


JANINA ZAKRZEWSKA

Przyczynek do rozgrywek w  OZON-ie

W czasie obchodów bu  czci A ndrzeja S truga, k tó re  stosunkowo niedaw 
no odbyw ały się w  k ra ju , p rzypom niana izostała rów nież pozycja S truga  
jako 'm asona1. Nie chodzi nam  w  tym  'miejscu o rozw ijanie tego w ątku , 
sądzim y jednak, że w arto  przytoczyć fragm en t korespondencji m iędzy W a
cławem  Oryngiem  a Leonem  Kozłowskim, w  której po jaw ia się nazw isko 
S truga, w łaśnie jako masona.

Przebyw ający w  Genewie i  we F rancji O ryng odgryw ał pew ną rolę w 
świecie polityki, dyplom acji i  prasy , prow adził obszerną korespondencję 
z wieloma osobistościami, zajm ował się m. in. w ydaniem  za granicą książ
ki Józefa Piłsudskiego „Rok 1920” . W 1931 r. (założył w  Genewie (wraz 
z Paulem  M antoux) „Journal des N ations” , którego redak torem  naczelnym  
pozostawał do 1935 r. O sobie pisał, że jest „jedynym  Polakiem  piłsudczy- 
kiem  za granicą, k tó ry  ani n a  chw ilę n ie  szedł n a  kom binacje niem ieckie 
i w ytrw ale n a  przekór osobistym  interesom  m ateria lnym  i karie rze  służ
bowej uparcie pracow ał mad zespoleniem  Polski 'z W ielką B ry tan ią  i F ran 
c ją” .

Leon Kozłowski był o w iele więcej znany niż Oryng, lecz był też w y
jątkow o mało sym patyczny. Nie w ydaje się więc, by trzeba było szerzej 
przedstaw iać czytelnikowi ową postać związaną z nie naj chlubniejszym i 
kartam i naszej h istorii najnow szej. Jeżeli przypom inam y pew ne fragm en
ty  politycznego życiorysu tego profesora archeologii 2 to dlatego, iż wiążą 
się one z przytoczoną niżej korespondencją i stanow ią dość charak tery 
styczny, choć oczywiście bardzo wycinkow y obraz niedaw nej przeszłości. 
Kozłowski już w  czasie studiów  związał się ze Związkiem  W alki Czynnej 
i ze „Strzelcem ”. Był w  czasie pierw szej w ojny legionistą i peowiakiem, 
b rał również udział w  w ojnie polsko-radzieckiej. A ktyw ną działalność 
polityczną rozpoczął po zam achu m ajowym , będąc w  latach  1929— 1935 
posłem na Sejm  z listy BBWR. W latach 1930— 1935 był członkiem prezy
dium  klubu poselskiego BBWR, zaś od 1935 r. n ieprzerw anie senatorem . 
W latach 1930— 1932 był m inistrem  reform  rolnych a następnie w  latach 
1932— 1935 podsekretarzem  stanu  w M inisterstw ie Skarbu. 15 m aja 1934 
został prem ierem  i pozostawał na tym  stanow isku do 28 m arca 1935. W 
trakcie pełnienia urzędu prem iera  był również, przez kró tk i czas, m inis
trem  spraw  w ew nętrznych. W arto o owych funkcjach Kozłowskiego pa
miętać, gdyż w łaśnie wówczas (17 czerwca 1934) ukazało się rozporządze
nie P rezydenta RP o utw orzeniu  Berezy K artusk iej. Gdy w 1937 r. pow stał 
OZON, Kozłowski przystąpił doń, aby dość szybko opuścić jego szeregi 
k ry tyku jąc  Rydza Śmigłego i dom agając się ... zwiększenia kom petencji

1 L. C h a j n, Dramat Struga  — wolnomularza,  „Polityka” 1971, nir 47.
2 Kozłowski studiował w  Krakowie i  Tybindze (gdzie się 'doktoryzował). W 1920 

r. 'habilitował się na Uniwersytecie Jagieloństóm  i od 1921 ir. do wybuchu wojny był 
profesorem na Uniwersytecie Jaima Kazimierza we Lwowie.
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władzy wykonawczej! W iększy skandal wybuchł, gdy w 1938 r. Kozłowski 
ogłosił na łam ach konserw atyw nej „Polityki” a rtyku ł atakujący  m asone
rię. M asoneria była jednak  raczej pretekstem  do ataku  na przeciwników 
politycznych, w walce z k tórym i Kozłowski nie przebierał specjalnie w 
środkach. W ynika to zresztą w yraźnie z owej korespondencji z Oryngiem, 
w której Kozłowskiemu zależy na szybkim, jak  pisze (i podkreśla!) o trzy
m aniu m ateriałów  ze względu na rozgrywkę, m ającą nastąpić na jesieni
1938 r. W rozgrywce tej kw estia m asonerii, jej rzeczywistych i urojonych 
w pływów m iała być dla Kozłowskiego jednym  z atutów . Sform ułowania 
listu  byłego p rem iera  nie pozostaw iają pod tym  względem  wątpliwości.

Wojenne losy Kozłowskiego nie mają bezpośredniego związku z inte
resującym nas fragmentem jego biografii, alle ponieważ rzucają światło na 
całokształt sylwetki byłego premiera, więc warto przypomnieć, że w
1939 r. został aresztow any we Lwowie, a następnie skazany w Moskwie na 
śmierć. W yrok ten  zam ieniony został na 10 la t więzienia. W 1941 r. m iał 
być ew akuow any z terenu  ZSRR w raz z ludnością cywilną i dopiero po 
w ielu staraniach został p rzy ję ty  do arm ii Andersa. W listopadzie 1941 r. 
zbiegł z wojska na stronę niem iecką (sąd w ojenny arm ii A ndersa skazał 
go — zaocznie — za dezercję na karę  śmierci). Przez Niemców został 
in ternow any w Berlinie, gdzie zajm ował się pracą naukową. Zm arł na 
atak  serca w  1944 r. i został pochowany w Berlinie.

LEON KOZŁOWSKI DO WACŁAWA ORYNGA

• [bez miejsca] 5 lipca 1938 «

Or.:’ AAN, zespól MSZ, akta  W. Orynga

Szanowny i Drogi Panie Dyziu!

Za kartkę serdecznie dziękuję. Sprawa, ю której pisałem nabiera bardzo na aktu
alności. Wprawdzie katalogi, o 'których ipisałem będą mi potrzebne doipiero na jesień  
na sesję, to jednak inną taktykę muszę stosować jeżeli katalogi mam w  ręku, a inną 
skoro ich nie mam. Bardzo w ięc proszę o wiadomość czy mogę liczyć na te  katalogi 
i na kiedy. Chodzi mi o katalog szkotów i  Wielkiego Wschodu. Przy Pańskich stosun
kach jestem przekonany, że rzecz jest do załatwienia, choć wiem, że te rzeczy są 
obecnie trudniejsze do dostania niż dawniej. Na sprawie tej bardzo mi zależy b i  po
siada ona w  obecnej chwili duże znaczenie dla całej rozgrywki. Bardzo proszę o w ia
domość.

Łączę najserdeczniejsze pozdrowienia i uścisk dłoni

(— Leon Kozłowski)

WACŁAW ORYNG DO LEONA KOZŁOWSKIEGO

Genewa, 26 lipca 1938

Kopia maszynowa: AAN, zespół MSZ, akta W. Orynga

a W dacie cyfra 5 jest przekreślona i w jej miejsce czerwonym atramentem wpisana jest 
cyfra 13 ze znakiem zapytania. Poprawka daty na liście Kozłowskiego zrobiona została zapewne 
przez Orynga, skoro w swym liście powołuje się Oin na list Kozłowskiego z 13 lipca. 

b miejsce podkreślone.
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Szanowny ii Drogi Panie Premierze, -na- list Pański z dnia 13 bm. odpisuję dopiero 
dzisiaj, czekałem bowiem n-а-odpowiedź paru moich przyjaciół z Francji, od których 
przez w-z-gląd n-a ich przynależność do masonerii, spodziewałem się otrzymać katalogi, 
a przynajmniej jakieś wskazówki mogące ułatwić mi zadanie. Pisałem również do 
kilku księgarń anitykwarskich, w  nadziei znalezienia tą drogą potrzebnej dokumen
tacji. Odwiedziłem szereg osobistości spośród uczniów, czeladników i majstrów, jako 
też dygnitarza do 33 stopnia włącznie, cudzoziemców jak i  Szwajcarów. Pojechałem  
do Berna, gdyż tam nagromadzono poważne materiały z okazji zeszłorocznej wotacji 
plebiscytowej dotyczącej antymasońskiej inicjatywy, odrzuconej zresztą znaczną w ięk
szością głosów ludu i  kantonów. Nie mogłem zobaczyć z powodu nieobecności, n aj
wyższego 'dygnitarza masonerii w  świecie międzynarodowym D-ra Ludwika Rajch- 
mana, przedstawiciela Polski w  Sekretariacie Generalnym Związku Narodów (wysu
niętego m  to stanowisko przez urzędującego min. spraw. zagr. J. B.) ’. Konsultowałem  
również wybitnych przeciwników masonerii.

Doszedłem do następujących wniosków:
1) Istnieją regularnie wydawane katalogi angielskie i francuskie lóż należących 

do Wielkiego Wschodu i  Wielkiej Loży. Katalogi te zawierają adresy lóż, ich nazwy 
oraz nazwiska Misitrza, Sekretarza i  Skarbnika każdej loży na terenie kraju. Nic więc 
dotyczącego podsskiej masonerji w katalogu angielskim ani francuskim nie znajdzie.

2) Niektóre tylko loże publikują lisity swoich członków i to nieregularnie. 
Nazwiska członków Wielkiej Rady i Rady Najwyższej 33-go stopnia nie są publiko
wane, gdyż w  katalogu wskazane są nazwiska członków najważniejszych, jako to 
przewodniczącego, sekretarza i  skarbnika. Inni -są mistrzami lóż niższych.

3) Katalog lóż polskich, prawdopodobnie istnieje. Wątpliwym jest jednak istnie
nie katalogu woinomiularzy polskich.

W końcu odwiedziłem W. M. W. L. „Alpina” w  Genewie, byłego prezesa radykal
nego rządu genewskiego, p. Al. Moriau-d i  p. Johna Mossaz, członka Najwyższej Rady 
Szwajicairski-ej 33 stopnia i W ielkiego Kanclerza Międzynarodowego Związku Wielkich 
Lóż, którego siedziba znajduje się w  Genewie. Rozmowy z tymi panami dały mi 
potwierdzenie poprzednio zebranych informacji i wrażeń, z którymi m iło ml jest po
dzielić się z panem. Wypada mi zauważyć nawiasem, że niestety nie jestem człon
kiem żadnej -poważnej loży, wolnomularze w ięc nie mają obowiązku -mówić mi całej 
prawdy a pogromcy masonów widząc wszędzie cyrkiel i  kielnię, również -może m ieli 
się na baczności, n ie mogłem się bowiem, także niestety, wylegitym ować ani swastyką, 
ani żadną wiązką różdżek łiktorskich.

Wysyłam jednocześnie raport Rady Związkowej, tj. rządu szwajcarskiego w  spra
w ie inicjatywy antymasońskiej, który jest bezstronnym opracowaniem -tego tematu, 
na podstawie ankiety i danych będących w  posiadaniu służby bezpieczeństwa tego 
kraju, w  którym od dawna kotłują s-ię wszelkie m ożliwe tendencje społeczne, filo 
zoficzne i  religijne i gdzie krzyżują się nici w ielu aktywnych m afii międzynarodo
wych. Znamiennym jest przeto tym bardziej, że kraj w  którym kanton za kantonem, 
zakazuje aktywności i  ugrupowań komunistycznych, jako iniebiezpiecznych nie tylko 
dla spokoju publicznego, bo nad tym  czuwa policja, lecz przede wszystkim dla zdro
wia moralnego ludności uznał nieszkodliwość wolnomularstwa.

Nie rozumem -oo ma -na celu 2 akcja przeciw-ma-sońska w  Polsce. Znamy wszyscy 
naszych Skokowskich, Stępowskich, Kipów, Smiarowskich, Strugów, Chodźków i Asz- 
kenazych. Nic nigdy nie zauważyłem w  ich pracy coby Polskę mogło pohańbić. Zarzut

1 Oryng pisze o Józefie Becku. Ludwik Rejchman był lekarzem, założycielem Państwowego 
Instytutu Higieny. Od 1921 r. byl dyrektorem departamentu zdrowia Ligi Narodów.

2 W liście Orynga czytamy: „nie rozumiem co ma na celu...” itd. ale przecież Kozłowski 
rozumie dobrze swój cel, skoro zupełnie wyraźnie pisze, iż nie chodzi o nic innego, jak tylko
o rozgrywką...
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kumania się z „braćmi” zagranicą, ulegania obcym wpływom, wprowadzania do 
umysłowości polskiej odchyleń na rzecz nierealnych dzisiaj koncepcji; zarzut poszu
kiwania jednolitych odruchów na powszechne zjawiska społeczne, jednakowych odpo
wiedzi na zagadnienia moralne z „braćmi” innych krajów; zarzut uprawiania wspól
nych praktyk i  rytuału i działania przez to na szkodę własnego kraju; zarzut, wreszcie, 
uznawania za mewimszone doktryn zrodzonych zagranicą, można postawić wszystkim  
dwunożnym ssakom: zwolennikom elementów Euklidesa, systemu Kopernika, teozo- 
forn, wegetairjamom, fajezarzom, amatorom koniaku, piłkarzom możnym a przede 
wszystkim radioodfoiorcom. Wybić ze łba te wszystkie fantazje i nowinki można by 
tylko, zapewniając wszystkim Polakom bez różnicy wieku, płci, rasy i wyznania, 
codzienną a obfitą porcję rodzimego bigosu ma maderze, chleba i wady. A gdyby w ów 
czas jeszcze znaleźli się sadyści, uparcie działający na szkodę Rzplitej, to poprosić 
Ulrycha 3, by rezerwował specjalne, darmowe, bezpośrednie pociągi jeden ma wschód 
na Kreml a drugi na zachód do Norymberga Cbez powrotnych biletów).

Drogi i kochany Premierze, z wielką przyjemnością zajmowałem się badaniem  
przedmiotu i niezmiernie żałuję, że tak nikłe są wyniki tej pracy. Miałem przytem  
okazję odtworzyć sobie atmosferę waszego życia w  Warszawie, do· której tak mnie 
ciągnie. Już przeszło rok nie byłem w  Polsce: sprzedaż kleju Wołowego, kiełbas 
świńskich oraz jaj kurzych pochodzenia ptolskiego daje mi skromne środki utrzyma
nia. Wróciłbym już chętnie na stałe do Poilski, a le  wstydzę się żebrać a  nie lubię 
całować w  dupę Bodka4, co m i zamyka dostęp do koncernu prasy. Doskonale iprô - 
wadzę samochód i obiecuję nie kraść benzyny, gdyby Pan lub ktoś z Pańskich zna
jomych poszukiwał szofera, to się polecam.

(— Wacłarw Orymg)

* Julian Ulrych, od 3 -października 1935 r. minister komunikacji.
4 Oryng ma tu na myśli zapewne pułkownika Bogusława Miedzińskiego, byłego legionistą 

i peowiaka, oficera sztabowego do szczególnych zleceń przy Naczelniku Państwa w 1918 r., 
ministra poczt i telegrafów w latach 1926—1929, wicemarszałka Sejmu od 1935 r. Od 1929 r. Mie
dziński był redaktorem naczelnym „Gazety Polskiej” , pisywał w wielu pismach, posiadał duże 
wpływy w endeckim „Gońcu Warszawskim”. Niesłychanie czynny i aktywny, ów jak obra
zowo pisze o nim E. R u d z i ń s k i  (Informacyjne agencje prasowe w Polsce 1926—1936, War
szawa 1970) — „menager prasy sanacji” , któremu udało się podporządkować sobie warszawski 
,,Dom Prasy”, potrafił również opanować Polskie Towarzystwo Księgarni Kolejowych „Ruch”. 
Kiedy zaś w 19̂38 r. dyrektor PAT-a Libicki został jednocześnie dyrektorem Polskiego Radia, 
traktowano to również jako sukces Miedzińskiego.


