
24 września 1951. Amerykańska strefa okupacyjna, Monachium, 
świeżo odbudowany ze zniszczeń wojennych Hotel Regina. 

Doradca polityczny Radia Wolna Europa William Griffith składa 
Janowi Nowakowi-Jeziorańskiemu propozycję objęcia kierownictwa 
polskiej sekcji Radia Wolna Europa z siedzibą w Monachium. Nowak 
ma skompletować zespół i opracować program. Całodzienne audycje 

ruszają już po kilku miesiącach. 

3 maja 1952 roku Jan Nowak łamiącym się ze wzruszenia głosem mówi 
do rodaków w kraju: Będziemy mówili wam prawdę o wypadkach 

rozgrywających się w świecie, którą sowiecki reżim chce przed wami 
ukryć, by zabić w was resztki nadziei. Będziemy mówili głośno to,

czego społeczeństwo polskie wypowiedzieć głośno nie może, bo ma 
knebel na ustach. 

Przez ćwierć wieku prowadził walkę o wypełnienie tej misji. 
Z peerelowską propagandą, dla której RWE było tylko „szczekaczką 

zachodnich imperialistów”, ze Służbą Bezpieczeństwa oskarżającą go
o współpracę z Niemcami w okresie okupacji, z częścią polskiej 

emigracji, przeciwną linii radia, i z amerykańskimi mocodawcami RWE, 
którzy próbowali wprowadzić w stacji cenzurę prewencyjną.
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W czasie II wojny światowej Jan Nowak- 
-Jeziorański trzykrotnie przedzierał się przez 
płonącą Europę z okupowanej Warszawy do władz 
Polski na uchodźstwie i dwukrotnie wracał.  
W jedną stronę przemycał zdjęcia oraz informacje 
o sytuacji w kraju, w drugą rozkazy dla polskiego 
podziemia. O jego losach w tym okresie opowiada 
komiks Kurier z Warszawy (Wrocław 2014). 

Po zakończeniu wojny Jan wraz z poślubioną 
podczas powstania warszawskiego łączniczką
Jadwigą Wolską (pseudonim Greta) pozostali  
w Londynie. Jan pomagał w redagowaniu 
wspomnień dowódcy Armii Krajowej, generała 
Tadeusza Bora-Komorowskiego, które ukazały 
się pod tytułem Armia podziemna, a następnie 
rozpoczął pracę w redakcji polskiej BBC, gdzie 
rozgłos zdobyły jego audycje Świadkowie historii. 

W 1951 roku otrzymał od Amerykanów propozycję 
utworzenia i kierowania polską sekcją Radia 
Wolna Europa z siedzibą w Monachium. Narodowe 
rozgłośnie RWE miały być źródłem prawdziwych 
informacji dla mieszkańców krajów kontrolowanych 
przez Związek Sowiecki, w których media 
nadzorowane były przez cenzurę.

Jan Nowak-Jeziorański kierował Rozgłośnią 
Polską RWE do końca 1975 roku. Nadawane 
audycje były zagłuszane przez reżim PRL, 
a redakcja inwigilowana przez agentów Służby 
Bezpieczeństwa. Stacja była znienawidzona przez 
władze, ale mimo utrudnień niemal powszechnie 
słuchana przez Polaków. 



Wracałem do Niemiec  
okupowanych przez 
Amerykanów. Opuszczałem  
je sześć lat wcześniej jako 
emisariusz przedzierający się 
nielegalnie przez granice. 
Wiedziałem, że tym razem nie 
zobaczę żołnierzy Wehrmachtu 
w stalowych hełmach ani 
gestapowców w czapkach  
z trupimi czaszkami.
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Monachium, grudzień 1951,
siedziba rozgłośni narodowych rwe
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w grudniu  
1951 roku
zacząłem  
kompletować
redakcjĘ  
radia...



Marian Hemar, autor monologów  
i piosenek w najsłynniejszych kabaretach II RP Tadeusz Żenczykowski-Zawadzki, 

w czasie II wojny światowej 
przełożony Nowaka w Biurze 

Informacji i Propagandy Komendy 
Głównej AK

Wiktor Trościanko,  
w II RP dziennikarz 
radiowy w Wilnie

ksiądz Tadeusz Kirschke, 
w II RP kapelan akademicki

Oczekuję od 
pana co tydzień 

dwóch nowych piosenek  
i wiersza satyrycznego 

na temat sytuacji 
w Polsce.

Chciałbym, 
żebyś został 
w radiU moim 

zastępcą.

To 
będzie 

kosztować. 

Chciałbym,
żeby zajął się pan 
w radiU polityką.

Chciałbym, 
żeby ksiądz został 
kapelanem naszego 

radia.

Przeciw 
komunistom…A co 

z zachodnią granicą? 
Niemcy upomną się 

o Wrocław i Pomorze, 
a Amerykanie nie będą za nas 
umierać. Oddadzą jak Wilno 

i Lwów. 

Nie 
poprzemy niczego, 

co mogłoby zaszkodzić 
Polsce.

Mamy 
nadawać z Niemiec? 
w kraju tego nie 

zrozumieją.

Tak 
bardzo 

zamierzacie 
grzeszyć?

Ja nie mówię 
o dobrych 

uczynkach, tylko 
o prawdziwych 

grzechach.

czyli 
teraz to ty 

będziesz mi wydawał 
rozkazy? No wiesz… 

zgoda. 
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Mariusz Urbanek 
scenariusz

pisarz i publicysta, 
z wykształcenia prawnik.  
Autor wielu książek, w tym 
biografii Leopolda Tyrmanda, 
Bolesława Wieniawy- 
-Długoszowskiego, rodziny 
Kisielewskich, Jerzego Waldorffa, 
Władysława Broniewskiego, 
Juliana Tuwima i uczonych 
tworzących Lwowską Szkołę 
Matematyczną. Felietonista  
i redaktor miesięcznika „Odra”, 
w którym prowadzi dział 
publicystyki i historii. Kierownik 
Gabinetów Świadków Historii 
w Muzeum Pana Tadeusza ZNiO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Mateusz Palka 
scenariusz

autor tekstów krytycznych 
i esejów o sztuce, fotograf, 
kulturoznawca, doktor nauk 
humanistycznych z zakresu 
filozofii i estetyki współczesnej. 
Przygotował szereg wystaw 
poświęconych Władysławowi 
Bartoszewskiemu i Janowi 
Nowakowi-Jeziorańskiemu. 
Członek ZPAF-u. Pracuje  
w Gabinetach Świadków Historii 
w Muzeum Pana Tadeusza ZNiO. 
Stały współpracownik pisma 
artystycznego „Format”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Paweł Janczarek
rysunki

niedoszły architekt, który już na 
studiach, zamiast projektować 
domy, zajmował się tworzeniem 
okładek, plakatów i magazynów.
Doświadczenie zawodowe 
zdobywał w Szkocji i Austrii. 
Współtwórca wrocławskiego 
studia Juice, obecnie dyrektor 
artystyczny w laboratoriach 
Mirumee. Publikował ilustracje 
na łamach „WAD magazine” 
czy „CODE magazine”, a także 
prezentował prace na wystawach 
zbiorowych i indywidualnych. 
Prywatnie z Marcinem 
Kuligowskim współtworzy 
kolektyw FromTheTrunk. 
W czasie wolnym tata, modelarz  
i kolekcjoner.




