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Byłeś jednym z tych ludzi nielicznego koła, 
Co wierni ideałom, pod nogą nie czują 
Ziemskiego błota – dotknięciem się trują. 
Ludzi palącej myśli i bladego czoła, 
Co rażeni w kolebce spojrzeniem anioła, 
Jak błędne cienie po ziemi się snują.  
A wyzwolenia z męki czekając serdecznej, 
Jak stracone pikiety wielkiej armii ludów 
Idą - niepostrzeżeni dokazują cudów, 
Ginąc bez echa w niepamięci wiecznej.  
Przebiegłeś swoje metę jak rycerz bez trwogi, 
Bez skargi, bez pociechy; ani twemu oku 
Odsłoniła się przyszłość w ognistym obłoku, 
Jak ostatni sakrament do ostatniej drogi.  
Do twojego grobowca nie zstąpi cień sławy, 
Co po podziemiach zbiera swoje ulubieńce, 
A próchniejące kości strojąc w lauru wieńce, 
Na zasiew światu rzuca ich proch krwawy.  
Śpij cicho, fala życia leniwo się toczy 
Dla tych, co sztandar walki chcą zatknąć przy zgonie, 
I nieśmiertelność, którą czują w łonie, 
Przekazać pokutnicy, co w popiołach kroczy, 
A którą oglądali w tęsknocie proroczej 
Królową ludów - zwycięską w Syjonie.

Pamięci Józefa Piłsudskiego...

Adam Asnyk
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Hitler w jednym ze swych pierwszych 
przemówień jako kanclerz (wywiad z 12 
lutego 1933 r. w angielskim „Sunday 
Times”) oświadczył, że „korytarz” – jak 
propaganda niemiecka nazywała fragment 
dawnego województwa pomorskiego, przy-
znanego Polsce zgodnie z postanowieniami 
traktatu wersalskiego – musi być zwrócony 
Niemcom w najbliższym czasie.

Piłsudski przemyśliwał te wypadki w dłu-
gich rozmowach z ministrami Beckiem 
i Szembekiem, a najwięcej w rozmowach 

sam ze sobą. Miał bowiem zwyczaj, chodząc 
po swym pokoju w Belwederze czy Inspek-
toracie, głośno ze sobą rozmawiać. 6 marca 
adiutant w Belwederze zanotował w dzien-
niku służbowym: „W ciągu dzisiejszego dnia 
Komendant mocno przemyśliwał jakieś spra-
wy. Chodzi, gestykuluje, nie zwraca uwagi na 
otoczenie, zajęty tylko swymi myślami”. Dla 
Marszałka istotną sprawą było jak zachowa 
się Francja jako sojusznik Polski w razie 
zagrożenia integralności państwa polskiego. 
Pytanie sprowadzało się do stwierdzenia, czy 
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Krystyna Junosza Woysław 

30 stycznia 1933 r. kanclerzem Rzeszy został Adolf Hitler. Fakt ten wprowadził nowy, nieobliczalny 
element w stale pogarszających się stosunkach polsko-niemieckich. Trwała wojna celna między 
obu państwami. Niemcy w połowie 1932 r. uzyskali od mocarstw zachodnich umorzenie reparacji 
wojennych, przewidzianych tzw. planem Younga z 1930 r. Najwyższym sukcesem Niemiec było 
przyznanie 11 grudnia 1932 r. przez Francję, Anglię, Włochy i Stany Zjednoczone równouprawnienia 
w zakresie zbrojeń. A jednocześnie w prasie francuskiej coraz więcej wypowiadano się przeciwko 
sojuszowi polsko-francuskiemu, zaś w Ameryce w senacie głoszono, że traktat wersalski należy 
zrewidować i zlikwidować „polski korytarz” do morza.

„...gdybyśmy 
na niego napadli, 
to też byłaby 
obrona”

Marszałka Piłsudskiego 
stosunek do 

hitlerowskich Niemiec 
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w razie zamiarów niemieckich, grożących 
Polsce, Francja zawczasu wystąpiłaby zbroj-
nie, przeciwstawiając się im. To były ogólne 
elementy, które potem nazwane zostały 
„wojną prewencyjną”.

W celu odpowiedzi na te pytania drogą 
nieoficjalną w początkach 1933 r. wyje-
chał do Paryża gen. Wieniawa-Długoszow-
ski, potem senator Jerzy Potocki, dawny 
adiutant Piłsudskiego. Żadne dokumenty 
odnośnie ich akcji nie zachowały się, lecz 
informacje, które przywieźli, nie mogły być 
dla Polski pozytywne.

Tymczasem na terenie Wolnego Miasta 
Gdańska zaszedł nowy incydent. Istniała 
tam policja portowa, podległa Radzie Portu, 
w skład której wchodził także przedstawi-
ciel Polski. Otóż 16 lutego 1933 r. Senat 
Wolnego Miasta rozwiązał tę policję i zastą-
pił ją policją gdańską, podległą wyłącznie 
Senatowi i miastu. Piłsudski uznał, że jest 
to zagrożenie interesów Polski w Gdańsku 

i polecił wzmocnić polską załogę na Wester-
platte, półwyspie nad zatoką gdańską, gdzie 
Polska miała przyznany teren na wyładowy-
wanie amunicji i załogę, liczącą 182 ludzi. 
6 marca transportowiec „Wilia” wyładował 
na Westerplatte 120 nowych żołnierzy pol-
skich. Był to ze strony Polski fakt dokonany 
(action directe), który wywołał silny protest 
Senatu gdańskiego i Wysokiego Komisarza 
Ligi Narodów oraz dyskusje na Radzie Ligi 
w Genewie. Konflikt, który rozgrywał min. 
Beck, skończył się 14 marca kompromi-
sowo: Polska wycofała dodatkową załogę, 
a Senat przywrócił dawną policję portową, 
o co Polsce chodziło. 

Jednocześnie, już po raz drugi po incy-
dencie z kontrtorpedowcem „Wicher” 
(15 czerwca 1932 r., na osobisty rozkaz 
Marszałka, a bez zgody niemieckich władz 
Wolnego Miasta Gdańska, „Wicher” wpły-
nął do portu by czynić honory domu wobec 
wizytującej Wolne Miasto eskadry okrętów 
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Wojskowa Składnica Tranzytowa – Westerplatte, fotografia z przed 1939 r.
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brytyjskiej „Royal Navy”, a załoga otrzymała 
rozkaz otwarcia ognia do najbliższego budyn-
ku rządowego gdyby władze Gdańska, które 
w 1930 r. wypowiedziały Polsce umowę o uży-
walności portu, zdecydowały się na demon-
strację wobec polskiej bandery.) Piłsudski 
stwierdził, że Niemcy nie zareagowały 
bezpośrednio przeciw Polsce. Gdańsk, 
według opinii Marszałka, miał być spraw-
dzianem stosunków polsko-niemieckich.

Tymczasem zaszedł nowy fakt: 14 marca, 
podczas wizyty w Rzymie premiera angiel-
skiego, Ramseya MacDonalda i sekretarza 
spraw zagranicznych, Johna Simona, Beni-
to Mussolini wystąpił z propozycją t.zw. 
„paktu czterech”, obejmującego Włochy, 
Anglię, Francję i Niemcy i opartego na ich 
równorzędności. Pakt przewidywał możli-
wość rewizji istniejących traktatów i wyzna-
czonych na ich mocy nowych granic. Pakt 
ten, skierowany wyraźnie przeciw Polsce 
i Czechosłowacji, których granice były 
zagrożone przez Niemcy, zyskał poparcie 
Francji, sojuszniczki obu tych państw, oraz 
sprzeciw Polski i Czechosłowacji. 

Od czasu przyłączenia Śląska Cieszyń-
skiego do Czechosłowacji latem 1920 r., 
stosunki polsko-czeskie nie mogły osiąg-
nąć poziomu przyjaźni. Wpływało na to 
również oburzenie Polaków na Czechów, że 
latem 1920 r., w najcięższych chwilach dla 
Polski, nie dopuszczali sprzętu wojennego 
z Francji.

W końcu marca Piłsudski zachorował na 
ciężką grypę, dopiero 13 kwietnia powrócił 
do zwykłych zajęć. Wtedy stan jego zdro-
wia na tyle się poprawił, że mógł udać się 
na coroczny wyjazd do Wilna, na rocznicę 
wyprawy wileńskiej w 1919 r. Tym razem 
zarządził dużą rewię wojskową, której celem 
było pokazanie Niemcom siły oręża polskie-
go. Mogła ona uchodzić za jedno z ogniw 
planu „wojny prewencyjnej”. Tak przynaj-
mniej rozumieli to Niemcy.

Przed swym wyjazdem do Wilna Piłsudski 
wydał Beckowi instrukcję przeprowadzenia 
przez posła II RP w Berlinie, Alfreda Wyso-
ckiego zasadniczej rozmowy z Hitlerem. 
Poseł miał oznajmić Hitlerowi, że szereg osób 
przypisuje mu tendencje ingerencji w spra-
wie Gdańska, wbrew prawom i interesom 
Polski. Wobec tego poseł zapytuje, czy Hitler 
nie uważałby za właściwe zakazać publicznie 
tego rodzaju działań, co usunęłoby wszelkie 
podejrzenia ze strony polskiej. Niesprecyzo-
wanie tego stanowiska zmusiłoby Polskę 
do wyciągnięcia pewnych konsekwencji.

Ciekawym jest fakt, że tegoż dnia wieczo-
rem, po rozmowie z Prezydentem Mości-
ckim, Piłsudski kazał kpt. Lepeckiemu prze-
pisać na maszynie projekt dekretu prezyden-
ta, dotyczący sformowania Rządu Obrony 
i Jedności Narodowej na wypadek wojny 
z Niemcami. Były w nim przepisy odnośnie 
utworzenia takiego rządu i ustalenie nowych 
władz wojskowych i cywilnych. Na orygina-
le było napisane ręką Prezydenta: „Zgadzam 
się. I. Mościcki”.

Lepecki, przepisując ten projekt, zapytał 
czy Hitler ma zamiar napaść na Polskę. Pił-
sudski odpowiedział: „Nawet gdybyśmy na 
niego napadli, to też byłaby to obrona”.

Odnośnie Niemiec Piłsudski w tym czasie 
powiedział w rozmowie z ppłk. Kazimierzem 
Glabiszem, oficerem do zleceń Marszałka: 
„Marzeniem Niemiec jest doprowadzić do 
kooperacji z Rosją, jak za czasów Bismarcka. 
Dojście do takiej kooperacji byłoby naszą 
zgubą. Do tego dopuścić nie można. Mimo 
ogromnych różnic w systemach i kulturze Nie-
miec i Rosji, trzeba stale pilnować tej sprawy. 
Na świecie powstawały już dziwniejsze soju-
sze. Jak przeciwdziałać? Zależnie od danej 
koniunktury: bądź nastraszeniem słabszego, 
bądź kolejnym odprężaniem stosunków. Gra 
będzie trudna, przy paraliżu woli i krót-
kowzroczności Zachodu oraz nieudania się 
moich planów federacyjnych”.
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Opinia Piłsudskiego była słuszna. Zachód 
był „sparaliżowany” w swej polityce, zapa-
trzony w niedołężną Ligę Narodów, szu-
kający bezpieczeństwa w wielostronnych, 
a przez to słabych, porozumieniach mię-
dzynarodowych. Brak było dalekich myśli 
przewidujących rozwój wypadków politycz-
nych w Europie. Będzie to stałą cechą 
polityki europejskiej aż do wybuchu wojny 
w 1939 r.

Rozmowa posła Wysockiego z Hitlerem 2 
maja wypadła pomyślnie. Hitler zgodził się 
na wydanie komunikatu, w którym poda-
no, że Kanclerz Rzeszy pragnie utrzymania 
stosunków z Polską ściśle w ramach istnieją-
cych traktatów.

Deklaracja o nieagresji 
z Niemcami 

W początkach października 1933 r. Pił-
sudski znowu zachorował. Z trudem przyjął 
rumuńskiego ministra spraw zagranicznych 
Nicolae Titulescu. Wtedy właśnie Rumunia 
przystąpiła do umowy o definicji napastnika 

(t.zw. Pakt Litwinowa), podpisanej 3 lipca 
1933 r. przez Związek Sowiecki, Polskę, 
Łotwę, Estonię, Turcję i Afganistan. Umowa 
ta przewidywała bardzo szczegółowo defini-
cję napaści i napastnika i pod tym względem 
była jednym z najbardziej precyzyjnych doku-
mentów dyplomatycznych. Polska całkowicie 
popierała tę umowę i nalegała na podpisanie 
jej również przez Rumunię. W sześć lat 
potem umowa została zgwałcona w sposób 
oczywisty przez państwo, które ją stworzyło, 
mianowicie przez Związek Sowiecki, napada-
jący na Polskę 17 września 1939 r.

Choroba trzymała Piłsudskiego w Inspek-
toracie do końca października. 14 paździer-
nika Niemcy opuściły konferencję rozbro-
jeniową w Genewie, co dało im możność 
samodzielnego zwiększania swych zbrojeń. 
W parę dni potem, 19 października, wystą-
piły z Ligi Narodów. Marszałek zareagował 
na to natychmiast. Na konferencji 21 paź-
dziernika z udziałem min. Becka, Szem-
beka, gen. Janusza Gąsiorowskiego (szefa 
Sztabu Głównego) i paru oficerów kazał  
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Marszałek Józef Piłsudski wyjeżdżający w odkrytej limuzynie Rolls-Royce z Zamku Królewskiego w Warszawie
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przygotować w ciągu kilku dni dane odnoś-
nie stanu zbrojeń niemieckich pod wzglę-
dem wojskowym i polityczno-dyplomatycz-
nym, polecając włączyć do tego studium 
Francuzów, jako naszych sprzymierzeńców. 

Te formalne kroki, zmierzające do uzgod-
nienia informacji odnośnie Niemiec, nie 
wystarczały Piłsudskiemu. Wysłał do Paryża 
znanego pisarza i poetę, Ludwika Morsti-
na, by wybadał przez swoje kontakty, jakie 
Francja zajmie stanowisko w razie zagro-
żenia Polski przez Niemców. Odpowiedź, 
którą Morstin przywiózł, sprowadzała się 
do tego, że Francja udzieli pomocy Polsce 
w uzbrojeniu i przygotowaniu opinii pub-
licznej, lecz mobilizacji nie ogłosi.

Był to nowy element do t.zw. „wojny pre-
wencyjnej”, polegającej na stwierdzeniu jak 
dalece można by liczyć na Francję w razie 

konfliktu polsko-niemieckiego. Nie zacho-
wały się żadne dokumenty odnośnie tej 
akcji, wszystko było załatwiane ustnie. 

Po powrocie wysłannika Piłsudski kazał 
Beckowi wezwać nowego posła w Berlinie, 
Józefa Lipskiego i, wysłuchawszy jego opinii 
o sytuacji w Niemczech, powiedział: No, co, 
w takim razie zrobimy próbę. Po czym dał 
bardzo szczegółową instrukcję posłowi Lip-
skiemu, który miał z polecenia Marszałka 
zażądać rozmowy z Hitlerem i przedstawić 
mu jego tok myśli, a mianowicie: 

Przyjście do władzy w Niemczech rządu 
narodowo-socjalistycznego wywołało duże 
poruszenie w opinii międzynarodowej, przy 
czym zaczęto mówić o możliwości zbrojnych 
konfliktów. Polska musiała rozważyć potrzebę 
zarządzeń, które by wzmocniły jej bezpieczeń-
stwo. Jednak Marszałek zaufał kanclerzowi 
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Józef Beck – Minister Spraw 
Zagranicznych II RP

Urodził się 4 października 1894 r. w War-
szawie, zmarł 5 czerwca 1944 w Stănești – 
(Rumunia) – pułkownik dyplomowany artyle-
rii Wojska Polskiego, polityk, dyplomata, bliski 
współpracownik Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Członek POW, w latach 1914–1917 żoł-
nierz Legionów Polskich i adiutant Józefa Pił-
sudskiego. Attaché wojskowy RP w Paryżu 
i Brukseli w okresie 1922–1923. W latach 
1924–1925 był słuchaczem rocznego Kursu 
Doszkolenia w Wyższej Szkole Wojennej 

w Warszawie. Z dniem 15 października 1925 r., po ukończeniu kursu i uzyskaniu tytułu 
naukowego oficera Sztabu Generalnego, przydzielony został do Oddziału IIIa Biura Ścisłej 
Rady Wojennej, na stanowisko szefa wydziału.

W latach 1926–1930 szef gabinetu ministra spraw wojskowych, od 25 sierpnia do 4 grud-
nia 1930 – wicepremier w rządzie Józefa Piłsudskiego, a następnie wiceminister spraw zagra-
nicznych. Od 2 listopada 1932 r. minister spraw zagranicznych, samodzielnie kierował polską 
polityką zagraniczną aż do wybuchu II wojny światowej. Starał się stosować politykę równo-
wagi w stosunkach między dwoma wielkimi sąsiadami Rzeczypospolitej – ZSRS i Niemca-
mi. Doprowadził do zawarcia w 1939 r. sojuszu z Wielką Brytanią. Po agresji sowieckiej na 
Polskę, w nocy z 17 na 18 września 1939 r. ewakuował się wraz z rządem do Rumunii, gdzie 
został internowany. Generał Władysław Sikorski, pomimo wydanej wizy angielskiej  unie-
możliwił jego wyjazd na Zachód; władze rumuńskie nie wydały go Niemcom.
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i nie poczynił żadnych zarządzeń obronnych. 
Muszę też dodać, że w ostatnich czasach sto-
sunki polsko-niemieckie poprawiły się. Lecz 
dla bezpieczeństwa Polski istotnymi są dwa 
elementy: bezpośrednie stosunki z innymi pań-
stwami i współpraca państw w Lidze Naro-
dów, która jest pewnego rodzaju reasekuracją.

Ostatnie zarządzenia Niemiec (t.j. opusz-
czenie konferencji rozbrojeniowej i wystąpie-
nie z Ligi Narodów) pozbawiły Polskę tego 
drugiego elementu bezpieczeństwa. Nim Mar-
szałek przystąpi do zarządzeń, wzmacniają-
cych bezpieczeństwo Polski, pragnie lojalnie 
zapytać Hitlera, czy nie widzi on możliwości 
zrównoważenia w stosunkach polsko-niemie-
ckich ubytku tego czynnika bezpieczeństwa.

15 listopada 1933 r. Hitler przyjął Lip-
skiego i odniósł się pozytywnie do suge-
stii Piłsudskiego. Tegoż dnia wydany został 
komunikat, w którym stwierdzono, iż 
oba rządy zamierzają traktować na drodze 
bezpośrednich rokowań sprawy dotyczące 
obu krajów i zrzekają się w stosunkach 
między sobą użycia siły.

W tym czasie Hitler był w trakcie umac-
niania swej władzy w Niemczech, zajęty 
przede wszystkim sprawami wewnętrznymi. 

Podchwycił więc wystąpienie Piłsudskiego 
i, przezwyciężając opory we własnym Mini-
sterstwie Spraw Zagranicznych, wystąpił 
z propozycją podpisania wspólnie deklaracji 
o nieagresji, której tekst poseł niemiecki 
w Warszawie, Hans von Moltke, przedstawił 
Piłsudskiemu 27 listopada.

Rozmowa w Belwederze była utrzymana 
w formie bardzo uprzejmej, Marszałek zgo-
dził się w zasadzie na propozycję niemiecką 
i zapewnił, że będzie ona przestudiowana. 
Wyraził chęć ułożenia stosunków polsko-nie-
mieckich na przyszłość na podstawie przy-
jaźni, ale jednocześnie podkreślił tysiącletnie 
negatywne uczucia Polaków do Niemców 
w tak ostrej formie, jakiej Moltke nigdy nie 
słyszał ze strony polskich polityków. Piłsud-
ski zaznaczył, że te uczucia odegrają swoją 
rolę w ułożeniu nowej polityki z Niemcami, 
więc nie trzeba jej budować na motywach 
sentymentu, lecz wyłącznie rozumu.

Deklaracja o nieagresji między Polską 
a Niemcami została podpisana w Berlinie 
26 stycznia 1934 r. i obowiązywała na 10 
lat, czyli do 1944 r.

Możność poprawy stosunków polsko-nie-
mieckich odbiła się niezwłocznie na stosunku 
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Poeta – Ludwik MorstinJózef Lipski, ambasador RP w Berlinie
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Gdańska do Polski. 11 grudnia 1933 r. Pił-
sudski przyjął delegację senatu w Gdańsku 
w osobach Hermana Rauschninga i Artura 
Greisera. Marszałek powiedział im, że jest 
bardzo zadowolony, iż poszukali oni jedynej 
sensownej drogi, wiodącej do stosunków 
z Polską i życzył im, żeby nie przyjeżdża-
li jako wrogowie, „bo skończy się to źle, 
gorzej, niżby mogli przypuszczać”. Raus-
chning próbował pytać Piłsudskiego, czy nie 
spotkałby się z Hitlerem gdzieś w pociągu na 
granicy. Odpowiedzi nie uzyskał.

Prof. Józef Szaniawski, tragicznie zmarły 
historyk, politolog i publicysta powiedział 
w wywiadzie, zamieszczonym w 2016 r. na 
str. https://naszahistoria.pl/

Józef Piłsudski próbował uratować pokój 
na świecie na kilka lat przed wybuchem 

II wojny światowej. Marszałek jako jeden 
z nielicznych widział w zdobywającym 
władzę Hitlerze poważne zagrożenie dla 
Europy. [...] w latach 1932-1933 syta, 
dostatnia, pozornie spokojna Europa nie 
chciała, aby ktokolwiek jej bronił, a już 
szczególnie dotyczyło to Francji i Wielkiej 
Brytanii. Kilka lat potem było już za późno. 
Anglicy obawiali się, że wojna z Niemcami 
przyniesie 30 tys. ofiar i nie chcieli zaryzy-
kować. A w II wojnie światowej zginęło 50 
mln ludzi.

Oprac. na podst.
Wacław Jędrzejewicz „Józef Piłsudski 

1867-1935”
wyd. Polska Fundacja Kulturalna, 

Londyn 1986 r. 
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Jan hr. Szembek – wiceminister 
spraw zagranicznych II RP

 Urodził się 11 lipca 1881 roku w Porębie-
-Żegoty (obecnie Gmina Alwernia), zmarł 9 
lipca 1945 r. w Estriolu (Portugalia).

 Dzieciństwo i młodość spędził w Krakowie, 
kształcił się w Gimnazjum im. Króla Jana II 
Sobieskiego, a następnie studiował w There-
sianum oraz na studium dyplomatyczno-kon-
sularnym w Wiedniu. W roku 1911 ożenił się 
z Izabelą hr. Skrzyńską - siostrą późniejsze-
go premiera i ministra spraw zagranicznych, 
a w roku 1912 wykupił dobra młoszowskie 
koło Trzebini, gdzie zamieszkał. Po odzyska-
niu niepodległości w 1918 roku pełnił ważne 
funkcje państwowe i dyplomatyczne. W latach 
1921-24 był posłem Rzeczypospolitej w Buda-
peszcie, później w Brukseli (1924-1927), 
a następnie w Bukareszcie (1927-1932).

 5 listopada 1932 roku objął stanowisko wiceministra spraw zagranicznych, które piasto-
wał do 16 września 1939 roku. Był jednym z najbliższych współpracowników min. Becka. 
Od 5 do 16 września 1939 roku faktycznie kierował Ministerstwem Spraw Zagranicznych. 
17 września 1939 roku wyjechał do Budapesztu, a następnie przez Wenecję do Paryża, gdzie 
przebywał do czerwca 1940 roku. Po zajęciu Francji przez Niemców przeniósł się do Portu-
galii i zamieszkał w Estriolu koło Lizbony. Pozostawił po sobie niezwykle cenne dzienniki, 
traktowane niemalże jako podręcznik dyplomacji.
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Postać Józefa Piłsudskiego od zawsze – 
można tu użyć takiego określenia – budziła 
zainteresowanie elit politycznych w Niem-
czech, zwłaszcza po odzyskaniu przez Polskę 
niepodległości w 1918 r. Niemcy dostrzegali 
w nim wybitnego polityka i wymagającego 
partnera w kontaktach międzynarodowych. 
Był też niewątpliwie regionalnym liderem 
w Europie Środkowo-Wschodniej, który 
wypracował jedyną ze skutecznych w dwu-
dziestoleciu międzywojennym koncepcję 
polityki międzynarodowej dla Polski – rów-
nej odległości od Berlina i Moskwy. Polegała 
ona na utrzymywaniu poprawnych relacji 
z zachodnim i wschodnim sąsiadem Polski. 
Koncepcja, wypracowana przez Marszał-
ka i kontynuowana przez jego następców 
(m.in. ministra spraw zagranicznych Józefa 
Becka), zapewniła Polsce pokój i możliwość 
rozwoju do 1939 r. Nie uchroniła natomiast 
od następnych wydarzeń, zmowy sąsiadów 
w 1939 r. (pakt Hitler–Stalin), którzy doko-
nali agresji na Polskę. Można jednak skon-
statować, że w tym okresie nie było polityka 
w całej Europie, być może też i na świecie, 
który byłby w stanie zapobiec nieuchronnie 
zbliżającym się wydarzeniom. 

W 1935 r., po śmierci Józefa Piłsudskiego 
zachowanie niemieckich polityków, w tym 
Adolfa Hitlera, wykroczyło poza prakty-
kowane wówczas powszechnie wśród przy-
wódców gesty kurtuazyjne. Führer ponoć 
sposobił się nawet do osobistego uczestni-
ctwa w pogrzebie Marszałka w Warszawie. 
Ostatecznie jednak zrezygnował, zaś do 
stolicy Polski wysłał delegację, na czele 

której stał minister Herman Göring. Oso-
biście natomiast wystosował telegram do 
prezydenta Polski Ignacego Mościckiego, 
w którym podkreślił: „(…) Polska traci 
w zmarłym marszałku twórcę swego nowego 
państwa i najwierniejszego syna. Wraz z naro-
dem polskim także naród niemiecki nosi żało-
bę po tym wielkim patriocie, który poprzez 
swoją pełną zrozumienia współpracę z Niem-
cami, nie tylko oddał wielką przysługę naszym 
dwóm narodom, lecz także, dalej poprzez to, 
dał najwartościowszy wkład w uspokojenie 
Europy”.

Jednocześnie najwyższe władze Trzeciej 
Rzeszy skierowały depeszę kondolencyjną 
do Aleksandry Piłsudskiej – wdowy po 
Marszałku. Inny ważny polityk, Joseph 
Goebbels, wystosował list do ambasadora 
Polski w Niemczech, Józefa Lipskiego. 14 
maja 1935 r. flagi państwowe, umieszczone 
nie tylko na gmachach wszystkich najważ-
niejszych urzędów, ale w całych Niem-
czech, zostały na znak żałoby opuszczone 
do połowy masztu. Jak ustalił prof. Tomasz 
Szarota, 18 maja, w dniu, w którym zwło-
ki Marszałka zostały złożone na Wawelu, 
w berlińskiej katedrze św. Jadwigi została 
odprawiona Msza Św. żałobna z udziałem: 
Adolfa Hitlera, Josepha Goebbelsa, Hansa 
Franka oraz ambasadora Józefa Lipskiego, 
gen. Tadeusza Kutrzeby, aktorki Poli Negri, 
światowej sławy śpiewaka Jana Kiepury, 
solistki Opery Warszawskiej Adeliny Koryt-
ko-Czapskiej (odśpiewała po polsku Nie 
opuszczaj mnie) i nuncjusza papieskiego kar-
dynała Cesare Orsiniego. Mszę Św., którą 
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Politycy Trzeciej Rzeszy 
o Józefie Piłsudskim

(1935 –1944)



na żywo transmitowało radio, celebrował ks. 
Bernard Lichtenberg (w 1943 r. po prote-
stach z powodu prześladowania Żydów został 
aresztowany przez Gestapo i niebawem zmarł 
w trakcie transportu do obozu koncentra-
cyjnego w Dachau). Ksiądz ten był również 
związany z parafią w Oławie na Dolnym 
Śląsku. Obecnie jego bohaterską postawę 
z 1943 r. doceniły władze miasta i uhono-
rowały księdza pamiątkowymi tablicami. 
Jak sądzę, skala państwowych niemieckich 
uroczystości żałobnych po śmierci Józefa 
Piłsudskiego była największa w porównaniu 
z innymi krajami europejskimi. 

Wymienione uroczystości nie wyczerpały 
scenariusza wydarzeń, które władze Trzeciej 
Rzeszy zaplanowały w związku ze śmiercią 
i pogrzebem Józefa Piłsudskiego. W środ-
kach masowego przekazu informacje na 
temat Marszałka zdominowały każdy serwis 

wiadomości. Tak było w radiu i w prasie. 
Badacz zajmujący się historią propagandy 
w Trzeciej Rzeszy, prof. Eugeniusz C. Król, 
ustalił, że „przez cały tydzień prasa niemie-
cka poświęcała pierwsze strony informacjom 
o Piłsudskim, opisom przebiegu uroczystości 
pogrzebowych i reakcjom innych krajów na 
fakt śmierci przywódcy Polski. Dominował 
wyidealizowany wizerunek marszałka jako 
żołnierza i męża stanu walczącego o niepod-
ległość swojego kraju i współtworzącego nowy 
rozdział stosunków polsko-niemieckich”. Na 
rynku księgarskim w Niemczech pojawiło 
się kilka książek autorów lokalnych i pol-
skich. Dość tu wymienić biografię Marszałka 
pióra Wacława Lipińskiego (Józef Piłsudski, 
der grosse Marschall, Essen 1935). Niemcy 
wydali również pisma Piłsudskiego. Patronat 
na edycją tej serii objęło ministerstwo spraw 
zagranicznych i ministerstwo propagandy. 
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W skład delegacji niemieckiej na pogrzebie Maszałka Piłsudskiego wchodzili, od lewej: Hermann Goering, 
Hans Adolf von Moltke (ambasador Niemiec w Polsce), gen. Fedor von Bock, gen. Luftwaffe Walther Wever 
oraz Konteradmiral Karl Witzell.
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Kilku niemieckich autorów opublikowało 
książki popularno-naukowe na temat Legio-
nów oraz w ogóle historii Polski. Przy okazji 
niemieccy czytelnicy otrzymali kilkanaście 
tłumaczeń książek wybitnych polskich pisa-
rzy, np. Henryka Sienkiewicza, Władysława 
Reymonta, Juliusza Kaden-Bandrowskiego, 
Jalu Kurka, Janusza Korczaka, Kazimiery 
Iłłakowiczówny, Jarosława Iwaszkiewicza 
i Stefana Żeromskiego. 

*  *  *
Po wybuchu wojny w 1939 r. Niemcy 

wznowili w dość dużym zakresie, oczy-
wiście z powodów propagandowych, kult 
Józefa Piłsudskiego. Po zajęciu przez woj-
ska niemieckie Krakowa dowódca jedne-
go z oddziałów złożył wieniec u krypty 
Józefa Piłsudskiego na Wawelu. Jednocześ-
nie wystawiał przez dwa miesiące wartę 
honorową przy grobie Marszałka. 

13 października 1939 r., w pierwszym 
numerze gadzinowego „Ilustrowanego Kurie-

ra Polskiego”, fotografia z tym motywem 
ozdobiła okładkę czasopisma. Wspomniany 
wyżej prof. Tomasz Szarota zauważył, iż ów 
propagandowy wątek był obecny w niemie-
ckim dyskursie od wiosny 1939 r. i przez 
jakiś czas konsekwentnie kontynuowany. 
Czyn wojskowy i polityczny marszałka Józefa 
Piłsudskiego był też tolerowany przez agreso-
rów w okresie późniejszym. Z odnalezionych 
przez historyka dokumentów wynika, że 
książki na jego temat nie zostały wskazane 
w wykazie książek zakazanych. W konse-
kwencji były nadal obecne w księgozbio-
rach bibliotek i czytelni, w przeciwieństwie 
natomiast do publikacji na temat Romana 
Dmowskiego czy Ignacego Paderewskiego 
(być może z powodu antyniemieckiej poli-
tyki oraz przebiegu konferencji wersalskiej 
w 1919 r.). Dopiero w 1943 r. Piłsudski 
stracił rację bytu w ujęciu niemieckich urzęd-
ników. Książki na jego temat oraz jego autor-
stwa trafiły na zakazaną listę. 
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Msza Św. żałobna w berlińskiej katedrze św. Jadwigi odprawiona z udziałem Adolfa Hitlera
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O ile na jesieni 1939 r. obecność Mar-
szałka była jeszcze tolerowana w przestrze-
ni publicznej, to święto niepodległości 11 
listopada – jak nietrudno się domyślić ściśle 
powiązane z osobą legendarnego Komen-
danta Legionów – zostało przez agreso-
rów wyeliminowane z życia codziennego 
mieszkańców polskich miast, miasteczek 
i wsi. W prasie gadzinowej (np. „Nowym 
Kurierze Warszawskim” i „Gońcu Krakow-
skim”) ukazały się urzędowe komunikaty 
następującej treści: „11 listopada normal-
nym dniem pracy. Zwracam uwagę na to, 
że sobota 11 listopada 1939, jest zwykłym 
dniem roboczym. Z tego względu wszystkie 
sklepy i zakłady mają być w tym dniu jak 
zwykle otwarte. To samo odnosi się do wszyst-
kich niezarekwirowanych szkół powszechnych, 
średnich i zawodowych. Służba w Zarządzie 
miejskim i w Zakładach miejskich będzie 
się odbywała jak zwykle. Każde wykroczenie 
przeciwko temu zarządzeniu będzie karane. 

Kraków, dnia 9 listopada 1939 r. Komisarz 
miasta: Zörner, Nadburmistrz”. 

Ostry kurs wobec obecności Józefa Pił-
sudskiego w przestrzeni publicznej, acz-
kolwiek stopniowo wzmacniany, rozpoczął 
się na wiosnę 1941 r. Sprawa dotyczyła 
likwidacji w Krakowie dwóch kopców: Koś-
ciuszki i Piłsudskiego. Niemcom doskwie-
rały dominujące nad miastem, widoczne 
z oddali, symbole polskiej potęgi. Ów bar-
barzyński pomysł nie został jednak zrealizo-
wany. W dzienniku Hansa Franka można 
odszukać informację, iż z powodu wydarzeń 
wojennych oraz rozwoju sytuacji w Gene-
ralnym Gubernatorstwie nie udało się 
Niemcom zniszczyć obu kopców. W maju 
1941 r. władze Generalnego Gubernator-
stwa wydały kolejne polecenie wzmocnienia 
walki z kultem Marszałka. W Krakowie 
zaniechali warty na Wawelu u krypty Józefa 
Piłsudskiego. Zniszczyli jego popiersie przy 
ulicy Wolskiej. Usunęli również z główne-
go dworca kolejowego tablicę marmurową 
dedykowaną Piłsudskiemu. 

Tę politykę uprawiali do 1943 r. Nagle 
jednak zaniechali daleko idących restryk-
cji wobec kultu najwybitniejszego Polaka 
w XX wieku. Warto w tym miejscu zdać 
pytanie, z jakiego powodu Niemcy zmienili 
taktykę działania wobec Polaków i Józefa 
Piłsudskiego? Szukając odpowiedzi należy 
zwrócić uwagę na chronologię wydarzeń. 
Zmiana miała miejsce na wiosnę 1943 r. 
Było to po odkryciu i nagłośnieniu przez 
Niemców grobów katyńskich. Z politycz-
nego punktu widzenia wydarzenie miało 
osłabić lub nawet zniszczyć sojusz pomię-
dzy aliantami – Anglosasami i Sowietami. 
W tym układzie Niemcy przypisali również 
pewną misję Polakom. Zamierzali ich wyko-
rzystać do walki ze zbliżającą się do granic 
Polski Armią Czerwoną (Sowietów nazywali 
bolszewikami lub czerwoną zarazą, tak jak 
to Polacy czynili w latach 1919–1920). 
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Pierwszym numer gadzinowego „Ilustrowanego 
Kuriera Polskiego” z fotografią na okładce 

niemieckiej warty honorowej przy grobie Marszałka
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Przy takim rozwiązaniu spra-
wy postać Józefa Piłsudskiego 
mogłaby się okazać potrzebna. 
Wszak to Marszałek w 1920 r. 
był twórcą słynnej opera-
cji wojskowej pod Warszawą, 
w wyniku której Polacy zatrzy-
mali marsz Armii Czerwonej na 
zachód, a następnie przeszli do 
kontrataku. W końcu pokonali 
bolszewików w kolejnej bitwie, 
nad Niemnem. W ujęciu pro-
pagandowym można byłoby 
bez cienia wątpliwości odwołać 
się do postaci Marszałka, który 
nadal cieszył się dużym uzna-
niem w społeczeństwie. Nie bez 
znaczenia była tu również jego 
rola w historii Polski.

Proces wykorzystania posta-
ci Piłsudskiego w propagandzie 
nie był prosty w realizacji. Pola-
cy w Generalnym Gubernator-
stwie po czterech latach okupa-
cji byli wyjątkowo podejrzliwi 
wobec wszystkich niemieckich 
inicjatyw. Wstęp do współpra-
cy, przygotowywany na bazie 
nagłośnienia zbrodni katyńskiej, również 
nie zaskarbił Niemcom sympatii Pola-
ków. Wprost przeciwnie. Polacy doskonale 
odczytali niemieckie intencje. Jak można 
się domyślić, pomysł z Piłsudskim miał 
stanowić kolejny etap w dłuższym procesie 
budzenia zaufania do Niemców. Z publi-
kacji prasowych, zamieszczanych w prasie 
gadzinowej wynika, ze Niemcy przygotowa-
li działalność spokojną i wyrachowaną oraz 
bogatą w różnego rodzaju inicjatywy. Jeśli 
chodzi o metody, jakimi się posiłkowali, 
to opublikowali plakaty antybolszewickie 
(z tematycznym nawiązaniem do wojny 
1920 r.), organizowali spotkania w zakła-
dach pracy, ulotki „Kto broni bolszewizmu, 

wyrzeka się Boga” wrzucali do skrzynek 
pocztowych mieszkań prywatnych bądź 
rozdawali ludności. Krakowski historyk, 
prof. Andrzej Chwalba ustalił, że Niemcy 
w Generalnym Gubernatorstwie wydru-
kowali 32 miliony egzemplarzy różnych 
tekstów, w których przekonywali, że miejsce 
Polaków jest u boku Wehrmachtu. 

Taktyka Niemców polegała również na 
tym, że łączyli kilka wątków. W październi-
ku 1943 r,. z okazji czwartej rocznicy powsta-
nia Generalnego Gubernatorstwa, zorgani-
zowali na Wawelu dożynki, na które zapro-
sili chłopów z kilku dystryktów. Punktem 
kulminacyjnym uroczystości był spacer po 
Wawelu. Gadzinowy „Goniec Krakowski”  
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Tłumy na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie na trasie 
konduktu żałobnego Marszałka Józefa Piłsudskiego
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w sprawozdaniu doniósł: „Na zakończenie 
swej wizyty na Zamku krakowskim delega-
ci zwiedzili różne części i sale Zamku. Na 
specjalną prośbę delegatów Gubernator Gene-
ralny zarządził otwarcie krypty ze zwłokami 
Marszałka Piłsudskiego, która jak wiadomo, 
od początku wojny nie jest dostępna dla 
publiczności. Przez dłuższy czas członkowie 
delegacji ze wzruszeniem trwali przed sar-
kofagiem Marszałka, przy czym w skupieniu 
wypowiedzieli swoje uczucia w głośno odpra-
wionej modlitwie”.

 W następstwie dożynek, w grudniu 
1943 r., Hans Frank wydał antykomuni-
styczną odezwę zaadresowaną do Polaków, 
w której wezwał do współpracy w celu obro-
ny „ogólnoeuropejskich wartości” i szyb-
kiego zakończenia wojny. Można było to 
odczytać tak, że gdyby Polacy przyłączyli 
się do antybolszewickiej koalicji, to koniec 
wojny byłby na wyciągnięcie ręki. Niem-
cy jednocześnie demaskowali dramatyczną 
sytuację polskich żołnierzy, którzy walczy-
li u boku Armii Czerwonej. Prezentowali 
wywiady z żołnierzami, którzy przeszli przez 
sowieckie łagry. Omówili również przebieg 
bitwy pod Lenino. Wskazali, że w jej trakcie 
bliżej jeszcze nieokreślona liczba polskich 
żołnierzy przeszła na niemiecką stronę. 

Hans Frank podobną uroczystość zorgani-
zował w listopadzie 1944 r. Obszerne spra-
wozdanie z uroczystości pomieściły wszyst-
kie gadzinówki w Generalnym Guberna-
torstwie. „Goniec Krakowski” podkreślił: „ 
I znów minął rok wytężonej pracy polskiego 
rolnika. To, co posiał swą sprawiedliwą dło-
nią na wiosnę, dziś zebrał z pola i zapełnił 
płodami spichrze. Akcja zbierania płodów 
zakończona została na terenie całego kraju. 
Przyszedł czas dożynek. I znów, jak w roku 
ubiegłym, na Zamek Krakowski przybyły dele-
gacje rolników ze wszystkich powiatów Gen. 
Gub., aby wziąć udział, podobnie jak w roku 
ubiegłym, w tradycyjnym święcie dożynkowym 

na Zamku. Dziedzińcem Zamkowym prze-
szedł barwny orszak w regionalnych strojach. 
Nie zabrakło przedstawicieli sochaczewskie-
go, łowickiego, krakowskiego, piotrkowskiego 
i tomaszowskiego. Dziedzińcem Zamkowym 
przeszedł kolorowy korowód rolników, niosą-
cych przepiękne wieńce, uplecione misternie 
ze zboża oraz cudne w swej kompozycji kosze 
dożynkowe – jako symbol wielkiego święta 
rolniczego. Przynieśli płody, które obrodziła 
polska ziemia, płody wyprodukowane ręką 
polskiego rolnika i wieśniaczki. Błyszczały 
w swej krasie wspaniałe owoce, pachniały 
kwiaty naszych łąk, ogrodów i pól. W poda-
runku Generalnemu Gubernatorowi… 

Po powitaniu delegacji dożynkowej polskich 
rolników, grupa delegatów udała się do krypty 
pod Wieżą Srebrnych Dzwonów, gdzie oddała 
hołd prochom śp. Marszałka J. Piłsudskiego. 
Pochyliły się czoła w powadze i skupieniu”. 

Delegaci zwiedzili Katedrę Wawelską, 
Groby Królewskie oraz sarkofagi dwóch wiesz-
czów Narodu Polskiego – Adama Mickiewicza 
i Juliusza Słowackiego. Inicjatywa niemiecka 
była czytelna. Łączenie dożynek i postaci Józe-
fa Piłsudskiego było konsekwentną realizacją 
pomysłu dotyczącego włączenia Polaków do 
antysowieckiego powstania już w granicach 
Polski, a pod kierownictwem Niemców. 

Reaktywowanie postaci Józefa Piłsudskie-
go w propagandzie niemieckiej w latach 
1943 – 1944 nie przyniosło organizato-
rom spodziewanych sukcesów. Nie ulega 
wątpliwości, że Marszałek cieszył się uzna-
niem i szacunkiem Polaków w General-
nym Gubernatorstwie. Wszakże nie ten 
argument decydował o skuteczności całej 
akcji. Zadecydowały: brak zaufania i wroga 
postawa Polaków wobec Niemców. Nawet 
zagrożenie ze wschodu „bolszewicką zara-
zą” nie przekonały Polaków do współpracy 
z Wehrmachtem. W Polsce, w przeciwień-
stwie do kilku innych krajów okupowanej 
Europy, nie pojawił się lokalny Quisling.  n
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BI, 8 XI 1940
JEDENASTY LISTOPADA

Zbliżające się święto Niepodległości nasuwa kilka uwag. Listopad 1918 r. wytworzył idealne 
warunki polityczne dla odrodzenia Polski: wszyscy trzej zaborcy zostali kolejno złamani mili-
tarnie i kolejno ogarnięci pożarem rewolucji. Dziś natomiast obaj nasi wrogowie są u szczytu 
potęgi. Ale roku 1940 nie wolno porównywać z 1918! Jesteśmy dopiero w początkach dru-
giej wojny światowej i obecna potęga Rzeszy oraz ZSRR niczego nie przesądza. Natomiast 
horyzont polityczny i militarny może w sercach naszych zapalać iskry najśmielszych nadziei. Już 
mamy poza sobą „Marnę” obecnej wojny: wrzesień 1940 r. ocalił Anglię i załamał zwycięski pęd 
Niemiec. Ponadto wszystkie znaki na ziemi i niebie wskazują, iż zbawienny dla Polski konflikt 
rosyjsko-niemiecki jest kwestią niedalekiej przyszłości. Wreszcie przypuszczalne sukcesy niemie-
ckie na Bałkanach nie zdołają w żadnym razie zmienić faktu, iż od lata 1941 r. koalicja anglo-
-amerykańska, potworna w swym ogromie technicznym i surowcowym, wejdzie w pierwszą fazą 
przewagi nad „osią”. Tak więc, aczkolwiek nie możemy mieć jeszcze pewności, że warunki poli-
tyczne końca obecnej wojny będą dla nas równie korzystne jak w 1918 r. – tym niemniej stwier-
dzamy, iż bieg życia międzynarodowego i militarnego zmierza w kierunku przez nas pożądanym.

Gdy z kolei przyjrzymy się „dojrzałości” wewnętrznej kraju do bezpośredniej akcji - porów-
nanie z 1918 r. wypadła niezachwianie pomyślnie.

W listopadzie 1918 r. w kraju było zaledwie kilkadziesiąt tysięcy mężczyzn przygotowanych 
wojskowo i psychicznie do natychmiastowej akcji zbrojnej (POW, legioniści, dowborczycy, 
żołnierze II korpusu, „polski Wehrmacht”). Dziś mamy na ziemiach naszych parę milionów 
wyszkolonych rezerwistów, pełny korpus podoficerski oraz zakonspirowane, gotowe kadry 
oficerskie. Jest więc 1:0 na korzyść „dziś”!

Kryzys rozbrajania Niemców w 1918 r. zastał nas rozdartych politycznie, bez ogólnonaro-
dowego rządu, działających raczej odruchami niż planowo. Dziś mamy rząd uznany przez cały 
naród, przez wszystkie grupy polityczne. Mamy centralny ośrodek dyspozycji wojskowych. 
I jeśli żaden zespół szaleńców politycznych tego stanu w przyszłości nie podważy – będziemy 
mieli 2:0 na korzyść „dziś”.

Dwadzieścia lat niepodległości było dla nas olbrzymią szkołą wychowania narodowego 
i obywatelskiego. Co prawda proces wychowawczy nie został ukończony, w społeczeństwie 
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„Biuletyn Informacyjny”, wychodzące w konspiracji pismo Komendy Głównej ZWZ/AK, każde Święto 
Niepodległości w  czasie okupacji obdarzało komentarzem. Komentarze te, osadzone w  realiach 
kolejnych lat okupacji przypominały, że Polska potrafiła powstać po 123 latach niewoli – i  miały 
budzić nadzieje, że i nawała niemiecka przewali się, że powstanie Niepodległa.  



naszym jest jeszcze sporo elementu narodowo obojętnego, o „dzikiej” postawie obywatelskiej 
– tym niemniej w stosunku do 1918 r. zrobiliśmy postęp ogromny. Dziś słowo „Naród Polski” 
– to już nie garstka zapalonej inteligencji i stosunkowo nieliczna grupa robotników i chłopów, 
dziś – to masy. 3:0!

Sumujemy:  1) sytuacja międzynarodowa upoważnia nas do dużych nadziei;  
2)  stan pogotowia moralnego, politycznego i wojskowego kraju wskazuje na 

naszą znaczną przewagę w stosunku do poprzedników naszych z roku 1918.
Nie ma wśród nas wodza naszych listopadowych poprzedników – Józefa Piłsudskiego, z jego 

geniuszem intuicji politycznej, żelaznym charakterem i patriotyczną pasją. Dotkliwy ten brak 
musimy powetować jednością narodową i powszechnym skupieniem się wokół naszych sztan-
darów. Prezydenta Rzeczpospolitej i Wodza Naczelnego.

6 LISTOPAD 1941 r. TYGODNIK.
LISTOPADOWE NAUKI

W 1918 r. – tak jak dziś – mieliśmy swą armię na obczyźnie. Były to dywizje gen. Hallera 
we Francji, oddziały syberyjskie i murmańskie oraz dywizja gen. Żeligowskiego w Odessie. 
Ale wojska te zaczęły przybywać do kraju dopiero w marcu 1919 r., tj. w cztery miesiące po 
przewrocie. Cały ciężar walki zbrojnej wyłamującego się z niewoli państwa dźwigały na swych 
barkach oddziały zorganizowane przez kraj.

W 1918 r. – tak jak dziś - mieliśmy potężnych sprzymierzeńców, którzy, zdruzgotawszy 
Niemców, umożliwili powstanie Państwa Polskiego. Ale gdy w chaosie listopada 1918 r. 
wybuchać zaczęły we wschodniej i środkowej Europie namiętności, i sąsiadujące z nami narody 
chwyciły za broń. Nikt inny tylko wojsko polskie gorączkowo tworzone przez kraj - tego 
kraju przed sąsiadami broniło, ustalając jego granice nierzadko wbrew poglądom potężnych 
sprzymierzeńców z zachodu.

Szybkość i skuteczność akcji wojskowej 1918 r. zawdzięczamy dwóm czynnikom: żywioło-
wej woli patriotycznej Polaków oraz ówczesnemu przywódcy kraju – Józefowi Piłsudskiemu, 
jego geniuszowi improwizacji wojskowej i potędze jego charakteru.

Dziś, gdy przygotowujemy się do nowego listopada, trzeba liczyć się z naukami listopada 
poprzedniego. Trzeba jasno zdawać sobie sprawę, że przede wszystkim siła wojskowa kraju 
zadecyduje o jego losach, nawet gdyby dzisiejsze wojska nasze, stacjonujące w Szkocji, Afryce 
i Rosji przybyły do kraju znacznie szybciej, niż ich poprzednicy z 1918 r. Nikt inny – tylko 
kraj decydować będzie o sobie w najbardziej gorączkowym czasie, w pierwszych tygodniach 
przewrotu. Im bardziej kraj będzie w tych czasach zwarty i im potężniejsze będzie jego ramię 
zbrojne - tym skuteczniejsze stanie się jego wystąpienie.

Stąd wnioski:
1. Siła zbrojna kraju powinna być zespolona i karna, liczna i dobrze zorganizowana, poddana 

całkowicie jednej – jedynej woli Wodza Naczelnego i mianowanego przezeń w kraju zastępcy. 
Siła zbrojna kraju winna być zwartą pięścią, a nie 5-ma luźnymi palcami. 

2. Jedność polityczna kraju – czasowe odsunięcie na bok wszelkich różnic i zadrażnień 
światopoglądowych i ustrojowych – powinna stworzyć w tych przełomowych dniach takie 
nastroje, które umożliwią chwytającemu za broń narodowi całkowite ześrodkowanie się na 
walce z wrogiem zewnętrznym.
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Taką oto naukę daje nam nadchodzący dzień Święta Niepodległości. Naukę „o dwóch jed-
nościach”: jedności wojskowej i jedności politycznej narodu, niezbędnych w dniach decydu-
jących o jego losach.

Święto Niepodległości. W dniu 11 listopada wszyscy Polacy, dla zadokumentowania swej 
niezłomnej woli walki z okupantem, powinni:
- udać się gromadnie do świątyń by zanieść modły o wyzwolenie;
-  w rodzinach, a zwłaszcza tych, gdzie znajdują się dzieci i młodzież, poświęcić chwilę skupienia 

na odczytanie urywków pism patriotycznych i odśpiewanie hymnu narodowego;
-  bojkotować bezwzględnie całą prasę niemiecką, wydawaną w języku polskim, niemieckim, 

rosyjskim;
- bojkotować te kawiarnie i restauracje, które są dostępne dla niemieckiego wojska, SS i policji;
-  wzmóc ofiarność na walkę podziemną z okupantem, drogą składek na rzecz prasy tajnej 

i organizacji konspiracyjnych, a także na cele opieki społecznej.

BI, 12 XI 1942, Nr 44 (148)
ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Gdy się chce wytłumaczyć dzieciom istotę dnia 11 Listopada - używa się często porównania: „Dzień 
ten jest Dniem Imienin Polski”. Porównanie to jest tak obrazowe, że zatrzymamy się przy nim.

Tegoroczne „imieniny” Polski – czwarte pod okupacją – są tak samo ciężkie i ponure jak 
trzy poprzednie. Ale, chociaż setki tysięcy rodzin polskich przechodzi wciąż przez straszliwe 
katusze męczeństwa, poniewierki i nędzy – to jednak dla całego Narodu czwarty rok okupacji 
jest nieco lżejszy niż lata poprzednie. Okupant, przemęczony wojną, rozproszony po Europie, 
przytłoczony nawałem katastrofalnych trosk – nie ma już odwagi, możności i czasu przeprowa-
dzania np. przesiedleń całych prowincji. Najgorsze już mamy w Kraju poza sobą.

Tegoroczne „prezenty imieninowe”, jakie Polska dostaje, są znacznie cenniejsze od prezentów 
z lat poprzednich. A więc: ostateczne załamanie się ofensywnej postawy Niemiec, czego 
symbolem staje się Stalingrad; wolno przypuszczać, że Rzesza Niemiecka do wielkiej akcji 
zaczepnej nie będzie już zdolna ani tej zimy, ani przyszłej wiosny, ani przyszłego lata. 

Drugim wspaniałym prezentem jest nadzwyczaj pomyślny początek brytyjskich działań 
wojennych w Egipcie oraz nieoczekiwana, ze wspaniałym rozmachem przeprowadzona inwa-
zja amerykańska na francuską Afrykę Północną. 

Prezent trzeci otrzymaliśmy od... pana Goebbelsa, Ministra Propagandy Rzeszy, który 
w „Das Reich” z 8 listopada umieścił artykuł pod bardzo znamiennym tytułem: „Niemcy stoją 
przed próbą”; w artykule tym nie ma mowy o błyskawicach i zwycięstwach, jest za to mowa 
o narzekaniach i klątwach w społeczeństwie niemieckim na wojnę oraz jest apel do [społeczeń-
stwa] niemieckiego tej mniej więcej treści: jeśli nie zdobędziecie się na wielką, nakazaną przez 
wypadki postawę - zginiecie. 

Stan naszych Sił Zbrojnych poczynił też znaczny postęp. W Szkocji mamy już nie parę 
brygad strzeleckich - lecz korpus pancerny. Na wschodzie - nie wojsko wynędzniałych, świeżo 
zwolnionych z obozów ludzi, wojsko bez broni, sprzętu, bez butów - lecz dobrze wyekwi-
powaną i dobrze uzbrojoną Armię Środkowego Wschodu. O stanie polskich Sił Zbrojnych 
w Konspiracji trudno jest pisać, wolno natomiast stwierdzić jednie duży postęp w stosunku 
do lat poprzednich.
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W redakcji Biul[etynu] Inf[ormacyjnego] brak jest proroków i przepowiadaczy, nie możemy 
wiec zapewnić, że tegoroczne Święto Niepodległości będzie na pewno ostatnim pod okupację. 
Lecz opierając się na znajomości położenia u wrogów i sprzymierzonych mamy podstawę aby 
stwierdzić: listopad 1942 jest znacznie lepszy od listopadów 1939, 1940, 1941. Odtąd już 
każdy miesiąc następny będzie lepszym od każdego miesiąca poprzedniego.

Kryzys Drugiej Wojny Światowej nastąpił w październiku 1941 r. Od tego czasu linia powo-
dzeń Polski i jej sprzymierzeńców idzie nieustannie w górę. W górę pod coraz ostrzejszym kątem.

[Dodatek do Nr 48 (203)] 2 XII 1943
NA DZIEŃ 11 LISTOPADA

11 Listopada był zawsze w odrodzonej Polsce uroczyście obchodzony jako rocznica wskrzesze-
nia po półtorawiekowej niewoli. Przypomnienie jego pozwalało umocnić społeczeństwu wartość 
i znaczenie własnego państwa niepodległego i przypomniało ofiary, jakimi wyzwolenie okupiono. 
Przedstawiano przy tym bolesne warunki, w jakich żył Naród, jęczący pod stopą nikczemnych 
zaborców i raz po raz dźwigający się do bezowocnej walki, boje powstańcze bowiem były świa-
dectwem heroizmu, lecz niepowodzenia ich dowodziły bezsilności. Aż wreszcie nadeszła wielka, 
wymarzona przez wieszczów narodowych wojna, która przyniosła Polakom upragnioną wolność.

W jak innym nastroju, w jak odmiennym stanie ducha, nawiązujemy do historycznej roczni-
cy listopadowej dzisiaj, gdy na całym świecie szaleje wielka, gigantyczna burza wojenna, a kraj 
nasz po 20 latach wolności, został opanowany przez bezlitosne i nienawistne siły potężnego, 
teutońskiego wroga i wystawiony na próbę wytrwałości i odporności, trudniejszą od wszyst-
kich poprzednich, znanych nam doskonale z dziejów porozbiorowych.

W ponurych zaprawdę warunkach przeżywamy 25-lecie tej pięknej rocznicy, gdy mamy już 
za sobą 4 lata drugiej wielkiej wojny i nowej, upiornej w swej bezprzykładnej grozie, niewoli 
i gdy ta listopadowa data zarysowuje się w perspektywie przyszłości jako symbol i hasło zwycię-
stwa i hasło odrodzenia. W szeregu narodów europejskich, chwilowo deptanych stopą bestial-
skiego ciemięzcy, Naród Polski zachował najdzielniejszą i najgodniejszą postawę, a okrutne 
dopusty losu znosi w sposób zapewniający mu podziw u współczesnych i chwałę u potomnych.

Wierzymy niezłomnie, że już wkrótce Polska podźwignie się z ruin i zgliszczy tej potwor-
nej zawieruchy dziejowej, by stać się potężniejszą i szczęśliwszą, by odbudować się piękniej 
i bogaciej, by wznieść się na wyższy poziom moralny i materialny niż w ubiegłym dwudziesto-
pięcioleciu niepodległości. Istnieje niewątpliwie wyższa sprawiedliwość dziejowa. Opatrzność 
doświadcza Naród, że za nasze błędy i wady, za przywary i ułomności swoją odbywamy pokutę, 
ale te bezprzykładne cierpienia, te piekielne męki i pełne grozy katusze, jakich Naród nasz 
doznaje od bestialskiego najeźdźcy, wpłyną na pewno na oczyszczenie i podniesienie duszy 
polskiej, staną się ekspiacją za winy i przyniosą Narodowi naszemu zasłużoną nagrodę.

Nadciągają czasy przełomowe, może już wkrótce staniemy przed nowym, wielkim egza-
minem, wobec którego wysiłek dnia 11 listopada był tylko zapowiedzią. Musimy wyzwolić 
z siebie wówczas takie siły, wyładować taką energię, która pozwoli dokonać czynów mających 
zadecydować nie tylko o naszych losach, ale i o przyszłości następnych pokoleń. 

Przewrót 11 listopada 1918 r. był jednym z wymownych tej prawdy dowodów, był jakby 
cudem zmartwychwstania, sprawionym polskimi rękoma. Dziś, gdy dzięki obecnym przeży-
ciom cały nasz Naród dojrzał duchowo i pogłębił się moralnie, wolno wierzyć, że w obliczu 
zbliżającej się próby sił, mającej zadecydować o jego losach na wieki, sprosta oczekującym go 
zadaniom i okaże się godnym najszczytniejszych swych tradycji dziejowych. REX
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Po militarnej klęsce Polski po wrześniu 
1939 r. społeczeństwo było pełne obaw, sta-
rało się odnaleźć w nowej, coraz trudniejszej 
rzeczywistości. Wykorzystywali to w pełni 
najeźdźcy, stosując konsekwentną i perfidną 
działalność propagandową. 

Propaganda niemiecka 
– gadzinówki i inne 

Na terenach przyłączonych do III Rze-
szy, zgodnie z memoriałem z 25. listopada 
1939 r., opracowanym na zlecenie Urzędu 
ds. Rasowo-Politycznych NSDAP, które-
go autorami byli dr E. Wetzel (kierownik 
centrali doradczej tego Urzędu) oraz dr G. 

Hecht (kierownik Oddziału dla Volksdue-
tschów i Mniejszości w powyższym Urzę-
dzie), na terenach przyłączonych do Rzeszy 
„Polskie restauracje i kawiarnie, jako ośrodki 
polskiego życia narodowego, powinny zostać 
zakazane. Polakom nie wolno chodzić do 
niemieckich teatrów, kabaretów i kinoteatrów. 
Polskie teatry, kinoteatry i inne miejsca rozry-
wek kulturalnych mają być zamknięte. Pol-
skich dzienników nie będzie, jak również nie 
będą wydawane książki polskie i czasopisma. 
Z tych samych powodów nie wolno mieć Pola-
kom radioaparatów i gramofonów. Propagan-
da prowadzona była w języku niemieckim, 
zresztą samo używanie języka polskiego było 

Informacja i propaganda 
pod okupacją niemiecką

Krystyna Junosza Woysław 

„Daj mi rząd dusz!..” wołał Konrad w „Wielkiej Improwizacji”. Słowa Wielkiego Romantyka nasuwają 
się, kiedy myślimy o roli, jaka odgrywa informacja – obiektywna, a czasem i ta inna, w formowaniu 
postaw społeczeństwa, wpływie na podejmowane decyzje, zarówno indywidualne jak i społeczne. 
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tam tępione, choć stosowano wyjątki gdy 
zachodziła obawa, że ludność nie zrozu-
mie pierwszych rozporządzeń, ogłaszanych 
w języku niemieckim. 

Na terenie Generalnego Gubernatorstwa 
(GG), według autorów cytowanego memo-
riału: Teatry, kina i kabarety, z powodu ich 
wielkiego narodowego znaczenia, powinny 
być utrzymane możliwie na jak najniższym 
poziomie i prowadzone na podstawie specjal-
nej koncesji. Kontrola importu płyt gramofo-
nowych wydaje się celowa. Produkcję książek 
należy jak najbardziej ograniczyć. Dzienniki 
i okresowo ukazujące się czasopisma powinny 
zostać ograniczone i nadzorowane; zaleca się 
dostarczenie im odpowiedniego materiału, 
wyszukanego przez placówki niemieckie. 

Zamierzenia te zostały zrealizowane: zli-
kwidowano prasę polską, 10 październi-
ka 1939 r. zabroniono Polakom słuchania 
obcych audycji radiowych, zarządzeniem 
z 15 grudnia 1939 r. nakazano konfiskatę 
aparatów radiowych i demontaż anten. Od 
razu trzeba wyjaśnić, że zarządzenia niemie-
ckie w tej mierze zostały w dużym stopniu 
zbojkotowane – i tak np. w Warszawie, 
na 140 tys. zarejestrowanych odbiorników 
radiowych, skonfiskowano zaledwie 87 tys. 

Prasę polską zastąpiono publikacjami, 
wydawanymi po polsku przez niemiecki apa-
rat propagandowy. Z jednej strony poziom 
i charakter tej prasy doskonale oddają nadane 
jej określenia „gadzinówka” czy „szmatławiec”, 
ale z drugiej – w społeczeństwie polskim 
panował olbrzymi głód informacji, zwłaszcza 
w pierwszych latach okupacji, kiedy prasa 
konspiracyjna dopiero powstawała i docierała 
do niewielkiej liczby osób. Wspominał po 
latach Zygmunt Zaremba: Nie mogliśmy boj-
kotować prasy niemieckiej, wydawanej po pol-
sku, gdyż była ona jedyną prasą legalnie dostęp-
ną. Trudno zresztą zakazać ludziom wolnym 
czytania, co chcą. Toteż, mimo wstręt żywiołowy 
[sic], [...] szerokie koła publiczności czytały je 
i trzeba było się liczyć z oddziaływaniem wrogiej 
propagandy prasowej. 

Charakter pism gadzinowych, ich rolę 
i zadania, najlepiej charakteryzuje fragment 
„Ogólnego raportu polityczno-gospodarcze-
go” gen. Tokarzewskiego do władz polskich 
we Francji z początku stycznia 1940 r.: Prasa 
polska nie istnieje zupełnie. Wielu dziennika-
rzy jest więzionych. Na terenie Gen[eralnego] 
Gub[ernatorstwa] wydawane są dwa pisma 
codzienne, gadzinowe, w języku polskim. 
Poziom tych pism jest niezmiernie niski. Treść 
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Ignorując niemieckie rozporządzenia, słuchano audycji nadawanych przez Sekcję Polską BBC, 
która została uruchomiona 7 września 1939 r. Okolice Grodziska Mazowieckiego, 22 listopada 1942 r.
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odrażająca. Prowadzona przez okupantów 
akcja prasowa ma zohydzić w oczach naszego 
społeczeństwa przeszłość polską i zaszczepić 
wiarę w wyższość kulturalną i niezwyciężal-
ność Niemiec.

Ponadto zabroniono wykonywania pol-
skich pieśni ludowych i narodowych; 
z księgarń, bibliotek i czytelni wycofano 
mapy i atlasy, na których widniała Polska 
oraz książki około 1500 autorów polskich. 
Skonfiskowano polskie flagi, emblematy, 
portrety wybitnych osobistości. Wykorzy-
stywano również kina i teatry. Na ekrany 
kin, przeznaczonych dla Polaków, weszły 
filmy niemieckie o treści erotycznej i sensa-
cyjnej, przygodowe i wojenne, stanowiące 
szmirowatą rozrywkę (wybitniejsze dzieła 
kinematografii niemieckiej były dla Pola-
ków zabronione), jak również oszczercze, 
antypolskie filmy o kampanii wrześniowej, 
np. „Szlakiem szaleństwa”, „Chrzest bojo-
wy”. Przed każdym seansem wyświetlano 
kronikę filmową, pokazującą zwycięstwa 
Wehrmachtu. Również teatry, a właściwie 
teatrzyki rewiowe nie prezentowały żadnego 
ambitnego programu, cechowało je schle-
bianie najgorszym gustom, brak dobrego 
smaku, wulgarność. 

Cały aparat okupanta realizował konse-
kwentnie wskazania swych przywódców: 
należy zniszczyć wszelkie ślady polskiej myśli 
i kultury; „kraj polski winien być zamieniony 
w intelektualną pustynię.

Konieczność 
przeciwdziałania 

Kierownicze ekipy SZP/ZWZ/AK miały 
pełna świadomość, iż wojna psychologicz-
na nabiera coraz większego znaczenia 
i nie można jej zbagatelizować. Należało 
bezwzględnie przeciwstawić się działalności 
propagandowej władz niemieckich.

Już 27 września 1939 r. na pierwszym zebra-
niu powstającej właśnie Służby Zwycięstwu 

Polski mjr rez. Tadeusz Kruk-Strzelecki 
otrzymał polecenie utworzenia Oddziału 
Politycznego, który po przekształceniu SZP 
w Związek Walki Zbrojnej (ZWZ) stał się 
Biurem Informacji i Propagandy – BIP-em 
– Komendy Głównej ZWZ/AK. W struk-
turze ZWZ BIP stał się VI Oddziałem 
Sztabu Komendy Głównej, znajdując swoje 
odpowiedniki w komandach rejonowych 
ZWZ-AK. 

Główne cele działalności 
Biura Informacji 
i Propagandy 

Cytuję wyliczenie zadań propagandowych 
BIP-u za płk. Janem Rzepeckim, szefem 
BIP-u w latach 1940 – 1945. 

Jeśliby z mnóstwa wskazówek, otrzymywa-
nych przeze mnie od gen. Roweckiego, chcieć 
wyłowić jako naczelne te, które powtarzały 
się stale, to należałoby wymienić następujące 
zadania:
-  Nawoływanie do zjednoczenia pracy wojsko-

wej w ramach ZWZ (AK) w imię posłuszeń-
stwa nakazom naczelnego wodza i lojalności 
wobec rządu.
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Płk. Jan Rzepecki, szef BIP-u
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-  Podtrzymywanie wiary w ostateczne zwycię-
stwo oraz absolutnie i bezwzględnie wrogiej 
postawy wobec Niemiec i tępienie wszelkich 
myśli o złagodzeniu tego stosunku.

-  Po zawarciu układu Sikorski-Majski podkre-
ślanie poprawnej i lojalnej postawy w stosunku 
do radzieckiego sprzymierzeńca, co nie miało 
oznaczać, że uznajemy przyłączenie do ZSRS 
ziem wschodnich lub godzimy się na ingerencję 
w nasze sprawy wewnętrzno-ustrojowe.

-  Przeciwdziałanie »huśtawce nastrojów« 
w społeczeństwie, tj. popadaniu w przygnę-
bienie w okresach największego terroru lub 
dotkliwych niepowodzeń sprzymierzeńców 
i poddawaniu się nieuzasadnionemu, roz-
hartowującemu optymizmowi; często wyma-
gało to wypowiadania się przeciw szerzącym 
się nastrojom w społeczeństwie.

Prasa podziemna 
Dowództwo formującego się Podziemia 

widziało konieczność jak najszybszego pod-
jęcia działalności wydawniczej. Pisma miały 

być pomocą w kształtowaniu w pożądanym 
kierunku opinii społeczeństwa, przekazywać 
polecenia, komunikaty i informacje pol-
skich władz konspiracyjnych. Przedstawiano 
w nich program działalności i konsolido-
wano społeczeństwo polskie wokół Rządu 
Polskiego i jego mandatariuszy w Kraju. 
Ważne też było powiadomienie społeczeń-
stwa o tworzącej się armii podziemnej, 
istniejącej i działającej z mandatu legal-
nego Rządu Polskiego. Zaraz bowiem po 
zakończeniu kampanii wrześniowej zaczęły 
tworzyć się spontanicznie liczne organiza-
cje konspiracyjne, które dla przedstawienia 
swego programu i zdobycia zwolenników 
natychmiast niemal zaczęły wydawać tajne 
pisemka lub podejmować różne, mniej czy 
bardziej przemyślane akcje. 

W listopadzie 1939 r. zaczęły wychodzić 
dwa główne organy prasowe polskiego Pod-
ziemia: „Biuletyn Informacyjny” i „Wiado-
mości Polskie”. 

O „Biuletynie Informacyjnym” czasu oku-
pacji, którego tradycje nasze pismo ma 
zaszczyt kontynuować od roku 1989 w wol-
nej Polsce, pisze w tym numerze prof. Grze-
gorz Nowik. 

Dwutygodnik „Wiadomości Polskie” zaczął 
wychodzić już kilka tygodni po utworzeniu 
SZP, początkowo na powielaczu, a od stycz-
nia 1940 r. drukiem. Kolejnymi redaktorami 
pisma byli: historyk sztuki Antoni Wieczor-
kiewicz (do marca 1940 r.), Bolesław Srocki 
„Bolesław” (do jesieni 1940 r.), następnie 
Witold Giełżyński „Żarski”. Funkcję sekre-
tarza redakcji pełnił historyk sztuki Michał 
Walicki (do marca 1940 r.), potem histo-
ryk Tadeusz Manteuffel „Sey”. W czerw-
cu 1940 r. rozpoczęto wydawanie dodatku, 
noszącego tytuł „Żołnierz Polski w Kampanii 
Wrześniowej”, o charakterze historyczno-
-informacyjnym, a zwłaszcza wychowaw-
czym, publikującego artykuły i wspomnienia 
poświęcone kampanii wrześniowej 1939 r.
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Dwutygodnik „Wiadomości Polskie”
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Poza czasopismami wydawano także 
w Warszawie szereg broszur, z czasem pub-
likowano również wydawnictwa książkowe, 
w tym słynne „Kamienie na szaniec” Alek-
sandra Kamińskiego, których 1. wydanie 
ukazało się w 1943 r, a drugie – uzupełnio-
ne – w roku 1944. 

Równolegle z wydawnictwami powsta-
ła i rozwijała się komórka kolportażu. 
W strukturach BIP ZWZ-AK był to oddział 
piąty KG ZWZ-AK. Jesienią 1940 r. doko-
nano jego podziału na trzy siatki: stołeczną 
(Okręg Warszawa-Miasto), składającą się 
z czterech zespołów kolporterek liczących 
po kilkadziesiąt osób, Obszaru Warszawa 
oraz Krajową, (nazywaną też prowincjonal-
ną), kolportującą wydawnictwa BIP KG na 
terenie GG. 

Opowiadała po latach jedna z kolporterek, 
starsza już pani, nazwisko której uciekło mi 
niestety z pamięci: Deszcz padał, wsiadłam 

do tramwaju. Wiozłam paczkę „Biuletynów”, 
zawiniętych w szary papier – ot, niewinnie 
wyglądającą paczuszkę. A że ciasno było – 
oparłam paczkę o szybę. Po paru przystankach 
zauważyłam, że ludzie się ode mnie odsuwają, 
wysiadają. Nie miałam pojęcia, o co chodzi, 
ale na wszelki wypadek też postanowiłam 
wysiąść. Wzięłam paczkę i wtedy z przeraże-
niem zauważyłam, że przez rozmoczony papier, 
przyciśnięta do szyby wyraźnie była widoczna 
winieta „Biuletynu Informacyjnego”. 

Znalezienie u kogoś prasy konspiracyj-
nej gwarantowało posiadaczowi pobyt na 
Pawiaku, tortury – a nierzadko śmierć. 
Mimo to kolportaż działał przez całą okupa-
cję. Powodzenie akcji propagandowej Biuro 
Informacji i Propagandy Komendy Głównej 
ZWZ-AK zawdzięczało w głównej mierze 
niezawodnie działającemu Wydziałowi Kol-
portażu BIP- KG i komórkom kolportażu 
niższych szczebli. 
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Maszyna drukarska w podziemnej drukarni Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej 
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Drukiem wydawnictw zajmował się 
Wydział Tajnych Wojskowych Zakła-
dów Wydawniczych (TWZW) (VII BIP 
Komendy Głównej ZWZ-AK). W jego 
skład wchodziło szereg stopniowo budo-
wanych i uruchamianych, starannie zama-
skowanych drukarń, oznaczanych kolejno: 
W-1, W-2 W-3 itd., aż do W-12. Jak 
intensywnie pracowały – niech świadczy 
ilość zużywanego przez nie papieru – przy-
kładowo W-3, która po licznych przepro-
wadzkach od maja 1943 została ulokowana 
przy ul. Dobrej 34 w podziemiach stolar-
ni, produkowała 100 do 200 kg druków 
tygodniowo. Największa z drukarń, W-4, 
wg. szacunku prowadzącego ją Michała 
Wojewódzkiego „Andrzeja”, zużywała mie-
sięcznie 2500–3000 kg. papieru. 

 Akcja „N”
Do Raportu Operacyjnym nr 54 z 5 lute-

go 1941 r. gen. Roweckiego „Grota” do gen. 
Sosnkowskiego dołączony jest załącznik nr. 

2, dotyczący komórki „N” BIP KG ZWZ-
-AK. Czytamy w nim: 

[...] Wydawnictwa „N” nosić będą firmę 
i charakter konspiracyjnej akcji wewnętrzno- 
niemieckiej, co wydatnie zwiększy ich skutecz-
ność i stworzy przeświadczenie o sile ruchów 
antyreżymowych wśród Niemców. Przewiduje 
się również wydawnictwa pozornie legalne, 
wydawane przez organizację NSDAP, ale 
ujęte w sposób prowokacyjny. [...]Podstawą 
skuteczności całej akcji „N” jest szeroki zasięg 
i sprawne działanie kolportażu. [...] Każdy 
referat posiada przed sobą nakreślony plan 
akcji, [...]. Po przyjęciu opracowania przez 
kierownika „N”, oddane zostaje ono do działu 
2, dla korygowania i oszlifowania językowego, 
zasadniczo bowiem wszystkie referaty 1 działu 
opracowania swe składają w języku niemie-
ckim, gdyż obsadzone są ludźmi władającymi 
dobrze tym językiem i różnymi jego odmiana-
mi. Po korekcie dokonanej w dziale 2, opraco-
wanie (jeśli nie jest przeznaczone na przecho-
wanie jako „mob.”) przechodzi do działu 3, 

listopad 2019

Pamięć i tożsamość

24

Tadeusz Manteuffel „Sey” Ppor. rez. Tadeusz Żenczykowski „Kowalik”, „Kania”
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który przeprowadza technikę druku i rozsyłki 
do okręgu i hurtowni odbiorczych. [...] 

Akcja „N”, na której czele stał ppor. rez. 
Tadeusz Żenczykowski „Kowalik”, „Kania” 
uderzała w morale społeczeństwa niemie-
ckiego, jego wiarę w zwycięstwo Rzeszy. 
Pisane językiem charakterystycznym dla 
grup społecznych, bądź literacką niemiec-
czyzną, bądź gwarą różnych środowisk, 
przy stosowaniu terminologii zaczerpniętej 
z języka różnych zawodów i grup, szablono-
wych zwrotów urzędowych etc., podważały 
oficjalną informacje władz hitlerowskich, 
pozorowały istnienie generalskiej opozycji 
antyhitlerowskiej. 

Oto kilka przykładów: 
W kwietniu 1942 r. opublikowano zarzą-

dzenie niemieckich władz wojskowych 
Urlauber Merteblatt (Wskazówki dla urlo-
powanych). Druk ten rozesłany był rzeko-
mo przez Oberkommando der Wehrmacht. 
Analogiczny druk, wydany w listopadzie 
1942 r. mówił o konieczności wysyłania 
na urlop do Rzeszy żołnierzy, którzy: a) nie 
brali urlopów w ostatnich 12 miesiącach; 
b) brali udział w kampanii zimowej od 1 
września 1941 do 1 kwietnia 1942; c) co 
najmniej przez 6 miesięcy byli bez przerwy 
na froncie wschodnim lub też d) 9 miesię-
cy walczyli na pierwszej linii. W dalszych 
punktach zostali wymienieni ranni, chorzy 
i ci, których rodziny ucierpiały na skutek 
bombardowania Rzeszy. Praktycznie więc 
każdy żołnierz hitlerowskiego Wehrmachtu 
miał, w myśl tego „N-owego” zarządzenia, 
prawo do urlopu, dowiadując się ponadto, 
iż za wykonanie odpowiedzialni są jego 
zwierzchnicy...

We wrześniu 1942 r. ukazała się ulotka 
o sposobach udzielania pierwszej pomocy 
ofiarom surowej zimy rosyjskiej. W kwiet-
niu 1942 r. wydano odezwę, skierowaną 
do żołnierzy frontowych. Zawierała ona 
informacje o ciężkiej sytuacji osamotnio-

nych kobiet, które dla zwiększenia przyro-
stu naturalnego w Rzeszy muszą utrzymy-
wać kontakty seksualne z cudzoziemskimi 
robotnikami.

W maju 1943 r. ukazał się sfałszowany list 
otwarty dr. J. Goebbelsa „Brief an die Front-
kameraden”, w którym odradzał on żołnie-
rzom przesyłanie do rodzin – narażonych na 
bombardowania – ponurych wiadomości, 
pogłębiających ich pesymizm. Często w ten 
sposób żołnierz niemiecki po raz pierwszy 
dowiadywał się o bombardowaniach miast 
Rzeszy przez alianckie lotnictwo. 

Wydawano (i drukowano odpowiednią 
czcionką, na udającym doskonale auten-
tyczny, niemiecki papier) ulotki, broszury, 
czasopisma, odezwy do ludności, a nawet 
listy kierowane do osób, których adre-
sy wybierano z niemieckich książek adre-
sowych. W kolportaż zaangażowani byli 
kurierzy, kolporterzy, kolejarze jeżdżący na 
trasach do III Rzeszy – steki ludzi, których 
zdaniem było uderzenia we wroga tam, 
gdzie najmniej się mógł tego spodziewać.
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Broszura Akcji „N” – „Największy kłamca świata”

fo
t. 

ar
ch

iw
um



... i nie tylko
Wymienione powyżej formy działalności 

BIP KG AK to tylko ilustracje trwającej przez 
całą okupację walki o ratowanie polskości. 
Informacje, przekazywane w prasie, pozy-
skiwane były poprzez nasłuch radiowy stacji 
zagranicznych; działały radiostacje, starano 
się informować społeczeństwo o realiach 
toczących się walk i codziennego życia. Dzia-
łało Wojskowe Biuro Historyczne, zbierają-
ce relacje i dokumenty życia i walki w latach 
1939-1944. Miało ono siedzibę w gmachu 
Arsenału przy ul. Długiej, gdzie mieściło się 
Archiwum Miejskie m.st. Warszawy. Mimo 
ukrycia zebranych dokumentów w schow-
kach zostały one nieodwracalnie zniszczone 
kiedy 4 listopada 1944 gmach Arsenału 
został spalony przez Niemców. 

Jedną z ważniejszych instytucji Polskiego 
Państwa Podziemnego było Kierownictwo 
Walki Cywilnej. Powstało one w BIPie KG 
i przez pewien czas było jego komórką. 
Pierwsze instrukcje walki cywilnej zastały 
opracowane jesienią 1940 r. Wśród nich na 
uwagę zasługuje „Instrukcja ogólna”, opra-
cowana osobiście przez gen. Stefana Rowe-
ckiego „Grota” przy współudziale pierwsze-
go szefa BIP-u KG, Tadeusza Kruk-Strzele-
ckiego, oraz Stanisława Kauzika „Dołęgi”. 
Przewidywała ona opiekę nad ofiarami ter-

roru okupanta, pomoc oso-
bom poszukiwanym, bojkot 
wszelkiego rodzaju przedsię-
wzięć władz okupacyjnych 
i tworzenie wrogiej atmo-
sfery w stosunku do oku-
pantów, manifestacje zbioro-
we w postaci czczenia świąt 
narodowych, opieki nad gro-
bami poległych i pomnikami 
chwały narodowej itp. KWC 
przejęła również natychmiast 
kierownictwo nad zorgani-
zowaną formą walki o dobra 

kultury w Polsce.
W końcu 1939 r. w BIP-ie KG powstała 

komórka więzienna. W 1941 r. podlegała 
przez jakiś czas Oddziałowi V (łączności) 
KG, by w styczniu 1942 r. ostatecznie 
przejść do Oddziału II KG. O ludziach 
z komórki więziennej tak pisał Tomasz 
Strzembosz: Byli to ludzie z różnych środo-
wisk i organizacji konspiracyjnych, którzy 
ofiarnie współpracując z konspiracją więzien-
ną: przenosząc grypsy na oddziały, udzielając 
informacji o więźniach, kontaktując ze sobą 
ludzi „z jednej sprawy”, czynili to nie wiedząc 
i nie pytając, z jakim ośrodkiem mają do 
czynienia, a powodując się przede wszystkim 
chęcią niesienia pomocy towarzyszom niedoli 
i przeciwstawienia się oprawcom. 

O tym, że działalność BIP-u obejmo-
wała wszystkie aspekty życia kulturalnego 
świadczą Referaty, powołane w Podwydziale 
Propagandy Mobilizacyjnej, Dziale B - Pro-
pagandy Kultury. Były to: Referat Litera-
cki, Referat Muzyczny, Referat Teatralny, 
Referat Wydawniczy, Referat Księgarń 
i Bibliotek oraz Referat Plastyczny.  n

Na podst.:
Grzegorz Mazur, „Biuro Informacji i Pro-

pagandy SZP-ZWZ-AK 1939-1945”.
Wyd. Instytut Wydawniczy „Pax”, 

Warszawa, 1987 r.
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https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Referat_Literacki_BIP_KG_AK&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Referat_Literacki_BIP_KG_AK&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Referat_Teatralny_BIP_KG_AK&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Referat_Wydawniczy_BIP_KG_AK&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Referat_Plastyczny_BIP_KG_AK&action=edit&redlink=1


„Biuletyn” rozchodził się początkowo 
w stosunkowo ograniczonym, najbardziej 
zaufanym, gronie odbiorców i czytywa-
ny był co najwyżej przez kilkaset osób, 
a żaden egzemplarz z roku 1939 nie zacho-
wał się, ponieważ zawierał podtytuł z naka-
zem: Zniszcz po przeczytaniu. Od 1940 
roku docierał już do coraz większej – może 
nawet milionowej – liczby czytelników 
w niemal wszystkich zakątkach okupo-
wanej Polski, podawany z rąk do rąk, 
z mottem nad nagłówkiem: Szanuj wysi-
łek drukarzy i kolporterów. Oddaj pismo 
w pewne ręce, nie niszcz. Podczas Powstania 
Warszawskiego, ukazywał się już jawnie, 
w nakładzie limitowanym już tylko zaso-
bem papieru, a po Powstaniu powrócił do 
konspiracji ze zmienioną redakcją, której 
nie było już dane powtórzyć dokonań swo-
ich poprzedników. 

Zawartość „Biuletynu” budzi uznanie 
zarówno ze względu na rozległość źródeł 
informacji, obszerny zbiór serwisów infor-
macyjnych z Warszawy, z Kraju, z Europy 
i ze świata, ze wszystkich frontów II wojny 
światowej, nie ustępujący jawnym agencjom 
prasowym, korzystającym z doniesień licz-
nego grona korespondentów, posiadających 
sprawne środki łączności.

Ale wartość „Biuletynu”, jego niezwykły, 
trudny do przecenienia walor, polegał prze-
de wszystkim na tym, że był on nie tylko 
pismem informacyjnym, ale miał ambicje 
nadawania tonu polskiemu życiu podziem-
nemu, kształtowania – w najlepszym tego 
słowa znaczeniu – tego, co nazywamy „opi-
nią publiczną”, tonu wyważonego, odpo-
wiedzialnego, formującego postawę społe-
czeństwa wobec „sprawy polskiej” podczas 
wojny, wobec agresorów, aliantów, a nade 
wszystko współobywateli. Ten ton pismu 
– a nawet więcej – charakter całemu przed-
sięwzięciu, od pierwszego numeru do ostat-
niego, opublikowanego w Powstaniu War-
szawskim, nadawał rzeczywisty twórca pisma 
i jego redaktor naczelny Aleksander Kamiń-
ski, wybitny instruktor harcerski, nauczyciel 
i wychowawca, pedagog społeczny. 

Rozważając fenomen powstania i funk-
cjonowania redakcji „Biuletynu Informa-
cyjnego”, jednego z największych osiągnięć 
Polskiego Państwa Podziemnego, należy 
zastanowić się nad źródłami, które ukształ-
towały osobowość Aleksandra Kamińskie-
go „Kamyka”, jako człowieka, społecznika 
i obywatela. 

Treścią jego życia i jego twórczości – 
wyniesioną z harcerstwa – było wychowanie,  
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80. rocznica powstania
„Biuletynu Informacyjnego” 

czasu okupacji
Grzegorz Nowik

„Biuletyn Informacyjny” – główny organ prasowy Służby Zwycięstwu Polski – Związku Walki Zbrojnej 
– Armii Krajowej, był pierwszym pismem konspiracyjnym, jakie było wydawane w podziemiu nie tylko 
w okupowanej Polsce, ale również w całej Europie okupowanej przez niemiecką III Rzeszę. Był też 
czasopismem wydawanym nie tylko najdłużej – od listopada 1939 roku do stycznia 1945 roku, ale 
również niezwykle regularnie (jako tygodnik aż do lata 1944 r.), a  także w największym nakładzie, 
który rósł od liczby kilkudziesięciu egzemplarzy w okresie pierwszej wojennej jesieni – do stu tysięcy 
egzemplarzy latem 1944 roku, w przededniu Powstania Warszawskiego.



kształtowanie postaw życiowych, moral-
nych, ideowych, społecznych i obywa-
telskich różnych grup środowiskowych 
i wiekowych Polaków, przede wszystkim 
młodzieży, głównie młodzieży harcerskiej, 
począwszy od zuchów (a był twórcą tej gałę-
zi wiekowej w ramach harcerstwa), poprzez 
kolejne gałęzie harcerstwa, w tym skautów-
-wędrowników, aż po starszych harcerzy 
i instruktorów. W swym życiu zawodowym 
i pracy społecznej był wychowawcą w bursie 
młodzieżowej, nauczycielem gimnazjalnym, 
wykładowcą uniwersytetów ludowych, dru-
żynowym hufcowym i komendantem cho-
rągwi, współorganizatorem gałęzi harcer-
stwa otwartego dla młodzieży żydowskiej, 
kierownikiem wydziału zuchów oraz kształ-
cenia starszyzny Organizacji Harcerzy ZHP. 
To było środowisko, z którego wywodziło 
się grono pierwszych (rzecz jasna najbar-
dziej zaufanych), a zarazem najbliższych 
współpracowników „Biuletynu”, środowi-
sko szeroko rozgałęzione, które spełniało 

najważniejsze funkcje w procesie wydawania 
pisma, począwszy od sekretarza redakcji, 
harcmistrzyni (późniejszej profesor poloni-
styki) Marii Straszewskiej, poprzez grono 
informatorów (z wielu środowisk) i redak-
torów działów (gdzie prym wiedli instruk-
torzy wywodzący się z Akademickich Krę-
gów Starszoharcerskich „Kuźnica” oraz inne 
grupy instruktorów, m.in. harcmistrzowie: 
Ryszard Zarzycki i Stanisław Berezowski; 
Jerzy Grasberg – organizator drużyn żydow-
skich; Tadeusz Kwaśniewski – organizator 
drużyn w szkołach powszechnych; Janusz 
Wierusz-Kowalski – przyboczny Naczelnika 
Harcerzy, działacz Związku Ziem Górskich; 
Andrzej Gorzkowski – organizator drużyn 
wiejskich oraz wielu innych, aż po dział 
kolportażu, kierowany przez doświadczo-
ne zespoły wywodzące się również z kadry 
kierowniczej harcerstwa (Naczelnik Har-
cerzy i Sekretarz Generalny, sędzia Antoni 
Olbromski wraz z żoną Marią oraz podharc-
mistrz Mieczysław Wietzkorn, późniejszy 
komendant „Wawra” na Pradze). 

To było pierwsze i najważniejsze środo-
wisko, którego zbiorowym dziełem, pod 
kierownictwem „Kamyka”, był „Biuletyn”. 
Jeśli analizujemy sposób prowadzenia redak-
cji, systemem pozyskiwania informacji, ich 
selekcji, sztukę kierowania zespołem, wresz-
cie organizację druku i kolportażu; spo-
sób zarządzania ogromnym „przedsiębior-
stwem”, jakim był „Biuletyn” – widać na 
każdym odcinku doświadczenia perfekcji 
harcerskiej organizacji i atmosfery brater-
stwa i współdziałania. 

Ale to nie tylko Harcerstwo dało „Biule-
tynowi” to, co miało najlepszego i najcen-
niejszego – świadomość służby dla Rzeczy-
pospolitej. Harcerstwo było częścią szeroko 
rozbudowanego systemu organizacji spo-
łecznych (dziś nazywanych pozarządowy-
mi), które w II Rzeczypospolitej zrzeszały 
kilka milionów obywateli, tworząc ruch 
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Społeczeństwa Obywatelskiego, podejmu-
jący na równi z władzami państwowymi 
i samorządowymi odpowiedzialność za pań-
stwo i jego rozwój. Rozliczne organizacje 
i stowarzyszenia skupiały obywateli na reali-
zacji ważnych zadań w dziedzinie wychowa-
nia, sportu, zdrowia, wychowania fizyczne-
go i przysposobienia wojskowego, turystyki, 
oświaty i nauki, szeroko rozumianej kultury, 
wreszcie – samorządności lokalnej i współ-
życia społecznego i towarzyskiego. To one 
w chwili jednej z najtrudniejszych prób, 
przed jaką stanęły państwo i naród po klęsce 
wrześniowej, starły się fundamentem, na 
którym odbudowane zostały w konspiracji 
struktury Polskiego Państwa Podziemne-
go, jego organów władzy, agend i wojska, 
jak również wszelkich ich ogniw tereno-
wych. Wśród współpracowników redaktora 
naczelnego byli działacze społeczni, wywo-
dzący się z wielu środowisk ideowych, wielu 
organizacji i stowarzyszeń II Rzeczypospo-
litej, np. Adolf Abram – prezes Związku 
Osadników Wojskowych; dr Ewa Rybicka 
– psycholog, pracownik Sekcji Opieki nad 
Dziećmi i Młodzieżą SKSS w Warszawie; 
Czesław Michalski – współtwórca „Wawra”; 
Kazimierz Wagner z zarządu m.st. War-
szawy. Można mnożyć nazwiska współpra-
cowników „Kamyka”, których liczba rosła 
wraz z objętością i zakresem problematyki 
prezentowanej na łamach pisma. 

Wreszcie – fenomen „Biuletynu” – tak 
jak na przełomie XIX i XX wieku fenomen 

wydawanego w konspiracji przez kilkana-
ście lat „Robotnika” – jest również owocem 
postawy społecznej pokoleń, które możemy 
nazwać pokoleniami zarówno „Niepokor-
nych” (tych, którzy wywalczyli Niepodle-
głość) oraz pokolenia II Rzeczypospolitej 
(zwanego inaczej pokoleniem JP I – ukształ-
towanym na legendzie czynu Józefa Pił-
sudskiego, w odróżnieniu od pokolenia JP 
II – ukształtowanego nauką Jana Pawła II).  
Wybitni przedstawiciele tych pokoleń, 
zarówno działacze społeczni, jak i polityczni 
i wojskowi, nadawali całej swej działalno-
ści oraz pismu ton bezinteresownej służby 
państwu i społeczeństwu. Wśród wspie-
rających redaktora i redakcję byli, m.in.: 
Henryk Józewski, b. działacz POW, minister 
w rządzie URL, wojewoda wołyński; Zofia 
Kossak-Szczucka, pisarka, współtwórczyni 
Frontu Odrodzenia Polski; artystka-rzeź-
biarka Zofia Trzcińska Kamińska, żołnierz 
II Brygady Legionów, tercjarka dominika-
nek; prof. Włodzimierz Antoniewicz, rektor 
UW i prof. Stanisław Herbst z tegoż uni-
wersytetu. 

To oni na łamach „Biuletynu” upowszech-
niali postawy bezinteresownej służby pań-
stwu i takich postaw oczekiwali od społe-
czeństwa, piętnowali zdradę i zaprzaństwo, 
chwalili rozwagę i bohaterstwo. „Biuletyn” 
był drogowskazem, busolą społecznych 
postaw polskiego społeczeństwa podczas 
okupacji. n

Bibliografia u Autora. 
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19 stycznia 1945 r. ukazał się ostatni 
wojenny numer „Biuletynu Informacyjne-
go. Zespół Redakcyjny pisał: 

Ostatnie wydanie Biuletynu Informacyj-
nego! Pismo nasze 317 kolejnym nume-
rem kończy swą działalność. Staraliśmy 
się przez ten okres przeszło pięciu lat dać 
czytelnikowi rzetelną informację, istotną 

pomoc i uczciwe naświetlenie zdarzeń. Nie 
uprawialiśmy propagandy. Pisaliśmy zawsze 
prawdę. Staraliśmy się zachować konieczny 
umiar w ocenie, lecz zarazem jasną i twar-
dą postawę, jeśli chodzi o czyn zbrojny 
oraz niepodległość Narodu. Staraliśmy się 
nieść sztandar realnego postępu, demokracji 
i wolności człowieka.

* * *



Czytelnikom, którzy w najcięższych chwi-
lach nie przestali być odbiorcami „Biuletynu” 
i nie zaniechali tak potępionej przez Niemców 
„konspiracyjnej lektury” – wyrażamy wdzięcz-
ność za ich postawę, stanowiącą przez okres 
okupacji silny bodziec w naszej pracy. Nie 
znacie naszych twarzy, ale znacie nasze serca 

– jak i my znamy Wasze. Więź wspólnej myśli, 
żywa pomiędzy nami przez pięć lat, trwa.

Pozdrowienie Kolegom z obozów i z emigracji!
Chwała naszym poległym towarzyszom 

z drukarń, kolportażu i redakcji!
Redakcja Biuletynu Informacyjnego

TZ,WW
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Minęło 45 lat. Lat, w których Armia Kra-
jowa i jej żołnierze byli wykreślani z życia 
publicznego, nierzadko więzieni, skazywa-
ni w wyniku parodii procesów sądowych. 
Przyznanie się do przynależności do AK 
skutkowało ostracyzmem, utrudnieniami 
w prowadzeniu normalnego życia, w stu-
diach, zajmowaniu lepszych stanowisk. 
Ale, mimo to, Kombatanci AK potrafili 
utrzymać łączność środowiskową i, gdy 
tylko zaświtała wolność w 1989 r., zaczęto 
rejestrować Stowarzyszenia Kombatantów 
AK, by 14 marca 1990 r., wolą zebranych 
delegatów w całej Polski, powstał Światowy 
Związek Żołnierzy Armii Krajowej. 

W lipcu tr., z datą „czerwiec- lipiec 1990 r.” 
wyszedł pierwszy numer pisma, którego 
ambicją była kontynuacja „Biuletynu Infor-
macyjnego” czasu okupacji i które nosiło 
ten sam tytuł. Jako założenia linii wydaw-
niczej przyjęto: przybliżenie społeczeństwu, 
a zwłaszcza młodzieży, wydarzeń, sylwetek 
bohaterskich żołnierzy i historii oddziałów 
bojowych, upamiętnianie miejsc działania 
AK i szczególnych wydarzeń na szlakach 
walk, świadczących o żołnierskim czynie oraz 
wysiłku społeczeństwa cy wilnego miast i wsi, 
z narażeniem życia, na rzecz Armii Krajowej. 
Czyli – utrwalanie etosu AK. 

Minęło kolejnych 30 lat. Z 8-stronnico-
wego, powielaczowego pisemka staliśmy się 
przeciętnie 100-stronnicowym miesięczni-
kiem, rozchodzącym się po całym kraju 
i poza jego granicami. Bieżący numer jest już 
353. Przyświeca nam ten sam cel: upamięt-

niać Armię Krajową, jej ideały, bohaterów, 
historie oddziałów bojowych – jak rów-
nież pokazywać inicjatywy społeczne, celowi 
temu służące. Odwołując się do idei zespołu 
„Kamyka”, staramy się nadal nieść sztan-
dar realnego postępu, demokracji i wolności 
człowieka. Dokładamy wszelkich starań, by 
zasługiwać na miano spadkobierców i konty-
nuatorów zespołu Aleksandra Kamińskiego. 

Zespół redakcyjny i Rada Programowa 
„Biuletynu Informacyjnego” – Miesięcznika 

Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

* * *

Pierwszy nr BI czerwiec-lipiec 1990
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Przygotowania 
Od 1936 r. przystąpiono do organizo-

wania zespołów, przeznaczonych do zadań 
specjalnych. Oddział II Sztabu Głównego 
i Dowództwo Okręgu Korpusu VIII w Toru-
niu, dowodzonego przez gen. Michała Kara-
szewicza Tokarzewskiego, oraz Dowództwo 
Floty w Gdyni tworzyły tajne siatki dywer-
syjno-wywiadowcze. Była to tzw. dywersja 
pozafrontowa, mająca również powiązania 
z Samodzielnym Referatem Informacyjnym 
(SRI) przy DOK VIII. Grupy te nazwano 
Lotnymi Oddziałami Bojowymi „Grun-
wald”. Na dwa tygodnie przed agresja nie-
miecką, 15 sierpnia 1939 r. w Toruniu 
odbyło się spotkanie członków „Grunwal-
du”, w którym wzięli udział m. in.: Roman 
Dalkowski, jego brat kpt. Leon Dalkowski 
(mający kontakt z gen. Tokarzewskim), płk 
Michał Gnoiński, płk Emil Rodewald – 
Komendant Szkoły Podchorążych Artyle-
rii w Toruniu, Edward Schneider i inni. 
Zespół ten został wyposażony w krótką 
broń i w razie przełomu miał zajmować 
urzędy i instytucje publiczne.

Również na terenie Wolnego Miasta 
Gdańska przygotowywano zespoły dywer-
syjne. Priorytetową rolę odgrywał tutaj 
Tajny Północny Okręg Związku Strzeleckie-
go, na czele którego od 1930 r. stał ppor. 

rez. Ludwik Muzyczka, podczas okupacji 
Szef Biur Wojskowych Komendy Głównej 
Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej 
(ZWZ-AK).

Oprócz działań po linii wojskowej podej-
mowano również inicjatywy na płaszczyź-
nie cywilnej, w tym samorządowej oraz 
społeczno-politycznej. I tak np. na obozach 
(zlotach) szlachty zagrodowej, organizowa-
nych nad morzem dla osób szlacheckiego 
pochodzenia z kresów południowo-wschod-
nich prowadzono zarówno pracę wycho-
wawczą i propagandową jak również szko-
lenie z przysposobienia wojskowego. Pieczę 
nad tym sprawowały czynniki wojskowe, 
w związku z czym prowadzący tam zajęcia 
musieli być akceptowani nie tylko przez wła-
dze cywilne, ale i wojskowe. Podobne obozy 
organizowano dla polonii niemieckiej. 
W lecie 1939 r. gen. Michał Karaszewicz 
Tokarzewski wizytował taki obóz w Cetnie-
wie. Brali w nim udział m.in. nauczyciele 
– Arnold Nierzwicki i Monika Dymska, 
którzy podczas okupacji niemieckiej byli 
czołowymi pracownikami wywiadu Orga-
nizacji Wojskowej „Związek Jaszczurczy”  
Ekspozytury „Zachód”. Monika Dymska 
brała także udział w kursach dywersyjnych, 
organizowanych w lipcu 1939 r. w Puszczy 
Kampinoskiej.
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Początki konspiracji
na Ziemiach Zachodnich 
na przykładzie Pomorza

Bogdan Chrzanowski

Dostrzegając zagrożenie ze strony Trzeciej Rzeszy, Sztab Główny Wojska Polskiego rozważał 
sytuację w wyniku której, w razie konfliktu zbrojnego, wojska niemieckie będą dążyły do połączenia 
tzw. korytarza niemieckiego z Prusami Wschodnimi. Zgodnie z założeniami planu „Zachód” tereny 
Pomorza miały być bronione przez Armię „Pomorze” dowodzoną przez gen. dyw. Władysława 
Bortnowskiego. Zdawano sobie jednak sprawę z niewielkich możliwości obrony obszaru pomorskiego. 



W oparciu o wspomniane wyżej inicjaty-
wy, a także i inne, o których będzie mowa, 
powstało na Pomorzu szereg organizacji 
konspiracyjnych. Przykładowo: por. Franci-
szek Włodarczyk („Irena”, „Wojna”), zwią-
zany z Oddziałem II, w połowie listopada 
1939 r. nawiązał kontakt z mjr. Józefem 
Ratajczakiem i kpt. Józefem Chylińskim 
z Dowództwa Pomorskiego Służby Zwycię-
stwu Polski i złożył przed nimi przysięgę. 
Kontaktowano się na hasło: „Pozdrowienia 
z Dalkow”, co było odniesieniem do rodzi-
ny Dalkowskich z Torunia, powiązanych, 
jak wiadomo, z „Grunwaldem”. Dalszą 
walkę prowadzono już w ramach Związku 
Walki Zbrojnej (ZWZ). 

Do ZWZ wstąpił Józef Gruss („Stani-
sław”), który organizował siatkę podziemną 
na Pomorzu i kierował wywiadem Okręgu 
Pomorskiego ZWZ-AK. Był funkcjonariu-
szem Policji Państwowej w stopniu kapitana 
i przypuszczalnie współpracował z Oddzia-
łem II oraz brał udział w pracach dywersji 
pozafrontowej.

Ponadto uczestnicy obozu jachtowego Aka-
demickiego Związku Morskiego w Jastarni, 
w którym uczestniczyli członkowie Obozu 
Narodowo-Radykalnego (ONR), a komen-
dantem był Mieczysław Dukalski, organizator 
ONR w Szkole Morskiej w Gdyni, skierowali 
w lipcu 1938 r. memoriał do Kierownictwa 
Marynarki Wojennej, proponując wysyłanie 
tzw. jachtmenów do prowadzenia obserwacji 
wybrzeży morskich Rzeszy. Nie doszło jed-
nak do porozumienia. ONR, jak wiadomo, 
był wówczas zdelegalizowany. Nie wiadomo 
jednak czy nieoficjalnie nie wykorzystano np. 
uczestnika obozu, Stanisława Leona Jeuté, 
odbywającego podróże jachtem do Hambur-
ga, tym bardziej, że w Gdyni prowadził on 
obserwacje miejscowych i przyjeżdżających 
tu Niemców, a sam Akademicki Związek 
Morski, którego był członkiem pozostawał 
w sferze zainteresowania Oddziału II Sztabu 
Głównego Wojska Polskiego. Podczas oku-
pacji Mieczysław Dukalski pełnił obowiązki 
Komendanta Organizacji Wojskowej „Zwią-
zek Jaszczurczy”. 

listopad 2019

Pamięć i tożsamość

32

Monika Dymska Mjr Józef Gruss „Stanisław”

fo
t. 

ar
ch

iw
um

fo
t. 

ar
ch

iw
um



Ciekawe są też przedwojenne kontakty 
innego członka ONR – Andrzeja Eljasze-
wicza, pracownika Gdynia-Ameryka Linie 
Żeglugowe (GAL). W 1935 r. ówczesny 
dyrektor GAL, kmdr Konstanty Jacynicz, 
tworzył sieć wywiadu morskiego i utrzy-
mywał kontakt z Posterunkiem Oficer-
skim Nr 2 w Gdyni (od marca 1928 r. 
związany z Oddziałem II). Kmdr Jacynicz 
podczas okupacji działał w Wydziale Mary-
narki Wojennej „Alfa” Komendy Głównej 
Armii Krajowej (KG AK). Z kolei Andrzej 
Eljaszewicz podczas okupacji był pracow-
nikiem Ekspozytury „Zachód” Oddziału II 
Organizacji Wojskowej Związek Jaszczurczy 
(OW ZJ). W latach 1941-1943 współpra-
cował z kpt. rez. Antonim Wiśniewskim-
-Wiensem, przedwojennym pracownikiem 
Posterunku Oficerskiego Nr 2 w Gdyni, 
który z kolei w czasie wojny pracował dla 
ofensywnego wywiadu dalekiego zasięgu 
KG ZWZ-AK „Stragan”.

Nazwą „Związek Jaszczurczy” posługi-
wano się w stosunku do Tajnej Organiza-

cji Wojskowej, działającej przed wybuchem 
wojny w Wolnym Mieście Gdańsku. Człon-
kowie przedwojennego „Związku Jaszczur-
czego” składali przysięgę w Gdyni, przypusz-
czalnie w punktach morskiego Samodzielne-
go Referatu Informacyjnego i przechodzili 
przeszkolenie dywersyjno – sabotażowe. Nie 
wiadomo czy nazwa „Związek Jaszczurczy” 
stanowił kryptonim Tajnej Organizacji Woj-
skowej w Gdańsku, czy też jednego z pionów 
TOW. O „Związku Jaszczurczym” wspomina 
w swoich zeznaniach z 11 kwietnia 1952 r. 
i 3 listopada1953 r. pracownik gestapo – Jan 
Kaszubowski vel Hans Kassner, podając, iż 
„Jaszczurka” miała powiązania z przedwojen-
nym polskim wywiadem.

Wyłania się tu postulat badawczy: czy 
fakt nadania nazwy „Związek Jaszczurczy” 
swojej organizacji przez członków ONR był 
dziełem przypadku, czy też w jakikolwiek 
sposób stanowiła nawiązanie do prac przed-
wojennego Oddziału II Wojska Polskiego? 
Pytanie to jest jak najbardziej zasadne, jeże-
li uwzględnimy pewne mało stosunkowo 
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znane, ale stwierdzone już z całą pewnością 
powiązania z Oddziałem II Wojska Polskie-
go późniejszych wymienionych już działaczy 
Ekspozytury „Zachód”: Moniki Dymskiej, 
Arnolda Nierzwickiego, Andrzeja Eliaszewi-
cza, Stanisława Leona Jeuté i innych.

Na uwagę zasługują również przedwojenne 
kontakty niektórych członków organizacji 
„Miecz i Pług” z Oddziałem II Sztabu Głów-
nego Wojska Polskiego. Ciekawa jest tu osoba 
Bronisława Poeplaua, członka pomorskiego 
„Miecza i Pługa” – brata założyciela tej 
organizacji ks. Leona Poeplaua. Bronisław 
Poeplau przed wojną pracował w GAL-u, 
gdzie, jak wiadomo, działały komórki wywia-
du morskiego. Miał też kontakt z konsula-
tem szwedzkim. Podczas okupacji brał udział 
w akcjach przerzutowych do Szwecji.

Z kolei Augustyn Träger, Generalny Staro-
sta Okręgu Pomorskiego organizacji „Miecz 
i Pług”, przed wojną był pracownikiem 
operacyjnym Ekspozytury Wewnętrznej Nr 
3 w Bydgoszczy. 

Powiązania z przedwojennym Oddziałem 
II mieli także Józef i Jan Kotlewscy, pełniący 

funkcje kierownicze w „Mieczu i Pługu”. 
Prowadzili oni działalność wywiadowczą 
ma obszarze przygranicznym z Prusami 
Wschodnimi.

Przed opuszczeniem Torunia, 2 września 
1939 r. gen. Tokarzewski zwołał naradę, w  
której wzięli udział członkowie przygoto-
wywani przed wojną do zadań specjalnych. 
Gen. Tokarzewski przekazał niektórym 
zaangażowanym w dywersję pozafrontową 
na Pomorzu odpowiednie hasła i infor-
macje, dotyczące punktów kontaktowych 
w Warszawie.

Pod okupacją niemiecką 
Wspomniane wyżej inicjatywy wojsko-

wo-cywilne stanowiły podstawę do orga-
nizowania siatek konspiracyjnych, które 
później zasiliły szeregi Polskiego Państwa 
Podziemnego.

Na Ziemiach Zachodnich, w tym na 
Pomorzu, największe wpływy polityczne 
miał Obóz Narodowy i jego główna par-
tia – Stronnictwo Narodowe (SN), będące 
w opozycji do obozu sanacyjnego. SN oraz 
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Obóz Chrześcijańskiej Demokracji wraz 
ze Stronnictwem Pracy stały się głównymi 
siłami przy tworzeniu struktur Polski Pod-
ziemnej i Polskiego Państwa Podziemnego, 
a więc Służby Zwycięstwu Polski (SZP) , 
a następnie Związku Walki Zbrojnej (ZWZ) 
i Okręgowej Delegatury Rządu RP na Kraj. 
Na obszarach tych konspiracja kształtowała 
się w zupełnie odmiennych warunkach niż 
w Generalnym Gubernatorstwie. Niespoty-
kany gdzie indziej terror okupacyjny hamo-
wał pracę podziemną i dlatego działające 
tutaj organizacje nie mogły funkcjonować 
w takich formach i rozmiarach, jak w Polsce 
centralnej. Pomorze, Wielkopolska, Śląsk 
i część północnego Mazowsza zostały inkor-
porowane do Rzeszy. 

W końcu września 1939 r. mjr Stefan 
Łukowicz („Szczepan”), członek przedwo-
jennej Tajnej Organizacji Konspiracyjnej 
w Wielkopolsce i na Pomorzu przybył do 
Warszawy, gdzie skontaktował się z gen. 
Karaszewiczem Tokarzewskim. 30 wrześ-
nia tr. gen. Tokarzewski, jako Dowódca 
SZP nakazał mu zorganizowanie sieci pod-
ziemnej w Wielkopolsce i na Pomorzu. 
W tym samym czasie z gen. Tokarzewskim, 
jako dowódcą SZP, zaczęli kontaktować 
się uchodźcy z Wielkopolski i z Pomorza. 
Wielu z nich w późniejszych latach pełniło 
ważne funkcje w strukturach Polskiego Pań-
stwa Podziemnego w Warszawie, w Wielko-
polsce i na Pomorzu. I tak, przykładowo, 
Halina Stabrowska („Wita”), zaprzysiężo-
na przez gen.Tokarzewskiego, kierowała 
później sekretariatem Komendy Obszaru 
Zachodniego AK.

Między październikiem a grudniem 
1939 r. do Wielkopolski i na Pomorze przy-
bywali emisariusze SZP. W początkach paź-
dziernika 1939 r. przyjechał na Pomorze 
emisariusz Dowództwa Głównego SZP płk 
Tadeusz Majewski („Śmigiel”, „Żbik”), pozo-
stający w kontakcie z gen. Tokarzewskim. Na 

Pomorzu dotarł on do Bydgoszczy, Torunia 
i Tucholi. Miał zorientować się w możliwoś-
ciach organizowania SZP oraz uzyskać infor-
macje o oficerach i podoficerach z Pomor-
skiej Brygady Obrony Narodowej, których 
zamierzano włączyć w jej szeregi. 

Inny emisariusz, wspomniany już por. 
Franciszek Włodarczyk („Wojna”, „Majew-
ski”), członek organizacji „Grunwald”, także 
zaczął nawiązywać na Pomorzu kontakty 
z ramienia SZP. Podczas narady w Toruniu 
w początkach listopada 1939 r. próbowano 
stworzyć szkieletowy zalążek Dowództwa 
Wojewódzkiego SZP: p.o. Dowódcy – mjr. 
w st. spocz. A. Jakubowski („Żyła”), Szef 
Sztabu – chor. rez. Edward Schneider – 
członek „Grunwaldu” („Czaszka”. „Edward 
Czaszka”), wywiad – por. Włodarczyk (kie-
rujący również wywiadem w „Grunwal-
dzie”). W ten sposób starano się połączyć 
zadania dywersji pozafrontowej z inicjaty-
wami realizowanymi już podczas okupacji. 

Przez całą jesień 1939 r. Dowództwo Głów-
ne SZP, a więc gen. Karaszewicz Tokarzewski 
i jego Szef Sztabu, płk Rowecki starali się 
skompletować kadrę dowódczą dla Pomorza. 
Brano pod uwagę mjr J. Ratajczaka („Karol-
czak”) jako Dowódcę (Komendanta) i kpt. J. 
Chylińskiego („Kamień”, „Rekin”, „Wicher”) 
jako Szefa Sztabu. Ten ostatni przyjechał do 
Torunia jesienią 1939 r. i nawiązał kontakty 
z miejscową konspiracją. Po powrocie do 
Warszawy złożył gen. Tokarzewskiemu rela-
cję ze swego tam pobytu. Spotkanie odbyło 
się w mieszkaniu Anny i Henryka Czuper-
skich („Hanka”, „Ryszard”) przy ul. Nowo-
grodzkiej 31 – w punkcie kontaktowym 
pomorskiej SZP. 

Wykorzystując sieci organizacyjne „Grun-
waldu” przystąpiono do budowania łączno-
ści pomiędzy Warszawą a Pomorzem: Toru-
niem, Bydgoszczą, Grudziądzem i Włoc-
ławkiem. Aczkolwiek jesienią 1939 r. nie 
zorganizowano ostatecznie pomorskiego 
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Dowództwa Wojewódzkiego SZP, ale dal-
sza praca organizacyjna, prowadzona tutaj 
już w ramach ZWZ oparta była na jej 
dotychczasowym dorobku. Prace związane 
z tworzeniem struktur pomorskich ZWZ 
miały związek z próbami zorganizowania 
jednego Obszaru Poznańsko-Pomorskiego. 
Jak już wspomniano, czołową siłą polityczną 
stanowiło tam Stronnictwo Narodowe oraz, 
utworzona przez działaczy narodowych, 
organizacja „Ojczyzna”. Głównym ośrod-
kiem myśli zachodniej był Poznań.

5 grudnia 1939 r. przybył do Poznania mjr 
Stefan Łukowicz („Szczepan”, „Pomer”) i przy 
pomocy por. Franciszka Paweli („Jarociński”) 
przystąpił do budowania obszaru poznańsko-
-pomorskiego. Rozpoczęto też wysyłanie emi-
sariuszy, m.in. Tadeusza Grygiera, do Bydgosz-
czy, Chojnic, Kościerzyny, na teren powiatu 
brodnickiego, grudziądzkiego i toruńskiego. 
Docierano do ocalałych z masowych egzeku-
cji jesiennych 1939 r. na Pomorzu, przede 
wszystkim do działaczy Obozu Narodowego, 
Stronnictwa Pracy, oficerów i podoficerów 
zawodowych. Próbowano dotrzeć też do zna-
nego księdza Józefa Wryczy.

W początkach stycznia 1940 r. do Torunia 
ponownie udał się kpt. Chyliński. Skontak-
tował się z powstającymi organizacjami har-
cerskimi, działaczami Stronnictwa Narodo-
wego i członkami „Grunwaldu”. W lutym 
1940 r. do Torunia przybył również Bene-
dykt Porożyński („Śliwa”) i nawiązał kon-
takt z organizacją harcerską „Szare Szeregi”.

Kpt. Chyliński, po miesięcznym pobycie 
w Toruniu, powrócił do Warszawy i zdał rela-
cję ze stanu organizacyjnego Komendanto-
wi okupacji niemieckiej, płk. Roweckiemu 
i Komendantowi Pomorskiego Okręgu 
ZWZ – mjr. Ratajczkowi. Przystąpiono 
do organizowania wyjazdu do Torunia mjr. 
Ratajczaka i jego współpracowników, w tym 
powtórnie Szefa Sztabu, kpt. Chylińskiego. 
Wyjechano 6 kwietnia 1940 r. W Toruniu 

zaczęto organizować Sztab Okręgu i łącz-
ność kurierską z Warszawą. Miasto stał się 
miejscem decyzyjnym Komendy Okręgu 
Pomorskiego ZWZ. 

Niezwykle trudne warunki okupacyj-
ne spowodowały konieczność opuszczenia 
Pomorza przez mjr. Ratajczaka. Przeniósł się 
do Rembertowa pod Warszawą, skąd kiero-
wał pracami Okręgu. Natomiast kpt. Chy-
liński pozostał na miejscu i organizował sieć 
konspiracyjną ZWZ w Toruniu, Grudzią-
dzu, Chełmnie, Bydgoszczy i Chojnicach, 
przywiązując szczególną wagę do wywiadu. 
Wykorzystywano tu siatkę „Grunwaldu”. 
W połowie 1940 r. starano się też dotrzeć do 
północnych rejonów Pomorza.

W Sprawozdaniu z działalności ZWZ za 
okres od 15 XI 1939 do 1 V 1940 przed-
stawiono trudną sytuację, w jakiej przy-
szło działać budując struktury na Ziemiach 
Zachodnich, w tym na Pomorzu: 

Natomiast na ziemiach tzw. „wcielonych 
do Rzeszy”, których dotychczas nie oddziela-
ją jakieś faktyczne granice od reszty naszych 
ziem pod okupacją niemiecką, istniejący ter-
ror, a przede wszystkim masowe deportacje 
Polaków i przemieszanie ich z dużym odset-
kiem osiadłych i przybyłych Niemców stwarza 
doskonałe warunki pracy dla gestapo. Naj-
mniejsze podejrzenie staje się przyczyną do co 
najmniej natychmiastowej deportacji do tzw. 
Generał Gubernatorstwa. Toteż organizacja 
ma terenach „wcielonych do Rzeszy” mimo 
hartu ducha tamtejszych Polaków, rozwija się 
znacznie wolniej. To jest przyczyna, że Obszar 
5 i Obszar 6 Pomorski są czasowo złączone 
w jeden obszar poznańsko-pomorski. Praca 
na tym terenie musi być ostrożna i wymaga 
od Komendantów ludzi znających tamt[ejszy] 
grunt. Obecnie Komenda Główna daje pomoc 
personalną dla obsady tamt[ejszych] Komend 

(Studium Polski Podziemnej w Londynie 
Oddział VI. Centralne władze wojskowe. 

Sprawozdania ZWZ 1940-1941, sygn. 2.2.1.3),
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Do jesieni 1940 r. częściowo zorganizowa-
no Sztab Okręgu. Nawiązano kontakty ze 
stronnictwami politycznymi, m.in. z Wacła-
wem Ciesielskim („Roman”) ze Stronnictwa 
Narodowego, który został szefem Wydziału 
I (Organizacyjnego) Komendy Okręgu. Pod-
jęto też współpracę z innymi członkami SN, 
a także ze Stronnictwem Pracy, m.in. z Anto-
nim Antczakiem („Adamski”, „Dyrektor”), 
późniejszym Okręgowym Delegatem Rządu 
RP na Kraj. Słabsze wpływy na Pomorzu 
miała Polska Partia Socjalistyczna. W War-
szawie uznano, że ze względu na swoje 
silne wpływy Obóz Narodowy może spełnić 
priorytetową rolę w zakresie organizowania 
ZWZ na Ziemiach Zachodnich, a więc i na 
Pomorzu. W okresie tym udał się częściowo 
utworzyć szkieletowe Komendy Obwodów 
w Bydgoszczy, Toruniu, Brodnicy, Gru-
dziądzu, Chełmnie, Tucholi, Chojnicach, 
Tczewie, Gdyni, Kościerzynie, Inowrocławiu 
i Włocławku. Współpracowano tu z Okrę-
giem Poznańskim.

Wykorzystano również dorobek innych 
powstających organizacji podziemnych, 
zarówno ogólnopolskich jak i regional-
nych. Przykładowo: dotarto do Komendy 
Obrońców Polski, Organizacji Wojskowej 

„Związek Jaszczurczy” czy Tajnej Organiza-
cji Wojskowej „Gryf Kaszubski” („Pomor-
ski”). Mjr Ratajczak otrzymał polecenie 
przedstawienia Komendantowi Główne-
mu ZWZ, gen. Stefanowi Roweckiemu, 
stanu organizacyjnego Okręgu do 15 stycz-
nia1941 r., jednak w październiku i w listo-
padzie 1940 r. nastąpiły aresztowania 
wśród członków „Grunwaldu” i Komendy 
Obrońców Polski, z którymi ZWZ miał 
powiązania. W nocy z 23/24 listopada 
1940 r. aresztowano mjr. Ratajczaka, jak 
również niektórych działaczy-żołnierzy 
ZWZ na Pomorzu. Praca konspiracyjna 
została na pewien czas zahamowana. Po 
tych aresztowaniach Okręgiem kierował 
kpt. Chyliński, ale i on na jakiś czas musiał 
opuścić Pomorze i wyjechać do Warszawy.

W latach 1940-1941 w Okręgu Pomor-
skim ZWZ zaczęto tworzyć Inspektoraty 
Rejonowe i trzy Podokręgi. Latem 1941 r. 
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„Gryf Kaszubski” („Pomorski”)
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częściowo odbudowano struktury organi-
zacyjne, a nadzór nad okręgiem sprawował 
ppłk Rudolf Ostrihansky („Aureliusz”) – 
Komendant Okręgu Poznańskiego. Na prze-
łomie 1940 i 1941 r. w Komendzie Głównej 
ZWZ opracowywano plany powstańcze, 
w których uwzględniano obszar Pomorza 
jako teren dla desantu wojsk lądowych.

Od lata 1940 r. ZWZ prowadził dzia-
łalność bezpośrednio z ramienia Komen-
dy Głównej, głównie wywiadu. Była to 
działalność prowadzona ponad strukturami 
Okręgu Pomorskiego, ale przy jego współ-
pracy. Pierwsze meldunki, z lata 1940 r., 
dotyczące dyslokacji wojsk, odnoszą się do 
Torunia, Bydgoszczy i Gdyni. Działalność 
sieci wywiadowczych na Pomorzu w 1940 r. 
nie była wielka, gdyż borykano się z trud-
nościami kadrowymi. Nie zawsze istniała 
możliwość wykorzystania sieci dywersyjno-
-wywiadowczych tworzonych przed wojną, 

ponieważ przebieg działań wojennych 
w 1939 r. i późniejszy terror okupacyjny 
uniemożliwiły ich działania w początko-
wym okresie okupacji. 

Represje jesienne 1940 r., na Pomorzu, 
a potem w 1941 r. w Wielkopolsce ostatecz-
nie przekreśliły plan utworzenia wspólnego 
Obszaru Poznańsko-Pomorskiego. Wios-
ną 1941 r. przystąpiono do organizowania 
obszaru, nazywanego od jesieni 1941 r. 
Obszarem Zachodnim ZWZ-AK. W jego 
skład weszły Okręgi Poznański i Pomorski. 
Komenda Obszaru Zachodniego mieściła 
się w Warszawie.

Należy też wspomnieć o Organizacji Woj-
skowej „Związek Jaszczurczy” (OW ZJ). 
Utworzyli ją w Warszawie 14 paździer-
nika 1939 r. działacze przedwojennego 
Obozu Narodowo-Radykalnego. Z rozkazu 
Komendanta Głównego OW ZJ Włady-
sława Marcinkowskiego („Jaxa”) kapitan 
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Ppłk Rudolf Ostrihansky – „Aureliusz” kpt. Józef Chyliński
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Marynarki Handlowej Mieczysław Dukalski 
(„Mieczysław Pomorski”) zaczął w Warsza-
wie organizować siatkę „Związku Jaszczur-
czego”. Terror niemiecki na Pomorzu zmu-
sił do prowadzenia działań w Generalnym 
Gubernatorstwie. Dlatego Okręg Pomorski 
OW ZJ w początkowym okresie (1939-
1940) działał jako tzw. Grupa Pomorska, 
a p.o. Komendanta tego Okręgu był Dukal-
ski. Nawiązał on wiele kontaktów i roz-
budowywał siatkę podziemną „Związku 
Jaszczurczego” na Pomorzu.

Inną ciekawą organizacją działającą na 
Pomorzu od jesieni 1939 r. był „Miecz i Pług” 
założony około 20-25 października 1939 r. 
w Warszawie przez ks. Leona Poeplaua 
(„Wolan”), pochodzącego z Pomorza. Skupiała  

ona m. in. osoby o orientacji chadeckiej 
i endeckiej, a także działaczy katolickich. 
Kontakty z Pomorzem zaczęto nawiązywać 
już w końcu października 1939 r. 

W ostatecznej konkluzji można stwier-
dzić, że lata 1939-1940 (1941) charakte-
ryzowały się działaniami zmierzającymi do 
możliwie szybkiej rozbudowy struktur pod-
ziemnych, w tym SZP i ZWZ, co wiązało 
się ze spodziewanym wybuchem wojny na 
zachodzie. Aresztowania jesienne i wiosenne 
1941 r. zahamowały prace organizacyjne, 
ale czyniono wysiłki w celu najszybszego 
odbudowania ogniw pomorskiego ZWZ, 
jak również aparatu cywilnego jakim była 
Okręgowa (Pomorska) Delegatura Rządu 
RP na Kraj. n
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Wojsko polskie we Francji zaczęto tworzyć, 
zanim jeszcze zakończyła się kampania wrześ-
niowa. W przeddzień niemieckiego najazdu 
Wojsko Polskie we Francji liczyło niewiele 
ponad 80 tys. żołnierzy. Większość stanowili 
Polacy, mieszkający we Francji i Belgii oraz 
żołnierze, którzy przedostali się na Zachód. 
W oddziałach brakowało broni, zwłaszcza 
ciężkiej, środków transportu i łączności, 
sprzętu saperskiego, a czasem nawet mundu-
rów, koców, lekarstw i żywności.

Do maja 1940 roku udało się sformować 1. 
i 2. dywizję piechoty (wydzielone z nich bata-
liony weszły w skład Samodzielnej Brygady 
Strzelców Podhalańskich, którą wysłano do 
Norwegii) i stworzyć zalążki dwóch następ-
nych oraz częściowo zorganizować jednost-
kę pancerno-motorową (jej kadra dowódcza 

wywodziła się w dużej mierze z przedwojen-
nej 10. Brygady Kawalerii Zmotoryzowanej, 
która okryła się sławą we wrześniu 1939 
roku). Siły powietrzne tworzyły cztery dywi-
zjony myśliwskie (dwa w trakcie szkolenia), 
dywizjon bombowy oraz dwa obserwacyjne 
(jeden nie dostał jeszcze samolotów).

Dopiero w obliczu pierwszych klęsk 
Francuzi przypomnieli sobie o Polakach 
i szybko dostarczyli brakującą broń i sprzęt. 
W zamian żądali jak najszybszego wymar-
szu nawet niepełnych jednostek na front. 
W rezultacie oddziały polskie musiały wal-
czyć w rozproszeniu.

1. Dywizja Grenadierów gen. Bronisła-
wa Ducha walczyła w Lotaryngii. 17-18 
czerwca stoczyła ciężką bitwę z Niemcami 
pod Lagarde, broniąc kanału Marna-Ren. 
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Francja – walczymy dalej...
Tragiczny wynik Kampanii Wrześniowej nie odebrał Polakom woli walki. Przedzierali się przez zielona 
granice, szukając frontu, gdzie dalej mogliby się zmierzyć ze znienawidzonym najeźdźcą.

1 Dywizja Grenadierów Wojska Polskiego we Francji – obchody święta 3 Maja i uroczystość nadania 
miana Grenadierów odbywające się przy szosie Autreville-Martigny – przegląd pododdziałów. 

Widoczni m.in. prezydent RP Władysław Raczkiewicz i gen. Władysław Sikorski
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Gdy 21 czerwca francuski korpus, któremu 
podlegała, skapitulował, gen. Duch rozwią-
zał jednostkę i zarządził przedzieranie się 
w małych grupach do południowej Francji 
lub neutralnej Szwajcarii. Udało się tylko 
ok. 2 tys. z 15 tys. żołnierzy.

2. Dywizję Strzelców Pieszych gen. Broni-
sława Prugar-Ketlinga skierowano pod Bel-
fort. Wydzielony 5. pułk stworzył obronę 
przeciwpancerną na linii rzeki Saony, a pod-
czas wycofywania się został częściowo rozbity 
pod Montbeliard. Między 17 a 19 czerwca 
dywizja zatrzymała pod St. Hippolyte i Mai-
chy Niemców, którzy chcieli odciąć duże siły 
francuskie. Nocą z 19 na 20 czerwca prze-
kroczyła granicę szwajcarską – ok. 12 tys. jej 
żołnierzy zostało internowanych.

Niepełna 10. Brygada Kawalerii Pancernej 
gen. Maczka biła się od 14 czerwca w Szam-
panii. Wsławiła się śmiałym nocnym ata-
kiem na Montbard, gdzie rozbiła niemiecki 
batalion zmotoryzowany. 17 czerwca została 
jednak otoczona w lasach niedaleko Dijon.

Wobec braku paliwa i amunicji gen. 
Maczek nakazał zniszczyć sprzęt i przebijać 
się grupami na południe.

Zaprawiona w bojach pod Narwikiem 
brygada podhalańska miała pecha. Po 
powrocie do Francji została skierowana 
do obrony tzw. reduty bretońskiej. Wobec 
rozkładu armii francuskiej i szybkości 
ofensywy niemieckiej większość jej oddzia-
łów nie zdołała się wycofać do portów. Do 

Wielkiej Brytanii przedostało się zaledwie 
kilkuset żołnierzy.

Ładną kartę w obronie francuskiego nieba 
zapisało 150 polskich pilotów. W ramach 
polskiego dywizjonu myśliwskiego 1/145 
oraz dywizjonów francuskich zestrzelili 
ponad 50 wrogich samolotów. 

Okręty Marynarki Wojennej osłaniały 
ewakuację wojsk alianckich, a polskie stat-
ki handlowe ofiarnie przewoziły żołnierzy 
i cywilów do brytyjskich portów.

W obliczu załamania Francji gen. Sikorski 
18 czerwca uzgodnił z brytyjskim premierem 
Winstonem Churchillem, że Wielka Bryta-
nia pomoże w ewakuacji i przyjmie na swym 
terytorium Rząd RP oraz Wojsko Polskie.

Nie wszystkie rozproszone po północ-
no-zachodniej Francji jednostki zdołały 
wykonać rozkaz naczelnego wodza, zwłasz-
cza, że często nie mogły liczyć na pomoc 
francuskich dowódców i lokalnych władz. 
Bywało, że Francuzi wręcz utrudniali prze-
marsz do portów i zaokrętowanie (np. 
po rozwiązaniu 3. DP jej dowódca płk 
Zieleniewski dostał od gen. Faury rozkaz 
ponownego zebrania oddziałów i zgłosze-
nia się do... Niemców – oczywiście go nie 
wykonał). Ogółem w maju i czerwcu 1940 
roku udało się przewieźć za kanał La Man-
che ponad 17 tys. polskich żołnierzy.

https://www.rp.pl/artykul/309450
-Polacy-w-obronie-Francji.html
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Samoloty myśliwskie Morane-Saulnier MS-406C1 
Eskadry Montpellier w polskich barwach

Czołgi Renault z 1 Pułku Czołgów 
Wojska Polskiego we Francji 
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Urodził się 28 kwietnia 1873 r. w rodzinie 
wielodzietnej, z rodziców Józefa i Karoliny 
z Klechów, w osadzie Sadzawki w gminie Sie-
mianowice. Dzieciństwo spędzał w poboż-
nej, polskiej rodzinie górniczej. W domu 
prenumerowano pismo „Katolik” Karola 
Miarki. Dzięki matce nauczył się czytać po 
polsku przy lekturze „Żywotów świętych” 
ks. Piotra Skargi. Kształcił się w szkole 
ludowej, potem w gimnazjum, w którym 
założył konspiracyjne kółko samokształce-
niowe. Tuż przed maturą, w 1895 r. został za 
to wydalony ze szkoły, jednak zdał rok póź-
niej. Studiował następnie filozofię, prawo 
i ekonomię na Królewskim Uniwersytecie 
Wrocławskim. Studia zakończył w Berlinie 
w 1901 r. 

Jako przywódca młodzieży polskiej 
w 1899 r. wziął udział w zjeździe Zjed-
noczenia Zagranicznego Młodzieży Pol-
skiej w Zurychu; poznał przywódców Ligi 
Narodowej. Od 1901 r. stał się pierwszym 
piórem „Górnoślązaka”, pisma związane-
go z obozem narodowo-demokratycznym, 
wychodzącego w Katowicach. Pisywał do 
„Dziennika Berlińskiego”, pisma endecji. 
Za ostre, antyniemieckie teksty, został ska-
zany na 4 miesiące więzienia, które spędził 
we Wronkach. Przysporzyły mu popularno-
ści. „Korfanty to człowiek przyszłości; jeśli 
wytrzyma linię, będzie postacią historyczną” 
– powiedział o nim Roman Dmowski. 
Został członkiem tajnej Ligi Narodowej 
i wystartował w 1903 r. w wyborach do 
Reichstagu, w których tradycyjnie wygry-
wała katolicka niemiecka partia Centrum. 
W parlamencie Rzeszy zgłosił akces do 

Koła Polskiego, które do tej pory zrzeszało 
jedynie posłów z Wielkopolski i z Pomo-
rza. Okazał się być wybitnym oratorem, 
jak pisał jego biograf – Grzegorz Bębnik: 
„bystrym dyskutantem, zdolnym do natych-
miastowej, kąśliwej riposty”. W następnym 
roku został też równolegle posłem do Land-
tagu, pruskiego parlamentu krajowego, jako 
kandydat z Wielkopolski. Szczególnie od 
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Wojciech Korfanty 
„Był przeciwnikiem systemów totalitarnych i autorytarnych”

Wojciech Korfanty, polityk narodowy, 
dyktator powstania śląskiego, wieloletni poseł. 

W parlamencie pruskim wygłosił słynne 
przemówienie: „Narodowo jesteśmy Polakami,

a nie po polsku mówiącymi Prusakami".

Jan Żaryn, Małgorzata Żaryn

17 sierpnia 1939 r. w Warszawie zmarł w wieku 66 lat Wojciech Korfanty, działacz chrześcijańsko-
narodowy, dyktator powstania śląskiego, poseł, represjonowany przez ówczesne władze.
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1917 r. zaczął ponownie się aktywizować 
w parlamencie pruskim, gdzie w styczniu 
wygłosił słynne przemówienie: „Narodowo 
jesteśmy Polakami, a nie po polsku mówią-
cymi Prusakami” przypomniał. Ponownie 
wybrany do Reichstagu, 25 października 
1918 r. wygłosił mowę żądając przyłącze-
nia do odradzającej się Polski ziem zaboru 
pruskiego, a następnie wraz z innymi posła-
mi Koła Polskiego opuścił parlament jako 
organ władzy obcego mu państwa.

11 listopada 1918 r. wszedł do Naczelnej 
Rady Ludowej w Poznaniu i zasiadł w jej 
trzyosobowym Komisariacie Wykonaw-
czym. W Boże Narodzenie witał Ignacego J. 
Paderewskiego już w Gdańsku, a następnie 
przybył z nim do Poznania, gdzie wkrótce 
wybuchło powstanie wielkopolskie. Korfan-
ty z ramienia NRL kierował negocjacjami, 
licząc na porozumienie polskiej delegacji 
w Paryżu z jej sojusznikami. W efekcie tych 
negocjacji, 16 lutego 1919 r. zawarto rozejm 
w Trewirze, przyznający Polsce Odrodzonej 
znaczne obszary zaboru pruskiego. Nabytki 
te potwierdził Traktat Wersalski z 28 czerw-
ca 1919 r., nie przyznał nam jednak m.in. 
postulowanych ziem Górnego Śląska, na 
których miał odbyć się plebiscyt. 

Od grudnia 1919 r. Korfanty kierował 
Polskim Komitetem Plebiscytowym. Po 
wybuchu II powstania stanął na jego czele. 
Plebiscyt odbył się w marcu 1921 r. Mimo 
intensywnej kampanii prowadzonej przez 
Korfantego, Polacy go przegrali. Za Niemca-
mi opowiedziało się 60% uprawnionych do 
głosowania, za Polską 40% Ślązaków. Wysu-
nął w związku z tym propozycję podziału 
Śląska (tzw. linia Korfantego). Polsce miała 
przypaść bardziej uprzemysłowiona część 
tych ziem, sięgająca 60% obszaru plebiscy-
towego. Wobec braku przychylności wobec 
tej koncepcji nie tylko Niemiec, ale także 
aliantów Polski, którzy zamierzali przekazać 
Polsce Odrodzonej jedynie ok. 25% obsza-

ru, podjął decyzję o strajku powszechnym 
i rozpoczęciu III powstania. 3 maja 1921 r. 
ogłosił się dyktatorem insurekcji. W ciągu 
tygodnia Polacy osiągnęli „linię Korfante-
go”, a główne walki toczyły się w dniach 
20-21 maja o Górę św. Anny. Równocześ-
nie Korfanty rozpoczął negocjacje z udzia-
łem przychylnej sprawie polskiej Francji, 
11 czerwca doprowadzając do likwidacji 
powstania, zanim Niemcy osiągnęliby swoje 
cele militarne. Ostatecznie, w październiku 
1921 r. przyznano Polsce najbardziej uprze-
mysłowioną część Górnego Śląska, ze stolicą 
w Katowicach.

W tym samym czasie, w latach 1919-
1922 Korfanty stał na czele klubu poselskie-
go Związku Ludowo-Narodowego (ende-
cja) w Sejmie Ustawodawczym, a w kolej-
nym Sejmie (1922-1928) został przywódcą 
Chrześcijańskiej Demokracji, której to for-
macji pozostał wierny do końca życia. Był 
przeciwnikiem zamachu majowego, który 
nazwał publicznie zbrodnią. Sanacja roz-
poczęła nagonkę na niego, m.in. oskarżając 
go o malwersacje finansowe i branie łapó-
wek od koncernu niemieckiego. Aczkolwiek 
nigdy nie został za to skazany, podważo-
no jego autorytet. We wrześniu 1930 r., 
wraz z innymi posłami, na czas kolejnych 
wyborów został aresztowany i wtrącony do 
twierdzy brzeskiej. Mimo tego został wybra-
ny zarówno do Sejmu, jak i do Senatu, 
a ponadto do Sejmu Śląskiego. Wypusz-
czony na wolność, został przywódcą cha-
decji w czerwcu 1931 r. Jednak w obawie 
przed aresztowaniem uszedł na emigrację, 
do Czechosłowacji. W 1937 r. był jednym 
ze współzałożycieli Frontu Morges i przy-
wódcą Stronnictwa Pracy.

Był przeciwnikiem systemów totalitar-
nych i autorytarnych, opowiadał się za obec-
nością katolickiego porządku moralnego 
w przestrzeni publicznej i systemem demo-
kracji parlamentarnej. Wrócił do Polski  
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w kwietniu 1939 r., by spotkać się ze 
śmiertelnie chorym synem. Został, mimo 
licznych protestów, aresztowany przez sana-
cję. Zwolniony z racji wykrytej choroby 
nowotworowej, zmarł. Został pochowany 
w Katowicach. 

Jak wspominał Stanisław Grabski, obec-
ny na pogrzebie: „Wojewoda [Górnośląski, 
Michał] Grażyński mścił się jeszcze nad zmar-
łym swym przeciwnikiem. Zabronił urzędni-
kom wzięcia udziału w pogrzebie. Mimo to 
był to jeden z najbardziej manifestacyjnych 
pogrzebów, jakie widziałem. Przybyły nań 
liczne z całego kraju poczty sztandarowe hal-
lerczyków, delegacje prowincjonalnych oddzia-
łów Partii Pracy [chodzi o Stronnictwo Pracy], 
Stronnictwa Ludowego z Witosem na czele, 
Polskiej Partii Socjalistycznej, nawet mło-
dzieży wszechpolskiej. Ulice, którymi ciągnął 
kondukt pogrzebowy, były zapełnione licznymi 
dziesiątkami tysięcy Górnoślązaków. Z tłumu 
publiczności rozlegał się często głośny płacz. 
W kościele przemówił przepięknie biskup 
[ordynariusz katowicki Stanisław] Adamski”. 

Specjalny list kondolencyjny przysłał ze 
swej szwajcarskiej posiadłości Riond-Bosson 
w Morges Ignacy J. Paderewski: „Z wyroku 
Bożego pełna chwały, ofiarna służba ojczyźnie 

dobiegła swego kresu. Stanął przed Sędzią 
Najwyższym wielki obywatel, wierny syn Koś-
cioła, nieustraszony rycerz Rzeczypospolitej. 
Tam go już nie dosięgnie ani zawiść, ani 
złość ludzka. Wojciech Korfanty znajdzie na 
kartach historii odrodzonej Polski należne mu 
stanowisko, choć mu go odmawiano za życia. 
Niech część głęboka dla jego zasług, jaką żywi 
wraz ze mną ogromna większość narodu, 
będzie w tych ciężkich chwilach osłodą dla 
Czcigodnej Pani i dla pogrążonej w żałobie 
rodziny”.

Wojciech Korfanty, wybaczając swoim 
przeciwnikom, napisał w testamencie: 
„Wypowiadam gorącą prośbę do ludu śląskiego, 
by pozostał wierny zasadom chrześcijańskim 
i swemu przywiązaniu do Polski, by nie usta-
wał w pracy i poświęceniu, aby z Polski zrobić 
taką Polskę, jaka jest godna naszych marzeń, 
Polskę wielką, mocarstwową, Polskę katolicką, 
praworządną, zawsze sprawiedliwą”. 

W 1997 r. prezydent RP odznaczył 
pośmiertnie Wojciecha Korfantego najwyż-
szym polskim odznaczeniem – Orderem 
Orła Białego. 

Jan Żaryn, Małgorzata Żaryn
„Rok 1939. Od beztroski do tragedii”.

Wyd. Biały Kruk, Kraków , 2019 
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Wojciech Korfanty
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Jest listopad 2019 roku. Czytam. Radni 
Żyrardowa zdecydowali by przywrócić 
nazwę „Jedności Robotniczej” ulicy nazwa-
nej ostatnio imieniem gen. Fieldorfa. A dla 
odmiany – radni Białegostoku oprotesto-
wali nazwę »mjr. Zygmunta Szendzielarza 
„Łupaszki”«, nadaną dawnej ulicy Podla-
skiej. Rozumiem sentyment ludzi, którzy 
urodzili się i przeżyli swoje twórcze życie 
na tejże ulicy Podlaskiej. Może to senty-
ment, może obawa przed wymianą wszyst-
kich dokumentów? Nie wiem. Ale wiem, 
że w roku 1948 masowo chrzczono ulice 
nazwami dla uczczenia zjednoczeniowego 

zjazdu partii, a właściwie wchłonięcia stare-
go PPS przez nuworyszowską PPR. Tak, że 
„Jedność Robotnicza” jest nazwą fałszywą, 
dętą i nie ma nic wspólnego z robotniczy-
mi tradycjami Żyrardowa. Chodzi więc 
chyba o gen. Emila Fieldorfa „Nila”, lanso-
wanego jako żołnierza wyklętego, chociaż 
w rzeczywistości nic z tym pojęciem nie 
miał wspólnego, bo jako żywo nie uczest-
niczył w powojennej walce zbrojnej i był 
jej zdecydowanym przeciwnikiem, co nie 
przeszkadzało komunistom zamordować go 
w zakłamanym procesie – gdyż mógł być 
potencjalnie dla nich groźnym.
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Reminiscencje
Tadeusz Filipkowski 

Bodaj przed 20 laty, w czasie prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego dowiedziałem się, że radni 
Zgorzelca postanowili zmienić patetyczne nazwy bohaterów szeregu ulic na bardziej neutralne, 
„kwiatowe”. Tak więc: ulica gen. Andersa miała zyskać nazwę chyba Różanej, gen. Maczka – 
Fiołkowej, Armii Krajowej – alei Chryzantem. Może mylę nazwy, ale ważna jest istota rzeczy. 
Pomyślałem. Od wojny dzielą nas już dziesiątki lat, być może młode pokolenie mieszkańców woli 
mieć bardziej pachnące nazwy od bohatersko-heroicznych wspomnień na co dzień. Dla nas to może 
przykre, ale życie – to życie!
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A dzisiaj etykietka „Wyklętego”, dla 
odmiany, wielu się też nie podoba. Znam 
temat bo to pojęcie wprowadził przed laty do 
potocznego języka nasz kolega, nie żyjący już 
dzisiaj Żołnierz Armii Krajowej, red. Jerzy 
Ślaski. Podobny status uzyskał ppor Janek 
Rodowicz, także ofiara zbrodni komunistycz-
nej, Powstaniec Warszawski, który jednakże 
nie wziął po wojnie broni do ręki, zdając 
sobie sprawę, że zdradzeni i opuszczeni przez 
sojuszników, sami sowieckiego molocha nie 
pokonamy. Widuję go na okolicznościowych 
portretach, wśród tak lansowanych „wyklę-
tych”. I krew mnie zalewa. 

Bo czas taki, że każdy powiat i każde 
miasteczko chce mieć swojego bohatera 
i lansuje go, nie patrząc na rzeczywiste czy 
wydumane zasługi, przypominając jedynie 
– że zginął. 

Pamiętam, jakie wrażenie zrobiła na mnie 
wiadomość o śmierci jednego z ostatnich 
partyzantów Rzeczypospolitej – słynnego 
„Lalka”– w podlubelskich Piaskach, prze-
ciwko któremu, ukrywającemu się samotnie, 
w opuszczeniu, skierowano dziesiątki agen-
tów bezpieki i setki żołnierzy KBW. To był 
rok 1963! Prawie 20 lat po wojnie, o której 
wszyscy chcielibyśmy już zapomnieć. Ale 
nie dawało się. 

Przywołam w tym momencie Pawła 
Kowala, historyka związanego z powstaniem 
Muzeum Powstania Warszawskiego, którego 
pogłębiająca się wiedza koresponduje z ewo-
lucją poglądów politycznych. „[…] dal-
sze „państwowe” budowanie kultu żołnierzy 
wyklętych zaowocuje niechęcia i odrzuceniem 
w kolejnych pokoleniach. Nie odróżnia się 
postaw, które nadają się do heroizacji, i tych, 
które się nie nadają. Sanitariuszka Irena 
Siedzikówna się do tego nadaje. Rajmund 
Rejs „Bury”, oskarżony o zbrodnie na ludności 
cywilnej – nie […]” .

Nie przypuszczam, by mieszkańcy Haj-
nówki obojętnie patrzyli na coroczne kon-
wentykle narodowców, ściągających tam 
z całego kraju, by wysławiać „Burego”. Oni 
pamiętają. A więc może u podstaw decy-
zji Żyrardowian, odmawiających czci gen. 
Fieldorfowi należy się dopatrywać błędnych 
prób pisania historii na nowo?

Ale, na miłość Boską. Co komu winna 
jest w Białymstoku historyczna ulica Pod-
laska, że musiał za nią zapłacić swoją sławą 
żołnierz Armii Krajowej i późniejszy „wyklę-
ty”, zamordowany w procesie sądowym mjr 
Szendzielarz, słynny „Łupaszka”?

Ażeby unikać takich, kompromitujących 
nas wszystkich, błędów proponuję: po 
pierwsze – nie poprawiać historii. Ona 
tworzy się sama. Po wtóre: z wielką roz-
wagą podchodzić do postaci, znanych nam 
z legend i opowiadań. Powtarzać jedy-
nie widomości sprawdzone przez history-
ków. Następnie – i tu apel do samorzą-
dów wszystkich szczebli – nie zmieniając 
pochopnie nazw ulic. Zwłaszcza tych zwią-
zanych z historią danej miejscowości (jak 
np. ta w Białymstoku). Nazwy nowe, te 
o które dopomina się pamięć historyczna, 
zarezerwujmy dla ulic, parków , skwerów – 
ale nowo powstających.

Czas biegnie. Spory generałów z czasów 
Powstania Listopadowego nie wzbudzają 
dzisiaj wielkich emocji, podobnie jak losy 
płk Berka Joselewicza w epoce Insurekcji. 
Za dwa pokolenia i nasze spory wydadzą się 
potomnym błahe. Jesteśmy jednak pokole-
niem odchodzącym.

Rzecznik prasowy
Zarządu Głównego

Światowego Związku Żołnierzy 
Armii Krajowej
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Zarząd Wileńsko-Nowogródzkiego Okręgu ŚZŻAK ze zdumieniem i najwyższą dezapro-
batą przyjął wiadomość o zmianie nazwy ulicy majora Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”  
w Białymstoku.

W związku z haniebną decyzją Rady Miasta Białystok Zarząd Wileńsko-Nowogródzkiego 
Okręgu ŚZŻAK oświadcza co następuje: 

Major Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka” w latach 1939-1948 walczył z obydwoma totali-
tarnymi wrogami Polski: narodowo-socjalistyczną Rzeszą Niemiecką oraz komunistycznym 
Związkiem Sowieckim, a także wspierającymi ich kolaborantami i rodzimymi zdrajcami. 
Oddał życie w walce za wolność i całość Rzeczpospolitej. Został odznaczony najwyższymi pol-
skimi odznaczeniami wojskowymi – Krzyżem Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych.

Major Zygmunt Szendzielarz zasłużył na dobrą pamięć w przestrzeni publicznej Państwa 
Polskiego. Jest godny, by być patronem ulic, placów czy też gmachów. 

Jego osoba była wielokrotnie honorowana przez najwyższy majestat Rzeczypospolitej. 23 
marca 2006 r., w 55 rocznicę jego śmierci, Sejm RP podjął uchwałę oddającą mu cześć. Podej-
mując uchwałę o odebraniu patronatu majorowi „Łupaszce” nad jedną z ulic Białegostoku, 
radni tego miasta okazali nie tylko pogardę wobec niego, ale także brak szacunku w stosunku 
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. 

Podczas przygotowywania projektu wspomnianej uchwały doszło do sytuacji, którą oce-
niamy jako manipulację. Radnym przedstawiono uzasadnienie, w którym major Zygmunt 
Szendzielarz „Łupaszka” przedstawiony został jako postać „kontrowersyjna”, odpowiedzialna 
za śmierć przypadkowych osób cywilnych. Podczas posiedzenia 28 października br. dokonano 
poprawki, zmieniając treść uzasadnienia na mówiącą o niedopasowaniu nazwy ulicy majora 
Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” do nazw innych, okolicznych ulic. Jest jednak oczywiste, 
że ocena postaci patrona ulicy przez radnych Rady Miasta Białystok została ukształtowana 
przez pierwszą wersję uzasadnienia. Pragniemy zauważyć, że ta wersja uzasadnienie wspomnia-
nej uchwały zawierała nadinterpretacje, błędy merytoryczne, a nawet ewidentne kłamstwa. 
W szczególności:
•  Śmierć 27 osób cywilnych w litewskiej wsi Dubinki nie była wynikiem rozkazów wyda-

nych przez majora Zygmunta Szendzielarza „Łupaszkę”. Nie uczestniczył on też w tych 
tragicznych wydarzeniach. Dwa pododdziały wydzielone z 5 Brygady podjęły wypad na 
przedwojenne terytorium państwowe Litwy z zadaniem wykonania działań odwetowych 
– za wymordowanie przez litewską kolaboracyjną formację policyjną 36 polskich cywilów 
w Glinciszkach, w tym kobiet i dzieci. Podczas tego wypadu miano zastrzelić mężczyzn znaj-
dujących się na przekazanej przez wywiad AK liście. Byli to nacjonalistyczni aktywiści litew-
scy, współpracujący z niemieckimi władzami okupacyjnymi. Niestety, dwaj oficerowie dowo-
dzący tym wypadem dopuścili do przekroczenia ram otrzymanego zadania. Zginęły także 
kobiety i dzieci z rodzin mężczyzn znajdujących się na w/w liście. Żadne źródło historyczne, 
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OŚWIADCZENIE
Zarządu Wileńsko-Nowogrodzkiego Okręgu ŚZŻAK

w sprawie uchwały Rady Miasta Białystok
dotyczącej pozbawienia majora Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”

patronatu jednej z ulic Białegostoku

Warszawa 29 października 2019 r.



dokumenty lub relacje, nie potwierdzają, by Zygmunt Szendzielarz wydał rozkaz zabijania 
kobiet i dzieci. Opinia wyrażona przez Pawła Rokickiego w jego książce Glinciszki-Dubinki 
jest nieudokumentowana i stanowi efekt jego przemyśleń nie opartych na jakichkolwiek 
poważnych i istotnych dowodach. Zygmunt Szendzielarz nie miał możliwości ukarania obu 
oficerów odpowiedzialnych za śmierć kobiet i dzieci w Dubinkach, gdyż 5 Brygada Wileń-
ska rozpoczęła odwrót na zachód w bardzo trudnych warunkach przetaczającego się frontu. 
Oficerów tych nie powołał jednak do dalszej służby pod swymi rozkazami. 

•  Powodem ukarania w maju 1945 r. mieszkańców wsi Potoka poprzez spalenie części zabu-
dowań była okoliczność, iż w tej miejscowości istniała zorganizowana, uzbrojona bojówka 
komunistyczna, wspierająca instalowanie na Ziemi Białostockiej reżimu komunistycznego. 
Mężczyzn z Potoki obciążał także napad na majątek Hieronimowo i spalenie go, oraz obra-
bowanie uchodźców zza Linii Curzona. Czterej mężczyźni z Potoki, w tym dwaj będący 
członkami komunistycznej partii PPR, zostali zastrzeleni z powodu swego zaangażowania we 
wspieranie reżimu komunistycznego wrogiemu idei niepodległego Państwa Polskiego. Nale-
ży podkreślić, iż 5 Brygada działała wówczas z mandatu jedynego legalnego rządu polskiego 
jakim był rząd RP na Uchodźstwie – uznawany do końca czerwca 1945 r. przez gremia 
międzynarodowe, za wyjątkiem Rosji sowieckiej. Śmierć osoby dorosłej i trójki dzieci, które 
ukryły się w zabudowaniach czy też w ich pobliżu, nie leżała w zamiarze oficera dowodzącego 
w Potoce, por. „Zygmunta”. Nie wiedział on w ogóle, że doszło do takiego zdarzenia. 

•  Informacja, jakoby Zygmunt Szendzielarz był odpowiedzialny za spalenie wsi Zanie w 1946 
roku – jest po prostu kłamstwem. Nie miał on nic wspólnego z tym zdarzeniem, spowodo-
wanym przez oddział PAS Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. 

Pragniemy skłonić radnych Białegostoku do refleksji, że to właśnie dzięki walce majora 
Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” oraz ludzi takich jak on, Białystok wraz z większością 
terenów dawnego województwa białostockiego (bez wschodniej części oderwanej i włączonej 
do BSRS, a obecnie Republiki Białoruś) – należy dziś do Państwa Polskiego. Że na jego uli-
cach rozbrzmiewa dziś język polski, mieszkańcy mogą wyznawać swoją wiarę bez ograniczeń 
i restrykcji oraz korzystać ze zdobyczy demokracji. Być może nie wszystkim białostockim rad-
nym to odpowiada i dlatego nie mają szacunku dla bohaterskiego majora. 

Uchwała Radny Miasta Białystok ma charakter wybitnie polityczno-ideowy. Radni, którzy 
przegłosowali tę zdumiewającą decyzję, opowiedzieli się w istocie przeciwko tradycji niepodle-
głościowej w historii swego regionu i w historii Polski. Tym samym utracili moralne prawo do 
oddawania hołdu innym polskim bojownikom niepodległości – takim jak powstańcy stycznio-
wym 1863 roku czy żołnierze Armii Krajowej z lat okupacji niemieckiej. Wszyscy oni należeli 
bowiem do tego samego nurtu jak bohaterski major. 

Miasto Białystok, za których włodarzy dziś się wstydzimy, nie jest godne, by mieć patrona 
takiego jak major Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka”. 

Za Zarząd Wileńsko-Nowogródzkiego Okręgu 
Świtowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 
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/-/ dr Kazimierz Krajewski



Oni ocalili Londyn
Historia Okręgu Tarnów Światowego 

Związku Żołnierzy Armii Krajowej wiąże 
się z funkcjonowaniem na tym obszarze 
w okresie niemieckiej okupacji tarnow-
skiego Inspektoratu SZP-ZWZ-AK krypt. 
„Tama”. Jego początki sięgają wczesnej 
jesieni 1939 r., kiedy żołnierze 16. Pułku 
Piechoty „Ziemi Tarnowskiej” powrócili 
w swoje rodzinne strony i przystąpili do 
organizowania działalności konspiracyjnej. 

Budową struktur Podziemia na terenie Tar-
nowa, prawdopodobnie z ramienia Orga-
nizacji Orła Białego, zajął się emerytowany 
płk Maksymilian Hoborski. Bodźcem dla 
rozwoju organizacji w regionie był przyjazd 
do Tarnowa gen. Michała Karaszewicza-
-Tokarzewskiego, komendanta utworzonej 
27 września 1939 r. Służby Zwycięstwu 
Polski. Generał przyjechał 17 października 
1939 r. wraz z działaczką harcerską Wandą 
Marokini, dzień po tym, jak krakowskie 

listopad 2019

Kontynuacja

49

Światowy Związek 
Żołnierzy Armii Krajowej
 na Ziemi Tarnowskiej

Maciej Małozięć

W 2019 r. Okręg Tarnów Światowego Związku Żołnierzy AK obchodzi swój jubileusz 25-lecia istnienia, 
chociaż działalność akowskiego związku na ziemi tarnowskiej ma znacznie dłuższą historię, a byli 
żołnierze AK z  województwa tarnowskiego zakładali zarówno Stowarzyszenie Żołnierzy AK, jak 
również krakowski Związek Żołnierzy AK. W  roku jubileuszu pragniemy przedstawić zarys dziejów 
Okręgu, jego najważniejszych członków oraz inicjatywy popularyzujące historię i  etos Polski 
Podziemnej na obszarze zachodniej części woj. podkarpackiego i wschodniej części Małopolski.



kierownictwo OOB podporządkowało 
organizację Służbie Zwycięstwu Polski.

Dużą aktywnością w pozyskaniu nowych 
żołnierzy do podziemnej armii na tere-
nach powiatów: brzeskiego, dąbrowskiego 
i tarnowskiego wykazał się mjr Stanisław 
Sowiźrał „Sosna”, utrzymujący systema-
tyczny kontakt z podziemiem krakowskim, 
skąd przywoził instrukcje odnośnie dzia-
łalności organizacji. Uznawany jest on za 
pierwszego tarnowskiego inspektora SZP-
-ZWZ. Po nim funkcję inspektorów peł-
nili kolejno: mjr Kazimierz Tumidajski 
„Edmund”, mjr Jan Styliński „Selim”, ppłk 
Piotr Kaczała „Korab”, ppłk Stefan Musia-
łek-Łowicki „Mirosław” (od lipca 1942 r. 
do rozwiązania AK).

Do największych osiągnięć tarnowskiego 
Inspektoratu AK należy przeprowadzenie 
dwóch akcji o krypt. „MOST” – tj. „MOST 
II” (29 maja 1944 r.) i „MOST III” (w nocy 
z 25 na 26 lipca 1944 r.) na tajnym lądowi-
sku AK „MOTYL” . W ramach „Mostu III” 
przetransportowano do Wielkiej Brytanii 

schematy, mikrofilmy i istotne fragmen-
ty rakiety „V-2”, która przez Niemców 
zwana była „Wunderwaffe” – „cudowna 
broń”, mająca, zdaniem Hitlera, „zdecydo-
wać o wszystkim i rozstrzygnąć losy wojny”. 

Ten sukces Armii Krajowej należy 
zawdzięczać patriotycznej i ofiarnej posta-
wie Polaków oraz sprawnie zorganizowanej 
sieci wywiadowczej. Jak zauważa Michał 
Wiśniewski, „stanowiło ono integralną część 
wysiłku narodu polskiego w dzieło zwycięstwa 
nad hitlerowskimi Niemcami”.

Innym ważnym osiągnięciem tarnowskiej 
AK był udział w  akcji „Burza” w okresie 
sierpień – październik 1944 r. „Burzowa” 
koncentracja 1. bat. piech. (kryptonim „Bar-
bara”) 16. Pułku Piechoty AK , odtwarzane-
go w Inspektoracie Tarnów, rozpoczęła się 6 
sierpnia 1944 r. w Podlesiu Machowskim. 
Dowódca batalionu, kpt. Eugeniusz Borow-
ski „Leliwa”, zarządził pogotowie i marszem 
ubezpieczonym przeszedł w rejon Zalasowej 
na Pogórzu Ciężkowickim, gdzie uczestni-
czył w wypadach, potyczkach, zasadzkach 
i bitwach z niemieckimi oddziałami. Waż-
niejsze akcje bojowe batalionu w ramach 
akcji „Burza” to:
‒  zasadzka na niemieckie samochody cięża-

rowe na drodze Tarnów – Pilzno (w nocy 
z 6 na 7 VIII 1944);

‒  kilkugodzinna walka batalionu z oddzia-
łami SS, policji i żandarmerii w rejo-
nie Sucha Góra – Polichty – Kipszna 
– Jastrzębia (12 IX 1944 r.);

–  akcja założenia ładunku na torach kolejo-
wych w Pławnej, na trasie Tarnów – Stró-
że (15 IX 1944 r.);

–  kilkugodzinny bój oddziałów „Barbary” 
z niemiecką ekspedycją w rejonie Jamnej, 
zakończony szczęśliwym nocnym wyj-
ściem z okrążenia (25 IX 1944 r.);

–  walka oddziału „Regina II” i jego całko-
wite rozbicie przez żołnierzy niemieckich 
(17 X 1944 r.).
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Obraz „III MOST” pędzla Jerzego Wróbla



23 października 1944 r. w Lichwinie 
doszło do rozwiązania I Batalionu 16. pp. 
AK „Barbara”. W podziemiu pozostały jesz-
cze samodzielne plutony dywersyjne, które 
wkrótce także zostały rozwiązane i zaprze-
stały dalszej działalności. Łączny bilans 
strat w batalionie, w okresie akcji „Burza”, 
wyniósł 72 poległych.

Po akcji „Burza” i rozwiązaniu struktur 
AK w styczniu 1945 r. na terenie całego 
Inspektoratu Tarnów przystąpiono do two-
rzenia struktur drugiej konspiracji. Two-
rzeniem siatki konspiracyjnej zajął się kpt. 
Zbigniew Rogawski „Baca”, „Tomasz”, były 
komendant Obwodu AK Dąbrowa Tarnow-
ska. Zagrożony aresztowaniem, na przeło-
mie 1945 i 1946 r. przekazał zwierzchni-
ctwo nad strukturom Zrzeszenia „Wolność 
i Niezawisłość” Władysławowi Kowalowi 
„Roli”, adiutantowi kpt. Edmunda Borow-
skiego „Leliwy” w okresie „Burzy”. 

Historycy oceniają, że Inspektorat Tar-
nowski WiN był najlepiej zorganizowanym 
i najdłużej działającym w całym Okrę-
gu Krakowskim WiNu. Niewątpliwie duża 
w tym zasługa Władysława Kowala „Roli”.

W okresie PRL działalność byłych żołnie-
rzy AK z ziemi tarnowskiej koncentrowała 
się na wewnętrznych spotkaniach. Część 
Akowców działała w strukturach Związku 
Harcerstwa Polskiego, a także ZBOWiD- u. 

Powstanie Okręgu ŚZŻAK 
Tarnów

W roku 1988 weterani AK z Obwodu 
Dębica podczas rocznicowego spotkania 
na polanie Kałużówka k. Dębicy, złożyli 
podpisy pod formalnym wnioskiem o zało-
żenie organizacji kombatanckiej zrzeszającej 
weteranów AK.

Po latach jeden z nich, Andrzej Zagór-
ski, wspominał: „Marzenia o zalegalizowa-
niu Związku Żołnierzy Armii Krajowej – 
spełniły się w sierpniu 1988 roku, kiedy 

to, zgodnie z wolą uczestników manifestacji 
patriotyczno-religijnej przy pomniku poległych 
na Kałużówce k. Dębicy żołnierzy Armii Kra-
jowej – postanowiono złożyć formalny wniosek 
o rejestrację związku. Z licznych członków 
założycieli, 15 niżej wymienionych złożyło swe 
podpisy na wniosku rejestracyjnym: Jan Gór-
ski, Jan Szmid, Jerzy Szopa, Adam Górski, 
Tadeusz Kozub, Władysław Kozub, Krystyna 
Górska, Danuta Korkiewicz, Ludwik Kubik, 
Zygmunt Pawlus, Andrzej Zagórski, Ludwik 
Naleziński, Stanisław Szopa, Józef Jodko, 
Lech Bednarek”. 

W ten sposób powstał pierwszy w Polsce 
legalny Związek Żołnierzy AK z siedzibą 
Zarządu Głównego w Krakowie, zareje-
strowany 5 kwietnia 1989 r. Prawie w tym 
samym czasie pochodzący z powiatu dębi-
ckiego prof. Jan Łopuski „Mariusz” – oficer 
AK, więzień NKWD, żołnierz II Korpu-
su i wybitny polski naukowiec, był jed-
nym z założycieli Stowarzyszenia Żołnierzy 
Armii Krajowej, które powstało z inicja-
tywy Elżbiety Zawadzkiej. Idea powołania 
organizacji wyrażona w „Apelu o popar-
cie i współpracę” zaowocowała zwołaniem 
zebrania założycielskiego, w efekcie które-
go stowarzyszenie zostało zarejestrowane 
w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie 26 
maja 1989 r.

14 marca 1990 r. odbył się Zjazd Scale-
niowy obu organizacji – tak powstał Świa-
towy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. 
W czerwcu 1990 roku powołano do życia 
Inspektorat ŚZŻAK Tarnów, podległy pod 
Małopolski Okręg ŚZŻAK z siedzibą w Kra-
kowie. Podczas zebrania zorganizowanego 
14 lutego 1991 r. dokonano wyboru składu 
zarządu tarnowskiego inspektoratu. Preze-
sem został Zdzisław Baszak, sekretarzem 
Józef Lulek, a skarbnikiem Roman Majka. 
Według stanu z października 1991 r. inspek-
torat liczył łącznie 876 członków, w tym 
717 członków zwyczajnych; 108 członków 
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nadzwyczajnych i 51 członków podopiecz-
nych. W skład Inspektoratu wchodziło 16 
Kół terenowych: Tarnów, Pleśna, Bolesław, 
Dąbrowa Tarnowska, Delastowice, Jaźwiny, 
Mędrzechów, Nieciecza, Radgoszcz, Szczu-
cin, Smęgorzów, Żabno, Łęg Tarnowski, 
Lubcza, Przybysławice i Tuchów.

Na podstawie uchwały 5/1994 Zarzą-
du Głównego ŚZŻAK z 10 maja 1994 r. 
w miejsce dotychczas istniejącego Inspek-
toratu ŚZŻAK Tarnów, powołano Okręg 
ŚZŻAK w Tarnowie. W skład nowopo-
wstałego Okręgu, poza Kołami wchodzący-
mi w skład dawnego Inspektoratu, weszły 
dodatkowo Koła w Brzesku i Oddział Dębi-
ca (Koło Dębica Północ, Dębica Południe, 
Ropczyce, Sędziszów i Pilzno). 

Na pierwszym Nadzwyczajnym Zjeździe 
Okręgu ŚZŻAK Tarnów 10 czerwca 1994 r. 
dokonano wyboru pierwszego Zarządu 
Okręgu. Prezesem został Zdzisław Baszak. 
W skład prezydium weszli: Andrzej Fenrych 
i  Marian Więcek (wiceprezesi), Stanisław 
Pieprzycki (sekretarz), Aleksandra Bartik 
(skarbnik), oraz ks. Stanisław Pycior, Józef 
Kiełbasa i Zbigniew Banaś. Zastępcami 
członków zarządu zostali: Kazimierz Podha-
lański, Eugeniusz Piekielniak, Wanda Białas 
i Adam Kałużyński.

Struktura Okręgu Tarnów
Okręg Tarnów, którego działalność 

w początkowym okresie koncentrowała się 
na historycznym obszarze tarnowskiego 
Inspektoratu SZP-ZWZ-AK, już od 1994 r. 
rozszerzył swoją działalność na obszar Brze-
ska i Dębicy, a w kolejnych latach włączono 
do Okręgu także Koło Nowy Sącz (od 
1997 r.) i Gorlic (od 1998 r.).

Ogółem w tarnowskim Okręgu ŚZŻAK 
działały 22 Koła, licząc Oddział Dębica 
jako jedną strukturę organizacyjną. W dniu 
dzisiejszym działają Koła: Tarnów – mia-
sto, Pleśna, Bolesław, Dąbrowa Tarnowska, 
Dębica i Nowy Sącz. 

Intersująca jest historia Koła w Dębicy. 
W okresie od 1989 do 1997 w Dębicy funk-
cjonował Oddział Dębica. Funkcję prezesa 
pełnili: Władysław Strumski (1989-1990) 
oraz Marian Więcek (1990-1997). W skład 
Oddziału Dębica wchodziły Koła ŚZŻAK 
w Dębicy: „Koło Północ” – prezes Stanisław 
Urban, „Koło Południe” – prezes Jan Czapla 
oraz Koła w Pilźnie – prezes Jan Wojnarski, 
Ropczycach – prezes Karol Pośko i Sędzi-
szowie Małopolskim – prezes Jan Sochacki. 
W 1993 Koło Sędziszów przeszło do Okrę-
gu Rzeszów. W 1997 r. Oddział ŚZŻAK 
Dębica uległ rozwiązaniu, w jego miejsce 
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powstało Środowisko 5 Pułku Strzelców 
Konnych AK ŚZŻAK – prezesi: Marian 
Więcek (1997-2006), Izabela Podhalań-
ska (2006-2019), Maciej Małozięć (2019). 
W 1999 Koła w Pilźnie, Ropczycach, Koło 
Terenowe w Dębicy i Środowisko 5 PSK 
AK przeszły pod struktury Okręgu Rze-
szów. W 2005 decyzją Zarządu Głównego, 
ŚZŻAK Środowisko 5 PSK AK ŚZŻAK 
w Dębicy powróciło do Okręgu Tarnów.

Jak pisaliśmy, tarnowski Inspektorat ŚZŻAK 
liczył w początkowym okresie 876 członków. 

W 1995 r., po włączeniu Kół z Okręgu 
Małopolska, stan powstałego już Okręgu Tar-
nów znacznie się zwiększył i wynosił: 1377 
członków (1219 członków zwyczajnych i 158 
członków nadzwyczajnych). W 2010 r. liczba 
członków Okręgu wynosiła 457, w tym 259 
członków zwyczajnych.

Do 2014 r. funkcję Prezesa Okręgu pełnił 
Zdzisław Baszak. W roku 2014 Okręgo-
wy Zjazd przyznał mu tytuł Honorowego 
Prezesa Okręgu Tarnów ŚZŻAK. Prezesem 
Okręgu został wybrany Ryszarda Żądło, 
pełniący tę funkcję (po reelekcji w 2017 r. ) 
do dnia dzisiejszego. 

Aktualny skład Prezydium Zarządu Okrę-
gu Tarnów: Ryszard Żądło – Prezes (Tar-
nów); wiceprezesi: Maciej Małozięć (Dębi-
ca) i Anna Wójcik-Chowaniak (Nowy Sącz), 
sekretarz Dorota Kawa (Pleśna); skarbnik 
Małgorzata Wielgus (Tarnów). Członko-
wie Zarządu, prezesi Kół: Ryszard Fedor 
(Tarnów), Małgorzata Czernecka (Pleśna), 
Zbigniew Król (Bolesław), Maria Pietracha 
(Dąbrowa Tarnowska/Szczucin), Krzysz-
tof Bigaj (Brzesko). Kapelanem Okręgu, 
z nominacji Ordynariusza Tarnowskiego, 
został mianowany ks. Zbigniew Guzy.

Inicjatywy okręgu w trosce 
o dziedzictwo Armii Krajowej

Na ziemi tarnowskiej każdego roku organi-
zowanych jest szereg przedsięwzięć upamięt-
niających działalność Armii Krajowej. Do 
ważniejszych z nich należą: lipcowe obcho-
dy związane z rocznicą akcji „MOST III” 
w Zabawie i Wał Rudzie k. Radłowa, sierp-
niowe uroczystości na polanie Kałużówka k. 
Dębicy oraz uroczystości rocznicowe związane  
z udziałem w akcji „Burza” Batalionu „Barba-
ra” w Jamnej, Dąbrach i Lichwinie.
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Z inicjatywy Okręgu oraz poszczególnych 
Kół powstało dziesiątki pomników i tablic, 
które przypominają potomnym o heroicznych 
walkach żołnierzy Armii Krajowej o wolną  
i niepodległą ojczyznę. Wśród nich warto 
wymienić: dwa pomniki upamiętniające 
akcję „MOST III” w Wał Rudzie, kwatera 
żołnierzy AK na Cmentarzu Wojskowym 
w Dębicy, pomnik w Jamnej i w Dąbrach 
oraz pomniki i tablice m.in. w Podlipiu, 
Mędrzechowie, Kannie, Chyżówkach, Suchej 
Górze, Pławnej, Słonej, Wojniczu, Dąbrach, 
Grabinach, Tarnowie, Dębicy, Brzesku, Pil-
źnie, Gorlicach, Lubzinie, Gumniskach k. 
Dębicy, Zawadzie, Lichwinie. 

W trakcie ostatniej kadencji, z inicjaty-
wy poszczególnych Kół, zrealizowano szereg 
upamiętnień na terenie całego Okręgu. Koło 
Tarnów, przy wsparciu samorządu miasta 
Tarnowa, wykonało cykl dziesięciu tablic 
upamiętniających żołnierzy AK działających 
podczas okupacji w Tarnowie. Na wniosek 
Koła Brzesko nadano imię Żołnierzy Armii 
Krajowej rondu w centrum Brzeska. Koło 

Bolesław odnowiło pomnik st. sierż. Ignace-
go Łazarza ps. „Lot” znajdujący się na cmen-
tarzu parafialnym w Bolesławiu. Z inicjatywy 
Koła Dębica odsłonięto 2 tablice: upamięt-
niającą kobiety walczące o niepodległość 
Polski oraz ks. Stanisława Bartosza – kape-
lana obwodu ZWZ-AK. Na dębickim rynku 
wzniesiono okazały Pomnik Niepodległości.

Od 2010 r. na terenie Okręgu, z inicjatywy 
płk. Zdzisława Baszaka, zaczęto tworzyć szkol-
ne Kluby Historyczne im. Armii Krajowej. 
Aktualnie funkcjonuje ponad 20 tych klubów, 
prowadzących interdyscyplinarną działalność 
popularyzatorską w obszarze troski o historię 
i pamięć o Armii Krajowej i Polskim Państwie 
Podziemnym. Ponadto kilkadziesiąt szkół na 
obszarze dawnych województw: tarnowskiego 
i nowosądeckiego przyjęło za patronów Armią 
Krajową i jej bohaterów. 

Interesującym projektem edukacyjnym 
związanym z zachowaniem dziedzictwa Pol-
ski Podziemnej, było W 2004 r. w powiecie 
dębickim wytyczono i oznakowano 22-kilo-
metrowy szlak historyczno-dydaktyczny pn. 
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„Szlak Partyzancki II Zgrupowania Armii 
Krajowej Obwodu Dębica”. Każdego roku 
na szlaku odbywa się kilka dużych raj-
dów historycznych, w których bierze udział 
kilkuset uczniów z terenu województwa 
podkarpackiego. Także tarnowskie PTTK 
organizuje od wielu lat na Pogórzu Ciężko-
wickim rajdy śladami Batalionu „Barbara” 
16. Pułku Piechoty AK. 

Główna działalność popularyzatorska 
przez wiele lat koncentrowała się wokół Izby 
Pamięci ŚZŻAK, będącej aktualnie oddzia-
łem Muzeum Okręgowego w Tarnowie. 
Budynek Izby, w ramach środków pozyska-
nych przez Muzeum, przechodzi rewitaliza-
cję, która ma zakończyć się w 2020 roku.

25-letnia działalność tarnowskiego Okrę-
gu ŚZŻAK zaowocowała szeregiem inicja-
tyw i wydarzeń mających na celu troskę 
o pamięć o podziemnej armii. Szczególny 
wymiar odgrywała i wciąż odgrywa inte-
gracja ze społeczeństwem weteranów AK, 
członków ich rodzin oraz sympatyków ide-
ałów AK. Integracja służy ukazaniu boha-
terów naszej niepodległości w środowisku 
lokalnym oraz podniesieniu morale wete-

ranów AK, którzy przez dekady traktowani 
byli jako obywatele drugiej kategorii, a ich 
wojenny trud, szczególnie w latach PRL 
„doceniony był” kazamatami UB, inwi-
gilacją i podejrzeniami o nielegalną dzia-
łalność. Szczególną formą takiej integracji 
jest organizowana od kilku lat w Okręgu 
akcja. „Paczka dla Weterana”, inspirowana 
ogólnopolską akcją ”Paczka dla Bohatera”. 
Przedświąteczna pomoc dla weteranów AK 
ma na celu otoczenie kombatantów bra-
terską myślą oraz jest okazją do wspólnego 
spędzenia czasu wolontariuszy z Akowcami. 

Działania, realizowane w Okręgu Tar-
nów, są ukierunkowane na troskę o pamięć 
o wydarzeniach z okresu walki o niepodległą 
Polskę w latach II wojny światowej, popula-
ryzację historii w środowisku dzieci i mło-
dzieży oraz– szerzej – w lokalnej społeczności, 
otoczenie opieką i wsparciem weteranów 
Armii Krajowej. Te filary wyznaczały kie-
runek działalności Okręgu Tarnów ŚZŻAK 
w ostatnim 25-leciu i kierują wizję rozwoju 
Okręgu na kolejne lata, w myśl łacińskiej 
sentencji: Salus rei Publicae suprema lex… 
Dobro Rzeczypospolitej najwyższym prawem. n
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Obchody 80. rocznicy wybuchu wojny w Tarnowie. Na zdjęciu członkowie ŚZŻAK z prezesem honorowym



W 1990 roku doszło do powstania ŚZŻAK. 
Kiedy rozpoczął pracę Okręg Tarnów?

Zanim powstał Okręg Tarnów, 
w latach 1990-1994 w strukturach Okrę-
gu Kraków funkcjonował tzw. Inspekto-
rat Tarnów. W otrzymaniu zgody na 
jego utworzenie, pomógł nam ówczes-
ny sekretarz Zarządu Głównego ŚZŻAK 
w Warszawie, który był weteranem  
16. Pułku Piechoty „Ziemi Tarnowskiej”. 
W 1990 roku doszło do spotkania przedsta-
wicieli Krakowa, Tarnowa i Miechowa, na 
którym zapadła decyzja o utworzeniu Inspek-
toratu Tarnów w ramach Okręgu Kraków. 

Ile Kół obejmował Inspektorat?
W ramach Inspektoratu funkcjonowało 

ogółem 15 Kół, na terenie trzech dzisiejszych 
powiatów: tarnowskiego, dąbrowskiego i brze-
skiego. Inspektorat ŚZŻAK obejmował swym 
zasięgiem tarnowski Inspektorat ZWZ-AK 
krypt. „Tama”, funkcjonujący na ziemi tar-
nowskiej w okresie niemieckiej okupacji.

Jak doszło do powstania Okręgu Tarnów?
Automatycznie. Warszawa utworzyła 

Okręg Tarnów. Nie było żadnych uroczy-
stości z tego powodu. Rozszerzono obszar 
Inspektoratu o kolejne powiaty. W ten spo-
sób doszła Dębica, Gorlice i Nowy Sącz.

 
Kto był aktywny przy tworzeniu Okrę-

gu Tarnów?
Takich osób było wiele. Wspomnę Roma-

na Majkę i Zbigniewa Banasia. Pan Majka 
załatwiał dużo spraw w Warszawie, z kolei 
Zbigniew Banaś był aktywny na terenie 
Tarnowa i ziemi tarnowskiej.

Czy, zanim powołano SZŻAK, podej-
mowano na terenie Tarnowa próby zrze-
szenia żołnierzy AK? Czy żołnierze utrzy-
mywali ze sobą kontakt? 

Tak. Powstało początkowo porozumienie 
tych, którzy wrócili z wojny i spotykali się. 
W okresie PRL utrzymywaliśmy z sobą kon-
takt. Część osób należała także do ZBOWiDu. 

Jak władze lokalne reagowały na utwo-
rzone stowarzyszenie? 

W latach 90. Tarnów był miastem woje-
wódzkim. Ówczesny Wojewoda, Wiesław 
Woda, sprzyjał rozwojowi naszej organizacji. 
W 1994 roku przekazał budynek przedwo-
jennego banku w Dąbrowie Tarnowskiej dla 
ŚZŻAK. Tam powstał zalążek Izby Pamięci. 
O pomoc w przyznaniu lokalu w budynku 
po 16. p.p. także zwróciłem się do Wiesława 
Wody. Rok później, w 1995 r., otrzymali-
śmy duży budynek w koszarach, w którym 
początkowo miały swoje siedziby także inne 
organizacje kombatanckie.

Czy pan pułkownik sam zajmował się 
przygotowaniem ekspozycji?

Poprosiliśmy o pomoc wiele instytucji 
i zakładów pracy. W realizację projektu 
zaangażował się także kol. Roman Majka. 
Byliśmy m.in. w firmie Bruk-Bet oraz 
w Zakładach Azotowych z prośbą o wspar-
cie. Na ul. Asnyka znajduje się firma zaj-
mująca się też wydrukami. Pracował tam 
Jerzy Rostkowski, który doradzał jak zrobić 
plansze. Zbierałem informację i tam przy-
gotowywano pierwsze wystawy planszowe. 
Ogółem powstało ich kilkadziesiąt. 

Skąd pozyskaliście broń i eksponaty do 
Izby Pamięci?

Miałem bliskie kontakty z Muzeum AK 
w Krakowie, skąd pozyskaliśmy część broni. 
Udałem się także do MON w Warszawie 
i poprosiłem o pomoc w zdobyciu mili-
tariów. Skierowano mnie do magazynów 
wojskowych w rejonie Częstochowy, gdzie 
uzyskaliśmy oczekiwane wsparcie.
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Jak tworzyły się Koła w ramach Okręgu? 
Pierwsze powstało Koło Tarnów. Począt-

kowo członkowie spotykali się w budynku 
tarnowskiego technikum przy ulicy Staszica. 
Postanowiono tworzyć Koła w innych miej-
scowościach. Dla mnie najłatwiejsze było two-
rzenie Koła na terenie Powiśla Dąbrowskiego 
– tam się urodziłem i chodziłem do szkoły 
i działałem w konspiracji w czasie wojny. 
Wkrótce lawinowo powstało kilkanaście Kół. 
Oprócz Dąbrowy, były jeszcze Koła w Bolesła-
wiu, Szczucinie, Mędrzechowie, Smęgorzowie, 
Niecieczy, Wietrzychowicach. Potem dołączy-
ły do okręgu Koła, które wcześniej należały 
bezpośrednio pod Kraków: Brzesko, Dębica, 
Pilzno, Nowy Sącz i Gorlice. Powstały także 
Koła w Pleśnej, Szynwałdzie, Tuchowie, Woj-
niczu i Jaźwinach. 

Które z nich były najaktywniejsze?
Myślę, że Szczucin, Bolesław i Dębica.

Jak udało się zebrać dane do kart infor-
macyjnych żołnierzy AK? 

Przygotowywanie kart podpowiedział 
Zarząd Główny w Warszawie, ale nie było 
żadnego wzoru. Pojechałem do Krakowa, 
do drukarni przy Politechnice Krakowskiej 
i zamówiłem kilka tysięcy kart. Rozdałem 
w Kołach i tam wypełnili. Z Warszawy przy-
chodziły pytania dotyczące członków i te spi-
sane na kartach dane okazały się przydatne. 

Warszawa chciała żeby powstała grupa 
weryfikująca członków ZBOWiD. Woje-
woda Wiesław Woda zwołał spotkanie 
przedstawicieli organizacji kombatanckich 
i chciał utworzyć komisję do weryfikacji 
członków tych organizacji i ich uprawnień. 
Do przeglądnięcia było 15-18 szaf, jakieś 2 
tysiące dokumentów. Nikt nie chciał tego 
robić bo to było bardzo dużo pracy. Za 
weryfikację przysługiwała dieta. Zostałem 
Przewodniczącym komisji weryfikacyjnej. 
Trzeba było przeglądnąć teczkę, typować 

i odesłać do Warszawy. Stąd miałem pierw-
sze pieniądze na prowadzenie organizacji. 

Przy Izbie Pamięci w Tanowie znajdują się 
głazy i tablice upamiętniające 16 pp. i Armię 
Krajową. Jak udało się je tam umieścić?

Jeden z głazów otrzymałem od spółdzielni 
mieszkaniowej w Tarnowie. Został on zna-
leziony podczas wykopów pod fundamenty. 
Drugi jest przywieziony spod Zakliczyna. 
Współpracowałem z o.Janem Górą, słynnym 
organizatorem spotkań w Lednicy i Jamnej. 
On miał zabrać ten głaz do Jamnej, ale tego 
nie zrobił, więc ja skorzystałem. Pomógł mi 
Pan Mosio z firmy Tank – Pol ze Szczucina. 

Jakie funkcje Pan pełnił w ŚZŻAK? 
Od powstania Okręgu, wcześniej Inspek-

toratu, miałem przyjemność być jego Preze-
sem. W 2014 r. zdecydowałem się przeka-
zać stery młodszym kolegom. Jednocześnie 
Zjazd przyznał mi tytuł Prezesa Honorowe-
go Okręgu Tarnów. 

Z płk. Zdzisławem Baszakiem, 
Prezesem Honorowym ŚZŻAK Okręg Tarnów,

rozmawiała Dorota Kawa
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Płk Zdzisław Baszak
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Płk Zdzisław Baszak – ur. 8 lipca 1920 
roku w Woli Gręboszowskiej. Ukończył szkołę 
powszechną i gimnazjum w Dąbrowie Tarnow-
skiej. W latach 1935-1938 był uczniem II Gim-
nazjum im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tar-
nowie. Po złożeniu egzaminów maturalnych 
przeszedł przeszkolenie w Dywizyjnym Kursie 
Podchorążych Piechoty przy 6. Dywizji Piechoty 
w Krakowie i został przydzielony do 16. pułku 
piechoty w Tarnowie. Z 16. pułkiem piechoty 
przemierzył cały szlak bojowy wojny obronnej 
1939 r., od Pszczyny po Narola w powiecie 
lubaczowskim.

W końcu października 1939 roku został zwer-
bowany przez mjr. Stanisława Sowiźrała do Służ-
by Zwycięstwu Polsce. Od listopada 1939 roku 
do marca 1940 roku pełnił obowiązki zastęp-
cy Komendanta Obwodu Dąbrowa Tarnowska 
ZWZ (kryptonim „Drewniaki”) i współorga-
nizował konspiracyjne struktury dąbrowskiego 
Obwodu. W latach 1941-1945 był oficerem 
dywersji przy Komendzie Obwodu Dąbrowa 
Tarnowska. Dowodził także placówką Dąbrowa 
Tarnowska – Radgoszcz (kryptonim „Dzięcioł”, „Danuta”). Zorganizował sekcje dywersyj-
no-szturmowe, które były wydzielonymi z Armii Krajowej małymi oddziałami specjalnymi, 
najlepiej uzbrojonymi i głęboko zakonspirowanymi.

W lipcu 1944 roku Zdzisław Baszak uczestniczył w operacji „Wildhorn III” – „MOST 
III”, jako zastępca dowódcy tajnego lądowiska „MOTYL”. Celem akcji było przekazanie 
aliantom zachodnim raportu dotyczącego niemieckiej, tajnej broni rakietowej V-2 wraz 
z częściami jej wyposażenia. Była to jedna z najsłynniejszych akcji wywiadowczych II wojny 
światowej zrealizowana przez Armię Krajową. 

Po 1945 roku Zdzisław Baszak został aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa. Pierwszy 
rok spędził w więzieniu na Placu Inwalidów w Krakowie, a następnie otrzymał wyrok 6 lat 
pozbawienia wolności, z czego był więziony w sumie trzy lata: na ul. Montelupich w Kra-
kowie, w Nowym Wiśniczu oraz w Kopalniach Libiąż i Siersza. 

Po 1989 roku wstąpił do Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i został Kierow-
nikiem Inspektoratu Tarnów, a po reorganizacji i utworzeniu Okręgu Tarnów został jego 
Prezesem. Funkcję pełnił do 2014 r., kiedy to został Prezesem Honorowym Okręgu Tarnów. 

Był inicjatorem i założycielem Izby Pamięci Światowego Związku Żołnierzy Armii 
Krajowej w Tarnowie, która jest obecnie oddziałem Muzeum Okręgowego w Tarnowie. 
Popularyzuje i upamiętania historię 16. pułku piechoty oraz dzieje Armii Krajowej i Pol-
skiego Państwa Podziemnego. Został uhonorowany wieloma odznaczeniami państwowymi 
i związkowym. W maju 2007 roku, na mocy rozkazu Ministra Obrony Narodowej został 
awansowany do stopnia pułkownika.



Biogram i wywiad z pierwszym preze-
sem O/Tarnów, Zdzisławem Baszakiem 
ps. „Pirat” zamieszczamy w oddzielnym 
artykule. Tu wspomnę innych, zasłużo-
nych dla utrwalania etosu Armii Krajowej 
w naszym Okręgu.

Zbigniew Banaś, ps. „Słoma” (ur. 
26.08.1929 w Toruniu, zm. 23.02.2015 
w Tarnowie). W listopadzie 1939 wysied-
lony, trafił do Wojnicza. W maju 1944 r. 
zaprzysiężony do AK; pełnił funkcje łącz-
nika. W latach 1944 -1989 zaangażowany 
w działalność w „II konspiracji”. Członek 

organizacji „Nie” i Zrzeszenia WiN. Po woj-
nie studiował na AGH i Politechnice Kra-
kowskiej. Pracował w Zakładach Mecha-
nicznych w Tarnowie oraz jako nauczyciel 
przedmiotów zawodowych w Technikum 
Mechanicznym. Opiekun oraz instruktor 
Szczepu Harcerskiego im. Szarych Szere-
gów, a później drużynowy 36. Wodnej Dru-
żyny Harcerskiej im. Załogi ORP „Orzeł”, 
opiekun szkolnego koła PTTK, LOK i Ligi 
Morskiej. Organizator harcerskich obozów 
żeglarskich i rejsów po Zatoce Gdańskiej 
i Puckiej oraz południowym Bałtyku. Kie-
rownik wyszkolenia żeglarskiego Tarnowskiej  
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Twórcy i organizatorzy 
Okręgu Tarnów

Maciej Małozięć

Przez 25 lat tarnowski Okręg ŚZŻAK tworzyli ludzie, którzy z  pasją, zaangażowaniem 
i  odpowiedzialnością realizowali misję organizacji. Trudno wymienić wszystkich, którzy na 
przestrzeni tego okresu żywo angażowali się w  działalność społeczno-patriotyczną Związku. 
Niemniej kilkoro z nich zasługuje na szczególne wspomnienie. 

Prezesi kół Okręgu w 2002 przed budynkiem Izby Pamięci ŚZŻAK w Tarnowie



Chorągwi ZHP. W 1980 organizator NSZZ 
„Solidarność” w Technikum Mechanicznym 
w Tarnowie. W 1989 zorganizował w Tar-
nowie Koło Stowarzyszenia Żołnierzy AK. 
i pełnił funkcję prezesa. Inicjator budowy 
pomników i tablic upamiętniających boha-
terów AK w rejonie Tarnowa.

Ks. dr Piotr Gajda, (ur. 8.02.1927 
w Porąbce Uszewskiej, zm. 2.06.2018 
w Tarnowie). Uczestnik tajnych kompletów, 
żolierz AK. Kapelan i sekretarz ks. bp. Jana 
Stepy, notariusz Kurii Diecezji Tarnowskiej, 
ojciec duchowny w Małym Seminarium, 
kapelan Okręgu Tarnów ŚZŻAK, ceniony 
kanonista, wychowawca młodzieży promu-
jący wartości patriotyczne. 

Bp Józef Gucwa, (ur. 20.12.1923 w Kąc-
lowej k. Grybowa, zm. 9.03.2004 w Tarno-
wie). W czasie okupacji uczestniczył w taj-
nych kompletach w Grybowie. Zaanga-
żowany w działalność konspiracyjną. Brał 
udział w akcji „Burza” w szeregach 16. pp. 
AK. W 1948 przyjął święcenia kapłańskie. 
W 1969 przyjął sakrę biskupią. W okresie od 
1969 do 1999 biskup pomocniczy diecezji 
tarnowskiej. Od początku powstania wspierał 
środowisko ŚZŻAK w Okręgu Tarnów.

Jerzy Pertkiewicz, ps. „Drzazga” (ur. 
25.02.1920 w Czortkowie, woj. Tarnopol-
skie). Uczestniczył w wojnie obronnej 1939 r. 
w 29. Pułku Strzelców Kaniowskich z którym 
walczył m.in. w bitwie nad Bzurą. Kilkakrot-
nie został ranny. Po leczeniu powrócił do 
Kalisza, gdzie zaangażował się w działalność 
konspiracyjną. Wysiedlony, trafił do Tarnowa. 
W lutym 1940 przystąpił do komórki ZWZ. 
Brał udział w akcji „Burza” jako d-ca plut. 3 
komp. strzeleckiej „Regina” w I batalionie 16. 
pułku piechoty AK. W październiku 1944 
zwolniony z batalionu. Po wojnie studiował 
farmację na UJ; pracował jako farmaceuta. 

W 1979 obronił pracę doktorską. Od 1989 
aktywnie zaangażowany w działalność w Kole 
Tarnów ŚZŻAK.

Ks. Stanisław Pycior, (ur. 8.03.1916 
w Trzcianie k. Mielca, zm. 9.09.1996 w Tar-
nowie. W 1940 przyjął święcenia kapłań-
skie. W okresie okupacji pracował jako 
wikariusz w Szczurowej i Bochni. W 1944 
zaprzysiężony do AK, został kapelanem 
w Obwodzie AK Bochnia. Od 1945 nota-
riusz kurii diecezjalnej, w 1949 obronił 
doktorat na KUL, wykładowca w Semina-
rium Duchownym w Tarnowie, wice oficjał 
Sądu Diecezjalnego. Kapelan tarnowskiego 
środowiska żołnierzy AK.

Marian Więcek, ps. „Vickers” (20.02.1924 
w Nagawczynie k. Dębicy, zm. 1.12.2006 
w Dębicy). W czerwcu 1940 zaprzysiężony 
do ZWZ. Ukończył konspiracyjną Szkołę 
Podchorążych i zdał dużą maturę w tajnym 
nauczaniu. Przydzielony do grupy dyspo-
zycyjno-dywersyjnej Komendy Obwodu 
ZWZ-AK Dębica. Uczestniczył w wielu 
akcjach dywersyjnych; m.in. akcji na pociąg 
urlopowy w Czarnej Tarnowskiej, akcji odbi-
cia ludności podczas pacyfikacji ludności 
Braciejowej i Gumnisk k. Dębicy. Wziął 
udział w akcji „Burza” w II Zgrupowania 5. 
pułku strzelców konnych AK, uczestniczył 
w bitwie oddziałów AK z wojskami niemie-
ckimi na Kałużówce 23-25.08.1944.

 W 1989 brał czynny udział w tworzeniu 
Związku Żołnierzy AK w Dębicy i Kra-
kowie. Od 1990 prezes Oddziału Dębica 
ŚZŻAK oraz członek prezydium Zarządu 
Głównego ŚZŻAK. Od 1994 wiceprezes 
Zarządu Okręgu Tarnów ŚZŻAK. W latach 
1997-2006 prezes ŚZŻAK Środowiska 5 
Pułku Strzelców Konnych ŚZŻAK. Ini-
cjator powstania wielu tablic i obelisków 
upamiętniających działalność AK w rejonie 
Dębicy.  n
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Izba funkcjonowała w Dąbrowie Tarnow-
skiej do 1995 r., a jej siedzibą był budynek 
miejscowej biblioteki. W 1995 r., na podsta-
wie porozumienia z wojewodą tarnowskim 
Wiesławem Wodą, Okręg ŚZŻAK Tarnów 
otrzymał w bezterminowe i bezpłatne użyt-
kowanie budynek w Tarnowie o powierzch-
ni 850 m2 oraz mniejszy o powierzchni 
30 m2 wraz z działką o powierzchni 850 
m2. Zabudowania znajdują się na terenie 

dawnych koszar 16. Pułku Piechoty „Ziemi 
Tarnowskiej”, z których pułk wyruszył na 
wojnę obronną w 1939 roku. 

W początkowym okresie, w głównym 
budynku, miały swoją siedzibę różne tar-
nowskie organizacje kombatanckie. Nieza-
leżnie funkcjonowała ekspozycja poświęcona 
Armii Krajowej. Z czasem zaczęło przybywać 
muzealiów, a nasi sąsiedzi postanowili znaleźć 
swoje siedziby bliżej centrum miasta. 
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Dziedzictwo ocalone 
dla potomnych

Ryszard Żądło 

W 1992 r. z inicjatywy Zdzisława Baszaka, ówczesnego Prezesa Inspektoratu ŚZŻAK Tarnów, a później 
wieloletniego Prezesa Okręgu Tarnów powstała w  Dąbrowie Tarnowskiej Izba Pamięci, w  której 
gromadzono, przechowywano i udostępniano pamiątki związane z działalnością Armii Krajowej na 
terenie tarnowskiego Inspektoratu SZP-ZWZ-AK krypt. „Tama”. 



Zwolniła się duża przestrzeń, którą wyko-
rzystaliśmy na stworzenie interesującej ekspo-
zycji poświęconej Armii Krajowej i Polskiemu 
Państwu Podziemnemu. Izba uwzględnia-
ła kilka obszarów tematycznych, m.in sala 
16.pułku piechoty „Ziemi Tarnowskiej”, akcja 
„MOST III”, „Inspektorat Tarnów ZWZ-AK 
1939-1945”, Polskie Państwo Podziemne, 
sala broni, prasy podziemnej, sala poświęco-
na obozom koncentracyjnym i pierwszemu 
transportowi więźniów do KL Auschwitz, 
który wyruszył z Tarnowa w 1940 r. 

W 2009 r. władze samorządowe z powia-
tów: brzeskiego, dąbrowskiego i tarnow-
skiego podpisały porozumienie i powołały 
Radę Patronacką Izby Pamięci ŚZŻAK.  
W roku 2014 Zarząd Okręgu przekazał 
budynek wraz z ekspozycją samorządowi 

Województwa Małopolskiego – powstał 
oddział Muzeum Okręgowego w Tarnowie. 

Aktualnie Muzeum realizuje projekt 
modernizacji i adaptacji budynku poko-
szarowego na cele Regionalnego Centrum 
Edukacji i Pamięci. Jego całkowita wartość 

wynosi 3.421.310,00 zł, a zadanie ma zostać 
zrealizowane do końca czerwca 2020 roku. 
W ramach inwestycji planowany jest remont 
generalny i modernizacja budynku Izby 
Pamięci Armii Krajowej wraz z dawną war-
townią, stanowiących część dawnego kom-
pleksu koszarowego przy ul. Mościckiego 
29. Remont ten obejmuje wykonanie prac 
związanych z fundamentami (wykopy, wyla-
nie fundamentów), wykonanie konstrukcji 
nośnej ścian zewnętrznych i wewnętrznych, 
wykonanie prac związanych z przebudową 
dachu i adaptacji poddasza na cele użyt-
kowe. Przewidziane jest także wyposażenie 
obiektu w sprzęt meblowy, komputerowy 
i nowoczesną ekspozycję oraz urządzenie 
wystawy według opracowanego projektu.

Skromna ekspozycja, zapoczątkowana 
przez płk. Zdzisława Baszaka i stworzona 
przez weteranów AK z ziemi tarnowskiej już 
w przyszłym roku stanie się wyjątkowym 
miejscem edukacji i pamięci, dzięki czemu 
dziedzictwo i etos Armii Krajowej zostaną 
ocalone dla potomnych. n
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Wizualizacja Muzem AK w Tarnowie



25 października, w czasie obchodów 
Święta Terenowych Organów Administracji 
Wojskowej, w Wojskowej Komendzie Uzu-
pełnień w Toruniu odbyła się uroczystość 
wręczenia awansu na stopień kapitana por. 
Edwardowi Trzeciakowi „Galar”, członkowi 
Koła Toruń ŚZŻAK. W trakcie tej uro-
czystości prezes Okręgu Toruń ppor. dr 
Lesław Welker wręczył Wojskowej Komen-
dzie Uzupełnień Odznakę Akcji „Burza” 
a następnie udekorował komendanta WKU 
ppłk. Mariusza Marciniaka naszą Odzna-
ka Pamiątkową „Za Zasługi dla ŚZŻAK”. 
Obie odznaki to wyraz uznania Okręgu 
i Koła Toruń za bardzo dobrze układającą 
się współpracę.

5 listopada w Sali Mieszczańskiej toruń-
skiego Ratusza miało miejsce tradycyjne, 

już siódme, spotkanie prezydenta m. Toru-
nia Michała Zaleskiego z przedstawiciela-
mi organizacji kombatanckich działających 
na terenie miasta. W trakcie tej uroczy-
stości wszyscy obecni otrzymali V tomik 
„Wspomnień toruńskich kombatantów”. 
Nie zabrakło świętomarcińskich rogali, 
a całość uświetniło trio muzyczne i wspól-
nie śpiewane piosenki wojskowe. 

Następnego dnia w pobliskim Zamku 
Bierzgłowskim pieśni tych było znacznie 
więcej i o wiele lepiej wykonanych, bo 
odbył się tam XVI Wojewódzki Festiwal 
Pieśni Patriotycznej „Tobie Polsko”, które-
go byliśmy honorowymi gośćmi.

I znowu uroczystość wojskowa z naszym 
udziałem. Ta w dowództwie 8 Brygady WOT 
z okazji Narodowego Święta Niepodległości. 
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Okręg Toruń ŚZŻAK 
Jesienią 2019 r.

Lesław J. Welker



Żołnierze odebrali swoje awanse i odzna-
czenia, a jeden z nich, ppłk. Marcin Piwo-
warczyk został udekorowany naszą Odznaką 
Pamiątkową „Za Zasługi dla ŚZŻAK”.

11 listopada – Święto Niepodległości 
– uroczystości w Toruniu rozpoczął Apel 
Poległych i złożenie wieńców na grobach 
Bojowników Niepodległości i pod pomni-
kiem gen. Józefa Hallera. Po tej uroczystości 
rozdzieliliśmy się, bo część z nas zosta-
ła zaproszona przez Wojewodę Kujawsko-
-Pomorskiego, Mikołaja Bogdanowicza, 
który wręczył przyznane nam, na wniosek 
Okręgu Toruń ŚZŻAK, odznaczenia. Nada-
ny przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę 
Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości 
odebrał por. dr Stanisław Szymczyk „Piór-
ko”, żołnierz dywersji bojowej Obwodu AK 
Skierniewice. Premier Mateusz Morawiecki 

Medalem Stulecia Odzyskania Niepodle-
głości uhonorował: kpt. Stanisława Szostaka 
„Trzynastka”, żołnierza Inspektoratu AK 
Biłgoraj i sybiraka; kpt. Edwarda Trzeciaka 
„Galar”, żołnierza oddziału AK „Warta IV” 
na Polesiu; kpt. Stanisława Wierzchuckiego 
„Błyskawica”, żołnierza Drugiej Konspiracji 
w oddziale NSZ i kpt. Kazimierę Zańczuk 
ps. „Kruszynka”, łączniczkę i sanitariuszkę 
Placówki AK Wola Uhruska. Medal ten 
otrzymali też działacze Związku: Aleksandra 
Jankowska, prezes Klubu Historycznego im. 
AK w Łasinie, Dariusz Miller, prezes Koła 
Grudziądz i ppor. dr Lesław Welker, prezes 
Okręgu Toruń ŚZŻAK.

A wieczorem – uroczysta kolacja na zapro-
szenie Marszałka Województwa Kujawsko-
-Pomorskiego Piotra Całbeckiego, połączo-
na z degustacją gęsiny. n
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Inscenizacja historyczna „Olkuszanie 
w walce o niepodległość i granice Rzeczypospo-
litej” przedstawiła dzieje V Batalionu Strzel-
ców Olkuskich – ochotniczej jednostki 
odrodzonego w 1918 r. Wojska Polskiego. 
Widowisko składało się z kilku scen. Na 
początku rekonstruktorzy przedstawili 
rozbrajanie zaborców w listopadzie 1918 
r. oraz werbunek do armii. Epizody spięte 
były narracją, zaś całości dopełniła muzyka. 
Kulminacyjną sceną widowiska było odtwo-
rzenie walk olkuskiego batalionu na fron-
cie bolszewickim w 1920 r. 

W wydarzeniu wzięło udział trzydzie-
stu rekonstruktorów z sześciu grup: Grupa 
Rekonstrukcji Historycznej KuK Sturm-
truppen, Stowarzyszenie Rekonstrukcji 
Historycznej Wrzesień ’39, Projekt Rosja 
w Ogniu, GRH Bellum, Projekt Histo-
ryczny „15. Pułk Piechoty” oraz GRH V 
Batalion Strzelców Olkuskich. 

Organizatorem wydarzenia było Koło 
Olkusz Światowego Związku Żołnierzy 
Armii Krajowej, przy wsparciu Oddziału 
PTTK w Olkuszu oraz partnerów: MOK 
w Olkuszu, firmy cateringowej Artur Sokół 
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Rabsztyn
Huk wystrzałów 

i piękne wierzchowce, 
czyli widowiskowa 

rekonstrukcja 
Konrad Kulig

Tłumy widzów były świadkami bitewnego zgiełku, jaki w sobotę 9 listopada 2019 r. rozniósł się wokół 
Chaty Kocjana w  Rabsztynie. Za sprawą rekonstruktorów publiczność mogła cofnąć się w  czasie 
i niemal dotknąć historii. 
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oraz Stadniny Koni w Udorzu. Patronat nad 
wydarzeniem sprawowali: starosta olkuski 
Bogumił Sobczyk oraz burmistrz miasta 
i gminy Olkusz, Roman Piaśnik. Inicjatywę 
przygotowano przy wsparciu finansowym 
Województwa Małopolskiego. 

Historię V Batalionu Strzelców Olku-
skich przybliża m.in. wystawa dostępna pod 
linkiem: https://www.biblioteka.olkusz.pl/
images/do-pobrania/Vbatalion.pdf. Zain-
teresowani mogą również obejrzeć film 

o tej jednostce: https://www.youtube.com/
watch?v=WHdrXuWgfWw

Miejsce, w którym odbyła się inscenizacja 
– Chata Kocjana – to zrekonstruowany dom 
rodzinny olkuszanina Antoniego Kocjana 
(1902–1944), wybitnego konstruktora lot-
niczego, który podczas II wojny światowej 
rozpracowywał niemiecką tajną broń: V-1 
i V-2. Sylwetkę bohatera przedstawia film 
Kocjan. Życie pod wiatr – https://www.you-
tube.com/watch?v=TvwBAIyEPG8. n
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https://www.biblioteka.olkusz.pl/images/do-pobrania/Vbatalion.pdf
https://www.biblioteka.olkusz.pl/images/do-pobrania/Vbatalion.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=WHdrXuWgfWw
https://www.youtube.com/watch?v=WHdrXuWgfWw
https://www.youtube.com/watch?v=TvwBAIyEPG8
https://www.youtube.com/watch?v=TvwBAIyEPG8


Patronat honorowy nad obchodami 
rocznicowymi objęła Gmina Trzebieszów 
i Katolickie Radio Podlasie – Siedlce. 
W uroczystościach uczestniczyły delega-
cje władz wojewódzkich i samorządowych, 
organizacji i instytucji społecznych, żołnie-
rze Wojska Polskiego z jednostki w Dęb-
linie i Orkiestra Reprezentacyjna Wojska 
Polskiego z Siedlec, członkowie Między-
szkolnego Klubu Historycznego im. Armii 
Krajowej Ziemi Radzymińskiej z Radzy-
mina oraz delegacja Zarządu O/Warszawa-
-Wschód ŚZŻAK. Obecnych było wiele 

Pocztów Sztandarowych, w tym trzy z O/
Warszawa-Wschód ŚZŻAK. 

W trakcie rozpoczynającej obchody Mszy 
Św. w kościele pod wezwaniem Matki 
Boskiej Nieustającej Pomocy w Szaniawach, 
koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. 
prałata płk Sławomira Niewęgłowskiego, 
w kazaniu ksiądz płk. ze wzruszeniem mówił 
o miłości do Ojczyzny, wolnej i niepodległej 
– ale również i o zdradzie. Ci którzy bronili 
tej ziemi, obronili swe imię i honor, walcząc 
i oddając swe życie, chociaż przez lata byli 
zapomniani i szkalowani – powiedział. 
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Szaniawy koło Trzebieszowa
Bohaterstwo żołnierzy 

AK-WiN 
w akcji „Mitropa”

Elżbieta Lipińska i Wiesław Studziński

W niedzielę 29 września 2019 w Szaniawach koło Łukowa w Gminie Trzebieszów odbyły się 
uroczystości związane z 73. rocznicą Akcji „Mitropa”.
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Akcja „Mitropa”
„Mirtopa” to nazwa wojskowo - dyplomatycznego pociągu sowieckiego, kursującego na 

trasie Moskwa-Warszawa-Berlin. 3 października 1946 r. miał przejechać przez miejscowość 
Szaniawy, wioząc m. in. kilku wysoko postawionych generałów i oficerów NKWD, jadą-
cych z Moskwy na naradę wojskową do Warszawy. Tematem narady miały być zagadnienia 
związane z utrzymaniem gotowości bojowej armii wobec zaostrzającego się na ówczesnej 
arenie politycznej kryzysu „zimnej wojny”. Oddział AK-WIN pod dowództwem porucz-
nika Tadeusza Marczuka „Kurzawy”, liczący około 50 żołnierzy, zatrzymał „Mitropę”. Bez 
rozlewu krwi rozbrojono i pozbawiono mundurów ponad 200 czerwonoarmistów, w tym 
pięciu generałów i kilku wysokich rangą funkcjonariuszy NKWD. Na Dworcu Wschodnim 
długo czekano na rosyjską delegację, której wcześniej na bocznicę w Łukowie dowieziono 
nowe generalskie mundury.

Akcja Tadeusza Marczuka była widocznym symbolem oporu Polaków. Sowieci otrzymali 
sygnał, że naród polski nie pogodzi się z postanowieniami jałtańskimi oraz oddaniem jej na 
łup znienawidzonego wroga. Odbiła się ona szerokim echem w kraju, opisywały ją również 
agencje światowe.

Sowieckie NKWD zarządziło natychmiastowy pościg i odwet. Wydano rozkaz odnalezienia 
i likwidacji oddziału AK-WiN. Uruchomiono jednostki NKWD, UB, KBW i MO z całego 
terenu Podlasia – ponad 2.000 osób. Decydującą bitwę stoczono 5 października 1946 r. 
w Kiełbaskach (gm. Stara Kornica). Jednostki pościgowe miały ogromną przewagę liczebną, 
wspierane były przez samoloty zwiadowcze. Oddziały por. Tadeusza Marczuka. „Kurzawy” 
i por. Franciszka Michaluka „Polnego” zostały rozbite. Tadeusz Marczuk „Kurzawa”, ranny, 
został aresztowany. Męczony w więzieniach UB, przetrzymywany w Teresinie na oddziale psy-
chiatrycznym, zmarł w 1972 roku, w wieku 49 lat. Jego grób oraz zbiorowa mogiła poległych 
w Kiełbaskach jego żołnierzy, znajduje się na cmentarzu parafialnym w Huszlewie.



2 października 2016 w Szaniawach Ponia-
tach, odsłonięto Pomnik Pamięci Żołnierzy 
AK-WIN Obwód Łuków i Radzyń Podl., 
biorących udział w akcji „Mitropa”. Pod ten 
to pomnik udali się po Mszy Św. uczestni-
cy uroczystości. Przy pomniku, mającym 
kształt koła o średnicy 20 metrów, gdzie 
w centralnym punkcie znajduje się krzyż, 
a wokół stoi 20 betonowych płyt z wycięty-
mi sylwetkami żołnierzy, głos zabrali przed-
stawiciele władz wojewódzkich i samorzą-
dowych oraz organizacji kombatanckich.

W swoim wystąpieniu Mirosław Szekalis, 
wójt gminy Trzebieszów, powiedział, m.in: 
Przez kilkadziesiąt lat informacja o akcji była 
usuwana z kart naszej historii, a członków 
oddziału „Kurzawy” nazywano bandytami. 
Teraz chcemy odkłamywać rzeczywistość i dla-
tego co roku organizujemy takie uroczystości”. 
[…] To miejsce ma łączyć i krzewić pamięć 
o rodakach, którzy nie mogąc pogodzić się 
z powojenną rzeczywistością, chcieli przywró-
cić ojczyźnie wolność”. 

W asyście Kompanii Reprezentacyjnej WP 
odczytano Apel Pamięci, po czym nastąpiło 
złożenie kwiatów. Dopełnieniem części ofi-
cjalnej uroczystości było wręczenie Dyplo-
mów Uznania „Za Zasługi dla ŚZŻAK” 

dla Urzędu Gminy Trzebieszów i sekretarza 
Sławomira Smolaka, oraz członka Rady 
Sekcji Emerytów i Rencistów NSZZ „S”, 
Małgorzaty Sitkiewicz. W imieniu Zarządu 
Okręgu Warszawa-Wschód ŚZŻAK dyplo-
my wręczyli: wiceprezes Wiesław Studziński 
wraz z sekretarzem, Elżbietą Lipińską. Na 
zakończenie z częścią artystyczną wystąpiły 
dzieci ze Szkół Podstawowych w Szania-
wach i Trzebieszowie.

Po części artystycznej przeszliśmy na 
cmentarz parafialny w Trzebieszowie, by 
oddać hołd ppor. Antoniemu Dołędze. 
„Zniczowi”, ostatniemu chyba Żołnierzowi 
Niezłomnemu – Wyklętemu, który kon-
spirował aż do śmierci, do 1982 roku. Przy 
grobie odmówiliśmy modlitwę, złożyliśmy 
kwiaty i zapalili znicze. Następnie przeje-
chaliśmy pod pomnik upamiętniający ostat-
nią bitwę Oddziału AK-WiN w Kiełbas-
kach na chwilę modlitwy, złożenie kwiatów 
i zapalenie zniczy. 

Obchody współorganizowali i współ-
finansowali: Zarząd Okręgu Warszawa-
-Wschód ŚZŻAK, Sekcja Emerytów i Ren-
cistów NSZZ Solidarność Regionu Mazow-
sze oraz Urząd do Spraw Kombatantów 
i Osób Represjonowanych.  n
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Na okolicznościową akademię dyrektor 
Liceum, Małgorzata Wojtysiak zaprosiła 
kpt. Jakuba Jakubowskiego, przewodniczą-
cego Ogólnokrajowego Środowiska Batalio-
nu „Kiliński” ŚZŻAK. 

Uroczystość, prowadzona przez młodzież, 
rozpoczęto Hymnem Polski. Wykładowca 
języka polskiego, mgr Małgorzata Köhler 
przypomniała o wydarzeniach z 1918 r., 
o początkach Niepodległej po 123 latach 
niewoli. Oprawą uroczystości były pieśni 
patriotyczne – legionowe i z okresu między-
wojennego, śpiewane przez Chór szkolny 
i podchwytywane przez uczniów. 

Kpt. Jakubowski opowiedział zebranym 
swoje wspomnienia, związane z postacią 
Marszałka. Przytaczamy tu fragmenty jego 
wypowiedzi: 

[...] Mówię do was „dzieci”, gdyż traktuję 
was jak dzieci dumnego narodu polskiego, 
który po latach niewoli odzyskał niepodle-
głość, zachował swój język, swoje zwyczaje, 
swoją kulturę i posiadał zdolność do odtwo-
rzenia swojego państwa. Znalazł się czło-
wiek, który walczył o niepodległość i był 
zdolny do podjęcia prac nad odnowa pań-
stwa. Tym człowiekiem był Józef Piłsudski.

Którejś niedzieli pod koniec 1934 roku 
moi rodzice i ja wychodziliśmy z Ogrodu 
Łazienkowskiego. Na chodniku w Alejach 

Ujazdowskich ludzie się rozstępowali, męż-
czyźni zdejmowali czapki. Ojciec powiedział: 
Patrz, idzie Dziadek, nasz Marszałek. Zoba-
czyłem wysokiego mężczyznę w mundurze 
wojskowym, ze złotymi sznurami od ramie-
nia do kieszeni, w butach oficerkach i spy-
tałem: To ten ze złotymi sznurami?. Ojciec 
odpowiedział: Nie, Marszałek idzie obok. 
Wtedy zobaczyłem Marszałka – z wąsami, 
pochylonego, w czapce zwanej maciejówka, 
ubranego w szary płaszcz. Zapamiętaj tego 
wybitnego człowieka do końca swojego życia – 
te słowa ojca pamiętam to do dzisiaj.

Pamiętam również, że gdy w 1937 roku 
rozpocząłem naukę w szkole przy ulicy Nar-
butta w Warszawie, na uroczystości rozpo-
częcia roku szkolnego usłyszałem: Będziecie 
się uczyli w szkole, która nosi imię Marszałka 
Józefa Piłsudskiego. W 1939 roku, po utra-
ceniu niepodległości przez Polskę, Niemcy 
zlikwidowali szkolnictwo średnie i wyższe, 
pozostawiając tylko naukę czytania, pisa-
nia, arytmetykę, przyrodę i rysunki. Nie 
wolno było używać polskich podręczników. 
Nauczyciele, w trosce o młodzież, zor-
ganizowali tajne nauczanie. Prowadzone 
w mieszkaniach prywatnych, nie należących 
do szkół, uczyło języka polskiego, historii 
Polski, matematyki, geografii i przedmio-
tów – po polsku. 
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W Liceum Ogólnokształcącym 
im. Mikołaja Reja

Prezes Środowiska „Kiliński” ŚZŻAK
spotkał się z młodzieżą

Warszawa

Jakub Jakubowski

Wielkie rocznice państwowe są okazją, by przypomnieć młodzieży o jej dziedzictwie i tradycji. Tak też 
było i w tym roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Reja w Warszawie. 



Pamiętam, że w czasie jednej z takich 
lekcji nauczyciel opowiadał nam o odzyska-
niu niepodległości w 1918 roku, o napaści 
na Polskę przez bolszewików w 1920 roku 
i o roli Józefa Piłsudskiego w tych wydarze-
niach. Po lekcji powiedziałem: Ja do 1939 
roku chodziłem do szkoły, która nosiła imię 
Józefa Piłsudskiego. Profesor prawie krzyknął 
na mnie: Jak ty śmiesz tak mówić, ta szkoła 
nadal nosi to imię; to, że Niemcy prowadzą 
teraz wojnę – to tylko epizod, za kilka lat 
przegrają, a my wrócimy do naszego budynku 
i szkoła będzie nadal nosiła imię Marszałka. 

Niestety, gdy wojna się skończyła, byliśmy 
pod władzą bolszewików i patron szkoły 
został zmieniony. 

A na zakończenie powinienem powiedzieć 
słów kilka o tym, co nasze Środowisko uzna-
ło za współczesną misję, czyli o naszych spot-
kaniach kombatantów z młodzieżą szkolną. 
W siedzibie naszego Związku, w gmachu 
PAST'y przy ulicy Zielnej w Warszawie 

znajduje się Centrum Edukacji Historycz-
nej, prowadzone przez Fundację Polskiego 
Państwa Podziemnego.

Tu spotykamy się z młodzieżą; wygłaszane 
są pogadanki na temat działań Armii Kra-
jowej, kombatanci opowiadają swoje wspo-
mnieniach, młodzież może zadawać pytania.

A te pytania są czasami bardzo trudne; 
jedno z nich, często zadawane, to: Przeżył 
pan taki szmat czasu, pamięta pan, co było 
przed wojną, co się działo w okresie okupacji 
niemieckiej i co było po tym, niech więc Pan 
powie nam; jak mamy żyć?. To jest pytanie 
bardzo trudne, a odpowiedź na nie wyma-
gałaby co najmniej kilku wykładów. Więc 
może odpowiedzmy na nie jednym zda-
niem. Nie ja je wymyśliłem, a brzmi tak: Żyj 
godnie sam i daj tak żyć innym.

Jeżeli będziecie w życiu kierować się tą 
przesłanką – na pewno będziecie mieć 
więcej przyjaciół niż wrogów, czego Wam 
z całego serca życzę. n
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Przedwojenna fotografia budynku XI LO im. Mikołaja Reja w Warszawie przy Pl. Małachowskiego 1. 
Był terenem walk powstańczych w 1944 r. Uległ częściowemu zburzeniu i nie został w całości odbudowany
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Audycję prowadził redaktor Wiesław Molak, brał w niej udział dr hab. Marek Cieciura – 
Wiceprezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej (ŚZŻAK).

W rozmowie poruszone zostały następujące tematy:
-  powstanie ŚZŻAK, działalność i członkowie
-  działalność Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego
-  upamiętnianie żołnierzy Armii Krajowej z wykorzystaniem technologii informatycznych, 

a w szczególności kodów QR, w Polsce i na całym świecie 
-  konkurs „Historia Armii Krajowej”, dostępny pod adresem: https://graedu.pl/konkurs
-  rozpowszechnianie wiedzy wśród studentów z wykorzystaniem technologii informatycznych
- podczas audycji dzwoniło kilku słuchaczy, którzy przedstawiali swoje opinie:
-  wstępowanie do ŚZŻAK - wymaga szerokiego rozpropagowania
-  konieczność rozpowszechniania informacji o ŚZŻAK
-  niski poziom wiedzy historycznej w społeczeństwie 
-  za mało wiedzy historycznej przekazywane jest najmłodszym pokoleniom 
-  konieczność przekazywania wiedzy historycznej w ramach rodzin   
-  wykorzystywanie smartfonów oraz umocowywanie kodów QR, w szczególności na gro-

bach, jest bardzo dobrym sposobem rozpowszechniania informacji. 
Audycji można wysłuchać w portalu ŚZŻAK: https://armiakrajowa.org.pl/ – część „Nowości” 

po lewej stronie. 
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O upamiętnianiu Polskiej Historii 
w Polskim Radio

Audycja „Muzyka nocą” w Programie 1 PR – 24 października 2019 r.

https://graedu.pl/konkurs
https://armiakrajowa.org.pl/
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Audycja „Gość Polskiego Radia” w Programie  PR 24 – 11 listopada 2019 r.

Audycję prowadził redaktor Wiesław Molak, brał w niej udział dr hab. Marek Cieciura z pozycji 
wykładowcy Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej oraz student tej Uczelni, Dmitri Telegin.

Rozmowa dotyczyła pojmowania pojęcia „Niepodległość” oraz przekazywania i opanowywa-
nia informacji o odzyskaniu niepodległości z wykorzystaniem „Warszawskiej Gry Turystycz-
nej”: https://graedu.pl/warszawa 

Gra jest podawana studentom informatyki z Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej jako 
przykład oprogramowania w klasie „Turystycznych Przewodników Edukacyjnych”. Jeden z jej 
szlaków dotyczy właśnie tego fragmentu naszej historii. Prowadzący poinformował, że szlak ten 
obejmuje Muzeum Niepodległości oraz pomniki „Ojców Niepodległości” oraz że można spraw-
dzić swoją wiedzę z wykorzystaniem testu i krzyżówki. Następnie zadał Dmitriowi Teleginowi 
dwa pytania testowe. Na zakończenie Marek Cieciura przedstawił zasady udziału w Grze.

Audycji można wysłuchać pod adresem: http://cieciura.net/PR24/PR24.mp3

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej
jest Organizacją Pożytku Publicznego, uprawnioną 

do otrzymywania 1% podatku. 

Nr. KRS 0000113420

Dziękujemy za wpłaty: ZG ŚZŻAK, na cele statutowe.
Redakcja „Biuletynu Informacyjnego”

https://graedu.pl/warszawa
http://cieciura.net/PR24/PR24.mp3
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Pionowo
1.  Muzeum Pawilonu ... Warszawskiej
2.  Mauzoleum ... i Męczeństwa
3.  Wincenty ... – działacz ruchu ludowego, trzykrotny premier Rzeczypospolitej Polskiej, w 1930 osa-

dzony w twierdzy brzeskiej
4.  Ignacy Jan ... – pianista, kompozytor, od 1919 roku sprawował funkcje premiera i ministra spraw 

zagranicznych RP

1

2 3

4 5

6 7

8

9

10

EclipseCrossword.com

Krzyżówka „Odzyskanie niepodległości”

Pod adresem: https://graedu.pl/content/niepodleglosc2.html dostępna jest najprostsza wersja 
powyższej krzyżówki w postaci elektronicznej (układ haseł jest losowy, przed rozpoczęciem 
rozwiązywania przyciskiem F5 można zmienić jej postać, sprawdzanie poprawności moż-
liwe jest tylko jeden raz, czas rozwiązywania – do 5 minut).

Poziomo
5.  Gabriel ... – inżynier, pierwszy prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, zastrzelony przez zamachowca
6.  Roman Stanisław ...  – minister spraw zagranicznych, sygnatariusz traktatu pokojowego w Wersalu
7.  Wojciech ... – przywódca narodowy Górnego Śląska, 14 lipca 1922 desygnowany na premiera
8.  Muzeum Więzienia ...
9.  Ignacy Ewaryst ... – polityk socjalistyczny, premier rządu lubelskiego w 1918 r., Marszałek Sejmu 

w latach 1928-1930
10.  Józef ... – żołnierz, polityk, w latach 1918-1922 naczelnik państwa, dwukrotny premier Polski  

(1926-1928 i 1930)

https://graedu.pl/content/niepodleglosc2.html
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Mirosława Bednarzak-Libera, Janusz Gmitruk (redakcja 
naukowa), Rola dziejowa Macieja Rataja. 
Wyd: Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w War-
szawie, Warszawa, 2018

Maciej Rataj zapisał się w pamięci historycznej narodu pol-
skiego i ruchu ludowego obok Wincentego Witosa i Stanisława 
Mikołajczyka. Był utalentowanym przywódcą ruchu ludowe-
go, najwybitniejszym marszałkiem Sejmu II Rzeczypospolitej. 
Uznany został przez ludowców za pierwszy autorytet w budo-
wie Polskiego Państwa Podziemnego i symbol potęgi konspira-
cyjnego ruchu ludowego w II wojnie światowej. 

Zostały mu przyznane pośmiertnie polskie wysokie państwo-
we odznaczenia wojskowe: Order Krzyża Grunwaldu I klasy, 

Medal Zwycięstwa i Wolności 1945, Krzyż Niepodległości i Medal Niepodległości oraz Order 
Krzyża Wolności – najwyższe estońskie odznaczenie wojskowe.

Opatrzony wstępem przez Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego, tom 
zawiera 13 opracowań, ukazujących wszechstronnie działalność i dokonania Macieja Rataja.  n

Jerzy Chociłowski, Najpierw Polska – rzecz o Józefie Becku. 
Wyd. Iskry, Warszawa, 2019 r.  

Pierwsza tego rodzaju kompletna biograficzna opowieść 
o człowieku, o którym Piłsudski – jego mentor i kreator karie-
ry – powiedział, że się nie ugnie i nie da nikomu zastraszyć.

Józef Beck dawał dowody męstwa najpierw na polach bitew-
nych jako artylerzysta Legionów, później w tajnych misjach 
Polskiej Organizacji Wojskowej w Rosji i na Ukrainie, a także 
w wywiadzie podczas najazdu bolszewickiego. Nie zabrakło 
mu też odwagi na froncie dyplomatycznym, gdy zamienił 
mundur oficerski na frak i cylinder ministra spraw zagranicz-
nych. Hart ducha wykazywał zawsze, nawet gdy śmiertelnie 
chory umierał w poniewierce na ziemi rumuńskiej, bezpraw-
nie tam przetrzymywany po katastrofie Września '39.

Nie ma wątpliwości, że Beck był jedną z najważniejszych postaci w II RP i to na jego bar-
kach w niezwykle trudnym czasie po śmierci Marszałka spoczywała przede wszystkim troska 
o opóźnianie tego, co niestety musiało nieuchronnie nastąpić. Obiektywnie patrząc, nie mógł 
ocalić naszej młodej państwowości, toteż oskarżenia, że był jednym z jej grabarzy i sprawcą 
wybuchu wojny nie mają sensu. Ów czarny mit był upowszechniany na emigracji przez gene-
rała Sikorskiego, a w okresie PRL stał się już dogmatem. Smutne, że stereotyp ten przetrwał 
do dziś, i to nie tylko za granicą (jak choćby w putinowskiej Rosji), lecz cyklicznie pojawia się 
i u nas, strasząc niby senny koszmar. n
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Grzegorz Kucharczyk, 
Wersal 1919. Nowa kultura bezpieczeństwa dla Polski 
i Europy.
Wyd.: Instytut Zachodni, Poznań, 2019

W monografii Wersal 1919. Nowa kultura bezpieczeństwa dla 
Polski i Europy prof. Grzegorz Kucharczyk w nowatorski sposób 
opowiada o genezie, przebiegu i skutkach skomplikowanego 
procesu pokojowego, który zakończył pierwszą wojnę światową. 
Przypomina wcześniejsze inicjatywy na rzecz pokoju, rekon-
struuje polityczne i militarne okoliczności zwycięstwa Ententy, 
dzięki któremu możliwe stało się zwołanie konferencji w Paryżu. 
Ta wielostronna perspektywa spojrzenia na wyłanianie się ładu 
wersalskiego jest wielką zaletą książki i pozwala odbiorcy lepiej 

zrozumieć to, co działo się w Europie w pierwszym półroczu 1919 r.
Prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk – profesor nauk humanistycznych, pracownik 

Instytutu Historii PAN, dziekan Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego na 
Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Historyk specjalizujący się 
w badaniach dziejów Niemiec i Prus, historii stosunków polsko-niemieckich oraz historii 
myśli politycznej. Redaktor i współautor powstającej w IH PAN syntezy dziejów Prus. Czło-
nek Rady Instytutu Zachodniego.  n

Ryszard Jan Czarnowski, 
Legenda Orląt. 
Wyd. Oficyna Wydawnicza „Rytm”, Warszawa, 2018

Walki Orląt o Niepodległość Najjaśniejszej były niezwykle dra-
matyczne i krwawe. Trwały od 1918 do 1920 roku, tj. do zakoń-
czenia wojny polsko-bolszewickiej. Niejeden Czytelnik zapyta: 
dlaczego Legenda Orląt? Przecież to wszystko wydarzyło się 
naprawdę.. Heroiczny czyn lwowskiej młodzieży zrodził pośród 
innych mit o zgodnym współdziałaniu w obliczu śmiertelnego 
niebezpieczeństwa. Tymczasem – niejako wbrew legendzie i jak 
zawsze w naszych dziejach – obywatelom II Rzeczypospolitej do 
jedności było bardzo daleko.

Autor opisuje też losy ludzi przebywających w owe dni we Lwowie, którym nie było dane 
pozostać na ukochanych Kresach. Zachęca, by każdy z nas odwiedzających Lwowski Panteon 
i inne bliźniacze miejsca z czcią chylił głowę pośród tamtejszych krzyży.

Ryszard Jan Czarnowski – pisarz, teoretyk sztuki, grafik. Działacz drugoobiegowego ruchu 
wydawniczego w PRL. Członek i współzałożyciel Kazimierskiej Konfraterni Sztuki, grupującej 
twórców związanych z Kazimierzem Dolnym nad Wisłą. Zakochany z wzajemnością – jak 
mówi – w Kresach Rzeczypospolitej Polskiej, autor wielu opracowań na ten temat.  n



Jan Żaryn, Małgorzata Żaryn. Rok 1939. Od beztroski  
do tragedii. Wyd. „Biały Kruk”, Kraków, 2019

Opis przebiegu wydarzeń z dramatycznego 1939 r. jest ory-
ginalnym projektem, przygotowanym z okazji 80. rocznicy 
wybuchu II wojny światowej. Autorski wybór Małgorzaty i Jana 
Żarynów wiele mówi o atmosferze roku, który zmienił historię 
świata, toteż polecałbym tę książkę jak najszerzej.

80. rocznica wybuchu II wojny światowej, niezależnie od tego, 
czy za datę przełomową uznamy atak niemiecki z 1 września 1939 
r., czy też wypowiedzenie wojny Niemcom przez Francję i Wielką 
Brytanię dwa dni później, jest wielką okazją, by wprowadzić do 
szerszego obiegu międzynarodowego tę wizję wojny, która jest nie 
tylko polska, ale jedynie prawdziwa. [...]

Książka Małgorzaty i Jana Żarynów, którą z typową dla siebie tro-
ską o szatę graficzną wydał Biały Kruk, jest cennym przyczynkiem do akcji promocji polskiej pamięci 
historycznej. Siłę jej wyrazu wzmacnia duża liczba świetnie dobranych oryginalnych ilustracji.

Prof. Wojciech Roszkowski

Michał Sokolnicki, Emisariusz Niepodległej. Wspomnienia 
z lat 1896 -1919. Wyd.: Ośrodek Karta, Warszawa, 2019

Michał Sokolnicki – działacz niepodległościowy, historyk 
i dyplomata, współpracownik Józefa Piłsudskiego – opisuje 
drogę, jaką przeszło jego pokolenie i on sam od przełomu wieku 
do odzyskania niepodległości. Pojawiają się tu: antycarska konspi-
racja, PPS, Związek Strzelecki, I wojna światowa, Legiony, tajne 
misje w służbie odradzającej się Polski. Autor kreśli wyrazisty 
obraz formacji, dla której istniał tylko jeden cel – Niepodległa, 
a też jeden do niej przewodnik – Piłsudski.

Przedstawiona tu kompozycja chronologicznie podanych źródeł 
–  wspomnień, listów, zapisów dziennikowych – buduje obraz ponow-
nych narodzin Polski, wskrzeszenia jej nie tyle z wojennych realiów, 

co ze zdeterminowanego wewnętrznie marzenia: o Polsce bezprzymiotnikowej, nienaznaczonej ideo-
logicznym kolorem, zapewniającej wolność. Autor urzeczywistnił tę „chimerę” swojego życia. Lecz 
trwała ona zaledwie do końca pierwszej połowy tego życia; w drugiej już towarzyszył jej upadaniu.  n
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Nasi Autorzy
Bogdan Chrzanowski –  prof. zw. dr hab. nauk humanistycznych, Uniwersytet Gdański/ Muzeum Stutthof.
dr hab. Marek Cieciura –  prof. dr hab., Członek Prezydium ZG ŚZŻAK, przewodniczący Rady Fundacji  

Polskiego Państwa Podziemnego.
Grzegorz Nowik –  prof. dr hab. nauk historycznych, Instytut Studiów Politycznych PAN, pracownik 

naukowy Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.
Tadeusz Wolsza – prof. dr hab. nauk historycznych, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk.
Jan Krzysztof Żaryn –  profesor nauk humanistycznych, historyk, zajmujący się w szczególności historią  

Kościoła katolickiego w Polsce w XX wieku, historią obozu narodowego oraz 
dziejami emigracji politycznej po 1945, nauczyciel akademicki. 

Małgorzata Żaryn –  historyk, specjalizująca się w najnowszej historii Polski, pracownik naukowy Muzeum 
Historii Polski Działu Edukacyjnego, zastępca redaktora naczelnego „W sieci historii”.
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Warszawiak, urodził się w 18 maja 1930 
roku. Żołnierz Armii Krajowej, Powstaniec 
Warszawski II Obwodu „Żywiciel” – zgru-
powanie „Żbik”- pluton 215, tak opowiadał 
o swojej drodze do Powstania:

Wszystko zaczęło się w 1938 roku. Wstą-
piłem do harcerstwa, jako „wilczek”, młody 
chłopak, miałem 8 lat. [...] W 1942 roku, 
włączyłem się ponownie do harcerstwa. Od 
czasu złożenia przysięgi stałem się żołnie-
rzem konspiracji w ramach Szarych Szeregów. 
Zapomniałem wtedy o imieniu i nazwisku 
i dostałem pseudonim „Bóbr”, a mówiono 
do mnie „Bobek”. Robiliśmy różnego rodzaju 
napisy na murach, czciliśmy kwiatami polny-
mi miejsca egzekucji, co było bardzo karane 
przez Niemców. Były też nasze wypady do 
getta, staraliśmy się tam podać trochę jedzenia 
ludziom. To była też sprawa z narażeniem 
życia, gdyż na wjeździe do getta był napis, 
że „kto pomoże Żydom będzie rozstrzelany”, 
ale Pan Bóg czuwał nad nami i tak, do 1943 
roku pomagaliśmy Żydom, do kwietnia, kiedy 
to powstanie żydowskie padło.

W Powstaniu walczył na Żoliborzu, został 
ciężko ranny już w sierpniu 1944, w Klasz-
torze Sióstr Zmartwychwstanek. Walczył też 
jego ojciec, Stanisław ps. „Zgoda” i siostra 
Barbara – łączniczka na Żoliborzu. Z War-
szawy wyszedł z ludnością cywilną, przez 
Wolę wraz z rodziną został skierowany do 

obozu przejściowego w Pruszkowie (Dulag 
121). Następnie wywieziony na Słowację do 
pracy przymusowej w zakładzie mechanicz-
nym pod Koszycami.

Powrócił do Polski. Mając 16 lat, w 1946 
roku rozpoczął pracę w Centrali Społem, 
gdzie przepracował następne 40 lat. Był 
wówczas jedynym żywicielem rodziny. 
W wieku 26 lat podjął studia i ukończył je 
na WSE w Krakowie. Po odejściu ze „Spo-
łem” był naczelnym dyrektorem w Centrali 
Pewex, po likwidacji Pewexu otrzymał sta-
nowisko zastępcy prezesa Curtis Company 
Ltd., pełnił także funkcje naczelnego dyrek-
tora Curtis Electronics i Curtis Market.

Był też poetą. Tematem jego utworów 
była przede wszystkim wojna i związane 
z nią przeżycia. 

Związany z Muzeum Powstania Warszaw-
skiego, był członkiem Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej, zsiadał w Radzie 
Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego 
a następnie został Prezesem Fundacji Pol-
skiego Państwa Podziemnego . 

Odszedł na Wieczną Wartę 12 listopada 
2019 r.

Cześć Jego Pamięci! 
Niech spoczywa w Pokoju Pańskim.

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej
Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego

Odznaczony, m.in.: 
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Krzyżem Armii Krajowej (Londyn),
Warszawskim Krzyżem Powstańczym,
Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi RP,
Złotą Honorową Odznaką „Za Zasługi dla Warszawy” (dwukrotnie)
Krzyżem ZHP z Mieczami 
Medalem Zwycięstwa i Wolności
Medalem za Warszawę
Srebrnym Medalem gen. Władysława Sikorskiego
Medalem dr Henryka Jordana
Orderem Uśmiechu, nadanym przez Kapitułę Orderu Uśmiechu na wniosek 
Dzieci Niewidomych z Lasek, w podzięce za 30-letnią opiekę i okazywane im serce.

Por. Sławomir Pocztarski „Borsuk”
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Żal – nie żal...  [fragmenty]

Żal mi Taty, Bohatera Warszawy
Jej ziemią krew tamował z rany
Na barykadzie Warszawy mój Boże, krwawy...
Bez ukochanej Zosi i już bez Warszawy. [...]
Żal mi też Orła noszonego pod klapą
Żal mi też flagi schowanej pod kanapą
Nie żal mi Reszki z domem spłoniętej
Żal mi opaski pociętej na strzępy.
Najbardziej mi żal smutku Warszawy
Braku Jej uśmiechu i podwórka wrzawy
Żal mi Żoliborza pięknego brzegu
Kasztanów na Słowackiego i zapachu trawy.
Żal mi rozstania z ruinami miasta
Żal mi tułaczki i pod chmurką spania
Żal mi podróży w wagonie bydlęcym
i obozu pracy w wieku dziecięcym
Żal mi ubioru obszernego za Bóg zapłać
Żal wyglądu i zapachu swego
Żal mi dzieciństwa zabranego, żal
Ale nie żal mi walki i zwycięstwa moralnego [...]
Żal mi, że to wszystko odejdzie do kąta
Ale Ty, Armio Krajowa, nie będziesz samotna
Żoliborska Armio Harcerska i Poczto Polowa
Czuwaj nad ojczyzną Kolumbów do końca.
Broń swoich korzeni, masz podporę w Bogu
To uproś w Kościele cele Jej na progu,
Pokaż ostrze finki przypiętej do paska
A gdy przyjdzie potrzeba znajdzie się opaska.
Czuwaj Brać Harcerska! Czuwajcie Harcerze!
By Polska była Polską, ja w to mocno wierzę [...]

Por. Sławomir Pocztarski „Borsuk”
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