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[Rec.:] Wojciech Sawicki, Raport Kiszczaka dla Moskwy : czyli 

czego nie powiedział minister Widacki; wstęp Tomasz Gąsowski. – 

Kraków : Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległo-

ściowego ; Księgarnia Akademicka, 2002. – 153, [3] s. 
 

Książka pt. Raport Kiszczaka dla Moskwy : czyli czego nie powiedział mi-

nister Widacki jest zbiorem tekstów przygotowanych do druku przez znanego 

krakowskiego historyka Wojciecha Sawickiego. Zasadniczy trzon książki tworzy 

zestaw dokumentów przygotowany w 1984 r. na polecenie ówczesnego ministra 

spraw wewnętrznych, dlatego zwany jest tzw. „Raportem Kiszczaka”. Raport był 

przygotowany dla komunistycznych mocodawców w Moskwie, następnie pozy-

skany przez agentów STASI z ambasady sowieckiej w Warszawie w tymże 1984 r. 

Raport gen. Czesława Kiszczaka, współtwórcy stanu wojennego w PRL, będący w 

istocie zestawem wielu różnych dokumentów dotyczących spraw polskich, został 

odnaleziony w Berlinie w archiwum Urzędu Pełnomocnika Rządu Federalnego do 

Spraw Materiałów Służb Bezpieczeństwa byłej Niemieckiej Republiki Demokra-

tycznej, tj. w tzw. Urzędzie Gaucka na początku XXI w. Sam „raport Kiszczaka” 

zawiera panoramę społeczną PRL widzianą oczami funkcjonariuszy komunistycz-

nej Służby Bezpieczeństwa, zatem nieobiektywną, zniekształconą, skrzywioną, 

ograniczoną do punktu widzenia zagrożonej władzy komunistycznej i jej służb 

specjalnych, operujących zideologizowanym slangiem. „Raport” składa się z 

siedmiu części i konkluzji: I. Stan zagrożenia zewnętrznego państwa, II. Stan aktu-

alnego zagrożenia państwa przez służby specjalne, III. Stan zagrożenia wewnętrz-

nego państwa - nadbudowa, IV. Stan zagrożenia bezpieczeństwa państwa ze strony 

Kościoła i kleru katolickiego, V. Stan zagrożenia wewnętrznego państwa - baza, VI. 

Ściganie przestępstw przeciwko podstawowym interesom politycznym i ekonomicz-

nym PRLL, porządkowi publicznemu i innych, VII Porządek i bezpieczeństwo 

publiczne, [VIII.] Wnioski końcowe. Podtytuł książki: czyli czego nie powiedział 

minister Widacki wymaga wyjaśnienia. Chodzi o odniesienie się do wcześniejszej 

książki Jana Widackiego pt. Czego nie powiedział generał Kiszczak? (Warszawa 

1992), w której opublikowano tylko niektóre fragmenty tzw. „raportu Kiszczaka” z 

1984 r. Do tego tytułu nawiązująca książka pt. Raport Kiszczaka dla Moskwy : czyli 

czego nie powiedział minister Widacki w opracowaniu Wojciecha Sawickiego jest 
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pierwszym pełnym tekstem owego raportu i dlatego zasługuje na uwagę jako 

publikacja bez skrótów. Publikacja została zaopatrzona w Przedmowę z podtytułem 

Widziane z Rakowieckiej autorstwa znanego krakowskiego historyka Tomasza 

Gąsowskiego oraz Wstęp Wojciecha Sawickiego wprowadzający w tematykę 

zagadnienia. Na zakończenie do książki dodano dwa aneksy. W aneksie pierwszym 

znalazło się pięć ważnych dokumentów uzupełniających niejako „raport Kiszcza-

ka” z 1984 r. Chodzi o następujące teksty archiwalne: 1) Podziemie polityczne w 

PRL w ujęciu statystycznym (fragmenty ściśle tajnego raportu Biura Studiów SB 

MSW z 1987 r.); 2) Kulisy aresztowania Zbigniewa Bujaka (na podstawie raportu 

Grupy Operacyjnej ‘Warszawa’ – MBP NRD); 3) Notatka z rozmowy sekretarza 

generalnego KC SED i Przewodniczącego Rady Państwa NRD, tow. Ericha Ho-

neckera z czł. Biura Politycznego KC PZPR i ministrem spraw zagranicznych PRL, 

tow. Stefanem Olszowskim w dn. 4.11.1982 (fragment); 4) Podziały w Episkopacie 

oraz nieoficjalne kontakty frakcji ugodowej z komunistami; 5) Rozmowa Jaruzel-

skiego z Breżniewem w Moskwie w marcu 1982: nadzieja związana z reformą 

gospodarczą i strategiczne zamierzenia komunistów. Z kolei w aneksie drugim 

znalazł się tekst referatu autorstwa Wojciecha Sawickiego z 2000 r. pt. Stasi a 

opozycja demokratyczna w Polsce. Książka posiada jeden indeks uwzględniający 

nazwy osobowe, instytucjonalne oraz geograficzne. W dziele zamieszczono jedną 

ilustrację czarno-białą. Publikacja posiada walory poglądowe i poznawcze, pozwa-

la wyrobić sobie zdanie o zdegradowanej, redukcjonistycznej i relatywistycznej 

mentalności komunistycznego aparatu w PRL. Pozycja może być przydatna jako 

materiał pomocniczy dla historyków, badaczy dziejów najnowszych Polski, nau-

czycieli historyków i nauczycieli wiedzy o społeczeństwie, nadto uczniów, studen-

tów i osób pragnących „od kuchni” poznać zagadnienia władzy totalitarnej, ujaw-

niane w autentycznych, tajnych raportach dla obcego państwa. 

 

Tytuł w języku angielskim (the title in English): 
 

[Rev.:] Kiszczak’s Report for Moscow, or What Minister Widacki Has not Said 

 

Abstract (Summary): 
 

The book entitled Kiszczak’s Report for Moscow or What Minister Widacki Has 

not Said (in Polish: Raport Kiszczaka dla Moskwy : czyli czego nie powiedział 

minister Widacki) is a report of the communist secret police directed by Czeslaw 

Kiszczak (1925 -) for the authorities of the Soviet Union (1984). The published 

secret documents survived as the copies of STASI in Germany. They were found in 

the Archives in the Office of the Proxy to the Federal Government for the Materials 

of Security Service of the former German Democratic Republic (Gauck Authority). 

These secret documents are concerned with the anti-communist opposition (1984) 
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and the Roman Catholic Church in Poland. They include the texts of two conversa-

tions of the communist activists: one is a conversation of Leonid Brezhnev (1906-

1982) with general Wojciech Jaruzelski (1923 - 2014) and the other – a conversa-

tion of Stefan Olszowski (1931 -) with Erich Honecker (1912-1994). The book has 

been published in Polish. 
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