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Ron Jeffery 

 
Tablica pamiątkowa przy ulicy Nowy Świat 30 w Warszawie 

Ron Jeffery (ur. 6 września 1917 w Londynie, zm. we wrześniu 2002 w 
Auckland) – Ŝołnierz brytyjskiego wywiadu i Armii Krajowej, pisarz. 

Do RAF wstąpił w 1937 roku, w wieku 18 lat. Został radiooperatorem.  
Dostał się do niemieckiej niewoli we Francji w 1940 r., dwukrotnie próbował 
ucieczki z obozu jenieckiego, w 1941 r. ostatecznie przedostał się do 
okupowanej Polski. Tu nawiązał kontakt z podziemiem, w AK przyjął 
pseudonimy "Józef Kawala", "Stanisław Jasiński", "Sporn", "Botkin".  

Był łącznikiem wywiadu brytyjskiego ze sztabem pułkownika Smysłowskiego, 
sondując moŜliwość jego współpracy z aliantami. Brytyjczycy planowali 
wówczas dokonanie zamachu na Hitlera, wykorzystując kontakty dowództwa 
ROA w niemieckim sztabie generalnym.  

Dzięki świetnej znajomości wielu języków, zwłaszcza niemieckiego, był 
niezwykle przydatny dla Komendy Głównej. Został kurierem AK do Wiednia, 
Pragi, Budapesztu, Berlina i Hamburga.  

W lutym 1944 r. w mundurze niemieckiego oficera Abwehry przez Niemcy, 
Danię, Norwegię i Szwecję przedostał się do Londynu, by osobiście dać 
świadectwo okrucieństw niemieckich w okupowanej Polsce. 

Brał równieŜ udział w likwidowaniu kolaborantów i drukowaniu bibuły. 

W czasie powstania nie tylko informował połączone sztaby o sytuacji w 
Warszawie. Prowadził takŜe audycje w powstańczym radiu „Błyskawica”.  
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W ciągu 63 dni powstania przekazał do Londynu ponad 100 depesz w języku 
angielskim o sytuacji w walczącej Warszawie za pomocą Alfabetu Morse’a, 
działał głównie przy ulicy Kruczej z radiostacji Stefana i Zofii Korbońskich. Z 
czasem stał się głównym korespondentem wojennym brytyjskiego dziennika 
"The Times"..  

Apelował o dostawy broni i o pomoc Rosjan, którzy w połowie sierpnia 
rozłoŜyli się nad Wisłą po praskiej stronie. Tłumaczył: „Moskwa twierdzi w 
transmisji 8 sierpnia o 15, Ŝe tylko polscy komuniści – Armia Ludowa – 
walczą w Warszawie. To nieprawda, Ŝadne jednostki AL nie biorą udziału w 
walce”. Opisywał niemiecką metodę szturmowania barykad z pomocą Ŝywej 
tarczy z mieszkańców Warszawy.  

Został ranny podczas walk na Mokotowie, później został odznaczony 
KrzyŜem Walecznych przez samego generała Tadeusza Bora-
Komorowskiego.  

Przed upadkiem powstania ewakuowany z Warszawy i dołączył do 7. Dywizji 
AK w rejonie Kielc, gdzie podjął walkę partyzancką z Niemcami i partyzantką 
komunistyczną. Po 1945 roku wrócił do Warszawy gdzie się ujawnił i został 
aresztowany przez NKWD i osadzony w areszcie, skąd prawdopodobnie 
zbiegł do Odessy a później na Malte stamtąd i przedostał się do Wielkiej 
Brytanii i został pracownikiem MI5. 

O powstańcach powiedział raz: „To prawdziwy zaszczyt móc nazywać 
Polaków sojusznikami”.  

Był jednym z najbardziej wartościowych agentów brytyjskich II wojny 
światowej. Jako kurier brytyjski w okupowanej Polsce posiadł wprost 
nieocenioną wiedzę dla swojego rządu, który sceptycznie odnosił się do 
raportów polskiego podziemia, uwaŜając je za stronnicze. Anthony Eden i 
Winston Churchill chcieli koniecznie się z nim spotkać, jako kurierem, który 
przekazałby im wiadomości z pierwszej ręki z okupowanej Polski.  

Nagle wszystko się zmieniło. Został zdyskredytowany przez sowieckich 
agentów ulokowanych w wywiadzie brytyjskim (Kim Philby), którzy skutecznie 
podwaŜyli jego wiarygodność. Szczególnie nie spodobała się jego 
zwierzchnikom sprawa zbrodni katyńskiej, którą Jeffery ujawniał wszystkim. 
Trafił za to do obozu karnego, gdzie zmuszony był czyścić latryny. W tym 
czasie Wielka Brytania starała się zachować jak najlepsze stosunki ze 
Związkiem Radzieckim, dla dobra sojuszu poświęcając sprawę swojego 
pierwszego alianta (Polski).  

Po wojnie wyemigrował do Nowej Zelandii, gdzie wydał swoje wspomnienia 
Red Runs the Vistula (Wisła jak krew czerwona). 

W uznaniu jego zasług dla Polski dowódca AK gen. Tadeusz Bór-
Komorowski nadał mu w 1943 r. KrzyŜ Walecznych. Nadano mu teŜ KrzyŜ 
Armii Krajowej.  
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W 1995 r. prezydent Lech Wałęsa udekorował go KrzyŜem Komandorskim 
Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. 

Piśmiennictwo 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ron_Jeffery 
http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/956993,john-ward-powstanie-
warszawskie-oczami-brytyjskiego-lotnika,2,id,t,sa.html 
https://www.facebook.com/Uzbrojenie/posts/1189822934402363:0 
 
 
 


