołany na stanowisko dowódcy 
Wyższej Szkoły Wojskowej w  Pradze. Jesienią 1949 r. zwolniony z  powodów politycznych, zdegradowany i  wysiedlony 
z  Pragi. Po 1989  r. pośmiertnie rehabilitowany. Odznaczony m.in. Krzyżem Ofi cerskim Orderu Odrodzenia Polski.

24 
J. Friedl, op. cit., s. 84.

25 
Szerzej: A. Woźny, Dywersyjna grupa Oddziału II SG na Łużycach w  latach 1935–1939 [w:] Działania nieregu-

larne w  Polsce i  Europie, red. S. Jaczyński, H. Królikowski, W. Włodarkiewicz, Warszawa 2007, s. 98.
26 

IPMS, Relacje z  Kampanii 1939  r. Oddział II Sztabu NW, sygn. B.I.6i, Protokół z  przesłuchania mjr. dypl. Tade-
usza Szymańskiego, k. 146.

27 
Stanisław Machnicki, por. rezerwy, inżynier. Doświadczenie w  pracy w  dywersji nabył jako jeden z  dowódców 

oddziałów podczas powstań śląskich, będąc również członkiem organizowanych przez wywiad polski tzw. Grup Destruk-
cyjnych Wawelberga, które odpowiadały za niszczenie mostów i  linii komunikacyjnych wiodących z  terenu Niemiec na 
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Machnicki potwierdził istnienie tajnej organizacji, która byłaby w  stanie skutecznie prowadzić 
działania sabotażowo-destrukcyjne. Dezyderaty dywersyjne wysłannik mjr. Ankersteina prze-
kazał podczas swojej kolejnej wizyty w  Czechach w  sierpniu 1939  r. Jednocześnie przywiózł 
informację na temat zapotrzebowania organizacji czeskiej w  materiały wybuchowe. Zgodnie 
z  prośbą zostały one wyekspediowane na granicę28. W tym czasie przy granicy (Cieszyn) prze-
bywał w  ramach działalności organizacji „Perun” kpt. František Klvaňa29. Do Cieszyna wysłany 
został 12 lipca 1939  r. z  Krakowa (gdzie działał w  tamtejszej czeskiej komórce wywiadowczej) 
w  celu organizacji sieci przerzutu broni z  Polski dla czeskiego ruchu oporu w  Protektoracie30. 

Szybki wybuch wojny, którym zaskoczona była Ekspozytura 2, najprawdopodobniej 
uniemożliwił rozwinięcie dywersji pozafrontowej. Dodatkowo na terenie Czech i  Moraw siły 
III  Rzeszy w  przededniu i  na początku wojny przeprowadziły zakrojone na szeroką skalę po-
sunięcia represyjne, które uniemożliwiały dokonywanie akcji sabotażowych na szerszą skalę. 
M.in. 25 sierpnia 1939  r. aresztowano Zdeňka Schmoranza, szefa wydziału prasowego przy 
przewodniczącym rządu Protektoratu. Wraz z  grupą pracowników Czeskiego Biura Prasowego 
oraz przedwojennymi pracownikami wojska i  wywiadu czechosłowackiego, którzy pozostali 
w  kraju, stworzył sieć wywiadowczą. Poprzez Obronę Narodu przekazywała ona do Londynu in-
formacje o  charakterze wojskowym i  politycznym. W krótkim czasie zatrzymano około 75  osób31. 
W wyniku aresztowania Niemcy mogli coraz bardziej skutecznie rozpracowywać Obronę Na-
rodu oraz odkrywać powiązania ruchu oporu z  rządem Protektoratu. Jego premier – gen. Alois 
Eliáš (członek Obrony Narodu), jak również Zdeňek Schmoranz zostali straceni w  1942  r. Od 
1  września 1939  r. na terenie Czech i  Moraw III Rzesza rozpoczęła akcję „Albrecht I”. Polegała 
ona na prewencyjnym aresztowaniu osób, które podejrzewano o  działalność konspiracyjną bądź 
sprzyjanie ruchowi oporu. Liczba zatrzymanych mogła osiągnąć liczbę nawet do około 2 tys. 
osób, z  których część umieszczono jako więźniów specjalnych w  obozach koncentracyjnych 
w  Dachau i  Buchenwaldzie32.

Trudno pokusić się o  konkretniejsze podsumowanie wyników polsko-czechosłowackiej 
współpracy wywiadowczej u progu wojny, dysponując wciąż bardzo niewielką ilością informacji 

Śląsk, celem uniemożliwienia sprowadzania ludności niemieckiej biorącej udział w  plebiscycie. Następnie m.in. dowódca 
plutonu w  Białostockim Pułku Strzelców. Po wybuchu wojny z  grupą osób związanych z  Ekspozyturą 2 pozostał w  kraju 
w  celu wykonania bliżej nieokreślonych zadań zleconych. 

28 Uwagi i  spostrzeżenia mjr. Feliksa Ankersteina z  1940  r. dotyczące przygotowań i  działań dywersyjnych Ekspo-
zytury nr 2 Oddziału II Sztabu Głównego WP, oprac. P. Kołakowski, „Dzieje Najnowsze” 2009, nr 1, s. 162. W swoich 
relacjach mjr Szymański stwierdza, że na teren Protektoratu jeździł sam mjr Ankerstein, co jednak w  świetle relacji 
ofi cera Ekspozytury 2. wydaje się raczej mało prawdopodobne.

29 
ABS Praha, sygn. 302-89-1, Zpráva Poseidona, 3 VIII 1939 r., k. 26; František Klvaňa (1900–1981), ofi cer sztabu 

generalnego. W 1918  r. w  armii austro-węgierskiej. Na wezwanie pułkownika Svobody przybył na początku czerwca 
1939  r. do Polski (pełnił działalność wywiadowczą w  Krakowie i  Cieszynie). Na początku wojny dołączył do Legionu 
Czechów i  Słowaków. Poprzez Baranowicze, Hluboczek Wielki pod Tarnopolem i  Kuty dostał się do Rumunii (18 IX 
1939 r.). Następnie we Francji i  Wielkiej Brytanii. We wrześniu 1941  r. odznaczony polskim Krzyżem Walecznych. Tam 
brał udział w  kursie desantowym. Wskutek kontuzji nie został zrzucony do kraju. W 1944  r. pełnił funkcję naczelnika 
wydziału organizacyjnego emigracyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej w  Londynie. Po powrocie do Czechosłowacji 
w  czerwcu 1945  r. został awansowany do stopnia pułkownika. W wojsku utrzymał się po przewrocie komunistycznym 
(przynajmniej do 1949 r.), będąc jednocześnie krytycznie oceniany przez nowych przełożonych ze względu na niepewną 
postawę polityczną.

30 
VÚA-VHA Praha, kvalifi kačni listiny – František Klvaňa.

31 
Szerzej: J. Vajskebr, R. Šustrová, Niemieckie środki bezpieczeństwa na terenie Protektoratu Czech i  Moraw przed 

i  podczas ataku na Polskę, zob. rozdział 7 w cz. II niniejszego tomu.
32 Ibidem. 
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na ten temat. Niewątpliwie napotykała ona na trudności, które związane były z  pogłębiający-
mi się w  latach trzydziestych rozbieżnościami w  polityce międzynarodowej obu państw. Te zaś 
przekładały się na kierunki prac wywiadu. Okazało się, że przetasowania na mapie Europy spo-
wodowały ich niespodziewanie szybki zwrot. Jeszcze w  1938  r. polski wywiad zaangażowany 
był w  działania dywersyjne na Zaolziu i  Rusi Podkarpackiej, by w  niespełna rok później obie 
strony opracowywały wspólny plan działań dywersyjnych przeciwko Niemcom. Organizacja tych 
działań natrafi ała na wiele trudności. Wydaje się, że największy dystans w  tym względzie prze-
jawiało polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, gdzie długo ignorowano dostarczane przez 
wywiad informacje (otrzymywane również dzięki stronie czechosłowackiej) na temat wzrostu 
zagrożenia atakiem III Rzeszy. 

Również w  obozie czechosłowackim nie wykrystalizowało się jedno wspólne stanowisko 
dotyczące współpracy z  Polską. Na jego brak wpływał konfl ikt na linii prezydent Beneš – gene-
rał Prchala. Ten drugi był zwolennikiem ściślejszej współpracy z  Polską i  opowiadał się za jak 
największym wykorzystaniem wojsk czechosłowackich u boku Wojska Polskiego w  zbliżającej 
się wojnie. Samo formowanie Legionu Czechosłowackiego w  Polsce także napotykało na szereg 
trudności. Należy pamiętać, że zgoda na jawne tworzenie obcych jednostek u boku własnych 
wojsk oznaczać musiała przyznanie się do przekonania co do nieuchronności wybuchu wojny.

Współpraca wywiadowcza obu stron nie do końca spełniała oczekiwania Czechów. Mjr 
Bartík w  swoim referacie z  3 sierpnia 1939  r. zaznaczał, że współpraca ta jest jednostronna, a zysk 
leżeć miał po stronie Polaków. Skarżył się ponadto, że strona polska nie wymienia się własnymi 
informacjami33. Również strona polska początkowo posiadała uwagi nt. wartości przekazywanych 
materiałów przez Czechów, przy czym zaznaczano, że w  ostatnich tygodniach zyskiwały coraz 
bardziej na wartości34. Wydaje się, że po początkowych problemach polsko-czechosłowacka 
współpraca wywiadowcza rozwijała się mimo wszystko pomyślnie. Świadczy o  tym m.in. list 
szefa wywiadu czechosłowackiego płk. Moravca do szefa Oddziału II SG płk. Smoleńskiego 
z  14 sierpnia 1939 r.:

„Panie pułkowniku.
W załączniku przesyłam Panu niektóre informacje jako dodatek do materiałów wysłanych 

dnia 25 lipca 1939 roku, mając nadzieję, że będą ważnymi dla Pana i  że będą użyteczne. Proszę 
pozwolić, bym w  związku z  tym wspomniał o  istocie naszej współpracy. Inspirację do tego daje 
mi referat mjr. Bartíka, przedstawiony po jego powrocie z  Warszawy. Wie Pan dobrze, że rozpo-
cząłem z  Panem aktywniejszą współpracę zaraz po wydarzeniach marcowych i  to jeszcze przed 
tym, jak pojawiły się i  zostały postawione jakiekolwiek zagadnienia polityczne. Oczywistym 
było dla mnie, że chęć współdziałania wywiadowczego i  jego praktycznego przeprowadzania 
nie będzie traktowana z  Pana strony jako przejaw koniunkturalizmu, lecz jako dowód z  mojej 
i  mojej grupy strony, że obecny okres i  oczekiwane wydarzenia wymagają najściślejszej przyjaźni 
i  najwęższej współpracy między moim i  Państwa narodem. [...]

Proszę zrozumieć, panie pułkowniku, że od pierwszej chwili byłem zwolennikiem najści-
ślejszej współpracy z  Wami w  interesie naszych narodów, tak samo zależeć mi musi na tym, 
aby akcja, która ochronić ma mój naród, w  najbardziej fatalnym okresie była jak najbardziej 
skuteczna, co jest możliwe tylko w  przypadku, kiedy przebiegać będzie w  zbieżnych kierunkach. 
Wiem też dobrze, jaką sympatią charakteryzuje się Pańskie stanowisko wobec naszej fachowej 

33 
ABS Praha, sygn. 302-89-1, Zpráva Poseidona, 3 VIII 1939 r., k. 25.

34 
IPMS, Relacje z  Kampanii 1939  r. Oddział II Sztabu NW, sygn. B.I.6e, relacja Bogusława Gorgolewskiego, 

k.  566.
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działalności i  całej naszej czechosłowackiej sprawy. Apeluję w  związku z  tym do Pana o  dalsze 
poparcie naszej sprawy [...]. Jestem żołnierzem, który ma w  zwyczaju bardziej działać niż mówić, 
myślę że swoimi dotychczasowymi krokami na polu specjalistycznym udowodniłem, że przyjaźń 
czechosłowacko-polska jest nam dana i  że przynosi praktyczne wyniki. [...]

Mam nadzieję, że przyjmie Pan moje otwarte słowa, tak jak szczerze są wypowiedziane 
i  dzięki Waszemu współdziałaniu wytworzona będzie taka sytuacja, w  której nasza współpraca 
nie będzie tylko kontynuowana, ale również będzie rosła i  rozwijała się”35.

Choć koordynacja działań polskich i  czechosłowackich służb specjalnych nie przyniosły 
zamierzonych efektów na froncie walki z  III Rzeszą we wrześniu 1939 r., niemniej jednak była 
dobrym wstępem do zbliżenia emigracyjnych władz Polski oraz Czechosłowacji, do jakiego 
doszło w  następnym etapie wojny. Zbliżenie to było przychylnie odbierane przez zachodnich 
aliantów. Współpraca na poziomie służb wywiadowczych została doceniona przez emigracyjne 
władze obu państw. Jej kierownicy zostali uhonorowani przez obie strony wysokimi odznacze-
niami państwowymi.

Działalność nie wszystkich żołnierzy została jednak zapamiętana i  nagrodzona. Wśród nich 
są wspominani na wstępie Arnošt Valenta i  Miloslav Kašpar, którzy swoją wojenną epopeję 
rozpoczęli już w  marcu 1939  r. Byli pierwszymi ofi cerami czechosłowackimi, którzy rozpoczęli 
współpracę w  wywiadem polskim, jeszcze przed formalnym jej nawiązaniem na szczeblu do-
wództw obu służb. Warto zatem przypatrzyć się bliżej ich sylwetkom. 

Arnošt Valenta (1912–1944). Urodzony w  1912  r. w  miejscowości Svěbohov na Morawach. 
Po maturze w  1933  r. ze względów materialnych nie mógł studiować. W związku z  tym posta-
nowił wybrać karierę lotnika wojskowego. Ukończył kurs w  pułku lotniczym w  Pradze, jednak 
z  powodów zdrowotnych nie został przyjęty do lotnictwa. Został przyjęty do 8. DP w  Opavie. 
W międzyczasie zaliczył kurs łączności. W 1936  r. ukończył Akademię Wojskową w  Hranicach 
(z wynikiem 41. na 215 absolwentów). 

Już jako porucznik został skierowany do służby w  39. pp stacjonującym w  Bratysławie. Tam 
pełnił funkcję dowódcy plutonu, a od 1937  r. kompanii. Za swoją służbę w  okresie mobilizacji 
jesienią 1938 r. otrzymał dyplom pochwalny (styczeń 1939 r.).

Obowiązki wojskowe łączył ze studiami historycznymi i  romanistycznymi na Uniwersytecie 
Komeńskiego w  Bratysławie. Wydarzenia z  marca 1939  r. nie pozwoliły ukończyć studiów36. 
Nastroje panujące na Słowacji oraz wcześniejsze włączenie jego rodzinnych stron do Niemiec 
w  1938  r. spowodowały, że wraz z  kilkoma kolegami postanowił przedostać się do Polski. 

 Jeszcze w  marcu nawiązał kontakt z  polskim wywiadem, został przeszkolony i  przerzucony 
na teren Protektoratu.

Por. Valenta po ponownym przybyciu do Polski pod koniec sierpnia 1939  r. i  złożeniu ra-
portu ze swojej działalności wywiadowczej przyłączył się do obozu żołnierzy czechosłowackich 
w  Bronowicach. Podobnie jak inni legioniści dostał się do niewoli sowieckiej. 

17 marca 1940  r. znalazł się w  pierwszym, kilkunastoosobowym transporcie żołnierzy cze-
chosłowackich na Zachód. Półroczny okres internowania pozostawił w  jego pamięci smutne 
wspomnienia. W prowadzonym dzienniku tak opisywał swoje spostrzeżenia z  tak często mito-
logizowanego w  tym czasie przez niektórych Czechów Związku Sowieckiego – rewolucja tu 
szła i  burzyła, swą straszną siłą dosięgała każdą chałupkę, każdy dom i  każdego człowieka, całą 

35 
VÚA-VHA Praha, sygn. 37-29-14, k. 1–3. List nie posiada adresata i  nie jest podpisany, jednak z  jego treści jasno 

wynika, kto jest jego adresatem i  do kogo jest on skierowany.
36 

Szerzej: Vojenské osobnosti československého odboje 1939–1945, red. J. Lánik, Praha 2005, s. 306–307.
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przyrodę”. Już po opuszczeniu obozu napisał: „Rosja pozostała za nami. Mamy sześć miesięcy 
doświadczeń z  pobytu w  państwie komunistycznym i  odjeżdżamy stąd z  poczuciem przygnębie-
nia, właściwie wszyscy – bez różnicy zawiedzeni. Zostało tylko kilku osób, owładniętych ideami, 
których spełnienia nie widać nawet tutaj”.

Przez Odessę, Warnę, Trypolis, Bejrut i  Aleksandrię dotarł w  kwietniu 1940  r. do Marsylii 
i  dalej do obozu wojsk czechosłowackich w  Agde. Tam pełnił m.in. funkcje administracyjne. Nie 
zdążył wziąć udziału w  wojnie we Francji. Udało mu się natomiast spełnić swoje młodzieńcze 
marzenie. Został przyjęty do lotnictwa. Po ewakuacji do Wielkiej Brytanii (koniec lipca 1940  r.) 
został przyjęty do RAFu w  randze „pilot offi cer”, będąc jednym z  pierwszych członków 311. 
dywizjonu bombowców. Ukończył kurs radiotelegrafi sty pokładowego w  Honington.

Podczas swojego szóstego lotu jego Wellington zmuszony został do lądowania w  okupowa-
nej Normandii. Dostał się do niewoli w  okolicy miejscowości Flers niedaleko Caen. Początkowo 
przebywał w  lotniczym obozie jenieckim w  Oberursel pod Frankfurtem nad Menem. Poprzez 
Stalag Luft I w  Barth (północne Niemcy) eskortowany został do Stalagu Luft III Sagan (Ża-
gań). Tam szybko zyskał zaufanie nie tylko Czechów, ale i pozostałych osadzonych. Aktywnie 
związał się w  tzw. Komitetem Ucieczkowym. Mając doświadczenia z  pracy wywiadowczej oraz 
znając niemiecki i  angielski, był szefem wywiadu komitetu i  osobą odpowiedzialną za kontakty 
z  Niemcami. Prowadził zajęcia w  obozowej szkole wojskowej. Grupie ofi cerów udało się wyko-
pać ponad stumetrowy tunel. W nocy z  24 na 25 marca 1944 r. uciekło 76 jeńców. Tylko trzech 
dostało się do Wielkiej Brytanii. Pięćdziesięciu schwytanych zostało rozstrzelanych na bezpo-
średni rozkaz Hitlera. Wśród nich był porucznik Valenta, ujęty 26 marca w  okolicy Węglińca 
i  przewieziony do aresztu w  Zgorzelcu. Rozstrzelany został 31 marca 1944  r. między Żaganiem 
a  Zgorzelcem. Jego grób znajduje się na poznańskim Cmentarzu Wspólnoty Brytyjskiej na sto-
kach Cytadeli (Fort Winiary) w  kwaterze 9-A-1737. Pośmiertnie został awansowany na stopień 
kapitana (1947  r.), a  następnie pułkownika (1991 r.)38.

Miloslav Kašpar (1914–2009), ofi cer wywiadu czechosłowackiego. Urodzony w  Pradze. 
Tam również skończył gimnazjum realne i  jednoroczny kurs Akademii Handlowej. W 1934  r. 
wstąpił do wojska (6. pp w  Ołomuńcu, następnie 43. pp w  Brnie). W  1937  r. ukończył Akademię 
Wojskową w  Hranicach (z wynikiem 54. na 197 absolwentów). Został skierowany do 39. pp 
w  Bratysławie, gdzie między innymi pełnił funkcję szefa kompanii. Za wzorową służbę w  okre-
sie mobilizacji jesienią 1938  r. otrzymał dyplom pochwalny. Wspólnie z  por. Valentą w  marcu 
1939  r. dostał się do Polski, następnie przerzucony na teren Protektoratu, skąd powrócił w  końcu 
sierpnia 1939  r. Jeszcze w  tym samym miesiącu zameldował się w  Krakowie, wstępując do two-
rzącego się Legionu Czechosłowackiego. 22 września 1939  r. dostał się do niewoli sowieckiej. 
Przebywał w  niej do około połowy kwietnia 1940  r. Następnie we Francji. Przez Marsylię dostał 
się do Agde, w  którym wstąpił do obozu szkoleniowego wojsk czechosłowackich. W  drugiej 
połowie maja 1940  r. został dowódcą plutonu karabinów maszynowych w  1. pp przy 1. Czecho-
słowackiej Dywizji Piechoty. Za bohaterską postawę bojową odznaczony został francuskim Croix 
de Guerre. Od lipca 1940  r. w  Wielkiej Brytanii, początkowo stając na czele plutonu w  1.  Sa-
modzielnej Brygadzie Czechosłowackiej. Następnie ukończył szereg kursów wojskowych – dla 

37 
Za informację o  miejscu pochówku A. Valenty dziękuję dr. Konradowi Bieleckiemu z  Instytutu Pamięci Narodo-

wej w  Poznaniu.
38 

Na podstawie: VÚA-VHA Praha, kvalifi kačni listiny – Arnošt Valenta; Vojenské osobnosti..., s. 306–307; Z.  Fi-
lip, Cesty hrdinů československého zahraničního odboje 1939–1949, Štíty 2002, s. 109–114; Vojenské osobnosti..., 
s.  306–307; J. Váňa, J. Rail, op. cit, s. 63–66.
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dowódców kompanii przy Western Command Company Commanders School w  Doddington 
na przełomie 1940 i  1941  r. (z wynikiem „wybitny”), wywiadowczy w  Intelligence Training 
Centre w  Cambridge (wiosna 1942 r.), a następnie od lipca do października 1942  r. wojskową 
szkołę dla młodszych ofi cerów w  Oxfordzie (Junior Staff College). W opinii wystawionej przez 
przełożonych tejże szkoły został określony jako niezwykle zdolny ofi cer, który skończył kurs 
znacznie powyżej średniej. 

Podczas służby w  Wielkiej Brytanii stał na czele wydziału wywiadowczego 1. Samodzielnej 
Brygady Czechosłowackiej. Brał udział w  planowaniu przygotowania zamachu na Reinharda 
Heydricha w  Pradze w 1942  r. W 1943  r. awansowany do stopnia kapitana. Od października 
1943 do kwietnia 1944  r. w  jednostkach brytyjskich. Potem pracował w  emigracyjnym Mini-
sterstwie Spraw Wewnętrznych Czechosłowacji w  wydziale wywiadowczym pod dowództwem 
płk. Jozefa Bartíka. 

Na początku marca 1944  r. eskortował emigracyjnych polityków czechosłowackich w  ich 
drodze na Słowację, po zajęciu jej przez jednostki sowieckie i  czechosłowackie. Brał udział 
w  szlaku bojowym ze Słowacji poprzez Morawy pod Pragę. W lipcu 1946  r. ukończył Wyższą 
Szkołę Wojenną w  Pradze. Na tej uczelni (w stopniu majora) został wykładowcą taktyki. Niecały 
miesiąc po przewrocie komunistycznym (luty 1948 r.) nielegalnie przedostał się do Bawarii, 
a  dalej do Wielkiej Brytanii. Tam skontaktował się z  gen. Sergějem Ingrem, który pracował na 
rzecz utworzenia emigracyjnej czechosłowackiej grupy wywiadowczej, organizującej i  koordy-
nującej akcje antykomunistycznego ruchu oporu. Dała ona początek działającej w  ramach armii 
amerykańskiej 4091st Labor Service Company – Czechoslovakian, jedynej rzeczywistej czecho-
słowackiej jednostki wojskowej związanej z  działalnością antysowiecką, która stanowić miała 
zalążek przyszłej nowej armii emigracyjnej. Kašpar związał się z  francuską centralą wywiadow-
czą Deuxième Bureau. Wyjechał do Paryża, a następnie do Innsbrucku w  Austrii, gdzie koordy-
nował działania agentów przerzucanych za żelazną kurtynę. Swoją służbę w  ramach wywiadu 
francuskiego pełnił do 1953  r. Następnie do 1959  r. pracował dla brytyjskiego MI5 na Cyprze. 
Po powrocie do Wielkiej Brytanii pełnił funkcję prezesa Czechosłowackiego Stowarzyszenia 
Legionistów (Československá obec legionářská), grupujących kombatantów czechosłowackich 
lat I i  II wojny światowej. W 1990  r. został w  pełni zrehabilitowany i  awansowany do stopnia 
generała. Zmarł w  listopadzie 2009 r.

Swoje wspomnienia z  udziału w  kampanii polskiej 1939  r. opublikował jeszcze w  okresie 
komunistycznym w  emigracyjnym czasopiśmie kombatanckim „Osvbození”. Wspominał w  nich 
losy ofi cerów polskich zamordowanych przez NKWD w  Katyniu39. 

Próba rekonstrukcji działalności por. Valenty i  por. Kašpara w  ramach współpracy 
z  Oddziałem II Sztabu Głównego WP

Według zapisów z  tzw. kvalifi kačních listin Miloslava Kašpara i  Arnošta Valenty umiesz-
czonych w  Centralnym Archiwum Wojskowym – Wojskowym Archiwum Historycznym w  Pra-
dze40 (będących odpowiednikiem polskich akt personalnych ułożonych w  Centralnym Archiwum 

39 
Na podstawie: VÚA-VHA Praha, kvalifi kačni listiny – Miloslav Kašpar; Vojenské osobnosti..., s. 130; „The Tele-

graph”, 25 Dec 2009: http://www.telegraph.co.uk/news/obituaries/military-obituaries/special-forces-obituaries/6886324/
Major-General-Miloslav-Kaspar.html; tekst M. Kašpara, Polské tažení 1939. Poslední údobí v jihovýchodním Polsku 
12.–18. září 1939 (svědectví účastníka) ukazał się również w  publikacji: Na všech frontach – Čechoslováci ve 2. světové 
válce, New York 1991 oraz na stronie internetowej: http://www.volny.cz/ipro/stripky/clanky/polsko39.htm 

40 
VÚA-VHA Praha, kvalifi kačni listiny – Miloslav Kašpar; Arnošt Valenta.
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Wojskowym) oraz wspomnień (z roku 1998) por. Kašpara41 możliwe jest ustalenie niektórych 
podstawowych informacji na temat ich działalności wywiadowczej po upadku Czecho-Słowacji. 
18 marca 1938  r. wyjechali wspólnie z  Bratysławy (razem z  nimi był jeszcze jeden wojskowy 
z  39. pp narodowości czeskiej – Karel Pecina, o  którym nie udało mi się zdobyć informacji). 
Następnego dnia dotarli do przygranicznej miejscowości Sucha Góra Orawska42. Już 22 marca 
zgłosili się w  ataszacie czechosłowackim w  Warszawie. Tam nie otrzymali wsparcia ani wy-
tycznych co do dalszej działalności. Nie chcieli wstąpić do francuskiej Legii Cudzoziemskiej. 
Przyjęli natomiast propozycję współpracy od Oddziału II Sztabu Głównego WP i  działalności 
wywiadowczej na rzecz wywiadu polskiego przeciw Niemcom na terenie Czech i  Moraw. W Ka-
towicach i  Sosnowcu odbyli intensywne około dwutygodniowe szkolenie wywiadowcze. Według 
relacji por. Kašpara w  przygotowaniach brało udział pięciu ofi cerów czechosłowackich. Uczono 
ich języka polskiego, metod szyfrowania, używania tajnego atramentu i  martwych skrzynek oraz 
organizacji Wehrmachtu. 

9 kwietnia 1939  r. przyjechali pociągiem z  Polski do Protektoratu. Granicę przekroczyli bez 
problemu. Od tej pory strona polska wysyłała im przez Bogumin 1500–2000 koron miesięcznie. 
Działali na terenie, skąd pochodzili (Kašpar w  Pradze i  w Czechach, pozostali na Morawach). 
Porucznik Kašpar jeszcze w  kwietniu obserwował przegląd wojsk niemieckich w  Pradze oraz 
lotnisko w  Hradcu Králové, gdzie został zatrzymany i  przesłuchiwany przez gestapo. Po trzech 
dniach wypuszczono go. Nadal prowadził obserwację, pozyskał informatorów spośród swojej 
rodziny. Jego brat był inżynierem specjalizującym się w  centralach telefonicznych. Pracował 
w  praskiej fi lii Siemensa, zajmując się naprawą telefonów. Dzięki temu miał możliwość odsłu-
chiwania rozmów m.in. w  centrali policji w  Pradze. W ten sposób dowiedział się o  podpisaniu 
niemiecko-sowieckiego paktu o  nieagresji kilka dni przed jego ogłoszeniem. Dzięki pomocy 
wuja, pracownika ministerstwa komunikacji, otrzymywał wiadomości na temat ruchów wojsk 
niemieckich. Te informacje przesyłał do Polski. Z czterema pozostałymi ofi cerami spotykał się 
w  praskim mieszkaniu, które wynajął por. Valenta (zapisując się wcześniej na studia na Uniwer-
sytecie Karola).

Otrzymawszy informację, że o  północy 29 sierpnia odpowiedzialność za transport kolejowy 
i  jego zarząd na terenie Protektoratu przejmie Wehrmacht, postanowili ewakuować się do Polski, 
przeczuwając rychły wybuch wojny. Na umówione miejsce zbiórki w  Ostrawie przybyła tylko 
trójka z  piątki wojskowych (Kašpar, Valenta i  Pecina). W nocy 27 sierpnia przekroczyli granicę 
i  natychmiast skontaktowali się telefonicznie z  pracownikami Oddziału II. Przekazali informacje 
na temat zajmowania stanowisk bojowych przez armię niemiecką wzdłuż byłej granicy cze-
chosłowackiej oraz o  niebezpieczeństwach wynikających z  podpisania niemiecko-sowieckiego 
paktu o  nieagresji. Po złożeniu relacji umożliwiono Czechom odjazd do obozu w  Bronowicach 
pod Krakowem.

Autor składa serdeczne podziękowania doc. Jiříemu Friedlowi z  Instytutu Historii Czeskiej 
Akademii Nauk w  Brnie oraz dr. Dušanowi Segešowi z  Instytutu Historii Słowackiej Akademii 
Nauk w  Bratysławie za pomoc w  prowadzonej kwerendzie archiwalnej i  udostępnieniu części 
materiałów, a także konsultacje i  rozmowy, bez czego rozpoczęcie nawet tak ogólnych badań 
tego tematu nie byłoby możliwe.

41 
Zob. K. Pacner, op. cit., s. 90–92.

42 
W tym samym miejscu przekraczał granicę marszałek Edward Śmigły-Rydz w  październiku 1941 r., wracając 

potajemnie z  Węgier do Polski.




