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„Piękna, inteligentna, piekielnie odważna, najlepsza moja agentka” 

dokładnie tak określał ją sam Winston Churchill. Już za życia stała 

się legendą, a jej biografia brzmi jak scenariusz dobrego filmu 

z wieloma romansami w tle. Tak, mowa tu o Polce- Krystynie 

Skarbek, jednej z najlepszych agentek z czasów II wojny 

światowej.  

 

Krystyna przyszła na świat w 1908 roku, jako dziecko Polaka 

i Żydówki, nie miała łatwego życia ze względu na swoje 

pochodzenie. Sprawiała problemy swoim wychowawcom, jednak pewnego razu posunęła się 

za daleko. W czasie mszy podpaliła sutannę księdzu, jak mówiła po to, aby przekonać się jak 

wielka jest wiara księdza i czy nadal będzie ją kontynuował. Ksiądz przerwał, żeby ugasić 

płomienie, a ona została wyrzucona ze szkoły. Później współpracowała z przemytnikami 

alkoholu i papierosów na słowacko-polskiej granicy. Kochała adrenalinę i później 

spożytkowała to w bardzo dobry sposób.  

Gdy dowiedziała się o agresji Niemiec na Polskę, wyruszyła z Kenii i przedostała się do 

Anglii tam, jako pierwsza kobieta ukończyła szkolenie w „Departamencie D”, czyli jednym 

z oddziałów Kierownictwa Operacji Specjalnych z wyróżnieniem. Tak została agentką. 

Okazało się, że świetnie umie posługiwać się nożem, mówiono również, że z dynamitem 

potrafi zrobić wszystko.. tylko go nie zje. W 1940 roku została wysłana do Budapesztu i tam 

jako Christine Giżycka współpracowała z Andrzejem Kowerskim. Wyruszyli do Polski, skąd 

przywieźli bardzo ważne informacje oraz materiały dotyczące okrucieństw na ludności 

cywilnej, jednak najcenniejszy był mikrofilm przedstawiający przygotowanie Niemiec do 

ataku na ZSRR, dzięki niej Anglia dowiedziała się o planie Barbarossy. W 1941 roku została 

wraz z Kowerskim aresztowana przez Gestapo w Budapeszcie. 

 

”Niebezpieczeństwo zawsze wyzwalało w Krysi adrenalinę, nie umiała bez niej 

żyć. To było całe jej szczęście. Pamiętam doskonale, jak podczas aresztowania 

w Budapeszcie miała minę, jakby szła na coctail party” – Andrzej Kowerski 
 

I tak w Budapeszcie odegrała spektakularną rolę godną Oscara. W czasie przesłuchania 

zaczęła udawać, że źle się czuje, ugryzła się w język, poczekała aż krew napłynie do buzi 

i zaczęła kaszleć przy okazji opluwając oficera.  Powiedziała, że jest chora na gruźlicę 

i umiera. Została skierowana na badania i tu pomogły jej plamy na płucach powstałe w czasie 

pracy w  fabryce Fiata. Agenci zostali zwolnieni do domu, wrócili do Anglii i od tamtego 

momentu była Christine Graville, Brytyjką o francuskich korzeniach, przy okazji odmłodziła 

się o siedem lat i do dziś można się spotkać z informacją, że urodziła się w 1915 roku. 

 

Była piękna i często to wykorzystywała. Kokietując, wyszła z wielu 

niebezpieczeństw. Mimo tak wielu zasług dla wywiadu i dla świata, została 

usunięta ze służby i to właśnie przez naciski polskiego wywiadu. Skarbek 

została oskarżona o pracę dla Niemców. Do służby wróciła w 1943 roku. 

Przybrała nową tożsamość- Pauline Armand i przeszła szkolenie 

spadochronowe, po dwóch lata zostala zdemobilizowana i odeslana do cywila. 



Nie mogla się z tym pogodzić, brakowało jej adrenaliny i niebezpieczeństwa. Mimo takiego 

poświęcenia dla wywiadu po wojnie należytego szacunku, zostawała oskarżana 

o sprzedawanie tajemnic Wielkiej Brytanii. 

 

W 1947 roku spotkała się z Ianem Flemingiem- twórcą serii książek o Jamsie Bondzie. 

 

„Dokładnie rozumiem, o co chodziło z tą Krystyną. Ona po prostu 

promienieje wszystkimi cechami i telantami postaci literackiej. 

Jakże rzadko spotyka się takie osoby! Ta kolacja okazała się dla 

mnie bardzo inspirująca.” 
 

No i się zainspirował. W pierwszej powieści „Casino Royal” pojawia się postać podwojnej 

agenti- Vesper Lynd i wiele wskazuje na to, że jest wzorowana na Krystynie. 

 

Skarbek wdała się w romans z Dennisem Muldowneyem, który z czasem popadł w coraz 

większą obsesję na jej punkcie. Gdy dowiedział się, że chce wyjechać do Londynu razem 

z Andrzejem Kowerskim, z którym pozostawała w nieformalnym związku, zamordował ją. 

15 czerwca 1952 r. w londyńskim hotelu „Shelbourne” znaleziono ją zasztyletowaną. Jej 

śmierć została owiana teoriami spiskowymi. Niektórzy uważają, że została zamordowana 

przez agentow ZSRR za służbę przeciwko komunizmowi, inni, że przez brytyjskie władze, 

podejrzewające ją za zdradzanie tajemnic państwowych, jednak ofcjalnie winę ponosi 

Muldowney, skazany na karę śmierci przez powieszenie.  
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