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OSOBY:
Generał Władysław Sikorski - Premier i Naczelny Wódz Sił Zbrojnych na Uchodźstwie,
zginął w katastrofie lotniczej na Gibraltarze 4 lipca 1943 roku. Jej przyczyny do dzisiaj są
nieznane i budzą wiele kontrowersji.
Generał Władysław Anders - dowódca II Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Wschodzie,
zasłynął między innymi zdobyciem Monte Casino we Włoszech. Po wojnie nie wrócił do
Polski, a władze komunistyczne odebrały mu obywatelstwo i stopień wojskowy.
Władysław Raczkiewicz- Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie,
przedwojenny marszałek senatu, którego na mocy praw konstytucyjnych Prezydent Ignacy
Mościcki wyznaczył na swojego następcę.
Józef Stalin – radziecki dyktator, chorobliwie podejrzliwy nawet wobec swoich najbliższych
współpracowników. Siał terror i odpowiadał za miliony niewinnych istnień ludzkich, w tym
za wymordowanie polskich oficerów w 1940 roku. Zgodnie z notatką kapitana
bezpieczeństwa państwowego, Piotra Soprunienki, na przełomie kwietnia i maja 1940 roku z
rozkazu Stalina wymordowano 15 131 Polaków więzionych na terenie Ukrainy i Białorusi.
Iwan Sierow - oficer Armii Czerwonej i bezpieczeństwa państwowego ZSRR w stopniu
generała armii, szef KGB, współodpowiedzialny za mordpolskich oficerów w Katyniu,
nazwany stalinowskim katem Polski.
Joachim von Ribbentrop – minister spraw zagranicznych III Rzeszy, w imieniu Hitlera
podpisał umowę z Rosją nazwaną IV rozbiorem Polski.
AKT I
SCENA I
Moskwa, koniec września 1939r., gabinet Stalina na Kremlu
Józef Stalin, Joachim von Ribbentrop
JÓZEF STALIN
Zdrastwujtie, dobrze, że przyjechaliście. Koniecznie musimy omówić sprawę Polski, a
właściwie ziem, które zajęła moja armia. Wy nie potrafiliście załatwić polskiego narodowego
problemu i teraz ja muszę się tym zająć.
JOACHIM VON RIBBENTROP
Nas interesuje ropa naftowa w rejonie Lwowa i Drohobycza.
JÓZEF STALIN
O, w takim razie nie musicie się martwić. Oddamy wam całą produkcję, co więcej, podwoimy
ją! Ale teren Ukrainy będzie nasz!
JOACHIM VON RIBBENTROP

Herr Hitler na pewno się zgodzi. Pozostaje nam uścisk dłoni i podpisanie umowy. Zatem do
zobaczenia za kilka dni.
JÓZEF STALIN
do siebie
Teraz pozostała mi tylko sprawa zruszczenia tych ziem. Najpierw muszę zniszczyć gniazda
najsilniejszego oporu, które na pewno poprowadzą swoich do walki. Historia pokazała, do
czego są zdolni! Ale ja sobie z nimi poradzę! Buntowszczyki! Inteligencja, arystokracja,
oficerowie, duchowieństwo! Już ja z nimi poigram! Mam ich w garści! Teraz wystarczy
zacisnąć pięść i zdusić ich wszystkich! Ha, ha, ha! Albo … rozstrzelać! Ha, ha, ha! Oj,
pohulają z nimi Soprunienko i Beria, pohulają!
AKT II
SCENA I
Londyn, sierpień 1941 r., gabinet Polskiego Prezydenta Władysława Raczkiewicza.
generał Władysław Sikorski, Władysław Raczkiewicz
WŁADYSŁAW RACZKIEWICZ
Panie Premierze Sikorski! I co pan najlepszego narobił!? Ja się absolutnie nie zgadzam na taki
układ z Rosjanami, jaki podpisał pan z ambasadorem Majskim!
WŁADYSŁAW SIKORSKI
Pan Prezydent się chyba zapomina! Nie jestem tylko politykiem, ale również żołnierzem i to
Naczelnym Wodzem!
WŁADYSŁAW RACZKIEWICZ
Żądam, aby natychmiast podał się pan do dymisji!
WŁADYSŁAW SIKORSKI
Bądźmy realistami! Brytyjczycy mnie popierają! Nie zgodzą się na innego premiera!
WŁADYSŁAW RACZKIEWICZ
To dlaczego w negocjacjach pominął pan sprawę 17 września, a także powrotu Polski do
granic sprzed wojny?!
WŁADYSŁAW SIKORSKI
Za to Sowieci obiecali uwolnić więzionych Polaków i pozwolą na utworzenie naszej armii na
wschodzie!
WŁADYSŁAW RACZKIEWICZ
I pan im wierzy?
WŁADYSŁAW SIKORSKI

Już nawet wydałem dyspozycję generałowi Andersowi, żeby objął nad nią dowództwo.
WŁADYSŁAW RACZKIEWICZ
A skąd weźmiecie tylu oficerów, żeby przeszkolić żołnierzy, opracowywać strategie? Przecież
nadal nie wiemy, co stało się z naszymi kilkunastoma tysiącami na Kresach?
WŁADYSŁAW SIKORSKI
Właśnie o to oficjalnie zapytamy teraz Stalina, gdy będę z Andersem w Moskwie omawiał
szczegóły zaopatrzenia jego nowych podkomendnych.
AKT II
SCENA I
Moskwa, sierpień 1941 r., pokój hotelowy dla dyplomatów
generał Władysław Sikorski, generał Władysław Anders
WŁADYSŁAW ANDERS
I pan Premier uwierzył w tę historyjkę o ucieczce kilkunastu tysięcy naszych oficerów do
Mandżurii!?
WŁADYSŁAW SIKORSKI
Na litość Boską! Niech pan mówi ciszej, generale! Mogą nas podsłuchiwać!
WŁADYSŁAW ANDERS
Nie boję się Sowietów! Siedziałem w tutejszych więzieniach i wiem, do czego są zdolni!
Stalin to podły kłamca!
WŁADYSŁAW SIKORSKI
Co pan podejrzewa?
WŁADYSŁAW ANDERS
Obawiam się, że naszych oficerów możemy już nigdy nie zobaczyć!
WŁADYSŁAW SIKORSKI
Ja też nie ufam Sowietom, ale na razie nie będę tej sprawy nagłaśniał na międzynarodowym
forum!
WŁADYSŁAW ANDERS
Ale wie pan, że jeśli nie podejmiemy żadnych kroków, to Rosjanie będą chcieli
podporządkować sobie mnie i moich żołnierzy?
WŁADYSŁAW SIKORSKI
Mam pewien pomysł, który może pana zadowolić.
WŁADYSŁAW ANDERS

Tak?!
WŁADYSŁAW SIKORSKI
Brytyjczykom brakuje ludzi, a podobno potrzebują zabezpieczyć bogate w ropę obszary Iraku
i Iranu. Gdyby się pan zgodził…
WŁADYSŁAW ANDERS
Wiem do czego pan zmierza! Jeśli tylko Anglicy odpowiednio nas wyposażą…
WŁADYSŁAW SIKORSKI
O to może pan być spokojny! Tylko błagam pana, niech pan na siebie uważa! Pana armia
może mieć w przyszłości kluczowe znaczenie w walce o odzyskanie dawnych granic…
WŁADYSŁAW ANDERS
Niech się pan nie martwi! Andersa nie tak łatwo się pozbyć. Za to pan, panie Premierze,
powinien bardziej uważać! Przecież to pana już kilka razy próbowali, za przeproszeniem,
sprzątnąć!
AKT III
SCENA I
Moskwa, luty 1943 r., tajny gabinet Józefa Stalina
Józef Stalin, Iwan Sierow
IWAN SIEROW
Zdrastwujtietawariszczu Stalinie!
JÓZEF STALIN
Zdrastwujtie! Co was sprowadza o tej porze?
IWAN SIEROW
Przepraszam, że tak po nocy, ale słyszeliście, że Niemcy prowadzą już ekshumacje tych
polskich oficjerów w lasach katyńskich, cośmy ich … no wiecie!?
JÓZEF STALIN
Da! Da! Ja słyszał.
IWAN SIEROW
I nie martwicie się, że to wpłynie na nasze stosunki z aliantami!?
JÓZEF STALIN
Niet! Jeśli wykluczymy z tego polski rząd w Londynie!
IWAN SIEROW
Polaczki się chyba już domyślają, bo poprosili o interwencję Międzynarodowy Czerwony
Krzyż!
JÓZEF STALIN

To na początek zerwiemy z nimi stosunki dyplomatyczne i oskarżymy o współpracę z
hitlerowcami!
IWAN SIEROW
Jak to na początek?
JÓZEF STALIN
A potem pozbędziemy się tego ich, jak oni to go nazywają, Naczelnego Wodza!
IWAN SIEROW
Sikorskiego?!
JÓZEF STALIN
Nu co tak gębę rozdziawiacie? Zorganizuje się jakąś katastrofę lotniczą albo… A zresztą co ja
wam będę gadał, przecież wy też znacie się na tym, prawda?
IWAN SIEROW
A ci inni? Anders? Sosabowski? Maczek? Przecież wszystkich nie damy rady się pozbyć.
JÓZEF STALIN
Ci akurat dzielnie walczą teraz z Niemcami, więc się jeszcze przydadzą, a po wojnie ich
dywizje na moją prośbę zneutralizują Brytyjczycy. Przecież wiecie, że ich też trzymam w
garści.
IWAN SIEROW
No a co ze sprawą katyńską? A swoją drogą, durni ci czekiści. Nie poradzili sobie z taką
drobnostką! Ja Polaczków na Ukrainie rozstrzelałem o wiele więcej, a wszystko było zrobione
tak, że mucha nie siada. Nikt nie natrafił na żaden ślad.
JÓZEF STALIN
A, z Katyniem pójdziemy w zaparte i nigdy się nie przyznamy! Co nam mogą zrobić? Ha, ha!
IWAN SIEROW
Wy to macie głowę, tawariszczu Stalinie!
JÓZEF STALIN
A wy uważajcie na swoją, żeby jej nie stracić! Ha! Ha! Ha!
IWAN SIEROW
- …?!
JÓZEF STALIN
Nu! Coś jeszcze tawariszczu? Nie? To spakojnu nocy, a potem jazda do roboty!
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