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Sergiusz piasecki pdf

Polski pisarz i publicysta. Urodził się i spędził młodość na współczesnej Białorusi. Jako młody chłopiec odwrócił się w środowisku drobnych złodziei i włamywaczy. W niepodległej Polsce Piasecki pracował dla polskich służb wywiadowczych, nie rezygnując z działalności przestępczej. Szybko wpadł również w nałog od
narkotyczny, który polegał na dalszym rabunku w celu zebrania pieniędzy na zakup kokainy. Takie życie musiało go zasiąść za kratkami. Został skazany na 15 lat więzienia, odpoczywał 11 lat, w tym 2 lata w izolatce. Został ułaskawiony w wyniku starań znanych polskich pisarzy, którzy docenili jego dzieła literackie.
Dopiero gdy odsiadywał to zdanie, nauczył się literackiego języka polskiego czytając Biblię i tygodnik Wiadomości Literackie. W 1937 r. prezydent Ignacy Mościcki ułaskawił Sergiusza Piaseckiego. W czasie II wojny światowej pracował w AK. Po wojnie opuścił Polskę. Najpierw przyjechał do Włoch. Ostatecznie osiadł w
Anglii. Zmarł w Londynie. Wybrane prace autora: Piąty etap (Wydawnictwo Roj, 1938), Trylogia Złodziejska: Jabłuszko, wyjrzę przez okno..., nikt nie da nam zbawienia... (wydanie pierwsze: Instytut Literacki w Rzymie, 1946-1947), zapisy dowództwa Armii Czerwonej (publikacje Gryfa, 1957), wieża Babel (I-II pusta,
polska fundacja kultury 1964). Żona: Jadwiga Waszkiewicz (1942-12.09.1964, jego śmierć), syn Władysław (ur. 17.06.1944). Urodził się 1 kwietnia 1901 roku w małej wiosce Lachowicze koło Baranowiczów jako nieślubne dziecko zwodnego szlachcica Michała Piaseckiego i białoruskiego wieśniaka. Wychowywała go -
bardzo ciężko - przez konkubinę ojca, a w domu rodzinnym przyszłego polskiego pisarza mówił tylko po rosyjsku. Jako nastolatek Piasecki został skazany na karę więzienia za szkolną bójkę. Udało mu się uciec, a następnie, podróżując na gapę, udał się do Moskwy, gdzie właśnie rozpoczęła się rewolucja bolszewicka.
Przez kilka lat Piasecki krążył z miasta do miasta, korzystając z chaosu, który panował na Kresach. Przez pewien czas mieszkał ze złodziejami w Mińsku, następnie zaciągnął się do białoruskich oddziałów, które walczyły o niepodległość, a następnie przeniósł się do polskiej dywizji litewsko-białoruskiej, która w tym
czasie okupowała Mińsk i poszła za ofensywą na wschód. Brał udział w obronie Warszawy w czasie wojny 1920 roku. Po zakończeniu wojny Piasecki krążył po Wilnie, m.in lokalnej łopaty, produkując obrazy pornograficzne, fałszerstwo czeków i dokumentów. Opisał ten okres swojego życia wiele lat później w powieści
Życie rozbrojony człowiek. Dobra znajomość realiów granicznych pozwoliła mu nawiązać współpracę z drugą gałęzią Sztabu Generalnego, czyli polskimi służbami wywiadowczymi. Przy skromnej pensji Piasecki przemycił przez granicę m.in. kokaina, narkotyk popularny wśród radzieckich oficerów. Uzależnił się również i
został zwolniony z pracy w wywiadzie. Następnie poradził sobie z rozbój - zaatakował dwóch Żydów w pobliżu Grodna rewolwerem Zachęcony sukcesem akcji, powtórzył ją, tym razem już z kolegą, przeciwko pasażerom kolei wąskotorowej. Zostali aresztowani w Wilnie, a sąd skazał ich na śmierć. Kłopoty uratowały
inteligencję Piaseckiego - wyrok został zmieniony na 15 lat więzienia. Piasecki został skazany w Lidze, później trafił do najcięższego więzienia w II Rzeczypospolitej Lysa Góra. Tam wpadł w gruźlicę, ale także nauczył się literackiego języka polskiego czytając Biblię i Wiadomości Literackie. To właśnie tam zauważył
ogłoszenie konkursu na powieść i zaczął zapisywać wspomnienia. Napisał w małym brulion, który wielokrotnie wypełniał brakiem miejsca, pisząc poziomo, a następnie pionowo. Pierwsze dwie powieści o wywiadzie - Droga do ściany i Piąty etap - zostały zatrzymane przez cenzurę więzienną. Dopiero trzeci - miłośniczka
wielkiego niedźwiedzia - trafił w ręce Melchiora Wańkowicza, który go opublikował. Okazało się, że był to wielki sukces literacki, przynoszący popularność więźniowi z Lysy Górskiej. Jego uwolnienia poszukiwał cały panteon polskich pisarzy z Melchiorem Wańkowicem na czele. W 1937 roku prezydent Ignacy Mościcki
ułaskawił Piaseckiego, a na jego łotku czekała sława literacka. Podczas pobytu w Zakopanem, gdzie leczył gruźlicę, zaprzyjaźnił się z kremem życia społecznego kraju. Jego przyjacielem był m.in Stanisław Ignacy Witkiewicz, który kilkakrotnie go przedstawiał. Przez kilka lat Piasecki osiadł pod Nowogrodem, a w 1938
roku ukazała się powieść Bogowie Nocy równej. Po wybuchu II wojny światowej Piasecki rozpoczął współpracę z wileńskim oddziałem Związku Sił Zbrojnych. Zaproponowano mu dowodzenie specjalną jednostką do wykonywania wyroków śmierci wydanych przez podziemny sąd. Znany jest ze swojej odwagi i
odważnych czynów. Znana jest sprawa, w której Piasecki odmówił wykonania wyroku AK. Chodziło o innego pisarza - Józefa Mackiewicza. Po wojnie wyrok ten został uchylony, okazało się, że został wydany w sposób nieuzasadniony. Po zakończeniu wojny Piasecki ukrywał się przed UB przez rok. Potem przyszła
trylogia Thieving, która została opublikowana w Rzymie w 1947 roku, składająca się z powieści: Jabłoń, wyjrzę przez okno i nikt nie da nam zbawienia. Melchior Wańkowicz osobiście interweniował u generała Andersa, aby umożliwić Piaseckiemu przyjęcie do drugiego korpusu, tak aby wraz z armią przybył do Anglii,



gdzie osiadł na stałe. Na wygnaniu Piasecki odtworzył swoje księgi więzienne, które zostały zatrzymane przez cenzurę. Był również zaangażowany w dziennikarstwo polityczne przeciwko komunizmowi i komunistom. Mieszkał w Londynie i Hastings w bardzo skromnych okolicznościach, ale nie przestał tworzyć - napisał
m.in.: 7 tabletki Lucyfera i zapisy oficera Armii Czerwonej, Człowiek zamienił się w wilka i na chwałę organizacji. Piasecki zmarł 12, 1964, w londyńskim szpitalu. (PAP) aszw / abe Foto: Wikipedia Sergiusz Piasecki Sergiusz Piasecki Data urodzenia i miejsce urodzenia 1 kwietnia, 1901[a] Lachowicze, Gubernatorstwo
Mińska, Imperium Rosyjskie Data i miejsce śmierci 12 września 1964 Penley, polska dziedzina narodowości prozy Ważne dzieła Wielkiego Niedźwiadka Gods Lover nocy równa Thieving Trilogy Records oficera Red Army Multimedia w Wikimedia Commons Cytat w Wikicypedy Sergiusz Piasecki (ur. 1 kwietnia, 1901 w
Lachowiczach koło Baranowiczów, 12 września 1964 w Penley, 1964 w Penley, był polskim pisarzem, publicystą politycznym, oficerem polskiego wywiadu i żołnierzem Wojska Polskiego. Piasecki pisał przede wszystkim o realiach życia na granicy polsko-sowieckiej, ale stworzył też satyrę, która wyśmiewała demokrację
ludową. Życiorys Dzieciństwo i młodość Był nieślubnym dzieckiem zubożałego i wybitnego szlachcica Michała Piaseckiego i białoruskiej wieśniaczki Klawdy Kułakowicz (pochodziła z miejscowej schłodzonej szlachty). Jako dziecko wychowywała go konkubina ojca Filomena Gruszewska, która znęcała się nad nim
fizycznie i psychicznie. jego ojciec nie interesował się nim zbytnio. W domu rodziców mówiono tylko po rosyjsku. Jako nastolatek został skazany na karę więzienia za szkolną bójkę. Uciekł od niego i udał się do Moskwy, gdzie był świadkiem wydarzeń rewolucyjnych i śmierci swoich przyjaciół. Potem był zniesmaczony
ideologią bolszewicką. W czasie rewolucji przybył do Mińska, gdzie związał się z miejscowym światem przestępczym. Kiedy do miasta, w którym walczyły wojska białoruskie, wstąpiły do nich niepodległe Białoruś, Piasecki zaciągnął się do nich. Wkrótce jednak zostały one rozbite i przeniesione do polskiej dywizji litewsko-
białoruskiej, która w tym czasie okupowała Mińsk i poszła za ofensywą na wschód. Brał udział w obronie Warszawy w czasie wojny 1920 roku. Od 7 kwietnia 1920 do 10 stycznia 1921 był białorusinem, był uczniem 29 klasy Zjednoczonej Polsko-Białoruskiej Szkoły Oficerów Piechoty. 12 maja 1921 został
zdemobilizowany. Po opuszczeniu wojska Siergiej Piasecki był człowiekiem bez perspektyw. Nie miał wykształcenia, a majątek ojca pozostał za granicą. Wiał po Wilnie, brał różne zajęcia, aby nazwać łopatę, fałszując czeki lub udział w produkcji pornografii. Ten okres życia jest opisany w powieści Życie rozbrojony
człowiek. W sierpniu 1922 został agentem II dywizji Sztabu Generalnego. Dobra znajomość realiów świata wschodniego II Rzeczypospolitej, a także języków rosyjskiego i białoruskiego wraz z lokalnymi dialektami uczyniły go świetnym wywiadem. W pracy po obu stronach granicy, dostał również szaloną odwagę i
przebiegłość nabyte wśród złodziei Miński. Za granicą zajmował się wieloma agencjami wywiadowczymi, powierzył mu przekazywanie pieniędzy agentom na Wschodzie. Ale sama tajna służba niewiele zapłaciła, a Piasecki był zaangażowany w przemyt znacznie wyższe dochody. Czasami przekroczył linię 30 razy w
ciągu miesiąca (oczywiście nielegalnie). On sam poinformował, że latem 1925 roku przeszedł ponad 8 tysięcy kilometrów. Za ucieczkę z pułapki, która została ustawiona i uratował kolegę, został awansowany na porucznika. Utrzymywał kontakty z radzieckimi oficerami i, aby je zdobyć, często używał kokainy. Zarabiał
również na przemycie narkotyków. Wpadł w narkomanię i został zwolniony z wywiadu. Przyczyniły się do tego również konflikty z przełożonymi i awanturnikami, które nie odpowiadały stopniowi oficera. Ponownie stał się człowiekiem bez związku. Próbował – bezskutecznie – dołączyć do Legii Cudzoziemskiej. Napad i
więzienie Pod wpływem narkotyków zaatakował rewolwer dwóch żydowskich kupców pod Grodnem. Później on i jego wspólnik zaatakowali pasażerów kolei wąskotorowej. Policja, na podstawie relacji kochanka wspólnika, aresztowała ich w Wilnie, a sąd skazał ich (1926) na karę śmierci (w Wilnie w czasie sądów ad hoc,
stąd kara). Kłopoty uratowały wywiadowczą przeszłość Piaseckiego - prezydent zmienił wyrok na 15 lat więzienia. Początkowo został skazany w Lyi, później trafił do najsurowszyego więzienia w II Rzeczypospolitej – na Świętym Krzyżu. Był wyzywającym więźniem i często był zamknięty w izolatce; spędził tam 2 lata.
Zachorował na gruźlicę. Działalność literacka W więzieniu czytał Biblię i tygodnik Wiadomości Literackie. Dopiero wtedy nauczył się literackiego języka polskiego. Punktem zwrotnym w jego życiu było, gdy zauważył ogłoszenie konkursu literackiego, który doprowadził go do zapisania swoich poprzednich przygód na
skraju. Napisał w małym brulion, który wielokrotnie wypełniał brakiem miejsca, pisząc poziomo, a następnie pionowo. Pierwsze dwie książki o wywiadzie zatrzymały cenzurę więzienną. Tylko trzeci – miłośniczka Wielkiego Niedźwiedzia – mógł wyłonić się ze Świętego Krzyża. Zyskał ogromną popularność i został
przetłumaczony na wiele języków obcych. O uwolnienie Piaseckiego zaczął zabiegać cały panteon polskich pisarzy z Melchiorem Wańkowiczem na czele. W 1937 r. prezydent Ignacy Mościcki ułaskawił autora, a w lipcu 1937 r. minister sprawiedliwości nakazał prokuratorowi Sądu Apelacyjnego w Wilnie warunkowe
zwolnienie Piaseckiego (został skazany na kolejne cztery lata). Po leczeniu w Zakopanem przeniósł się do posiadłości Rohotna koło Nowogrodu. Podczas pobytu w górach przyjaźnił się z kremem życia społecznego w kraju. Jego przyjacielem był m.in Stanisław Ignacy Witkiewicz, który kilkakrotnie go przedstawiał. II
wojna światowa po wybuchu II wojny światowej wileński oddział Związku Walki Zbrojnej złożył wniosek o współpracę piaseckiego. Zaproponowano mu dowodzenie specjalną jednostką do wykonywania wyroków śmierci wydanych przez podziemny sąd. Zgodził się na współpracę, ale odmówił złożenia przysięgi,
Indywidualizm. Innym powodem odrzucenia była stosunkowo pojednawcza postawa wobec Sowietów, którą przedstawił rząd w Londynie i centrala AK. Mimo to Piasecki był cennym atutem armii narodowej. Wiele z jego działań było niezwykle śmiałych. Jego najsłynniejszą akcją było włamanie do biura chronionego przez
Gestapo 13 czerwca 1943 roku. Udało mu się wydobyć dokumenty, które naraziły na szwank Zygmunta Andruszkiewicza, wileńskiego działacza Armii Krajowej, którego Niemcy zdobyli kilka dni wcześniej. Wśród skradzionych dokumentów znalazło się również archiwum dokumentujące zbrodnię katyńską, które zostało
założone przez Józefa Mackiewicza i przekazane Andruszkiewiczowi, podpisany przez siebie protest przeciwko decyzji o współpracy z Dziennikiem Gońc, który uniemożliwił mu aresztowanie przez gestapo. Piasecki został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi mieczem za ten wyczyn. Piasecki zorganizował
wykonanie wyroku, gdyby Czesław Ancerewicz, redaktor naczelny gadzin Gońca Codzienn (wraz z Ancerewiczem, Józefem Mackiewiczem, również redaktorem Gońca został skazany na śmierć). Ancerewicz został zastrzelony 16 marca 1943 roku przez Sergiusza Kościałkowskiego ps. Fakir. Później ponownie uratował
życie Józefowi Mackiewiczowi, odmawiając wykonania wyroku śmierci. Po wojnie wyrok ten został uchylony, ponieważ wydawał się być bezzasadny. W 1942 ożenił się z Jadwigą Waszkiewicz, a następnie przeszedł na katolicyzm. 17 czerwca 1944 roku mieli syna Władysława. Tablica pamiątkowa Sergiusza
Piaseckiego na ścianie kościoła Lachowiczów Powojennej emigracji Po tym, jak bolszewicy zajęli kresy wschodnie Piasecki przebywał przez rok w Polsce, ukrywając się przed agencją bezpieczeństwa, która szukała go za listem, w którym bardzo krytycznie opisał sytuację, którą Polska znalazła po 1945 roku. W 1946 r.
wraz z obsadą polskich żołnierzy w cywilnych ubraniach,[b] pracownicy konwoju UNRRA udali się przez Cieszyn do Włoch, gdzie pozostał poza pracą fizyczną. Próbował również ze złym skutkiem uzyskać tantiemy z jego książek opublikowanych za granicą. Po raz kolejny pomógł mu Melchior Wańkowicz, który poprosił
generała Władysława Andersa o przyjęcie Piaseckiego do drugiego korpusu, dzięki któremu on i wojsko przybyli do Anglii. Na wygnaniu napisał m.in i odtworzył swoje księgi więzienne zatrzymane przez cenzurę. Zajmował się również dziennikarstwem politycznym. Był bezkompromisowym wrogiem reżimu
komunistycznego i jego współpracowników. Wyraził to za pośrednictwem m.in. krytykuje Czesława Miłosza w broszurze Wcześniej Poputczik Miłosz. Tekst ten wywołał burzę na stronach kultury paryskiej. Wielokrotnie ostro oceniał miękką politykę Zachodu wobec ZSRR. W Wielkiej Brytanii żył w bardzo skromnych
warunkach. Zmarł na raka w 1964 roku. Został pochowany na cmentarzu Hastings. Na białym marmurowym edigo znajduje się wizerunek konstelacji Wielkiego Niedźwiedzia. Grób Sergiusza Piaseckiego na cmentarzu Hastings na kanwie powieści Big Bear powstał w 1971 roku w reżyserii Valentino Orsiniego, a w 1983
– w reżyserii A.G. Majano. W Polsce w 1985 roku reżyser Włodzimierz Olszewski nakręcił film Przemytnicy. Zapisy oficerów Armii Czerwonej w adaptacji Ryszarda Krzyszycha w 1992 roku zostały wystawione w teatrze w Częstochowie, a reżyseria Krzysztofa Wojciechowskiego stała się spektaklem Teatru
Telewizyjnego. Na podstawie życia rozbrojony człowiek, Krzysztof Gruber wyreżyserował trzyodcinkowy serial telewizyjny w 1993 roku. Wszystkie jego prace były przedmiotem cenzury w PRL od 1951 roku i zostały natychmiast wycofane z bibliotek. Twórczość literacka Sergiusza Piaseckiego Piąta Scena –
autobiograficzna powieść o pracy agenta wywiadu na granicy sowieckiej (napisana w więzieniu w kwietniu 1934 r., pierwszy druk w 1938 r. Towarzystwo Wydawnicze Roj) Miłośnicy Wielkiego Niedźwiedzia – opis życia przemytników na granicy polsko-sowieckiej (napisana w więzieniu w 1935 r., pierwszy druk w 1937 r.
Towarzystwo Wydawnicze Roj) Ruda Ewa – powieść (napisana w więzieniu w 1936 r.) Droga do muru (znana również jako Droga do ściany) – autobiografia z dzieciństwa i młodzieży (napisana w więzieniu w 1936 r.) w maju 1937) Bogowie nocy równe - kontynuacja Piąty etap (1938, Publishing Society Swarm). S.
Piasecki, Gods of the Night Alike, Gdańsk 1989, Wydawnictwo Graf Hundred Questions pod adresem obecnej Warszawy – pomnik polityczny (pierwotnie był to list do tygodnika Odrodzenie, napisana 27.04.1946, nieopublikowana w kraju; wydanie jako broszura: Rzym, 1947) Trylogia złodziejska, o środowisku
kryminalnym Mińska Litwa w latach 1918-1919 (Rzym, Instytut Literacki 1946-1947): Jabłoń 1946 Zajrzym w oknie ... 1947 Nikt nas nie uratuje... 1947 7 Tabletki lucyfera – groteska o pierwszych latach Republiki po II wojnie światowej (Londyn, 1948) Strzęp legend – powieść o losach okupacji (Londyn, 1949) Zapisy
oficera Armii Czerwonej - o okupacji Wilna i Lidy, widziane oczami radzieckiego wojska, satyra na sowiecką propagandę, wojsko i państwo (Londyn, Gryf Publications LTD 1957) Życie rozbrojonego człowieka - losy zdemobilizowanego weterana wojennego w latach 20.(Londyn) , B. Świderski 1962; pierwsza wersja
piosenki powstała w więzieniu w 1935 r.) Adam i Ewa – trudna miłość dwóch postaci wciela się w wojenny chaos w Wilnie w 1939 r. (oryginał jako powieść wydawnicza w odcinkach, 1963) Wieża Babel – lata okupacji i podziemnej walki w Wilnie (zarówno Londyn, Polska Fundacja Kultury 1964) Człowiek przekształcony
w wilka – działalność w Gränslandet od 1939 do 1942 r. Na cześć organizacji – działalność Armii Krajowej w latach 1942-1943 na krótko przed śmiercią Piaseckiego rozpoczął pracę na trzecim pustym Wieża Babel w latach 1942-1943 na krótko przed śmiercią Piaseckiego rozpoczęła pracę nad trzecią pustą Wieżą
Babel w latach 1942-1943 na krótko przed śmiercią Piaseckiego, która rozpoczęła pracę nad trzecią pustą wieżą Babela w Babel , która miała zakończyć lata 1943-1945 Zauważa ↑ a b Sam Piasecki zgłosił rok 1899. Jak zauważył Krzysztof Polechoński, współczesny ekspert w dziedzinie życia i twórczości Sergiusza
Piaseckiego, autor na uchodźstwie celowo podał złą datę urodzenia 1 czerwca 1899 r. ta fałszywa data poszła do większości słowników, opracowania i kompendium, a także jest wymieniony na jego grobie. ↑ Żołnierze należeli do II Korpusu, ewakuacja osób zagrożonych aresztowaniem przez UB, została
przeprowadzona w porozumieniu z kardynałem Adamem Sapiehą. Przypisy ^ Lesław Bartelski M.: Polski współczesny pisarz, 1939-1991: Lexiturkey. Wydawnictwo naukowe PWN. ISBN 83-01-11593-9. ↑ Lenkiewicz, Sujkowski i Zieliński 1930 ↓, s. 454. ↑ a b ed. 1980 ↓, s. 789-791. ↑ Ułaskawienie Sergiusza
Piaseckiego. Gazeta Lwowska, s. 4, nr 170 z dnia 31 lipca 1937 r. ↑ Krzysztof Polechoński: Życie bandyty: biografia, twórczość i legenda literatury Sergiusza Piaseckiego. Warszawa-Wrocław: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000, s. 59. ISBN 83-01-13323-6. ↑ Sergiusz. Piasecki SergiuszS., Były poputczik Miłosz, 4
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