
1. PROLOG 
Cytat:  
„Pytasz o światopogląd. Zamiast memorandum usystematyzowanego, powiem Ci chaotycznie, 
co lubię, a czego nie lubię…” 
 
ZACZĘŁO SIĘ W „ODRZE”. WE WROCŁAWIU NAD ODRĄ  

 
Tekst główny:  

 
„Panie Kazimierzu, czekam przede wszystkim na TEKST” – ponaglał Kazimierza Moczarskiego 
Zbigniew Kubikowski, redaktor naczelny wrocławskiego miesięcznika „Odra”. Był rok 1972. 
Chodziło o kolejne odcinki „Rozmów z katem”, które czasem wysyłane były przesyłkami 
konduktorskimi z Warszawy do Wrocławia. Cały TEKST, okazał się dziełem jego życia – 
książką, która do dziś ukazuje się w kolejnych wersjach językowych. Książką, którą odkrywają i 
czytają kolejne pokolenia ludzi na całym świecie. Moczarski pisał ją przez 11 lat, a pisaniu 
towarzyszyły wielkie emocje i niechęć władz. Dzięki staraniom pisarza Andrzeja 
Szczypiorskiego i redaktora Kubikowskiego reportaż „Rozmowy z katem” w latach 1972–
1974 publikował w odcinkach wrocławski miesięcznik „Odra”.  

Kim był autor tego bezprecedensowego dzieła, które pozostaje jednym z 
najważniejszych i najoryginalniejszych świadectw historii XX wieku? Człowiekiem, którego 
życie przeszło do legendy nieoczywistej, choć nigdy nie był postacią publiczną, jak napisała 
Anna Machcewicz, biografka Kazimierza Moczarskiego. Był działaczem politycznym i 
społecznym w okresie II RP, oficerem Armii Krajowej i Kierownictwa Walki Podziemnej, 
powstańcem warszawskim, więźniem stalinowskich kazamatów, osadzonym w jednej celi z 
Jürgenem Stroopem, niemieckim zbrodniarzem wojennym. Był też kochającym mężem i ojcem 
oraz dziennikarzem, do końca życia zajmującym się wieloma ludzkimi, życiowymi problemami 
dotykającymi egzystencji w peerelowskiej rzeczywistości.  

Poprzez życiorys Kazimierza Moczarskiego (1907–1975) można opowiedzieć nie tylko 
o dziejach XX-wiecznej Polski, ale także o ludziach, których życie naznaczone zostało przez 
dwa totalitaryzmy – faszyzm i stalinizm. Naznaczone, ale nie zniszczone. Zdarzali się bowiem 
ludzie, którzy potrafili przejść przez piekło i wyjść zwycięsko z najtrudniejszych nawet prób. 
To właśnie przypadek Kazimierza Moczarskiego.  
 

 
Kazimierz Moczarski, Halin 1957 r. [archiwum Elżbiety Moczarskiej/Fotonova]  
 
 
 



 
  



2. II RZECZPOSPOLITA 
 
Cytat:  
Nie lubię apoteozy i uroczystości – stosowanych zamiast uzasadnienia trudnego problemu.  
 
Tekst wprowadzający:  
 
11 listopada 1918 r. Polska odzyskała niepodległość. Rodzi się II Rzeczpospolita Polska. 
Państwo, w którym przyszło Moczarskiemu spędzić młodzieńcze lata swojego życia. Już 
wtedy angażował się społecznie i politycznie w kształtowanie ojczyzny. 
 
Prace przy opracowywaniu mapy Polski na konferencję pokojową po zakończeniu I wojny światowej, 
Hotel Astoria, Paryż ok. 1918–1920 [Getty Images] 
 

 
Józef Piłsudski w towarzystwie oficerów na Krakowskim Przedmieściu po powrocie do Warszawy z 
więzienia w Magdeburgu, Warszawa, 10 listopada 1918 r. [East News]  
 
Tekst główny:  
 
„My, pierwsza brygada…” – śpiewa 23-letni student prawa Uniwersytetu Warszawskiego 
(potem jeszcze Wyższej Szkoły Dziennikarskiej), Kazimierz Moczarski, rozwijając z kolegami 
transparent swojej piłsudczykowskiej organizacji Legion Młodych, na dodatek ścierając się, nie 
tylko słownie, ze studentami z prawicowego Obozu Wielkiej Polski – to nie były żarty, 
dochodziło do regularnych bójek nawet na bambusowe kije.  

Moczarski należał do pierwszego pokolenia dorastającego w niepodległej Polsce. Jacy 
byli „piękni dwudziestoletni” II Rzeczpospolitej? Zaangażowani, szukający swojego miejsca i 
toczący spory o Polskę, ale też pełni życia i młodzieńczej energii. Po zajęciach na uczelni albo 
po pracy (Moczarski od 1935 r. pracował jako radca prawny w Ministerstwie Opieki 
Społecznej) spotykali się w kawiarniach i restauracjach, potem biegli do kina albo do teatru, a 
niejednokrotnie na dancing. Nocny powrót do domu, prysznic i od rana powtórka. Młodość, 
Polska, polityka.  

Rozczarowany postawą rządu Moczarski wystąpił z Legionu Młodych w 1934 r. wraz z 
grupą nastawioną krytycznie do sanacji. Zaangażował się w powstanie jednego z Klubów 
Demokratycznych postulujących reformy społeczne oraz przeciwstawiających się 
antysemityzmowi i skrajnemu nacjonalizmowi. W 1939 r. kluby te przekształcą się w 
Stronnictwo Demokratyczne. Kazimierz przez całe dwudziestolecie międzywojenne aktywnie 
działał w organizacjach pracowniczych i środowiskach inteligencji o przekonaniach 



lewicowych.. Jego mieszkanie niejednokrotnie było miejscem burzliwych zebrań nazywanych 
„maurycówkami”. Były to spotkania jednego z klubów pracowniczych, które za patrona 
przybrały sobie Maurycego Mochnackiego, powstańca listopadowego, a zarazem jednego z 
najważniejszych krytyków i teoretyków polskiego romantyzmu. Sam Kazimierz kilka lat 
później też stanie się „Maurycym” – to będzie jeden z jego konspiracyjnych pseudonimów.  
 

 
Kazimierz Moczarski, 1915 r. [archiwum Elżbiety Moczarskiej/Fotonova]  

 
Rodzice Kazimierza Moczarskiego, Jan Damazy Moczarski wraz z żoną Michaliną z domu Skarbek-
Wodzianowską, [archiwum Elżbiety Moczarskiej/Fotonova]  
 

 
Kazimierz Moczarski, Warszawa, l. 20. XX w. [archiwum Elżbiety Moczarskiej/Fotnova]  

 



Kazimierz Moczarski podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej, Bereza Kartuska 1929 r. 
[archiwum Elżbiety Moczarskiej/Fotonova]  

 
Kazimierz Moczarski (pierwszy z prawej) z przyjaciółmi podczas zimowiska, Krynica Zdrój 1937 r. 
[archiwum Elżbiety Moczarskiej/Fotonova]  

 
Kazimierz Moczarski w gronie znajomych nad morzem, l. 30. XX w. [archiwum Elżbiety 
Moczarskiej/Fotonova]  

 
Bal przebierańców w Juracie. Druga od lewej stroi Zofia Płoska, późniejsza żona Kazimierza 
Moczarskiego, Jurata 1937 r. [archiwum Elżbiety Moczarskiej/Fotonova]  
 
+ eksponat: indeks Kazimierza Moczarskiego z okresu studiów prawniczych na Uniwersytecie 
Warszawskim z 1926 r. [Biblioteka Narodowa, Warszawa] 
 
Teksty poboczne:  
 
 
 
 
 



Legion Młodych  
 

 
Delegacja Legionu Młodych podczas składania wieńca na Grobie Nieznanego Żołnierza w 
Warszawie, 1934 r. [Narodowe Archiwum Cyfrowe] 

 
W 1930 r., z inicjatywy najbliższych współpracowników Józefa Piłsudskiego, powstał Legion 
Młodych, nowa piłsudczykowska organizacja młodzieżowa, która miała stanowić 
przeciwwagę dla zyskującego na popularności wśród młodzieży ruchu narodowego. Legion 
Młodych propagował nacjonalizm państwowy, głosząc przy tym jednocześnie hasła 
antykapitalistyczne, antyklerykalne i antydemokratyczne. Nie była to jednak nigdy organizacja 
spójna ideowo, przez co w drugiej połowie lat 30. XX w. w szeregach Legionu Młodych doszło 
ostatecznie do rozłamu i wchłonięcia poszczególnych frakcji przez PPS i Legion Młodzieży 
Polskiej. To w tym okresie Moczarski opuścił szeregi rozpadającej się organizacji. 

 
 

Obóz Wielkiej Polski  

 
Akademia ku czci Romana Dmowskiego zorganizowana przez Obóz Wielkiej Polski, Katowice ok. 
1939 [Narodowe Archiwum Cyfrowe] 

 
Obóz Wielkiej Polski (OWP) powstał w 1926 r. z inicjatywy Romana Dmowskiego w celu 
zjednoczenia prawicy przeciwko rządom sanacji.  Był zorganizowany hierarchicznie na wzór 
partii faszystowskiej. OWP opowiadał się m.in. za stworzeniem państwa narodowego, które 
realizowałoby wyłącznie interesy narodu polskiego oraz za polonizacją mniejszości 
słowiańskich i całkowitym wyłączeniem Żydów z życia publicznego, a także gospodarczego. 
Hasła głoszone przez OWP były szczególnie popularne wśród młodzieży i studentów. 

 
Klub Demokratyczny  
Zawiadomienie o zebraniu organizacyjnym pierwszego Klubu Demokratycznego w Warszawie. W 
treści zawiadomienia widnieje błędna data (16 stycznia) – spotkanie miało miejsce 16 października 
1937 r. w lokalu Towarzystwa Miłośników Historii. [ze zbiorów Stronnictwa Demokratycznego] 
16 października 1937 r. w Warszawie ukonstytuował się pierwszy w Polsce Klub 
Demokratyczny, a w spotkaniu założycielskim brał udział Kazimierz Moczarski. Była to 



antyfaszystowska organizacja społeczno-polityczna, która zrzeszała ludzi o poglądach 
lewicowych, dążących do stworzenia opartej na zasadach demokratycznych politycznej 
alternatywy dla rządu sanacyjnego i ruchów narodowych. Kluby Demokratyczne szybko 
powstały w największych miastach II Rzeczpospolitej. W październiku 1938 r. podczas 
ogólnopolskiego zjazdu Klubów, jaki odbył się we Lwowie powołano do życia Stronnictwo 
Demokratyczne.   
 
  



3. KONSPIRACJA 
 

CYTAT: 
Nie lubię soldateski – choć gorszy od żołnierza zawodowego jest cywilny pułkownik, 
awanturniczy polityk opętany ideą zbawienia innych dla korzyści własnych żłobów.  

 
Tekst wprowadzający:  
 
Wczesnym rankiem 1 września 1939 r. na antenie Polskiego Radia nadano komunikat 
specjalny: „A więc wojna! Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan 
dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w 
okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. 
Musimy myśleć tylko o jednym: walka aż do zwycięstwa”. Po tych słowach dla Polaków 
nadszedł czas trudnych decyzji i sprawdzian z ludzkich postaw. Nie ominęło to również 
małżeństwa Moczarskich. 
 

 
Niemieccy żołnierze przełamują szlaban na polsko-niemieckim przejściu granicznym w pobliżu 
Gdańska, wrzesień 1939 r. [Bundesarchiv]  

 
Tekst główny:  
 
Pierwsze kolumny niemieckich czołgów docierają do Warszawy wieczorem 6 września. Tego 
dnia ze stolicy ewakuowane zostają władze państwowe i urzędy. Moczarscy wraz z innymi 
urzędnikami Ministerstwa Opieki Społecznej trafiają do Dubna, gdzie na nowo próbuje się 
zorganizować pracę urzędu. Po wkroczeniu do Polski oddziałów Armii Czerwonej część 
pracowników ministerstwa postanawia kontynuować ewakuację w kierunku granicy z 
Rumunią. Moczarscy pozostają jednak w grupie, która na własną rękę decyduje się powrócić 
do Warszawy. Do okupowanej stolicy docierają – po długiej i dramatycznej podróży – w 
grudniu 1939 r. Od tej chwili Moczarski szuka możliwości podjęcia czynnej walki z Niemcami. 
  

W 1940 r. decyduje się wstąpić do konspiracji – zostaje członkiem podziemnego 
Stronnictwa Demokratycznego i włącza się w prace Biura Informacji i Propagandy Komendy 
Głównej ZWZ-AK, przyjmując pseudonim „Rafał”. Zajmuje się tzw. białym wywiadem, czyli 
analizą życia politycznego i społecznego w okupowanej Polsce. Już od początku ma kontakty 
m.in. z Janem Karskim, Aleksandrem Gieysztorem i Władysławem Bartoszewskim, z którym 
później wspólnie stworzą Wydział Informacji Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej 
AK. Po zamordowaniu przez Niemców w 1943 r. brata i szwagra, włącza się w bezpośrednie 
działania przeciwko okupantowi. Od stycznia 1944 r. pod pseudonimem „Maurycy” kieruje 



pionem dochodzeniowo-śledczym w Wydziale Dywersji Okręgowego Kierownictwa Walki 
Podziemnej Warszawy. W okresie zaledwie sześciu miesięcy udaje mu się zidentyfikować, 
udokumentować i przekazać prokuraturom oraz sądom Polskiego Państwa Podziemnego 
materiały dotyczące ponad sześćdziesięciu kolaborantów, konfidentów gestapo i ludzi, którzy 
szantażowali, prześladowali i wydawali Żydów w ręce Niemców. Większość z tych osób 
otrzymała wkrótce wyroki śmierci.  

Opisując po wojnie swoją działalność konspiracyjną, Moczarski napisze: „Starałem się 
brać udział w akcji chroniącej społeczeństwo (ludzi nieupolitycznionych, ludzi pochodzenia 
żydowskiego, AK-owców, AL-owców, endeków, socjalistów, komunistów, katolików itd.)”.  

W czerwcu 1944 r. bierze udział w przeprowadzonej przez batalion „Zośka” akcji „Jan 
Boży”, polegającej na odbiciu więźniów Pawiaka z warszawskiego szpitala Jana Bożego. Jego 
żona, Zofia Moczarska pseud. Malina, od 1940 r. tak jak i on działająca w konspiracji, w 
powstaniu warszawskim służy jako łączniczka i redaktorka prasy powstańczej.  

Po powstaniu warszawskim 37-letni wówczas Moczarski kontynuuje działalność 
konspiracyjną i zostaje szefem Biura Informacji i Propagandy w sztabie Delegatury Sił 
Zbrojnych, utworzonej po rozwiązaniu Armii Krajowej. Jest współautorem memoriału 
wzywającego żołnierzy AK do ujawnienia się.  
W sierpniu 1945 r. zostaje aresztowany na jednej z warszawskich ulic, gdy zmierza na 
spotkanie konspiracyjne. Jego żona Zofia zostanie aresztowana w ten sam sposób cztery lata 
później. 
 

 
Powstańcy warszawscy w trakcie lektury prasy powstańczej. Fot. Eugeniusz Lokajski „Brok” 
[Muzeum Powstania Warszawskiego] 

  



 

 
Kadry z okupowanej Warszawy. Fot. nieznany niemiecki fotograf, Warszawa 1939–1945 
[Archiwum Państwowe w Warszawie] 

 
Kazimierz Moczarski, Wspomnienia powstańcze, [w:] „Kurier Polski” nr 178 (1958)  
(Biblioteka Narodowa, Warszawa) 
+ eksponat: Kenkarta Kazimierza Moczarskiego na prawdziwe nazwisko [Biblioteka 
Narodowa, Warszawa] 
+ eksponat: Kenkarta Kazimierza Moczarskiego na fałszywe nazwisko [Biblioteka Narodowa, 
Warszawa] 
+ eksponat: Legitymacja Krzyża Armii Krajowej dla K. Moczarskiego z 12.06.1968 [Biblioteka 
Narodowa, Warszawa]  
+ krzyż i legitymacja Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski [archiwum 
Elżbiety Moczarskiej] 
 
Podpis:  
Kazimierza Moczarskiego już we wrześniu 1944 r. odznaczono Złotym Krzyżem Zasługi z 
Mieczami i Krzyżem Walecznych. Krzyż Zasługi z Mieczami ustanowił dwa lata wcześniej 



prezydent RP na uchodźstwie. Odznaczenie to mogło być nadawane w czasie wojny „celem 
nagradzania czynów męstwa i odwagi, dokonanych nie bezpośrednio w walce z 
nieprzyjacielem oraz zasług położonych względem Państwa lub jego obywateli w warunkach 
szczególnego niebezpieczeństwa”. Krzyż Walecznych przyznawał Naczelny Wódz Polskich Sił 
Zbrojnych za czyny męstwa dokonane w czasie wojny. Po wojnie Moczarski został 
uhonorowany Krzyżem AK nadawanym w Londynie, ale, niestety, do Polski udało się 
przemycić tylko legitymację. Pośmiertnie, w 2010 r. Kazimierz Moczarski został odznaczony 
przez prezydenta RP Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. 
 
+ scenografia: replika radiostacji powstańczej z nagranymi meldunkami powstańczymi  
 
Podpis pod radiostację: 
Tuż przed powstaniem warszawskim Moczarski – tym razem pod pseud. „Rafał” – wymyślił 
wraz ze współpracownikami z KWP system wewnętrznej łączności. Wraz z żoną zdobywał 
słuchawki, obcinając je z aparatów telefonicznych w niemieckich instytucjach. Rozkazem 
kierownictwa BIP w trakcie powstania Moczarski kierował siecią obsługi radiotelegraficznej 
Komendy Głównej AK, równolegle osobiście kierując stacjami radiowymi „Rafał” i „Danuta”. 
 
 
Teksty poboczne: 

 
Kampania wrześniowa 

 

 
Plakaty propagandowe zagrzewające do walki z Niemcami, wrzesień 1939 r. [East News]   
 
1 września 1939 r., po zbrojnym ataku III Rzeszy na Polskę, rozpoczęła się trwająca ponad 
miesiąc wojna obronna. Niepodległa zaledwie od dwóch dekad Rzeczpospolita nie była 
wystarczająco przygotowana do podjęcia zbrojnego wysiłku i skutecznej obrony przed 
szybkimi i nowoczesnymi oddziałami Wermachtu. Pozostawiona bez wsparcia militarnego 
zachodnich sojuszników, zaatakowana 17 września od wschodu przez Związek 



Radziecki, podzielona wbrew międzynarodowemu prawu pomiędzy obu okupantów, 
Rzeczpospolita walczyła aż do 6 października 1939 r. 
 
Polskie Państwo Podziemne 

 
Schemat organizacji polskiego państwa podziemnego [domena publiczna] 
 
Na terenie okupowanej Polski powstało podlegające Rządowi RP na uchodźstwie państwo 
podziemne z własną konspiracyjną organizacją wojskową. W jej ramach w 1940 r. powstało 
Biuro Informacji i Propagandy Komendy Głównej ZWZ-AK, którego ostatnim kierownikiem – 
od upadku powstania w październiku 1944 r. aż do rozwiązania Armii Krajowej 19 stycznia 
1945 r. – był Kazimierz Moczarski. Poza informowaniem Polaków o bieżącej sytuacji za 
pomocą wydawanych czasopism i audycji radiowych, celem tej organizacji była także walka z 
niemiecką propagandą, dokumentowanie działań okupanta oraz zbieranie informacji. Od lipca 
1943 r. za organizację walki zbrojnej i walki cywilnej z okupantem odpowiadało Kierownictwo 
Walki Podziemnej, na czele którego stał dowódca Armii Krajowej. W obszarze działalności 
KWP znajdowało się przeprowadzanie akcji dywersyjnych, nadzorowanie działalności Sądów 
Specjalnych i organizowanie biernego oporu społeczeństwa. 
 
Powstanie warszawskie 

 
Powstanie warszawskie, powstaniec w ruinach kościoła pw. św. Krzyża, Warszawa 1944 r. [East 
News]  

 
Powstanie Warszawskie, niemiecki pocisk moździerzowy tafia w budynek Prudentialu – symbol 
nowoczesnej Warszawy, Warszawa 1944 r. [domena publiczna] 



 
Powstanie warszawskie, zorganizowane przez Armię Krajową w ramach akcji „Burza”, było 
zbrojnym wystąpieniem przeciwko okupującym stolicę Niemcom, a jednocześnie polityczną 
manifestacją Polskiego Państwa Podziemnego przeciwko Związkowi Radzieckiemu i polskim 
komunistom. Bohaterska, samotna i nierówna walka warszawiaków trwała 63 dni. 
 
Akcja „Jan Boży” 
Notatka Kazimierza Moczarskiego z dnia 10 września 1970 r. – akcja Jan Boży [Biblioteka 
Narodowa, Warszawa] 
 
„Impulsem do zaprojektowania akcji było osadzenie na oddziale więziennym Szpitala Jana 
Bożego (po przewiezieniu go tam z Pawiaka w maju 1944 r.) współpracownika działu 
dochodzeniowo-śledczego wydziału dywersji osobowej KWP na m. st. Warszawę – 
Mieczysława Góralczyka (Jerzy Bay), który był również działaczem organizacji Polski Związek 
Wolności i miał kontakty z warszawskimi grupami konspiracyjnymi, mającymi łączność z 
polskim podziemiem na Śląsku”. Rozpoznanie i przeprowadzenie akcji było dziełem KWP, 
którego szefem działu śledczo-dochodzeniowego był Kazimierz Moczarski. Sam „Maurycy” 
brał również bezpośredni udział w akcji – kierował zabezpieczeniem i obserwacją. Grupa 
bojowa pod dowództwem Alfreda Kurczewskiego pseud. „Ambrozja” wdarła się do gmachu 
szpitala i przy pomocy grupy wewnętrznej (uzbrojonych wcześniej więźniów), zdołała 
zneutralizować strażników i wyprowadzić z budynku 15 osadzonych, którym później wydano 
cywilne ubrania, fałszywe kenkarty i pieniądze. Cała operacja zakończyła się pełnym 
sukcesem i bez strat w ludziach. 
 
 
  



4. PROCESY 
CYTAT: 
Nie lubię pogardy dla człowieka. 

 
Tekst wprowadzający:  
 
Po zakończeniu wojny władzę w Polsce przejęli komuniści. Rozpoczął się okres polowania na 
wszelkie „elementy reakcyjne”, które stanowiły potencjalne zagrożenie dla nowej władzy. Za 
takowe uważano m.in. tych, którzy w trakcie wojny pozostawali wierni polskiemu rządowi na 
emigracji, w tym przede wszystkim dowództwo Armii Krajowej, któremu zarzucano, że oprócz 
likwidowania konfidentów i nazistowskich notabli, AK mordowała polskich komunistów. Z 
tego powodu na czele listy poszukiwanych przez komunistyczną bezpiekę znalazły się 
wszystkie te osoby, które w czasie wojny związane były z Kierownictwem Walki Podziemnej. 
Wśród nich był również Kazimierz Moczarski – szef pionu dochodzeniowego warszawskiego 
wydziału dywersji osobowej. 
 

Tekst główny:  
 

Dziesięć lat więzienia, a potem kara śmierci, zamieniona na dożywocie. Uniewinnienie 
i rehabilitacja. To wyroki, jakie zapadły w dwóch, a wliczając w to proces rehabilitacyjny, 
w którym to on oskarżał swoich stalinowskich oprawców, w trzech procesach Kazimierza 
Moczarskiego. Warszawski Mokotów, Sztum, Rawicz, Wronki – to więzienia, w których 
Moczarski od momentu aresztowania w sierpniu 1945 r. aż do 24 kwietnia 1956 r., 
gdy wyszedł na wolność, spędził prawie 11 lat, w tym blisko 4 lata w celi śmierci.  

Moczarski został oskarżony o działalność w Armii Krajowej, Polskim Państwie 
Podziemnym i Delegaturze Sił Zbrojnych na Kraj, które Urząd Bezpieczeństwa i stalinowskie 
sądy uznały nie tylko za „organizacje przestępcze”, ale i „współdziałające z gestapo w 
zwalczaniu organizacji i działaczy lewicowych oraz komunistycznych”. W pierwszym procesie, 
który odbył się w styczniu 1946 r., Moczarskiego skazano na 10 lat więzienia. Potem 
wszczęto kolejne śledztwo. On sam w tym czasie przez wiele miesięcy był torturowany, 
upodlany i upokarzany. W ten sposób chciano wymusić na nim fałszywe zeznania i 
współpracę z bezpieką. Bezskutecznie. „Nie miałem już nic do stracenia” – pisał, gdy podczas 
jednego z przesłuchań pokazano mu sfingowany akt zgonu jego żony Zofii. W 1952 r. skazano 
go na karę śmierci.  
 
+ eksponat: Dekret o ochronie państwa 
 
Opis: Akt prawny, na podstawie którego zwalczano przeciwników władz. Przewidywał on 
dwie kary za cały wiele przestępstw – śmierci lub więzienia. Obowiązywał od sierpnia 1944 
do listopada 1945 r., kiedy został zastąpiony przez nie mniej rygorystyczny tzw. Mały Kodeks 
Karny. Na podstawie tych dokumentów peerelowskie sądy skazały nie tylko wielu żołnierzy 
AK, ale także rzesze zwykłych obywateli, których państwo uznało za wrogów ustroju. 

„Nie jestem na tej sali oskarżonym, nie bronię się, lecz oskarżam, oskarżam system […]. 
Montować nasze procesy mogli tylko ludzie obcy, nieznający naszej historii, naszego 
społeczeństwa i jego niepodległościowych tradycji” – mówił Kazimierz Moczarski w grudniu 
1956 r. podczas procesu rehabilitacyjnego dowódców Kierownictwa Walki Podziemnej. 



Procesu, który stał się wielkim oskarżeniem stalinowskiego systemu. Sąd cofnął fałszywe 
oskarżenia i ostatecznie uniewinnił Moczarskiego. W uzasadnieniu wyroku rehabilitacyjnego z 
11 grudnia 1956 r. napisano: „Sąd Wojewódzki uznał za swój obowiązek stwierdzić, iż 
przewód sądowy przeprowadzony po wznowieniu postępowania w niniejszej sprawie wykazał 
nie tylko bezzasadność, sztuczność i tendencyjność oskarżenia, czemu dał już wyraz 
przedstawiciel Generalnej Prokuratury PRL, od tego oskarżenia odstępując, ale także dowiódł, 
iż dobre imię polskiego podziemia okupacyjnego, które w swej masie nie zhańbiło się żadną 
kolaboracją na miarę quislingowską, i którego, na swoim odcinku i w swoim zakresie 
okupacyjnej działalności, przez wiele lat pobytu w więzieniu z budzącym szacunek uporem i 
hartem bronił Kazimierz Moczarski, zostało w ramach niniejszej sprawy zrehabilitowane”. 
 
Kazimierz Moczarski (drugi z lewej, z tyłu) wraz ze swymi obrońcami podczas przerwy w rozprawie 
rehabilitacyjnej, Warszawa 1956, zdjęcie autorstwa Henri Cartier-Bresson'a [Magnum Photos]

 
Kazimierz Moczarski w mieszkaniu swojej matki w dniu, w którym opuścił więzienie, Warszawa 
1956 r. [Fotonova]  

 

 
Kazimierz Moczarski w  sanatorium po wyjściu z więzienia, Wonieść 1956 r. [Fotonova]  
 
+ eksponat: Decyzja Prezydium Rady Narodowej m. st. Warszawy (7.06.1956) o nieudzieleniu 
zezwolenia na meldunek w mieszkaniu matki i siostry.  
 



Opis: Moczarski, mimo, że został uniewinniony i odzyskał wolność, nadal był prześladowany. 
Po zwolnieniu z więzienia pozostał z żoną niemal bez środków do życia, ze zrujnowanym 
zdrowiem i bez dachu nad głową. Jego prośba o zameldowanie w mieszkaniu matki i siostry 
skierowana do premiera Cyrankiewicza, została rozpatrzona odmownie. 
 

Teksty poboczne:   
Nowy początek 

 
„Wielka Trójka” – Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt i Józef Stalin – podczas konferencji 
jałtańskiej, Jałta, luty 1945 r. [Eastnews]   
 
W styczniu 1945 r. koniec wojny był już tylko kwestią czasu. Przywódcy koalicji 
antyhitlerowskiej zaczęli zatem na nowo projektować granice powojennej Europy. Podczas 
konferencji w Jałcie premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill i prezydent USA Franklin D. 
Roosevelt pod dyktando Józefa Stalina zgodzili się na „przesunięcie” Polski na zachód kosztem 
polskich Kresów Wschodnich, które pozostały przy Związku Radzieckim. Oznaczało to de 
facto pozostawienie powojennej Polski w rękach Stalina, który dążył do tego, aby rządy w 
Warszawie przejęli polscy komuniści zależni od Moskwy. 
 
Przejęcie władzy przez komunistów 

 
Proces szesnastu. Pokazowy proces polityczny przywódców Polskiego Państwa Podziemnego, który 
odbył się przed Kolegium Wojskowego Sądu Najwyższego ZSRR, Moskwa, czerwiec 1945 r.  
[domena publiczna] 

 
Tablice agitacyjne na terenie Warszawy zachęcające do głosowania 3 x TAK podczas referendum 
ludowego w 1946 r., Warszawa 1946 r. [domena publiczna] 
 



Od 31 grudnia 1944 r., tj. od chwili powołania przez Stalina marionetkowego Rządu 
Tymczasowego Rzeczpospolitej Polskiej, który pół roku później, 28 czerwca 1945 r., 
przekształcił się w uznawany przez aliantów Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej, polscy 
komuniści konsekwentnie dążyli do osłabienia wszelkiej opozycji, rozpoczynając przy tym 
regularną walkę z podziemiem niepodległościowym. Pierwszą poważną konfrontacją z legalną 
opozycją było referendum ludowe przeprowadzone 30 czerwca 1946 r. Pomimo 
tendencyjnych pytań, masowej propagandy i terroru sił bezpieczeństwa, wyniki referendum 
nie były satysfakcjonujące dla komunistów, przez co do publicznej wiadomości podano 
sfałszowane dane.  Podobnie sfałszowano wyniki wyborów do sejmu ustawodawczego, które 
odbyły się w styczniu 1947 r. Komuniści zepchnęli partie opozycyjne na margines sceny 
politycznej, przejmując tym samym pełnię władzy w powojennej Polsce. 
 

   



5. TORTURY 
 
Cytat:  
Nie lubię więzienia, terroru i gwałtu, miażdżenia palców i przypalania ogniem, wyrywania 
włosów, spłaszczania spętanego bliźniego.  

 
W czasie śledztwa prowadzonego przeciwko mnie na okoliczności mej rzekomej współpracy z 
Niemcami (inkryminowane mi rozpracowywanie lewicowców) zostałem – w okresie od 30 XI 1948 
do 22 IX 1952 – poddany przez oficerów i podoficerów b. MBP: ppłk. Duszę Józefa, mjr. Kaskiewicza 
Jerzego, kpt. Chimczaka Eugeniusza, kpt. Adamuszka Adama, ppor. Szymańskiego Tadeusza, st. 
sierżanta Mazurkiewicza i sierżanta Stanisława Wardyńskiego (lub Wardeńskiego, Wardęskiego) 
czterdziestu dziewięciu następującym rodzajom maltretacji i tortur: 
1) ręką (Dusza, Kaskiewicz, Chimczak), 
2) policyjną pałką gumową (Dusza, Kaskiewicz), 
3) drążkiem mosiężnym (Dusza), 
4) drutem (Dusza oraz oddziałowy Stanisław Wardyński lub Wardeński, Wardęski), 
5) drewnianą linijką okutą metalem (Dusza, Kaskiewicz, Chimczak), 
6) kijem (Dusza), 
7) batem (Kaskiewicz), 
8) suszką i podstawą do kałamarza (Chimczak, Adamuszek); 
bicie szczególnie uczulonych miejsc ciała: 
9) nasady nosa – pałką gumową (Dusza), 
10) wystających części łopatek – pałką gumową (Dusza), 
11) podbródka w okolicy gruczołów, które obrzękają przy tym do rozmiarów „świnki” – pałką gumową 
(Dusza), linijką (Dusza, Kaskiewicz), 
12) stawów barkowych – pałką gumową, 
13) wierzchniej części nagich stóp w okolicach palców – batem obciągniętym w tzw. lepką gumę 
(Kaskiewicz), 
14) czubków palców rąk – suszką i podstawą kałamarza (Chimczak i Adamuszek), 
15) czubków palców nagich stóp – pałką gumową (Dusza), 
16) obnażonych pięt (seria po 10 uderzeń na piętę pałką gumową, kilka razy na dzień) – (Dusza); 
wyrywanie włosów: 
17) z wierzchniej części czaszki (Dusza, Kaskiewicz, Chimczak), 
18) ze skroni, znad uszu i z karku – tzw. podskubywanie gęsi (Dusza, Kaskiewicz, Chimczak), 
19) z brody i wąsów (Dusza, Chimczak), 
20) z piersi (Chimczak), 
21) z krocza i z moszny (Chimczak); 
przypalanie: 
22) rozżarzonym papierosem okolic ust i oczu (Chimczak), 
23) płomieniem – palców obu dłoni (Dusza, Kaskiewicz i Chimczak); 
24) miażdżenie palców obu rąk między ołówkami (Dusza, Kaskiewicz); 
25) miażdżenie palców stóp (wskakiwanie butami na stopy) – (Dusza, Kaskiewicz, Chimczak); 
26) kopanie nóg i korpusu ciała (Dusza, Kaskiewicz oraz oddziałowy Stanisław Wardyński lub 
Wardeński, Wardęski); 
27) kopanie specjalnie w kości goleniowe (Dusza, Kaskiewicz, Chimczak); 
28) kłucie szpilką, stalówką itp. (Dusza, Chimczak); 



29) szczypanie twarzy i uszu ręką przy pomocy klucza (Chimczak); 
30) siedzenie na kancie stołka (Dusza, Chimczak); 
31) siedzenie na śrubie, która rani odbytnicę (Dusza); 
32) skuwanie rąk do tyłu automatycznymi kajdankami, tzw. amerykankami oraz zrywanie siłą z 
przegubów tych kajdanek, które rzekomo nie chciały się otworzyć (Dusza przy pomocy ówczesnego 
starszego oddziałowego, plut. Tadeusza Szymańskiego); 
33) „gimnastyka” – przysiady aż do omdlenia (Dusza); 
34) bieganie po schodach (20–30 minut) – (dozorował oddziałowy z rozkazu ppłk. Duszy); 
35) wielogodzinny karcer (m.in. nago) – (Dusza); 
36) zmuszanie do niespania przez okres 7–9 dni drogą „budzenia” mnie (stojącego w mroźnej celi) 
uderzeniami w twarz, zadawanymi przez dozorującego urzędnika b. MBP; metoda ta, nazywana przez 
oficerów śledczych plażą lub Zakopanem, wywołała u mnie stan półobłąkańczy i spowodowała 
zaburzenia psychiczne (m.in. widzenia barwne i dźwiękowe), zbliżone do odczuwanych po użyciu 
peyotlu lub meskaliny (Dusza przy pomocy oddziałowych); 
37) wielogodzinna „stójka” w celi na baczność (Dusza przy pomocy oficerów inspekcyjnych i 
oddziałowych Oddziału XI Mokotowa oraz później (po 11 XI 1950 r.) Pawilonu A Mokotowa); 
38) wielogodzinna „stójka” w celi i w pokoju śledczym z rękami podniesionymi w górę (Dusza przy 
pomocy oddziałowych oraz oficerów inspekcyjnych Oddziału XI i X Mokotowa); 
39) pozbawianie paczek od rodziny (Siostra moja stale przysyłała mi paczki żywnościowe, co tydzień, 
w myśl obowiązującego wówczas regulaminu; z około 70 przysłanych mi paczek dopuszczono do 
moich rąk około 10–15 – reszty paczek nie zwrócono mej Siostrze) – zarządzenie ppłk. Duszy; 
40) zmniejszona porcja jedzenia (w czasie największego nasilenia śledztwa otrzymywałem tylko 1/2 
litra kawy, ok. 350 g chleba oraz litr wodnistej zupki dziennie), a ponadto w pewnym okresie – tortura 
pragnienia (przez kilka dni nie dawano mi absolutnie nic do picia) – ppłk Dusza przy współudziale 
oddziałowych; 
41) rewizje nocne w celi, przy czym musiałem (rozgrzany snem) stawać nago na „stójce” w mroźnym 
przeciągu, spowodowanym równoczesnym otwarciem okna i drzwi celi; taka naga „stójka” w 
zimowym przeciągu trwała do 1 godz. (z rozkazu ppłk. Duszy zabiegu powyższego dokonywał oficer 
inspekcyjny XI Oddziału nazwany przez więźniów Hiszpanem lub Grubym, wraz z oddziałowymi); 
42) wyjmowanie okien w celi w październiku 1949 r. na 24 godziny, przy spaniu pod 1 kocem, 
częściowo bezpośrednio na betonie (1 siennik na 3 więźniów) – z rozkazu ppłk. Duszy przypilnowywał 
wykonania Inspekcyjny XI Oddziału oraz oddziałowy Mazurkiewicz; 
43) wielokrotne wlewanie do celi kubłów wody (z rozkazu ppłk. Duszy – Inspekcyjny XI Oddziału oraz 
oddziałowi, m.in. Mazurkiewicz i Stanisław Wardęski czy Wardeński); 
44) pozbawienie pomocy lekarskiej mimo choroby (przez ok. 1 i pół miesiąca oddawałem mocz z 
krwią itp.); stan ten trwał z rozkazu ppłk. Duszy do czasu objęcia przez dr Kamińską opieki lekarskiej 
(b. troskliwej opieki) nad więźniami Pawilonu A; 
45) pozbawienie spaceru – z rozkazu ppłk. Duszy; w czasie mego pobytu w więzieniu nie 
wypuszczano mnie na spacer przez sześć lat i trzy miesiące; po raz pierwszy poszedłem na spacer w 
dn. 22 września 1952 w celi nr 22 Pawilonu A Mokotowa; dodaję, że w czasie mego pobytu w 
więzieniu nie byłem kąpany przez 2 lata i 10 miesięcy; 
46) maltretacje moralne – wymyślne i chuligańskie obrzucanie mnie i mojej rodziny stekiem obelg, 
znieważeń, wymyślań przez ppłk. Duszę, mjr. Kaskiewicza, kpt. Chimczaka oraz oddziałowych XI 
Oddziału Mokotowa (m.in. Mazurkiewicza, Wardyńskiego i wielu innych) oraz ciągłe, codzienne 
szykanowanie na XI Oddziale przez oficerów inspekcyjnych i oddziałowych – z rozkazu ppłk. Duszy; 



47) pozbawienie absolutne kontaktu z rodziną (przez około 4 i pół roku żadnej wieści, żadnego listu 
od Matki, Żony, Siostry) oraz ze światem zewnętrznym (żadnych gazet itp.), jak również pozbawienie 
książek (od 30 XI 1948 do 6 XI 1952 nie przeczytałem nawet skrawka drukowanego papieru) – z 
rozkazu ppłk. Duszy; 
48) zadawanie mi tortur moralnych przez: a) oficjalne (choć kłamliwe) oświadczenie mi przez płk. 
Różańskiego w obecności ówczesnego kapitana Duszy, iż Żona moja Zofia Moczarska, którą bardzo 
kocham, zmarła na płuca (żona jest gruźliczką) oraz przez b) insynuacyjne oświadczenie kpt. 
Chimczaka, przystrojone w brudne epitety, na temat nieetycznego rzekomo zachowania się mojej 
Żony; 
49) zadawanie mi tortur moralnych: a) przez mjr. Kaskiewicza, który nazywając mnie – analogicznie 
do innych oficerów śledczych – gestapowcem, wymalował mi anilinowym ołówkiem na czole duży 
napis „GESTAPO” i, nie pozwalając mi się myć, kazał mi go nosić w celi i na śledztwie oraz b) przez 
ppłk. Duszę, który dla zhańbienia mnie zarządził osadzenie mnie w celi tylko z gestapowcami, m.in. z 
katem Getta Warszawskiego, gen. SS J. Stroopem.” 
 
Pismo Kazimierza Moczarskiego do Naczelnej Prokuratury Wojska Polskiego z 24 lutego 1955 
r. 
  



6. CELA 
 
CYTAT: 
Nie lubię faszyzmu i dyktatury, niezależnie od formy występowania.  

 
Tekst wprowadzający:   
 
W „Rozmowach z katem” Kazimierz Moczarski pisał: „Ja wtedy tak mniej więcej myślałem: 
Niemcy. Pierwszy raz w życiu będę z nimi bardzo blisko. Takich hitlerowców z lat okupacji 
pamiętam, jakby to było dziś. Trudna sytuacja, ale w Mokotowie nieraz łączono w celach 
więźniów bez zaglądania w rubrykę narodowości. Niemcy. Dzieli mnie od nich wszystko – a 
więc i ciężar przeszłości i postawa światopoglądowa. A łączy: interes ludzi w jednej celi. Czy 
taka więź sytuacyjna, nie wytworzona z dobrej woli, może być podobna do kładki na 
przepaścią?” 
 

Tekst główny:  
 
2 marca 1949 r., po wielu tygodniach brutalnych przesłuchań w mokotowskim więzieniu, 
zmaltretowany Kazimierz Moczarski zostaje wrzucony do celi, gdzie siedzą dwaj Niemcy. 
Pierwszy to Gustaw Schielke, niemiecki policjant, zaś drugi okazuje się być człowiekiem, 
którego nazwisko budziło grozę w całej Polsce. To Jürgen Stroop, generał SS, likwidator 
warszawskiego getta. Kat. Moczarski, oficer Armii Krajowej, który w czasie okupacji brał 
udział we wstępnych przygotowaniach zamachu na Stroopa, i hitlerowski zbrodniarz 
przebywają w jednej celi przez 255 dni – od 2 marca do 11 listopada 1949 r. Rozmawiają. 
Stroop opowiada Moczarskiemu o całym swoim życiu. O rodzinie i światopoglądzie, o swoim 
przywiązaniu o ideologii i nienawiści do Żydów. Te rozmowy z katem, bardzo dobrze 
zapamiętane przez Moczarskiego i po ponad 20 latach opublikowane najpierw w „Odrze”, a 
potem w formie książkowej, trafią też na deski polskich teatrów. Już w 1977 r. spektakl w 
Teatrze Powszechnym zrealizowali Andrzeja Wajdy i Zygmunt Hubner, a w 2007 r. w Teatrze 
Telewizji „Rozmowy z katem” wyreżyserował Maciej Englert. 
 
„Drogi Panie Kazimierzu! 
[…] Często w ciągu przemijających lat myślałem o miłych i dobrych ludziach z którymi spotykałem 
się w tych tam „pierdlach”. 
[…] A więc za tę ciepłą „michę” okrytą kocami, gdy wracałem z przesłuchania, za to dokarmianie 
mię kosztem własnym, za bieliznę którą wręczył mi Pan, gdy mię od Was zabierano. 
Ach! Drogi Panie Rafale [pseudonim KM] zawdzięczam Panu jeszcze więcej, niżby się Pan 
domyślał, mianowicie ustawił mię Pan psychicznie.” 
 
Opis: Fragment listu Adama Hadingera (również członka AK) z 19 grudnia 1956 r., w którym 
dziękuje on Kazimierzowi Moczarskiemu za pomoc, jaką otrzymał od niego w więzieniu. 
Moczarski, znajdując się nawet w nieludzkich warunkach, potrafił zachować godność i 
wyciągnąć pomocną dłoń do towarzyszy niedoli.  
 
+ ilustracja: Współczesne zdjęcie celi z X pawilonu Mokotowskiego więzienia przy ul. 
Rakowieckiej 37. Kształt cel poza niewielkimi zmianami, pozostał w zasadzie niezmieniony. Na 



drugim zdjęciu widoczny tzw. „pałac cudów” – pawilon w którym dokonywano brutalnych 
przesłuchań i egzekucji. Obecnie w byłym więzieniu powstaje Muzeum Żołnierzy Wyklętych i 
Więźniów Politycznych PRL.  
 
+ scenografia: mundur Brigadenfuhrera SS. Taki stopień posiadał Jurgen Stroop w trakcie 
przeprowadzania likwidacji Warszawskiego Getta.  
 

Teksty poboczne: 
Jürgen Stroop 

 
Jürgen Stroop (pośrodku, w czapce polowej) w czasie pacyfikacji powstania w getcie warszawskim, 
Warszawa 1943 r. [Eastnews]  

 
Jürgen Stroop zeznaje przed polskim sądem, Warszawa 1951 r. [Eastnews] 

 
“Es gibt keinen judlischen Wohnbezirk in Warschau mehr! (Żydowska dzielnica mieszkaniowa w 
Warszawie już nie istnieje!)” – strona tytułowa raportu Stroopa z pacyfikacji warszawskiego getta 
[IPN] 
 
Jürgen Stroop, a właściwie Józef Stroop (imię zmienił dopiero w 1941 r., by brzmiało bardziej 
„nordycko”), urodził się w 1895 r. w rodzinie oficera policji. W 1914 r. zaciągnął się 
dobrowolnie do armii niemieckiej i został odznaczony Krzyżem Żelaznym II klasy za 
odniesione rany na polu bitwy. W 1932 r. wstąpił w szeregi SS i szybko awansował, angażując 
się przy tym w przejęcie władzy w Niemczech przez Hitlera, którego poznał osobiście podczas 



kampanii NSDAP w wyborach do Reichstagu. Po wybuchu II wojny światowej, zanim został 
komendantem policji w dystrykcie Galicja, brał udział m.in. w mordowaniu Polaków i Żydów w 
Wielkopolsce. W 1943 r. polecono mu nadzorowanie deportacji ludności żydowskiej z 
Warszawy do obozu zagłady w Treblince. Po wybuchu powstania w getcie warszawskim 
dostał rozkaz jego stłumienia, co bezwzględnie wykonał. W ciągu niespełna miesiąca zginęło 
blisko 14 tys. Żydów, a pozostałych ponad 40 tys. wysłano do obozów zagłady, teren getta 
równając z ziemią. Za przeprowadzenie „Grossaktion Warschau” Stroop został odznaczony 
Krzyżem Żelaznym I klasy. Został zatrzymany przez Amerykanów w dniu kapitulacji III Rzeszy i 
skazany na śmierć w tzw. procesach z Dachau, gdzie odpowiadał za zbrodnie wojenne 
popełnione na anglosaskich lotnikach zestrzelonych nad podległym mu terenie. Wyroku nie 
wykonano, ponieważ w 1947 r. został przekazany polskim władzom, które chciały go osądzić 
za zbrodnie popełnione na polskiej i żydowskiej ludności. Przez kilka miesięcy w 1949 r. 
Stroop przebywał we wspólnej celi z Kazimierzem Moczarskim w mokotowskim więzieniu. 
Polski sąd wydał na niego wyrok śmierci, który wykonano 6 marca 1952 r. Od świadków 
obecnych przy egzekucji Stroopa Moczarski dowiedział się, że Stroop do końca nie wyraził 
żadnej skruchy za swoje zbrodnie. 
 
  



7. MIŁOŚĆ 
 
CYTAT:  
Zawsze wierzyłem, że nasze życie jest jednością, że łączy nas do śmierci, to co nas łączy. A 
to, co nas łączy jest tak silne, że żadne mury więzienne nie potrafią tej więzi zerwać. 

 
Tekst wprowadzający:   
 
Zofia i Kazimierz Moczarscy na zdjęciach z 31 lipca i sierpnia 1939 r. są zakochani, szczęśliwi i 
uśmiechnięci. Ślub w warszawskim kościele oo. Karmelitów i miesiąc poślubny spędzony w 
górskiej Kasince stanie się jednym z najpiękniejszych momentów ich życia. Jedynym miesiącem 
beztroskiej miłości.  
 
Tekst główny:  
 
Poznali się wiosną 1939 r., gdy Zofia Płoska zaczęła pracę w Ministerstwie Opieki Społecznej. 
Piękna, niespełna 20-letnia studentka dziennikarstwa i 32-letni, ukształtowany już 
intelektualnie i zawodowo, zaangażowany w działalność społeczną i państwową, specjalista 
prawa pracy. Zakochali się w sobie i pobrali zaledwie miesiąc przed wybuchem II wojny 
światowej. Podczas okupacji oboje działali w konspiracji i wspólnie walczyli w powstaniu 
warszawskim.  
 Po wojnie, po aresztowaniu Kazimierza, Zofia z wielką determinacją walczy o 
zwolnienie męża. List z prośbą o łaskę trafia do Bolesława Bieruta, a Zofia trafia przed oblicze 
Władysława Gomułki, ówczesnego wicepremiera. W 1949 r. sama zostaje aresztowana, 
podobnie jak mąż, na jednej z warszawskich ulic, a potem skazana na sześć lat więzienia m.in. 
za działalność w Armii Krajowej.  

Zofia i Kazimierz piszą do siebie listy. Ich korespondencja z tych czasów pozostaje 
niezwykłym świadectwem siły uczuć i wielkiej miłości, ale też zachowania poczucia godności i 
wewnętrznej wolności w tak nieludzkich czasach. Zofia Moczarska wychodzi z więzienia w 
marcu 1955 r. Rok później, choć wyniszczeni fizycznie i podupadli na zdrowiu, Moczarscy 
rozpoczynają normalne życie. Niedługo później na świat przychodzi ich córka, Elżbieta. 

 
Zofia Moczarska (zdjęcie autorstwa Kazimierza Moczarskiego), Halin 1957 r. [archiwum Elżbiety 
Moczarskiej/Fotonova] 



 
Zofia i Kazimierz Moczarscy (para z prawej) wraz z przyjaciółmi, w trakcie wycieczki do Komorowa, 
1940 r. [archiwum Elżbiety Moczarskiej/Fotonova]  

 
Ślub Kazimierza Moczarskiego i Zofii Płoskiej w kościele oo. Karmelitów na Krakowskim 
Przedmieściu, Warszawa 1939 r. [archiwum Elżbiety Moczarskiej/Fotonova]  

 
Kazimierz i Zofia Moczarscy po ślubie, Warszawa 1939 r.  [Fotonova]  

 
Państwo Moczarscy, Halin k. Warszawy 1957 r. [Fotonova]  



 

 
Kazimierz, Zofia i mała Elżbieta Moczarscy, Warszawa 1958 r. [archiwum Elżbiety 
Moczarskiej/Fotonova]  
 
 

 
Moczarscy z córą Elżbietą, Zakopane 1963 r.  [Fotonova]  



 
Kazimierz Moczarski wraz z córką Elżbietą podczas spotkania choinkowego „Kuriera Polskiego”, 
Warszawa lata 60. [Fotonova] 

 
Zofia (z lewej) i Kazimierz (z prawej) Moczarscy na balu sylwestrowym, Warszawa 1957 r. 
[Fotonova] 
 
+ eksponat: złote obrączki ślubne  
Podpis:  
Obrączki ślubne Kazimierza i Zofii. Po wewnętrznej stronie wygrawerowane są inicjały 
małżonków – „ZM” na obrączce Kazimierza i „KM” na obrączce Zofii – oraz data ślubu 
„31/VII/1939”. 
 
+ eksponat: aparat fotograficzny Zeiss Ikon Contax + eksponat: album negatywów autorstwa 
Kazimierza Moczarskiego + kilka zdjęć, np. zdjęcie postacie w lustrze z mieszkania 
Moczarskich i zdjęcie Zofii Moczarskiej z figurką   
Opis:  
Pasją Kazimierza Moczarskiego, której oddawał się po wyjściu z więzienia, była fotografia. 
Zdjęcia robił aparatem marki Zeiss Ikon Contax. Widoczna na zdjęciach figurka z manufaktury 
miśnieńskiej zawsze była i pozostaje w domu Moczarskich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wybór listów miłosnych 
 
List 1 
Najukochańszy Kaziczku! [...] Podałam Ci dziś paczkę. Łeb mam skotłowany – ale trzymam się 
dzielnie – tak jak Ty byś tego pragnął. [...] Gazety i książki masz podobno sam zaabonować za 
zgodą Naczelnika – o ile na to zasłużysz. Kocham Cię bez pamięci. [...] 

List Zofii do Kazimierza w więzieniu w Rawiczu, 24 sierpnia 1946 r.  
 
List 2 
Najukochańsza moja Zofjo,  
Niedługo już, a nadejdzie mój najpiękniejszy dzień w życiu – dzień twych Zosinych Imienin. 
Całuję Cię mocno i tulę najtkliwiej. I głaszczę twój policzek tyle razy przeze mnie całowany, a 
potem – w czasach więziennych – przecałowywany w myślach tysiąckrotnie. Byłaś, jesteś i 
będziesz moją jedyną umiłowaną kobietą. Tęsknota do Ciebie, moja Żono droga, jest zawsze 
mi obecnym przyjacielem więziennym. Życzę Ci szczęścia. To, że oboje siedzimy w więzieniu, 
jest niczem wobec uczucia, jakie nas łączy. [...] 

List Kazimierza z więzienia w Mokotowie do Zofii w więzieniu w Fordonie, 3 maja 1953 r.  
 

List 3 
Najukochańsza moja Żono,  
W dniu 15 lipca 1953 otrzymałem po raz pierwszy list od Ciebie. Wzruszenie zdławiło mi 
gardło. Po pięciu latach – pierwszy pisemny ślad Twego życia, pierwsze literki stawiane twoją 
kochaną dłonią, pierwszy sygnał twej miłości. Drugi [...] list twój wstrząsnął mną. To już nie 
była powściągliwa wiadomość więziennego listu o życiu Żony do męża. To było otwarcie się 
skorupki muszlowej, pokazującej perłę. Zawsze wierzyłem, że jesteś taka, jak jesteś, że nasze 
życie jest jednością, że łączy nas do śmierci to, co nas łączy. A to, co nas łączy, jest tak silne, 
że żadne mury więzienne nie potrafią tej więzi zerwać. Ja Cię tak czuję, jakbym był przy Tobie, 
jakbym był w Twojej duszy. [...] 

List Kazimierza do Zofii, 5 sierpnia 1953 r. 
 

List 4 
[...] Termin mego zwolnienia się zbliża – wprost nie do wiary, że to już. Tyle pytań mam w 
sercu i w głowie. Tyle myśli najczulszych i najskrytszych tylko i wyłącznie tylko dla Ciebie. 
Twój ostatni list z grudnia z okrutnym bólem wg instrukcji więziennych oddałam po 3 dniach, 
choć wydawało mi się, tracę cząstkę Ciebie. Całuję Cię, moje Ty najdzielniejsze i 
najmądrzejsze i najkochańsze. Twoja Zofia Moczarska z domu Płoska.  

List Zofii z więzienia w Inowrocławiu do Kazimierza w więzieniu na Mokotowie, 6 lutego 1955 r.  
 
List 5 
[...] Kocham Cię bardzo. Tak bardzo, że trudno mi to wszystko pojąć. Zatrzymałam się w 
Malborku i chciałam jeszcze raz wrócić pod więzienie następnego dnia i dobijać się o jeszcze 
jedno widzenie z Tobą. Chciałam sprowadzić natychmiast obrońcę Twego – ale nic nie 
zrobiłam. Pamiętając o tem, że każesz nam wszystkim żyć jak najnormalniej [...].  

List Zofii do Kazimierza w więzieniu w Sztumie, 1 czerwca 1955 r.  
 
 



List 6 
Już się do nowych warunków przyzwyczaiłem. Ułatwia mi bytowanie pewne poczucie 
humoru, które jest oznaką wolnej myśli. [...] Tutaj powietrze wiosenno-deszczowe. Więzienie, 
jak więzienie. Tylko mury budynków inne niż w Rawiczu, Mokotowie i Sztumie. [...] Już 10 lat i 
8 miesięcy żyjemy w rozłące. Tyle lat, tyle lat przymusowego rozstania! Z taśmy tęsknot, jakie 
lęgły się we mnie przez ten czas, można by uwić spowicie mumii największego z faraonów. Już 
mam dużo siwych włosów, bardzo dużo. Ale mimo to żyje mi się dobrze, to znaczy znośnie, w 
tych rozległych komnatach myślowych, jakie sobie zbudowałem w małych celach moich 
więzień. Zofijka moja ma podobno zacząć pracować od czerwca. Cieszę się z tego 
nadzwyczajnie. Ależ się ona, biedaczka, przeszło rok wychorowała i wykwękała! Ta moja 
Zosia-Tralalosia. Zofijkę, Żonę moją najserdeczniejszą i najsłodszą, tulę do siebie mocno, a 
zarazem delikatnie. Na jakiej ulicy będziemy, Zosiu, mieszkali po moim wyjściu? Po Jasnej, 
Hożej i Słonecznej nastąpić powinna chyba „Promienista” lub „Świetlista”.  

Lista Kazimierza z więzienia we Wronkach do Zofii, 22 kwietnia 1956 r.  
 
 
 

  



8. DZIENNIKARZ 
 
CYTAT:  
Nie lubię rozbujałej rozbieżności ekonomicznej wśród ludzi, ale i nie lubię przekształcenia 
społeczeństwa w koszary. 

 
Tekst wprowadzający:  
 
Małgorzata Szejnert, wybitna polska reporterka i laureatka nagrody „Odry”, uczyła się 
dziennikarskiego rzemiosła pod koniec lat 50. w redakcji „Kuriera Polskiego”, gdzie po wyjściu 
z więzienia Moczarski pracował jako dziennikarz i redaktor. Wspominała go tak: „Zetknęłam 
się z miłym, skromnym uśmiechniętym panem, który się różnił od innych tym właśnie, że był 
dyskretny i wyciszony. Gdy chciał kogoś o czymś przekonać, mówił cichym głosem: »Ta 
myszka, co siedzi na moim ramieniu, mówi mi, że to jest tak«. Przez to powiedzenie, niektórzy 
uważali go za lekkiego dziwaka. Nie podejrzewałam, że to taki... twardziel. Po latach, kiedy 
przeczytałam »Rozmowy z katem«, pomyślałam: »Boże, z kim ja pracowałam!«.  
 
Tekst główny:  
 
Pomimo odwilży październikowej byli żołnierze Armii Krajowej dla polskich komunistów nadal 
pozostawali „wrogami władzy ludowej”. W Polsce Ludowej zepchnięto ich na margines 
i traktowano jako obywateli drugiej kategorii. Po wyjściu z więzienia w 1956 r. Kazimierz 
Moczarski musiał stawić temu czoła. Dzięki pomocy Włodzimierza Lechowicza w lipcu  1957 
r. został zatrudniony w redakcji „Kuriera Polskiego” – nowego organu prasowego Stronnictwa 
Demokratycznego, którego redaktorem naczelnym był Lechowicz. Jeszcze w tym samym roku 
Moczarski został mianowany na szefa działu łączności z czytelnikami.  

Do Moczarskiego przychodziły i pisały tłumy czytelników pokrzywdzonych przez 
urzędy i rodziny. Podejmował interwencje, a nieraz po prostu wysłuchiwał i wspierał dobrym 
słowem. Kontakt i pomoc zwykłym ludziom była dla niego sednem działalności 
dziennikarskiej. Także z tego powodu włączył się w ruch przeciwalkoholowy, dostrzegając, że 
pijaństwo w PRL zatacza coraz szersze kręgi. 

 
Opis:  
Spotkanie u redaktora naczelnego „Kuriera Polskiego”. Siedzą od lewej: Zbigniew Lenke, 
sekretarz redakcji, redaktor Henryk Tycner, redaktor naczelny „Svobodnego Slova” Ludek 
Kapitola, redaktor Kazimierz Moczarski, Warszawa 1965 r. (archiwum Elżbiety 
Moczarskiej/FOTONOVA) 
 



 
Opis:  
Redaktor naczelny „Kuriera Polskiego” Henryk Tycner (z lewej) oraz Kazimierz Moczarski 
(pośrodku) oglądają dary przekazane w ramach akcji „O uśmiech dziecka”. Była to jedna z 
wielu akcji społecznych organizowanych przez redakcję „Kuriera…” 
(archwium Elżbiety Moczarskiej/FOTONOVA) 

  
Opis:  
Kazimierz Moczarski wśród pracowników „Kuriera Polskiego” na pochodzie 
pierwszomajowym, Warszawa 1965 r. (archiwum Elżbiety Moczarskiej/FOTONOVA) 

 

 
Opis:  
Kartka imieninowa od zespołu „Kuriera Polskiego” dla Kazimierza Moczarskiego  
(archiwum Elżbiety Moczarskiej/FOTONOVA) 



 

 
Opis 1:  
Kazimierz Moczarski, W 150-lecie ruchu przeciwalkoholowego w Polsce, [w:] „Problemy 
alkoholizmu” nr 1 (styczeń 1969) 
[Biblioteka Narodowa, Warszawa] 
 
Opis 2: 
Kazimierz Moczarski, Przez pryzmat butelki, [w:] „Kurier Polski” nr 39 (1970)  
[Biblioteka Narodowa, Warszawa]  
 
W 1968 r. Moczarski został zepchnięty w „Kurierze…” na redakcyjny margines po tym, jak 
przeciwstawił się nagonce na osoby pochodzenia żydowskiego. Zaangażował się wówczas w 
sprawy związane z ruchem przeciwalkoholowym, ponieważ uważał rozpijanie społeczeństwa 
za jeden z „grzechów głównych” peerelowskich władz. 
 
+ eksponat: maszyna do pisania Kazimierza Moczarskiego wraz z obudową 
+ eksponat: Temperówka Kazimierza Moczarskiego 
 
Podpis:  
Temperówka na korbkę do ostrzenia ołówków, której przez lata używał Kazimierz Moczarski. 
To właśnie statuetkę z wizerunkiem tej temperówki, obok nagrody finansowej, otrzymuje 
laureat Nagrody Historycznej im. Kazimierza Moczarskiego.  
 
  



9. KSIĄŻKA 
 
CYTAT: 
Nie lubię frazesu i wielkich słów, bo zawsze podejrzewam, że tu się kryje oszustwo. Nie lubię 
pisania wodą lub wazeliną. 

 
Tekst wprowadzający:   
 
Wrocławski miesięcznik „Odra” – pismo powstałe na początku lat 60. XX w., z założenia 
regionalne i niskonakładowe – szybko okazuje się być jednym z najważniejszych w Polsce 
publikatorów towarzyszących najbardziej spektakularnym wydarzeniom w kulturze, 
odnotowujących najistotniejsze przemiany społeczne i polityczne zachodzące w świecie. To 
właśnie „Odra” w latach 60. odkryła Jerzego Grotowskiego, a w 1970 r. nagrodziła Tadeusza 
Różewicza. Od 1972 r., po objęciu stanowiska redaktora naczelnego przez Zbigniewa 
Kubikowskiego, pismo staje się głośne w całym kraju za sprawą publikacji – w odcinkach 
dwóch najgłośniejszych „pułkowników”, które nie mogły ukazać się w formie książkowej: 
„Zdążyć przed Panem Bogiem” Hanny Krall oraz „Rozmów z katem” Kazimierza Moczarskiego.  
 
Tekst główny:   
 
„Jest we mnie jakaś choroba. Wszystkie zdania Stroopa słyszę dokładnie, nawet z intonacją, 
jakbym spisywał z taśmy magnetofonu. I widzę go, każdy ruch, spojrzenie, grymas, jakby to 
było na ekranie” – tak Moczarski wyjaśniał fakt, że po 25 latach potrafił odtworzyć tak 
perfekcyjnie to, o czym rozmawiał ze Stroopem, i co działo się w celi mokotowskiego 
więzienia w 1949 r. Być może zaważyły na tym okoliczności, czyli osadzenie w jednej celi – 
celi śmierci – zbrodniarza i ofiary. Przecież żaden autor nie znalazł się w takiej sytuacji. 

Moczarski książkę pisał latami. W efekcie powstało dzieło światowego formatu, ale w 
formie książkowej „Rozmowy z katem” ukazały się dopiero w 1977 r., blisko dwa lata po 
śmierci autora i tuż przed śmiercią jego żony, Zofii. W wersji nieokrojonej przez cenzurę 
„Rozmowy z katem” zostały wydane dopiero w 1992 r. Dlaczego nie wcześniej? Do czasu 
wolnej Polski władze zdawały sobie sprawę z fundamentalnych pytań. Co Moczarski robił w 
więzieniu? Dlaczego go skazano? Czy jego książka, nie jest także oskarżaniem systemu, w 
którym znalazła się Polska po wojnie i w nim pozostaje?  

Pomysł opublikowania w „Odrze” odcinków „Rozmów z katem” wyszedł od Andrzeja 
Szczypiorskiego, który wcześniej przeforsował druk fragmentu „Rozmów…” w „Polityce”. 
Publikację „wychodził” u władz – po licznych bojach z cenzurą – sam Kubikowski. Mieczysław 
Orski, obecny redaktor naczelny „Odry”, a wówczas sekretarz redakcji, wspomina liczne 
przyjazdy Kazimierza Moczarskiego do Wrocławia i całodzienne prace nad cyzelowaniem i 
przygotowywaniem tekstu do druku.  

Pierwszy odcinek ukazał się w kwietniu 1972 r. W trakcie publikacji dalszych części w 
kolejnych numerach czasopisma zarówno o książce Moczarskiego, jak i o wrocławskiej 
„Odrze”, mówił cały kraj, choć Moczarski udzielił na jej temat zaledwie jednego wywiadu – 
właśnie Orskiemu. Wywiad ten opublikowała na swoich łamach tylko „Odra”.  

„Rozmowy z katem” przetłumaczono na kilkanaście języków, dzięki czemu książka 
ukazała się w kilkudziesięciu krajach. W Polsce do dziś jest na liście lektur szkolnych. Przede 



wszystkim jest jednak obowiązkową lekturą dla każdego, kto chce zrozumieć, dlaczego jeden 
człowiek staje się zbrodniarzem wojennym, a drugi – obrońcą wolności.  
 
+ eksponat: Archiwalne numery „Odry” w których ukazały się fragmenty „Rozmów z Katem”. 
+ scenografia: combo ze zdjęć okładek różnych wydań „Rozmów z katem” z całego świata 
+ przedruk wywiadu Mieczysława Orskiego z „Odry” z Kazimierzem Moczarskim 

 
 

 
+ eksponat: Afisz sztuki teatralnej na podstawie „Rozmów z katem”  w reżyserii Andrzeja 
Wajdy (archiwum Elżbiety Moczarskiej) 
 
Opis:  
List Krzysztofa Rościszewskiego do Kazimierza Moczarskiego z 25 czerwca 1973 r. dot. 
adaptacji książki na sztukę teatralną oraz list Henryki Rumowskiej do Kazimierza 
Moczarskiego z 11 listopada 1972 dot. wystawienia „Rozmów z katem” w ramach „Teatru 
Faktów” (Biblioteka Narodowa, Warszawa).  
 
„Rozmowy z katem” były wielokrotnie adoptowane na potrzeby teatru i wystawiane na 
scenach w całym kraju. Już w 1977 r., a więc tuż po ukazaniu się „Rozmów…” w wersji 
książkowej, w Teatrze Powszechnym w Warszawie wystawił je Andrzej Wajda. Moczarskiego 
zagrał Zygmunt Hubner, w rolę Stroopa wcielił się Stanisław Zaczyki, zaś Schielkiego – 
Kazimierz Kaczor. W 2006 r. Teatr Telewizji wyemitował „Rozmowy…” w reżyserii Macieja 
Englerta. W role Kazimierza Moczarskiego i Jürgena Stroopa wcielili się Andrzej Zieliński i 
Piotr Fronczewski, a Schielkego zagrał Sławomir Orzechowski. 
  



10. #MOCZARSKI – LUBIĘ TO! 
 
CYTAT: 

 
A co lubię? Wolność, demokrację, [...] poczucie godności własnej [...],teatr, kino, koncert, sport, 
muzeum, naukę, książkę – dla wszystkich, [...]. I dobry gest miłej ręki. I szczupłe dłonie. I czyjś 
intelekt. 
 
Tekst wprowadzający:  
 
„Skrwawione ziemie. Europa między Hitlerem a Stalinem” autorstwa Amerykanina 
Timothy’ego Snydera, „Wielka Trwoga. Polska 1944–1947” Marcina Zaremby, czy „Warszawa 
1944: tragiczne powstanie” autorstwa kanadyjskiej pisarki Alexandry Richie, to tylko niektóre 
ze stu książek nominowanych i dziesięciu uhonorowanych Nagrodą Historyczną im. 
Kazimierza Moczarskiego w konkursie na najlepszą książkę historyczną roku.  

 
Tekst główny: 
 
Przyznawana od 10 lat nagroda za najlepszą książkę historyczną roku dotyczącą historii Polski 
po 1918 r. – podobnie jak działalność kilkunastu już Młodzieżowych Klubów Historycznych 
im. Kazimierza Moczarskiego – to tylko niektóre z wielu inicjatyw Fundacji im. Kazimierza i 
Zofii Moczarskich, nawiązujących do życia i dziedzictwa autora „Rozmów z katem”, bohatera 
wrocławskiej wystawy. Przez dziesięć lat nagroda przeszła długą drogę: od rozmowy Elżbiety 
Moczarskiej z Adamem Michnikiem, redaktorem naczelnym „Gazety Wyborczej”, który 
podsunął pomysł uhonorowania autora „Rozmów z katem”, do zaangażowania 
najważniejszych instytucji kultury w Polsce przy współpracy Fundacji im. Kazimierza i Zofii 
Moczarskich. Od tego roku nagrodę wzięło  pod swoje skrzydła m.st. Warszawa, rodzinne 
miasto Kazimierza Moczarskiego. Dzięki nowemu fundatorowi Nagroda Historyczną m.st. 
Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego ma zapewnioną przyszłość. Fundację założyła i 
prowadzi z niesłabnącą energią Elżbieta Moczarska, córka Zofii i Kazimierza. Opiekuje się ich 
archiwami i dba o pamięć o rodzicach. Świadomość losu rodziców towarzyszyła jej od 
dzieciństwa. Jako dziewczynka uważała, że więzienie jest częścią życia i była pewna, że 
większość rodziców jej kolegów i koleżanek siedziała w stalinowskich kazamatach. Dzięki 
Fundacji Moczarskich najlepsi polscy i zagraniczni autorzy książek historycznych mogą trafić 
do szerokiego grona odbiorców i otrzymać gwarancję najwyższej jakości i znaczenia ich 
książek, a młodzi ludzie fascynujący się najnowszymi dziejami naszego kraju po prostu… dają 
Kazimierzowi Moczarskiemu, jego niezłomnej życiowej postawie i poczuciu wolności, 
wielkiego „lajka”. 
 
+ wiersz Zbigniewa Herberta „Co widziałem” poświęcony pamięci Kazimierza Moczarskiego 
 
 
 
 
 
 



Co widziałem 
Widziałem proroków szarpiących przyprawione brody 
widziałem szalbierzy wstępujących do sekty biczowników  
oprawców przebranych w baranie skóry 
którzy uchodzili przed gniewem ludu 
grając na fujarce 
 
widziałem widziałem 
 

widziałem człowieka poddanego torturom 
siedział teraz bezpiecznie w gronie rodziny 
opowiadał dowcipy jadł zupę 
patrzyłem na jego rozchylone usta 
dziąsła- dwie gałązki tarniny  odarte z kory 
było to nad wyraz bezwstydne 
widziałem cała nagość 
całe poniżenie 

 
potem 
akademia 
dużo osób kwiaty 
duszno 
ktoś bez przerwy mówił o wypaczeniach 
myślałem o jego wypaczonych ustach 

 
czy to ostatni akt 
sztuki Anonima 
płaskiej jak całun 
pełnej zduszonego szlochu 
i chichotu tych 
którzy odsapnąwszy z ulgą 
że znów sie udało 
po uprzątnięciu martwych rekwizytów 
wolno 
podnoszą 
 
zbroczoną kurtynę 
 
1956 
 
+ Ilustracja: Miejscowości w których działają Młodzieżowe Kluby Historyczne. 
 



 
Opis:  
Redaktor naczelny „Gazety Wyborczej” Adam Michnik przemawia na gali wręczenia nagród 
im. Kazimierza Moczarskiego, Warszawa 2015 r. [archiwum Elżbiety 
Moczarskiej/FOTONOVA] 

 
Opis:  
Elżbieta Moczarska wraz z Alexandrą Richie, laureatką nagrody im. Kazimierza Moczarskiego 
na gali wręczenia nagród, Warszawa 2015 r. (archiwum Elżbiety Moczarskiej/FOTONOVA) 



 
Opis:  
Elżbieta Moczarska wręcza nagrodę im. Kazimierza Moczarskiego prof. Karolowi 
Modzelewskiemu za najlepszą książkę historyczną w 2013 r. (archiwum Elżbiety 
Moczarskiej/FOTONOVA) 
 
+ Zdjęcia ze spotkań Młodzieżowych Klubów Historycznych. 
 
 
 
 


